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Rangermaskinernes Betjening 
og Bemanding. / -

Det System Statsbaneadministratimen i sin 
Tjd indførte for Betjeningen af Rang,erma
skinerne hvorved disse ikke atene fik En
mandsbe'tjening, men tillige det, at Betjenin
gen blev udført af Lokomotivfyrbødere, har i 
Aarenes Løb skabt en Stemning plandt Loko
motivpersonalet, ,der i højere og højere Grad 
satte dette Spørgsmaal frem som et _af Orga
nisationens. vigtigste. 

Efterhaanden som Organisationens Styrke 
voksede, voksede Kravet hos Personalet om, 
at en Ændring i dette for Personalets Behand
ling uretfærdige Forhold skete. 

Gentagne Gange har Medlemm�r af Folke
tinget henledet Opmærksomheden paa dette 
Spørgsmaa1; men først efter 1913, da en radi
kal Minister blev sat i Spidsen for Jernbane
etaten, blev der ligesom mere Lydhørhed for 
Organisationens! Krav. 

Mange Ting skulde Organisationen h'l'!ve 
rettet, og Rangermaskiriespørgsmaalet, der i 
sig selv var af betydelig øk'onomisk Række
vidde, maatte vente til den gunstigst mulige 
Lejlighed var inde. 

I 1917 rejstes Kravet overfor Generaldirek
toratet. I et nærmere motiveret Forslag, udbad 
Organisationen sig 2 Mands Betjeningen ind
ført og saaledes, at alle Rangermaskine1· be
tjentes af en Lokomotivfører og en Lokomo
tivfyrbøder, og henstillede til Generaldirekto
ratet, at søge det for dette F'orhold nødven
dige Beløb bevilget paa kommende Finanslov. 

Denne Finanslov blev imidlertid w�dtaget 
uden at den indeholdt Ændringsforslag, · der 
kunde bøde paa det af Organisationen fr,em
satte Krav, og umiddelbart efter Organisatio
nens sidste Delegeretmøde rettedes <;ler Fore-

s:pørgs.el om: S,agen med Ønske om1 ,en mundtlig 
Forhandling af hele Forholdet. 

Efter t1.,ogen Udveksling af Skrivelser mel
lem Generaldirektorat,et og Organisationen, 
indkaldtes der den 25. Oktober til en mundtlig 
Forhandling, hvor Spørgsmaalet om Ranger
maskinernes Betjening og Bemanding for 
første Gang blev Genstand for en direkle Me
ningsudveksling mellem Generaldirektoratet 
og Personalet. 

Som man af efterfølg.ende Forhandlings
protokol vil se, stillede Generaldirektøren 
paa P:ormandens direkte Størgsma�l sig saa 
absolut afvisende overfor de principielle Krav 
Organisationen havde slillel, at Afstanden 
mellem Administration og Personale synles 
umaadelig stor, saa stor, at det paa et givet 
Tidspunkt af F;orhandlingerne saa alt andel 
end lovende ud. 

Dog, med den for vor Genei·aldirektør over
for sit Personale saa velmenende M.aade at 
tage Sagerne paa, tovede han at indkal,de til 
en ny Fiorha:ndling, hvor �ian paa Gqmdla_g 
af den rørte Diskussion agitede at fremsælte 
positivt Fors:laag for Administrationens Stil-
Jing til de rejste Krav. 

f:orhand!ingen den 25. Oktober forløb san
ledes: 

P r o  t o  k o  1 over Forhandling mellem Ge
neraldirektoratet for Statsbanerne og Dansk 
Lokomotivmands Forening om Rangermaski,
nemes Betjening og Bemanding. · · 

F1"e<lag den 25. Oktober 1918 Kl. 2½ Em. 
mødte Repræsentanter for ovennævnle Org:a
nisation efter Tilsigelse til Forhandling paa 
Generaldirektørens Kontor. 

Tilstede var: 
for Generaldirektoratet: Generaldir,ektør 

A'ndersen Alstrup, M,askindirektør A. Flom·, 
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Kontorchef Harhoff og Fuldmægtig Garde. 
for Dansk Lokomotivmands; Forening: Lo

komotivfyrbøder Rich. Lillie, 1..okomotivfø
rerne Ml. Mortensen og C. M. ChJ•istensen 
(Protokolfører), Lokomotivfyrbøderne L. Ras
mussen og S:oph'. Jensen. 

Forhandlingen førtes i Henhol til en fra 
D.ansk Lokomotivmands Forening til Gene
'raldirektoratet fremsendt S:krivelse af 9. Sep,
tember 1917.

G e n er a 1 d i r e k t ø, r e n indledede For
handlingen med Udtalelse om Aars.agen til at 
det havde trukket saa længe ud inden S'agen 
var .kommen til Forhandling; Sagen var af, 
stor, Betyq.ningJ og havde krævet OIIJ.fattende 
Fiorundersøgeiser. Andragendet omfatter 3 
Punkter. Det første om dobbelt Betjeninp, 
er: af stor økonomisk' Rækkevidde. I flere 
andre Lande havde man den ansø,gte Ord
ning, men de Erfarluger man havde høstet 
her i Landet var af en saadan Karakter, at 
man ikke af den Grund behøvede at gaa 
over til dobbelt Betjenfng. Sikkerhedskom
missionen havde heller: ikke i sin Betænk'
ning stillet FkM·s:lag om dette eller udtrykt 
Betænkeligheder ved den Ordning vi nu har. 
M:an kunde ikke g1aa med til at indføre 2 
M[ands Betjening, meq. Generaldirektoratet 
havde iøvrigit ogsaa den Opfattels:e, at Or
ganis.ationen i højere Grad n.ærede Ønsket om 
,at fa,a Lokomotivførere paa R,angermaski
nerne. Vilde i ndrømme, at man maatte be
tragte Rangerførernes Tjeneste som noget 
vanskeligere end Lokomotivfyrbødernes·, hv,ad 
den ogsaa har givet s�g Udtryk i, at de p•aa
gældende oppebærer Rangergodtgørelse som 
Førere, men Generaldir.ektorabet saa saaledes 
pe.a dette Spør:gJsmaal, at m'an ikke mente at 
kunne gaa med til Fodremmelse til Loko
motivførere af alle Rang.erfør,ere. M:an 
mente derimod, at den rette Løsniug 
vilde were at oprette •en ny. Mel
lemstilling mellem Lokomotivførere og 
Lokomotivfyrbødere. Dette Spørgsmaal kun
de imidlertid ikke afgøres nu, da en Løn
nin�skommission er nedsat. Det tredje 
Spørgsmaal angaaende Rangergodtgørelsen 
var et rent Lønspørgsmaal, som det ligeledes 
var: vanskeligt at røre, ved, medens Løn
ning�kommissionen arbejdede. 

Li i: 11 i e: Ni androgr, forrige Aar General
direktoratet om .at tage Sagen op til Behand
ling) og om, at denne maatte blive fremmet, 
saa at der kunde komme Fo1rs,lag paa Finans
loven; men dette lykkedes ikk;e. At Sagen 
først nu, efter at Organisationen har rettet 
flere Henvendelser derom,· naar frem i den 
Form, beklagede han, idet det S.tandpurikt · 
til Sagen, Gener:aldirektoratet indtager, kun� 

de være taget meget hurtigt' .efter Andrag�'h
dets Fremkomst. Han ,beklagede, at Gene
raldirektørens Stilling til Spørgsn'iaalet 11u 
var, mindre forstaaende 'end den, han· ved 
tidligere Lejligheder havde indta�eb 'Hvad 
a:ngaar den MieUemstilling, Generaldirektøren 
foreslaar, kan Oq�anisationen ikke uden vi-., 
dere inodtagJe Forslaget, navnlig naar man. 
ikke vil gaa med til 2 Mands Betjening .. Hvad 
angik . Sikkerhedsk:ommissionens Udtalelser 
til dette Sy,stem, var han, med al Respekt 
fo11 denne Kommissions Betænkning

0 
uenig 

med denne fieri og henviste til �n Række 
Uheld, der kunde tale for, at diss!e vilde 
være undgaaet, saafremt der havde væ![ieit 2 
Mands· Betjening. Rangergodtgørelsen kan 
meget godt forandres, da dette kan gøres, ad
ministrativt og uden at befrygte Konsekven
·ser, der kunde berøre Lønningskom'missio-
nens Arbejde.

G e n e r  a 1 d i  r e k t ø r  e n : Det ,er rigtigt, at
Sagen har v:æret Genstand for en langvarig
Behandling, men de indgaaende Undersøgel
s�r, der er foretagne, h�r ogsaa ført ti! det
Resultat, at vi e11 blevet klar over, at der bør
gøres noget. Vi har saaledes anset det for
ønskeligt, at der, oprettes, en. Miellemstilling.

L' i 11 i e: .Generaldirektoratet har: tag:et det
Standpunkt, at man ikke vil ansætte Lokomo-
tivførere paa Rangermaskinerne, men en Mel
lemstilling] kan· ikke tilfredsstille.

Ge n era 1 d i r ektør e n  vilde dog hen
stille, at man overvejede dette, fordi en Mte}
lemstilling dog sikkert vilde · være et Gode
fo� Personalet.

'Mor t e n s e n: Oq�1anis1ationen kunde tage
Stilling til dette, hvis der forelaa et Forslag,
men man kunde jo ikke se, hvor' Generaldi
rektoratet havde tænkt at anbringe denne.

,G e ner a l d i r ektø r e n: Vi kan udsætte
Forhandlingerne og udarbejde et Forslag, som 
vi kan tilstille Foreningen. 
1Ur 11 i e 1vilde da ikke naabe, at det atlet 

skulde vare et Aar, hvortil Ge ner aI:d i
r e k tø r e n  bemærkede, at det vilde ske sna
rest. 

L' i 11 i e rettede derefter det direkte Spørgs
maal, om: Generaldirektoratet vilde· gaa med 
til Lokomotivførere P'aa Rangermaskinerne. 

