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Kørepenge og Natpenge.

16. Oktober 1919.

bliver færdig med sine Overvejelser i Løbet
ø
af ca. 1'1 Dage, muligvis f .r.
Lønningskommissionen har nedsat et Ud
valg, de1� beskæftiger sig hermed, og en , af
Dagene skal de for i den samlede Lønnings
kommissi·on, der, naar Sagerne er færdigbe
handlede, afg:iJVe1' s.in Betænkning.
Et F:orlydende v.il vide, at T,ienestemancls1:epr;æs,: enlantm� V. det paagældende Uclv a, l�iklrn
e1� ganske Hlfæds med det der opnaaede Re
s\1ltat, men 'man, vente!', at det i Plenarmødet
skal lykke� at opnaa Enig;he' d., '.:aa Tjrne<;t�
mændene i Kommissionen kan erklære · sig
Lilfreds med Resultaterne, i mods. at Fald vil
der fra Kommissionen fremkomme to In,cl-'
stillinger.

Den 1. Oktobe11 traadte -den nye Lønnings
lov i Kraft, bg den foireg'aaende Dag udsend.te
Generaldirektoratet en ny H. Ordre Ni·. 227,
so1�1 den 1. Oktober ,efterfulgtes af en sup
plerende H. ()rcll:ie Nr. 228. Begg1e disse Ordre,
.
de11 først
k,bm Persona}et i Hæ,nde omkring
den 6.-7. Oktober, ornhancUede de under
Begi,ebet ,,Andre· Ydelser"· i. Loven næv, nte
Godtgø.relse for Kons.tilution, Udstation·ering,
Flyttegodtg,ør1else og Kørepenge m. m.
Ordrerne m·, hvad der tydeligt er anfø-rt
paa dern, ganske mid1'erlidi1gie, d. v. s. at de
e11 gældende indtil ide Forhandlinger, 1 der skal
før:es' 0111 Vønningsbestemmeilse, rne, har {un
Nam1 Lønningskommissionen �r færdig! her
det Sted. V� skal i Parantes bemærke:, .al med ,er, \dens O_pgave, endt og den o,phør, er
Ordre af Indhold soni ide her næivnte, · altid da med }lt eksistere.
burde v.ære Per.sonalet i Hænde til den Tid
Naar Indstilling er afgivd. vJl der blive
de skal træde i Kraft.
ført Forhandling med Organisationerne, saa
Imidlertid spørges ti.er sta:digi: hvorledes vel om Godtgørelsernes Størrelse som om de
, g Bestemmelser, der bliver gældercle
gaar: det med den endelige Afgørelse? Og Reg�en o
det •er: jo gans�e naturligt, fordi Kørep;mgene for, Ydelsernes Udbetaling.
0.et vj} med ancli:e Ord sige, ,at der skal
ikke staai:: � passende Forhold til andre Goclt
gørels•er, ogi for Natpengen�s Vedkommen
i de vær,e Forhandling pm Affattelsen af de nye
e1: der 1jo :Slet ikke �k�et no.1sen som 'Jrnlst, Fm Lønningsbestemmelser.
andl'fing, (), gl tie staar langt tinder, hva:d dei·
N aai� disse Forh'andlinger r\1eUem Organi
fOii saadan Tjeneste ydes af andre Ins1titu sationer:ne ?g de 1,espektive Etatsledelser er
ti'oner.
W�ndebriagte, gaar Sagen· tii det n.ysudnævnte
Vf kan ).n:ed Hensyn til de næ,
, vnte Godt-· Lønningsraad, der �ei·efter skal give Spørgs
gøreJs,er: meddele, ;al L1ønnirtØskommiss;iQnen" maalet •e!ll Heh'andling o.g · ,afgive Indstilling
der: ,ogsa;
, a behandl-er d,isi se Sa:�er, antagelig he1:om til Hegerinijen.
•
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Det ser i,aalecles ud til, . at 'det kan vare
længe,· fo1'i.nden idet kan ventes?- at de nye
Bestemmelser kommer til ,at træde i Kraft,
men m a n mener dog at være naaet i,�ennem
alle disse· Behandlinger i Løbet a f el ''Par
M,aanedcrr.
Bev{Uing Lil disse Ydelser s,kal opfø,res paa
de aa,rlige 'Finanslove, og det er Hensigten
at faa optaget_ ,en saadan Bevilling paa 'filslæqtbevillingsloven. Da denne' imidl-ertid ofte ·
\ tJdlages liige ved. Finansaa rets Slutning, an- .
tages c�et, a t R-egeringe1i , vil• forsøge · at· faa ..
Fina,nsudvalgets Billigelse til fo:1:inden Lovens
Vedtagelse at �1dbetaie efter de RegJer og Bestemmc: lser, der som ovenfor nævnt vil blive
,
1,· ast·sat.
j\fan kan fo, rmentlig der, for vente, at de
nye D a.g-, Time-, N at- og Køil,epengesatser
allerede vil konuµe til at træde i irksomhecl
ved Aarets Udgang og Efterbetaling vil finde
Sted hurtigst muligt.
V;i skal 1. kke �1pholde os oven, at der i ae
midlerti<:4ge Or :lr �r er forskelli:ge. Ting, der
maa rettes� og vi har i den Henseende hørt
adskillig Kritik: af disse, men· vi er af .den
Opfattels• e, at der, 1r;gei1 ·· sæ,rlig, Anledning er
ti:l at underkaste dem en nøJ, ete -Prøvelse,.for�
di de1'es Gv.Jdig__hed er rent foreløbi�. og der
vil jo ved den kommende Forhandling blive
god Lejligh:ecl til at faa ,r,ettet herpaa og faa
'dem giv,et et saadant Udseende, at de kan
virke· _paa en tilfredsstillende Maade.

deres Forhold _skal ordnes ved s�rlig Lov,
hvortil Forslag kan ventes fremsat med det
allerførste.
Egenpension.

,

Pensionens Størrelse bestemmes efter
"Pensionsalder" og , ,,Pensionsindtægt"
disse to Begreber er for Egenpensionens Ved
kommende grundlæggende � al Pensionsbe
regning for Fremtiden, alene bortset fra det
ene Til fælde, at Afskedigelsen skyldes Til
skadekom'!;,t .
P e n s i o n s a 1 cl e r e n er del Antal· Aar, i
hvilket man e f t e r cl-e t 3 0.. L·e v e a a r har
været fast ,ansat i pensionsberettiget Stilling,
hvad enten TJ·enest•en er udført under een
eller flere Ætater. Har man vær-et afsk ediget,
uden at det skyldes Forseelse, kan Tjenest�
perioderne efter det 30. Le".'eaar sammen
Læg.ges. · For Tjenestemænd v,ed Statsbanerne,
som ved Lovens Ikrafttræ.den er eller har
været ansatte som Liokomotivførere eller Lo
komotivfyrbødere,
beregnes derhos hvert
Tjenesteaar ,i disse Stilling-er - , efter det 30.
·
Aar: - som 11/6 Aar.
I
Ved P e n si o n s i n dt�g t e n forsta.as1 Gen;
nemsnittet af Lønningsindtægi1 ten i de sidste
3 Aar før Afskedigelsen, hvortif alene hen
regnes Grundløn med Alderstillæ:g samt saa
da,nne personl ige Tillæg, der •e r tilstaaede
som: Erstatnmg for en borrtfalden pensions:
givende Indt�gt. Heraf betal,es 2½ pCt. Løn
ningsafdrag. Det er en Grundregel, at Sport
ler: m. m. ikke henregnes til P,einsionsindtæ�
ten, men Lo komotiv- og Togi
: personale,
som ifølge ældre Lovgivning h'ar ·betalt Pen
Pensionsloven.
sionsafdrag af Kørepe�gesummen (Lokomo
M;ed den n'y Lønningslovs Ikrafttræden op tivførere 500 Kr., Lio komotivfy;rbødere 250
bører alle tidligere Pensionsr�
- er at være 'Kr._ aarlig) k'an, naar Erklæring deroµr af
gældende, og lrnn de færreste af Tjeneste gives inden 1. Januar: 1920, kræve Siig; - even
mændene, men blandt diss-e dog L1okomotiv- tuelt sin Enke - tillagt P�nsion
• af . foran
fremdeles at
111ændene, ha1; bevaret enkelte Fordele fra nævnte' Kør,epengebeløb imod
,
I
de ældre Love alene for dem, som
var i Tje svar1e 5 pCt.s Bidrag deraf. (Generaldir1 eik
. iodentlig Mieddelelse om
neste den 1. Oktaber d. A. Idet vi saaledeis toratet udsender form
\
paa dette som paa andre Omraader gaar ind Formen for· omlfandiede Erklær,i'n g i en n,ær
til noget nyt, finder: \Ti Anledning til at gør, e Fremtid.)
De, siom: afsked,ig'es med det 70. Aar, faar
Rede. for; h:vorledes den nye Pensionsordning
1
er, forudskikkende den Bem�kning, a.t Pen-. Pension ,af Lønningsindtæ:gten i Afskedsøje
.sionsforholdene for . de nuværende P,ensio blikket, altsaa i kke af Gennemsnit for: 3 Aar.
nister i k k' e "omfattes
af det 1efterføl, g,ende ,For l{a.andværker_e, der er fastansatte, be�
I
.
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regnes fre, mtidig,f Pensionsindtægten og Pen
sionsafdraget paa Grundlag af L'ønningen for
14. Lønningsklasse (Lokomotivfyrbødere).
P e n s i o n e n s S t ø, r r e 1 s e bestemmes
saaledes, at en Pensionsalder af
indtil 2 Aar giver. , .... . ... ..... . . . . . 1/10
2/10
over, 2 Aar indtil 4 Aar giver . . . . . .
3
4
. . . . . . . /io
7
. .. .. .. 4/10
7 10 Ip . . . . . .. bI 10
15 . 15 ........ 31/60
17 17 9
. . . . . . . 32/M
.
1
19 21 . . . . . . . . 35/80
21
23 ........ 3'/6o
23 ........ 3b/6o
25 25
.... .. .. 16/so
27
27
. . . . . . . . 37 /60
28 - . 29 . .. ... . . 58 / 60
28 29 - . 30 ....... ,. 39 / 60
30
.. . .. .. 40/60
af .Pensionsindtægten i Pension.
Højeste Pension for en Lokomotivmand op
naas altsaa i Almindelighed med Opnaaelsen
af 30
30 : 1 1/s = 55 5/7 Leveaar, medens
det øv1ige Personale Tørst opnaar højeste
Pension med det 60. Aar.
Ved det Tidspunkt, da en Tjenestemand
har Pligt til at søge sin Afsked (70 Aar) eller
har Ret til at kræve Afsked med Pensio1i. ,:65
Aar), v.il højeste Pension. altsaa normalt alµd
være naaet.
Hvis erJ TJ•·'.1< i ltmand kommer i;a•,It-des
til Skade under Udførelsen af sin· Tjeneste,
at han maa afskediges, tilkommer der ham
uden Hensyn til Alder eller Tjenestetid altid
i Pension 2/a af den s i d s t op.pebaar:ne Løn
ningsindtægt. lugen kan dog gøre Krav paa
Pension efter denne Regel, medmindre han
snarest muligt efter Tilskad.ekom.st-en har an
meldt det passerede for sin foresatte.
De Tjenestemænd, som ved Lovens Ikraft
træden er fyldt 70 Aar, eller som opnaar denne
Alder før 1. Qktober 1921, har ikke Pligt til
1
at sø,ge deres Afsked før til nævnte Dato, og
de faar som før nævnt Pension af Lønnings
indtægten ved det 70. Aar. De.., som paa G�und
af Alder eller Svagelighed afsk,ediges. i Løbet
af de· 3 førstkommencle Aar, og fo1· hvem en
3-aarjg Genn,emsnitsindtægt efter tleq nye Lov
altsaa ikke kan beregnes, fa.ar P•ensionen be. r,egnet efter Lønningsindtægt•en siden '1. Ok
tobe11 1919,, forholds.v,is beregnet �or, hele Aar.

