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Alter et Aar
skifter til Vaar,
mens Nathimlen krydses af lysende Straaler.
Ej Poesi
føles deri,
saalænge at Krigsdraf!ens Mundinger skråaler.

Atter et - Aar,
Rigdom forgaar,
medens Stjernebanneret smælder for Vinden.
Frihedens Flag,
vis nu din Sag
naar Trikolorbæreren blegner om Kinden.

Atter et Aar
fremad det gaar,
medens knust nu bliver urgamle Sæder.
Uvejrets Brag
lysner en Dag,
naar klynget i Galgen er lykkens Forrædder.

Atter et Aar,
hvor Bølgen slaar
mod Danmark derude1.Jra Hersk,rens Vaaben.
Skuddet der lød,
vort daglige Brød,
der sænkes med Sømandens druknende Raaben.

Atter et Aar
skifter til Vaar,
mens Verdenen hungrer i længselsfuld Vaagen.
. 0, hvilken Fryd
dejlige Syd,
Naar Fredssolen morgenrød stiger af Taagen/
N. Hammtr.
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Ved Aarskiftet.
Atter er et Aar gaaet. Da vi i vort første
Nummer i 1917 under samme Overskrift om
ta1te Aarsskiftet, var det i den Forventning,
at Aaret vilde ..have bragt os Fredslutning og en
Ende paa ·alle de Rædsler Verdensl.;rigen bar i
idt F.-dgc. Yerdenskrigens Skygge overdækkede
i 1917 fuldstændigt vort Land. Den hensvns
løse Undervandsbaadskrig · lammede hele· vor
Handel. - . Trafiken indskrænkedes til det
mindst mulige; alt blev præget af Nervøsitet.
- E.ulspørgsmaalet blev et af de mest vigtige
for vort Lands Balance; men Krigen, der raser
11denfor vor Dør, forskaanede Aaret os lykke
ligt for. - Dyrtiden forøgedes i 1917. Aaret
blev en uafbrudt Eksistenskamp for Tjeneste
mændene; del blev for saa vidt et Mindeaar,
som danske Tjenestemænd for Eksistensens
Skyld første Gang stod paa Nippet til at gaa
i aaben Lønkamp overfor Staten. - Det blev
lykkeligt undgaaet; men Takken kan kun ret
tes til Tjenestemændene selv. - Behandlingen
der blev vist Tjenestemændene i Hll 7 vil
præge efterfølgende Aar, maaske 1918. - For
vor Organisation blev Aaret et Arbejdsaar. Enigheden mellem Lokomotivmændene blev
fæstnet. - Forstaaelsen af, at . et økonomisk
Rygstød var nødvendigt for Organisationen nu
og i Fremtiden, blev klart for alle. - Dansk
Lokomotivmands Forening samlede sig, trods
alle Eksistenvanskel}gheder, en smuk Begyn
delse til et Reservefond. - Tjene:stetidsregu
leringen begyndte i 1917; men viste hurtigt,·
at de praktiske Mænd under Forhandlingerne
i Generaldirektoratet havde haft den reUe
Forstaaelse og Bedømmelse af Sagen. - Åarel
førte kun faa Glæder med siQ"·
�, men manae
0
Skuffelser. - Statsbanerne, der i det forløbne
Aar har arbejdet under. den nye Ordning un
der den t ænkte Organisationsform, har gjort
Personalet mere utryg og mindr interessercl
- Smaalighed og Sinaatskaarenhed er sat i
Højsædet. - 1917 gav os den første Belæring.
- Dog, Aarets sidste Dage gav Haab :- Haab
om Fred - Verdensfred.
Maaske mange af
-·
Skuffelserne, maaske Smaaligheder og Smaal
skaarenheder er Krigens Skygge. - Vi vil
haabe det for vor Etats Fremtids Skyld!

:'\.led Etgyndelsen af . forrige Aargarig saa
vi os nødsaget til at gaa over til en ringere
Papirsort for dog at holde Bladets Udgifter
indenfor passende Rammer. ·net var da Me
ningen at gaa tilbage til det tidligere anvendte
Papir i 1918. Men Forholdene er jo ganske de
samme som den Garn!
�, kun med den Forskel '
at Bladets Fremstilling er bleven dyrere og dyrere i Aarets Løb, saa vi atter i Aar maa fort
sætte med den ringere Kvalitet.
Bladets Læsekreds er i Aarets Løb vokset
.
og v1 føler os overbevist om, at Bladet mod- ·
tages af alle vore Medlemmer med Interesse'
og at disse føler sig tilfreds med dette. Herpaa modtager vi jævnlig Beviser.
Det er nu fjerde Gang medens Verdenskri
gen raser, al vi skifter Aar. For hvert af de
Aar, er Tjenestemændenes Kamp for at
komrrie igennem med Lønnen og Dyrtidstil
lægene bleven værre og værre, og det ser ikke
ud til, a� del nye Aar vil bringe nogen For
nu cJring her i. Det afslutteq.e Aar bragte TJP,
·11estemænclene en Situation, som de ikke
havde været ude i før' en Situation der doa"'
lykkeligvis ikke medførte de Konsekvenser
,
.
som man til en Tid troede den vilde bringe
tnect sig. Denne Situation medførte for de
tle:;1e Organisationer en Tilslutten t11 disse nf
en Del -af de Tjenestemænd, som hidlil havde
staaet udenfor Organisationerne. - For vor
Organisation betød dette ikke stort, fordi vi
havde saa godt som alle Lokomotivmænd
indenfor vor Organisaticns Hammer; men
endnu staar en ganske 1inge Procentdel uden
for. Knapt 0,7 pCt. af samtlige Statsbanernes
Lokomotivmænd. Det maa blive vort Maal i
Lø,bet af dette Aar at faa disse Mænd indenfor
Kammeraternes Rækker; ingen ved, hvad
Aaret kan bringe, og Forholdet bør dog være
saalecles, at ingen staar udenfor naar Ar hejdet
skal gøres, men inclenfor naar Lønnen skal
høstes. Ingensinde tidligere har·vor Organisa
tions Medlemstal været saa stort; men vi maa
naa til, at a 11 e er med i Arbejdet for bedre
og lysere Livsvilkaar.. - Her gælder inge�
Udflugter; enten er man med os eller mod os.
Det er paa·Tide, at vi faar den rette Placering.
Ønsker man .selv at stille sig udenfor og ikke
vil indenfor, saa lad os drage Konsekvenserne
heraf.
)

)
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Det Aar, vi nu lig@ er kommen ind i, brin
ger os forhaabentlig en midlertidig Lønnings
lov, saaledes at. vort Lønniveau kommer paa
Højde med Prisniveauet i 1914; sker detle,
er der herved skahl Cn Ensartethed i Lønfor
holdene, soi-n nu ikke. er Ulstede, og som ·gør,
at Dyrtidstillæget af Ela.ternes Tjenestemænd
føles som mindre tilfredsstill,2nde, meckn.;
'lette af andre er modtagel som et godt :.,upplc
rnent til Lønnen.
Hvad der end sker i Aarets Løb, maa vi
· ordne os paa en saadan Maade, at vi er klar
til at imødegaa en hvilkensomhelst Situation,
og hertil 'maa 1e11hver Lokomotivmand bidrage.
- Lad os da allerførst haabe, at Aarel snarl
maa bri11.ge den længselsful0.t ventede Ver
densfred, dernæst at Lovgivningsmagten vil
vise . Tjenestemændene retfærdig Hensyn
tagen; men derfor maa Tjenestemændene dog
ikke glemme, al dt!! i førsteRække har sig selv ·
at stole paa, og at de derfor maa skabe sig den
fomøtlne Magt og Anseelse ved ikke at være
bange for at ofre noget for at naa Maalet.
I Haab om at det nye Aar1 i nogen Grad sva
rer til Tjenestemændenes Forventninger, vil
vi ønske alle vore Medlemmer og Læsere et
G l æ d e l i g t Ny t a a r!

Erstatningsmidler
�en tyske Lokomotivbygning
og Jernbaned:-ift.
Af Otto Ben<lixen.

