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Bofomotivfører'en.

aa Hjul, der sammenkoblet af Jern og oljet Staa{,
'ienfarer den, der satte sig.T i d e n som sit Maal -,
en Rytter paa sin hede Hest, hvis Hjerte er et Baal
Til Kobbelstængers Tærsken, til Hjulbandagers Tramp,
som Hestens staalblaa Hove,
der gnistrer gennem Skove -.
En Drøm af Ild og IJamp -,
fer kastes frem i Rummet, af Kul og Hænders Kamp ...
j

r Skinnens blanke Kurve, der smidig og oval
�r smykket med en Ildblomst, det glødende Signa/ -,
henfarer i en rytmisk Takt, der drømtes af en Gal ...
:len tro og tavse Ryttel',. der ryster Jord, og Skov,
Jor Døden uden Dækning -..
»Min kære, blanke Strækning
jeg pløjed med min Plov -,
or mangen Mand blev pløjet ned,, og mange Fugle sov
r

,Huset« iblandt Lygter, ved Manometrets f,faal
1ws Stænger, der er drevet af strengt og dejligt Staal -,
der dænges sorte Dynger ind i Bugens hvide Baal ...
Der er scw bedt som Helved yed Døren til mit Fyr . .
i lldens hvide Indre,
hvor T i _d e n s Stierner tindre ...
i Dybet paa mit J)yr --:,
niin vilde Hest, hvis· Manke er hvid af Dampens Skyr.

Den Haand, der sikkert hviler, paa Regulatorarmen,
den isnes ej af Kulden,, den hedes ej af Varmen.
Den føler alt, og kend�r alt, hver Lyd igennem Larmen -.
Den drejer alle Haandtag, den fokker, aabner Haner.
Den flaar i Fløjtsignalet,
naar Tog blir ouerhalet -,
n?w· Flag og grønne Faner
har meldlj, at der kan buldres ad Nattens frie Baner.
De slumrende Waggoner, der hviler under Jaget ...
er fjemt fra Hestens Hede og Hovene og Braget.
De Rejsende, der aldrig SjlCI. en Flig af Fareflaget ...
er fjernt fra Sammenstødet, som ingen ved, naar sker.
De slumrer og de smiler.
H a n vaager ved Venti/e.r -.
Hun lytte1· og han ser
ud i det hvifie Mørke, naw· det taager og cflet sner.

Paa Hju�. dei- sammenkoblet Cif Jem og oljet Staal,
med Ryg til Nattefrosten, med Front imod el Bcwl -:-,
henfarf!r den, der satte sig M i n u t t e r n e som Maal
Hans Liv er Kilometre, hans Sjæl det Øjehlik,
da Vingen paa Signalet
fra rødt /il grønt blev halet -,
den midtpunNtstille Prik,
hvorom en » Fører« tempodrejer Toge,i'es Trctfik.

0, dette Kast af Kræfter, af overhedet Tryk,
hvorunder Jernkolossen i svage Stød og Ryk
gaar hensynsløst i Taagen ind, naw· den er hvid og tyk.
Til Kobl,elstængers Tærsken, /il Hjulbandagers Tramp,
som Hestens staalblaa Hove,
der gnistre, gennem Skove -.
En Drøm, af Ild og DamA,
der kastes frem i Rummet, af Kul og Hænders Kamp:
EMIL BØNNELYCKE.
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Det Aar vi er kommen ind i bringer os
sandsynligvis ikke den længselsfuldt ventede
Det Aar der gik, bragte os endelig e. n Ar ;Lønreform, men Aaret vil dog blive præ�el
slutning paa Verdenskrigens Rædsler. Det. af Arbejdet p-aa at faa skabt en saa god Løn
½.ar vi lige er begyndt paa bringer os Fre pingiilov for Lokomotivmændene som det er
;cten, og forh-aabentlig en Fred. der gør det muligt. Herpaa vil alle t�ode l{ræfter blive
umuligt, at en saadan Krig nogensinde kan sat ind.
komme i_gen.
Men skal vore Krav kunne rejses me d
/�Først nu da Krigen er ophørt kommer del S, t y r k e, saa maa ogsaa det Arbejde, der skal
;
til at staa rigtig klart for ens Bevidsill1ed, udføres, være underbygget paa bedste Maade
Iwar meget der er slaaet i Stykker og hvor saavel moralsk som pekuniært; M1edlemmer
grundigt Verden O§! de enkelte Samfund maa ne maa i fylket Flok staa bag de· ledende
skabes· om, forinden den nye Freds Ro korri M;:end, vel vidende, at det er derpaa det be
,ner til at hvile velgørende over saavel de ror, om Arbejdet skal lykkes.
hidtil krigsførende og over d
, e neutrale Na
I Haab otn·, at Arbejdet maa forme sig paa
tioner.
bedste Maade i det nye Aar, og al Medletn�
Den lammende Utryghedsfølelse, som be mernes Forventninger briqges i Opfyldelse,
herskede alle Mennesker, er, trods. Krigens vil vi ønske alle vore Medlemmer og Læsere
Ophør, endnu ikke forsvunden; thi saa ·1ænge et .godt og
Bolschevismen har lVfa'gt: en i Rusland og lu
_Gl æ del igt Nyt a a r!
rende · stikker Hovedet frem i Tyskland og
andre Lande, saa læng.e der ikke er· naaet
· velordnede Tilstande i vore Nabolande, saa
Et Tilbageblik.
længe falder M�nneskene ikke ind .i T\yg
hed og Arbejdsfred, Vi venter fulde af ·Uro
Den 1. Januar var der gaaet 20 Aar, siden
bg brændende af Haab om et nyt ·og bedre vor Forening traadte ud i Livet og be,gyndte
Samfund paa, hvad Fremtiden vil b1inge.
sin Virksomhed.
For Tjenestemændene som for alle andre
Paa et Møde 10. Dec·ember 1898 paa Gl.
Bor.gere her i Landet er det af Betydning, St. Thomas i Frederiksberg Alle i Kjøben
at ordnede Tilstande snart indtræder, saa at havn var det nstemmig blevet lJesluttet at
ru.an atter ki:m oversei hvor man er; først naar dann•e en Forening for Lokomotivmænd her
1-,ivet atter former sig, normalt - i den nye i Landet. Rammerne. var ikke saa snevre som
Tids Forstand normalt -, først cla, er man nu idet alle Lokomotjvmænd havde Ret til
.
paa den rigtige Side.
Optagelse og derfor kom Foreningen ogsaa·til
1918 bragte os stigende Dyrtid, og trods at omfatte Privatbanernes Lokomotivmænd
Dyrtidstillægslovgivningen · og, den midlerti o. fl. a., f. Eks. Frihavnens Rangerføreæ.
dige Lønninglov sidder Tj�neslemændene sta Den, der skriver disse Linier, erindrer en
dig haardt i det; thi hvad der end bliver Ting ' som for' Nutidens moderne Foreningsgjort, bliver det gjort for sent; Foranstaltnin rnær:d vil synes utroligt, m�n som ikke deitogerne er forældet før de kommer til Verden. mindre er historisk: Forinden man over
Aaret der gik var et Arbejdsaar for vor hovedet kunde tænke· paa at danne Forening,
Organisation;· M,edlemmerne forstod fulduel maatte m'an først underdanigst anmøde �.øj- 111
Berettigelsen i Kravet om forhøjet Kontingent ere Vedkommende on; Tilladelse og dernæ,'>l
. og Dansk Lokomotivmands Forening gaar ind forelægge Lovene for tlen paatænkte Sanit
·i 1919 med et betydeligt forøgel Reservefond. menslutning forinden den kunde begyde .al\
I
Aaret gav os meget Arbejde med Lønnings-. virke. - Det er kun 20 Aar siden.
sagen, og det _gav os en klar Forstaaelse af,
Hindringerne overvandt•es og der var saa- . \
at vi Lokomotivmænd kommer Lil at føre vist heller ikke Spor af _revolutionært' i hele
vor Lønkamp alene.
Bevægelsen; den var, set med vore Øjne,