..
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Endvidere ·giver den nye Lov Tj,eneste
m:ændene Ret til at forlange P,ension efter
æld'r'e Lov; Betingelserne herfor er:
a t han forbliver i den Stiiling, han· be
klædte ved Lovens Ikrafttræden,
a t Begærin� fremsættes inden 1. April 1925
eller v.ed tidligere Afgang fra Tjenesten,
m e n Pensionen skal da be11egnes paa
Grundlag af L'ønningen ved Udgangen af 1918.
Enke- og Børnepension.

De Floirbedringer i Penstionsiordni�en, som
den nye Lov 'medfører, gælder nav:nli;g Enke
og Børnepensionen.
•Medens en Enke efter en ikke pensionsbe
rettiget Tj,enestemand tidligere aldeles ingen
lovmæssig Pension kunde faa, bestemme.ir den
nye Lov, at Enkepensi:onen •efter en Tjeneste
•
mand, der endnu ikke var pensionsbe:rettiget,
eller •endnu jkke havde naa:et 5 Aars Pen
sionsalder, udgør 1/o af Mandens Lønningis
eller Pensionsindtægt (d. v. s. Løn, Alders- '
tillæg og Køirepengebeløb), .og efter opnaaet
5 Aars Pensionsalder eller hvis Manden for
ulykker i Tjenesten er Enkepensionen 1,.3.
Til Forebyggelse af hyppige MJsforstaaeil
ser skal vi tilføje, at denne Trediedel af
Mandens Pensionsindtægt (d. v. s. L ø n n e n),
som Enken faar, svarer ganske til den Halv
del. af Mandens højeste Pen s i •o n, som den
lidligere Lov hjemlede. Men der er den For�
skel, at Enken nu opnaar højeste Pension
med Miandens 5. Pensionsaar, medens, der tid
ligere :i) Almindelighed krævedes 39 Pen
sionsaar, for LokomolivJ11.æ'1d 33 3 /7 Aar.
Fremskridtet er her nrng< 1 helydeligt._ Til
med, er den laveste Enkepension fastsal til
400 Kr. aarlig, medens der tidligere ikke var
fastsat noget saadant Mlinimum1.
For Enkepensionens Vedkommende kan
Beregning: efter _ældre Lov kræves, naar Be
gæ1·ing de1,om fremsæues· inden 1. Januar 1H20.
Som B ø r n e p e n s i o n tillægges der En
ker
Til I Barn 180 Kr. aarlig
- 2 Børn 330 - 3 450 og for hvert.Barn over 3 yderligere 100 Kr.
aa.rlig indLil hvert Barns 18. Aar; dog mua
Enke- og Børnepension ikke overstig� :1/4 af
M,andens sidste Lønningsindtægrl.
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Konjunkturtillæg og Dyrtidstillæg.

i\fan vil af det foregaaende !\ave s·et, at
Konjunkturtil,læg og Dyrtidstillæg ikke- i di
rekte Forstand kommer i Betragtning ved
Bestemmelse af selve Pensionsbeløhet, ligesom
der heller ikke erlægg,es P:ensionsbi.drag af
disse Tillæg. Saa længe Konjuukturrt:illægets
Trin og Dyrtidstillæ:gets Form opretholdes,
er deUe en stor Fordel, hvilket adskillige;
endnu ikke har faaet den rette Fors.'taaels,e af.
Forholdet er det, ,at en Pensionist, hvis
Pensiion er fastsat i Henhold til den nye Løn
ningslov, altsaa efber 1. Oktober d. A., i Hen
hold til Konjunktur- og Dyrtidstillæ� stilles
ganske ligie med en Tj,enestemand i aktiv
Tjeneste, med andre Ord: Han faar et Kon
junkturtillæg i Forhold til Pens.ionens Stør
relse samt ,uformindsket Dyrtidstillæg, men
ikke Stedtillæg.
Vi tager et Eksempel:
En Lokomotivfører faar som højestf Pen
sion 2/a af Løn, Alderstillæg o:g Kø,repen:ge
2733 Kr. Det hertil svarende Konjunktur
tillæg er efter Skalaen 840 Kr., og Dyrlids
Lillæget �r for en Forsørger i Øjeblikket 702
Kr. Hans Indtægt som Pensionist bliver her
:tifter 4275 · Kr. Hvis han skulde have haft
2/
3 af Lønningsindtæ;gten, 'vilde han, selv om.
endog StedtiUæget toges med, kun kunne faa
, ·
4101 Kr.
Den samme M1ands Enke vil i Pension faa
1/
3 af Løn, Alderstillæg o
, g• Kø,repenge 1366
Kr., Konjunkturtillæg ,683 Kr., Dyrtidstillæg
for Forsørgere, for Ti,den højst 39 pCt. af
Pensionen, 532 Kr. eller ialt 2581 Kr., d. v. s: .
mere end Halvdelen af iMJandens ,Pension. ·
Fordelene ved denne Ordning vil herefter
være iøjnefaldende.

Sikke rh e dstj enesten.

motivet k,obles fta Toget paa Endes_tationen,
i nøjeste og i?-timeste 'Forbindelse med Sik
kerhedstj,enesten, og det er derfor ganske na
turligt, at dette gror sig saal·edes ind i• Voko
motivførerens Bevidsthed, at
, den paapasse
1
lige Lokomotivfører nøje føLger alt hvad der
har Inte,ress•e for ham· ,og for det T:og han
betjenerog re:a;ge1·er, for saa vidt der p.asserer
et elle1� ,anden, der eventuelt kan :bringe Toget
1
i Fare.
Efterfølgende interessante Tilfælde illu
strerer bedre end mange Ord ,dette: Forhold,
m'en den Udgang] Sagen har' faaet kan vi: ikke
mene •el'. den rigtige..
Vi ska:l her gengiv,e Sagens Akter:,
1

Ros k i l d e S t a t jo n.
Tog 91 i Da:gi ankom §,02 Em_. og afgik 8,12
Em. Da :Doget havd,e _ingen .. eller: kun faa.
Pladse1� ledige,_ �ar Ekspeditionen hurtig fær
dig o g
: Afgangssignalet gaves 8,05 Em. Da
Toget· lige havde sat sig i Bev:ægelse, stand
sede det.· Jeg·begav mig da :ud til. Lokomotiv
føreren fior ait forhøre om Grunden. Han
an
_ førte da, ,a t han ingen M!eddelelse havde
faaet om, at Tog 92 var, aflyst. Til min Ud
talelse om', at det i og for si:g 'ikke berørte
Tog 91, bemærkede Iia,n, at det skulde han
have 'Meddelelse om, da han planmæssig
skulde krydse Tog 92 i Roskilde. Herimod
pI'ote:sterede jeg o� 'maatte saa ti'lbage til Koæ
toret for eJ fremskaffe en skriftlig Aflysning
af Tog 92. Dette P:orhoM foranl•edigede saa
ledes •e n. Fbr:si, nkelse p:aa .) M�n. for Toget,
samt Stop for Tog 8173.
(Undenskrif:t.)
1. D i s t r i k t, 2. T r a f i kse k t i o n.
1. Miaiskinsektion til 'behagelig; Udtalelse.
Efter Sekhonens Mening skal T:og1 91 ikke
have saadan Underretning, da der ikke i Tje
nestekøæp1anen er anfø:rt Krydsn.
tng mellem
1
Togene 91 og 92.
(U ll!derskrift.)
1. Mia s, k i n s e k t i 0 n.
,Tilbagesendes til 2. Tr1afiksektion.
. I H�nhold til Togregl•e'mentet skal L:ok:omo
tivføreren,_ forinden han kører ind paai den
enkeltsporede Bane. v_.ære kendt m'ed, hvor
ledes det forholder sig ll11led de Tiog, han skulde
have krydset paa: den dobbe:ltsporede Linie,
men som han ikke har k'ryds:et der.
(Underskrif,t.)
1