Blandt de mangfoldige Fyndord, med hvilke
man i kort· B_egreb har søgt at sammenfatte
de mest fremtrædende og karakteristiske Si
'der af det store Verdens-Opgør, er Betegnel
sen S u r r o g a t e r n e s K r i g ikke det mindst
træffende. Tværtimod, efterhaanden som den
økonomiske Styrke.prøv<! har antaget større
og stadig mere haardhændede Dimensioner,
efterhaanden som Entente.magterne med sta
dig større Konsekvens har søgt at afspærre
Tyskland og dets Allierede fra ,enhver Til
førsel af Raaprodukter udefra - i samme
Grad har de tyske Kemikere og Teknikere
fordoblet deres Anstrengelser for ved Anven
delse af "Ersatzmitte " at '.neutralisere Virk-

ningen ai Strubetaget, og de Hes�ltater, de der
igennem har kunnet opvise, har baade paa
Folkeernæringens og det teknisk-industrielle
Livs Omraader ikke sjældent været af en saa
overraskende Art, at de selv i Modstandernes
Lejr .har maattet vække Respekt.
Selvfølgelig er man dog i selve, Tyskland
fuldt paa det Rene med, at mange af disse
Krigens Opfindelser k u n som . en N ø d h j æ 1 p har deres Eksistensberettigels�, og al
der ikke kan være Til e om i al Almindelig
hed paa dem at basere Gen.opbyggelsen af
Rigets industrielle Liv, naar Krigen engang
faar Ende. I interesserede Kredse har man
tværtimod stadig med vaagen Opmærksom
hed syslet med det stor,e Problem, der hed
der R a a s t o f - B e h o v e t s T i l f r e d s s t i 1 l e l se g e n n e m 'Im p o r t e n s G e n o p t a 
g e 1 s e. De Trusler om en fortsat økonomisk
Krig efter Krigen, som Ententens "økonomi
ske Konferencer" saa kraftigt har givet Ud
tryk for, vil man 'det ·1ængst mulige i Tysk
lanrl vægre sig ved at tage alvorligt - og Ho
vedargumentet er da i saa Henseende dette,
at . for de allerfleste og vigtigste Raavarers
Vedkommende vilde en saadan fortsat Boy
eotting af det tyske Marked i mindst lige saa
følelig Grad komme til at gaa ud over Kontra
parten og uden virkelig og varig Nytte til
føje ham selv økonomiske Tab.
Som Følge af manglende Tilførsel af uden
landske Materialer fremkom for mange Grene
af den tyske Industri den Opgave at prøve,
hvorvidt saadanne Materialer kunde spares
eller erstattes gennem hjemlige Frembringel
ser. Medens Anvendelsen af saadanne uden
landske Materialer indtil da udelukkende ret
tede sig efter hensigtsmæssige Grunde og efter
Prisspørgsm aalet, saa traadte nu i Stedet for
disse Forbrugsregler Spørgsmaalet om Nød
vendighed. Ogsaa for de til Bygningen af Jern
bane-Driftsmidler anvendte udenlandske Ma
terialer maatte dette Spørgsmaal prøves; og
selv _om efter Sagens Natur ·en definitiv Af
slutning af Udviklingsmuligheden endnu for
Tiden ikke foreligger, saa turde dog_ det hidtil
opnaaede allerede frembyde meget, som sy nes bemærkelsesværdigt. Det er dette, hvorom der i forskellige uden-

4

landske Tidsskrifter er meddelt, at vi i det Sandsten og ildfast Ler, ·og fosforrent Raajern
følgende skal komme nærmere ind paa, idet anvendes. Ved den b a s i s k e Pr o c e s benyl
der for den interesserede ganske naturligt -tes et b a s i ·s k F o r bestaaende af b - ndt
fremkommer det Spørgsma.al, hvorledes kan Dolomit (Bitterkalk) med Tjære som Binde�
nas Centralmagterne Bygningen og \'edlige middel. Til Fremstilling af Staal efter denne
holdelsen af Lokomotiver og andre Jernbane Proces �nvendes fosforholdigt Raajern og for- .
driftsmidler ve, dblivende opretholdes, naar al inden dette i flydende. Form kommer i Ovnen
Tilførsel af hidtil uundværlige Materialer her anvendes et Tilslag af 13 a 18 pCt. brændt,·
til ude fra er stoppet, og paa en Tid, hvor Ty varm Kalk). Kappe og Dørvæg bliver ved
skerne omsmelte deres Kobbermønter, tage 1 Ho,,edbane-Lokomo_liver almindeligvis· udført
deres Kirkeklokker hed og piller ·Kobberet af med 11 mm. - og Rørvæggen med 15 mm.
Tagene for endog sammen med deres Monu Pladetykkelse. Ved mindre Lokomotiver er de
menter at anvende det uundværlige Metal i tilsvarende Dimensioner 8 og 12 mm.
Som Erstatning for de hidtil af Kobber
.Krigsøjemed. Og med Henblik paa dette
Spørgsmaals Besvarelse er man nu naaet til en fremstillede Støttebolte an\:endes nu saadanne
vis Afslutning i Spørgsmaalet om Indførelsen af blødt, glødet Flussjern. Støtteboltene blive,
af Erstatningsmaterialer og Anvendelsen af som de tidligere af Kobber, i hele Længden
gennemboret med et 7 mm. Hul delle dog af
Besparingsmetorler Yed Jernbanedriften.'
I første Linie maatte skaffes Erstatning for Fabrikationshensyn, og sen re paa Ydersiden
Kobber, der optræder i Lokomotivbygningen · lukket ved Nitning·, for at lade det ydre Isor
med ca. 4,1 pCt. b.f Maskinens tom V ægt som lerlag uskadt, saavelsom for at muliggøre
rent Kobber og med ca. 1,3 pCt. af den tomme Bortfaldet af Hullerne i 'Kedelbeklædningen.
Vægt som Legering med andre Metaller. Da , Da erfaringsmæssigt Støtteboltebrud, selv i
den indenlandske Frembringelse i Forhold til Nærheden af den ydre Kappeplade, meget
Forbruget kun er. yderst ringe, ca. 8 pCt., og hurtig viser sig indvendig iFyrkassen er man
gaaet borl fra Indboring i Støtteboltene fra
paa langt nær ikke kan dække de forekom
begge
Sider. Der'kan bortses fra Anvendelsen
mende KraY, saa maa som fornemste Grundaf
stærkere
Sløttebolte i de øvre Rækker paa
·sæt.Jiing gælde kun i yders ti:' Nødstilfælde at
anvende rent Kobber, og ellers kun tillade det i Siderne, da det tilladelige specifike Krav ved
Jernstøttebolten er 1 1/� Gang saa stor som ved
Form af Legeringe.i:-.
Jen af Kobber. Omendskønt med Henblik paa
Hvor man i Lokomotivbygningen har kun en god Tætholden et finere Støtteboltegeyind
net opnaa den største Besparelse af Kobber er vilde have været hensigtsmæssigere, har man
ved Fremstillingen af Fyrkasser, idet nian her dog af Hensyn til det forhaandenværende
til i Stedet for Kobber har anvendt Staal
,r ærktøj og Efterarbejdet ved Udvekslingen
(FJussjern). Det skal vi her kun ganske kort <tf knækkede Støttebolte bibeholdt Kobber
fatte: berøre, da dette Forhold allerede er om støtteboltens Gevind (10 Gv. paa 1" engl.). I
talt i en Art. om "Staafryrkasser" i ,,Lok.- Følge den preussisk-hessiske Statsbanedirek
. Tid.'-' Nr. 10-12-13 og 15, 1917.
tions· Beretning i "Glåsers Annalen" 15. Maj
Den hidtil i Tyskland almindelig anvendte J.915, forbruges der i Erstatningsøjemed over
Fyrkasse af Kobber er, som sagt, bleven er �'00,000 Støltebolt e aarlig i denne Direktions
stattet af en saadan af Flussjern (blødt Staal),. Værksteder.
En a,nden Erstatning maatte skaffes for de.
hvis Materiale 'maa viære fremstiUet i en basisk
Fl�mmeovn. (Man skelner saavel - ved Frem nidtil anvendte Kobber-Føderør og Smøre
stillingen af Martin- som Bessemerstaal mel rørledninger. Disse Ledninger og Rør bliver
lem en s u!r og en b a s i s k Proces, alt efter nu fremstillet af sømløs trukne Flussjernssom der bruges lidet eller stærkt fosforholdigt 1·ør, derimod kan Smørerør, som ikke er
Raajern. Ved den s u r e Pr oce s gives FlamTrykledninger laves af sømløs valsede eller
-meovnen et s u r t F' o r, cl. e. Ovnen fores med
· tump svejsede Gasrør. Som eneste Kobberør
et kiselriit, ildfast Materiale, saasom malet 11ar man bibeholdt Manometerrøret for at mu-
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liggøre Manometerets stedse upaaklagelige Ar i Realiteten storslaaet. - ,,Enighed - Kund
bejde. Flussjernrørenes. Befæstigelse i Flan- skab. - Hjælp" var de tre Ord, hvorunder
. gerne skal ved mindre .Rør indtil 25 mm. lys Foreningen skulde føres frem, hvorup.der Lo
Diam. ske ved Opdorning og autogen Svejs _komotivpersonalet skulde kæmpe. deres fag
ning, ved større Rør gennem Indvalsning ved lige, økonomiske og sociale XCampe, styrke hin
Hjælp al inddrejede Hiller i Flangen, hvorved anden, oplyse hinanden og hjælpe hinanden
dog Tætningsfladen i alle Tilfælde maa ligge fremad. - Nitten Aar er det, siden 9-isse Mænd
satte disse opløftende Ord over vor Forening;
mod Hørcts ombørtlede Ende.
nitte1i
Aar er gaaet, uden at man tør sige, at
O:! Støbejern i Følge "Fqr;;krifter for Land
disse
Mænds
smukke Hensigter er fuldt opog Skibsdampkedler" ikke er tilladl al an
, ,
v�ndes ved nogen Del af Kedelvæggen for fyldte.
højere Tryk end 10 kg/cmz, saa kunde i St�"
Enighed,
det for de (tidligere af Flødgods fremstillede · saaledes lyder det første Ord i Mottoet, og var
Ventilhuse, .kun Flussjernstøbegods komme i for dem allerede for nitten Aar siden det
Betragtning, lidt sværere i Godset, hvorved første, det afgørende. Enighed gør stærk, siger
dog maa tages Hensyn til, at · ved Ventiler Ordsproget, og intel er mere sandt. - Uenig
som arbejde i Vand maa Sædet være frem hed har præget os gennem en stor Del af de
stillet af Metal og Keglen af Jem, medens ved nitten Aar, præget os ved Lønningslovrevisio
de øvrige Ventiler Sæde, Kegle og Ventilspin ner og forhindret os i at :naa fr1emitil .denflads
del laves af J crn og Staal, sidstnævnte maaske i det sociale Samfund, til det økonomiske Ni
med et Kobber- eller Messingovertræk for' at veau, vi i Forhold til vor· Gernings Karakter
hindre Paren for Fastrustning. De ved Ven og Betydning· har Krav paa.· - Enighed gør
tilerne fon:kommende Stopbøsningstætninger stærk, og gennem enig Optræden naas Maa
kan om fornødent fremstilles af Zinkstøb h:uc. - De mlt�n Anr •.�"r er gaaet, er ;kke
ning, ligeledes vil man ved Forskruninger, �aael forgæves: Lokomotivpersonalet har haft
der ofte maa løsnes, kun fremstille den mindre 1�:,in Besøgelsestid og de har kendt den - Sam
Del af Messing, den anden Del af Flussjern. ling blandt Lokomotivmændene har været
Husene til Vandsstandshanerne kan kun stærk gældende i de senere Aar, og nu paa
komme i Betragtnfng som smedede i Sænker Nittenaarsdagen, den 1ste Januar 1918, nær
eller som Flussjernstøbegods. Hanerne bliver met· vi os det før',te Ord i Mottoet: Enigh2d
som sædvanligt lavet af Rødgods eller ogsaa - den ubrydelige Enighed, den, der skal være
af Flussjern, men de maa da fremstilles som vor Styrke i de Kampe der stunder for; Haner med Stopbøsningspakning. Den samme uden den naar vi intet, med den -naar vi vore
Fremstillingsmaade kommer ogsaa i Betragt- 'Maal. - De11 yngste Del af Lokomotivmæn
ning for Kedelprøvehaner.
(Fortsættes.)
dene har den absolute rette og gode Forstaa
else heraf - alle Lokomotivfyrbødere er nu
Medlem af voi· gamle Organisation. Mottoets
f ørstc Ord er 111aaet for dem. Men det er om..:
trent
ogsaa naaet for Lokomotivføren1e; 11 _:_
Organisatioo
kun
elleve
Lokomotivførere staar ikke som
Enighed, Kundskab, Hjælp.
Medlemmer. - Den 1ste Januar 1919 bliver
Da Lokomotivpersonalet i 1899 dannede sin vor Organisation tyve A:;i.r. Paa den Dag maa
Organisation, den første faglige ·Organisation alle Lokomotivmænd staa samlet, enige i Maaindenfor Jernbaneetaten, satte de Mænd der lene, enige i Optræden, enige i Kampen: 1
gik i Spidsen· herfor, sig store ideale Maal. - Kampen om Pladsen i Samfundet og for Løn
1\-faal, som sikkert for dem den Gang syntes nen for vort Arbejde.
nærliggende, selvfølgelige og opnaaelige inden
Derfor, Lokomotivmænd, maa der i Aar
for mi kort Tid. - De sammenfattede deres . arbejdes, de 11 ·maa ind, de 11 maa lære at forideelle Hensigter i et Motto, der siden blev . staa Enighedens Betydning. Kreds I har sin .
,
For�ningeus Motto og som i Klang var smukt, I Opgave, som skal løses.

