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Forhandlingsretten.
Nu er det slaaet fast, at Dansk Lokomotivdllands Forening er den Organisation: der har
Fo1�handlingsretten for Lokomotivpersonalet:.
Det er dermed· ogsaa sla-ael fast, at vor :Orga
nisation nu et· en selvs:tændi_g Organisation.

I

1. Juli 1919.

vedorganisationer" er nu i Healitelen brudt,
gg vor 'før ofte rfn,geagtede "Klasseforenin�"
maa der i Fremtiden regnes meå. .Der er Grund til at øns'ke vore Meolemmer
til Lykk,e med Resultatet.. lkke saa meget me-d
at vi ved vor Aktion opnaae:de aet-te; "thi !derom

har Hovedbestyrelsen aldrig lvivlel, at tlen
!>ag vi aldeles be;:',temt kræ:v,ecle a1 b.Jive aner
Sager: uden at andre os ganske uvedkommen- kendt som Fol'handlingsfaklor, da ,!ilde vi
.
de Organisationer kan •kræve at blive blandel blive det, men paa Grund
: af den Enighed,
med deri.
der er udtrykt i Afste,mningen, hvor vore l\fed
Vi kan da o,gsaa aldeles frit bestemme, lemmer i Løbet �f fire Dage - uden Agitation
om vi vil staa i Samarbejde med andre Or og uden nogen som helst Bas.unstød, men blol

. En Organisation, der har Ret til at føre �ine

ganisationer eller vi vil staa alene. Vi kan
gøre dette saa meget mere som M1ecllemm�·ne

ved !den foretagne Afstemning har vist" al vi

kan qptr�ede aldeles enige.
Vi vil· ikke derfor paastaa, at vi s k a 1 •s, taa
alene, Jv.ær-timod skal vi samarbejde med os

ved Plovedbest')!_relsens .stille Mieddelelse om.
at nu maatte M,edlemmerne værne Retten tiJ
at leve ·som F�gorganisation, samledes .i ot
Tal af 98 pCt., klar til orn nødvendigt at gaa
ud i Kampen for denne Ret.
Ho,vedbestyrelsen siger vore M1ect.lemmer

beslægtede Organisationer; men nu kan del
sk� under frie Former, og vi Lrnr, vi_ kan
sige det med Rette, Dansk Lokomotivmands

:rak herfor.·
Vi har nu Foden paa fost Grnnd og kan

Foriening er nu en Fagorganisation, hvis�:

ningskommissionens Forslag, idel vi er sikre
.paa, at Medlemmerne vil staa fast om det
vi der beslutter at rejse.
- - ---'- �

teresser man ''ikke uden Kamp kan ignorere.
Dogmet .v1:o Etatsorgan'isationer ..:_ lo Ho

0

i Ro, og M1ag forberede os til at la.geµmod Løn
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Nordisk Lokomotivmands
Forbunds 9. K.ongres i Bergen
den 1�-15. Junf. 19J9.
Den 13: iuni'. Kl. 10 Fm. aabnedes Nord.
Lokm. Forb,-s 9. Kongres i Hanclelssamfun
<lets ---Festsal i Bergen af Forbundets .Præsident.
(
Derefter hilste Lokomotivfører N å.r v e
r: u d fra Pinse paa Festkomit'eens. Vegne d(l ·
tilstedekomne Gok'omo!ivmænd med: Damer
,,elkom·men og redegjorde for Komiteens Pro
gram for Opholdet i Bergen.
Forb:
undets Præsident, Hr..T1 h v. N o r
:
da h l holdt derefter en Festtale,. -i hvilken
han som: Præsident bød de tilstedekomne
Sek1,etariatmedlemmer og Delegeirede og øv
rige Kolleger og Dan1:erne velkommen til Nor
ges anden Stad og udtalte Haabet om, at rKon
gressens Forhandlinger og Beslutninger
maatte blive, til Gavn for, Nordens Lo
' kom,otiv
tivmænd samt at samtlige udenlandske Gæ
, ster
}igesom de øvrige Del�_gery-de i Kong:res·s.en
1.naatte opleve nogle_ behagelige D�gie �g føle
dem tilf1,edse med det Arrangement, som det
var: lykkedes Festk:omiteen at gennemføre.
Foruden Præsidenten OB �.ek'retariatets øv"
rige 10 M,edlemm
' er mødte 14 Dele_g,erede fra
No1'ge, 10 - fra Sverrig og 17 fra Danmark.
Ogsaa fra Finland mødte en Kollega, konst.
LokomotivmesteT: I. Stubb fra 'Helsingfors,
al-tsaa ialt 53. M:ed øvri_ge Lok(?motivmænd {?_g
Damer udgjorde Forsamlin�en ved Aabnin_gs
højtideligheden over 100.
Umiddelbart efter Præsidentens Tale s�il
lede M,usikken ,,,.Ja, vi elsker ('lette Landet".
hvilken Forsamlinge: n staaende istemte.
�
Formanden for svenske Afdeling Hr. · Hj.
ø
Ml o l i n, Stockholm, fremf .rte de svenske
Qeltageres Tak for Velkomsthilsenen samt
for_ den norske Afdelings Fastholden af "Ber
gen som Ifongr1essens Mødested trods de Van
skeligheder, der var' cipsiaaet Hejsen fra
K1:istiania til Bergen havde budt paa mægtige
Naturscenerier, der maatte blive et Minde
for Livet. Taleren Irnabede paa gode Hesul
tate1� af Kongressens Forhandlinger.
'I
11\f:usikken faldt !derefter ind med�,,Du gamla,
du fr:ia", som Forsamlingen staaende istemte.

-

Formanden for danske· Afdeli1�i; Hr:. Ri c _h.
V i 11 i e. København, Jakkede · derefter '!)aa de
cianske Deltageres Vegne for ·M1odtagels1en og
fo11 Vellrnmsthilsenen og udtryl�te derefter
I-Iaabet om, at Forhandlingerne paa Kongres
sen maatle medføre gode Resultater.
·M1usikken satte ind med, ,,Der er-, et yndigt
Land", som staaende blev s;unget af ·Delta-:·
gerne.
Hr, J. S t u b b udtalte_ sin Glæde og Tak
nemlighed f011 _at I1an v,e�l et Tilfælde- kom
tiI at besøs;e Kongr1essen, han frembar en Hil
sen fra Finlands s,venstalende Lokomot,i,v-·
mænds Fiorening, hvorefter ,,Vort Land"
istemtes.
Salen var smykket m·ed Flagidekorationet,
bag Pl'.æsidentens Plads hang et Banner fra
Vestbanens Lokomotivpe�stmales Forening,
paa - Bordet foran Præsidenten var anbragt et ·
Miiniaturbanner med Bergens Vaaben, oi ved
de J)elegeredes Borde var anbragt henholds
vis svenske, norsk'e og dansk'e Flag.
Efter at Navneopraab af de Delegerede var
foretaget, foi-etoges Valg af Kong�·essens Til
JidsmændJ jdet man foruden Sekretariatets
Forretningsfører, der fungerede som' GeneraI
sekretær, valgte en Sekretær for hvert Land,
nenJlig C. Olsen (N). A. Borgstedt (S.) og- 'C:
Ml. Christensen (D.).
Til Justeringsmænd fo1· Protokollen valg
tes A'. Kalsten (S.), E. S;andber:g '(N.) og Hd:
ltann '(D.).
�Dagsorde11en Pu n k t 2. Sekretariatets Be
retning fra Tiden fra 16. Juni 1913 til 11.
Juni 1919, hvorefter Sandberg paa 'Grund af
den i Beretningen nævnte. "rlevoluti-onstid i·
Finland bemærkede, at det i Særdeleshed var
vanskeligt foi· Kommunikationspersonale at
være neutral i 'e, n poilitisk �ituation. M�m blev
med - eller mod sin Villie tvungen til at ta,ise
Parti ·enten for det ene eller de:t andet. Kongressen bes,Iuttede; at denne Bemærkning
skulde indføæs i Beretningen, hvorefter den
ne blev enstemmig godkendt.
P. u n k t 3. Hegnskabsberetnin�en for Tiden ,.._
fra 16. Juni 1913 til 31. December 1918 oplæstes
og blev
enstemmig godkendt.
.
.