For Lokomotivføreren er det af overordent. lig Betydning, at Sikkenhedstjenesten i alle
Henseender gennemføres paa en saada,n
Nl,aade, at der skabes den stø,rst mulige Be
l ryggelse fm -Togene o,g derigennem for det
Publikum, der benytter Banerne. Lokomo
tivfør�rens Tjeneste er, fra det Øjeblik Af
gangssignalet for Toget gives og indtil Lbko-

1
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2. T r ah k s e k ti o n.
Fremsendes ti:l 1. Distrikt
idet man tillader sig at forespørigie , om Mia
skinsektionens ·eller TrafiJ,sektionens Opfat
telse af det omhandlede Forhold billiges.
(Underskrif't.)
I

1

1. Dis ti••i k t, Tra f i k t j e n e s t ·e n.
Oversendes til Maskintjenesten,
med Anmodning om en beha;gelig Udtalelse.
M:askinsektionen sigter i sin Paategning af
(Dato) formentlig til Togregh:m1eµtets § 32, 7.,
de� dog i, kke ses at yde Sektionens Opfatte:ls,e
nogen Hjem'rnel, ligesom § 45, 1. ', heller: ikke
paabyder: en Underretning som' den i Sa1g1en
01111h andlede.
(Underskrift)
1. D i s t r' i k t, M a s k i n t j e n e s t em.
Tilbagesendes Trafiktj-enesten.
Selv om de cit-er1eide §§ ikke direkte, paa°
I
' ,etnin:g ti1
byder, at der skal afgive• s Underr
Liokom,otivføreten, mener 'main åog, under
Henvisrying til TiUæig VII, til nævnte Regle
ments § 43., �t det paahviler Overgangsstatio
nen •at u
, ndffi'll"ette Tog- og Lokomotivføir1er om,
at det Tog, som planmmssig skulde krydses
paia Dobbeltsporet, er indstillet. Er det saa
meget �m:�sinket, at Krydsningen ska' l finde
Sted paa � Sitat1on paa; den enk,eitsp,
• m"Ede
Stræ.kning,,-skal tle dog
, unde:J."1:ettes', og, man
rnaa anse tlet fo:r; betryggende, ,at Underret
ning a�gJi.ve$ ogsaa i Tilfælde af Indstilling
fo:r; at :udelukke T.vivl.
(Underskr;ift.)
'

I

1. D t s t r: i k t, T r a f i k t j e n e s: t- ,e n.
r en.
Tilbagesendes til Maskintjenest
Efter at Sagen har været forelagt for Di
striktschefen,· hali man t ilskrevet 2. Trafiksektion saaledes:
.
\
_ ,,Uii.der Henvis, ning µI. d:en med Sektib!nens
Paategning af (!)atr1 fremsendte Sag, i hvilken
Sektionen anmode.ri t>m en Afgørielse af, hvor:
v:idt skriftlig Underretning om Indstilling fif
Tog 92 lden (Dato) skulde have væl'et g;i.ve;t til
Lokomotivføreren f01� Tog 91, hvilkiet Tog
ikke · planmæssig krydser Tog 92, men møder
dette Tog paa Dobbeltsporet, skal man .udtale,
at Lokomotivførerens Vægring v,ed at køre,
forinden en saadan skriftlig Underretning\
forelaa, savner Bj·en;tmel i de gæJ.dende Bi;
stemmelsel'I, samt at man iøvrigt kan tiltræde
: Sek-tionens Opfattefse..af <let paagæ!ldende For. hlold.
I Over1ens:ste• immelse h!erm'e d henstilles
Bedes tilbagesendt.
(Underskrift.)

...
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1. Di_:s, trJikt.
Ti'lstilles med 2 Bilag 1. M;askins:eklion.
til Gennemsyn pg Efterretning f:or den paa
gælden,de Lokomotivføl'er.
Udbedes tilbage.
P. D. .V.
(Underskrift.)
H,ermed ,er (lenne Sag afsluttet og1 det uden
' ommen i'nd paa en, Disk'ussio
at man e1� k
, n
om · det Forla.ngende, som paa:gæildende Loko
m:ot:Lvfør:er friemsa.Ue, var i Ovm�ensstemmel
se med cle, skyldige Hensyn enhver, Tjeneste
mand bøn tage, der har med· Sikk:erhedstje
nesten at lgøir1e, af Hensyn ,til Tjenesten,� Tarv1 .
Mian har tier;fmod fra T.ra,fiktj,enestens Side
meget omhyggelig gmnsket L0:ven og intet
fundet, der J)aabyder en saadan s ,kriftUg Mie d
delels•e til Lokomotivføl'leren, om det var lJa
lurligt at �øre clet, eHe1r om det var forsvarligt
af Loko
• motivfør:eren at køl'e ind paa: den eu
keltsporede Bane :ude n Mieddelelsen, naar
han v .i d s1 t e, at han i k k e havde krydset
Tog 92 paa DobbeltspoiJ:7et, d'(_!t udtaler
• ' ma,n
si:g i kke 1:)m. Det eneste, man k'a n faa. ud af
Hjemmel findes for
S?-gen, er, at d,err: ,i'n:gen
,
Lo
1 komotivfør:e:vens, Vægring til at køl'e uden
den kr:ævede skr:iftlige Mieddelelse.
· 1Mien deo:1 findes heldigvis helle:ii inte:t om.
at det erri forbudt, og det :maa: 'derfor bUve 1 •
et Konduit•e:spørgsmaal, c.ler: i dette Tilfælde
frai Lokomoti,vføreriens Side har fundet den
11 e t t e, Løsning.
Vj vil �ntage, at T�afiks' ektionen hal· Re:t i
sin Opf::i.ttelse, at der ikke i Togreg.lemente:t
findes nogen Hj-emmel for Liokomotivføre- rens
Væ_g:r:ingi i det omhandlede Tilf;ældei inen er ,
dette rigtig;t, skal 'Vi be:mærke. at det forekom
me!rl os'. iat de1� hurtigst muli�t :maa: raa:dies
Bod he_rpaa ved en Tilføjelse ellei� Rettels.e.
d,er paalægger Dv,e:rgang,sstationm· som1 Ros:
kiilde i Tilfælde som det, her omhandlede at
afgive Mieddelelse til Lokomotivfø1·eren.
D,istriktschefens Udta,lelse til Sa,gen er det
,.
vel væ:r,d �t lægge
• M;ærk,e til; man paa.,byder
,
ikke Lokomotivførnre n i et lignende paakom
mende Tilfælde �t kørie uden at skaffe sig
Undernetn.�ng, man si�er kun, at der savnes
1

I
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Hjell!mel for ham til Vægring og at han skal den svenske Lokomotiv1nandss.trejk1� et Bevis,
·
inst';ueres i saa Hens1eende.
til Gavn f,o r alle Parter.
: ere den
Nu kan man i saa Henseende instru
Hos Nordens øvrige Jernbanemænd. har
LokomotivføTer lige saa galt man vil, men Tanken om et Samarbejde ogsaa s,Iaae
, t Rød
vi: føler os overbevist om, at hverken han der, og paa en Konferenc� i Fjor i Gøteborg ,
eller nog,e n ,anden Lokomotivfører kører fra der afholdtes paå Initiativ af Svenska Jern
Dobbeltsponet og jnd paa Enkelts.:l?;oret, _naar vågsmannafobundet, beslutted�s det at søg, I1e
de er v _i d 1e n cl e om, at et Tog, der skulde et Samarbejde etableret. Paa K,onfe1'encen
komme fra den enkeltsporede Banestræk- nedsattes et Udvalg, der fik som Opgave at
ning, de nu skal ind paa, og som de plejer udarbejde Forslag til Vedtægter for Samar
at krydse paa Dobbeltsporet, i k k e er kom- bejde mellem Nordens organis,erede · Jern. men. Det vilde væ:æ ganske i Strid med den banemænd.
Inter:esse
I Dagene den 12., 13. og1 14. September
, f,o r Sikkerhedstjenesilen Lokomotivføreren maa og !skal hav,e ;?g 'Som er uadskille- har dette Udvalg afholdt ��1øder i København.
Paa disse Møder forhandledes der om Grundlig JiO!i Stillingen.
Den naturhgste Udgang 'af Sagen havde væ- laget for Samarbejd e, og man en�des om det
ret den, �t man havde paabudt Roskilde Sta- Udkast til Vedtægter, som findes nedenstaa
tion altid i et saadant eller analogt Tilf�lde ende.
. f Forslaget ses, at man tænker
at give Lokomotiv'førere, n slniftlig Underret- • Det vil a
r ring saavel .af Hensyn til S:ikkerheden som sig et Samarbejde af ret tntim Karakter og
fol'd'i. den er til Betryggelse for Lokomotiv- at man basserer dette Inter-ess,efællesskab paa
�
noget virkelig1t reelt, nemlig gensidig Forpligføreren.
telse til indenfor 'unionen at yd
' e hverandre
Vi! kan, trods det, at Sagen tilsyneladende
betydelige Understøttelser ved opstaaede Ar
en ,endt med.,at Sektionen skal give Lokomobejdsk,onflikter.
tivføreren Instruktion angaaende det omhandDansk Lokomotivmands F:orening vilde,
lede Spø:rgsmaal, i kke tænke os, at det pasom det kom i Konflikt med alle sine M1ed
serede ikke skulde faa andre Følger end
lemmer, af 'de øvrige F;orbund modlag,e en
denne, skulde dette imitcUe.rlid være
Hensigi
Understøttelse paa 120 Kr. p r. Medlem eller
ten, yil vi tillade 0� at henstille.,at. Sag.e�i
ca. 200 ,000 Kr.
· lages op tll Overvejelse og] 'at man ikke falder
' Paa den anden Side vilde vi vær:e forplig
til Ro paa 1d enne Afgørelse, der absolut ikke
let Lil :åt. sv:are e't ,af de anidt•e �:Orbuncl, det·
til at skabe Tryg,•hed, men at man
er egnet
_
lwm i Konflikt, et Beløb, der kan komme,.til
derimod sør_ger for at udfylde det I-lut der
at udgøre indtil 30- Kr. pr.. 1VLedlem - e1Ie11· e>t
tindes i To,grieg!l,ementet.
Beløb , der efter vort nuværende lWiedlemstal
vi:lde beløbe sig til ca. 5 0 , 000 , Kr.
De respektive Drganisationet skal nu træffe
Bestenimelse, om Unronens Oprieltelse, men
Nordiske Jernbanemænds
vi haaber, gtl denne· maa gaa en Sejersgang
gennem Or,ganisalionerne, fordi denne vil bi
Union.
drage til at give. vore nordisl,e Jernbanefor
Siden Aarhunclreclets Begyndelse har No r - bund et solidt økon�misk Rygstød, sa.aledes
dens Lokomotivmænd sta!}et i Forbindelse at man med større Tryghed kan se Fremliden
mecl hverandre gennem Nord�sk Lokomotiv i Møde.
i:.,orsaavidt de i del forberedende Arbejide
mands F:orbund, og, paa de hvrrt 3. Aar af
repræsenterede
Organisationer tiitræcler For
h lidte K0agresser har man. diskuteret de op
naaecte Result�ter og lagt Plane1r for den kom slaget, vil den komme lit ·al omfatte ca. 70 000
mende Per1ode. I de senere Aa.r syntes Sam organiserede .nordiske .lernbanc,rnæncl.
\
arbejdet at blive �ei·c iqLimt, herp�a er bl. a.
0
I