..
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Hjælpefonden har overtaget Hensigten med
saaledes lyder det andet Ord i Mottoet, og er Mottoets sidste Ord: Hjælp. - Alle Lokomo
den Del Lokomotivpersonalet stærkest har tivmænd bør være Medlemmer af Hjælp fon
forsømt. - Kundskaber blev sikkert af de den, og alle kan overk.'Olnme det. - Lad derfor
Mænd der satte Mottoet anset for mindst lige Aårel bringe de sidste blandt os ind i Hjælpc
saa betydningsfulde, mindst lige saa nødven- fohden. - Kun et halvt Hundrede Lokomotiv
. dige, for at Lokomotivpersonalet fuldt ud fyrbødere og nogle flere Lokomotivførere
kunde opfylde deres Plads, fuldt ud kunde ma11gler. - Det maa kunde naas. - Hjælpe
v4rdere deres. personlige \ ærd og fuldt ud naa fondens Hjælpeevne maa alle Lokon�olivden Agtelse og Respekt, kundskabsrige Mænd 1 mænd være med til at styrke og udvide.
altid møder. · - Organisationen har gjort Paa vor Forenings 20 Aars Fødselsdag skal og
mange Tilløb .til at naa bedre Uddannelses maa det fastslaas, at alle Lokomotivmænd
hold, men hidtil stadig _stødt paa en mærkvær I -staar enige i Kampen, staar enige om et Oplysdig manglende Forstaaelse_. - En Stædighe<;J., ningsarbejde, og enige ,alle i Hjælpefonden,
der gennem mange Aar, ja den Dag i Dag, og ' saaledes at v'or Forenings Motto faa1· den rette
navnlig i disse Tider, koster Statsbanerne Tu og ægte Klang.
sinder af Kroner. - Fra Administrationens
Ric h. L i 11 i e.
Side har man altid frygtet, at bedre Uddan
.c::::::::z_
mr=:sc
==
nelse vilde give Resultatet' større Løn, og uden
at blinke har man saamænd i Tidernes Løb
Der spares.
gjort Uddannelsen ringere. Lokomotivmæn
dene har, hvor beklageligt det end er, ikke rea
Da forhenværende Generaldirvktør Ambt i
geret paa den Maade de burde. Organisationen' sin Tid lnedlagde sit Septer og den nuværende
har paa det Punkt flippet; først i den aller-· Generaldirektør traadte til og indtog Pladsen,
sidste Tid begynder der en Forstaaelse af, at lød der et almindeligt Befri:elsens Suk saavel
vor Gerning kræver en Uddannelse, som bør fra Tjenestemænd som fra Offentligheden;
være mere alsidig, mere omfattende end hvad man var grundig træt af det Embedsmands
man hidtil har anset for formaalstjenlig. - vælde, som Hr. Ambt repræsenterede paa en
Vil Administrationen ikke hjælpe os hertil, meget værdig Maade.
aa1: Tjenestemændene følte en Lettelse, var
maa vi selv; vi maa ofre Midler herpaa. Oplysningsarbej9et maa i de kommende Aar Aarsagen den, at nian formente, at det ny Sy
stem ogsaa b·etød mere forstaaende Afgørelser
sættes i første Række. ·
naar Personalet æskede Generaldirektoratets
·skøn.
Hjælp,
Er det nu gaaet paa den Maade, som man
saaledes lyder Mottoets sidste Ord, og Ordet · tænkte'/ Hertil maa vi svare med et afgjort
rummer i sig selv Hensigten. - Det var Me Nej!
!
ningen, at Lokomotivmændene skulde føle sig
Det gaar omtrent som det gik tidligere, <len
saa stærkt sammenknyttede, al koni Kol Aand der svæver over Vandene synes at være
legaen, Standsfællen, i Trang - kom han i en den samme, maaske endda ikke Pei·sonalet saa
Situation, hvor hans Eksistens var truet, da god som tidligere.
skulde han møde hjælpcnd<' Kammerater. Det
Vi ønsker da ogsaa at sige, at trods de alt
har det; trods manglende Enighed. lrods andel end gunstige Aar, der har hersket siden
manglende Oplysningsarbejde, aldrig nrnng den hyc Generaldirektørs Tiltræden, fik man
let paa i Lokomolivpersonal ts Rækker. Har paa mange Maader Fo'l·staaelsen af, at den nye
vi savnet meget, har vi manglet meget, har vi Leder mødte med ien udpræget Villie til at for
aldrig manglet Forsla8elsen af at hjælpe hver staa Personalet og imødekomme Krav der rej
andre, naar Silualionen kr�"D-v ecle det. Som stes ---'1 i .det hele taget en anden Aand.
Udslag af denne Følelse blev Hjælpefonden til.
Eftcrhaanden som Tiden b· gaaet og den nye
Hjælpefonden er . Organisationens Arbejde, Ordning er traadt ud i Livet i alle dens EnKundskab,
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keltheder, er der sikkert mange, der er hleven
. skuffede i deres Forhaabninger, og vi maa som efterfølgende · Eksempler viser - give
dem Rel i deres Opfattelse af, at det i hvert
Fald ikke er bleven brdr-:.
Under den nye Ordning synes man at lægge
en vis Vægt paa at undgaa Udbetaling af Penge
der kommer ind under Lønningsbestemmel
sernes forskellige Paragraffer og som i mange
Tilfældc tidligere er bleven honorerede.
Vi føler os fuldstændig overbeviste om, at
man ikke kan tillægge Generaldirektøren Skyl
den herfor, men det er det gamle System, som
det er saa va11skeligl qt komme af med og som
yderligere gennem Distriktsordningen har
faaet tilført et nyt Le.cl, der ogsaa er begejstret
for Fortolkningskunst og praktiserer denne af
alle Kræfter. Det er saa meget va11skeligere at
forslaa, at 1nan 111etop paa 'dette Felt er saa
ivrige, ivrige efter at stryge de Smaabeløb det
drejer sigpm, iJnen som ror den enkelte af Per
sonalet betyder saa meget, saa meget merr
som det er vanskeligt at komme igennem i
Forvejen; thi for alle de Tilfælde der kan
forekomme og som der indsendes Regnings
krav paa er det udlagte Penge, Merudgifter:
som den paagældende har haft og som han i
Virkeligheden slet ikke kan overkomme, ikke
kan bære, uden at Statsbanerne imødekomme'!'
de fremsendte Regninger, der kun s_tøttes af
Organisationen, naM denne, efler grundige
Undersøgelser gennem Lønudvalget, .er over
bevist om Kravenes Berettigelse.
Vi skal i det efterfølgende se, hvorledes man
nu, ved Anvendelse af Fortolkningskunst
paa
•
Lønningsbestemmelserne, rammer Tjeneste
mændene økonomisk. Selv om det nu ikke er
udelukket, a_t Fortolkningerne �r af gammel
Dato, saa har de i hvert Fald ikke været prak
tiseret paa en saadan mind_re human Maacle
tidligere som nu fra Distrikternes Side og se
nere med Generaldirektoratets Sanktion.
Medens man tidligere naM en Lokomotiv
mand udstationeredes paa et fremmed Depot,
altid udbetalte ham Time- og Dagpenge i Hen
hold til Ordre E. 8 Paragraf 14, træffes der nu
Afgørelser som efteTfølgende:
En· Lokomotivfyrbøder· der kører i fast Tur
paa Strækningen fr.a K;it Hjemsted A. Lil Station
B. faar under Opholdet i B. Ordre til at løse.