P u nk t 4. Hr. H i c li. L i 11 i e redegjorde
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for: Sekætariatets Forslag til en Reservefond
for: Frorbundet.
· Spørgsmaalet foranledigede en længere De
bat, idet flei•e· Talere . ønskede Oplysninger
om,· hvorledes For�laget skulde forstaas. Hr.
Blomberg (S.) erindrede om, at Miedl. af Sv.
Lokm. Forb. ved Værnepligt. eller længer e
�ygdom var fritagne for at betale Kontingent
og1 ønskede at dette ogs�a skulde gælde Af
giften til Reservefonden.
Man foretog del'efter Afstemning mellem ,
Blombergs Forslog og Sekretariatets: Forslag
som det forielaa. ·
· ]\tf.ed alle Stemmer: mo' d 2 forkastedes Blom
bor�s F�rslag, hvorefter Sekretariatets: Frrn·
slag vedtoges.
Et indkom'men Telegram fra Ole Lian oplæstes: ,,Paa Gr:und af· M,øde i Komiteen til
Udredning af Arbejdernes Andel i Bedrifts"
ledelsen og at 8 Timers Loven anh_tjeS at fore
Hgge i Stortinget L'øl'dag, er jeg· forhindret
fra at .imødekomm
' e den ærede Inq.bydelse til
at ·deltage i Kongr,essen. Sender paa Landsor
ganisationens V.egne vore hjerteligske Ønsk•er
om resultatrigt Arbejde. Som No1idens Folk
er: rundet af samm:e Rod, saaledes skal ogsaa
Lokomotivmændene og Arbejderne i de nor
diske Lande f01,enes. Leve Lokonrotivi:næncle
nes Organisation,J,ev:e Arbejdernes Solidaritet.
Proletarer i ane Lande forene1� Eder. Ole
0 . Lian.'�
Forhandlingerne afbrødes for M1fddagspavse
fra Kl. 2-3 En1;
Forhandlingerne genoptages Kl. 3, o�
: Præ
sidenben m:eddelte, at han eftei� Konference
med Sekr.etariatet v.ilde foreslaa Kontingent
bctahngen til Reservefonden fra 1. Juli d. A.
og til n.æste ordinære Kongres. Kongressen
vedtog enstemmig Forslaget.
P u n k t 5. Boligspørgsm·aalet · ;indlededes,
fo1� Norge af Hr. S'. Iv,ersen, for Sve1:ri'g !af Hi·.
0. Ek oig f01� Danmark af Hr. Mi. /Mortensen.
· Den paafølgende Diskuss�on ;r:esulterede i,
at man valgte ·et Udval$, som skulde forme.
et Forsla.g til Resolution til den følgende,
Da:g. Hertil valgtes Sandberg (N.\ Leo (Si.) og
Mortensen (D'.). Forslaget, _som' forelagdes fø.1- 1
gende Da:g, bJ,ev enstemmig godkendt.
P1 u n k' t 6. UddannelsesspøI"gsmaalet ind-

.
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lededes for Norge af I. Kraft-Lund, for Sver1jg af _Ax. �ingdahl og_ for Danmark af N.
Th. Brix.- Efter .nogen Diskuss,ion, hvor samt
lige Talere var enige om Nrtten og Nødven
digheden af lovfæstede Bestemmels·er: heron�,
saavel vedrørende den praktiske som den fa:�k
niske Uddannelse, _,g:odkendte Kongressen et
af A. Borgstedt (S.) fremlagt Forslag til Re- solution i denne Retning.
.
Telegram:
Præsidenten oplæste følgende
"Bergensba,nens1 Kontorpersonale f:oreriing
sende� Kongressen.
sin bedste Hilsen.·
•
Beck, Opheim."
Derefter sluttetles Forhandlingerne Kl. 6
Em. og det besluttedeS' at paabegy,nde disse
I
næste Dag Kl. 10 Fm.
I

\

Anden Dags Forhandlinger.
Forhandlingerne aabnedes Kl. 10 FnJ. den
14. Juni af Præsidenten.
il
P u n k t 7. Retsspørgsrnaalet
indlededes for
�Qfge af E. Sandberg, for Danmark af. Mi.
l\fortensen og for: S.verrig af ·'Ax. Ringdahl,
de1� foreslog en Resolution i hvilken kr,æve
des enten en Retsondning r Lighed med Dis:ci
plinreglerne for Sverrigs Statsbaner, med Ret
foi, den tiltalte til ogsaa: v
' ed mindre Forseelser
;
at antage juridisk Bistand �fler ogsjaaJ, at alle
administrative Strafspørgs'maal henvises til
de borgerlige Domstole me· d sagkypdige Be
siddere som i Sørets'spørgsmaal. Hr. S:and- :i)or1 saa, v�dt
berg r eserverede sig .' til For:slaget,
:
Sagkundsk'aben sk'.uf.cfe · r1epræ
, s,enteres af
O ve r o r d n ,ede. Kongressen vedtog e,nste
• m
mig den fomliggende Resolution.·
Det den foregaaende Dag nedsatte Boligud
valg forelagt derefter en Resolution i' Bolig
sa,gen, som' enstemmig vedtoges.
P u n k t 8. Tjenestetidssa
; sidenten
· gen. 'Pra;i
oplæste Sekr1etariatets· Udtalelse af 22. M;arts
1918 i Sa:gen, hvor:efter Hr. Brix�Danmark', Hr.
Ax. Ringdahl, Sverrig, og Ht. E. S'andberg1,
Norge, holdt de indledende Taler. Kongress1en
vedtog enstemmig Sekretariatets Forslag til
Resolution med en af Præsid
' enten foreslaaet
Tilføjelse.
Udenfo1; Dagsordenen fremsatte_ Præsiden
ten et af Hr. Sandber.g paa Sekretaria,tmødet

...

'
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_den 1L Juni r�jst Spørgsmaal om Ai·bejdern'?s
l'\{Rdbestemme!ses;ret i Diiflens Udøvelse, hvil
ket Spørgsmaai S'ekretariatet øns1rnde behand
let paa Kongriessen. Præsidenten erindrede
om Sagens store Betydning og al ma· n burde
søge en Forandring til det bedre paa dette
Omraade.
ffr. Sandberg supplerede Præsidenlens Ud
talelser og gay udførlig Rede for sin Opfat
lelse af' Org. Stilling lH Spørgsmaalet samt om
O
<lets Behandling indenlor anlire ,rg. 'Kon
gressen veåt0:g at slutte sjg til de: f1�emførte.
Synspunkter og overdrog til Sekretariatet at
udforme Kongr,essens 13eslutning.
Pu n k t 9. Det af den danske Afd. frem
satte Forslag om. Ændril!,g af Lovenes: §§ 3
og 7 blev paa Grund af Præsidentvalgets Re
sultat henlagt til næste Kongres·. Dagsorde
neng Punkt 10 og 11 ombyttedes,· saa at 'ln'an
førlit foretog Valg af Præsident.
Hertil valgtes enstemmig Hr. M, Morten
sen, Esbjerg. Til Sekretær. (Forrelningsfø,1•ru·)
Hii. A'x. R,in'g<iahl,: Stock
genvalgtes enstemmig
:
holm. I Henhold til Sekretariatets Forslag
besluttedes det at fastsætte Honorar for l�br
retningsføreren til 600 Kr. pr. Aar med Ret
til for· Sekretm'ia_ tet l:lt forøge dette, ln;is det
skulde anses for paakrævet.
Pi u n k t 12. Kongr·essen besluttedel paa
Forslag fra den danske Afdelings Repræsen
tanter..at næste or,dinære Kon1t1·es skal afhol
des i K.iøbenhavn.
Kongressen besluttede at afsende Telegran1'
lil Hovedstyret for Norges Statsbaner, til Ber 0
gens Dampskibsselskab samt til Ole Lian.
Efter at flere Talere havde haft Ordet· ai
sl uttede_s No1•disk Lokoni:oti, n1ands Forbunds
9. Kon.g;res.
1

Tjenestenumrenes Afskaffelse.
I de senere Aar har der hos· flere\Kateg�rier
af Tjen�stemænd hersket et meget levende
Ønske om at blive fritaget for Tjehestenum
r�ue og gentagne Gange har de enkelte Organi
salioner rettet Henvendelse derom baad
, � Lil
Minisler og til Generaldirektør. Imidlertid tog
.Jeml:>aneorganisationernes Fællesudvalg Sa
gen i sin Haand, og i en Skiiveise til G�neral-
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direktoratet d. · 1. Novemoer 1917 androg 1nah
om: Tjenestenum1,enes Afskaffelse for nogle
nærmere bet,egnede Kategorier, saasom Pak
hus- og Rangerform:�nd, L'okomotiv- og Tog
førere. I ov-er et Aar: ventede man paa Svar,
og da Svaret endelig kom var det vel �:llløide
kommende, men ikk1e i' en saadan Grad at
F'.ællesudval�eit '.kun.ide .anse det for tilfreds.
stillende.
I
En fornyet·Henvendelse til Generaldirektø
ren bevirkede, at Sagen atter blev taget op
til Overvejelse, og med Glæde mo' dtog FæUes
udvalget der-efter et Svar g_aaende ud paa,
at Tjenestenumr:ene forsøgsvis var afskaffet,
dqg saaledes, at de overgik s.o m Løbenummer
fm� de paagældende. Begrebet Løbenummer
,.
maatte Fællesudvalget opfatte' som
værende
noget ganske intimt, k'un til Br:ug for Regn
skabsafdelingen.
:M1e d stigende Forbavselse blev man imid
lertid Vidne til,· a t deUe L'øben�mmer af Di
strikterne opfattedes som Afløser af Tjenesle'
numrene og i aUe Henseendei, traadte i deltes
Sted. I Rundskrivelser fra s:aavel 1. som 2.
Distr:ikt blev det f. Ek's. st, ær:kt betonet, at
Løbenumm
' er skulde anv-endes gansl<e i Lig
hed meid del forsøgsvis afsk'.affede Tjeneste
nummer.
Mian tør nn:k sige, at denne Fremgangs
maåde fra Distrikternes Side vakte Harme,
blev kraftigt opfordret til
og Fællesudvalget
,
overfor Generaldi1·ektør- en at gøre opm,ær, k
som paa den M:aade, hvorpaa man p-raktise
rede "Generaldirektoratets Mieddel:else" Nr. 24
af 1919.
Den 18. April fremsendte Fællesudvalget da
følgende Skrivelse:
.