G e der a 1 di r e  k t ø r e  n besvarede , dette 
med et "Nej". 

J..) i' 11 i e {ipurgte derpaa, om Generaldfrek
toratet vilde .gaa med til 2 Mands Betjening 
paa Rangermaskinerne. 

, O,gsaa . dette bes,varedes af Gen e r  a Ud-i
'r e k t 0t 11r n med _,,Nej''. .. 

ru i 11 i e spurte, om m'an . heller ikRe vilde 

.• 

• 

d 

.. 

.. 

• 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 25 

· d til 2' Mands Betjening paa Færge-gaa me , I' d . t t· .stationer og farlige uy snmgss a 10ner. 

Gene r a  1 d i  r e k  t ø r e n: _M.a1;1 kunde_ m�a
ske finde en Løs:ning, ved at mdføre Bet�en�ng 
ved Lokomotivfører samt 2 Mands BetJenmg 

aa Færgeoverfartsstationerne; m�n maatte 
�og undtll.ge enkelte Overfarter so1;11 �ddes:und 
og Glyngøre, hvor 2 _ lVl;ands BetJemng 1�{ke 

,kunde være- nødvendig. Spørgsmaalet vilde 
blive undersøgt nærmere. 

L i  11 i e anmodede Generaldirektøren om; 
naar Sagen. refereredes til Ministeren, at hans 
Opmærksomhed blev henlede_t paa, �t _Ran
gergodtg,ørelsen kunde forhøJes adm1mstra
tivt. 

Dette lovede G e n e ral d i r e k t ø r e n. 
Efter at der var fremsat Forslag om hvilke 

Stationer · der kom ind under det af Lillie 
fremdragne, lovede Gen,eraldirektøren at ind
kalde til fortsat Forhandling inden dette Aars 
Udgang og saa hurtigt, ,at eventue_lle_ F��·slag
kunde komme med ved 2. Behandling af mde
værende Aars Finanslov. 

Hermed siuttede Forhandlingen. 
Andersen Alstrup. C. M. Chrislensen.

· Den 19. December fortsattes Forh'andlin
gerne, og det _var for Organisationen� Hepræ
sentanter gtædeligt at høre Generaldirektø,r:en 
fremsætte et Fbrsla,g, der i r,et stor U dstræk'
ning begrænsede de fof Lokomotivfyrbøderne 
herskende uretfærdigie økonomiske og per
sonlige Forhold. 

Vi op-trykker her Florhandlings protokollen: 
P ro t o  k o  1 · over Forhandlingmødet Tors

dagi d. 19. Decbr. 1918 mellem Generaldirek
toratet for Statsbanerne og Dansk Lokomo
tivinands Forening om Rangermaskinernes 
Betjening og Bemanding: 

. ' 
.. 

Tilstede var: 
fon Genera1direktora�et: Generaldirteklør 

Andersen Alstrup, M\askindirektø,r A. F:loor 
o�, Fuldmægtig Garde, 

fm; Dansk Lokomotivmands Forening: 
Lokomotivførerne Rich. ·Lillie, C. A. Lill-e
lund, H, Kann og C. M1. Christensen (Pro

. tokolfører) .. Lokomotivfyrbøderne K. Johan
sen og Sophus: Jensen. 

Forhandlingen førtes som en Fortsættelse 
af Forhandlingsmødet d. 25. Oktober 1918. 

G e n e r  a l d i r e k t ør eµ indledede For0 

nandlingerne med kort at omtale det sidste 
Forhandlingsmødes Forløb, hvor man· havde 
tilkendegivet ikkie at kunne gaa. med til at 
lade Rangermaskinerne betjene af 2 M:and, 
Lokomotivfører og Lokomotivfyrbøder. Imid
lertid havde Foreningens Formand henstillel 

at indføre 2 Mands Bftjening ved Overfarts
stedernes Rangermaskiner, og dette kunde 
General-direktoratet, gaa med til, for saa vidt 
angaar de Færgestationer, ved hvilke Sove
vogne overføres, d. v. s. alle med Undtagelse 
af Oddesund og Sallingsund. Hvad de øvrige 
Rangerpladser. angik maatte man 'fremdeles 
hævde, 'at Tjenestens Karakter her ikke kan 
sidestilles med Lokomotivførertjenesten paa 
Linjen. Da man imidlertid var enig med For
eningen i, at Rangerførernes Arbejde var be
sværligere og mere ansvarsfuldt end Lokomo
tivfyrbødernes i Almindelighed, og da den 
paatænkte M.ellemstilling, som man Vilde have 
foreslaaet henført til 7. Lønningsklasse, ikke 
kan oprettes nu af Hensyn til Lønningskom
missionens Arbejde, vilde man være villig til 
at yde Rang:erførere, hvor der er Enkelt
mandsbetjening:, en Godtgøælse i p;orm af 
Forhøjelse af Timepenge for Range1ing. M.an 
har ment at kunne giaa med til en Forhøjelse 
fra 12 Øre til 20 Øre pr. Time. Godtgørelsen 
(altsaa Forhøjelsen) skulde falde bort ved 
oventuel Oprettelse af en ny Stilling. 

Sluttede med at oplyse, at der til Gennem.- · 
førelse af Dobbeltbetjening ved Overfarterne 
vilde. udkræves ca. 83 nye Lokomotivfø,rere_, 

. hvilket svarede til ca. en Trediedel af Ran
gerførerne. 

(L' i 1 1  i e: Generaldirektoratets vel viUi,gie · 
Overvejelse af og Hr. Generaldirektørens. Til
bud om at ville besætte Rangermaskinerne 
ved Overfartsstederne med 2 M,and var unæg
telig et Tilbud; men Foreningens Krav gaar 
ud paa, at samtlige Rangerm'askiner betjenes 
med 2 Mand. Paa sidste F;orhandling.sm'øde 
til1od han sig i særlig Grad at henlede Op
m�rksomheden pa;a forskellige stæ,rkt trafi
kerede Knude- og: Kry,dsningsstationer samt 
enkelte H:avnebaner. Han savnede i General
direktørens Tilbud disse Stationer og maatte 
anm:ode Generaldinektøren om at ville se lige 
saa forstaaende h'er.;aa som paa de Ove�far
ter, ved hvilke Ombordsætning af Sovievogne 
fandt Sted. Navnlig) mente han, at Roskilde 
Station, som en betydelig og s:tærkt trafikeret 
Knudestation, ogi '.J'jenesten i Kjøbenhavns 
Havnegade, Islands: Brygge, Langebro og Aar
hus Havn maatte .udføres af 2 Mlands be
tjente M:askiner. H;an vilde, forinden han ud
taler sig videre, anmode Hr. Generaldirektø
ret om at udtale si.gi hertil. 

Ge ne:ra l d i r e k t ø r ie n: Naar Spørgs
maalet angaaende 2 M;ahds Betjening paa far
lige Krydsningsstationer ikke var nævnt i 
Generaldirektoratets Tilbud, var dette bl. a. 
sket fordi man ved at holde sig .til Færge
.stationerne fik rene Linjer .. Foreningen hav
de imidlertid vist M'aadehold ved · at ind
skr.ænke sig til Roskilde S1tation, h'v'ot Ran-

, 
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gerforholdene var særlig vanskielige. Kunde · 
efter. Omstændighederne gaa med til at ind
føre Dobbeltbetjening p,aa Roskilde Station, 
men maatte dog forbeholde sig atter at gaa 
over til enkeltmandsbetjening, s.aafremt Ran
gerforholdene der forbedredes. I Erkendelse 
af de Vanskeligheder, der var til Stede, hvor 
Rangeringen foregik O\ner offentlig Gade eller 
Plads vilde man derhos være villig til at 
indføre 2 M:ands Betjening V:ed Range1ingen 
paa Kjøbenhavns Havnegade og Is:Iands Bryg
ge samt for s.aa vidt angaar det Rangerhold, 
der fremføre!i· i1F!orbjndelsestogene tti'ellem' 'A'a1·-
h us IL og Aarhus1 0. 

!L' i 11 i e takkede paa Foreningens Vegne
Generaldirektøren for den viste Imødekom
menhed og henstiUede, idet det kunde tænkes, 
at andre Stationer blev lige saa farlige som 
Roskilde, at man da overvejede at ansæUe 2 
Mand paa Rangermaskinerne paa s,aadanne 
\Stationer. -

G e n,e r a l d i r e k t ø,r •en: En Henstilling 
fra Foreningen vil i givet Tilfælde blive taget 
op til Overvejelse. Bemærkede derefter med 
Hensyn til Sagens Gennemførelse, at det paa 
Grund af Vanskelighederne ved at faa Mand
skab, næppe var muligt at gennemføre 2 
Mands Betjeningen i sit fulde Omfang alle
rede til April. Som Følg,e heraf ma� de, der 
bliver Førere, betjene M;askinen alene, saa
længe til der k'an skaffes dem Fyrbødere. 

Dette ,gav L i  11 i e Anledning til at bemærke_, 
at han henstillede til Generaldirektoratet, at 
man snarest mulig indrettede sig paa at søge 
det nødvendige P,ersonale til Lø,sning af Tje'

nestetidsspør,gsmaalet og til Besættelse af 
disse Pladser ved allerede nu at beg:y,nde paa 
Uddannelse af Aspiranter. Samtidig henle
dede han Generaldirektørens Opmærksomhed 
paa Lønningen af Aspiranterne, og haabede 
paa Generaldirektørt:;ns Interess•e, saa at Løn
ningerne blev bragt paa Højde med Timeløns
hetalingen, naar Aspira�terne kørte til Ind-
0,velse som Lokomotivfyrbødere. ·Erkendte 
'r:,l �m'skelighedt;rne �d at gennemføre 2 Mands 
Betjeningen ovler: det hele straks:. - Vilde 
derefter gaa ov;er til at udtale sig om M

1
el

lemstillingen. Organisationens Stilling til 
denne er ikke bleven forandret siden s:idste 
F7o,rhandlin,gsmøde, han udbad sig Klarhed paa 
Spørgsmaalet, ont man ved Oprettelsen af 
M.ellemstillingen tænkte sig den...ne anvendt
til Reservetjeneste for Lokomotivførertjene
ste paa Linjen. Vilde gerne høre General
direktørens lJ dtalels1e herom, og om m'an kun
de t3.ge Afstand fra Anvendelsen af Mellem
stillingen til Res rvetjeneste, thi forsa,aviclt der
blev givet betryggende Garantier heaimod�
vilde Uviljen imod Miellem'stilling;en sikkert 
træde• n,1indre sta:µ-kt frem. 