Ved Aarsskiftet.
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· overmaade skikkelig, og ingen vilde paa det saa man bag den lille Imødekommenhed Or
Tidspunkt have tænkt sig at vise den Fast ganisationens Guldaldertid oprinde. Imid
hed i Optræden, som Organisationen siden lertid ve- dtog man som Følge af Ordren paa
har lagt sig til. Organisationens første For en Generalforsamling i København i 1904 at
mand blev nu pens. Lokomotivfører C. W. kun Lokomotivmænd ved Statsbanerne· kun
Roosen ' og Foreningen fik Navnet .i,Dansk de være M,edl-emmer af Organisationen. Vi
Lokomot ivfører og Fyrbøder Forening". Kon- skiltes derefter fra vore gode Venner ved
tingentet fastsattes til 2� Øre pr. l\faaned, men Privatbanerne for deJ.,"efter at kæmpe alene
forhøjedes aller-ede l. Oktaber samme Aar for vore egne Int•eresser. Allerede paa den
til 50 Øre. Medlemmerne fik en Gang maa Tid havde der begyndt at vis·e sig Uro i
Geledderne, idet der fra forskellig Side ar
nedlig det svensk·e "Lokomotivmanna og Ma
:
bejdedes
paa at gøre Skillelinien mellem Lo'
Fag
som
antaget
var
der
",
Tidning
skinist
komotivførere og Lokomotivfy,rbødeæ dy
og Foreningsblad for "D. L. og F. F."
C. W. Roosen fungerede ikke længe i Stil bere. Men disse Bestræbelser ,blev Gang paa
lingen som p:;,rmiand, idet han efter eget Ønske Gang slaaet ned paa Generalforsamlingerne,
paa Gru�d af Svagelighed ønskede sig fri og i 1906 skete der da ,en større Udmeldelse
af utilfreds-e Lokomotivførere, som dannede
laget for Hvervet.
en
særlig Fi0rening for Lokomotivførere. Alle
Den 23. M.arts 1900 valgtes Lokomotivfører
rede
paa det Tidspunkt var det blevet klart,
Pagh Rasmussen til Formand. Men det var
at
vi
'inden længe kunde· vente en Revision
ikke heller nogen lang Tid Pagh Rasmussen
af
Lønningsloven.
Og vi nærer ikke den
forblev i Stillingen, idet han 13. Juli 1901
nedlagde Mandatet. · Foreningen var derefter mindste Tvivl om, at hvis Lokomotivmæn
. en Tid uden Formand, indtil det ved skrift dene den Gang havde staaet enige og stærke,
lig Afstemning var bestemt, hvem der skulde vat; den nye Lønningslov blev,et meget gun
stigere for os1 alle.
afløse Pagh Rasmussen.
De følgende Aar var præget af Kamp mel
Det bJev vor mangeaarige, nu afgaaede, vel
tjente Formand Chr. Christens:en, Esbjerg. lem de to F:oreninger til Skade for alle
Og dermed var Foreningens Ledelse kom Dokomoti"!nænd og til q.læde for Modstan
• ændene havde i andre
met i Hænderne paa en skolet Organisa tlere, Lokomotivm
Kredse blandt Jernbanemænd, hvor man nu
tionsma:nd.
Allerede paa det Tidspunkt h'avde man for troede det muligt at faa slaaet vort Orgaandret Fior-eningens Navn, den var k1ommet til J!-isationsarbej de ihjel.
Heldigvis gik det ikke saaledes . Men det
at hedde "Dansk' Lokomotivfører- og Loko
blev de ledende indenfor vor Organisation
motivfy,rbøder-Rorening''.
· Paa dette Tidspunkt
meldte sig
- en af For- klart, at man maatte søge at faa en 'Samltng
,
eningens store Oggav,er, nemlig en forestaa- · i Stand, saa at alle Lokomotivmænd igen
ende Revision af Lønningslpv•en, der ogsaa kom under en Hat. Til dette Formaals Frem- det tør, vel med Rette siges - i nogen Fremme omorganiseredes Foreningen i 1912
Grad prægedes af Forenin,gens Arbejde for og der dannedes to Afdelinger indenfor For
bedre øk'onomiske Vilkaar for danske Loko eningen, en for Lokomotivførere og en,1for
motivmænd. Et Par Aar derefter maaUe vi L'okomotivfyrbødere uden at dette dog førte
skride til en Adskillelse fra vore Kolleger til det ønskede Resultat. Gennem Forhand
ved �rivatbanerne paa Grund. /il Organisa linge11 naaede man dog langt om læn�e et
tionens Anerkendelse gennem Ordre D. ,880, Kiompromis, og i 1915 omdannede man For
. der: foreskrev, at kun Folk, der var an.sat ved eningen i to Kredse og ændrede Navnet til
Statsbanerne kunde være Medlemmer af en vort nuværende. Endelig var Lokomotivmæn
Organisation, der vilde have Ret til Forhand dene gensamlet i en Forening - vi tør tro
ling med Administrationen. Bagefter ser vi, for aldrig at skilles mere; thi det tror vi at
hvor meget den Ordre betød; men den Gang alle har lært, at Enighed er den bedste, Vej
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for al naa d e Maa, man sætter sig.
Sid en. er Organisationen gaaet støt 1'r�m4d 'i saavel
Magt.
. Anse else som
.
Spørg er man om, hvilke R esultater Foreningen kan vise LHbage . paa, og om der er
Ting, som kund�ære naaet ud en dens Hjælp,
cla kan d er derom siges. adskilligt.
Først_ skal fremdrages Foren,i ngens Arbej
de_ ved de to foregaaende Lønrevisioner, hvor
man uden ihærdigt organiseret Arbejde ikke
.vil.de have naaet nær saa · langl som skel.
cter efter Fioreningens Hjælp til lVI,edlemmer
ne i utallige Sager og sidst, men ikke mindsl,
d en rent moralske· Virkning, Foreningens, Til
stedeværelse har haft paa Personalets Tj e
nesteforhold sa'avel hvad angaar Tjeneste
tiden som Tonen, naar de Overordnede slaar
i et Tjenest eforhold ov erfor Lokomotivman-.
d en, skønt Tonen jo lader endnu en Del tilb�ge at ønske. t
De Lokomotiv nænd, som har værel ansat
en Aarrække ved Banerne, kan bedst døm
me om Organisalion�ns Resultaler; thi der
er himmelvid :Forskel paa -Forholdene før
og ,nu.
Af R estillater i Lie senere Aar kan nævnes
'.l'jen estetids-Overenskomsten, der dog alle
rede trænger · til . Revision, samt Gennemfø
relse af, at kun F:ørere anvendes v ed Kørsel
ude paa _ Strækningen. Og netop nu staar
Organisation en under sin handlekraflige For
mands L edelse midt i et stort Arbejde for
Gennemfø-relsen af vore Lønkrav; og , aldrig
, før har •den staaet saa fast, saa kraftigt rustet
til sin 1 0,pgave som nu: En Hær af gode
Organisationsmænd, der ved, hva�l de, vil og
ved ' at d. e kan gennemføre deres Ønsker.
Og derfor gaar vi ind i det nye Aar rn ed rank
Ryg og med frejdigt Blik, sikre paa at naa
til en heldig Løsning af vore Opigaver
· .

