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Den svenske
Lokomotivmandstrejke.
0

I de to Uger, der er forløbet siden s.idste
,Nr. af L'okomotiv Tidende kon'l- M
' e; dlemmerne
i H,ænde, har VOJ'e Kammerater ved de sven
ske Privatbaner været i Strejke. Andet Steds
yil findes en Oversigt over Grundene til, al:
det blev nødvendig1t at gribe til det skarpe
og tveæggede Vaaben, �om en Strejke altid
er. Me, dlemmerne vil være enige med os og
med de svenske iLokomoti,;mæ
_ nd i, at · der
intet andet var at gøre
end
at
gribe til Strej
•
ken. Overfor Lokomotivmændenes fuld
kommen rimelige og beskedne Krav indtog
Arbejdsgiverne en Stilling, der fra førs,t til
sidst var skarp, ja,' næsten haanlig1t afvisende
Da. alt andet_ glippede,, forsøgte man endog
ved Skintilbud at skaffe sig Ti9 til en illoya, l
Forberedelse- af den Kamp, man ikke vilde
strække sig en·Tomme for al afværge. Hen
synsløshed og slet skjtilt Vilje til selv med
uhyre Pengeofre at kue Lokomotivmæ
' ndenes
Organisation og Lokomotiv'mændene selv ned
i nedværdigendei Forhold, har væiæt Lede
motiverne for de svenske Arbejdskivere. ,
I_ Tm·sdagJs, da Strejken havde varet godt
og vel 14 Dage, greb · Civilministeren, Ijr,
Schotte, ind med et Mæglingsforslag. El an
detsteds i Loko
, tnotiv Tidende omtalt mi-

...

16. Februar 1919,

nisterielt M,æglingsforslag skal de,refter danne
Grundlaget for nye Forhandlingei· for en
Forligskommission. Dog skal det særligt un
dersøges .,om og efter hvilke Grundsætri.inger. der bør ·gi'les Lokomotivpersonalet særlig· Godtgø�·else for den Forøgelse af Arbej
det, som de overordentlige F'orhold har medført.,,
sa'avel Arbejdsgiv�rne som Lokbmotiv-
manclsforbundet har straks erklæret sig1 be·
redte til at forsø,g e Mæglingsvejen.· Men med
en karakteristisk og lidet lykkesvanger For
skel. Lokomotivmandsforbundet, der slraks
har aflyst Strejken _:_ fra og med i Lørdags
- siger i sit Svar til Civilministeren, at man
gaar ud fra, at der under Forligsforhandlin,
gerne kan f r e m S æ t te S Og d r Øf t e S F O' r
SI\ a g
om Ændringer i · Miægling sforslage L.
_
_
Denne Udtalelse er saa selvfølgtehg beretti
get, at det næsten skulde synes overflødigt
overhovedet at fremsælte den. M1en Arbejds; ..
giverne bliver sig s.elv lig. De har 0jeblikke
lig tilstillet Ministeren en Skrivelse, .hvori de
erklærer, at der ikke maa kunne saa megel
soni tales om Æn<;lringer! Megen Vilje til Fred
lyse1� just i k'k.e ud aJ' dette. M;en vi faar jo
ha.abe det bedste. Skulde Arbejdsgiverne ved
en utilbørlig og samfundsmæssigt uforsvarlig
S\ædighed endnu engang f:nemtvinge Konflik
ten, ved ;i danske Lokomotivmænd, hvor
vi har vores Plads.
,
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DANSK . LOI<Oly\OTIV TIDENDE
---------------------'--------------------\-=Uheld, der mellem Åar og J?ag afværges netop .
ved Lokomotivførerens Agtpaagiv·enhed o_g.
Snarråadighed,,det !rnmmer sjæl,dent til Uden
· Hvad der i Tiden mest bes:kæftiger Loko forstaaendes -Kundskab.
,
motivmændenes Tanker, ser man klart af de
Nej, Grunden til at L'.okomotivpersonalet
forskellige Artikler i Lo,komotiv Tidende: De .er distanceret •er den, at vi selv ikke
Stilling
omhandler næsten alle vore Kaar og hva. d har forstaaet at hævde · vor
man kan vente sig af den kommende Lønrevi overfor Administrationen 6g1 Lovgivnii:i.g�-', "
magten, ej heller overfor Publikum . i det
sion.
Det forekofllmer . mig, at man derigennem Samfund vi )ever i. Vi ha:r beskedent holdt
ligesom gennem den Nytåarshilsen vor ærede os tilbage i den Ubemærk•eithed, som vor no
Formand udsendte til Afdelingerne kan v�jre get isolerede Gerning forlener os med. Det
Storm. Man· aner Skuffelser og fejlslagne_ er meget almindeJigt, at de Rejsende, som gaar.
iForhaabninge:t. Hvad hidtil er sivet· ud fra, ombord i et Skib erkyndiger sig om, hvein .
Lønkommissionen peger for Lokomotivper Kaptajnen er, søger et Indtryk af.hans Person
ved at se ham paa Komm�ndobroen, hvilket
sonalets Vedkommende i samme Retning.