Ma s k i n d i r e k t ø r e n  bemærkede til det 
af Lillie fremdragne Spørgsmaal, at han men
te, man kunde anvende M,eUemstilling\en til 
Reservehold, men havde dog ikke den Opfat
telse, at hel,e Reserveholdet skulde bestaa af 
M,ellemstillingen. Hvis Forholdet var det, at 
der af Mellemstilling:en udføres 30 Dages Tj,e
neste j Reser:vehold · paa en M,aaned paa et 
Depot, burde der ansættes en -Fører til paa 
Depotet. Af H,ensy,n til Uddannelsen af Loko
motivførere vilde ,en saadan Fremgangsmaa
de tillige være formaalstjenlig. 

Til dette udtalte Li 11 i e, at Organisatio
nen maa tage bestemt Afstand fra en An
vendels'e af den pal:ltænkte M:eUemstilling paa 
den af M,askindirektøren antydede Maade. 
Det var engang fastslaaet, at man m:aa:tte have 
den nødvendige Stab af Lokomotivførere til 
Reserve for Strækningstjeneste, og skulde 
der ikke være Brug; for dem i Reserven, maat
te de ,gøre Tjeneste paa Rang·ermaskinerne. 
Han vilde give M,askindirektøren Medhold i, 
at det kunde have sin Betydning for Uddan
nelsen, men henledede Opmærksomheden paa 
Sikkerhedskommissionens Betænkning, der 
netop beskæftiger sig me dette Forhold, og 
foreslaar bestemte Regler for Indøvte'1se :lif Lo
komotivførere hos strækningsky,ndige Loko
motivførere. 

-Ui'n.e 1 IU n d udtalte sig i Tilslutning til
Lillie. og; bemærkede, at han i Slutningen af 
Halvfemserne i 2 a 3 Aar havde gjort Tje
neste paa Strækningen som LQkomotivfører, 
medens han endnu kun var Lokomotivfy,r
'bøder. Foreningen kunde ikke gaa med til 
en saadan Anvendelse af "Nlellemstillinsien, og 
slet ikke i 30 Dage paa en MJaaned, som 
tM;askindirektøren mente, fordi en Lo�omo
,tivfører ikke kan gøre Tjeneste saa- rri.ange
Dage i en MJaaned. · · 

tM,a ski n d i r e k t ø r e n: Man kunde maa-
ske enes om et ringere Antal Dage: 

'L! i;l1l i e: /M]ellemstillingen vil blive mødt 
med afgjort Modstand, hvis der ikke gives 
Garantier for, at Persbnalet ik'k,e udsættes for 
Misbrug. 

G e n e r a l d i r e k tør e n  '1enstillede, at 
man tog de faldne Udtalelser til Efterre�ning. 

[; i 11 i e: ,Generaldirektøren udtalte, at man . 
havde tænkt sig· at gi ve de Rangerførere, der 
betjente Rangermaskinerne alene,• en noget 
større Rangergodtgø:relse, og at man havde 
tænkt sig at forhøje denne til 20 Øre i Timen. 
!f:oreningen vilde gerne henstille, at man ret
tede sine Bestræbelser henimod at giivie Ran
gerførere h'øjere N atpenge. Vilde bede Gene
raldirektøren tage dette under velvillig Over
vejelse evientuelt til Samr:aad med Minisforen. 

'G ene!ia l d i r ektør,e n: Ved at for:høje 
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· Rangergodtgørelsen med 8 Øre pr. Time var
det Meningen at give en Godtgørelse, der skul
de svare til den Lønforbedring, de paagælden
de eventuelt vilde' f�"l�l ved OprerttelSen af en
M,ellemstilling .. Hvad angaar N atpengene er

· dette et nyt Spørgsmaal, men det· kan blive
· � - tindersøgt. . 

. '. 
. 

IL' i 1-1 i e vilde· ;gei:ne h.t:;nstille, at man,. naar 
Generaldirektøren havde behandlet det af 
Fællesudvalget fremsatte Andragende orn For
højelse af Kørepengene, tog Spø_rgsmaalet om 
Betalingen op til Behandling ved el senere 
lf,orhandlingsmøde, saa at vi udelukkende
kom ul at beskæftige os med Rangergodtgø-
relsen og N atpengespørgsmaalet.. 

Ge n e r a l  d i r e k tøre n forstod dette saa
ledes, at man betragtede det første Spørgs
maal, , om Lokomotivførere og, Lokomotiv-

1 fyrbødere paa Rangermaskinerne ved Over-
fartsstederne, piaa Rosl<.ilde · Station og paa 
enkelte Havnemaskiner, som afgijort med den-

baner og som bl. a. vil medføre en F'orøgels.e 
· af ca. 96 nye Lokomotivførere, fortj-einer Ge
neraldfrektøren hele Lokomotivpersonalets
Tak far; thi vi har gennem disse Forhand
Jinger følt, at der i Spidsen for Statsbanerne
staar en Mand, der ikke udelukkende k,un
)rnn se Administrationens Interesser, men qg
�aa har vist, at Personalets Behandling, dels
Forhold er Ting, der ltgger ham p•aa Sinde.

Ændrin�sforslaget, der vil blive fremsat til
Finanslovens tredie Behandling og som skal
fæstne den ny Ordning, har den radikale Mi
nisters absolutte Vel villie.

En Række ny, Ansættelser og l'.'orfremmel
ser vil bHve Følgen, til Glæde . for mange
Hjem og t il Ære for Organisationen.

Den svenske Lokomotivmands 
Strejke. 

. ne Forhandling. Der skulde derefter ikke ' 
" være nog:et til Hinder for, at man i et andet 

Møde forhandlede om Rang,ergodtgørelseh og 
N atpenig,espørgsmaalet, der skulde blive taget 
op til Overvejelse.· 

Heri var Persionalets, Repræsentanter entge. 
,LI� 11 i e takkede paa Foreningens Vegne 

Generaldirektøren for den viste Imødekom
menhed, idet han følte sig overbevist om, at 
hele 'Lokomotivpersonalet vilde glæde sig . 
over, at Generaldirektøren havde stillet sig 
forstaaende overfor et af F'orening!::n gennem 
mange Aar næret Ønske om 2 M1ands, Betje-

Som vi i foregaaende Nr. antydede, f'ø-rte 
F;orhandlingerQ.e mellem vor sv•enske Broder
organisation og den svenske Arbejdsgiv•erfor
ening ikke til noget Resultat. 

Et af Arbejdsgiverforeningen i sidste Øje
blik' stillet Forslag; viste pa'a enkeltie 
Punkter Forbedringer; men da det i al V æ
sentlighed intet betød, bl,ev. Forslaget ved en 
Afstemning mellem de s:\nemske Lokomotiv
mænd forkastet, og Strejken ved et nærmere 

. bestemt Antal Baner erklæret Natten mellem 
den 25. og1 26. Januar . 

. ningi ved F:ærgeorverfarterne. Beln�æftede ' 
derefter den af Generaldirektøren fremsatte 
Opfattelse, hvorefter Organisationen venter 

Ved Afslutningen af Bladets Redaktion er 
Kampen i fuld Gang. Privatbaneselsk.aberne 
ha1� ved Indskrænkning; i Toggangen i For
bindelse med særlige Rør1eplaner og ved An
vendelse af Per'SOnal,e af "højere Grad" søg:t 
at bøde paa Savnet. af indøvet Lokomotiv
personale. 

· Indkaldelse til Florhandling om Rangergodt- .
gørelsen og N atpengespørgsmaalet.
· H_ermed sluttede F:orhandlingen.

Andersen Als_trup. C. 'Mi. Chriistensen.

Smn m·an af Pmtoko!len vil se, lykkeq•e,s. del 
under Forhandlingerne at formaa General
direktøren til at udvide sit F:orslag,. til ogsaa 
'at omfatte Roskilde Station og enk•elte nær
mere bete;�ede Havnebaner,,: hvorved over 
en Trediedel af. Rangerfø-rerp,ladse,ri.1;e paa
virk'es af. det nYi saavel for Tjenesten som for 
Personalet h'eldigere · System. 

· Spørgsmaafet om' en F:orhø,jels:e af Ran
gergodtgørelsen vil!, ,,soni. Forhandlingsproto
kollen viser, blive G�nstand for en ny, 

F,'.or
handling,. 

Vi finder A:nledningj til. ved dette 
1

Spørgs
maals foreløbige Afgørelsie at slutte os til den 
Tak, Fiorrn:anden udtalte overfor Geineraftli-
rektøren. - ' . · , · 

Det Siystern, der nu ·s){al indførres ved Over
farterne. i Roskilde O_ii paa enkelte Havne-

/ 

Striden, der sikkert vil brede sig til alle 
svenske Privatbaners Lokomotivmænd, vil i 
Kampen følges og h'ar naturligvis vor største 
Interesse og �bsolutte Sympati, og al den Støt-

. te, danske Lokomotivmænd kan yde, sk'al 
ydes, for at mildne Kampen for vore s:v:einsk'e
Kammerater. 

Hovedbestyrelsen traf strak's Foranstaltnin
g,er til at 1$'omrn:e tv'or svenske Broderorganisa-

r tion til Hjælp,, ogi Dagen efter ,at Strejk,ein 
udbrød, afsendtes vort første Bidrag, 10,000 
Kr., til det sv'enske Lokomotivmands· Kontor 
i Stockholm. 