.

)

Under Henvisning til »Generaldirektoratets Med
delelser« Nr. 24 1919 angaaende Afskaffelse af TJe
nestenumre for Tog- og Lokomotivførere m. fl. skal
fællesudval!fei tillade si11: at henlede Generaldirekto
ratets· Opmærksomhed paa, at den. ovennævnte Por
anstaltriing praktsieres paa en saadan Maade, at de
paagældende Tjenestemænd i højeste Grad føler sig
brøstholdne derved.
.,
. . I de af Generaldirektoratet udgivne »Personalia«
anføres saaledes i Parentes ved Tog- og Lokomotiv
føreres Udnævnelser, Afskedigelser, Forflyttelser o.
s:. v. altid, .hvilket Løbenummer de paagældende har.
Ved Rundskrivelser fra 1. og 2. Distrikt paalægges
det de nævnte Tjenestemænd ved alle tjenstlige Skri
velser, Rekvisitioner m. m. at opgive Løbenummer,
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ligesom Distrikterne i tjenstlige Skrivelser anvender
Løbenummer selv ved Navne, hvor en Forveksling
er ganske udelukket. Revisionen anvender iøv,rigt
samme Fremgangsmaade.
Fællesudvalget er af den Opfattelse, at Løbenum
meret kun skal anvendes til rent intimt Brug, og ·maa
besemt protestere imod, at Afskaffelsen af Tjeneste
numrene· under den Form, at Løbenumret faktisk træ
der i Tjenestenummerets Sted, vedblivende praktise
res overfor de paagældende Tjenestemænd.
Idet Fællesudvalget maa gaa ud fra, at Generaldi
rektorratet heri. er enig, skal man tilade sig at anmode
om, at der maa blive truffet Foranstaltninger tii, at
den nye Ordning gennemføres i den Aand, der laa til
Grund for Fællesudvalgets ,Henvendelser til General
direktoratet i denne Sag.
Endelig skal man tilføje, at de paagældende Tjene
stemænd paa Steder, hvor der findes flere af samme
For- og Efternavn, vil væii-e villige til at opgive
Slægt- eller Bynavn, der kan anvendes saaledes, at
Forveksling umuliggøres.
Der er end1iu ikke modtaget Svar herpaa,
hva1l meget maa beklages, saa meget mer.e scm
der i stigende Grad gør sig en Bevæigelse gæl
dende, der gaar 11d paa, at Tjenestem�ndene
uden vide!'e selv afskaffer Tjenest1 ,e;num·rene.
_Ser man hen til andre store Vil'ksomhedcr,
deti bed,æftiger mange Mennesker, vil man
se,· at ingen Steder kendes det mili�ææ Til
snit, dei· faa_r Udtryk
, i,' a:t en Række Personer
nummereres og behandles som blotte Numre.
Ma.n skulde dog mene, at nu, da Statsbanernes
Omorganisation har. været en K,endsgerning
i ca. 3. Aar: havde de Overordnede, Distrik
terne og Sektionerne, erhvervet sig et saa
indg:aaen·de Kendskab til Personalet, at det
ikke kunde vo,lde megen Gene at afskaffe
Tjenestenumrene saaled�Sr, at P,ersonalet kun
de blive betegnet"ved Na.vn alene.
At Numrene letter Kontorarbejdet kan vi
meget godt indse;_ men at der. af Hensyn til·
enkeltes Bekvemmelighed nu skal skabes
Urq og muligt Brud paa den Disciplin. i. :et
Væsen som Jernbaneetaten, s1ori1 ikke godt
kan undv1æ,r,es, forekommer os at være for
m'eget .af det gode.
Vore Kontorassistenter h,æivder - og vist- _
nok med Rette -, at dere. s Arbejde, Uddan
nelse og Dygtilghed eti paa Højde med de\dyg:
· tigste Kontorfolks. i det private Erhverv, de
ma.a da i denne Sag v,fse:, at de er, paaLJløjde
med de Krav, de� stilles til dem:,. ogi, ·S!Ont dyg
tige Kontor;�æ,nd gør, e sig Up1ag,e for- at l.æl·e
0
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Personal,ets Navne at kende, staa at Numrene
fo11 Perso: ,nalet bliver en Ting, der holdes indenfor Kontorernes Vægge.
I denne Forbindelse er det værd al lægge
M ærke til) a,l _Statsbanernes S:yg;ekaslse vidun.
derlig troligt følger i Distrikternes Spor og
nu paa Sygekassekortene ha,r to Løbenumre,
et der gælde�: Egenskaben som M,edlem af
Sygekassen og ,et, der g ælder Egienskaben som
Tjenestemand. Hermed tør vel nok siges, at
K-ontoristerne har sat en _,,s· nrnk lille Blomst";
forhaabentlig vil Personalets Repræsentantel·
indenf011 denne Virksomhed vide at kappe
Blomsten.
Generaldirektøren, om hvem alle ved, at
han er saa fjern fra alle forbenede o g for
ældede Embedsmæ1ndsopfattels:er1, som· nogen,
vil sikker vide i denne Sag at sæ
, tte s!iri �g
Generaldir,ektoratets Vilje igennem, den gode
Vilje, -der _saa smukt kom til Udtryk'. ved[Skri
velse Nr. 24 a,f 1919 om Afskaffelse af 1fje
nestenunwene.
R' i c h. L' i 11 i e.
1

Lad dem ikke narre.
Situati onen eii hurtigere end man havde.
ventet det bragt ind paa en Bane:, hvor m·an
nu t ils,_Yneladende vil kør: e stærkt frem.
Jeg vil her spørge: Er vi alle klar til 11-t
kø
' -i•e med? Jeg spørger, fordi jeg ikkiei i
Øjeblikket k'an tro paa, at der virkelig: skul
de væxe fuld Forstaaelse ov,erfor L'okomotiv
personalet eftersom vi hidtil har ma,attet føre
,en haard Kamp for Tilv,ærelsen.
. Vor Organisation har allerede s·aa langt til
bage som ved Lønnings1'evisionen i 1908 haft
til Miaal at opnaa den Siddeplads, hvor1 vi
kunde finde os til Rette. Uden at kommi�
nærmere ind paa de Strømninger, der i de
siden 1908 for'løbne Aar er foregaaet indenfor
Organisationens Rammer, hvis M1aal alle ,gik
ud paa at støbe en Grmn:d, som' kunde væ,re
stærk nok til at bygge op paa, m.aa dog fpem
h,æves, at -et af de Spørgsmaal, vor Organi- ·
sation i den :forløbne Periode stillede hvert
enkelt Medlem: overrfor, var: ,,S.ka
'. l vi være
en Forhandlingsorganisation eller _en. "Kamp
organisation?" Situationen., som da forela:a,
va11 saaledes, at der ir1gen V.ej var udenom.
Som Organisationsmrend var vi klar over det
te: Vi maatte v,ære �n Kamporgiani. sation"
Og som sa�dan s,taa1i VI nu. Gang paa [Gang
vedtog vi at forstærke denne; vi forlangte selVI
at bygge mer�e op, for nu skulde det være
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Alvor: nu vilde vi have reisl en Bygning,
hYOl' der var Plads nok, Sol nok� længe havde
"vi staaet i Stampe. Enhver Lokom'otivmand
llar- :saaæaes en gensidig Pligt til, hvis der
slam· nogel og skygger for denne Sol, da al
V aalel maa være fuldt !Sol
rydde det væk - M;
lys.
1l Aar er gaaet over vorl Hoved inden vi
opnaaede at blive stillet overfor den Chance
at se detle Maal virkeliggjort, neml.ig en social
økonomisk Højnelse.
En klog Taktik- vm· del ikke at fastsætte
Talstørrelser paa det Tidspunkt, hvor sidste
Delegeretmøde afhokltes.
Konjunkturerne
har sladig været opadgaaende saaledes, al
det har været vanskeligt at følge med. Mian
kan ikke benægte, at Forholdene er abnorme.
· De Talstørrelser, der maa stilles, vil saaledes
ogsaa blive abnorme. Der er her Tale om,
at de Toppriser, vi maa betale for vore ;va
rer, rnaa vi igen forlange for vor Vare: vor
Arbejdskraft.
Hvad er Topprisen for Livsfm·nødenheder.
for alt, hvad lVLennesket maa udrede merl
Penge'/ Vi ved det ikke, vi har ikke -en saa
clan nøjagtig samlet Procentudregning, som
kan paavise, hvor meget Pengene er sunket
i Værdi, havde vi det, var Løn�pørgsmaalet
t
�ettere at· løse. l\[ie n blottet for Forstaaels,e
af Slalislik paa dette Omraade og af, hvad.
del koster at leve, er vi ikke; vi har ikke
vanskeligt ved at sammenligne de nuvær,encle
Priser med Priser før Krigsstigningen af saa
vel Levnedsmidler; Kl,æder, Fodtøj, Nød
venelighedsartikler · samt Brændsel og åe
enorme Lejlighedspriser (en 3 Værels:ers Lej
lighed vil i de Boljger, der nu bygges, Jrnste
7-800 K1·. i Provinsen
• og for Kjøbenhavns
Vedkommende over 1000 Kr.). Uden at kom
me for dybt ind paa denn'e sto1;e F'aktor,
som maa kalde hver enlielt Lil Eftertank,e,
lwo1� Tlalen er om hvor meget eHer hvor lidt
vi kan klare os for i Penge for at !kunne leve.
Hvis vi sammenligner Priserne før og nu, har
Pengene tabt mere ,end de to Treclieclele af
deres Væncli.
I)e Tilskud, sqrn Staten yder for at holde
visse Varer nede paa en bes-leml fastsat Pris,
_l:>eløber sig til Millioner af Kroner, som fm;
Øjeblikket kommer os alle til gode, naar Løn
ningsloven er en Kendsgerning vil der ikke
længere blive Tale om: Tilskud, og disse Va
res Topr,ris maa da betales.
M:ange Forhold maa tages i Betra·gtning
fo1• at fastsætte den Talstønelse 1 der k�n
�ikt"e Levefoden for at denne kan blive laale
lig. De abnorme Priser paa i\fanufakturvare1·
og Underbeklædning, hvorpaa Forhøjelsen
er flere Hundrede Procent, har bevirket, at
Familieforsørgeren for de større Børns Ved-