Der er faldet Udtalelser om, at skal vi naa selvfølgelig dikteres. af Bevidstheden om, at d� ·
noget, maa det blive ved egen Hjælp, hvilket under Rejsen er prisgivet denne Mands Dygtig�
sikkert er rigtigt. Det er kun kedeligt, at man . hed og den Alvor, hvormed han· rygter sit an�
ge, og særlig de, 'som hidtil har ledet vot Or svarsfulde Hverv. · Men hvor mange Rej
t
,ganisa ion, har haft saa vanskeligt ved at faa sende paa Jernbanen ofrer ·Folkene paa
Øjnene op derfor. Jeg mindes intet om, at Maskinen en Tanke ,endsige Opmærksofll:.
vor Stillings særlige Vanskeligheder og An hed, skønt de i lige saa fuldt Maal er pris
svar har blot været anei,kendt endsige værd givet Lokomotivførerens Person. Og hvor
sat af de andre Tjenestekategoriers Folk. · At for er det saaledes? Fordi Lokomotivperso
Regering og Lovgivningsmagt gennem Aaren'e nalet aldrig har afkastet· Beskedenheden og
har indtaget en lignende Stilling overfor Lo gennem Dasgpressen gjort Publikum op
komotivpersonalet, fremgaar af vor Stillings mærksom paa den. Kendsgerning, at naar de
i,tadige Dalen i Løn, Position og Anseelse i Rejsende Aar ud °-g. A'fl,r ind befordres uden
Forhold til de Tjenestekategorier, med hvem Uheld og med en Forsink·else, der ikke er
i hvert Fald Lokomotivførerne var sidestil større end Tilfældet �lmindeligvis. er, saa
let ved Jernbanens Start. Hvad er da Grun skyldes dette i særlig Grad Lokomotivperso
den dertil? Ja, Grunden er ikke at søge hver nalet. Og naar de Handl<:;nde og Landbru
ken i, at der er færre enerverende o,g sund get f,aar deres Var-er frem, ja, selv naar
hedsnedbrydende Momenter i. Tjenesten end Publikum modtager sin Post, saa skyldes dette
,
. i lige saa fuldt Maal Lokomotivpersonalet som
før1. ej heller i, at Personalet er ringere kva
r
de andre Tjenestegrene, maas'ke .endda . nok ,
lificeret, ogi
endnu
mind:
ie
i
et
forringet
A
n
'
:
saa nieget, eftersom vi dog. betjener Drivkraf
svar.
· Lad kun Miedansatte· søge at forringe og ten for det hele.
bortforklare Lokomotivpersonalets Ansvar.
En væsentlig Grund til aJ Lokomotivfører
Det har kun sin Grund i to Ting: Den ene stillingen unde�kendes, og vurderes forkert
vil jeg ikke nævne, den anden er manglende er,'at ingen forstaar den fuldt ud ude�r netop
' Forstaaelse. Men dette skal ingenlunde af Manden selv.• J�g vil hævde, .at end ikke
holde os fra at fremhæve Ansvarets Kends-, .Jernbanens Maskjningeniører som ,Regel har
gerning Gang: paa Gang, indtil det bliver fast den rigtige Forstaaels,e af vort A�bejde. For
slaaet og der bliver taget Hensyn· dertil paa• det meste kommer· de nemlig hos, os _paa .
_ rette Sted. J,eg mindes ikke et eneste Tog �askinen o� Dagen og i Magsvejr, og der
uheld i de snart 25 Aar, j�g har tj-ent D. Si. næst er der nu engang Forsk,el paa at staa
B., hvor det ikke først og: sidst har lydt baade som ov�rordnef Tilskuer o'g som den, der
fra den ene og den anden Side:'' Har Lokomo skal handle og bære Ansvaret. - Vil man be
tivføreren- forset sig? Har han· været paa sin dømme en Skibsførers vanskelige _ og. an
P6st� Eller: Har Lokomotivføreren nµ ogsaa· svarsfulde Hverv, saa staar man il<.ke hos
gjort_ alt hvad der kund.e gøre's for_ at. af han'i paa Broen en Solskinsdag, -hvo'r Havet
værge Uheldet? Hvad Lokomo tivføreren ofte er blankt, men derimod i en snetyk Storm
kun har Sekunder til at overv•ef e Og\ bririge vejrsnat,. haar Himmel og Hav staar;· i et og
. til Udførelse, det si,dder andre· Herrer bag Fyrene svigter., Først ·da faar I):lan den ,rette
efter mageligt paa Kontorstole og overvejer Forstaaelse af, hvad Mandens Stilling fører
i timevis; findes der da ud :µ) at no.get er med sig og dertil Respekt for hans Arbejde. ·
forsømt, ja, da er Lokomotivføreren saavist Ligesaa med Hensyn til Lokomotivførerstil
aldrig gaaet Ram forbi. Me, n hvor mange lingen. M,an maa v,ære paa Ma,skinen om Nat-
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ten enten· na;rr Taagen skjuler alt eller naaT indlysende i -Forskellen paa Ansvar. Ogsaa
en 'Snestorm sætter Himmel og Jord i et, , Værkstedsarbejderne har gennem deres Or
naar Sneen "fyger -ind i Førerhuset og Loko ganisation forstaaet med smaa Mellemrum a:t
motivets Udkigsruder er blændet og Tyknin tvinge deres berettigede Krav igennem.