'

Vor Tid.Hvor man i Øjeblikket vender Øjel hen,
ser, man de bestaa ende Ordninger synke i
Grus. Adskillig e kronede Hoveder har mer e ell er mindre modstræbende - taget
eller faa et deres Afsked. Der ·varsles m ed
andre Ord - en ny Tid!
Ogsaa herhjemme ser man Omvællnii1ger�

1

1
nes Dønning er. Nogle_ taler om at naa' fremad ved Hjælp af Vold, andre gaar den mere
regelrette Vej, gennem Lovgivningen. Den
.sidsle V,ej betrædes gennem Forslagene om
8 Tim�rs Arbejdsdag, om Tyendelovens Af
skaffelse o. m. a.
Disse Fiorslag hilses af
af M:asserne_ med Glæd e, som alle gode ,og
sund e Reformer.
Den er vel ogsaa Grund til at lro paa
disse Reformers Gennemførelse, de r er v el
næppe mange, der m ed Tid ens manend e Be
givenhed er brusende i Ørene har Mod til al
_spænde Ben for dem.
Men med H enblik paa, hvad der foregaar
paa disse Omraad er, er der Grund til at
spørge:
Hvornaar skal der reformer es indenfor
Statsbanerne?
F,or Eks�mpeI med Heqsyn til Forhand
lingsretten, P ersonal ets . R etsslilling (Kondu
iteliste.rne), Lønforholdene o. a.
Ser man 'tilbage paa R esultaterne af ad
skillig e Forhandlinger, ja, de er ofte megft
"
.
pnge.
Vel er der ført F•orhandlinger, d er ha.r
givet et godt Resultat, men adskillige Sag1er,
d er for Personalet var af den største B ety,d
·ning, syltes i M.aaneder, ja, til Tider i Aar.
Og na .a r endelig Spørgsmaalet •·na:ar frem
til Forhandling, ja, saa ser man ikke sjæl
,i:l. en Administrationen møde frem med et for
ud io,dtaget Standpunkt, eller, der komrp.er
en skønne Dag blot skriftlig:t S:Var: . ,,M,an
kan af H ensy,n til Konsesvenserne ikke bevllge o. s. v. ". En ejendonurelig Form for
·1
F:orhandling.
,