f
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.
Udl;cas_t til Vedtægter
for .Nordiske Jembanemænds Union".

præsentåntskabet, hvilket Administratiortsbeløb , der
skal paalignes Forbundene.

1.
· ·Imellem.· Jernbaneorganisationerne
Sverige,
Norge og Danmark,. eventuelt · Finland, · oprettes en
Sammenslutning · under Navn: Nordiske Jernbane
mænds Union,

7.
De sammensluttede Organisationer tilstiHer en
Gang aarlig, i Midten -af December, Sekretariatet
Meddelelse· om Forbundets Medlemstal, Formuefor
hold samt Meddelelse om· trufne Overenskomster,
nye Arbejdsregulative- r· , Løriningsregler eller Ændrin
2.
ger i saadanne, der er foregaaet i Aarets Løb·. · Her
Unionens Opiave er at ·staa de sammensluttede udover et Forbundene pligtige til saavidt muligt at
. Organisationer bi med Raad og Oplysning, o·g i Til sende Sekretariatet saadanne Oplysninger, som dette
'fælde af indtrædende Konflikter· med· økonomisk maatte fremsætte Ønske orri. Alle . de her nævnte
'obligatorisk Understøttelse,• der -i særlige Tilfælde Meddelelser til Sekretariatet skal sendes gennem de
yderligere kan suppleres· med friviUig: Understøttelse. respektive �andes korresponderenc\e Sekretærer.
. 3.· ..
Unionen styres , af· et Repræsentantskab, som
...
af
de. sammensluttede
Organi, satione,r med 1
.
.
. v-æ!ges
I
Repræsentant for hver paabegyndt Tusind Medlem
mer, dog højst af 7 Repræsentanter for hvert For
bund.

8.
Opstaar der 'Konflikter; hvorved 'Medlemmerne
:tf w,g,ft rrf de i Unionen optagne forbund kommer
i Strejke epe� • Locl{out, er . de øvrige af VnioneilS
forbund for11ligtede til at udrede Understøttelse efter
Reglerne I uedenstaaemle· Parngrafer.

4

.Repr�sentantskabet vælger et !Sekretariat be
·· staa.ende. af 2 _Medlemmer fra. Svensk. Jeqtbaneforc
'bund, 2. fra Norsk Jernbaneforbund, 2 fra Dansk
'Jernbaneforbund samt af 3 JY1;dl�m�er fra Nordisk
Lokomotivmandstorbund .. Desuden vælges .der fra
hver af Forb·undene et Jignentie Antal Suppleanter.
· Repra,;sentantskabet . llolder ordinært Møde hver
2. Aar, men °kan sammenkaldes efter Sekretariatets
Beslutning eller efter Forlangende af en af• de sam
mensluttede Organisationer.
5.-

Sekretariatet vælger af sin Midte en Formand
og 3 Sekretærer - en f,ra hvert af de 3 Lande.
Sekretariatets Formand er Unionens P,ræsident.
Sekretæren fra det Land, som Præsidenten tilhører,
1
er Unionens Generalsek,re,tær og tillige dens Kas
serer. Det 3. Sekretariatsmedlem fra samme Land
er Unionens Vicepræsident. Disse 3 varetager i Forening Unionens sn?ewere Ledelse.
,,
.
6.
Sekretariatet afholder ordinært' Møde mindst en
Ciang aarlig, men iøvrigt saa hyppigt, Forholdene
taler derfor', · eller · naa,r det ønskes af ,2 af ' Sekre
tåriatets Medlemmer. Desuden · kan Præsidenten,
•naar han dertil finder Anledning, tilkalde de 2· korresporiderende. Sekretærer til Konference.
Til Bestridelse· af Unionens_ Administration samt
andre følge Sekretariatets- Beslutninger paaløbende
Udgifter udreder hver af de, sammensluttede Forb. und
et Beløb, der første Gang i Form af Indtrædelses
. afgift udskrives ved Unionens Dannelse. Indtræde!-·
sesafgiften skal· udgøre 20 Øre pr. Medlem i hvert af
forb;undene, regnet efter M:edlemsantallet' pr, 1. Juli
191�;, qog skal intet 'forbund svare Afgift af mere
end 25,000 :MecjJemmer. .t:Ierudover bestemmer. Re-

9.
Iivei-t · af de samn1·e�sluttede forb11�d yder - · det

str'ejkende Forhunci et Beløb, som svarer til 30_ Kr.
pr. Medlem i det Forbund, der yder Understøttelsen;
dog med den Begrænsning, at ·intet f�rbund er
pligtig ti[ at yde et større'·uncterstø"'ttelsesbeløb end
det, som svarer til,. hvad de eftet,. foranstaaende
Regler selv vilde kunne modtage i Understøttelse af
det paagæl-dende forbund.
· 10:

Understøttelsesbeløbets Størrelse vil altid være
at 'beregne' paa Grundlag af Medlemsantai!et. i det
sid.ste Kvaral, effer hviiket Understøttelsen skal mod·
tage, s · el!.:r ydes. ·
, .
11.
I
,
Retten til Understøttelse indtræder, naar et åf de
samme�sluttede forbund har 500 Medlemmer i Kon
flikt; det pligtige Understøttelsesbeløb -skal i. intet
Tilfælde udgøre mere end 30 Kr. pr, hvert i Konflikt
værende Medlem.
lZ.

Understøhelsesbeløbet' skal efter Sekretariatets
'rtærrr1ere . Anvisnin'g. i . det enkelte Tilfælde tilstilles
det i 'Kon:flikt værende forbunct' med. en' Trediedel
hver Uge,· regnet · fra · den 1. Konfliktsuges Udgang.
•

13.
Understøttelsen regnes fra og med 8. Dagen, efter
Konfliktens Indtræden; ·og ber· egnes med 1/30 'for hver
herutlover løb•ende Konfliktsdag.

..

14.
I
j
.- Sekretariatet holder lnidseende med, at Understøttelsesbeløbet anvendes ttenhcilq ·ttf dicgældende
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Vedtagelser, og b�sidder den dertil fornødne Bemyn.
digelse. Sekretariatet drager ligeledes Omsorg for,
at ikke anvendte Understøttelsesbeløb tilbagesendes
de respektive forbund.
15.

20.

En· ny indtrædende Organisation er understøttel
sesforpligtet 1 Maaned efter Optagelsen, men ikke be
rettiget til Understøttelse .før 1/2 Aar efter Optagelsen,
medmindre noget andet efter Sekretariatets Beslutning·
godkendes af Organisationerne.

21.
Skønner Sekretariatet, at en Konflikt vil vare
Udtrædelse af Unionen kan ske med 6 Maaneders
længere end 4 Uger, vil det efter forholdene gøre
Indstilling til de understøttende forbund om Nød , Qpsigelsesfrist. Intet forbund kan ved Opsigelse fri
vendigheden af evt. yderligere Understøttelse. Den gøre sig for økonomiske forpligtelser, der er ind
ne, hvis Størrelse bestemmes af de enkelte forbund, gaaet før Udtrædelsestidspunktet. ..
Indgaar nogen af de i Unionen sammensluttede
s�al i saa Tilfælde ydes enten ved Tilvejebringelse
af frivillige Bidrag eller paa anden, Maade, som for forbund paa andre økonomiske forpligtelser. af ligi
nende Omfang og Art, som de i disse Vedtægter
bundene maatte bestemme.
trufne, skal det straks meddeles Unionens Sekretariat.

16.

Saafremt mere end et forbund .indenfor et enkelt
Land samtidigt kommer i Konflikt med mere end
2
/a af deres samlede Medlemsantal, er de øvnge for
bund forpligtede til at yde en Understøttelse, ,der
svarer til den, som det største af de i Konflikt væ
rende fqrbund et b:erettiget til som· 'Maksimums
understøttelse. Desuden vil der i saadanne Tilfælde
efter Sekretariatets nærmere Indstilling være at
træffe Beslutning om yderligere Understøttelse af
indtil 50 pCt. af det forannævnte Maksimumsbeløb,
saafremt Konflikten kan antages at ville' vare længere end 3 Uger.
Undec_støttelsen fordeles under saadanne forhold
med et lige stort
• Beløb Ul hver af de i Konflikt væ
rende Medlemmer.