af ved Rangering i derværende Rangertur. Me
dens en anden maa køre hans Tog, forbliver
han i B[. og vender fø.r�t tilbage til sit Hjem
sted f. Eks. 24 Tirner senere end han ellers
vilde være kommen.
Da han tog hjemme fra var han forberedt
paa at vende hjem i Henhold til Tjenestefor
delingen og var som Følge heraf kun forsynet
for denne Tid med nødvendig Mad og Drikke.
Ved bemeldte Ordre tvinges han til at købe sin
Forplejning ude i de 24 Timer, og da skal der
megen Kunst til al faa en Rangergodtgørelse
paa 8 Gange 12 Øre til at slaa til.
Han indsender derfor en Regning til Distrik
tel i Henhold til de gældende Bestemmelser,
men denne kan ikke anvises, fordi Fraværel
sen ikke har varet 48 Timer.
Han ser efter i sine Lønningsbestemmelser
for at finde, hvor det,staar om de 48 Timer,·
men kan intet opdage. Organisationen faar Sa
gen, helle� ikke denne kan finde nog�t om de
48 Timer, andre Steder end i Skrivelser fra
Administrationen, og der har m::in ofte gjorl
deres Bekendtskab.
Sagen gaar sin Gang, og omsider - efter
nogle Maaneders Venten - kommer Afgørel
sen fra Generaldirektoratet, at man - paa
Grund af den lange Fraværelse - bevilges
Pengene.
Et andet Tilfælde, ganske som det f,oregaa
ende, men med noget kortere Fraværelse og
hvor Vedkommende kan dokumentere, at han
i 1914 har faaet Godtgørelse for samme Tje
neste, faar - 7 Maaneder efter - et Afslag
suppleret med Meddelelsen om, at naM han i .
1914 har faaet ;Godtgørelse, skyldes det en Fejltagelse.
.
Saa lange er Vej ene-, kilometerlange - for
inden Undersøgelserne afsluttes, om der skal
ydes en Godtgørelse eller ikke og hvor Organi
sationen mener, at Tjenestemanden har den
soleklareste Ret i Henhold til Lønningsbe
stemmelserne - men ganske vist helt u d e n
A.nvende,lsc af _Fortolkningskunst og Hesolu
tioner.
Et andet Punkt i Lønningsbestemmelserne
Ordre E. 8 Paragraf 10, 4de Stykke bliver nu
ogsaa plejet med Forkærlighed i Distrikterne.
Forhen spurgte Kredsene ikke om· Aarsagen
til en forsinket Hjemkomst med Tog, det kan
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være Kredsene s·e1v forskaffe'N'e sig disse Op
lysninger, eller var bedre underrettet, men det
vigtigste var dog dette, at Regningerne· blev
betalte.
Nu har lste Distrikt meddelt.' at Personalet
.selv maa skaffe Oplysning om Aarsagen til en
eventuel Forsinkelse. - Hvor er det nemtl
Det er· saa lige ud ad Landevejen, at det i
saa godt som alle '¾ilfælde er umuligt for den
paagældende. at skaffe saadanne Oplysninger
og dermed bortfalder Regningskravet! - For
sinkelsen kan muligvis skyldes Toguheld i
?erlin eller. Hamborg; før at klare denne Sag
maa Løsningen vistnok blive - Hver Mand sit
Kontor!
Manglende Maskine er ikke en Driftshindring. Vi tror dog, at de Rejsende vil be- tragte dette som en ret yæsentlig Driftshin
dring, men naturligvis1 en der; Forskel paa
deres For.stand og Jernbaneforstand.
I 2det Distrikt mener man f. Eks., at "Man
gelen af Maskine til Fremførelse af Toget skyl
des Forsinkelse som Følge af fedtede Skinner
og· tungt Tog, samt at Sporforholdene paa
Horsens Station -er af en saadan Beskaffen�ed,
at det vilde medføre yderliger,e Forsinkelse
o. s. v.,, ingen Driftshindring er.
Dette Personale, der her er Tale
om, kdm
,
27 Timer for sent hjem i Henhold til Tjene
stefordelingen, men dette maa de selv klare;
Statsbanerne har ikke Raacl til at _ yde dem
nogen Godtgørelse herfor . - Vi har hele Ti
den ment, at N aturtildragelser af forskellig
Art i hvert Fald kom ind under Begrebet "Sne,
/Is og andre Driftshindringer" .der betinger
Udbetaling af Godtgørelse for forlænget Fra
værelse fra Hjemstedet og som saadan kan_ 9-et
ikke om.tvistes, atfedtede Skinner er en Følge
af Vejrets Beskaffenhed og lign., f. Eks. Løv
fald. Vi maa som Følge heraf mene, at man
ikke ret vel kan komme uden om dette; men
alligevel faar Personalet ifr.keaPengene, fordi
Lø1mingsbestemmelserne fortolkes paa en
efter vor Opfattelse forkert Maade.
Vi kunde nævne mange Eksempl�r; men det
er ikke Hensigten :;tl fylde Bladet dermed1
men vi ønsker at -paapege, at de Lønninger
Personalet oppebærer, ikke er af en saadan
Beskaffenhed, at der heraf kan udredes de
med saadan forlænget Ophold forbundne Ud-