kommende i Penge for Beklædning omlr,ent
maa regne me·d det dobbelte for 11vert Barn.
Det er ikke nok, at den enligtstillede og �n
lige Folk kan leve, en 1:.-amileforsørg,er maa
nu økonomisk stilles saaledes, at den Kamp,
der nu føres paa dette Omraade, maa: være.
sluttet.
Vj har, som nævn(, ikke den samlecle tid
regnede Opgørelse 0V1er Pengenes Værdi nu
imod fø.r. ·statistisk Depa1�temen:t slaar over
en Bank Prissti_grungen 'til ca. IUO pct.; 'åen
e1� meget maadeholden og holder ikke Stik,
naa1� man skal beiale. ·:rrvad er i5.arsagen fil,
at Departementet ikke har udarbejdet en saa
dan Opgørelse? Er man kørt fast, eller fryg
tede man, at det vilde komn1e til at Tænse for
l�raai,dt i Kassen, naar Tjenestemændene skul
de have gjort deres Kass.e op? Departementet
hm� derimod ladet udarbejde en Opgøl'else
ove1� Arbyjdslønnens Stigning i Industrien.
I D. L.' T. Nr. 10 1919 findes 1i en Artikel , 1Si
tuationen" anført denne Sti!!lling, og med den
ne som Grund fremhæves: at Ti_enestem:æn
dene altsaa har Krav paa, for at komm:e 1paa
Højde med deres Lønningers Værdi i 1908,
al faa tillagt gennemsnitlig ca. 150 pCt. til
Lønen for at have samme Købeevne .sonL i
1908. Paa daværende Tidspunkt vurderede
man en Lokomotivførers opslidende Arbejde
til en Slutløn af 2490 Kr., med 150 lpCt. hertil
t'aar vi en Talstørrelse af 6225 Kr. M1ed ldi'sse
mange Penge i Tal, men i Betragtning af deres
ringe Værdi, sidder vi, hvor vi· sad sidst.
Vi har opnaaet samme Købeevne, regnet efter
I nclustriarbejdernes Lønstigning, sammen.reg
net med Prisstigningen fra 1908 til 1914.
0.JTI disse L'ønstigninger for Indushiudøver
ne har bevirket Velstandsforøgelse tør være
tvivlsomt.
At opnaa samme Købeevne som i 1908,
selv om _Lokomotivførerens Slutløn. grundet
paa abnorme Forhold og høje Priser kommer
højt op i Talstørrelse, har absolut Ikke været.
Lokomotivførerens Tanke eller M1a al. alene.
. Uden i Øjeblikket he1� i vort Blad at komme
nærmere ind paa Talstørrelser, afventer vi
med den største Intevess·e Regeringens For0
slag, hvo_rtil vi' vil tage Stilling QJt endelig \Be
slutning, vil jeg dog her tillade mig) at !minde
om, at vo1� Hovedbestyrelse i de sidst forløbne
Aai� har udført et stort og meget indgaaende
Arbejde, hvor M1aalet var betlre .økonomiske
Forhold i Forbindelse med en Højnels1e af
Lokomotivpersonalets' aandelig,e Neveau.
Lokomotivførerne og Lokomotivfy,rbøderne
ha1� ved den historiske Udvikling ikke opnaaet
økonomisk Forbedring henholdsvis i 29 og 25
Aar, regnet henholdsvis fra 1874 til 1903 og
_
fra 1878 'til 1903. I :Stedet for økonOllll.i'sk'Preni:
gang er vi Gang paa Gang gaaet et Skridt til-
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bage, .og dermed er fulgt en� sodal Nedgiang
i Stillingen.
Vi hai� saaledes sat os el Mlaal, hvorved
vore Lønninger maa bringes op paa el Nivea.tt,
der staar i passende Forhold til voi-e Stil
lingers Betydning og Ansvar.
· Samfundet fordr,er, at den uundværlige
Samfæ1,dseI opretholdes Nat. som Dag, Søgn
og Herng. Det samme Samfund maa kunne
forstaa, at man har en moralsk Ret til selv
at væ,rc medbestemmende, naar der skal tales
om Belå]ingen. Vi kan ikk'e med vore gode
\Tillie finde os i, at Samfundet i os _kunne
ønske en renoncerende Stab af Trælle. Det
hat'. hidtil ikke manglet paa Resignation fra
vo1� Side, ej heller paa Loyalitet; ogsaa 11\,.1
vil vi v,ær,e loyale, søge at forhandle os til
Rette; men Grundlaget maa være rimieligt
Her.syn 1\1:en det synes i Øjeblikket ikke at
være saaledes, derom vidner de mange Krum
spring - man vil forsøge at narre os.
I vor Hovedbestyrelses Slutbemærkning om
Lønningsforholdene ved D. S. B. hedder det:
"Det e1� vort Haab, al Regering og Rigsdag
ved den kommende Lønningsævision vil brin
ge Lokomotivmændene op paa <let Lønstade,
som Stillingernes Karakter berettiger os til,
men som Tidernes Ugunst har holdt os tide
fra."
Vor Hovedbestyrelse maa nu udøve en
Kraftudfoldelse ved Arbejdets sidste Del. Or
ganisationsmænd ! Skal vi staa stille eller skal
vi frem til det M;aal, vi har sal os, frem til
social-økonomisk Højnelse.
Mraa enlwer Lokomotivmand saaledes hand
le i sin Or!ganisations: Interesse, føle dette M.aal
som en Ærespligt, ger vil tjene vor- Organi
sation til Ære og, os Lokomotivm.ænd til Gavn.
I
d-b-�
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de Bestemmelser. hvorefter Timeregns-kabel
blive1'. ført: F r i t i d.
Da omtalte Lokpersonale var paa Vej ud
af Miaskinafdelingens Sporomraade, spurgte
Lokfører-en Lokfyrbøderen, om han havde
: inens Fyr
sine Pudsegii ejcr i, Orden,. for Ml�sk
plads skulde bringes! til at straale i den dej
lige Sommersol, naar man kom til Kalund
borg. Lokfyrbøderen, der ligesom · a,nd_re
M1ennesfoer: mente,_ at han selv kunde d1s
ponei,e ov,er sin Fritid, svarede dertil, at han
ikke ønskede at pudse ,i Kalundborg, men
lovede at gø:r:e det en af de følgende fDage i·
Roskilde. Der havde man nemlig Reservetid,
aHsaa T,j e n-estet>i d nok dertil i Turen.
Men Lokfyrbøderen tog sørgelig f�,.il. Lok
førere, n standsede resolut sin Maskine) steg
ned o,g beordrede Lokryrbøderen til at følge
med ind paa Kontoret, hvor Lokføreren fore-,
bragte sin Klage for Lokformanden, som der
efte1� beordrede Reser\liem til at kør, e i Stedet
fo1� den frihedselskende Lokfyrbøder. Lok
formanden fastslog altsaa som sil Stand
punkt, at det ikke vai� Fritid, der her var
Tale om. Hvor mange Mlinutter den energiske
OO' resolute Lokføær k·om for sent ned til s,irt
tog, vides ikke, men det er selvfølgelig og
saa af underordnet Betydning .i saa alvorligt
et Tilfælde. For Lokfyrbøderens Vedkom
mende fik Affær1en efter Sigende det Udfald,
at han maatte rn'øde hos Chefen for 1. u\fo
skinsektion ogi modtage en lrettesæ,ttelse. Hr.
M,askiningeniør. Hunderup fasts�og altsaa
yderligere, at del ikke var Fritid de 19 \Timer
i Kb.. I hvert Fald ikke for Lokfyrbødere.
Enten e1� det altsaa Fritid i o�!:{ i sin Fritid
maa man vel antage, at man kan søge !Hvile
elle1� Adspredelse efter Behag, eller ogsaa er
, det ikke Fritid, og i saa F:'ald maa ma,n s:elv
fø1gelig gø1:e Krav paa at faa alle Overtimer
honorerede efter de gæ:lidende Bestemmelser.
Kan De, Hr. Redaktør, afgøre SprgsmaaFritid e!ler -?
J . .G. Ml.
maalet?
Efte1� de foreliggende Oplysninger maa vi
Hr. Redaktør!
Kunde De ikke i "Dansk Lokomotiv-Ti holde for, at Tiden i Kalundborg er Fritid.
!He d.
dende" oplyse undertegnede sa:mt Here om,
om det . e1� Fritid, P:en Tid 1nan tilb1inger
"
.paa et fremm
' leid De'. pot, og som ikke bliver_p1aa
ført Lokomotivførerrapporten, eller det kun
e1� en Slags ilwfficiel Tjenestetid. Gru
_ nden til
Forskel.?
. at ieg fnemkomm:er med dette S;1>ørgsmaal er
I . Politiken" fol': den 8. ds. læ,se� jeg lunder
en Tildragelse, som har bragt de fleste Lok
fy1�bøde1,e paa Gb. lidt j Tvivl om, hv�lket Ove{iskriften: ,,Den store Lønk:ommission"
( ·
dei: er Tilfældet. Altsaa, , for ca. 14 Dage1s�den bl. a. følgende:
,,Systernet e1� dette, a.t der fastsæ,ttes en vis:
l�ørte en Lokfø1,er og en Lokfyrbøder ud fra
Godsbanegaat1dens Lokoniotivremfse,
: de skul forholdsvis lav Grundløn, til hvilken der læg
de fremføre et Godstog til Kalundborg, hvor ges forskellige Tillæg, et Konjunkturtillæg, et
de. derefter skulde tilbrin,ge ca. 19 Timer, som Dyrtidstillæg �forskelligt for gifte o� ugifte)
f
ikke vai� Reservetjeneste1, altsaa ,i H:enhold til -og et Stedtillæg.•�
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Jeg studsede, da jeg læste dette: forskelligt
for gjfte og ugifte; thi j,e:g mente, at det nu
skulde vææ _forbi nl'ed den Ure�, som' n1ed
denne Forskiel er begaaet, mod de ugifte i de
sidst forløbne Aar. At ForskeHen er en ,Uret,
antager j�g al le kan se. Mien saaledes• er del
altsaa ikke. Den sto;rie L'ø,nkommi'ssion om
gaas
• med Planer om at J1ortsæt, te' me' d at 'øve
denne Ui,et.
Derfor siger jeg her til alle mine ugifle
Kolleger: ,,Lad os klart o,g bestemt forla�ge,
aj:_Dansk Lokiomotivmands For;ening ikke maa
_godkende noget Lønsystem, åer gør Forskel
paa en gHt og en ugift." Og Jad {vor Hovedbe
�ty1�else og vore �ifte Kolleger forst, aa" at vi
ugifte i kke vil gaa med til at foretage fno,gen
A,ktion for al forbedre vore Lønninger, uden
at der bestemt forlanges lige meget enten man
- el' gjft eller U!gift."
Og jeg t ør frit sige til alle: ,,Vi :er mange,
ugifte Lokomo' tivfyrbødere, som· er fast be
sluttet paa ikke vedblivende at staa som: Mied
' er af en Organisation, der ikk'e baade
. lemm
kan og vil varetage vore Interesser.
Struer, den 11. Juni 1919.
L'. H. DY. b d ·a(11.' l.