gen �ækker � dsig�en .til de 9ifte tilsneede og
Der hefter ,en iøjnefaldende Fejl ved den
. delvis usy,nbge Signaler. Enhv•er Lokomo- Del af Tjenestemændenes Indtægt som ne., tivfører ved• af Erfaring, hvqr vanskeligt for .q,:eyne� •IJyrltd�tm�g, ,ic!et denne Del, SOlll
· ikke at si�e umuligt det ,er i saadant yejr Ordet siger, ydes i Erkendelse af, at Lønnen
,at' se noget ved at kigge udenfor Førerhuset, er utilstrækkelig endog hvor der blot- er Tale
- hvor Sneen pisker i Øjnene, ·s1aa man kun om at leve. · En Familie _paa 8 Medlenimer kan
momer,itvis kan aabne dem. , Var man saa selvsag:t ikke leve for det samme som en Fa
endda· garderet
mod anden 1Forstyrrels_e. Men milie - paa 4 Medlemmer.. Dette · har de
1
hvor ofte er 'der ikke i et saadant kritisk fleste Kommuner indset og har h'an·d
Øjeblik sprung:et ,et Vands.tandsglas eller et let derefter.
Ligesom ogsaa Regerin
Olieglas.· eller iøvrigt indtruffet et eller andet, gerne .i vore_ - Nabolande _ yder · Dyrtids� '
' �om har krævet Handling i det Øjeblik, hvor tillæg efter Børneantal. _ Forholdet er blevet
et', Fejlsy1,1 .med Hensyn til Signalets Stilling det med. Hen:,yn til Beklædningsspørgsmaa
kan have de frygtelig�te Følger? Dersom det let, at større Tjene:steman4sfamilier har VaV
rejsende Publikum tænkte paa; hvilket Fare- get mellem at gaa halvnøgne eller at søge
1µoment, der indeholdes i den Omstændig deres . Beklædning hos Marskandiseren, der
s Tank,er ogs.aa un- hapdler med' bedre Folks aflagte Klæder.
hed·' at Lokomotivføreren
... '
.der Tjenest�n uvilkaarlig tumler med det sam- Ener hvad siger. man' til, at jenestemanµs
me - som:. de af- Omstændighederne tvfoges til far;nilier af Nød tvinges til at lade deres Børn
:;it beskæftige sig med-udenfoi;- Tjenest�n. nem- pespise a Kommunens Skoler? Organisatio
- lig Gældspostrr, ?,betaleliife R�gninger . og nerne burde hurtj:'g�t;nilJ-ligt_ søge et Tillæg
Mad- og · Bekiædnmgsspørgsmaal, saa ·vilde pr.\ Barn lag:t til Dyrtidstillæget.
det samme
Publikum utvivlsomt med stor
Alle Tjenestemænd ser nu med Forhaabning
,
Styrke ;tøtte vor'e krav om straks at blive og Længsel hen til det Forslag, der maa blive
befriet for dette økonomiske Tryk, der over 'Fru,gten af Løn�ommissionens Arbejde, riaar
alt følger os som, et, ondt Spøgelse. Det· er den engang bliver færdig. Det ske snart.
e_n for os nedslaaende Kendsgerning, at_ en Me,n som Tiden gaar, er der fremkommet
, Lokomotivfører, der har· tjent Jexnbanen i et Diskussionsemne, nemlig Tanken om: ,,Gli'
over 20 Aar,_ er- økonomisk ringe);'e stiHet end dende Lønskala". Hvorfra Tanken stammei·,
den Arbejdsmand, .der -for et Aar siq,en eller ved jeg ikke, men jeg tror ikke, den, glidende
senere er kommen,lige fra.Gade� ind til Jern Skala vil blive til vor Gavn om den indføres.
banen for at gøre Pudsertjen�ste.· Med andre Den ei sikk_ert fremsat i rigtig "Erkendelse·
_ laQrd, LokQmotivførerstillingen værdsættes
af, at alt hvad der glider alle D�g-e og til
., vere end dette at sidde paa en Skammel og alle Tider har lettest ved at __glide nedad.. Den
med en ·Tot Tvist aftørre en Maskine. Saa hænger, sikkert sammen med_ frygten for, at
bagvendt er - Forholdene .blevet. Vilde man Tjenestemændene med en under Dyrtid ved-.
spørge: Ved hvil�('. Midler har Arbejdsmær,i tagen Lønningsloy skal lukrere for meget ved
dene naaet deres nuvæfende Lønsats; som · et eventuelt betydeligt Prisfald og kan saa
ingen hiµ- Ret til at misunde dem? Svaret kan ledes kun betragtes som et. Middel· til ;it fra
kun blive dette: Ved Hjælp. af deres Organi tage os en eventuel Velstandsforøgelse, de_r
sation, der -er stærk nok til at tvinge ogsaa dog kun vilµe yære at betragte som en beret
en Minister til et af to/,,e•nten betale den for tiget Erstatning for lange Tiders Afsavn. pes- ·
langte_ Lø� eller miste Arbejdskraften. Da uden vil der fb altid yed tilbagevendende
- man, gik fra _Haan'dværkerstillingen i· Værks Lønrevisi01;ier kunne raades :f3op p,aa for
stederne -ind i Lokomotivtjenesten, var· det store , Misforhold.