Samlidig traadte ,,Nordisk Lokom•otivmands 
F:orbund "s Sekretariats, Beslutning i Kraft, 
og danske Lokom,otivmænd har derfor, indtil 
anden Bestemmels,e for-eligger, Pligt til at ind
betale 6 Kr. hvel: den 1. Flebruar. 

Vi ønsker vore Kammerater i Sv•errig al 

• 
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Held, Kraft og Styrke til at gennemføre deres 
Krav, og de kan - det ved vi - trygt stole 
paa, al vi danske Lokomotivmænd vil ofre 
alt for at støtte og styrke dem, ene som <_le 
slaar i Kampen for deres Eksistens, omgivet 
af el, organisations,mæssigt set, mindre fint
tænkende og fintfølende Persdnale, ude i en 
Situation, hvo1i danske Lokomotivmænd kan 
se sig selv. 

Lønsagsarbejdet. 

Som det var at vente med de_n Vending, 
Verdenssituationen tog:, maa vi skyde en hvid 
Pind efter at faa Lønningsloven forelagt Rigs.
dagen i indeværende Foraar, endog trods 
Forsikringer derom fra de mest kompetente 
Steder. Nu siger Regeringen, at grundet paa 
Om.stændighederne, vil pet først ku,nne lade 
sig gøre at forelægge Lønningsloven i Sam
lingen 1919-20. Om at Fødsels:veerne baade 
vil blive haarde og langvarige, er der i alt 
Fald ingen Tvivl. 

Enlen del n11 bliver i 1919-20 eller paa 
cl andel Tidspunkt, maa vi Lokomotivmænd 
holde os klart for Øje, at der denne Gang 
fra vor Organisations S,ide maa tages et al
vor!ig:t "Basketag',' f<:>r at hæve os op fra den 

. Pariastilling, vor Administration og vore Løn
givere i skøn Enighed efterhaanden har ført 
os ned til. Det viser sig jo allerede i Løn� 
ningskommissionen, at det "teknisk uddan
nede Personale" efter S.ædvane skal holdes 
nede. 

Vil vi Lokomotivmænd denne Gang, for Al
vor søge at hæve den gamle Uret, maa vi med 
alle lovlig.e til Raadighed staaende Midler 
gøre det indlysende for de bestemmende Fak
torer, at de har e� Pligt til at yde os Ret
fa .. >:rdighed og ophæve den os gjorte Uret ved 
at anbringe os paa den Plads ved Samfundets 
Bord, hvor vi i Kraft af vort Arbejdes Værdi 
har Ret til at sidde. Vi maa bringe disse Fak
torer t'il at indse, at det vi forlanger er kun 
cl rimeligt Vederlag for det Arbejde, vi ud
føeer. Og nu den Betragtning, som der tid
ligere er gjort gældende af enkelte Lovgive,re 
mod os: ,,Det vil jo blive et alt fqr .,stort 
Beløb, for Lokomotivmændene er saa 
mange, og alene som F!)lge deraf kan man. 
ikke tiltræde del, til Troels for, at man rent 
personligt har den største Sympati o. s. v." 
Del kan være meget godt med Sympati, men 
den kan riu engang ikke omsættes i reeille 
Værdier til Livets Ophold. Det, vi forlan
ger. er Bet:-_!.ling til den enkelte, for den en
keltes Arb_ejde, og vi forlanger, at Staten skal 
betale sine Arbejdere i Lighed med, h_v'ad den 

. 

private Arbejdsgiver maa betale i tilsvai·ende · 
Rorhold. 

Da vi i Lønningskommis'sionen ikke har 
nogen Repræsentant at støtte . os ti�, bliver 
det ufravigeligt vor egen Organisation, som 
vi maa stole paa, oru: vi skal faa vore Inter
esser røgtede forsvarligt, og vi. maa h�lde 
os det klart for Øje, at den L'ønningslov, ·som 
nu udarbejdes, sandsynligt vil komme til at 
rumme "Standardlinier" for mang.e Aar og 

, vil blive bestemmende baade for vor økono
miske og sociale Stilling i Fremtiden. , For 

• dette Spørgsmaal - M,ad, Klæder og Livets
andre Fornødenheder - maa vi sætte alle
Kræfter ind, for i sluttet Trop at faa Læsset
godt i Hus. Vi , maa til Tid og Sted være
klar til at slaa et S1ag for os· selv, vore
Hustruer, Børn og Hjem.

Vi maa søge at overbevise enhver betydende
Faktor indenfor Lovgivningsmagten om vort
Kravs uafviselige Berettigelse.

Vi maa mobilisere alle gode Kræt1·er inden
for Standen, for at naa det bedst mulige Re
sultat, ogJ vi maa se saa stort p,aa Sagen, at
vi ikke skyer noget personligt Offer. I denne
Sammenhæng maa jeg sige, at det glæder
mig et læse Indlægene "Vore Lønkrav", ,,Et
F:orslag" og "Kontingentet", idet disse i sig
sikkert rummer den blandt M�dlemmerne al
mindeligt hersk«tnde Opfattelse af Situatio
nens Alvor .

Det er et glædeligt Tidens Tegn, at M:ed
lemmerne selv kommer med Forslag om For•
højelse af Kontingentet, idet dette beviser, ,at
de har For'staaels.e af ogJ værdsætter det over
maade brydsomme o-g vanskelige Arbejde, der
maa udføres af H�vedbestyrelsen, samt al
de indser, at d e  ved at støtte den økonomiske
Basis tillige giver Hovedbestyrelsen et ik'ke
rin_ge moralsk Rygstød, hvad der under de
giv•e Forhold har en lige saa stor Bety,dning.

Til Hr. Hansens "Et Forslag" vil jeg gerne
udtale, at det i Almindelighed vilde være øn
skeligt, om Organisationen havde Raad til
at lønne Formanden saaledes·, at han kunde
fritages for Tjeneste _og ofre Foreningsarbej
det hele sin Tid og Energi. Ja, jeg vil endog
mene, at under det Højtryl<, der skal arbej
des med, indtil Lønningsloven er vedtaget,
er det noget nær en uomgængelig N ødven
dighed, at en saadan Ordning træffes, om vi
ikke senere skal kunne bebrejde os selv noget.

Vor ærede Formands bekendte Energi og
Arbejdsevne ufortalt, kan man dog ikke for
lange, ;at han samtidig skal kunne gaa paa
Fiskeri og p,aa Harejagt.

L. S.. H'ø e gh.

•
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Vore ,Lønkrav. 
·--

Del var med Glæde jeg læste Hr. N. L. 
Hansens Artikel om vore Lønkrav. Der er 
jo her et saa stort Livsspørgismaal f?r os, 
'at det maa fange Alles Inte�esse. V1 maa 
oQ skal alle være med til a�. frem�e denne 
S.a� paa bedste M,aade. Og er et �øJere Kon
tingent nødvendigt ?ertil, maa _vi have det. 

Men er det nu ogsaa nødvendigt? Jeg ser 
saaledes paa denne Sa�, at det_ er _af meget
større Betydning, at v1 er sohdanske med 
alle andre faglige Foreninger indenfor M:a
skinfag�t, saa at. dei� �aves ube�ing�t, �aranti 
for at ikke een Mand tager fat 1 l 1\f�lde 

:i.f �t vi stopper. Har vi denne Garanti, ½om
m.er Pengemidlerne, men de staar først 1 an
den Linie. Jeg tror nemlig ikke paa, at en 
Arbejdsnedlæggelse ni.ed ovennævnte _Garanti
vil strække sig over to Døgn. Offentl,1gheden
vil ikke tillade det, ja, ikke engang en Stands
ning af saa lang Varighed. Dertil er vort Ar
bejde af for indgribende Samfundsbetydning. -

I denne Løb.sag maa og skal vor Hoved
bestyrelse være fast i sin BeslutninW Den 
maa ikke modtage nogen ny Lønmngslov, 
hvor Begyndelseslønnen · er under 2700 Kr. 
og 4000 Kr. for henholdsvis Lokfrb. og Lokf: og højeste Løn skal naaes for hver Kategot-1 
paa - i det 1 æ n gis t e - en Tid af 9 Aar. 

Overgangen fra den gamle til den nye Løn
ningslov maa ske saaledes, at alle, som har 
været ansat i 9 Aar med Lokomotivtjenesten 
som Miaal, skal komme paa højeste Lokfrb.
Løn stcaks. Derved vilde de af vor,e Kolleger, 
som har været saa heldige at gaa, i 5 Aar 
som Aspiranter, faa nogen Godtgørelse for, 
hvad de hidtil har døjet. 

Store Ting forlanges nu af ·vor Hovedbe
styrelse, men jegi formener, at vi alle har 
Tillid til de Folk, som sidder i den. De har 
jo saa mangen en Gang tidligere vis.l sig som 
gode Talsmænd for Loko_motivmændenes Sag. 

I denne Lønkamp gælder del Liv eller 
Sultedød, derfor maa hver eneste Afdeling. i 
Landet tilsige Hovedbestyrelsen sin Støtte, 
.saa den v�d, at de danske Lokomotivmænd 
er som en fa:st Blok, der ubrødeligt slaar bag 
den en Gang tagne Beslutning. 

Hr. N. L'. Hansens Fordeling af det paa
tænkte forhøjede Kontingent, -skal jeg ikke 

berøre. Kun kan jegi give dette min Støtte, 
.,it AfdelinJ;!iskassererne faar deres· Tilskud 
forhøjet. Deres Udgifter er nemlig fordoblet· 
i de sidste Aar, ogi de har ikke Raad til an
det end lige det, der vedrører det lokale For
eningsarbejde. 

_Qg jeg tror, det vil, være af stor Betyd
rung, hvis disse Kasser en Gang om Aaret 

kunde give et godt Tilskud til en Forenings
fornøjelse. Dette vil bevirke, at de ikke saa 
stærkt Interesserede blev nærmere knytteit 
til Foreningen, muligvis fik mere Interesse 
for dens M,øder og andet Arbejde, og der
ved var meget vundet. 

X. 

Nogle Betragtninger. 