solidt, at den endnu er fuldt brugbar ..
I Gøtebrn"g mødte Se1: skabet den første Over
raskelse. I Res,ta{1rationen der fik'. inan ved
Køb af Varer en Bon, og ·ved Udg,ar1gen 'var
posterel en Kontrol, som kun tillod fri Pas
sage mod Aflevering af · Bon'en. Nysgerri:ge, .
som kun vai� g:aaet ind for al .se 'sig om, blev
saaledes tvun_get til at køb
- e noget, og ep.kelle
Ægtemænd, som'. havde betalt for ·deres
Hustruer, men ikke sikret stig to Bons, maat
te ligel-edes gøre nye Indkøb for at udfti
Hustruen.
Rejsen for:tsattes gennem Svierige
• m,ed veks
!ende Udsigt: ovm·i Smaakli.pper og Elve. .Jord
bunden syntes os: temmelig m?,ger, hvilket
for Resten ogsaa gjaldt Kvæget.
Saa godt som al Bebyggelse, s·aavel Bøn
dergaa1,de som Beboelseshuse, var '.af -Træ,
og det forbavsede at høre.1 at en s'aaidan ITræ
villa, trods Sveriges enorme Miængder Gavn
træ, er tUnærmelsesvis1 lige saa 9-yr at op
føre, som en Ji.2:i�ende Villa af S.len her i
Danmark. Ved jævnlige Fore:spør- gsler blev
det sener� bekræ;ftet, at det samme er Tfil
fældel i Norge.
Ved den norske G1�ænse gjo1° de P_a:s;visa
tatrn,en en hel Del Ophævelser over de dan
ske M,.iaanedspa:s.
, Paa Vejen til Kristiani.a bemærkedes særli g
Fra Rejsen til Norge.
den stor1e Sarpfos og Frederikshalds F:æst
Ved Afrejsen hjemme• fra var del min Agt ning, som e1; beliggende tæt udentor Byen
al gjve Læserne en fyldig Besk'rivelse af den . paa en mægtig høj Klippe. Ved Indk'ørslen
med 1>aa megen Længsel og Spænding fmø
' de til Kristiania havdes den dejligste Udsigt
sete Rejse, en Rejse, som havde øvet sin rfiiI ovei� Fjorden med sine Holme og, Sma' aøer.
Paa Kristiania Banegaard modtoges: vi af
trækning saaledes,· at der foruden de Dege
gerede havde meldt sig et betydeligt Antal Hr. ,Lokomotivfører Bendtsei' n, · som havde
Deltager1e. Ved Afrejsen var der ialt ca. 50 sø1,get for Hotelværelser i saa vid Udstræ,k
Damer: og. Herrer fra saavel Privat- son1 ning det va1· muligt. Stationen stillede der
, Statsbanerne. Alle va:r enige om, at Hoved efte1; Sovevogne til Disposition fov de Del
, kedes at sk'affe Hotel.
havde stillet tagel:'e, det ikke var Iyk
styret for de norsk'e Statsbaner
1
Medens Se· lskabet gennen1 S'verige havde
sig yderst imødekom'mende, idet der var be
vilget Frirejse for samtlige Damer fra Korn- vær :et fordelt i. hele Toget, sa'mledes' næste
' ' .
sjø t_il Bergen.
Miorgen samtl�g-e Deltagere, baade svenske,
•
Vo11 elskv.ærdige Sekretær havde forud sør noske oir danske, i to Vogne, •s:om var: reser
get for Fribilletterne, saa dis:s!e baade i Hel ve1set Lokomotivmandskongressen.
Fra Kristiania føres Banen i en stor Bue
singbm,g pg Kornsjø laa færdiige og uddeltes
uden nogen som' helst Anstræingelse fra Del ogi .ad en stærk Stigning (1 :50) uden om iB_y,en;
saa m'an atter havde Lejlighed ti.I at n_y,de iden
tagernes Side.
r sten til ·Sver;ige var det endnu herli,g-e Udsigt over Byen og Fjorden, ep:d
•ved Ank'on
Nal, men saa: snart det b<:;gyndte at dages, vj.deæ saa
: her Hio�'me' nkollen og Y•ok's1enk!ollen
saa man Hallandsaas:en, den Klippemasse, aasene-,. hvorfra en Skibakk'e (dog ikk'e-_ den
som str:ækker sig m,ilevidt i nd i Landet, og verdensberømte Hoimenkbllenbakk'e) fQ•�er
som ,allerede var: nok' til at imponere os fFlad ned mod Banen.
Ba:nen, som aller-ede nu er om:g�vet af
landsbeboer1e. Ved Falkenberg ha:vde· man
Lejlighed til at se en flere H,undrede Aar Fjelde og Naaletr:æ.er, løber langs en Sø gam'mel mindeværdig Ste, nbro, .som i fem Miarienda1sva:ndet - ind gennem en mæ_gtig
Buer fører over Elven der. Det· mindevær· GI'.anskov og ko' mmer til en af Norges s,tørste
dige laa deri, at Broen var q_oført af !0:anske' , Fjorde, Randsfjorden. D.a Banen et langt
medens Ska.ane, Halland og Blekinge endnu Stykke følger: denne, er, her Lejlighed til a
. l
hørte til Danmark', og den ,er opfø.rt saa se, hvorledes TTæ:
, �tarnmerne flaades frem til
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de forskellgie Pladser. Banen fores nu ..paa · Temperatur altid er meget tør, hvorfor: de
en 215 m lang Bro over Hønefossen, som store Drive!', som fyger sa· m·men, er saa haar
dannes af to sam'menløbende Floder, Rands. de. _at der, graves Tunneler igennem diem. Der
elven oæ.�adalselven. Ved Fossen
• ligger s.to;re skai' l her oppe være maal 18 M]eter høj !Sne.
Paa de Steder, hvor Banen ikke løber i
Tr.æmass·efabrikker, hvorfra en Hængebane
Tunnelei- eller Overbygninger, qgg1er Sneen
fører op til Stationen.
Paa den nu tilbagelagte Strækning har Ba helt inde ved Toget Nogle Steder: er der '.af
nen aHeriede væ
, ret oppe i en HQ/,jde af g71 Hensyn til Udsig.ten anbragt Lemme i Sne
m o. H. samt pass.eret flere Tunneler.
ovei·bygningerne, man ser der Sneen liggiei i
Den næste særlige -Seværdighed er Indsøen Højde· med Kupeviniduet.
Saaledes i l�s· videre, overalt paa FjeldeJne
Krøderen1 som med sine frugtbare Bredde1�
og en Baggmnd af mægtige: F:jeldmj.sse1�, hvor ses Sne og a
. Ue1� S:ne�. e...�entlig hJje, spidse
hist o.€] he1• ses Sne, giver et ganske henri Bjergtinder ser ma' n ikke,. det er store. mæg
vende og imponerende Skue. Banen løber tige Bjergmasser, hvor enkelte Knuder ra,g,ei.�
i Tunnel efter Tunnel halvt rundt om Søen, højere op. Toget glider ind paa Finse Station,
som! ligger 1220 m1 o. H., og· hvor lder e1·
til Tider paa' meget stejle Skrænter.
Samtidig med · Togets Fa:d fr�maid og op Snedriver paa Perronen. Der er her et læn
ad begynder Indtrykkede at virk'e med en gere Ophol� og god Tid til at ny;de IU dsig,ten
Storhed og stadig Omskiften, SiOm er betagen ove1� H:ardangerj økelens Fj eldmas:s:er med den
de men tillige 11Jorklarlig, o_g je,gi indser.,.�at evige · Sne, Tid til ,at tage et lille Trip ned
en fyldig Beslnivelse ikke længere vil- væ1�e til Fjeldsøe1i - Finsev�nd - som er: optøet
ved Bredden. Tiden tillader et lille raskt
mulig.
Bebyggelsen e1� meget spredt2 m:en man ser., Snebolde-Bombardement, m'ens man samtidi'g
at hvor der er blot en -ganske lille Plet Jord� indsuger den r,ene, friske Bjm·gluft. Mlen
selv højt oppe i Fjeldskraaningerne, er den trods Solens Varme er her dog -kø}igt.
taget, i Br:ug. -V i Danske fristes til at be
rfoget fortsætter atter op ad. Banens høj
nægte,
at det overhovedet er muligt at friste este Punkt - Taugevand - ligger 1300 m
,,
Livet .J?aa saadanne Pletter. iiusene, d. v. s. o. H. Udsigten er den samme:' Fjelde, Sne,
.Bøndergaardent':, ligger undertiden paa St� Fjeldsøe1• og1 nogen Plantevmkst. M]elleilll
der, hvis Beliggenhed. for os synes 1ivsfarlig. Finse og Taugevand er 50 pCt. af Str:æknin
Naar det trods alt dette alligevel er Be gen indbygget i Tunneler eller Overb;Ygn
! in
folkningen muligt at bjer:ge Udko' nunet, da ger.. Efter at haveJ, passeret det højes,te Punkt
tyder: dette paa et viljefast; takne111me' ligt og gaari det selvfø"'lg,elig ,nedad; ni:en medens stær
nøjsomt Folk. - - keste Stigning paa Østsiden var 1 :50 og Ba
Banen snor sig videre opad, Naaleskoven nen som omtalt for det meste løber gennem
12.liver ty_ndero �gi a
. fløses efferhaanden af Bir forskellige Dalstrøg, saa er Stigningi en !eller
keskov. Ved Gieiio Station har man tilb�e Faldet) paa Vestsiden l :46 og fodsæ
, :tter tem
lagt ca. Halvdelen: af Rejsen og vi befinder !Os melig stejlt helt ned til Voss,' 'o g m.'edens !Na
, omtrent 800 Meter oyer Havet. Paa de sidst turen paa Østsiden havde et mildere Præg,
køde 50 km. er Banen steget 587 m'.
en den her langt mere udpr,æget voldsom og
Her. dyrkes endnu Korn.i men det er o� storladen. Stejle, 11øgne Fjelde og smalle
. i· Norge, hvor dette med Dale, som undertiden trykkes s:ainm·
saa det højeste Sted
: en til
Fordel kan dyrkes.
hele Ska' kter.
Mian nærmer si,@ nu Heijfjeldsovergangen.
· H,er: findes Banens længste Tunnel - Gra
Naaletr:æ:er ses ikke mere, Birketr.meiflne bli vehalstunnel,en -,- der er 5300 .m lang 1 {!:g
veii mindre og mindre, tjllige er disses! ellers hvo1i Gennemfarten tager 7-8 M�nutter.
ranke Stammer nu forkrøblede, snart naas
Umiddelbart før, M:yrdal Station ser man
det Punkt, hvor al Trævækst opfiø-rer og kun stejlt ned i en Da� - Flaa:m:dalen -, hvis
Bund Hgge1· flere hundrede M,eter dybt nede.
Højfjeldets Gr :æs- og Mos.vegetation trives.
Banen, der 1,aa vidt muligt er la_gt i Bunden Paa en fremspringende Klippe i Dålen ligger
af forskelli.ge Dagstrøg, eller inde i Siden af et Hotel - Va,tnaha:lsen -, det jnaa være
Fjeldet, er nu koinmen op paa Højfjeldet. henrivende at k1rnne tilbring:� nogle Dage hei:,
Den beskyttes he1� dels af Tunneler g,ennem ,foli :rigtig- at nyd
, e denne vilde, men dog [her
alle fremspringe, nde Fjelde, dels af Sne l1ge Natur. En Vej føPer i mange Sl_y1ig ned
skæ:r',me som hos os, ogi dels af Sne,overbyg ,til Dalbunden og, fortsætter til Sognefjerden.
ningen (!1.voraf den længste er 1300 m), det Selve Stationen - Myr:dal ,-, der til alle !Siider
er Tu1111eler opførte .af træ og anbragte som e� omgivet af hø,j,e Klipper, ligger fuldstænVæm mod de kraftige og hyppige Snestorme. dig som i Bunden af en stor Gryde.
Det siges, at Sneen her oppe (!500 m ove1� . . Alt enh som B'anen ·;skrider frem: impo
Naaleskovsgr;æn.�en paa Grund af
, den lave neres man mere og, mere, selve, Skinnevejen
1