.

gifter,· det er aabenbart, at da man forfattede
disse Bestemmelser, da var det netop i den .
Hensigt at dække Udgifter af den Beskaffon
h.ed, der her er tale om. Disse ekstrg Ud
gifter rammer ·netop~ nu i denne Tid Pcrso
halet særlig haardt. Vi begriber ikke, 1t
Statsbanernes Inddeling i Distrikter netop i
den He11scende skulde medføre saadanne ube hagelige Konsekvenser for Pensonale, t.
Er det virkelig sandt, at det er Distrikterne.
der indbyrdes konkurrerer o_m, hvem der kan
udføre Arbejdet billigst? Ka·n man virkelig in
gen andre lndtægstkilder finde, end ved a i
knappe af paa _ eller helt stryge de Par usle
Kroner, Personalet mener det har Krav paa,
, naar det en Gang imellem er saa u:heldige, atmaatte opholde dem · et Døgn eller mere
udenfor deres Hjemsted. Regner man ud,
hvad alt det Skriveri, Undersøgelser og lign.
koster, ;taar det vist næppe f Forhold til.
hvad d'€r spares.·
•
Vi har saaledes liggende for os en Sag, der
drejer sig om - 9 0 Ør e - for forsinket
Hjemkomst, denne har vandret fra Herodes
til f>ilatus, gennem alle de Kontorer, der fi'n
des i de tre Distrikter, kun for at konstatere,
at bemeldte Forsi'nkelse hørte ,til en af dem,
for hvilke man ingen Godtgørelse betaler.
Havde der· blot været en varmløben Stang
paa en Maskine et eller andet Sted i Verden,
saa dette kunde have været medvirkende.Aar
sag til Forsinkelsen, saa havde han faaet det
s t o r·e Beløb udbetalt,· nu· fandtes intet -saa
dant, ergo fik Manden ingen Penge. Men enten
d�t :nu var saadan eller saadan, den Tjeneste
mand var kun sikker paa en Ting, og det var,
at han var kommen et kvart Døgn for sent
lijem.
Er der sund Mening i dette, hans Udgifter
har rimeligvis været ens enten det ene eller
andet var Tilfældet. Vi kan ikke med vor
bedste Villie ·se, ;at man gør k:let ,!ringeste Forsø.g
naa at f'ortolke Lønningsbestemmelserne i den
;\.and;.· som nedlagdes i de1ine. · Og det var
deune,. at .hvis der var Tvivl om nogle af de
Krav, der rejstes fra Personalets Side, da
· skulde Afgørelsen altid falde ud til Personalets
Fordel.
i'
Vi kan ikke undlade at udtale vor Forbav�
I selse
over, at Generaldirektoratet udsteder ReI

.
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solutioner � der strengt hemmeligholdes -,
der forringer Lønningsbestemmelsernes V ær. di, de gaar sikkert aldrig ud paa at forhøje de
res Værdi for Personalet. Og dette sker t1-den
nogen som helst Forhandling med Personajgt.
Ligeledes skulde man mene, naar der er Tvivl
;rn, hvad ,,a:ndre Driftshindringer" er, at Ge
neraldirektoratet ikke a 1 e n e bestemte, hvad
der kommer her ind under, nien i Forening
med Organisation'erne · fastslog, hvad man
skulde forstaa herved.
Det er nu flere Aar, siden man i Gene
raldirektoratet beskæftigede sig med Forslag
til Æ'ndring af de mest omdebatterede Løn
ningsbestemmelser. Organisationerne fik disse
- til Udtalelse og besvarede Forespørgslen saa
hurtigt det lod si- g gøre; men endnu har de
ikke set Dagens iLys. Kan man snart 1\/"ente at se
et Resultat herpaa? Eller er de· bleveh saalC'-'
des modificerede paa deres Vandring gennem
. Trafik-, Maskin- og Banetjenestens Konto-rer,
at der intet er blevet tilbage af dem?
Tiden og Fortolkningskunsten kræver snart
deres Tilsynekomst. ',
Vi haab_e r altsaa snart at hilse paa ·de nye
_ Lønningsbestemmelser, ligesom vi haaber, at
det Juristeri, hvormed Lønningsbestemmel
serne' plejes - at hvor det paa nogen Maade
kan forsvares, der stryger man Beløbet - put
ter delt i Statskassen -, medens det omve�d.te
burde være Tilfældet - snart maa falde bort,
thi her drejer det sig altid om Smaabeløb
til nogle lavt lønnede Tjenestemænd, for
hvem disse Øre betyder "det daglige Brød".
_

==========-======�

Tjenestemændenes sociale
�
'
Problem.
.

I.
Tjenestemand og Borger.

Da Tjenestemændene ved Dannelsen af
Fællesrepræsentatione:µ konstituerede sig som
særlig Stand, ha".de det en dobbe_ lt Hensigt: ai
Tjenestemændene skulde blive sig selv b-�
vidst som �·n Del· af Samfundet, og at den øv
rige Befolkning skulde komme til Erkendelse
af, hvil�en betyde.Hg' og integrerende Del :�i'
Samfundet Tjenestemanosstanden er.

.

'

Fællesrepræsen\ationen har · nedsat et Re
ldaktionsudvalg,, ·de� som sit foreløbige· Maal
,!har sat sig at tilvejebr.inge en Serie Artikler,
1der skal belyse disse to Sider af samme Sag
og de Spørgsmaal, der opstaar deraf, SOlJ!
først gennem Fagbladene kan faa Tjeneste
mændene i Tale og mulig siden i et· Særtryk
. kan bringes ud· til et større Publikum udenfor
vore Rækker.
. 3J