·Vi maa være enige i ,vor Optræden og vore
Beslutninger og have Tillid til mm�dbesty
relsen og 10 Mands-Udvalget, deri ligger en 
dyb Sandhed. Mien det maa være om noget 
godt om noget, der kan underbygge Orga-' , . 

I{ nisationen. M,an maa overveJe, om ons,e-
1,{.venserne af det man for�tag:er sig har den 
Vaircti det skal have. 

Det forekbmmer mig, at Hi. B. har v�ret 
lidt "uheldig i sine Dispositioner i det for
løbne Aar, særlig] med Hensyn til Kontin
gentforhøjelsen, der fi� Præg af en Indlaans
forretning og delvis drejer sig om Beløb, som 
engang skal udbetales, i Stedet for om de 
virkelige Organisationsforhold. 

Ja men det er det store Flertal af M,ed
lem�erne som har bestemt ·det saaledes, vil 
·man maas'ke indvende. Ja, det er rigtigt. M.en
det er H,. B\ som har stillet Forslaget og saa-
vel i Tale som i Skrift agiteret for det. At
Flertallet saa har vedtaget det, betyder in
genlunde, at det er rigtigt, men kun, at Fler�
tallet har Afgørelsen, og i dette Tilfælde efter
min F:m-rnening til Skade for Organisationen.

Det synes mig ogsaa noget forkert, naar
man til Delegeretmødet har erklæret, at 2
Kr. var et tilstrækkelig1 stor Kontingent og
at den ene Krone endda skal tilbagegives,
umiddelbart efter at udsende Oj:>raab ogAgi
tatorer for et Ekstrakontinge:nt, Det kan ikke
kaldes Fremsynethed og endnu mindre Øko
nomi. Skulde vi ikke forsø.�e i det kommende
Aar. at faa rettet paa dette Forhold?

Dernæst vilde jeg gerne føje et Par 'Be
mærkningel' fil nogle Artikler i Dansk Loko
motiv-Tidende Nr. 1 1919.

Forfatteren til Artiklen "Vor Tid" siger, at 
-den Tid burde være forh�

1 
da en Aspirant

ikke maatte have saa meget i Løn, som en
Lok'omotiVfyrbøder. Hr. K er aabenbart.kom
men lidt paa den forkerte V,ej, idet en Aspi
raRt jo nemlig ,har større Løn end en Loko
motivfy,rbøder: Selv om Apriranten har for
Ii1t, og endda meget for lidt, saa er Sandhe
den jo den, at Lokomotivfy,rbøderen har end
nu mindre.

Dernæst' er H;r. Hansen, Fa., fremkommen
med en ganske interessant Artikel. Ja, jeg
er rigtignok' en Tilhænger af Kontingentfor-

, . 

• 
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· højelse, men ikke i den Form, vi hidtil har
faaet den, og endnu mindre i•den Fbrm, Hr.
Hansen foreslaar ogJ som H. B. og 10 M.ands-
U dvalget •har tilsluttet sig. N aar vi skal for
høje Kontingentet, saa_ er det vel fordi vi
har Brug for Pengene og ikke for at opspare
en død Kapital, som M,edlemmernes, Intei·-
esse mere og mere vil kredse om at bevare.
Ja, Hr. Hansen siger ganske ,vist, at engang
f'aat vi vore Penge igen. M,on man -ikke vil
tælle dem om og; om igeri, M,aaned efter
M.aaned værne ,om dem, for at der kan blive
·gt· 'I 

.

n , 1g mange . , . , Skal vi ikke være enige om at foreslaa
Kontingentet forhøjet til det, som er nød
vendigt, enten det saa skal være 4 eller 5
Kr., og saa anvende Pengene paa gavnljg
Miaade, først og fremmest til Organisationen,
dernæst til vor teoretiske og pr,aktiske Vf�
dereuddannelse. La� . os, faa afholdt oply,
sende Foredrag, saavel organisatorjske som
tekniske. Jeg kunde tænke. mig to Gange aar
lig og paa saa. mange Steder, at alle M,edlem
rµer, som ikke er forhindl'ede iføtg;e Tjeneste,
kan komme· med. Lad os faa Rejseunder
støttels.er til at studere · Lokomotivtjenesten
og med Pligt til at give udførlig B�eretning
om det, som_ er hørt og set. Vi vilde derved
naa et mægtigt Stykke frem og vilde kunn,e
staa med betydelig( større Autoritet med Hen
syn til vore Krav. Vil H. B. søge dette prak
tiseret, saa vil 'meget være vundet.
. Ende!Jg vilde _jeg gerne stille et Spørgsmaal
lil H. B. i Almindelighed og _til M,edlemmer
ne 

1

i Særdeleshed: Hvad har man t�;nkl sig
at gøre \c�verfor de. i øk'onomisk Henseende
saa. uheldigt stillede Efterladte efter ikk·e
pensionsberettigede Loko.motivmæn.d? Man 
vil ma.aske sige, at de har 3 l\faanders Efter
l.ø;!?-, den private Livsforsikring osv. M:eµ det
er jo kun til at afhjælpe den første og største
Nød, senere er der ingen anden Udviej end

' 'Hjælpekassen. Naar vi ikke har kunnet 

ikke er til nu igen at kræve en Kontingent
forhøjelse. 

Den M,and, som er paa den lille Løn, !--an 
ikke blive ved at sv'are sammen med den store 
Løn. Jeg tror virkelig Hovedbestyrelsen skal 
være varsom med at komme med en F'or-

. •højelse nu.' Hr. Hans.en taler o�, at vi kan 
blive lige saa .stærke som vor Arbejdsgiver. 
Men vo� Arbejdsgiver er ikke en enkelt Mand, 
som har nogle Folk i Arbejde, saa_ at hvis 
de gaar, er' det kun hans lille Virk,j,omhed, 
der gaa,r i Staa. Nej, vi har hele Samfundet 
at kæmpe i mod. Vi maa af .den Grund hur
tigt komll}e ov�rens, da alt ikke kan staa 
stille, fordi en lille Bpldt er gaaet løs. · Og 
vi er :kun eµ lille Boldt i M:askinen. 

Nej, Hr. Hansen, Manden, s.om vi arbejder 
for, er Staten og Publikum. De skal ogsaa nok 
iønne os, såa vi kan være -tjent med det. 
Det opnaas bedst ved Forhandlinger, og . i 
dem vil vore Repræsentanter nok saa no
genlunde ku_nne naa vore M:aal uden yder
ligere Kontingentferhøjelse. Kampstmrkt kun
de ·vort P:ond i�vrigrt. ikke blive til · det -
foThaaberitlig nære - Tidspunkt, da Lønre
visionen er aktuel. 

J,eg tror ,vore udvalgte l\lbend kommer til, 
. orri saa er nødvendigt, at s,e efter, om· de ikke 
k,an spare nogle Ste,der. Hr. Hansen tager 
M�p.den fuld nok. Jeg finder det maa ·vær,e 
rart :;it have det som vore Kollegier i Frede-
1;ician at der ikke ses efter Pena:ene .. 

Hw. Hansen skriver ogsaa, ;i: 10 Miands
U dvalget er for Forhøjelsen. Jeg har· talt 
med• et af Medlemmerne, og jeg fik ikke den 
P:orstaael�e, at der var Enighed om .Forhøj
elsen. Vi. kunde forresten gerne ønske. Ho
vedbestyrelsens l\lfoning for eller imod, saa 
vi Miedlemmer kan tage vort Standpunkt der-
�fter. · · 

T. Chri s t e n sie n, Gb.

• skaffe disse ulykk"elige ti-lskækk'eligt ad Lov
givningens Vej, s.aa er det vor ufravigelige.·· 
Plagt selv at yde dem den S:tøtte vi ·kan.
Jeg vil bede enhver tænke over dette alvor
lige Spørgsmaal.

De røde Faner. 

Intet Aar imødes,es med større Spænding, 
med større politisk Højtryk end.Aaretl 1919. 

P. S � s s i n  .g, SJagelse.

Kontingentet. 

Jeg er nu·ikke helt enig med- Hr. Hansen i, 
af det er nødvendig] at faa vort Kontinge:nt 
forhøjet igen, for at H;ovedbe:styrelsen kan 
faa mere at arbejde med. Er det nødvendigt, 
komme1; d'Hrr. nok selv. De h:ar vist, at de 
ikke er" bange fc\,r at komme .. til Medlemmers 
ne. Mien ��vedbestyrels,en har se!; at-Tidein 

Krigen er · sluttet. Og ud fm dette Vild
førelsens Helvede marscherer nu de, der haar.
dest maatte lide og var ved at 'segne under 
Krigens ·blodige Kors - Arbejderne, der intet 
har, men y1

der _det største. Arbejderne er: sig
Tidens Vilk'aar bevidst og kræver med Hæn
derne knuget om de røde Faner sociale Re
foqner gennemførte og Retten til fuld Del
tagelse i �amfundets. Styrelse. 