S er man paa P ersonalets Retsstilling, er
Bill edel endnu sørgeliger e.·· Den Ansatte er
som oftest fuldstændig p1isgiven, · hvis han
fald er i Unaade. Som Eksempel s:kal an
føres det i Nr. 8 1918 on,talte F'orhold: 3 '
Lokomotivfø:rere, i Kjøbenhavn b�ev uden
riogel} paavist eller paaviselig Gn_md forbi
gaaede v ed Florfremm else, den enes Forhold·
blev efter Sigende undersøig:t m ed det Resul
tat, at den trufne Afgørelse skulde staa ved
Magt, 1)g iøvrig,t tav man Sagen ihjel. Man
fandt sig i Kritiken og Angrebene, d e maa
altsaa have været berettigede. '
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:Eller hvad niener man om en Sektionsc
. heJ.i der ude paa en Station kalder en Lokomotivfører ned af ,hans Maskine for al
meddele h;im, at han har faaet en Anmærk, ning. paa Konduitelisten, og at han, Chefen,.
nu ikke v�l have mere Vrøvl m�d ham, i modsat Fald t rues han, vist. ,,for syttende Ga1g",
med at blive ,sat ud paa en Ranger'ma
' s:kine.
Alt _dette uden at Føreren er sig den mindste
Anty,dnfog af en Brøde bevidst. H�n yed
kun, at han har gjort sin Plig:t efter sin
bedste Eyne. M:en det er maaske netop Fejlen. - Den Slags Tildragelser· hører ·jo desværre ikke til Sjældeµhederrte fra .den Side.
;Vi fristes til at spørge: Findes der mon Konduitelister for Sektionschefer? Hvis saa er
- Gud ved, hvHken Karakter saa denne Chef
har .faaet.
Skulde Personalet give hari1 den 'og den
, _skulde være retfærdig, da kom den vist til
·
at staa paa et meget daarligt Tal.
Endelig og ikk1e mindst den daglige·, ofte
vilkaarlige Beh'artd!ing. For Ekseinpel- en Lokomotivmester, der vil lære Lokomotivpersonalet at rense Ey,r eller_ at lempe Kul, A1t
bejder, som Personalet er fritaget for og intet
har at gøre- med. Eller en Lokomotiv.formand,
der giver Undervikning i Pudsning, og som
var n�de til, dersom Pudsningen skulde tage_
flere Dage, at tage Ansvaret, selv om. den
1 Mand, der var sat til at pudse, skulde dø af
·
Sult, inden han blev færdig.
Ja, Guderne-, skal vide, · at der trænger til
ilt pudses, men' den første Betingelse er, at
der •er noget - at pudse med, og om det nu
·11.etop ,e r ,,Filangerne og Hanetoldene" paa
Vandstandshanerne, der træ�ger mest, skal
1
·
- vi lade v:ære usagt.
Det kan maaske 'siges, at. det er Smaating.
Ja; det. er det i Virkeligheden ogsaa, men
det er ikke destomindre F�rhold ' der' virk'er
Urrende, særlig for de unge, der vil i de fleste Tilf.�lde har lært U nderofffcerstonen i ·
hele dens ofte pyntelige Udforinning at
kende, men som' dog ikke havde ventet at
møde den indenfor 'Statsbanerne.
Det er d a ogsaa hændet adskillig� Gange,
blandt andet for · kort Tid siden i Kjøbenhavn,_ · at en yngre Ansat, der vel endnu ikke
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havde vænn1111t sig til Tonen, har forløbet sig.
Men overfor ham og li�estillede har en Lo
komotivformand ifølge Praksis for Tjden kun
en .Fremgangsmaade, kun en Vej µl at hæ\ide
sin Autoritet. n�mlig Indberetningen. I de
fleste Tilfælde efterfølges en saadan 'Ind�e
retning af en skarp Irettesættelse og even
tuel Tnus-el om Afsked.
At M:anden skulde faa Ret overfor sin Overordnede vilde være en uhørt Ting.
Men er den. Vej den rigtige?
Var det ik'ke. naturligere, om f.' Eks. ·Lokomotivformanden i et Tilfælde som fornævnte
havde nedstemt Tonen lidt og 1 i Stedet for
at levere_ en Indberetning havde søgt at ret
lede den unge. Va1� det ikke mere værdigt for
den ældre, der jo burde være de� •k[ogere,
at gøre dette fremfor at bruge Magtsprog og
Indberetning og derfned maaske mærke Man
den· for Resten af hans Tjenestetid?· Give
ham en Plet, som inan af Erfaring kan vide·
ved enhver given Lejlgihed atter vil blive
afdækket og grundigt bely�t.
paa Tiden, at hin Tone og
Var de� iklw
;
f
Fænomenet Konduiteliste blev bragt ud a
Verden? Eller skal vi leve videre under F:or
hold,, der nærmest kan s:ammenlignes · med
Ty,eQtlets under Tyendeloven? Var en Kom�
mission - der nedsættes jo saa mange saa
klanne, og .deres Ny,tte er ikke altid lige jndlysenae - mon i kke i høj Gmd paa sin Plads,
til Behandling af Forhandlingsrette!} og Personalets Retsstilling.
Endelig skal vi dvæle_ lidt ved Lønforholdene.
M:an læste forleden, at Statsministeren h�j
tidelig havde overrakt Kjøbenhavns· Politi
90,000 Kr. til F:ordeling i Anledning af Op
tøjerne i Byen. M,an ser her en Fllothed; s:om
ellers er ret ukendt, ja, det er ikke dermed
Tilfælde er
ment ' at der . i dette· specielle·
'
givet for meget; men naar man ser de ·go) OOO
Kr., 100 Kr. pr. Mand, i Forhold til, hvad
· hrnn bød Statsbanernes Tjenestemænd for et
helt Aars Slid - 25-45 Kr. _pr. Mand! Der
maa ·aabenbart være Forskel paa at gøre sin
Pligt.
Ser man endelig paa Arbejdsløshedsloven
og sammenligningsvis paa den L'øn, der f.