Disse Vedtægter skal, forinden de bliver gyldige,
godkendes af de respektive f'orbund. Godkendes de af
mindst 3 forbund, der tilhører mindst 2 af de 3 nordi
ske Lande, betragtes Unionen som oprettet .
Bestemmelserne om obligatorisk Unerstøttelse '
træder i Kraft ¼ Aar efter Unionens Dannelse. Ind
til det . Tidspunkt er de sammensluttede forbund i
Konfliktstilfælde forpligtede til v•ed frivillige Bidrag
eller paa anden Maade at udrede Understittelse i saa
stort et Omfang, ·som det skønnes nødvendigt og er
muligt.
København, den 14. September 1919.
De· nordiske Jernbaneorganisationers
Arbejdsudvalg.
'

17.

Opstaar der samtidig Konflikt, der omfatter for
bundene i mere end et Land, yder de understøttende
Organisationen kun et høj.este obligatoriske. Maksi
mumsbeløb, som de vil være tilpligtiget, saafremt kun
den største af Organisationerne havde været i Kon
flikt. Men de vil herudover efter Sekretariatets Ind
stilling være forpligtiget Ul ved frivillig Indsamling
eller paa anden Maade, som de maatte bestemme, at
tilvejebringe de størst mulige Beløb til yderligere Un
derstøttelse.
18.

for. at den obligatoriske Understøttelse kan af
kræves, skal Konflikten være lovlig godkendt af den
i Konflikt værende Organisations Ledelse eller Med
lemstal og af Unionens Sekretari.at. En Afgørelse af
Sekretariatet kan af det i Konflikt værende forbund
appelleres til Repræsentantskabet, der i saa fald
straks indkaldes til Møde.

•

19.
Ønsker en Organisation at indtræde i Unionen ef
ter dens Oprettelse, skal Spørgsmaalet af Sekretaria
tet tilstilles de øvrige Organisa,tioner til Udtalelse.
Rejses der Indsigelse mod Optagelse, skal Sagen fo.
relægges det første ordinære Re,præsentantskabs'-- møde, bvor, den afgøres.

Rangermaskine-Spørgsmaalets
Løsning.
Det er: v•el nok med en vis Skuffelse, at vi Lo
komotivmænd han set, at Kommissionens, Be
tamkning i'ntet inde,holdt om, at Rangermaski
nerne 'skulde ,vær-e betjent af Lokomotivfø
rere - Skuffelse, fordi vor . Or:ganisation i
mange Aar: .har: arbejdet kraftigit for dette
Sp0trgsmaals Løsning og fordi Administra
tionen 'har .anerkendt det bell'eUigede i Kra
vet: sa,avel Lokomotivføiiere �om Loko
'. motiv
fyr,bødere paa Rang,ermaskinerne; _idet rpa:n jo
i Aar •gjor:de en Begyndelse med at besætte
Rart,g�m:a:skinerne ved aHe Oveirfartssteder
samt ookeHe H.a:vnebaner: og ,en enkelt Station
med Lokomotivfører og Lokomotivfyrbøder. ,
Og 'Skuffelsen .vokser til Harme, naar, man
ser, .a,t de n uvæ-rende Rang,erledere avancerer
til Overportøil'er og nuværende Overportø·rer,
til Ra:ngerformæind osv., ikke over disse M!en
nesker:s Avancement, thi det ,er saare natur
lirgt og be:r,ettiget, men ,o,�ea-, •at vort Kra.v: Lo
komot:uvføil,ere Hl LokomotivfØirertj.eneste, ikke
er: 'bleven gennemført. Der er i! dette Sp0irgls::
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Moderne Foreningsliv.
Delegeretmødet.

,Formanden har Ordet og meddeler, at man har
faaet e� meget vigtig Sag til Behandling . lian vilde
gerne samtidig gøre Rede for Hovedbestyrelsens Stil
ling til Sagen.
En Stemme fra Forsamlingen (afbryder): Vi in
teresserer os' ikke for Hovedbestyrelsens Mening; det
er vd os, der bestemmer, hvordan Sagen skal be
. handles.
Formanden (spagfærdig): Jeg troede blot, at for
samlingen efter at Hovedbestyrelsen har undersøgt
Sagen, maaske kunde interessere sig for at høre,
. hvorledes v-i saa paa den.
En anden Stemme (skærer ind): Vi skal nok be
stemme, hvordan Sagen - skal behandles, og saa maa
den ærede Formand indrette sig paa det.
Formanden: Jamen Første Stemme (kategorisk): Ingen Jamen her,
lad os komme til Sagen.
Formanden: Vi har modtaget forslag om at søge
gennemført, at der paa alle Lokomotiver anbringes
2 Chaiselonguer, for at Personalet kan ligge ned, naar
det har Lyst til det.
- En Delegeret (ha.stigt) : Maa jeg b�de om Ordet?
Dirigenten: Værs'go'.

Den' Delegerede:. Vi kan vel være enige om, at
dette Forslag kan vinde alle rettænkende Lokomotiv
mænds Bifald Jeg foreslaar, at vi vedtager det uden
Di*ussion, og at Sagen · g.ennemføres eventuelt ved
Kamp. livad har vi vel ellers Kampfonden til, ·hvis
ikke for at bruge den?
Dirigenten: Er der andre, der ønsker Ordet?
Formanden: Maa jeg. - Vi vilde gerne advare
mod at vedtage dette forslag, thi - :_
En Stemme (skarpt): Afslutning. Vi sidder ikke
her for at lade Formandens Mening afgøre Tingene.
Jeg maa bestemt kræve, at Forslaget oin at vedtage
det fremsatte Forslag uden Diskussion straks sættes
under Afstemning.
Dirigenten: Jeg bliver derefter nødt til at sætte
forslaget under Afstemning.
Forslaget vedtages.
Formanden: Maa jeg tillade mig at henlede Op
mærksomheden J?aa, at dette Forslag umuligt kan
g,ennemføres, de Herrer En Stemme (irriteret): Sagen er færd1gbehandlet,
nu bliver det Hovedbestyrelsens Sag at gennemføre
den ·med alle til Raadighed staaende Midler. Det er
Medlemmerne, d'er regerer! Lokomotivmændene kan
gennemføre •alt!
Næste Sag.
En Delegeret: Maa jeg spørge om, hvem det er,
der har give,t Hovedbestyrelsen Tilladelse til at an
bringe vore -PeJiige paa den Maade, som sket er. Jeg
og mange Medlemmer mener, at det er et groft Over
greb, Hovedbestyrelsen har præsteret ved at afgøre
den Sag uden først at iværksætte en Urafstemning
herom. Hovedbestyrelsen har at spørge alle Me. d
lemmerne ved en Urafstemning - hvis den agter at
foretage sig noget, som ikke er bestemt her af denne
kompetente Forsamling. De .Herrer i Hovedbestyrel
sen maa vide, 'at de er valg� af os til' at gaa- vore
Ærinder og til intet andet; vi skal ikke have noget
. ovedbestyrelsens Medlemmer tror, at de kan
af, at H
disponere selv. Den Snak om, at Pengene er bedre
anbragt eller giver større Rente, maa vi bede os fri
taget for. Den lyder ilde, naar det ikke er os, der
,har bestemt det. Je� maa kræve, at Delegeretmø
det udtaler sin Misbilligelse af denne egenmægtige
Handlemaade og samtidig udtale, at Gentagelsestil
fælde eventuelt straffes med øjeblikkelig Eksklusion.
Vi skal nok vide at føre li. B. ad de rigtige Veje.
Bravo og Haandklap.
Det stillede Forslag vedtoges aldeles enstemmigt.
1

•

•

inaal ikke vist Lok,omotivmændene nogen
Imødekommenhed, og Lokomoti,vmændene
bør: rejs,e �ig Hl kraftig Protest, da det ier et
vigti1gt økonomisk S:pørgsm:aa1 og kræve det
lø,st hurtigst.
Vi ni:aa have denne S,ag fra Haanden, og vi
. m'aa have pen løst p'aa tilfredssti.llende M�ade.
- Jeg .ønsker: at bemærke, at jeg ikk:e er in
teresseret i S.pø:r:gsmaaliet ,af personlige Grun
de, :men jeg ser: saa,1,edes paa 'de:lte, at det af
: de ma' a løses,
1�ent organisationsmæssi_ ge Grun
for: idet før:s� for at ska,ffe_Ro om'. S:pørgs
maa. :let org for aet andet for at Retfæ;r
, d_]gheden
k'an ske Fyldest. ,
Vi: m:a a l11Qlde vorit gamle Krav om Llokomo
tivførere paa alle Range.r:maskiner o� 2 Møn
. ids
Betjening frem saai ofte og saa længe til vi
naar vort Miaal.
Jeg kan ,ikke erkef!de, a:t Al'"bejdet paa Ran
germaskinerne skulde væ:r:e Vokomotivfyrbø
derarbejde, 'men jeg maa hævde, ait dette, som
ogsaa _ e:rikendt t vore Nabolande, ·er Lbkom:O•
tivførergerning, og vor Administration maa
dog efterh'aanden kunde foostaa, at det Stand
punkt, de nu indtager, om' Indførelse- af ,en
Mellemstilling, - ikke i Læ;11;gden er holdbart.
Jeg vi:l gerne hævde, at dette Spørgsmaals ·
heldige Løsning ei; lige saa vig,ti,git som Gen
nemførielse af Lønningsloven, og pege paa,
- at Ro blive1' der ikke, forinden vi faar vort
Ifr·a v gennemført.
Sun g ant.

2,79

1

Hovedbestyrelsesmødet.
Formanden: Maa jeg byde de Herrer velkom
men . Vi skal jo beskæftige os med de Sager, Dele
geretmødet befalede os at fremme. Vi maa sætte alt
ind paa at faa gennemført Lokomotivmandsstandens ,
naturlige og berettigede Krav.
Sagen om de 2 Chaiselonguer paa Maskinerne er
fremmet, og vi skal have Forhandling med General
direktoratet i Dag otte Dage. - Vor Stilling er jo gan
ske oplait.