Eµkelte Steder kr,æv'er Frantaster endogi Pro
letariatets Diktatur 1gerinemført. De forlanger 
Regeringsmagten uden Hensyn til, om der 

•

.• 
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staar et Flertal af Befolkningen bag_ dem. Vi 
_ kan i Rusland se et Eksempel p;rn, hvad Pro

letariatets Diktatur fører med sig. Nu er 9-et 
Arbejderne - en Del af dem - som• sidd!)·r i 
Højsædet og "ny,der Livet", medens de tid
ligere Velstillede fører en meget kummerlig 
Tilværelse, sikkert en endnu daarligiere lfil
væreise end Arbejderne nogensii:i.de har prøvet 
den. Og - maaske fordi det er den nemmeste 
M}aade at blive de mange p•aa - før,es der af 

· MHi.Wretalsdiktatorerne en kraftig Udrydde!-
- seskrig mod alle anderledes tæ'i,1kende. Dør

de ikke ved Vold, sultes de tildøde. Og
· Rusland er Kaos, Befolkningen i det· hele

prisgivet H,unger og S.y,gdomme. Agerbrug,
Industri og Ha,ndel er fordærvet. Ja, hele
Rusland ligger· som et sunket Vrag med den
røde Klud som 'vragm·ærke. Mon den S,witzer
i Verdensformat findes, der kan hæve Vra- ·

·get? Men en skønne Dag marscherer Demo-
kratiets Hærjrem og Lenin og Trotzky for
svinder. Krigen med lldvaabnene er sluttet
og nu er Kampen paa den politiske Slagmark
begyndt. Hvad den Kamp· Jrnn føre, til, er
uoverskueligt; dmvæltninge1' i m·ange For
hold forestaar, naar den sande Miorgenrøde

. er: ved at vise sig! for det årbejderi!de Folk,
der under Organisationens Frihedsfane er
ved at bry;de Slaveriets Lænfoer, som kræver
sig lønnet, agtet, respekteret og delægtiggjort
i de kulturelle Goder og Samfundets Sty:relse.
Kapitalen. ved,. at Arbejderne vil · have den
fulde Del i Udbyttet, s·om de har det skabende
Arbejdes Ret til. · Slægt efter Slægt har suk
ket efter deUe; kravet gaar nu ,ustands.eligt
en Sejersgang mod sin Gennemførelse.

Det gælder om, at Førerne er sig dette s.tore,
dette løfteri�e Ansvar bevidst. At de er klare
ove1;, at. Vejen til Socialiserin_g gaar aver alle
gamle Flordom'mes Lig. Deµ politisike Offen
siv maa • .gennemf.øres· hurtigt og over he1e
Linien. Ikke meq lange Overvejelser i Ud
valg eller Kommissioner, men med en hurtig
og klar Beslutning maa der handles, Frem-
tidens Love maa skri'ves med en Hiaand, der
ikke tøver.·

Dette har jkke mindst Bud til de danske
Statsbaners Organisationers Ledere ·om at
vær� paa Højde med Tidens Udvikling; thi
�r der noget Sted, hvor. mosgroede Fordom
l_!le sidder til Højbords:, saa er det der.

Dansk Lok,omotivmands Forening er bleven 
·stærk, man re�er nu med den, takket 
vor nu afgaaede Formand, Hr. Lok'omotiv
fører Christensen, Esbjerg. Og . under' 
nuværende forholdsvis unge og energiske Le
delse - og Ungdommen bærer Fiakkel 
Fremskridtet - ;g:aar Dansk 
Forening Fremtidens La,nd trygt im'øde, 

paa I Medlemmernes faste Organisationsfor
staaelse i Kampen for Tilværelsen. 

Hostrups bekendte Verslip.ie skal mindes: 
,,Følg med Tiden, 
hvis du vil holde dig ung i Striden!" 

Vi vil frem 'til n�get mere end kun at spise, 
sove og arbejde paa Jembanen, der. for Tje� 
nestemanden kun er Betingelsen for Livs
opholdet. Vi vil noget mere end blot være 
et Led i ej.et store Maskineri. 

,Derfor gælder det om, at Dansk Lokomotiv-. 
mands F:cireningls M.edle�mer tilkæmper sig 
en værdig, økonorp.isk Stilling, en Tj$leste
tid, der gj.ver Tjenestemanden Tid og Lejlig
hed til at ofre sig! for Hjem og for aanqelig. 
U dviklirigi. . 

·v
Vi vil alle føje vort Ønske.til, at Jernban;ens 

Qrganisationers Fremtid maa ses under den 
�ynsvinkel

1 
som var den bekendte folkelige 

Forfatter Johan Skjoldborg;s, da han nylig 
sagde til en Jubilæums-D �putati on : ,, Gennem 
en stor Portal drager vi ind i Verdensdemo
kratisering�n. Gamle Fordomme og dumme 
Skranker falcler omkuld og forener Aandens 

_ og Haandens Arbejdere." · 
N. H,a m me r.

�=� 

' 

Støt vor Organisation i Ord og Gerning 

25 Aars Jubilæum. 

Pen lste Februar fejrede Lokomotivfører L. S. 
Høegh, Kallundborg� 25 Aarsdagen �or sin Ansættelse 
ved Banerne som Lokomotivmand. Jubilaren, der har 
lært pa Aarhus_ Værksted, ble1v ansat som Lokomotiv
fyrbøder i Frederikshavn, og her forblev han. indtil 
han ved Forfremmelse til Lokomotivfører, 1. August 
1900, blev stationeret i Kjøbenhavn. Efter et Par Aars 
Ophold i Kjøbenhavn flyttede Høegh til Kallundborg, 
hvor han nu har slaaet sig til Ro. Jubil11,ren er ikke 
alene en meget kendt Personlighed/ indenfor Lokomo
tivmændenes Rækker, men ogsaa udenfor disse, og han 
har derfor ogsaa i Aarenes Løb beklædt mange Til 
Iidshverv. Fornylig blev han med stort Ste1�metal 
valgt som Medlem af 10 Mands-Udvalget og sidst som 
Medlem af Sygel/.a1?,sens Repræsentantskab, og det maa 
siges om Jubilaren, at han med sjælden Energi og Ar-

• 

•• 
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hej dsevne udfylder sine Tillidshverv og rnretager sine 
Standsfællers Interesse. Det er altid en stor 'Fornøj
else for Høegh at træde til, naar det kniber for en el
ler. anden og hjælpe ham at »klare Skærene•. 

Der blev i Dagens Anledning overrakt Jubilaren el 
Guldur med Inskription fra Lokomotivførerne i lste 

L. S. Høegh.

Distrikt, og fra Kolleger i Kallundborg en smuk Skri
vebordsstol med Navneplade, ligesom del i Dagens 
Løb strømmede ind med Breve og Teleg,·ammer fra 
nær og fjern. 

Vi vil ~ønske at Jubilaren endnu i mange Aar vil 
vie Lokomotivmændene sin Arbejdskraft og Interesse 
og vi vil benytte Anledningen til at sige ham en hjer-
telig Tak for den svundne Tid. C.

S. J. Christensen. 

Den 1,ste Fe.bruar var det 25 Aa; siden Lokomotiv
farer Juul Christensen begyndte sin Virksomhed som 

Lokomotivmand ved Statsbanerne: Jubilaren har altid 
staaet som et trofast Medlem af vor •Organisation og· 
har i en Aarræ.kke udført et Arbejde for denne som 
Medlem af Afdelingsbestyrelsen. Han er kendt for sit 
gode Humør og ved festlige Lejligheder har, han ofte 
ladet andre blive delagtige i den Livsglæde, der ud
straaler fr.a ham. Jubilaren er kendt og 

I 
skattet blandt 

de ansatte, han kommer i Berøring med, og han har 
sikkert paa mange Maader paa Festdagen mærket hvor 
afholdt han er. 

r n.� 

Vi ønsker ham hjertelig fil L))kke med de 25 Aar med 
Ønsket om at Fremtiden maa forme sig saalcdes

,_ 
at 

Humøret stadig maa være det samme. 

Dødsfald. 

V.: Chril,tensen. 

Mandag den 13. Januar d. A. afgik Lokomoti.vfyr
bødeT. Valdemar Christensen, Rangerfører paa Aar
hus H., ved Døden paa KommunehospitaJet som Følge 
af spansk Syge. - Søndag den 19. Januar blev afdøde 
under overordentlig stor Deltagelse begravet paa ·Nor
dle Kirkegaard i Aarhus. Kapellet var fyldt til Træng
sel, og et Væld af smukke Kranse dækkede og omgav 
Baaren. Inden Kislen med afdøde af dennes fi Brødre 
blev baaret ud, afsang Aarhus Lokomotivfyrbøderes 
Sangkor oppe fra Orgelet Salmen: »Dejlig 'er Jorde_n«. 
- Kredskasserer, Afdelingsformand, Hr. Lokomotiv
fyrbøder Soph. Jensen holdt ved Graven erl smuk og
gribende Tale, idet han skildrede Christensen som den
udmærkede Lokomotivmand og Kollega, han var, agtet
og afholdt af sine Overordnede, af de Lokomotivfø
rere, han havde kørt med, og i høj Grad skattet af sine
Kollegaer som en b,rav Kammerat, altid glad og for
nøjelig. Taleren sluttede med paa de danske Lokomo
tivfyrbøderes Vegne at bringe afdød� en sidste Tak for,
hvad han havde været for Kammeraterne og for sin
Organisation. Udtalte derefter et Ær'e være hans itnde.

" 
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Derefter bragte afdødes B,rod!er, Hr. Lokomotivfyr
bøder N. S. Christensei;i paa Familiens Vegne en Tak 
for den store Deltagelse. 

Afdøde var født d'en 22. Maj 1887 og ansat som Lo
komotivfyrbøder den 1. April 1908, opnaaede altsaa 
ikke at blive pensionsberettiget. Han· efterlader sig 
Enke og tre ukonfirmerede Børn, saa Sorgen er seh-
sagt stor i hans Hjem og i hans • Familie. De mange 
Lokomotivmænd, der kendte Christensen, vil derfor 
ogsaa yde qans efterladte den største Deltagelse. Hans 
Minde vil længe leve iblandt os. 

K. P. 

Hovedbestyrelsesmødet 
den 2•2, januar 1919. 

Alle �ar til Stede. 

Punkt 1. Meddelel_se fra Formanden. 
Formanden redegjorde for KonfliMen ved forskellige 

Privatbaner i Sverrlg, omtalte Stillingen påa ·Sekreta
riatsmødet i Slockbolm og den Stil!in'g Fo;retningsud
valget havde taget paa Mødet den 9. Januar. Beslut
ningen, · d'er toges paa Forretningsu·d'valgsl}'lø,det med
deltes pr. Telegram vore svenske kolleger. Vi har 
derefter llaaet at vi'de at et fr�1nkommet Forslag om 
Forøgelse af Krigstillæget midlertidig har udskudt den 
eventuelle Kamp, · idet det udsendtes til' Afstemning; 
men i Følge Dagspressen gaar Afstemninge.I,J. imod For
slaget. Vi maa altsaa være belavet paa at . Strejken 
kommer, og vi ved og haaber, at vore Medlemmer har 
Forstaaelse af Sit_uationen og viser vore svenske· Kam
merater al solidarisk Støtte. 