6

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

Eks. bydes de Aspiranter, der kører, maa
'man forbavses, at Staten kan tillade saadanne
Forhold. En ung Maskinarbejder kan i Un
derstøttelse faa ca. t4 Kr. pr. Uge, en Fa
milieforsørger med iJt-6 Børn kan faa ca.·
50 Kr. m. m'. ugentlig; men Statsba�erne løn- .
ner en Aspirant Slid med 26 Kr. pr. Uge.

maalet maa det dog vel ogsaa være Menin
gen at .man vil faa løst i v o r T i d.
Ledelsen kan nu ikke klare sig med, at
der ingen Arbejdskraft findes; der er i øje
blikket ca. 2300 arbejdsløse Metalarbejdere
.r�r i, Land�t; deraf ca. 1300 i K.iøbenhavn,
saa der er siklrnrt Kræfter nok der vil.
·Men der kræves. en Løn derfor, ikke en
Om Folk ikke skulde falde for Fristelsen
,.
_Sulteløn,
men en Løn, der staar paa Højde
til at melde sig ledige, vilde · næsten være
.mærkeligt; men det er - ja, man maa na med den der ydes i de p1ivate Erhverv.
Den gamle Talemaade, at del i_kkc gaar
turligvis ikke sige: destoværre - dog ikke
Tilfældet; der findes Folk 2 spm sætter . en an, at en Aspirant har lige saa stor en Løn
Ære � at arbejde. Ma11;
' - kan ikke sige det som Lokomotivfyrbøderen, gælder ikke mere.
Man gør ret i at gøre sig fortrolig med den
tilsvarende pm Statsbanerne, naar det drejer
sig om Betalingen, der· $ættes der ingen ltre Tanke, at om man ønsker at bevare og frem
tidig faa brugbar Arbejdskraft, saa maa, man
i at yde en rimelig Præstation.
ogsaa
imødekomme
Lokomotivmændenes
Der melder sig, naar man betragter ·disse
Lønkrav.
L._ønninger, et Spørgsmaal - det er iøvrigt
Vi' staar ikke længere paa sv�g og gynge�de
i Øjeblikket stærkt debatteret -: Hvorledes
Grund;
det- Fundament, vore Forgængere
vil Statsbanerne kunne imødegaa den Tid,
som sikkert vil komme? For del kan dog 1rndlod at lægge under Organisationen, har
vist ikke ventesi, at Personalet stiltiende vil vi i de sidste Aar faået lagt, og vi vil b_ygge
tage de første Krigsaars Slid pm igen, i _For videre.,_ Sten pa,a Sten. saaledes,1 at vi om
lventning om nogle smukke Talemaader og Opgørets Dag skulde komme, ogsaa er i Stand
til at staa. fast, . saaledes at vi kan bære Ge
en Almisse paa 25-4-5 Kr.
vinsten hjem.
Hvor bærer det da hen?
Og Opgørets Dag vil kommeJ dersom Le
Der kan næppe være Tvivl om, at der f.
delsen ikke snart lærer at indse, at Vejen
'Eks. i Jernindustrien vil blive Anvendelse for
til sunde og rolige Arbejdsforhold gaar mel
al den brugbare Arbejdskraft, der findes, og
lem økonomiske og moralske Reformer.
det ·er jo en Kendsgerning, at stor Efterspørg
- k.
sel •efter en Vare, Arbejdskraft, avler høje
•
Priser. H�orledes vil man da være stillet
iindenfor: vort Erh'verv, dersom der ikke sna
Vpre Lønkrav.
rest reformeres,?
,

Ja, Løsningen er ikke vanskelig at finde.
Med den Løn, der nu bydes, kan Resultatet
kun blive ringe og daarlig Arbejdskraft. Rin
ge Arbejdskraft vil betyde. forøget Slid for
-dem, der er i Tjenesten! Daarlig Arbejds
kraft vil betyde ringere Sikkerhed for Be
folkningen og Tab for Statsbanerne. Ingen
af Delene kan nogen af Parterne være tjente
med.
Derfor maa der reformeres og de!r maa
reformeres hurtigt. Allerede nu er der til
Jrods for den indskrænkede Kørsel Personale
�angel. Det er vanskeligt at opnaa blot en
enk.tJ.t Dags Permission. Og Fridagsspørgs-

Da der nu for Tiden arbejdes for af faa
vore Lønkrav gennemførte, melder den Tanke
sig, om vi er stærke nok til med, fornøden
Yægt at sætte vore Krav igennem, og om
vi eventuelt kan optage· en Kamp med vor
Arbejdsgiver, hvis den Nødvendighed skulde
komme tilstede. Stærke nok til en saadan
Kamp er vi vel næppe ·endnu, o g det er vel
heller ikke ønske-ligt for nogen af Parterne,
at Kampen skulde komme. Mien den sikreste
M;aade, vi kan gennemføre vor Sag paa, er
dog at ruste os saa kraftigt, at vor Arbejds
giver ikke kan være sikker paa at kunne
gaa ud af en s.aadan eventuel Kamp, 'som
S·ejrherre. Vi maa arbejde hen mod saadanne
•
Forhold, at Staten maa tænke som saa: Lo
komotivpersonalets Arbejdskraft kan vi ikke