µi.ed det Haab og i den ):Iensigt-{ at skabe sig
Der er et Ord__ som betegner den l�vesfe
en bedre økp�omisk. Stilljn$ {Og hvad har Stilling et Menneske kan J,taa i til andre
man saa naaet, trods: det at man har 'ofret Mennesker, nemlig Ordet "Træl". Et saadant
�kke saå faa af sine almenmenn{)lskelige Goder, :Menneske har ingen Rettigheder aver sin egen
.idet man e� til Tjeneste �e�lig som Søgrt Person men maa tage alt, so'j:n Herren' vil
,
1
�at saavel. som Dag? Ja, Kendsgerningerne give det.
,Ud fra en' lignende Tilsta,nd. har de
giver Svaret; thi Forholdet er_ det, at end
private
store
Arbejderorganisationer genne'm
!ikke en L�komo�ivført?r med lang Tjeneste
Tidens
Løb
hævet
deæs Medlemmer · saa
er naaet videre· 1 Indtægt, -uaar alt regne
s disse er lige Part med Arqejdsgivereii' i Be
hied, end_ Haan9-værkeren paa V,ærkstedet
trods alt hvad der _er_ ofret 9g �rods d�t gansk� stemmelsen om Arbejdets Værdi og Fordeling.
S.aa, lærige S,tatens Tjeneste.m.æ,nd ikke ind'
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lager samme Stilling overfor Regering og Lov den Klasses Borgere i Landet., fordi vi er
givningsmagt i alle Spørgsmaal om Løn og . Statstjenestemænd. Og lad os staa ybrydelig
Retsstilling, saa længe kan vi ikke betragtes sammen i Kr:avet om· at opnaå Oprejsning
som frie Mænd i et frit Land, og saa længe og Valuta for den Distancering, Lokomotiv
kan Haansordet "Samfundets Trælle" med personalet ,genne& Aarene h'ar været Genstand
en vis Berettig:els,e heftes p:aa os. Der er man for i Løn o,g Klass'eficering. Det_ er min Over- ,
ge Tegn praa, at i hvert Fald Lokbmotivp·er:  bevisning. at Staten som Arbejdsgiver ikke
son?-let er vaag1net til fuld Klarhed over, at vilde tabe ved Opfyldelse af disse vore Krav.
det vil ·kaste Trællen af sig ,og forlange fri Vi maa alle som: ·en ar al M:agt ·støtte vor Ho
Mands Stilling, saa: vi i fuldt Maal er medbe vedbestyrels,e i Arbejdet og med alle ·Mådle1:
stemmende ved Værdsættelsen .a:f vor Ger berede os til Kampen, dersom den k
, ræves
iiing. Midlerne, vi skal bruge for at naa dette, af os. I et ubrydeligt Sammenhold maa vi
....:._ A.
mene je:g, vi ma:a lade Regering og Rigsdag se vor Fremtid.
bestemme. Dersom de hidtjJ brugte Midler
viser sig tilstrækkelige ov,erfor disse Fakto
rer. Dersom hel,e .,
;vort hidtidige Organisa
Kontingentet.
Lionsarbejde og hvad qer videre inden Lov
forsl�gene foreligger vil blive gjort til Under
Det Forslag om Kontingentfprhøjelse, som
bygigelse· af vore berettigede Krav faar den er: fremsat af Hr. Lokomotivfyrbøder Han
fo:rhaabentlige Virkning, saa man ved Løn sen, Fredericia, og som i sidste Nr. blev an
revisionen stiller os -o•aa det Lønni'veau vi befalet af en Lokomotivføiier, bør have almin
ønsker og som tilkommer os, ja, saa vil det delig Tiilslutning; thi det er jo af største
glæde hver eneste Lokomotivmand i aller Betydning' at vi ved den kommende Lønningsh�jeste Grad. Vi ønsker intet hellere· end ad lov st:_ar godt økonomisk rusteti for at vi_- ,
den Vej at naa v:or.t M;aal.
: hvis det skulde vise sig nødvendigt, kan tage
· ! r
Vil derimod de samme Faktorer ved deres en h.amp paa S'pørgsmaalet oin vi skal tage ,
Handling overfor os tvinge os til det yderste1 hva:d Herren byder eller om vi selv skal være
til det, de rimeligvis vil kalde Op'l·ør eller
medbestemmende med Hensyn til v'ore frem
'.
Boischevis:me, ja, saa maa vi jo ta:ge det 111ed, tidige Levevilkaar.
det synes ligetil.
Jpg ".il Ha særlig henvende mig til mine
Paa den Tid da Pladsopsigielserne: var paa Kollege1; og paapege Nødvendiglfoden af, at
Trapperne, ble': de1· holdt et Møde, hvor en det gælder her, som i de, 'fleste Spørgstnaal
"Folketingsmand tog Ordet og udtalte, a t der om Organisation, at se_ stort paa Forholdene.
i R_i_gsdagen var faldet U dtalels:er, gaaende Og dette maa navnlig kunde forlang•es af os
ud _paa, at dersom Pladsopsigelserne gennem unge, hvis vi ønsker1 at vore Lønforhold skal
førtes og bragtes til Anvendelsr_, saa var det staa i no,genlunde Samklang �ed det, der op
at betragte som Oprør. ,,Men," sagde Folke naas i tilsvarende S:tillinger i det private Liv.