.
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Vi ha/derefter modtaget en Sag fra et' Medlem,
som vi ikke kan gøre noget ved forinden den h·ar væ
ret til Urafstemning; thi der foreligger ingen Vedta
gel.se· om �agen fra Delegeretmødet .. Sadan maa vor·
Stilling jo blive efter den' sids.te ,Vedtagelse eller og
saa maa vi afholde Delegeretmøde en Gang om Maa
neden.. Vlide gerne' høre li. B. .:Medlemmernes Mening
herom.
· Næstfoi-.manden: Formanden har Ret i sin Opfat
te�e. Vi måa sende Sagen ud til. Urafstemning, _der
er intet .andet at gøre. Vi kan derimod næppe tillade
os at indkalde til Delegeretmøde, det har vi ingen Or
dre til. Vi. har ingen Ret til paa egen lfaand at træffe
en Afgørelse,. det skal Medle_mmerrie •nok besørge, og
det kan de ogsaa meget be.dre. , .
Sagen senp.es derefter til Urafstemning.
Formanden: Samtidig med denne Urafstemning
er. det ve;! rigtigt, at vi faa Medlemmernes Bemyndi
gelse· til at opsige Pladserne, thi denne maa efter den
nye F,orm for Forhandling være t-il Disposition hele
Aaret rundt.
1 Dett.e vedtoges.
Til Forhandling i Generaldirektoratet.

Generaldirektøren: Vi skulde i Dag forhandle om
den Sag, De nylig har fremsendt angaaende Anbrin
gelse• af Cha,iselonguer paa · Maskineri.
Formanden ·(kraftigt): Undskyld,. ilir. Generaidil
rektør. Om den Sag skal der ikke forhandles. (Slaar
. i l3ordet)." Den skal gennemføres.
· Generaldirektøren:· Jeg forstod· meget godt, at
. dette var Organisationens Mening,' men - Formanden: Vi kati .ikk'e"tUlade, os. at fire her.
Vort Delegeretmøde bestemmer og handler; vi er
egentlig kun her. som Overbringere af den kompe
tente Forsamlings Beslutning (med Fasthed): Vi maa
'
kræve dette ·genhemført.·
<Je;teraldirektøren (sagtmodig): De lierrer maa
vel have Mandat til at forhan'dle om Sagen.
Formanden (med· Myndighed): Vi maa kræve et
-bestemt Svat. · Vil man ·gennemføre Sagen.eller' ikke
,.. de andre Udsendinge): Kan der· være
(lienvendt til
Tvivl om, at dette er den Maade, vi har ::tt behandle '
Sagen paa? Kor: Saa• dan · skal det være!
· Generaldirektørrn (langsomt):· Vi har behandlet
Sagen, men vi kan ikke strække os helt ·saa langt, som
d'lierrer ønsker - � -'-Formanden (stærkt): Vort Krav er saa ringe, som
det kan taale at være, og vi kan ikke slaa af her.
D'lierrer er vel enige med mig (Bifalds-mumlen-) i, at
vi ikke har mere her at- gøre? (Med Vægt): Deref
-ter kan· jeg meddele, at vi agter i Morgen ,at indsende
Personalets Opsigelser.·
Generaldirektøren (udbryder): Paa denne Sag!
Formanden (Ser ham koldt i Øjnene): Ja, saale
des er det vedtaget af vort Delegeretmøde.
Generaldirektørert siger, intet.
Forhandlingen hævet.

.

.

f:'ra et Møde i en Afdeling. i en stor By.

;
Afdelingsformanden: Formanden er kommen til
Stede for at ·referere den sidst� forhandlings Fprløb.
Formanden: Jeg kan kort meddele, at vi ikke
kunne faa vort Krav gennemført· , og at vi derfor
strejker fra den første. '
Et Medlem· (Skyder Brystet frem): Det er en rig
tig liovedbestyrelse, vi nu .har faaet, thi nu er det
Medlemmerne, der dirigerer, vi kan vel nok af og til
finde et Guldkorn. ,liovedbestyrelsen gaar sine Ærin
der �den at tæ�ke og uden at se ti1-hølre eller ven
stre. Saadan skal det være, det er det Ideal, jeg
kæmper for, frem i Solen med Lokomotivmændene. in
gen over og ingen ,ved Siden af Lokomotivmændene.
En Stemme (i'ronisk) .: Iieller ikke paa Chaiselon
guen?
- � Nej, heller ikke der. Er det Løgn, hvad jeg
siger?
Et andet M,edlerz:i (vittig): Jeg .vilde foreslaa, �t
vi hængte en Liljekrans om lialsen paa Formanden,
det er det mest ophøjede, jeg kan tænke mig .
· Et tredie Medlem: Jeg er ikke ganske enig med
de to foregaaende Talere (Uro). Det er 11muligt at
slaas for et saadant Krav, man kan da forhandle om
dette (Larm). liovedbestyrelsen maa dog have lidt
frie liænder (En. forbitret Stemme: De skal bindes,
skal de) - - - � - - jeg mener mi alligevel, at Hovedbesty
relsen maa have Lov at tænke og maa kunne handle
paa Medlemmernes Vegne, thi ellers - ;_ - (Flere
Stemmer): livem skal tænke? Ud med ham! (lian bliver smidt ud).
Et f.ierde . Medlem (selvbehageligt): Nu har vi
faaet en liovedbestyrelse, som vi skal have den. Bare
ind med Opsigelserne, hver Dag, om det skal være!
Jeg kan vel nok tilskrive mig en Del af Æren, at vi
sk.ulde h�ve e� anden lio�edbe�tyrelse, har jeg •sagt
det sidste halve Aar vel tusinde· Gange om Dagen,
saa jeg er bleven hæs deraf, og nu har vi straks
dette glimrende Resultat. Der se·r' man det. · Vi kan,
naar bare vi vil! Ef femte Medlem: Det er er\ nydelig �ede!ighed,
de lierrer - - - (Flere Stemmer: Det hedder Kammerater!) - ·
- - - saa siger' vi, de lierrer Kammerater har
faaet os paa. Strejke paa dette! Der er et gammelt
Ordsprog, der S\g_er yMange_ Kokke fordærver M�
,
den« - men jeg tror nu og ved bestemt, at en er
tilsfr ækkelig.
Flere Medlemmer (gennem den' Larm disse Ord
fremkalder): Smid ham ud!
(lian bliver smidt ud).
Formanden (ydmygt): Jeg vilde gerne tillade !11ig
at henlede Opmærksomheden· paa - - Et Medlem (overlegent):; Vi skal nok selv have
· Opmærksomheden henvendt paa det, den skal hen
vendes paa, og vil Formanden ikke gaa vore Ærin
der saa antager vi en anden. Jeg vil paa næste De
!eg�retmøde foreslaa, at V� afska�er · Hovedbe�tyrel
_
sen - vi skal nok selv være Hovedoestyrelse - og
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meget- bedre , og saa antager vi. en Bydreng, fl.an
er billigere, og han kan saamænd ligesaa godt ·staa
og sige, at saadan skal det være og aflevere Opsigel
serne, som Hovedbestyrelsen. Jeg vil som Motivering
blot fremhæve, at det dog er os, de menige Medlem
mer, der er Hjernen og .Hovedbestyrelsen, der er
Haanden - - Sekretæ�n for H. B. (indskyder): Det er· ganske
rigtigt - Medlemmet: :Hold Mund! Du er ikke Medlem af
Hovedbestyrelsen!
Formanden (stille): Det var netop et saadant For
slag; jeg vilde fremsætte; for den nye Metode er saa
simpel, at enhver fjorten Aars Dreng kan klare den.
Et Medlem (nikker anerkendende): Den er lige
saa simpel, som den er genial.

Krigen •01gsaa i økonomisk Henseende h'ar æin
dret sig til Gun:st !for [den elektriske Drift.
ø
I Tidsperioden for, Inc;lf,relsen af' den elek
triske Drift vil I<':orb.undsba
· nerne km� bygge
saadalrne nye Linier, for hvilke Foirpligtelser
allerede foreligger, som Genfer Forbindels,es: 
bane og Surbtalbanen. Dertil komn:ie1r endnu
Fuldendelsen. �f Simplontunnel II.
Genfer Forbindelsesbane er anslaaet til 30
M:illioner Fraµcs, b\,oraf Forbundsbrunerne ud
reder_ 1/3. Da Bygningstiden b[eløber si�g _til
omtrent 5 Aar.,vil Bygningsbud.get�el i de nær�
meste 5 Aar væ,re at belaste med tl· MW. F:r�ncs
aarlig.
Surbtalbanen er budgetteret til 2 M�ll. Frcs:
Det vedtoges, at Medlemm�rnes Opsigelse stedse
skulde være deponeret, eventuelt kunde Pladserne al- Deraf betaler Interessenterne 700,000 :Frcs.,
. tid være opsagte, og det skulde da regelmæssig med Resten pa.a 1,3.00,000 Frcs. udredes af F:or
deles, kort før den første, at man havde udskudt Ar
bejdsnedlæggelsen til næste Maaned, forsaavidt den bundsbanerne. Tiden for Paabegyndelsen vil
af ,Forbundsrarudet fastsættes til et passende
ikke skulde være effektiv den Maaned.
Ti:dspunkt. Det er at· antage, at gennem ca.
Formanden (stille): Tillad mig ·_ Flere Medlemmer: Leve et godt Resultat! Det 3 Aar vil t hvert være at optage ·noget over
leve!
400,000 Pres.: � Bygningsbudgettet. Fuldendel
Derpaa skiltes man, og idet sidste Mand knaldede
sen
af Simplontunnelen' vil endnu kost� ca.
Døren i, udbrød han: Nu kan Formanden snakke, nu
.
1
0·
Mli.11.
Frcs.
slukker vi Lyset.
Fo:r,deler man Udgifternei �il S!i.mplontun:ne
For Referaterne indestaar
leri og· �e Summer, som af Fiorbundsbanerne_
Skalk.
skal . ud:r,ede�, ti1 Genferba,nen io:g Surbtalbanen
,.
paa den 30-aarige :r;>erio.de for lndfø;relsen af
Elektrjficeringen, sa,a · giiveir. dette en aarlig
Elektrificeringen af Schweitz Udgift pa3: r:undt 700,000 ;Frcs. Mlen tages i
Betragtniriig, at Hovedparten skal gives ud i
Jernbaner.
de
nærmes<te 5 Aar, saa viser sig fo;r en \Række
Fra Tysk ved Otto Bendixen .
Aa'Ii en �arli.g Udgift paa 4 MW. Fires,.
Et Bygningsbudget, som blev opstillet i 1913,
Vetl den regnskabsmæssilge Samnienlig:ning
mellem Damp og Elektricitet klommer i Be- _ havde vist, at endnu ma:1:1ge saa<lanne1 By,g;n:in�
tragtnin:g, at Driftsomkostningerne ogi Byg gen venter paa Udføirel1 se, )Yg at Udgifterne
�ingsomkostriin:gerne bestaar ø.f Faktorer me' d paa dette omr: aade i overskuelig 'Tid i�ke
ulige Fondyrelse. Der:ved tilkommer der Kul kan formindskes, saafremt F1orbundslbanernes
lenes- fremtidige Pris den største Betydning, Præstationsevne ikke skal lide under en ufyl-.
. fordi den m·eget væsentlig paavirker Omkost destgørende Tilstand.
ningerne ved Dampdrift, m,en kun uvæsent
Dobbeltspor og Banegaards:- saavel s:om S.ta
lig disse ved elektrisk Drift. Til Bedømmelse Honsudvidelser, som k,ciminer til Udfø;relse i
af disse Forhold 'mangler endnu tilstrækkeligi: e de næi['meste 1·5-20 Aar vil k:r�vei en Udgifts
Holdepunkter. ¾en ogsaa andve F:akto}'.rer som post 'p·aa ca. 470 M!ill. Frcs. Dertil kornnier
Udgifterne til alt åndet Materiel 9:g- Personalet endnu ca. 50 M\ill. F1rc's. til •clen med !Henblik
el'. endnu ubekendt. Det ,er derfor ;ikke muligt paa ·de nye L ok<omotivers Væigtforhold nød
at d.rage blot n,qgenlunde sikre Slutninger om vendige P:orstærknillig af Broer og ehdvi.dere
, g og
de fremtidige økonomiske · F1o:rhiold mellem · betydelige Sum:ni1w '.til . Sporskiftearilæ
.
n
læ:g.
·
elektrisk og Dampdrift. D<:)g ,,antager F:or utallige_ mindr:e ·Supplement�a:
_
'_
1
Det· i· Aaret 1913 opstillede, ·By�nin!gisbudget
bundsbanernes Ledelse, at Forholdene ved