•

I

•
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undvære, og dels Forening er nu saa stærk, 20 Øre, der nu ydes disse Kasser. Naai· saa
at vi ikke nred Held kan optage en Kamp Hovedkassen fik de 2 Kr. kunde der jo hen
med den; det klogeste bliver, al vi· fo rhand lægges ret betydelige Beløb til .Re,servefon
ler os tilrette om de Krav og den Betaling den. Med et Kontingent paa 4 Kr. pr. _Mag
der forlange, s, I saa Fald kan vor Hovedbe ned giver vi vor Forening den Støtte, som
styrelse forhandle · med · den fornødne Sikker- er nødvendig:
hed og den behøver ikke under ForhaQd
Da jeg kom hjem, forelagde jeg hele vor
\ing�rne al sidde med den Bevidsthed, at del Stilling,. for Lokomotivfyrbøderafdelingen, og
er absolut nødvendigt,for den at faa et. Kom forklarede hvorledes vor Stilling i Lønsagen
promis i Stand, se\v om det ikke er tilfreds var, og det blev da vedtaget, a.t vi vilde ind
stillende, Naar vore ,Folk kan møde med den sende Forslag t il Hovedbestyrelsen om, at
Bevidsthed, at de er lige saa stærke som den Kontingentet blev forhøjet til 4 Kr. pr. M,aa
Part de skal forhandle med,, da vil Resulta ned indtil · den nye Lønningslov er traadt i
t�"f blive ,et andet, end hvis det er yt ,øko Kraft. Da den nye Lønningslo':' helst skulde
nomisk svag,l Personale, en økonomisk svag bringe Lokomotivpersonalet paa del). Plads
Organisation, de repræsenterer. Spørgsmåa i økonomisk Henseende, som det med rette
let bliver da dette: kan vi økonomisk set kan kræve, og da det ikke er nok at Fre
;i��re os saa stærke, saa vore Repr�senlan del'icia Lokomotivfrb. Afdeling rejser dette
ter kan forhandle paa en saadan Ep.sis. Dette Krav, skulde det helst støttes af alle AfdeSpørgsmaal maa besvares med et ubetinget Ja. 1linger. Hovedbestyrelsen vilde saa kunne se,
Vi faar j? nu snart Forhandling i Gang r11ed at Kravet har M,edlemmer- bag sig. Vi er
Nordisk Lokomotivmands Forbund, og ved parate til at ofre det nødverrdige for at •føre
disse Forhandlinger vil e.n Ordning blive vor store S ·ag - - Lønsagen - tgennem. Der
bragt i Stand, saa at de interesserede Lande for henvender jeg mig her gennem Bladet
yde hverandre gensidig økonomisk Støtte i til mine Kolleg:er for at faa alle Medlemmer·
·
Tilfælde af Lønkamp. -Naar vi endvidere selv ne i Tale.
Forsla_aet fremsattes af 10 Ma
: nds-Udvalget.
yderligere forhøjer vort Kontingent med det
nødvendige Beløb, naar vi hurtig op til at Efter at Hovedbestyrelsen havde klarlagt Si-.
blive saa stærke, at vor A:rbejdsgiver bliver tuatibnen for os,. re.tste vi Kravet. og q.a jeg
betænkelig ved en Kamp med os og nemt vil hav;de skitseret, hvorledes jeg havde tænkt
kunne indse, at en Styrkeprøve bliver en mig at Pengene skulde anvendes, gav baade
tvivlsom Sag, fordi det ikke er mulig at over Lokfører Mortensen, Es., og Lokfører Kann,
se, hvad Resultatet vil blive. Kan vi naa saa København, Forslaget deres fulde Tilslut
langt, er vi naaet et ,godt Stykke frem mod ping. 10 11,ands-U dvalget bestemte sig da til
vore Maal. Vi er da blevet en bestemmende .at rejse Sag1en blandt Medlemmerne, saa al
'Faktor i en Forhandling mellem ,1 i g e, s t æ. r Hovedbesfyrelsen, naar den møder til For
k1 e Parter.
handlingen, kan vide, hvor stærk en Faktor
· Sidste Gang vi var til M,øqe i Hovedbesty- · den er oig h[a;ndle derefter. Del er jo ikke alene
relsen og 10 lVLands-Udvalget, blev der da vor Lørisa:g, det vil hjælpe, nej, er 'vi "først
ogsaa fra 10 Mands-Udvalget stillet Forslag bleven li-ge saa. stær;ke som vor Arbejdsgiver,
om en Kontingentforhøj,else, saa vi kom til vil det faa Indflydelse
paa alle vore F"or,·
at betale 4 :Kr. pr. Maaned. Men endskønt Ho handlinger.
vedbestyrelsen erkendte, al det var ønskeligt
Hovedbestyrelsen er vel nok klar over, at
og nødvendigt at faa en saadan Kontinge:nt Medlemmerne vil sætte store Forhaabninger
f,orh_(!_j(l._i_s_y, hvis vi skulde undgaa en · Løn til den, naar de ofrer de Midler, der skal til.
kamp, vilde Hovedbestyrelsen alligevel ikke Men vi har jo ogsaa
saa, dygtige Folk i Ho
1
stille Forslag herom medmindre Sagen blev vedbestyrelsen, at de ikke vil svigte M,edrejst som et Krav fra Medlemmernes Side. lemmernes Haab, og Tiden er nu saa langt
Jeg
• skitserede da, hvorledes jeg havde' 1tænkt fremskreden) at Lokomotivpersonalet ikke
_ 111ig det forhøj'ede Kontingent fordelt. Der længere bør finde sig i nogen Tilsidesættelse;
skulde betales 4 Kr. i Kontingent pr. M:aa det ·ønsker ikke Kamp, det vil gøre alt for
ned� hvoraf de 2 Kr. blev indbetalt i Kamp at lin;dgaa Kamp, men det maa dog være
fonden, i Henhold til de Regler, som blev forberedt paa denne Eventualitet. · Derfor vil
vedtaget paa Delegeretmødet i· Aarhus) 2 Kr. vi hjælpe Hovedbestyrelsen til de Midler,
skulde anvendes til Foreningens Administra som er det Vaaben, ,der kan sikre os imod
tion og til Henlæggelse til Resc::rvefonden. at komme i Kamp, fordi den anden Part
•
Afdelingskasserne
skulde have Tilskudet vil g ive efter, og som tiUige kan skaffe os vor
forhøjet m.ed 10 Øre pr. Ma;med, fordi det Ret og taalelige. Livsvilkaar.
er meget vanskeligt at administrere med de
Der er maaske enkelte Medlemmer, der

,.