Vi Tjenestemænd har til Trivialitet gentaget
vort Indtryk af mangleride Forstaaelse af Tje
nestemændenes Vilkaar og Eksistensberetti
gelse q.os d�n øvrige Del af Befolkningen var det ikke rigtigt og nyttigere for os selv,
, om vi ogsaa en Gang forsøger at se med
andres Øjne udefra paa os selv; vi vilde da
nok erfare, at µaar ;,Funktionærerne" og "Em
bedsmændene" ofte af den øvrige Befolkning
føles som et fremmed Element i en levende
Organisme, og ikke regnes med, naai· Talen er
om "aet ·arbejdende �amfund", maa nogle af,
Grundene hertil søges hos Tjenestemændene
1
selv.
Har disse gjort !noget selv for at . opnaa
dette Medborgerskab i Samfundet? Har de
selv haft Villien til at dele den øvrige Befolk
nings VilkG:�:- og Følelsen af at være med i det
. store Fællesskab. Følte en Tjenest•emah�l sig
ikke altfor ofte som en Ener, til hvem det for, nødne skulde komme ovenfra, og som var til-_
freds, naar bare han og hans lille Hassan hyt
tede sig; har han tidligere blot haft Følelse1�
af at tilhøre en Stand, et, større Fællesskab,·
. med hvem han delte de fælles Vilkaar og
' sammen med hvem han var sig bevidst at øve
en for hele Samfundet nyttig Gerning?
l.Je andre Stænder har i langt højere Grad
, haft F:_ølelsen af dere-s Stands Væsen og Betyd
ning præsent; enhver Bonde ved, at han i
sit Arbejde er fælles med Hundredetusinder
Fæller, ug at de tUsammen er vort Lands
bærende Erhverv; for Handel og Industri og
den store Arbejderbefolkning gælder det sam
me �pg for dem alle gældet, at de har haft
den fulde Forstaaelse af1 at et Samfund be
staar 1af disse forskellige Stænder, og at Sam. fundslivet er Udfoldelsen af og Sammenspillet
og Bry(lningen mellem de ,forskellige Stænder_
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og Er):lverv, hvor hver Gruppe har sin
' 'Gerning
·,,Lokomotiv-';('idende",' der ikke_ rigtig kan forstaa,
og alle er nødvendige, hvo1� d?n ene paavirker at det ikke uhindret skal have Lov til at 1benvtte
. den ap.den, · saa at ogsaa den ·enkeltes Vilkaar · enhver s_elv nok saa søgt Anlegi1ing til at tale riI;ge
agtende om andre Tjenesteklassers Gerning, er ble
paavirkes paa 'godt og ondt og følgelig hver en vet fornærmet over at vi har henstillet til det ikke
.1,{elt er vitalt interesseret i dette Samfunds at' i�omme dybere i�d paa d,isse Sammenligningspro
krætternes SpiL
blemer end højst nødvendigt - .ogsaa for Lokomotiv
Derfor har ogsaa Bondens, Arbejderens og· personalets ,egen Skyld.
Vj har anslaaet en , Tone ' siger Lokomotiv-Ti
Købmandens Forhold til Samfundslivet og .det
dende" som mirider om den 'den stø�;e og stærkere
almenborgerlige været et andet end Tjeneste Dreng 'finder Anledning til 'at benytte, naar han i
mandens; for disse første har Interessen for Frikvarteert staar overfor en Kammerat lian meog 1D1dtagds<:n i 'det offentlig;e L·v._ del er ner nemt at kunne banke.
,
Det forekommer os, at vi i vor lille Notits be
hvervsmæssige, kommunale, politiske, været
en selvfølgelig Sag - "'Tjenestemanden har handlede "Lokomotiv-Tidende" meget hensynsfuldt,
og !det gør !Os oprigtigt ondt,
(Bladet har faaøt
baade som Stand og t>om Enkeltmand som Indtryk 11f, at der hænger 1 Kl.ø i at
Luften. ,,Lokomotiv
oftestholdt sig udenfor, Borgerskabets Inter Tidende" kan imidlertid være ganske rolig; vi har
esser vedkom ikke ham. Hvor-sjældent har det andet at bestille end at rette Angreb paa Lokomotiv
navnlig været, at ;en Tjenestemand paa Landet personalet - hvad vi iøvrigt heller ingen Grund
� b,ortset fra ';Lærerne - !havde nogetsomhelst har til.
"Lokomotiv-Tidende" maa blot lære at indse, at
Fællesskab med eller Forstaaelse for de Land man ikke selv om man er den mindste og svageste
boeres Gerning, som han levede iblandt - Dreng -' vi !fastholder fremdeles Billedet fra Fri,
hvor ka:n man ,i Grunden vente, at disse kvarteret - har , Lov til at være llletop lige saa
skulde have )nogen Forstaaelse for ham igen. uartig, man vil.
Vi agter i kke vedblivende· at svare "Jern
.Saa den ene ikke, at Bonden tog sin Føde gra
banetidende";
men det glæder os at læse, at
tis 'pqa sin Gaard, og saa Bonden ikke, at S_ta
tionsforstanderen hverken saaede eller/ hø Bladet trods den t ruende Pegefinge:i; ikke har
noget at klage over Lokomotivpersonalet. stede og <;log var klædt i Herlighed?
Vejen til større Forstaaelse af Tjenestemæn Blot vi kunde sige det samme om den Maade,
cten
· e maa gaa gennem disses større Deltagelse hvorpaa "Jernbanetidende"· oplyser sine Læ
i og Respekt for det øvrige Samfunds almen sere om Grun
· den til dets mærkelige Optræden
borgerlige Liv og Erhvervsliv; lad os først for overfor ,os. - Men "Jernbanetidende" mener
Alvor blive os selv bevidst som Stand, hævde formodeµtlig, at det ikke - for åt blive i Bil- ··
vort Erhverv som betydningsfuldt og, sam ledet fra Frikvarteret - behøver at vise. saa
.
fundsµundværligt
og med en saadan Følelse af stort Hensyn til den "lille og svage Dreng". Standsværdi melde os ind _i det borgerlige "Jernbanetidende" maa trods sin "Længde'' og
Samfund � i k k e b 1 o t for at hævde vcire spe� , ..St.)-rl{e" sikkert fra Dr1engeaarene kunde
. cielle Krav, m�n for at yde vor Del i Sam huske -:- vi føjer Bladet i fremdeles· at fast
fundslivet og med Forstaaelse for de andres holde Bill�det fra Frikvarteret -, at den lille
!Gerning vinde Forstaaelse for vor egen.
og svage Dren
· g ikke altid var den o,ummeste,
N. C. H e,nri k s e�og at hans Raab: ,,Store Nødder uden Kærne,
lange Drenge uden Hjerne"' vel var uartigt,
'
men 'meget hyppigt stærkt betegnende.
,
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ForbavsetJ ,.

)

J
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,,Jernbanetidende" er ·aabenbart bleven for
bavset over, at "Lokomotivtidende" ikke stil
tiende har modtaget dels. Irettesættelse� og Den ny Dag·
- velmenende Formaninger, og dragei· ud fra
Fra Forlagsboghandler Hagerup har vi faaet til•
vort Svar den Slutning, at vi er fornærmet, sendt eri Roman af L u d v i g H amm e r, ,,Den ny
idet Bladet i •sit sip.st'e Nummer skriver føl Dag", som vi kunde ønske Tjenestemændene •i u1d
gende:
strakt Grad _vilde stifte Bekendtskab med.

-'-
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Denne Roman skildrer blandt andet Tjenestemæn
denes Kamp �or at komme igennem med dere� alt
for smaa Lønninger.
Ludvig Hammer skildrer sine Personer saaledes
at de. staar lyslevende for en, og man følger Bogen�
Handling og Personer med usvækket Interesse 'fra
først til sidst.
Han tegner e.t . Billede af en Gullaschbaron,
Fabrikant Gregersen
paa en saadan Maade,
at man følger ham m'ed en vis Sympati. Denne Gul�
laschmand har en Datter som er forelsket i en
af "den ny. Dag"s Mænd. Denne og Gullaschbaronen
staar socialt og p olit�sk som Modstandere, og de.tte
afføder en · Konflikt, idet Fabrikanten ikke billiger
en Forbindelse med Datteren, en prægtig Kvinde, og
den unge Mand, Adjunkt Ryding, som vil ødelægge,
hvad han i Kraft af sin Smartness har bygget op. ·
Men Ko�flikten løses paa den Maade,- at den .unge
Pige vælger at følge sin Mand.
I Bogen viser han os Formanden for , Etaternes
Fællesslat" som en Idealist, der som Følge ·•;f de van
vittige Prisstigninger under Krigen med største Energi
arbejder for Fremtiden, ,,den ny Dag'', det Samfund,
hvor sunde og retfærdige Forhold skal være her
skende. Han vis� i Romanen, hvad Sultelønni'ngerne
kan føre ti'l, at den ellers hæderlige og retskafne
Tjenestemand begaar Underslæb· for at skaffe sin
Familie 'det nødtørftigste, og, da det opdages, sky
der sig, hvorefter Hustruen følger ham i Døden.
Ludvig Hammer skildrer derefter med gribende
Kunst den 13-aarige Søns grænseløse Fortvivlelse, da
han kommer hjem og ser sin Far og Mor døde. ·
·, Vi yil paa det varn:ieste .anbefale Bogen til vore
Medlemmer, den bør læses af alle danske· Tjeneste
mænd.

Gb., som efter den nye Ordning var for k�ap, og hen
stillede til Hovedb�styrelsen at faa det Kvarter tillagt,
som tidligere kunde beregnes.
Efter at forskellige Medlemmer havde haft Ordet
og trnl;efalct Sagen henvistes denne til Forretningsudvalget.
Pun k t 2. Li 11 i e omtalte derefter Tjenestetidssa
gen, hvor man havde henvendt sig til Generaldirek
t1;>ren med Protest mod den Regulering, der fandt
Sted. - Sagen ,var nu af Generaldirelctøren henvist
til Maskinchefen, hvortil han flere Gange havde væ
ret tilsagt ·til Konference. - Man var nu kommen ind
paa at lave Normalplaner for saavel Døgn- som
andre Maskiner - paa 'en anden Maade end de der
er bragt ud i Livet - og saaledes at de skulde 'være
gældende for hele Landet Der er forelagt en ny Nor
malplan for Døgnmaskiner, som jeg har forelagt for
skellige ,Tillidsmænd, og bl. a.. konfereret med Mor
tensen om. Man er imidlertid ikke 'tilfreds med Normal
planerne og dette er meddelt Maskinchefen. - Næ
rede dog Forhaabning til et .godt Result�t.
Gennemgik · derefter forskellige afsendte og ri-iod
tagne Skrivelser.
P µ n k t ·3. Li 11 i e refererede de førte Forhandlin
ger om _Kørepengeforh0jelsen. Vi naaede til Slut en
Forstaaelse pm en· Forhøjelse af 0,2 Øre pr.. Km(.
der muligvis blev gennemført og som rimeligvis blev af
1
permanent Karakter.
L ø n n i n g s u d v a I g e t gennemgik derefter forskel
lige Sager.
C. M. C.