tingsmanden, ,,er det Oprør, da vilde jeg som
Selv om vi synes, at Lønnen er saa knap_,
Tjenestemand ingenlunde fraskrive mig Ret at man daarli.g kan undvære 4 Kr. om' Mlaane
ten til at gøre Oprør," Nej, selvfølgelig.' Og den
, til Kontingent, maa jeg hævde, at .det
saa før vor Tidsregning Begyndelse var det kun er Smaapengie i Forhold til, hvad let
Oprør, naar Trælle fors�grte at bryde Aaget. kan tabes, hvis vi ikke er rust•et til at tage
Skal vi tvinges til denne Yderlighed, da imod Lønningsloven. Vort Kontingent. er 2
mener jeg, at lig·e saa nødvendige som' Penge Kr. om Miaaneden, hvoraf den ene, for saa
er det, at vor Lønkamp forstaas . og støttes vidt Ka:mprfonden ikke kommer til Anvren
indirekte af de p•Ji'ivate Or,ganisationer, saa delse, bliver tilbagebetalt. Hr. Hansens For
ledes at en pludselig Arbe,jdsnedlæggelse(hvor slag lyder paa 4 Kr. om l\,Uaaneden, alts,aa
frn·. kun Pladsopsig:else, naar det dog allige en Forøgelse af 2 Kr. om Miaaneden e, ller 24
vel er Oprør?), samtidig standser al Tilgang Kr. om Aaret; det, er ikkie meget for den en
til Jernbanen. Penge er vel nødvendige, men kelte, men det betyder meget til Forøgelse af
det. er indlysende, at en Standsning af Jern vort Kampfond.
banen, hvilket jo m,aa ske, naar Lokomoti
Lad os et Øjeblik se paa, om det er nød
verne staar ubetjente, ikke kan vare længe, vendigt at faa q.e Penge ind i Kampf'onde1i.
sarlig med Hen_blik paa den Trafik, derr "maa Lad os antage, at Gennemsnitsf9rtjenesten
komme.
fo:t1 M:askinarbejdere i 1919-20 �r 3500 Kr.
Lad os i midlertid mødes i et stærkt Ønske om Aaret. Den ny1 Lønnings, lov byder maaske
og Haab om, at vi ikke skal blive drevne til paa en Begyndels·esløn· for Lokomotivf:yrbø
Yderlighed, at Regering og Lovgivningsmagt dere p:aa 3000 Kr., og naturligvis kan· vi ikke
i Tide maa forstaa, at Tiden er fr,emskreden v,ære tilfredse dermed. Men vil vi ikke være
'
·
u-g at vi ikke længere kan eller vil agere an- nødt til at tage imod det

'

'I

I

DANSK LOKOMOTIV
TIDENDE
-------

---�'-�-�--------,----;---

Lad os nu antage, at vi ikke tager imod
det, og at vi opsiger voFe Pladser .- en Kamp
maade, der er kendt, men som Jeg forøvrigt
·ikke er Ynder af og! vi har jo ogsaa andre
Kampmi.dler -, saa ved vi, at er rp.an ikke
kommen til en Forstaaelse inden Fristen de tre Maaneder er udløben -)skal der hru
ges Penge, idet man jo har faaet sin Løn
forud. Og er Regeringen da klar over, at
vor Kassebeholdning er svag; kan man vær·e
forvisset om., �t den ikke er bangie for at vov'e
en Dyst med os.: Men staar vi 'derimod med en
god Kassebehol�ning, e� det lige sa� indly
sende7 at -Regenngen tvH betænke sig.
-Som før sag:t: Vi ønsker ikke en Kam·p, men
· · vi bør være belavet paa den. Derfor gælderr
det om, at vi gør os saa stærke, at vi kan
tvinge vore Krav igennem uden Kamp; saa
'vil vi vinde det, vi betal·er i Kontingent,
til
t
bag;e med store Renter. Og der er jo ikke
det mindste i Vejen for, at Konting1e_ntet atter
kan nedsættes,, naar Kampfonden har naaet
en betryggende Størrelse, og det vil selvføl
�lig ogsaa til sin Tid blive' foreslaaet.
Derfor: Spar ikke paa Skillingen, thi d er
ved lader vi let Dal·eren rulle.
. Et andet Spf!:rglsmaal, der ogsaa kommer
til at foreligge paa Delegeret:µiødet, er Ind
meldelsen i de samvirkende Fagforbund eller
i Smede- og M:as- kinarbejdocnes Fagforbund.
Hovedbestyrelsen møder jo nok med detail
lerede Oplysninger fra begge Forbund og med
et Forslag om at vælge det •enf eller-det andet.