•
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vil indvende, at vort Kontingent er lige saa
højt som Fagforeningernes i de private Er
hverv, og de har jo dog deres Understøtlel
seskasse1� at betale til, det har Lokomotiv
personalet ikke. Men til dem vii j�gr gerne·
sige: vi faar jo dog engang Halvdelen- af
vore Penge igen. Det kan vel riok gaa lige
op med. Arbejdsløshedskasserne. · Det er. af
Betydning, at vi nu' forstaar Tidens Alvor,;
for der bliver gjort stærke Forsøg paa at
holde· os nede, ogi vi vil blive lagt i tunge
�ænker, hvis, vi ikke er vaagn� og værger
os paa rettr M.aade.
. N. L. H a n s e n,
Formand rci'r Fredericia Lokfyrbøderafdeling.
�c:::><:>c>C>:::>C>c::::><:::>C:::,.<:.>c:>C>C:X::::,.�C::

Efter en længere Diskussion v e d t o g e s det
fra 1. Januar 1919 at gennemføre den af Revisoren
foreslaaede Regnskabsform, og det vedtog�s at ud
sende de nødvendige Instruktionsskrivelser herom til Afdelingsbestyrelserne.
Punkt 3. _R a n_g,e i: m a s k i n e·r n e s B e t j eni n g o g B e mandi n g.
F o rma n d en redegjorde for det sidste For
•
I
handlingsmødes Forløb, og redegjorde
derefter for
den Stilling, han mente, man burde indj:age ved
Forhandlingsmødet den, paafølgende Dag.
Efter nogen Diskussion toges Meddelelserne til
'
c. ,M. c.·
Efterretning.

En Ordre.
Vi vil gerne benytte Anledningen til at henlede
Opmærksomheden paa ,den under 3. December 1918,
udsendte K. Ordre N. 731, hvis Ordlyd vi hermed
optrykker:

25 Aars Jubilæum.
• Lokomotivfører C. R. Petersen, Slagelse, fejrede
den 1. Januar 25 Aarsdageii for sin Forfremmelse
til Lokomotivfører.
.

-.

Hovedbestyrelsesmødet
•

t

18. December 1918.

Paa given Anledning henledes Opmærksomhe
den paa, at Lokomotivprsonalet i væsentlig Grad
-vil kunne bidrage til at forøge Driftsikkerl1.eden
under Togkry dsning paa Stationer udlen mekanisk
Sikring mod' Indkørsel paa besat Spor. Det vil
nemlig i mange Tilfælde være muligt forLokomQr
tivpersonalet paa det først ankomne Tog al føre
en ·vi-s Kontrol med Togyejsindstillingen -for det
krydsende Tog, idet førstnævnte Togs Lokomotiv
ofte vil holde i Nærheden af det Sporskifte, der
forbinder de to Togveje, saaledes at Lokomotiv
personalet ud!en Vans_kelig;hed vil kunne kontrollere
Sporskiftets og IndJrnrselss.ignii.lets Sti1:J.ing.
Det forventes, at Lokomotivpersonalet i videst
mulig Udstrækning har sin -Opmærksomhed! hen
vendt paa dette Forhold.«

L. Ramussen fraværende paa Grund af Sygdom.
Punkt 1. M e d die 1 e 1 s e f r a F o r m a nd e n.
F o r m a n die n omtalte først en Sag angaaende
en annulleret Forflyttelse, i hvilken Anledning der
Vi henstiller til "alle Lokomotivmænd! npje at
rejstes Spørgsmaal om paagældendes Anciennitet. indprente denne Ordre i Hukommelsen og al Tid,
- Det. vedtoges, at den paagældende bevarer sin uanset om Stationen har mekanisk Sikring eller
<
Anciennitet. · Havde. fra Fa. Lokfyrb. Af l'. mod · ikke, nøje efterse om Sporskiftets Stilli'ng er rigtig,
taget Forslag om Kontingentforhøjelse. Man havde . og uopholdelig gøre Alarm om dette. ikke skuld.e
' ff. Arb. an være Tilfældet.
dernæst i Skrivelse til Ministeren f. o
draget om Beklædningshjælp til Lokomotivpersohvis hele Tjeneste er
For Lokomotivmændene,
•
* nalet, og man havde endvidere i en Skrivelse til Sikkerhedstjeneste, betyder denne Henvendelse ikke
Generaldirektoratet nedlagt Indsigelse mod! De forøget Arbejde, men en fornuftig Appel fra Ad
potforstanderpladsernes Besættelse i Skive og ministrationen for om mulig derigennem yderligere.
Hjørring, id�t dette var i Mod:sfrid. med den Over at betrygge Sikkerheden paa Banerne.
enskomst, man havde herom.
Vi mener at vide, at saadan Iagttagelse af Spo
Efter nogen Disukssion toges Meddelelserne til
rets Stilling altid er sket tidligere, og at Lokomo
tivmænd ofte paa den Maade har bidraget til Af:
Efterretning.
Punkt 2. 0 mor g a n i s a t i o n a f F o r e n i n
værgelse af Ulykker, hvorfor vi gerne benytter
g e n s R e g n s k a b.
Anledningen til at anbefale nøjagtig og akkurat
Efterfølgels� af Generaldirektoratets,
alle Hen
H o v e d ll a s s e r e r e n forelagde . Resultatet af
Forhandlingerne med en statsautoriseret Revisor seender høflige Henstilling.
om vort Regnskabs.væsens Fovm paa Grund! af
Kampfon.dens Oprettelse.
0
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Afdøde var en god Kollega, der altid var beredt
til at gøre sine Medansatte en Tjen�ste, ligesom
han i Foreningens Anliggender var s·tætkt inter
esseret.
Ved Begravelsen, der foregik i Nyborg, .var ,Ka
pellet fyldt til Trængsel, en Mængde Kranse· fra
forskellige Afdelinger dækkede Baaren, endviiiere
paraderede\ Københavnske Afdl.s Fane.'
Afdøde, der var 30 Aa1·, efterlader sig Enke.
J: M. J.

,Hjertelig Tak

✓

for venlig Deltagelse i vor store Sorg, en s�rlig
Tak til de forskellige Afdelinger i Landet for. de
mange smukke Kranse.
Togfører R. Nielsen og Familie,
Anna Nielse�
f. Bendix. Vamdrup. -.·
Nyborg.

Til Medlemslisten.

/. J

P. Nielsen.

Tirsdag. de11 4. December afgik efter cirka 5
Ugers Syge
, leje Lokomotivfyrhød!er I. J. P. Niel
-sen, Vamdrup, ved Døden paa Kolding Amtssyge
hus af en Hjertesygd�m; dier var stødlt til efter et
Tilfælde af spansk Syge.
Afdøde begyndte sin Virksomhed ved D. S. B. i
Aarhus. som Haandværker, blev ansat som Loko
motivfyrbøder i Korsør den 1.-4.-10, blev forflyt
tet til Fredericia, derfra til Vamdrup dien L-1.-15.