Efter en kort Diskussion blev Forretningsudvalget 
bemyndiget til, naar Strejken begynder, at opkræve et 
Bidrag som Understøttelse, hvorefter Sekretariatet rnaa , 
bestemme Stør-relsen af de følgende Bidrag. 

·Formanden redegj0rde derefter for Forhandlihgerne
om Rangermaskinespørgsmaalet, d� havde bragt som 
Resultat 2 Mands Betjening til de Overfarter, hvor 
Sovevogn� sættes om Bord, og til Roskilde Station og 

, enkelte Ha:vnebaner, hvortil vil medgaa ca. 96 nye 
Lokomotivførere. Vi har ikke tilendebragt Forhand
lingerne om Rangergodtgørelsen og Natpengespørgs
maalet, men dette vil blive behandlet i et nyt Møde. 
Omtalte derefte-r Sager, der enten ·var taget op til Be
handling eller afgjo-rte. Redegjorde for forskellige Sa
ger, samt en Henvendelse fra Generaldirektoratet. -· 
Refererede· derefter Sagen om l'ørvefyring, hvorpaa 
der er indløbet SvaF fra Generaldirektoatet, der har 
imødekommet Kravet om en G_odtgørelse til· de Loko
motivfyrbødere, der gør Tjerreste paa disse Maskiner. 
- Det _vedtoges at rette Henvendelse om at. Godtgøre)'.
sen ogsaa udstraktes til at gælde· Lokomotivførerne; 

Formanden kom derefter jnd . paa Agitationen . blandt 
Medlemmerne, der nu maa finde Sted og redegjorde 

derefter for del Fond, som skulde stiftes indenfor 
•Nordisk Lokomotivmands Forbund«. Omtalte deref
ter· at F<?rhandling skulde finde Sted om visse Vel
færdsforanstaltninger paa Maskinerne. Til denne For
handling er af Kredsen valgt M. Mortensen, J-1. Kann, 
L. Rasraus&en og K. Johansen, desuden deltager Se
kretæren og jeg. Meddelte dereftr,- at Ordrekommis
sionen begynder sine !\foder den ,27._ .Januar. :_ l{om 
derefte_r ind paa Lønsagen. 

Der udspandt sig en livlig Diskussion om Forenin
g.ens Taktik i Lønkampagnen som 1nan enedes om o,g 
tog til Efterretning. Det besluttedes at Formanden 
skulde besøge Afdelingerne og afgive Beretning. - De 
øvrige Meddelser toges til Efterretning. '-

Punkt 2. Beretning fra de staaende Udvalg og Re
præsentanter i C. 0. Fællesudvalget, Laaneforeningen, 

Lille/und redegjorde, for Laanesagerne og de inden
for Laaneforeningen -for_etagne Forretninger, omtalte 
derefter en Udslationeringssag fra. Fa- til Vm., som 
ikke kunnne fremmes. 
- Formanden r�degj�rde for de i Fællesudvalget be
handlede Sager, og ·meddelte bl. a. at Tjenestenumrene 
for. Lokomotivfø.rerne o, a. forsøgsvis v·ild!e blive af
skaffet, dog maatte Tjenestemænd med ens Navne re.Ile 
sig efter de Bestemmelser, der i saa ·Hen seende maatte 
træffes for at ·undgaa Forvekslinger. 

Mortensen stillede· Forslag om at Sekretar.jatets Med
lemmer udvidedes til at omfatte 4 M ed,I,emniei· · fi·a 
hvert Land,, 

- Toges til Efterretning.

Punkt 3. Hovedkassererens Kvartalsoversigt.
-H. -Kann gennemgik Regnskabet og de enkelle· Po

ster, og omtalte -derefter •Dansk Lokpmotiv Tidende«s 
Regnskab. -- Redegjorde i store Træk for llegnska
bet for 1 Q18.

C. A. Vording fremsatte forskel,lige Bemæ1·kninger
paa kritisk Udvalgs Vegne. 

Punkt 4. Kontingentforhøjelse. 
Formanden redegjord� -for et a·r Fre�lericia Lokomo

tivfy'l'bøder Afdeling fremsendt Forslag og omtalte for
skellige i Forbindelse dermed staaende Forl1old. 

Efter nogen Diskussion besluttedes d'et at ·sagen lo
ges op til Behandling paa - Hov-edhestyrelses- og 10 
Mands Udvalgsmøder· den følgende Dag. 

P°iinkt 5. _1 ste Behdndiing af Budget for Orgonisa
tionen og ,Dansk· Lokomotiv Tidende, 1919. · 

H. Kann redegjorde for Forslaget til gudget for Or
ganisat-ionen, de,r ,visfe stort Tilskud til Hovedkassen 
og til »Dansk Lokomotiv· Tidende•. 
·· Det vedtog.es' at udsende Budgette·t til J-[ovedbestyrel

sesmedlemmerne. Redaktøren redegjorde for Budgettet
til Bladet og ledsagede dette med 'nogle Betragtninger,
bl. a. at Fremstillingen af Bladet siden 1914 var steget
med. 280 pCt.

D'et vedtoges i Anledning af de fremsalte Udtalelser 
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ang. l>risstign_ingen, at Redaktionsudvalget paa næste 
Forretningsudvalgsmøde fremsætter et Forslag herom. 

Punkt 6. Eventuelt. Der forelaa en Henvendelse om 
Lokomotivpersonalets private Hjælpeforening, som toges 
til Efterretning. 
· L. Rasmussen forelagde en ,Sag ang. en L.ok9motiv-
fyrbøder Aarhu�. 

C. M. C. 

Lokomotivførerkredsens 
Møde 

·Lokomotivfyrbøderkredsens
Møde 

den 22. Januar 1919. 

( 

Alle til Stede. 
Punkt 1. Meddelelser fra Formanden. 
Formanden omtalte en Henvendelse O!Jl det Mis

brug, der finder Sted under Lokomotivfyrbødernes Re
servetjeneste ved et større Depot, med Hen.syn til 

· 
L . · F I d 

11� Pudsnmg af okomohvernes yrp a ser. 
En Sag fra Gedser �ngaaende LQ)-omotivførernes 

Tilsidesættel,se af Lokomotivfyrbøderne ved en Foran
dring i Kørselsfordeli�gen henvistes til H. B. · 

den 22. Januar 1919. 
Fra Brande forelaa en Forespørgsel om• Personalet, 

trods Fritagelse for Udvaskning, kan beordres til atAlle var til Stede. 
stikke Rør ud. Formanden har til skrevet Af delingen, Punkt 1. Meddelelse fra Formanden. 
at man anser det for givet, at Pei:._sonalet ogsaa er fri-

Formanden omtalte en Indmeldelse i en af Kred- taget for dette Arbejde paa de Steder, hvor Depotet be-
sens Afdelinger. Den paagældenae Afdeling havde fo. sørger Udvaskningen. 
respurgt om Betingelserne for qptagelse, og �herpaa En Sag fra Lkfrb. Andersen, Ng., angaaende· en har vi svaret og vi har· derefter modtaget Meddelelse Ansøgning om en Bytning, som Distriktet, med Moti-om, at de opstillede Krav var imødekommet.· Ref!!re- vering, nægtede Samtykke til, maatte Bestyrelsen give rede en Sag fra Fredericia,. der var lhagt i Orden, og Distriktet Medhold i. 
omtalte dfrefter den tidligere behandlede Sag fra Vam- -

Fra to Lokomotivfyrbødere forelaa Anmodning om drup, som· endnu ikke var bragt ud af Verden. Da ' · Dispensation f.ra Ancienitetsreglerne. Bestyrelsen tog Sagen maa· tilendebringes, vedtoges det, at give Afde-
Stilling til Spørgsmaalet, de.r gik til' H. B. med AnbeJingen frie Hænder med Hensyn til, hvad der videre: 
faling. maatte gøres, forsaavidt den paagældende ikke ordner 

Angaaende Tørvefyringen, er der· nu kommen Svar sit Forhold. 
paa det indsendte Andragenile; det gaar u·d pa� at der - Meddelelserne toges _til Efterretning. 
foruden forskellige Foranstatninger, · ydes 'Lokomotiv-

Punkt 2. Kassererens Beretning. fyrbødere� l0 Kr. pr. Maaned med tilbagevirkende 
Hviid redegjorde for Indtægterne Aaret, der ud- Kraft fra lste April 1918, naar Tørven udgør mindst 

gjorde ca. 19,1 50 Kr. og Udgifterne androg ca. 18,750 to Tredjedele af Brændselets Vægt. 
Kr., og bebudede at Overskudet vilde blive -større, naar , Punkt 2_ Meddelelser fra Kassereren, herunder Kvar-
alle Indtægter var· indgaaet. Kassebeholdningen ur!- talsberetnir.g. Regnskabet, der var ført pr. 20. ·Janu'ar 
gjorde ca. 2500 Kr. . '· 

r1919, toges til Efterretning._ - Meddelserne toges- til Efterretning. Kassereren fremlagde derefter et Forslag til Budget 
· Kassereren forelagde derefter Budgetforslag for 1919, for 1919, der efter en længere D-iskussion toges til
der toges op til en lste Behandling. Efterretning. 

- Med enkelte Ændringer vedtoges Forslaget.
Punkt 3. Eventuelt. 

Lillelund fremdrog Sagen angaaende' vacuumbrem
!lede· Togs Standsning paa farlige Stationer og <len 'nye 
Ordre angaaende Retten 'til Kørsel paa Loko1!1otiverne. 

- Det besluttedes' at fremme disse Sager; 
Kahn omtalte derefter Signalgivningen ved Blok 

med "Overkørsel, som virkede meget uheldigt. 