Det er et' Spørgsmaal, der efter min Forr
mening har uendelig stor Betydning; thi uden
at vi· fagligt knytter os sammen med ArbtJjder
ne i de private Virksomheder, har vi ikke
noget Krav paa dem, lige saa lidt som' vi kan
vente at have deres Sympati. J.eg har fra
enkelte Lol.wmotivførere og Lokomotivfyrbø
dere hørt Udtalelser 1,,om, at vi ikke kunde
·vente' os Arbejd�rnes, Støtte i vsore Lønkrav,
idet vore Lønninger var for store i Forhold
til det Arbejderne bavde; men lad mig a
minde om en Udtalels·e: af vor ærede afgaaede
Formand, Hr. Chr. Christensen, Esbj%'gl, der
for, et Par Aar siden paa et M:ø de fortalte,
at hans yngste Søn, åer er Maskinarbejder,
og den Gang, nylig udlært, var hjemme paa
Besøg og da bl. a. spurgte sin Fa'r om' hvor
meget han egentlig havde i Løn. Hr. Chri
stensen fortalte da. Sønnen, hvor meget han
havde saavel i Løn s· 1om. i Dyrtidstillæg, hvor-·
pa� Sønnen forba".set udbrød: ,,Ikke me_re,
Fa r, saa har .du ikke saa meget, som' J•eg
h l" '
Jeg fremldrager dette, som Eks,empel, der
skal bevise, at naar: en nylig udlært M1askin
a.rbejder for et Par Aar siden tjente mere .
end en Lokomotivfører paa høj-este Lø-�, saa
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behøver man ikke ·at frygte for, at det nu
skal være :gaaet ·over i modsat Retning.
Lad os være enige om a· t drøfte s·aavel dette
Spørgsmaal som Spørgsmaalet om Kontin
gentforhøjel_se ude i Afdelingerne og_ gøre
hvad vi kan f01� at de Delegier,ede paa Dele
gerelmødet kan v:edtage begge Forsla� n�ed
alle Stemmer. Sker det, har vor Organrsabon
solidt Rygstød.
L 'ok-o m o ti'v'f y:rb ø d e r.

Kontingentet.
Hr. Redaktør!
T�lla:d mig at imødegaa Hr. Christensens
S.yn paa Sagen eller rettere manglende For
staaels.e af ·Sagen. Hr. C. er ikke enig med H.
B. i, at det er nødvendigt at faa Kontingentet
forhøjet igen. Nej, det forbavser mig slet
ikke; iblandt saa mang,e M:ecUemmer er der
. altid n�gle, der ikke
stra�rn kan forstaa en .
'
S:agi. Mien naar de endda kunne lære at forstaa inden det elj for silde, saa. at det k,omnter
til at koste os 800-900 Kr. om Aaret hele
Livet, saa vilde me,get være naaet - for
resten ogisaa Hensigten med disse Linier.
, · Den første Fejl, Hr. C. begaar, er, at H.
B. skulde•faa for mange Penge at arbejde med"
Det faar ,den slet ikke, thi hele Forhøjelsen
gaar til Kamp.fonden. Hr. C.s Bem:ærkning
om, at den lille Løn ikke kan følge med
den store er kun en Frase. Vis migj dt:;n store
Løn, Hr. C. !
Hi·. C. er bange for, at vi ikke kan n,aa
at blive lige saa stærke som og ·stærkere end
v01� Arbejdsg�ver. Jo, Hr. c:, det havde vi
let ved, naar vi blot var eni�e. Enighed gør
stærk'. Og hvis der blot var den Enighed
blandt os, som der burde og skulde vær,e, ja,
saa behøvede vi ikke at rus.te og/ saa stærkt
økonomisk set, og saa vilde det vise sig, at
den lille Bolt, Hr. C. l_aler om, vilde blive til
en Hovedbolt. Nu korp.mer det eneste Punkt,
hvrn.'. jeg kan give Hr.. C. Ret, -og det er, at
det ikke er ,en enkelt Arbejdsgiver, men Sta
ten qg Publikum, vi arbejder for. · Ja, des
værre. Det har vi mærket saa eftertrykke
ligt. Hr. C. f0rsætter med at sige, at Staten
og Publikum nok skal lønne os:, saa vi kan
være tjent med det. Det er slæ,deligit, at Hr.
C. er igodt fornøjet med 2600 �r,. efter 10
A:ars Tjeneste; thi det er, hvad der bliver
budt en,Maskinpa�ser paa Fa.s Elektricitets
v:ærk som Begyndelsesløn. Videre skriver Hr.
C., at et Resultat opnaas bedst vied Forhand
linger, og i dem vil vore Repræsentanter nok
saa nogenlunde kunde naa vorie 1\1:;aal. No
genlunde - nej, vor:e Krav er saa beskedne,
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al de ingen N(:)dsættelse -taaler; men fuld- eta.ter) havde faaei: deres Interesser vel vare
stænclig Opfy1d�lse maa kræves, og derfor er tagne, saa at den Betænkning, Kommissionen
det vi er kommen med Forslaget om Ifon- �il afgive til den højeste Insla 1s, Rigsdagen,
. tingcntforhøjelsen, Vi. . vil .,dermed �ise vore blev saa fuldkommen til alle Sider, at der
Repræsentanter, at de hf!r Me, dlenunernE; bag ingen Misfornøjels,e · kunde opstaa. Ja,· den
ved sig, naa.r Opgøret kommer., De skal ikke . kan maaske endog blive· hyper1'noderne først til at hente Svar, hos Medlemmerne. Hr. rhed glid·ende. Skala, hvilket vi dog i.kke skal
C. maa endelig ikke tro, det e� sidste Q-ang komme ind paa. Denne Sag er 'saa gennem
vi_ f!1ar: Lønkonflikt. Naar vi nu begynder at debatteret baade for og imod, at de :fleste
lave Kampfond, begynder vi godt, og det. er 'J;jenestemænd vel næppe ved, hv,ad der er
halvt fuldendt. Lad os blive lige saa stærke af det onde og hvad af det gode. l\!Lerr del
som de timelønnede. Vi, ser, al de Gang paa staar sikkert klart. for alle, at Afgørelsen ·i
Gang kan faa deres Krav gennemført. Vi . den staaende Lønkampagne er af overordent
ser- et meget grelt i Horsens. 2 Depotarbej- lig Betydning for os maaske i ,en overskuelig
clere ved samme Arbejde med 10 Aars For- Fremtid. ·Naar vi siger "ov,erskuelig" er det
skel t Tjene.sten. Ca. 500 Kr.s Forskel paa fordi vi mener, at en stor Del af Lønnen nok
Løn - og den: yngste og timelønnede højst bliver bevæg:elig. Og faar Lovgivningsmagten
i Løn, M'aa jeg endelig spørge Hr. C. om del .først denne Ting godkendt af de forskellige
ene Medlem af· Udvalget, .han taler om, ud-. ·,organisationer, vil den sikkert hævde, atLøn
talte sig paa hele Udvalgets Vegne - eller nen staar fast i en u9verskuelig Fremtid.