..
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føil'te til det Resultat, 1at gennem: en ;\arrække
skulde Udgifterne til l}ye Linier -�jg Supplementsanlæg-beløbe $iS til 50 Mill. Frcs. aarHg.
I Begy,ndelsen af 1914 bløv af fi:na:nsielle Hensy
n
. . , Bygninig. sp�ogrammet, .nedsat Itil en aarlig
Udgift af 34 MW. Frcs.
•
,.,
Tager: 'm!an � Betra1gtnh1g, at Forslagene hertil er opstillede i Aaret 1913, og ;at de 'Arbejder, s iom �kal u/dføres, mindsli vi;l komme til
at staa 30 pCt. h'øjeæ, saa viser "'s;ig, · at frn:ed
Hensyn t.il , det 'fortmindskede Bygnin1gjsprogram vil der i Stedet for 34 M�ll. Frcs.· :Være
at udgive 44 M�ll. Fr:cs..a:arHg.
1 Aarene 1909-:-13 blev for Kompletter:ings, nnem1 anl�g uden Udgift til ElektrifiecrinJf ge
s1,it1ig udgivet 25 'Mill. &es. aarlig. Derved
b].ev Udgifterne til nye Linier som Simiplontunnelen, Rickenbanen, Hauensteinlinien og
Breienzersøbanen J.adt til Side og kun Kom·1•
pletteringsbygninger taget i Bereigining. For
, en l_ang Aarrække 'm:a:a regnes med større Ud�
gifter: til Fo1;s!læ;rkning af Jernbroer og ma.a
i
deriior Posten sæ:ttes tl minds:t 27 MHI. Frcs,
"Tager> man ogsaa her .i! Betragtning, at 'Aln- ·
lægene .i Fremtiden· vil stille :si,g 30 pCt. dy-,
rere end før Krigen, saa giver oette et [Beløb
paa: r:undt 36 MHI. Frcs. lføl, ge tlen F<:>rsinkelse, som mange Pr.ojeMer lide:r; ved Planernes . Antagelsesmetode, �il d�n virkelige
Udgift kun ;udgøre ca. 80 pCt. '.laf 'Budgeitbeløbet. Dette Beløl> · for Suppleringsanlæg
maa derfor for, Tiiden sættes til rundt 45
�rn. Frcs.
Ved Slutningen af Aa:ret 1917 var kle schweiiJziske Forbundsb:aner: j Bes1dde',J:I5:e_ af _1094
normalsporede Damplokomotiver. I de 30
:Aar Elektrificeringen kræver, vil de sandsynligvis fou Størstedelen væ:re :udrang,erode
og erstattede af elektriske Liokomotiver. Derved før :forudsættes, at paa Grund �f de. �lektrjske Lokomotivers , større Præ,stationservne
og bedre Udnyttels1esm,11li:g!heder, vil det sam:lede Antal paa LokOIIll'Qtiver:, 1vods den større
, "_ikke være iv:æsentlig større
,Trafik efter 30 A:ar
end X Slutningen af 1917.· Mian antager, at
Anskaffelsesomko�ningerine for elektriske• L11o-,
komotivm'! ialt vil beløbe s�g til ca. 450 [Miill.
Frcs., der' 1altsaa: skulde udredes med ca:. 15
:Mii}l. Fires. om Aaret. I de første 10 fAro\ tl.
v. s.· ved Elektt;tificering af de 987 k,m �om
1

1.,

, <:1.pVi�en den største Trafik, vil de, Mrlige Ud
gifteli beløbe si.gi til ca. �0 !Mm. P:rcs,.,·medens
de!i i de følgende 20 Aa'r kun ,vil behøves �t
anvendes 12½ M�ll. Frcs. aarlig.
Foruden Anskaffelse af elektriske Lokomotiver spiller �gsaa Spørgsmaaiet · �m Togopvarmningen en stor Rolle. Der kommer her
to Systeme1, i: Betragtning: Op,v'armning ved
Damp af en KedelvogR (som ved de gennern·
gaaende Toig ved Løtschberg) eller elektrisk
· Opvarmning. Undersøg�lser har vist, at An
skaffeisen af kle nødyendige Kedelvogp,e orn
trent V:il_ koste lige saa megiet som Udrusilningen af ijet r.ullende Mlateriel med elektrisk
... . M�ddeludgift kan
Opvarmning. Den �arUge
anslraas til 800,000 Frcs. Ogsa! a her vil de
aarlige Udigjifter i de første 10 Aar være større
end .i' de følgende 20 Aar; de vil for hine
være ca. 1 MilL Frcs., for disse h'ver 700,000
'•
Francs.
Her ved tør ikke overses, at Anskafferls�n
af Damplokomoti:ver j de nærmeste.i Aarsand
synli'gvis ikke �anske k�n udelades,' fordi de
betydeli gt ste.gne Udgifter ved Godstogene,s
,. �være Cokomotiver, hvis
Fremførelse af nleget
Antal endnu er -begrænset, gør det uundgaae-.
lfgt, og fordi Rangertjenesten k'ræ:ver sW
stærkere Lokomiotiver. Flor de nærmeste 10
Aar er Anskaffelsen af flere Damplokomotiver
forud bestemt med en aarU:g Udg;ift af ca. 1
Miill. Frcs., nvilket, fordelt paa 30 :Aar, give1�
ca. 350t'O00 Pres. Forbundsbaner• nes Direk-'
tj,on vil forsøge 1aJt fori at rundJ�aa Ans:kaff Isen
af flere Damplokomotiv�r.
Af Godsvogne er, for en Aan:ække· overor
dentlige Anskaffelse1; ikke nødvendi'g. Paa den•
anden Side er: i ,den sirdste Tid et støirr.e 1Ain
tal PersonV\ogne \ ble;et udrangerede for at
ombygges.til .Godsvogne, og disses Erstatning
maa tages � Betragtning. Til Anskaffelse aif
Vogne af f1:lle Slags haa,be1; man at kunne.i
komme ud af det med 5 , Mlll. Fr:cs.
De samlede :U dgifte:r:i til mllen:de Mi3,teri.el
indbefattet Kedelvogne,· eller i Stedet for dis
. s.e :indbefattet Udr:ustningen af !Miterielfot mierd
elektrisk Opvarmning, bliver saaledes i de før-.
ste 10 Aar :a,arl;i:g r:undt 27 !MW. Pres'., !senere
gennem
' 20 'Aar aarli:g\t rn'ed et ::nundt Tal 18
:Mli.11. Frcs1
(Forts.)

.