Den, der ønsker at styrke Sammenslutningen·
mellem �o_kombtivmænd
. ene, er .Medlem. af
H.TÆLPEFONDEN

Refe.rat

fra
Lokomotivførerkredsens Møde, 18. Decbr. 1917.,

Referat

af
Hovedbestyrelsesmødet 18. December 1917.
Mortensen var fraværende paa Grund d Lønud
valgsmøde i C. ·o.
D a g s o r d e!l."
Punkt 1. Meddelelse fra. Formanden.
2. Meddelelse fra Forretningsudvalget.
n
,. · 6. Meddelelse fra Fællesudvalget.
P u n k t 1. F o r m a n d e n oplæste en fra Gb. mod
taget Skrivelse om For- og Eftertjenestetiderne paa

A 11 e v a r e t i l s t e d e.
D a g s o r d e n:
Punkt .1. Kontingentforhøjelse.
Aarhus.
,, 2. En Sag fra en Lokomotivfører
" s: Medde. lelser- fra Formanden
,, ·4. Anciennitetssager.
,. 5. Eventuelt.
P u n k t 1. F o r 111 :a n d e n frems atte et ski'tseret
Forslag til Kontingentforhøjelse, der virkede paa en
sa.adan Maade, at Reservefonden stadig øgedes, og
sanledes, at Medlemmerne ved deres A.fgang fra Tje
nesten fik \fen pa�tænkte Forhøjelse af Kontingentet
tilbagebetalt.
Efter at de fcn:kellige Kredsbestyrelsesmedlemmer
havde haft Ordet for at .give Tanken sin Tilslut-
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ning, vedtoges det at henvise Sagen til Behandling
paa næste Hovedbestyrelsesmøde�
P u n k t 2. F o r m a n d e n refererede denne Sag.
Efter en indgaaende Behandling vedtog Kredsbesty
relsen følgende Udtalelse:
Da Kredsbestyrelsen af del Materiale der forelig
ger til Bedømmelsen af Sagen skønner,· at der· er
gjort den p aagældende Uret, vedtoges det at rette Hen
vendelse til Generaldirektoratet med, Anmodning oni
at faa Adgang til at gøre sig bekendt med Sagens Akter.
P u n k t 3. F o r m a n d e n gav forskellige Meddelel
ser angaaende Klager. fra Afdelingerl'le over forskellige
Forhold.
C. L a r s e n refererede Forhandlingen an,gaaende
Kørepengenes Forhøjelse.
P u n k t 4:
En Sag fra en Lokomotivfører
Brande og fra Skanderborg behandledes.
H. K a n n refererede en Sag fra Gb. Lokf. Afd.
Det v e d t o g e s at meddele Afdelingen, at man
- delte dens Syn . paa Sagen. Meddelelse herom vil til
gaa Afdelingen og Distriktet og de paagældende.

Referat
af
I
Lokomotivfyrbøderkredsens Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 18. Decbr. 1917. ' ·

I

Alle var tilstede. ·
D ag s o r d e,n.
·Punkt I; Meddelelser fra. Formanden.
". II: Meddelelser fra Kassereren.
" '.Ul: Tjenestetidsreguleringen.
" IV: Eventuelt.
, iPunkt I., formande� aabnede Mødet og gav Op
lysninger om forskellige Forespør,gsler fra Afdelin:
gerne samt refererede enkelte Sagers Forløb. - Han
kunde bl. a. meddele, at samtlige Lokomotivfyrbø
dere nu stod som Medlemmer af Kredsen, og at der
som Medlemmer af Hjælpefonden nu kun manglede
. et godt halvt Hundrede.
Punkt II. Kredskassereren gennemgik Regnskabet,
der, balancerede med 14,191 Kr. 53 Øre.. -· Regn
skabet godkendtes. - Kassereren henledede Opmærk
somheden paa forskelli-ge Konti, der ved Budgettets
Tilrettelæggelse for det k(}mmende Aar nærmere
lmaatte gøres til Gensfane! for Over':ejel�er. - Det
vedtoges, at Kredskasser,eren ved Samarbejde med
Hovedkassereren og Kredskassereren for Lokomotiv
førerkredsen skulde søge Samarbejde, saaledes at Bud
gettet med . Kasserernes Bemærkninger kunde - fore
ligge ved Hovedbestyrelsesmødet i. ..Februar Maaned. ·
_Punkt lp. Formanden refererede mange Klager
særlig fra ·1ste og 3die Distrikt i Anledning af Tje
nestens Regulering for Rangertjenesten, og meddelte, ·
at' Generaldirektøren som Følge af Foreningens Hen-.
vendelse, havde taget .Sagen i sin Haand og ladet Ma
skinchefen, Ma�kiningeniøren i lste Distrikt øg ham
_

som Repræsentant for Foreningen forsøge at finde en
forsvarlig og for Personalet tilfredsstillende RegulEr;ng.
- Han haabede paa, at de om dette rorhold førte
Konferencer i,kulde føre til en. for alk Parter til
fredsstillende Ordning.
Punkt ·1v. Formanden meddelte Kredsbeslyr2lsen,.
at med hans Valgperiodes Udløb i April 1918 trak
han sig tilbage som 'Kredsformand. De store Ting,
navnlig Lønni·ngslovens Revision maatte gøre, at
Kredsens nye Formanu i passende' Tid forinden denne
Sag kom paa Dagsordenen, såtte sig ind i Sagerne,
og som _'Formanden mente han paa nærværende Tids
punkt kunde assistere sin Afløser med.
Kredsbestyrelsen beklagede, at Formand�n trak sig
:tilbage og n-iente, han burde fortsætte saa længe
han kunde. - Formanden udviklede derefter sin Me
ning om Fremtiden og ansaa det ud fra denne sin Op
fattelse organisationsmæssigt · rigtigt og formaals
tjenligt, at hans Afløser blev udpeget paa General
for�. n 1' 1 {le i' i/\pril. - Dette tog Kredsbestyrelsen
til .Efterretning.
Soph. Jens�n rettede paa Aarhus Afdelings Vegne
en Anmodning til Formanden om at arbejde for Sagen
angaaende Familiefripas til de efter 1912 'ansatte.
Formanden henledede ·opmærksomheden paa, at
Jernbaneorganisationernes Fællesudvalg· arbejded-e
med denne Sag; men at de nuværende Tider med ind-·
skrænket 'Trafik ikke var særlig gJnstige for en tilfredsstillende Løsning af denne Sag.
P. A. Je n s e n, Sekretær.

=-====================
Foreningen af Pensionister
ved De Danske Statsbaner.

I

Foreningen af Pensionister bestaar nu' af over 1000
Medlemmer! Bestyrelsen ønsker dem alle et glædeligt N�taar og takker alle Tillidsmændene for deres
Arbejde for Føreningen!
Bestyrelsen har indgivet Andragende om et ekstra
Dyrtidstillæg for 1917.
· Bestyrelsen har p�a et 'Møde vedtagdt al Opkræv-·
ning af Kontingentet for April udsættes' til lste Juli,
da Bestyrelsen agter paa den ordinære Generalforsam
ling i Maj at soge Kontingentet betydeligt' nedsat.
/
København,
De_ cember 1 1917.
B e s t y r e I s e n.1 /

Jir- Medlemeliåten. ·•Overført fra D. S. 8i M. F.
Lokomotivfyrbøderne H. A. Chi::istiansen, Gb., F.
Han.sen,_ Alf. Lønqvist, 0. F.. Jensen, N. V, Jørgen
sen o g Andreas Sørensen, Struer.
0 v e r f ø r t f ra D a n s k J e r n b a n e F o r b u n d. ·
Aspirant C., H. Søremien, Hg.