er: det kun løs Remisesnak?
Vi tror, at det 'er ved at gaa op for M,edNej, Kolleger! Lad jer ikke narre af.I-Ir. lemmerne'af D. L. F., at vi ikke altfor blindt
C.s flot henkastede Bemærkning om, at vi · kan stole paa, · at Lønn.ingsl<:ommissioneris
h.er i Fa. har rigelig
med Penge. Nej, Sagen Forslag om vor Placering og Løn bliver saa
,
er, at v i. h a r i k k e R a a d t i l a t sp a r e helt retfærdig, og det kan hverken vi eller
d e n S m u l e K o n t i n g•e n t f o r:h ø,jel s e Staten være·tjent med. Staten bepøver de
· for at blive trykket ned i ev 'lavere Løn- .. Folk, der ,beµst egner sig til tokomotivtjenesten, og; de samme M!ennesker kan for �eres
klasse.
Nej, . nu vil vi ikke taale. at bli.ve, narret Arbejde og det dermed forbundne· Ansvar for
oftere. · Nu vil. vi have vort Arbejde bedømt · dre al blive saaledes lønnet, at deres øko
af en upolitisk og upartisk Kommission, saa nomiske Fremtid er sikret og: al de netop bli
. vor' Løn kommer til at staa i Forhold lil ver sat· paa den Levefod, de har- naturligt
·, '
vort Arbejde ifølge vor Uddannelse. Hr. C. . Krav paa.
,
siger, at H. B. ikke tør k:>mme med Fo n·jI Øjeblikket har vi Grund til at stillei os
e1�e nu igen. Her er Hr. C. fejl underrettet . tvivlende og mistroiske; men samtidig ma'a
Det er ikke H. B., men os Lokfb., der kom- vi �uske paa, at vi selv har fat i den ene
mer med Forhøjelsen. Men H. B. skal sank- Ende; thi naar Staten udbyder •sit Arbejde,
llonere Forslaget og lade foretage Urafstem- er det paa den anden ·Side' os, der udbyder
ning, og jeg vil ønske, at ResultMet vil blive vor Arbejdskraft, ogi deh b�stemmer vi selv
alle Stemmer mod en, Hr. C. Hvis da ikke Prisen paa. N_u da vi_ heldigvis er naaet at
· Hr. C. inden den T�cl har indset det nød- blive saa fast sammensluttede, som vi er, i vo1·
venelige i at vi begynder at ruste os og, sam- Forening,'kan vi ikke'andet end se Kampen·
tidig tilkendegive · oc,,erfor H. B., at nu er vi tillidsfuldt i -Møde. Kampen - ja,· der bli- r
· ver Kamp,, om vi vil naa det Maal, vf har
klar.
sat os.; men hvilke Midler den vil fordre,
Fa., den 10.-2.-19.
afhænger af Regeringens Holdning overfor
V. L a r s e n.
vore Krav. Derfor maa · ingen Afdeling og
· intet Medt,em staa tilbage i at støtte vor II°.
B. paa bedste Maacle, enten det saa er' øko�
Mod Afgørelsen.
nqmisk eller. moralsk, da intet Offer jo er
for stort i det for os saa vigtige 'LønspørgsNu, da der er Udsigt til, at Lønningskom· maal.
.
·
· al
missionen snart kan afsh1tte sit Arbejde, er
'VQr H. B. maa ikke vakle_; m1en den' sk
det ret naturligt, at alle, -der derved faar deres ogsaa kunne· stole paa, at den har alle Med
· økonomiske. Fremtid bestemt, er stærkt op lemmerne bag sig, og· det e1· det kraftigste ,
t�gne af, hvorledes Resultatet bliver. Efter Ryg�tød, vi kan give den. Vi har nu længe
·· Kommissionens Sammensætning kunde· man nok .gaaet paa en Sulteløn, en Uøn, soi:n lig
jo fristes til at tro, at baacle. Arbejdsgiveren ger langt under det' Niveau, som Regering
(Staten) og Arb�jderen _(samtlige Embeds og Rigsdag mener ,er nødvendigt for M·-leve
. mænd· og Funktionærer under de fire Civil- · ·et bJot nogenlunde taaleligt Liv. De forskel1
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lige: Kommunalbestyrelser er nemlig ved mini
:steriel Anordning] bemyndiget til med Stats
tilskud at yde Ifjælp efter Dyrtidsloven til
familier med -indtil 3200 Kr. i Aarsindtægt.