•

,

DANSK

,

LOKOMOTIV

TIDENDE

283

Nej, uden �t <let dog lykkedes at ndl det tH
sigtede ResultaJ. Den er i hvert F'ald af en
enkelt Afdeling afholdt M:øde i Anliedningt af
Afstemningen fon. at træ,ffe Beslutning om,
hv.ilken S,tilling Afdelingens M�<llemmer: burde
indtage.
V,i e11 ,a.f den Opfattelse; at sHgt ikk,e er i
Urafstemningen.
0:
v
erensstemmelse med Urafs,temn,ingens ,
Nedenstaaende bringer vi Resultatet af Ur- Aand, hvor det er, den enkelte, $.om efter
• af.stem:ningen o,ven det paa L'ønning:slov1en op bedste Over:vejelse for og imod skal af�ve
naaede. Som' det vil _ses, staar S}emmetallet sin Kendelse i Sagen.
Hovedbestyre1$en refererede ganske lide,n
for: og ;imod lige, f�r Lokomotivfyrbødernes
skabsløst, hvad de1; var passeret :i Sagen og
Vedkonimende, medens L'okomotivfønerne
kunde, efte1� �let ;�ntime Kendskab den har til
meget .stor Udstr.æ,kning har stemt Ja.
Dette viseii os,. �at Lokomotivfyrbøderne "i a,H, hvad den forefalder, kun a,nbefah� Mfed·
Almindelighed en mindre tilfoedse end L!o leminer;e a,i 1,lemme Ja.
ko1noti,vførerne, og dette er jo ogis,a,a Til
Der, er kun Grund til at væ,re tilfreds, m,ed
fældet.
Afstemningens Forløb, o:g vi haaber, at d
' et
Hovedbes'lx_14elsen til1:aadeci'e Medlemmerne m:aa:- lykkes Organisationerne inden :net lang
pa,a deri ,med Stemmesedlen følgende Rede T,id a,t faa forbedret Lønningerne for-Statens
gørelse at ,godkende de fornlagte Hes.ultater, - Tjenestemænd, saaledes at de kom1l\er: paa
at dette Raad er: fulgt i, ret stor U dstræknin!L Højde med L'ønn�ngeme for andrt� Tjeneste
af Medlemmerne. Paa deri anden Side er
• der mænd og' Arbejqere i kommunal og privat
ogsaa fra for�kelli_g Side agiteret for at stemme Tjen�ste, saalede,� .at relativ Tilfredshed naas.
'

\

Afdeling.
\

Kjøb'enhavn G .........
H .........
"

"

'

'

-

0..........

'

I

Helsingør .......... : ...
Roskilde .......'........
Ojedser ....•..........
Kallundborg ...........
Slagelse ............... '
Korsør ..'......... : ....
Nyborg ............ ; ...
Fredericia ............. I
Esbjerg ..... .'..........
Thisted ........... ; ....
Struer .................
Viborg .............. :.
Fred�rikshavn ..........
Aalbørg ...............
Randers ...............
Aarhus ... :............
Skanderborg ...........
Vamdrup ..........-. ...
Brande ................
Langaa ................
Masnedsund ............

Lokomotivfyrbødere.

Lokomotivførere.
Nr.:
1

3

5

7
,9

II

13
15
17
19
21'
23'
25
27
, 29
31
33
35

37
39
41
43
45
47

Antal: .Ja:

172 53
7
13
5
26
.21 \7
24
16
22 20
5
14
24 , 21
34
,47
61 52
51
68
36 29
7
8
44 40
24 22
12
10
23 20
11

89
19

b

18
10
12
808

10

79
19
5

14

9

3
538

Nej:

Nr.:

64
1
16

2
4
6
8

11

3
2 '
4
2

10

12
14
16
18
20
22
24
26

4
l

2
0
0
0

�8

I

3'0
32
34
36
38
40
42
44
46
48

I

0
0
2
0
0
0
0
5
li9

It

Antal: Ja:

132
9
20
0
29
0
15
2
20
3
2
.. 23
13
6
29 12
39 •' 14
40
64
67 38
·4.6 12
12
2
54 37
30 22
l
15
15
33
12
17
102 53
.19
18
9
4
15
·t8
12
7
11
0
828 324

Nej:

I

,

96
17
27

IO

14
10
4
9
· 16
7
15
15
4
7

5
8

/

IO
2

36

,

l
I

0
1
9
324

-
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Hjertelig Tak .

Lokomo.tivførerne i 1. Distrikt og Aarhus tt be
de� modtage min bedste Tak for den smukke Op
. mærksomhed, der blev vist mig paa den Dag, min af
døde Mand kunde have holdt 25 Aars_ Jubilæum. 1

Marie' Snoer.

Bytning.
Undertegnede Lokomotivfyrbøder ønsker at bytte Opliold�
sted med en, Kolega i Randers eller et andet Depot, i Jyl-K. M. Nielsen, Skanderaorg.
land.
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Lokomotivfyreøder C.P.Chrisiensen, Kbh. H. ,,
S. J. Petersen, Kbh. G.
H. J. A. Jensen, Esbjerg "
"
T. Nørgaard, Langaa
P. A. Malmross, Korsør
A.A.C.Pe.dersen,Gjedser "
A.P. Knudsen, Kalundb. ,,
N. Rasmussen; Fredericia "
M.C. Peders�n, Gjedser
N. Ridtland,' •Bandets
"
H.A.Christiansen;Kbh. G. ,,
j.C.M.Rasmussen,Gjedser"
F. A. Jensen, Aalborg "
S. M: Sørensen, Brande
K. Rasmussen, Struer
A. Andersen, Struer
N. P. Stevn, Aalestrup "
E:L.V.Andersen,Kbh, G. ,,
E. H. C. Nielsen, Vedde
A.P.M.Olsen,Madsneds. ,,

Nyborg.
Roskilde.
Aarhus H.
Aalborg.
Nyborg .
Fredericia.
Nyborg.
Aarhus H.
Aarhus H'.
Aarhus H,
Nyborg.
Nyborg.
Fredericia.
Fredericia.
Helsingør.
Aarhus H.
Aalborg.
Nyborg_.
Kbhvn,s G.
Kbhvn.s H.

•

Forfremrr,et til Lokomotivfyrbøder fra I. Oktober 1919:

Haandværker L. K. Larsen, Struer i Struer,
E.' V. Agger, Skanderborg i Thisted.
E. V. Hansen, Kbhvn.s G, i Kbhvn.s G.
A. Pedersen, Madsnedsund i Madsnedsund.
C. J. Andersen, Østerbro i SlageJse.
A. J. M. Hansen, Kbhvn.s G. i Kbhvn.s G.
K. H. Gjørtsvang, Kbhvn.s, G. i Kbhvn.s G.
P.. K. Kristerisen, Kalundborg •i Kalund'bo;g,

,.

Forfremmet til Lokomotivfører fra I. Oktbr.

/9 /9:

Lokomotivfyrbøder K. L. .faldborg, Holbæk. (Rangerlører) i
Mad�nedsund.
Und�r 26. Septbr, /9/9 af H. M. Kongen benaadet med
Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Lokomotivfører H, Christensen, Thisted.
Tilbagekaldt Forflyttelse:

. Forflyttelsen af Lokomotivfyrbøder N. A. Vest, Vamdrup,
efter Ansøgning (ifølge Opslag) til· Vejle H, med Tjeneste
som Rangerlører Ira I. Juni d. A, er tilbagekaldt" efter An
søgning,
Navnerette/se:

Lokomotivfører P, Petersen, Nyborg, har under 26. Septbr,
1919 laaet Tilladelse til at hedde Peder Braatting.
Forflyttelse �fte( Ansøgning und;, 6. Oktober

Lokomotivfyrbøder P. Iversen, Brande
til
T, M. Sørensen, Struer , ,,
H. C. Hansen, Aaborg "
J. A. J. Juultolt;Slagelse "
H.R.Pedersen, Skanderb. ,,
. E.M.J. Gravesen,Thisted "
L. P. Olsen, Aalestrup
"
P. 0. J. Nielsen, Struer
V, Jørgensen, Slagelse
"

, .

HAFNIA

/9 i9:

Frederikshavn.
Aarhus Ø.
Aarhus H.
Aarhus H.
Fredericia.
Skanderborg.
Helsingør.
Aarhus H,
Roskilde,

Ansat som Lokomotivfyrbøder fra f. · Oktober /919:

Ekstrahaandværker N, H. Blume, Gjedser i Gjedser:
A. K. Sørensen, Gjedser i Gjedser.
F. N. Frederiksen, Kbhvn.s G. i Struer.
A. H.' Hegelund, Kbhvn.s G. i Struer.
T. A. Jensen, Struer i StrueJ...
H. P. E. Hansen; Kbhvn.s G. i Brande.
H. P. 0. Hansen, Kbhvn.s G. i Gjedser.
J, C. Roed, Værkstedet i Nyborg i Brande.
0. W. Thorngaard,Værkst. i Nyb. Aalestrup.
·C. C. L. Hansen, Kbhvn.s G. i Vedde.
G. C. Christensen, Kbhvn.s G. i Holstebro.
L. C. Knudsen, Kbhvn.s G. i Holstebro.
K. P. V. Hansen, Kbhvn.s G. i Glyngøre.
F. 0. Christiansen, Kbhvn.s G. i Glyngøre.
C. C. Niels.en, Kbhvn.s G. i Aalestrup.
j.K. K,Christiansen, Kbhvn.s G. i Kbhvn.s G.
."

AALBORG • BRØNDUM:� HOBRO
AKVAVITTER

Samlede Oarantimidler pr. 1. Ja.nuar 1 9191
ca..·. 95 Millioner Kroner.
Samlet forsikringsbestan� pr, 1. Jan. 1 9191
ca. 350 Millioner Kroner.

Nørrebros· < Vinim.port
ROIJ;ERT BERTBELSEN

_,_____

Nørrebrogade 178.

TH, Taga 13 00

Stort lager af tste Klasses .Vine og Spirituosa. - Billigsle Priser.

CAFE OARLSBERGHUS
ENGHAVEPLADS 26

LAURITS OLSEN
FORHEN CAFE YRSA

Annonce-Ekspeditioner:

for ' Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 1,
Telefon Vester 4011.
·
for Provimen: L Rumaaen, Hane Taueen9id. 14. Ode111e.
,

Telr.'fm, 'l2M.

c.� :B.�: . Møller & Co�s

.. Cigarer ·
Cigaretter
. Cigårilios & Tobakker
�åa·s. �i�s' cf H��rer Forhandlere samt

Østergade• t&. Østerbrogade 27

�����
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- - Støt vore Annoncører.

Udgaar ! Gange maanedlig.
Redaktion: Vesterbrogade 98 a 1, Kjøbenhavn B.
Tlf. Vester 2895 v.
Abonnementapri11 2 Kr. 50 Øre aarlig,
Tr p�· ff�_ffllfll l:tn•+ll"'"+n�'".f I C:ll,..,,0,.11°1�.