•

I
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ligge1· nu oppe i Fjeldene, et Sted danner den have Lov til at omtale den Omsorg, der!visbes
næsten en I-{al_vcirkel, man faar der et stor de deltagende Damer.
artet Indblik i de enorme Vanskeligheder, deir
Medens Kongresseri holdt sine Møder
hali været forbunden med B:rnens 'Anlæg,. havde Festudvalget arranger-et Bilture gen
Sine Steder er Kløfterne saa smalle, al man nem Byen, Udflugt til en oppe i Fj,eldsiden
maa bøie sig langt ned i Kupeen fair: at (k1.mne liggende �estauration - BeHevue -, Frokost
se op tll Toppen. Fosser og Elve styrter laf • og Underholdning samme Sted. Et· A'rrange
t
ment, Damerne utvivlsomt har forstaael at
· Sted og ses1 dybt_ nede.
Omkring ved Mijøifjell Station e'l· m'an atter væ1,dsætte, og de bevarer sikk·erl længe Mån
nede ved Naaleskovens Græns:e, af de over del om nor•ske Llok'omotivmæ
' nds Gæ'sllfrihed;
Højfjeldet tilbag:elagte 100 Km., var ca. 35 thi hver Lokomotivmand i Norge havde bi
pCt. af Baneri indbygget j. Tunnele1i Qg S_ne draget 3 Kr. til Kongressens Arrangement.
overbygning�r, andre 45 pCt. beskyttet af Sne
Som Banen hele Vejen er omg;ivetat Fjelde,
skær:me. I ca. 50 Kilometers Længde laa Ba saaledes er Bergens,I By del ogsaa baadei paa
nen over: al Trævækst.
Landsiden bag; Byen og paa den anden Side
(l',oget glider nu mod Voss, hvor Banen · Fjorden. Op til et af disse Fijelde - !Fløjen
atten bHver nogenlunde horisontal. Her har - gaar en 800 :Mieter lang elektrisk' Tovbane.
man gHm'rende Udsigt o�er deµ berømte Paa nogle faa Minutter: hæves man· der 300
Vossevang, 1,tadig med høje, snekl�dte Fjelde Miete1; op til Toppen. Stigningen ,er ved Ba
i Baggrunden. Der ,er nu kun 100 Kilometer nens Begyndelse 1 4
: , paa Miidten 1 :3 og ved
til Be1�gen, me: n Banen skal dog endnu gennen1 Endestationen 1 :2. Her oppe fra hav-es en her
·
'
52 Tunneler.
lig og vidtspændende Udsigt over Byen og
Naturen har vedblivende et vildt Udseende, Fjo11den.
bratte Fjeldskrænter, nogle med Sk:ov, andre
I Bergen bemærkedes bl. a., at By,ens1 gamle
fuldstændig blanksskurede, nl' en Banen løber Raadhus var forsynet med Christian den
nu igen langs Søer og ]:jorde og opnaar ider Syvendes Initialer.
ved at virke ganske betagende.
Om Søndagen var: der Sejltur paa Fjor
Påa lange Strækninger ligger Banelegemet den. Med Musik om Bor:d stod Dampskibet
paa en for os _ufm·staaelig M1aade, ude paa "M�ra" gennem den stille- Fjord helt ud til
stejle Stenskr:ænter, og dert er sandelig ikke det aabne Hav, mellem Hplnre, Smaaøe� . og
"Slangekm.wer" der passeres,, tværtimod, ma' n Skær, som antoge,s for: ubeboede, 1nen som,
'hm� _paa ·hele Turen mærket skarpe Omdrej naan Skibet kom nærm'ere, dog viste sig at
ninger, saa Passagererne ofte 1:ystes sam'men. våwe beboede saavel af Mlennesker: som af
_:Det begynde!' nu al regne, hvorved Vin Dyr. Det var uforstaaeligt, a;t der paa diss,e
duerne tildugges og Udsigten generes. Fest Holme, hvoraf nogle var ganske smaa, trods
udvalget for Bergens Distriklforeninger k,<Ym Sten ,o g atte1� Sten kunde skaffe, s Livsophold
met os i M;øde for: at give en Del vej og bjerges Livsfornødenheder til Familier.
ledende Oplysninger, og endelig glider Tog,et
Turen ad Bergensfjorden blev, som' alt hvad
ind paa Bergens Station. Den 492 Kilometer man saa, præget uudslettelig i Erindringen,
lange Strækning er tilbagela:g:t paa: 14 Timer, den vilde, barske, storladne Natur gør, at
u:ndervejs er passeret 78 Tunneler.i ca. 66 M]e:nnesket følen sig; saa lille, man ini'poneres
Kilometer: af Vejen er kørt i Tunneler og Gang paa Gang af det Panor:ama: 1der oprulles
Overbygninger.
fo11 ens Øjne, og; derfor blev denne Sejltur
Nordmændene har haft Lejlighed til at ad Bergensfjorden et nødvendig Led i, Kæden,
vise Skandinaviens Lokomotivmænd, hvad Nordmændene. bevidst havde slynget.
norsk Ingeniørkonst har formaaet at præ
Vi vendte hjem til Danm'ark beriget m'ed
stere, id e har givet os et lille Indblik i, hvilke Indtryk fra den inwonerende Natur Nord
: e Arbejdeiie har n1,ændene havde vist os bg 'llied el nt1011glemme1uhyre Anstrængels,er norsk
haft under hele Anlæget, man udn1aler sig ligt M�nde om vore 'norske Kam:m·eraters store
tillige, hvilke Savn disse M1ennesik'er har maat Gæstfrihed.
tet lide. Vi ha1i derigennem set og forstaaet,
E'. !K.
al Lokomotivfolk.ene paa denne Bane er ud
satte i en Grad, som vi' dansk'.e i hvert Fald
ikke gør os Forestilling om,. og vi forstaar,
at disse Mrænd med TPyghed kan føle s:ig
stolte over at Togene, særlig v,ed d ere s
Ydelse og Anspændelse, naar fl,eim til Bestemmelsesstedet.
· Kongressens Forløb er ·andet Steds refere
ret Jog skal ikk'e omtales her, mein jeg illlaa
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af mange Lokomotivmænd og blandt disse skabt sig
mange Venner for sit altid lune og brede Gemyt, neir
til komm.er, at R. er stærkt interesseret for Lokomo
tivmændenes Højnelse af deres sociale og økonomiske
Nivean; vi ønsker ham Held og Lykke i Fremtic!en.