Overført fra D .. S. og M. f. :'
Lfb.aspirant A. Sørensen, Gedser.
0. L. Rasmussen, Gedser.
· · Kåj' Frederiksen, Ob. ...
•
Lfb. P. Iversen, Brande:
• A. Jensen, Brande,
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ca. 300 Millioner Kroner.

® Papir ® Musik
Galanteri ®

Blaagaardsga_de 27.
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=. 15, Absalonsgade 15, :.
: bør væ.re D<;res
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: Leverandør 1
: Forretningen grundlagt 1879.
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Frederiksberg Lejebibliothek.
Bog-, {\'lusik· & papirhandel.

H. SINDAHL PEDERSEN.
Gl. Kongevej 113. Tlf. 2892.
(Hjørnet af Alhambravej.)
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AKVAvmER

·Statsbanepersonalets

Brondforsikinøs• 1�f�g.
Ekspeditionskonror

Vesterbro gade 26.
Telefon Nr. 6626.

foreningen er oprettet 1891, har ca. 700j) Medl.
ejer ca. S7,000 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:

V i n t e r h at om- ' Hr. fuldmægtig P@ckel, Hr. RangermeA
presse, den bli- . ster A. C. Lemming,- Hr-. OverbanemeD AMER ver som ny. ter falckenberg og Hr. LokomotivforNye Velour-,
mand Clausen, Maskinarbejder KirkeE
terp, ligesom Hr. fuldmægtig B. BerFi!'l!!;hftte · telsen,
Revisionen, giver Oplysninger
tit Fabrlksprls.
·
R
------== NØRREBROG. 169 om alle forenittgenvedrørende forhold.

I

Annonce-Ekspeditioner:
for Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 •,
Telefon Vester 4011 . .
.
.
for Provinsen : L Rasmussen,Jians Tausensgd. 14, Odense.
Telefon 2288.

0

· Udgaar 2 Gange maanedlig.
Redaktion: Vesterbrogade 98 a •, Kjøbenhavn B.
Tlf. Vester 2895 v.
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig.
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

-Nørrebros -Vinim.port
ROBERT BERTHELSEN

Nørrebrogade 118.
Tlf, Taga 1300

S to r t Lage r af Is te K I as s e s V i n e & S p i ri I u o s a. - - B i 11 i g s te P riser.

�l�l
I lc@:J\�
-

Leo 33

Emanuel Møller & Co., Vinhandlere,

St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold).

Kvaliteten gør Udslaget.

Tdefoner 4518-2897

Ved nye Etableringer og eventuelt Skifte af Leverandør vil d'Hrr. l{øbmænd ikke
blive skuffede ved at træde i Forretningsforbindelse med os. Som Grund for dette
afanføres, vi siden Etableringsaaret I 895/zar opnaaet en meget betydeligOmsæf ning

p. f�nders Vinhandel,
c._____
_____

t:ff� :.d;2�t ,
s

g

Bedste og billigste Indkøbssted paa Vesterbro for
Vine og
__,;;_
�Spirituosa.

SPIRITUOSA
O G VINE ---

�

SKRAA, CIGARER
OG TOBAK - - - -

købes bi lligst i
Cigarforretningen, Istedgade 18.

E. L. "W"EIMANN & Co.
St. Strandstræde 9-H, 4.

Tlf. 5871 - 10871.

Gu'ld- og Sølvvarer en grøs.

=.

M

-

og Kranse-Forretningen-:-

Tit, V. 7586. Falkonel." Alle 26 E. Dahlqvist
5 pCt. for Jernbanefunktionærer.

�\e\t\t\s�e iam�et' o_g i"{se�\".onet.
Stort Udvalg.

V. Malling Olsen, G,odthaabsvej 44.

---

Ernst Nielsens Conditori

Telefon Taga 1581 x.
2_1, Ja g t v ej .21
- ,Anbefaler sig til de ærede Medlemmer.

Forretning en flytter.

Den af mig i 12 Aar arevne Skotøjs
forretuing Ol. Jernbanevej 3 flytter til

Faas overalt.
����

C .. P.. Mattat,

•

Klosterstræde IO.
Te I efon: Central 4286
Byen 3434

Hlektr. Bordtamp er,

Kroner, A m p 1 er etc.
i største Udvalg.

Lund & Lawerentz Als�
Pilestræde 32.

N.
P. Pedersen�
Kleinsmedie og Maskinværksted,

HEIMDALSGADE 13.
Reparationer af saavel Kraft- som
Arbejd�maskiner udføres. Reserve
dele til Kakkelovne.
' Alt solidt, hurtigt og billigt.

C. M. Sølbeck,

Langgade 29.

99, Istedgade 99.

Smukt og solidt Fodtøj haves altid
· ·
paa lager.
Reparationer udføres.
Tlf. Valby 905 u.
Ærbødigst
Victor Clausen,

Smør-, Ost- og �aalægsforretning.

lste Kl. Varer. - Billigste Priser.

Damehatte.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gør Deres Indkøb .
hos de Averterende.

Altid Nyheder
, ' Altid billigst - -

A/S Zillm.e:r,

Istedgade 126.
·
I
Bemærk! Gamle Hatte ompresses billigt

Elektrisk Lys og Kr$ft

Telefon-Ringeledning - - - Elektriske Artikler

Engelsk Spl'!lestue, smuk, lys Eg, komplet,
Komplet hvidlakeret Soveværelse . . . . . .
Moderne Eg. Splseatue. . . . . . . . . . . . . . .
Komplet Eg. Herreværelse . , , . . . . • , , .

Hoste ,og. Hæshed.

Stempler.

Intet Salg til Private.

81 0 mste r•

mod

500 Kroner
460
260
360

1111111111IIIIUllllllillllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllll
·
billigst P. PEDERSEN,
aut. Installatør,
N, FRIHA VNSGAI)-E 17.

Bjelkes c41-le_ 18 St.,o. G.
=========