13
Forfremmet til Lokomotivfyrbøder:
Haandvæ.ker A. P, Iia�mussen, Thisted,
Esbjerg.

1. Januar HHS.

Udnævnt af Ministeriet f. o. Arb. efter Ansøgning

til Lokformand er:

Haa"dværker H. M. J. Cohr, Cent�vrkst., Kbhvn.1 i Fredericia.

Forfremmet til· Lokfør.er er:

Afskediget:

Lokfyrb. J. Olsen, Aarh'us H ,
C. C. Nielsen, Horsens,

Lokfører J. Poggensee, Nykøbing F., paa Grund af Svagelighed med Pens-ion fra 28. Februa.r i918.
Lokfyrbøder C. M. J. Uhrskov, Kalundborg, paa Grund
af Svagelighed med Pension fra 31.. Marts 1918.

Forfremmet. ti) Lokfyrbøder er:

.L<.kfører L. J. E. Lose,-Struer,
Lokfyrb. J. N. Schmidt, Brande, ·
N. M. Mortensen, Østerb,o,

1.' December 1917.
Forfremmet til Lokomotivfører er Lokomotiv
fyrboderne·:

"

1. April 19_18.

Samlet f0rsikringsbestand I
over 275 ·Milt. Kr.

Samlede� GarantimidlGr_
over\ 75 Milt. Kr. 1

I

' Emanuel, Møller & Co., Vinhandlere,
T detoner 4518--2897
Kvaliteten gør Uds')aget,

·

,

.

,

Ved nye Etableringer og eventuelt S kifte· af Leverandør vil d' Hrr. købmænd ikke
blive skuffede ved at træde i Forretningsforbindelse med os. Som Grund for dette'
anf øres, at vi siden Etableringsaaret l 895harop!i.aaet en meget betydelig Omsætning.

os •Vinim.port
rebr
Nør
,
ROBERT BERTHELSEN "
i

Nørrebrogade 178.

Tlf. Taga. 1300

Stort lager af lste-Klasses V' ne & -Spirituosa: - -� Billigste Priser.

Vesterbros Vinimport.

Absalonsgade 34. Egen Import .af ægte Dr.uevine. Telf. Vester 452 x
· ·Øl, Spirituosa og· Cigarer.

PETER NIELSEN.

Varerne oringes overalt.

'' o2. f[z·",

I
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pefningen
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QODTHAABS VEJ ·ss ..•." .·,' ·,

__
TIi, 887 y.

..

.

i"'..

. Tll_'·887 y.

DAME- OG· B Ø.� N E HATTE.

ekendtgøPelse
B
til Dansk, L komotivforbunds Medlemmer.

o
Detl meddeles cle ærede Medlemmer, at der er
nabiet' et lste l(lnsses Møbelmagasin, .hvo!' de
erholdel' _JO pCt. _foruden en yderst billig Pris '
paa·'il-l'le' Møbler. Ratebetaling kan inclrømm.es.
Ærbødigs!

1

til Københvns. Gb.
til Østerbro.
til Aarhus H.

Forflyttet efter Ansøgning er:
Lokfyrb. K. I<. Pedersen, Gedser.
til Kalundborg.

i Kbrsør.
i Struer.

St. Pederstræde
34 oy 36 (ved Vestervold).
·

Bran
' de. ·

Forflyttet efter Ansøgning:

Qød;

HAFNIA

'

Haandvær,ker C. A" 1H senhichler, Kbhvns. Gb.,

Lokfører V, V. Berg, Kbhvns. Godsbg. d. 25. Novbr. 1917,

A. J. Tørngren, Nykøbing F.,
J. M, N. Pedersen, Esbjerg

,._

i Struer.
i Struer.

. Snedkermester Anton 1D a m,
·.Z Enghavevej 2 (Hj. af Vesterbrog,) ·

'li

·

Godt økonomisk Nyt!

Klir19ry 1 5æbespaaner.
Den mest økonomisk og let
teste Maade at _bruge Hushold
_ ningssæbe paa. Faas overalt.

S 8 Il g e _ll d S t YI 8·
Lageret
Nørrebrogade 158,
Hj af Thorsgade
5 Min. fra Slangerupbanen.
5 Min. fra Nørrebros Station.

Dynel'
Uldtæppel'
Vattæppel'
Pudevaal.'
, Dyneva�P
samt GaPdinel'
·
(mindst 100 M,ønstre) . ..

Fjer re:1ses - Waar vaskes..
Vaar
og stoppes
· syes
gratis,

'filial: Ryesgade 75.

Udgaar 2 ,Gange maanedlig. Redaktion: \'�sterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. Tlf. Vester ,2895 v. ;
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandin.avien..
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An once-Ekspediti'oner: { For Kjøbenha�n: C. Hansen, Sommerstedgade 222, Telefon Vester 4011:
�
_
For Provinsen: L. Rtismussen, Hans Tausensgade 14, Odense. Telefon 2288.
_
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Vær fornuftig

og køb Deres Møbler

Rvo

··i Møbelfabrikkernes Udsalg
Hj. afNørrebrogade og Ø. fasanvej
,(lige ved Slangerupbanen.)

---Blomsterforretningen "C I a r a"

: 15, Absalonsgade 15, :
: bør være D:res

FODTØJ :

.·················�··················.
·
·
: Leverandør 1
: Forretningen' grundlagt 1879.

(

(C�rl Jørgensen)

�

' I

.".. ::.=.,...... .... -·.···

tobak~

I

. -

Ægte holl. Java,Kaffe ,;··: ... :::::::.,:::::::::::.::: ......
Kolonial og J\laterial
:::::::::::.:·.::::::::::..... ·
ti ti ti Georg Bestles Vine. ti ti ' ti

Tlf. Taga 220 x.

Dansk Patent -Kontor
- SOCIAL=DEMOKRATEN Ko.ntorer:
N. farimagsgade 49
Telefon Central 1395 og 7495

'.Uro�erui nnruue U�snlu
begynder 2. Januar.
-

Udrangerede Gulvtæpper, 'Gardiner, hvide \farer,
Rester af Haåndklædedreil.
10 °/o
j
Broberg
Rabat-Kupon.
\
Dansk Lokomotiv Tidende.

De kan spare mindst 30 •;·0
paa Deres Indkøb ·

Amagei-torv 16.

H.erm,· Nli, pefersen
\

.

. Øusk at medtage Rabat-Kuponen.

Vi . har nu fremlagt �
vore Straahatte til Damer· q;,
og Børn. Billigste Priser 'J):
paa Pladsen. Kun i Par- �
tivarehandelen Frederiks- €borggade r (lige overfor @.
Rosenborggade.)
. @
Statsbanepersonalets

Abonner paa

Q� , ,
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A�tieselskab.
Jernba-q,egade 4, Kjeb,enhavn B.

Abo n n e,m ent:
Pr. Kvartal 3 Kr. 90 Øre. ,
,
• Maaned 1 · 30 .,
Uge
.
30 -

§

· 2 Hattene pyntes gratis. i
·Z?

Kot�n�1!��g��!ni�p en,

j

D arne r'.

�

I

Kranse leveres til alle Priser
med friske Blomster.

P, AND�RSEN,

��-

��OV�VV�VV�VV�QV�QV�VV�QV�VV�VV�

Vesterbrogade 194,
Tlf. Vester 1357 y
anbefaler sit store Udvalg' i Blomster
aavel afskaarne som Potteplanter.

. Brnndlorsikrings e�f�g,
' Ekspeditionskonror

Vesterbroga d�- 2'6
Telefon Nr. 6626.

foreningen e,·-oprettet 1891, har ca . .7000 Medl.,
ejer ca. 37,000 K . og har. i Understøttelser
.. uddelt ca. 36,000 Kr.
Lav Præmie.
Kulant Erstatning.

Indmeldelser og Oplysninger:

pr. Brev eller gennem Tillidsmændene; der for
København er:

Hr. fuldmægtig Pøckel, Hr. Rangermester A. C. Lemming, Hr. Overbanernester. falckenberg og Hr. Lokomotivformand Clausen, Maskin�rbejder Kirketerp, li gesom Hr. fuldmægtig B. Bertelsen, Revisionen, giver Oplysninger
om alle foreningen vedrørende forhold.

1. Q
U

&J88

Kgl. Hof Pian.ofabrik

Lev. til det spanske Hof.

Pianoer fra tiøo Kr. -:- Flygler :fra 1900 Kr.
Udenlandske Pianoer fra 800 Kr"
Kontant Salg og billigste Afbetaling.
.

I

· Læderhan�el, fErøveJ nr. ·2 anbefales.