Til Afdelingskassererne.
Ti!skudet til Opho}dsvæ
, relsernes Udsmyk
ning bedes opgjort efter M,edlemsanlallet pr.
1. .Tu1i og i ndsendes snariest.
K r e d s k a s s e r e r n e.

Paa Afdl. J.s Vegne sendes voire 2 .Jubilarer de bed
ste Ønsker paa Festdagen.
G, 0. F. Lune!.

Til Medlemmerne.
I frivillige Bidrag .til de udelukkede Byg
ningsarbejdere er ialt indkommet 1736 Kr.
Fortegnelse over de .af de forskellige Afde
linge1� i udbetalte Beløb vil blive tilstillet Af
delingerne pr. Cirkulære.
Hoved k a s ser e re n"

A. F. C. Madsen,
Den lste Juli kan Lokomotivfører Axel Madsen,
Gb., fejre 25 Aars Dagen for sin Ansættelse som Lo
komotivmand. Jubilaren blev antaget paa Værkste
det i Kbhvn. den 18. Juli 1893, ansattes som Lokomo
tivfyrbøder 1. Juli 1894, den 1. Septbr. 1898 forirem
medes A. M. til lste Kl. Lfb. med St. i Struer.
1. Maj 1901 forfremmedes Jubilaren til Lokomotiv
fører med St. i Kbhv., forflyttedes til Ms. i 1906 til
1915, siden da stationeret i Kbhv.
Axel Madsen er godt kendt blandt Lokomotivmæn
R. P. Rasmussen.
dene Landet over. Hvem husker ikke hans rolige og
faste Maade at lede Forhandlingerne paa ved vore
Endvidere fejrer Lokomotivfører R. P. Rasmussen, aarlige Forsamlinger. Hans Kolleger har da ogsaa
Gb., sit Jubilæum stim . Lokomotivmand.. Jubilaren, beæret ham med adskillige Tillidshverv gennem Aa
der har faaet hele sin Uddannelse ved Statsbanerne, rene, han er nu Formand for Lokomotivførerpersona
kom den lste Juni 1887 i Lære paa Værkstedet i Ny lets Enkekasse o,g Formand for de sjællandske Lo
borg, blev ansat som Lfb. lste Juli 1894 i F1rederiks komotivføreres Jubilæums-, Fest- og Kransekasse;
havn, den lste Juli 1896 til lste Maj 1901 stationeret i sine Tillidshverv har han altid rngtet meget samvit
Nyborg, herfra forfremmedes R. til Lokomotivfører tighedsfuldt. Paa Jubilæum�dagen vil Axel Madsen
med Station i Kbhv. li. Fra 1. April 1902 til 1. Sep sikkert faa mange Beviser for den Tillid, han nyder
tember 1916 varr R. stationeret i Kallundborg, siden hos Lokomotivmændene . Vi siger ham Tak for nans
da har Jubilaren haft Station paa Gb.
. Arbejde og haaber, hans Kolleger i Fremtiden kan
Jubilaren• har gennem de mange Aar· været kendt regne med hans iOde Medarbejderskab.
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Sygekassen.
Jernbanelæge Dr. mecf. C. Ottos Praksis som Jern
banelæge i 1 A II Sygedistrikt vil under hans Som
merferie fra 7. Juli til Slutningen af August 1919 .
blive passet af hans Amanuensis, Dr. Alstrup, der
som sædvanlig holder Konsultation i Jernbanelægens
medens Sy
Bopæl, Vesterbcogade 94, fra 1
gebesøg maa meldes fra 8. Juli til 8. August 1919 i
Dr. Alstrups Bopæl, liejlsgade 6, Stuen.

I

I
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A. N. P. Carlsen.
Den ). Juli fejrede endvidere Lokomotivfører A. N.
P. Carlse,t sit 25 Aars Jubilæum. Jubilaren er be
gyndt som liaandværker ved Statsbanell'ne den 15.
Febr. 1892, og blev ansat som Lokomotivfyrbøder den
I. Juli 1894, forfremmedes til Lokomotivfører i Kø. benhavn I. Maj 1901 og forflyttedes 1905 til Aarhus,
hvor han, med en ko1rt Afbrydelse, siden har været.
Carlsen, der er af en stille og bramfri Natur, er et
trofast Medlem af. sin Organisation og en Pryd for
sin Stand.
Jubilæumsdagen vil sikkert bevise ham, at han er
en skattet og afholdt Kollega.
Vi ønsker Jubilaren hjertelig til Lykke paa Fest
dagen.

Ekstraordinært
Hovedbestyrelsesmøde
Den 25. Juni 1919.
Alle var tilstede.

Den foreliggende Situation:
Formanden indledede med Meddelelse om forret

ningsudvalget lienvendelse hos Statsministeren, og
·meddelte herunder, at Organisationen iiavde faaet
fuldt betryggende Tilsagn i enhver lienseende ang.
v
. or forhandlingsret.
Sekretæren gav derefter detaillerede Oplysninger
om Afstemningens Resultat.
Efter en længere Diskussion godkendte Forret
ningsudvalgets Beretning og Stilling under Aktionen.
Man behandlede derefter Fremgangsmaaden ved
Behandlingen af Lønningskommissionens Betænkning
og gik derefter over til

Tienestesagen.

Man gennemgik et nyt forslag til Regler, som, efter
at forskellige Ændringer var vedtaine, skal fremsendes til Generaldirektoratet. C. M. C.