- Sagen toges op til Behandling.
Det vedtoges derefter at rette Henvendelse om Tæn

ding af de for_skellige Signaler, som midlertidig, paa 
Grund af Belysningsmaterialemangel, .holdes slukkede. 

C. M. C:

P. A. J. 

Fra det daglige Liv. 

Det kan som bekendt hænde, at et M.en
ntiske, der skal tidlig op om ,M:orgenen, kan 

· forsove sig en enkelt Gang. Det kan 11-ænde
de, der skal - op saa. tidlig som 6 eller 7 �m
M()rgenen. Nu skal som bekendt Lokomotiv
mænd op baade KL 3 o� 4 om Morgenen og
enkelte endog før paa Natten:

/ 

I Stavanger hændte det Fænomen, at en 
F:y):'bøder, som skulde ud tidlig -�n Morgen,
forsov ·sig, og som følge deraf fik han fø�
gende: ,,De meddeles hervied en_ str�ng Irette
saittei�e, for a1 De. den 11. Juli i o'\ar ikke 

; 

,. 



' 

\ DANSK LOKOMOTIV T-lDENDE 35 

fremn1ødte til beordret Tjeneste i Lokal tog, 
Nr. 3. Man vil samtidig ikke undlade at med-

- jiele Dem, at F!orsovelse ikke kan i·e;gnes som
gyldig Grund for , saadan Forsømmelse.
Gjentagelse vil derfor medføre de alvorligste
Følger for Deres Fremtid som Lokomotiv-
mand."

Efter c LllE skf:l formodentlig: en Lokomo
tivmand, selv om han sover, ikke' forsømme
Tjenesten. Blandt alle Fordringer, som stil-

·1 H, L ' les ti en :okomohvm·and, bliver nu ogsaa
det nødvendig, at h'an kan indstilles til Søvn�
gængeri paa bestemte Klokkeslet.

Hvad om man i Stavanger forsøgte det van
lig brugte M:iddel, at ,vække de, der skar saa
tidlig ud. Derved sp·arede man alle Ubeha
gelighederne, endog saa mærkelige Skriv•el-
ser som den her citerede.

(F!ra Norsk Lo,komoti v-Tidende.) 

'Hr. Redåktørl 
Var det ikke muligt at De, Hr. Redaktør, kunde give 

n_tlg Oplysning om Størrelsen af de Kalendere, der er 
ophængt paa· Opholdsværelserne i '1. og 2. Distrikt, thi 
de Kalendere, der i Aar .er udleveret i 3die Distrikt til 
Maskindepoterne, .er af minimal Størrelse, omtrent 
som almindelige Spillekort, 115 mm: lange og 70 mm. 
brede. De, kan nok.. tænke Dem Satsens Størr,else paa 
disse; man maa, anvende Lup for at læse dem og inden 
lang Tid er de _paa Grund af Brugen ulæselige. .:.__ 
Jeg kunde tænke mig, man- sparede al den unødven
dige Mak.'Ulatur, der udsendes til os; thi p�;

u 

den 
Maade bliver der smidt Masser af Penge i Rendestenen, 
og i Stede� gav os Kalendere, som kunde taale at an
vendes i et Aar og dog var læselige. 

/ 

Er man lige saa sparsommelig andre Steder?· Vi har 
I _ � ., I l '-).J 

her til vOTt Brug købt en af almindelig Format. 
Deres C. 0. 

dfr, ,hvo,ri Forfatteren skildrer saavel Lokomotiv
som Tog:personalets Genvordigheder, navnlig i 
strenge Vintre, paa en baad'e morsom og tilforlade
lig Maade, der af og til vil bringe Smilebaandet 
i Funktion og virke opfriskende paa Læseren. 

I det hfe giver Hogen udmærkede Oplysninger 
om alle de betydeligste Data og Personligheder, 
som saavel ældre som yngre Lokomotivmænd kun 
kan have Fornøjelse af at stifte nærmere Bekendt
skab med. Forfatterens smukke Tilbøjelighed til 
at undskyldf Fejltrin 013 søge de gode Egenskaber 
trukkei i Forgrunden vidner orh en retsindig Ka
rakter og en fin Tænkemaade. 

Bogen er udkommet paa J. Frimodts Forlag og 
er paa 180 Sider. 

A. Møllebro. 

Hjertelig Tak 

Lokomotivførere og Lokomotivfyrbødere af Ny
borg, Esbjerg, Fredericia Afd. og Aarhus Lokomotivfyrb. 

,, Afdeling. Maskiningeniøren i Fredericia og Lokomo
tivpersonalet i Odense ,hedes ll,I.Odtage min og mine · 
Børns hjerteligste Tak for de Beløb, som er blevet mig 
skænket efter min Mand Lokomotivfyrbøder K. K. Klau
sens Død. 

·sine Klausen, Odense.

En hjertelig Tak til Strµer, Aarhus, · Ska�derborg,1 
Fredericia og Nyborg Af�elinger for de smukke Kran• 
se til min Mands, Lokomotivfører A. Dichs Begravelse, 

' 
Emilie Dich. 

Det sj.!l3lland-talsterske 

. .. 

De Kalendere, der ,er ophængf i lste Distrikt, er af' 
den samme· Størrelse, s�ni de vi hidtil har haft. ,.__: Vi er -
af den Mening, at da det ikke kan dreje sig om noget" 
stort Beløb til Anskaffelsen af :\{alendere, kunne man· 

Statsbanepersonales · Bi�liotek. 
I Henhold til Vedtægternes § 6, fratræder efter Tur 

den I. Maj d. A. nedennævnte Bestyrelsesmedlem
mer m.fl. 

/ 

i ·3die Distrikt vel nok have anskaffet et noget større 
Format end det omtalte, Distriktet bør dog ikke 
glemme, at Kalenderne ved Brugen blive en Dei til'• 
s�udset og at de som Følge heraf bør være saa store 
at Skriften stadig er læselig. 

Red. 

Jernbaneliv. 

·En Bog med ovenstaaende Titel har en garn- ,
mel Jernbanemand, forhenværende Togfører og 
Stationsforstander· Vilh. Hansen, skrevet. Bogen 
begynder med Aar 1870 og strækker sig derfra 
over 34 af d:e danske Statsbaners største Udvik-
lingsaa, til 1904. 

(
"'" 

: 
fonte hal�hurtd«,ie Si· 

Be�tyrelsen: Trafikinspektør Harboe og · Assistent 
Olii.m. - Suppleanters Assistenterne C. P. Pedersen 

· og C. Dænckermortensen. - Revisor: Depotarbejder
Tietze. - Revisorsuppleanh Overassistent Møller-
Holst. _

Samtlige fratrædend er villige til at modtage Gen
valg, Kandidatlister jndsendes -til Bestyrelsen senest
1. Februa�.

Boatyretsen. 

Rettelse· til Adrøssef ortegnelsen. 
Kasserer for Struer i..fb. Afd. rettes ,til Lfb. C. Bo

nore, Kirkegade 19 C. 
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Til Medlemslisten., 

Indmeldt l. Januar 1919, Lokornotivfør-er 'A. Høst, 
Nyborg og Kongstad, Thisted. 

Ov�rført fra D. S. og M. F. Lfb. A. J. Nielsen, C.
V. Vest, A. Chr. Jensel!, Brande, Aspirant A. H. Hege-

ORG OG A.BRØN,DUM & SØNS 
AKVAvn:rER 

�cl � 

_________________________________ , ______ _

Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 19 I 9 

HAFNIA 
ca. 95 Mill ioner Kroner. 

Samlet forsikringsb�stand pr, 1.Jan.1919 

ca. 350 Milli9ner Kroner. 
---

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 at træde i Forretnings{ orbindelse med os. Som Grund for dette 
atanføres, vi sidenEtableringsaaret 1895haropnaaet en meget beiydeligOmsæini ng 

Nørrebros Vinim.poPt Nørrebr ogade 178.
. ROBERT BERTHELSEN Tlf. ·Taga 1300

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

C- .D. f�nders Vinhandel, �:flg:.d;2tt
Bedste og, billigste Indkøbssted paa Vesterbro for

Vine og Spirituosa. 
· SPIRITUOSA SKRAA, CIGARER
O G  VINE.,;__ � OG TOBAK - ,_

kø b e s  b i 11 i g s t i 
Cigarforretoirigen, 'i stedgade 18.

�\e\t\t\s\te �an\'�et o_g �"{se\t\".O\'\et.
Stort Udvalg.

V. Malling Olsen, Godthaabsvej 44.

Frederiksberg Lejebibliothek. 
Bog�, {v'lusik- & papirhandel. 

H. SINDAHL PEDERSEN.
GI, Kongevej 113. Tlf. 2892.

(Hjørnet af Alhambravej,(

E. Hansen
Bøger ® Papir @ Musik

® Galanteri ®

Blaagaa:rdsgade 27.

Elektrisk Lys og Kraft billigst
Telefon-Ringeledning - - .:. Elektriske Artikler 

...•..••. � .. � .•••..............•••• 

, ,��t�r�r�� �tutej�nu� 
15, Absalonsgade 15,

bør være D�res FODTØJLeverandør 1 

Forretningen grundlagt 1879.
�··································· 

Damehatte 
Altid Nyheder 

Altid· billigst • -
A/S Zillme:r_,

Istedgade 126.
Bemærk! Gamle Hatte ompr�sses billigt

P. PEDEQ.SEN,
aut. Installatør. 

N, FRIHAVNS GADE 17.

Engelsk Spisestue, smuk, lys Eg,-komplet, 1500 Kroner
Komplet hvidlakeret Soveværelse . , . . . . 4150 -
Moderne Eg. Spisestue ... , , ..... , .... 2150 
Komplet Eg, Herreværelse . , . , . , . , •. ,. 3150

Bjelkes Cllle 18 St. o. G. 
?====== 

Annonce-Ekspeditioner:
for ·Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 1, 

Telefon Veste( 4011. 
For Provinsen: L. Rasmussen, H11ns T:msensgd. 14, O!iense.

Telefon 2288. 

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.

I ' 
I l 

--
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