Forflyttet efter Ansøgning fra I. Juni 1919:
Lokfører J. lian sen, Struer, til Aarhus li.
Lokfyrbøder V. A. Iiansen, Korsør, til Herning
(Rangeriører).
Lokfyrbøder ·tt. L. Petersen, Nyborg, til Herning
(Rangerfører).
Lokfyrbøder C. Andersen, Oddesund Nord (Ran
gerfører), til Nykjøbing M (Rangerfører).
Lokfyrbøder N. A. Vest, Vamdrup, til Ve.ile li. (Ran
gerfører).
Lokfyrb
, øder S. A. Andersen, Nyborg, til Skjern
(Rangerfører).
Lokfyrbøder M. F. A. Iiansen, Korsør, .til Næstved
(Rangerf0:l'er).
Lokfyrbøder E. C. Vidstrup, Masnedsund, til Næst
ved (Rangerfører).
Lokfyrbøder N. P. Andersen, Fredericia, til liille
rød (Rangerfører).
Lo
. kfyrbøder 0. Buss,e, Roskilde, til Odense (Ran
gerfører).
Lokfyrbøder P. J. Olsen, Iielsingør, til Kolding (Ran
gerfører).
Lokfyrbøder F. C. Rasmussen, Helsingør, til
Odense (Rangerfører).
Lokfyrbøder N. M. Eriksen, Vamdrup, til Horsens,
(Ra.ngerfører) .
Lokfyrbøder A. Iiansen, Vamdrnp, til Odense (Rangerfører)_.
Lokfyrbøcler E.. S. Sivertsen, Kalundborg, til Horsens
(Rang,erfører).
Lokfyrbøder C. tt. Iiansen, Korsør, til Kolding (Ran
gerfører).
Lokfyrbøder A. R Dybvang Ojedser, til Helsingør,
Lokfyrbøder C. A. Eisenbichler, Kbhvns. Oodsbgd.,
til Aarhus li.
Lokfyrbøder L. P. J. Dyhr, Brande, til Roskilcle_ .
Lokfyrbøder B. L. I<iristensen, Aalborg, til Randers.
Lokfyrbøder I. 0. A; Nielsen, Struer, til Aarhus H.
Lokfyrbøder A . T. Jensen, Struer, til Aafhus tI.
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Lokfyr, bøder 0. 0. D. Larsen, Kbhvns Oodsbgd., til
Nyborg.
Lokfyrbøder .E. H. Sø-rensen, .Esbjerg, til Helsingør.
. Lokfyrbøder C. Hansen, Struer,' til Esbjerg.
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ca. 95 Millioner Kroner.

Samlet forsikringsbestand pr, 1. Jan. 19191

ca. 350 Millioner Kroner.

Nø.PPØbPOS VinimpOPt
ROBERT BERTHELSEN

Nørrebrogade 178.
Tlf, Taga 1300

Stort lager af lste Klasses Vine og Spirituosa. - Billigste Priser.

Emanuel Møller & Co., Vinhandlere,
St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold).
Telefoner 4518-2897
Kvaliteten gør Udslaget.

Ved nye Etableringer og eventuelt S kifte af Leverandør vil d'Hrr. købmænd ikke
blive skuffede ved aftræde i Forretningsforbindelse med os. Som Grund for dette
atanføres, vi sidenEtableringsaaret 1895haropnaaet en meget betydeligOmsælning

SPIRITUOSA
OG VINE ---

SKRAA, CIGARER
OG TOBAK - ... - -

k ø b e s b i l l i g s t.i

Cigarforretningen, Istedgade 18.

Stoffers Restaurant, Cafe "Brohøj",

Telefon 10 172.

Ingerslevgade I 04, Dybbølsgade 9.

frokostretter,

a

Telefon IO 172.

la carte, Billard, Selskabslokaler.

bedes erindre Centralbanehotellet
Halmtorvet 14 - - - - Tlf. 12 551

�«-����,

Bitrbering 25 Øre. 3 Mands Betj.
@
� 19 s,nderg3de 19 Elegant- llaarklipning 1 Kr. :
�C-€>����������®
Bageri og Condltori
H. BoPgwaPdt's Dybbølgd.
25, Tlf. V. 1168 x

anbefaler sig til d'Herrer Jernbanemænd med lsie Klasses Varer.
Bestillinger paa større og mindre Kager til Selskaber modtages.

Carl Espensen & Co., Elektrisk 1 nstallatør.

Telefon 7107 ·

Søndre Boulevard 87

Lamper og Lysekroner paa Lager.

-

Telefon ·7107

Ratebetaling indrømmes.

Ved Henvisning til Aunonoen & pCt,

Annonce-Ekspeditioner:

for Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 ',
Telefon Vester 4011.
for Provinsen: L Rasmussen, Hans Tausensgd. 14, Odense.
Telefon 2288.

Papir ® Musik
Gal an te ri ®
®

Blaagaardsgade 27.

...

: v��!�r�ro� ��olej�M� ...

························
··········:
·
:

•

FODTØJ .:
.
: •.•••...•......•.. �•·······•�------.
15, Absalonsgade 15,

!bør være D:rcs

:

: Leverandør !
: Forretningen grundlagt 1879.

Højeste Laan

paa Klasse- pg Koloniallodder.
Gevinst�r udbetales billigst.

R. JEN SEN, Nansensgade
· Telefon 3279.

32.

A/S LOUIS LILLIEQUIST

GARVERI & LÆDER-UDSALG
187, NØRREBROGADE 187.

KØBENHAVN I:..

TELF. TAOA 444.

Husk Fisket orretningen,
Iste d g a de 1 0 9.

l)'fierrer l9komotivførere
11Reneste

®

·

Stor frilufts-Terrasse.
Lauritz Christoffersen, forh. Bodega, Tivoli.

r��

Bøger

Tlf. Vester 1347

Altid frisk" Fisk til Dagens billigste Priser.
J. Osbo:rne, Ny Ind.eh�ver.
Statsbanepersonalets

BrnndforsikiDUS· e�1!g.
Ekspeditionskonror

Vesterbro gade 26.
Telefon Nr. 6626.

foreningen er oprettet 1891, har ca. 7000 Medl.
ejer ca. 87,000 K . og har i Understøttelser
uddelt ca. 36,000 Kr.
Lav Præmie,

Kulant Erstatning.

Indmeldelser og Oplysninger:

pr. Brev eller gennem Tillidsmændene,- der for
Aarhus er:

Hr. Togbetjent L. Hammer, Hr. Værk
mester Ludvigsen, Hr. M�gasinformand
M. Nielsen, Hr. Lokomotivfører J. J.
Nissen, Hr. Assistent Thiede, Hr. Over
banemester Wehrs, Hr. fuldmægtig B.
Bertelsen.
Regnskabskontrollen giver Oplysning
om alle foreningen vedrørende forhold.

Udgaar 2 Gange maanedlig.

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B.

.

Tlf. Vester 2895 v.
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig,
_ Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

-
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T;��:n Broberg, 1� Amagertorv 16 T;�!�n

€n Hiædning
fremstillet af
dansk Buck
sltin i moder'ne €11 radct
facon.
Cillæggct er
det bedst� der
han fremsk;;f
fes i Øjcblik
ltet og forarbejdningen
l?or sæd11a11lige durable.

Dowlas 1,85-·2,35, Medium 2,50-3,00, svære Haandklæder, 2 Kr. pr. S!k.
prima Viskestykker 1,25-1,50-'2,00 pr. Stk.
En Del ekstra gode ·Overdyner, Underdyner lidt beskadigde paa Vaarene
·af Vand bortsælges med 20 pCt. Rabat.
Vattæpper, alle farver 22,25, 26,50, 31,75, svære uldne Tæpp'er 12-16-18
20-28 Kr. Et Parti svære Sokker 4,50 pr. Par.
Lokomotiv Tidendes Husk Rabatcuponen for De har ikke
Raad til at lade være.
Rabatcupon
Største Udvali.:r i Gulvtæpper Gardiner,
�. :i>_�t.
Sengeudstyr.
Leverandør til Varelotteriet.
..,., .. ,.,,.,,..,,.,
,.,,.,,., ,ø,

Kr. 78

Spar 10 pCt. paa Olarmesterarbejde.

Køb deres Billeder og fotografirammer i Glarmesterforretningen
Nørrebrogade 61, JOHS. HANSEN.
<!!:� Stort Udvalg - Billige Priser. ��
Alt Glarmesterarbejde udføres - Alle Jernbanefunktionærer 10 pCt. Rabat.

!

Ryg

giver altid Tilfredshed,

Personbanegaardens Market' enderi.
Fe L. Viltoft

!

anbefaler- sig til det ærede Lokomotivpersonale.
����������AA����������.�

Musikhuset Allegro

Nø r r e b r o g a d e 163 - K ø b e n hav n L.
Gramophoner og alleMusikinstrumenter.
Jernbanefunktionærer 10 pCt.
G ODTFREDMENTZEL

MØBELMAGASIN

N ØRREBROGADE 200, - .. Telefon Taga 270.
Stilfulde, solideM 0 B LER.
Moderate Priser .
� Lempelige Vilkaar,
Største Udvalg paa Nørrebro I

E. L. "W"EIMANN & Co.

� Leo 33

St. Strandstræde 9-11, 4. Tlf. 5871 - 10871.

G·uld- og Sølvvarer en gres.
Intet Salg til Private.

mod

� Hoste og Hæshed.
Faas overalt.

Kranse

Buketter

BlomsterdekorationAr

Blom.sterlorretningen "Bellis",

Foreninger 10 pCt,

St. Kongensgage 90 ::

Fiskehuset Ki ngo.

Vesterbrogade 107.
.
rinb. e f a 1 er . sig med a ll e
n
flarshders fiskesorter.

Ved Martin Orlebel,

Telefon: Palæ 590 y.

Bageriet Hj. af Jagtvej

og Borups Alle, anbefaler sig med

1. Klasses Varer

til Jernbanefunktionærerne.
Ærbødiist Oeorg Johansen