Da den største Stab af Statstjenestemænd har
·· en Løn, der, Dyrtidstillægieil iberegnet, ligger
Iangt under denne Græns�, maa det jo være
et meget rimeligt Krav, at diss1e Tjep.-este
hiænd søger samme Ministerium om, at deres
Løn kommer op paa mindst denne Højde.
Vi vil derfor ønske, at man tager Spø,rgs
tnaalet om Lønkampen op i aUe Afdelinger,
saa at alle Medlemmer maa blive oplyste om
af. hvilken Betydning; det er, og bliver fuldt
fortrolige _med Sagen.
For 40 Aar siden �ilde en Kamp have: været
en farlig Sag; men vi maa huske paa,. hvor
ledes · Tiderne har forandret sig. Vi maa
gøre os klart, hvor umuligt det -er for Staten
at g�re sig uafhængig af de ca. 1700 ind
øvede Lokomotivmænd, den har i sin Tje
neste. Ingen af os vilde være med til at ud
klække et Misfoster som en Strejkebryder,
og hvor er den Jernhanemand, der vil risi
kere Liv ogi Lemmer ved at arbejde sammen
med et uforstaaende, Lokomotivpersonale?
M.a�ske vil adskillig.e hen.vise t il Strejken i
Centralværkstei::lerne 1891 eller ved Frederiks
berg Sporveje, der som bekendt tildels tabtes,
og oermed begrunde en Mistnlid til Virknin:
, gen af en Kamp; men om den Slags Iildven
di11ger- kan der siges, �t hine Begivenheder
slet ikke kan sammenlignes med en Lokomo- tivinandsstrejke, ogi det af. to Hovedgrunde:
Alle danske Lokomotivmænd staar faste som
Organisationsmænd, saa at Strejkebrydere
ikke findes. Ogi Driften af StatsbaIJ,erne kan
ikke standses·_ paa Grund af et Lønspørgs
_maal, ingen Regering turde· paatage sig Ansvaret for noget saadant.
. Vi vil derfor meg1et indtrængende henstille
til alle, saavel Medlemm_er som H. B., at
drøfte dette Spø:rgsmaal indgaaende, dels un
der de daglige Dislfussionei·, dels raa _Møder.,
.s�aledes at H. B. _i .rette Tid kan kende Me
rungerne blandt Medlemmerne. Diss.e vil for
dre e?- · bestemt Optræden a( H. B., og derfor
maa mgen holde sig passiv i denne . Sag. H.
B.. s�al være saa handlekraftigi som muligt
�g handle efter Medlemmernes Ønske saa
skal vi· nok faa: et tilfreds,stiUende, Re�ultat.
A f d. N- r. 3 4, A a 1 b o r g.
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Kontingentet og Samarbejdet.

N aar man læser Bladet fra den 1. Februar,
ser man,· at der ,er .forskellige Meninger
om en Kontingentforhøjelse. Jeg for min
-Part vil nu anbefale en Kontingentforhøjelse,
:
enten det saa bliver til 4, 5 eller 10 Kr. om
Maanedel).; for at vor Kass,ebeholdning ikke
er for stor, ved vi jo aUe, og den kan ialdrig
blive for stor. Vel vil j,eg indrømme, at det
ikke er de bedste Tider til i Løbet af kort
Tid at samle Penge sammen; men hvis vi
skal bruge Peng,e, er vi jo nødt til det. Ingen
af os ved, hvornaar vi kan. komme til at staa
overfor ,�en Situation, hvor Penge kræves,
vg saa er det sandelig meget kedeUg om vi
ikke har dem. Hr. T: Christensen, Gb., siger
rigtignok i sin Artikel, at· vi har hele
Sam
J
fllndet at kæmpe imod; men senere mener
han, a:t Manden, vi arbejder for, nok vil l!?Jnne
os, saa. vi k;m være tjent dermed. Det var
ønskeligt, om han vilde, saa var der ikke
n_ogl;lt at kæmpe for. Men Manden har endnu
. ikke vist os, ,at han vil lønne o s saaledes,
tværtimod er Lokomotivpersonalet blevet di
stanceret hver Gang der har været Lønrevi
sion; det samme skulde nødig ske igen denne
Gang paa Grund af Mangel paa Penge;. vi.
skulde snarere have, lidt Oprejsning.·
Forfatteren af Artiklen "Vore Lønkrav"
mener, al Pengene kommer i anden Række
og at en Ar,bejdsnedlæggelse højst kan vare
.i to Dage. Det vil jeg nu ikke fuldt ud give
ham Ret i. Den kan meget godt komme tiil
· at vare en hel U gie og lidt til. Der er ·altid
. Mad _nok i Byerne til mere end �o Dage, og
_ saa længe til Maden slipper op 'kan .Arbejdsnedlæggelsen godt vare. Og da g�lder det
om at have Penge til at staa imod med. Der ·,
er vist ikke mange· af os, der har Formue
at tage af.
Hvis en Kontingentforhøjels'e bliver fore
lagt og vedtaget, skal det selvfølgelig være paa den Betingelse, at Pengene skal bruges
tiJ at faa vore Krav gennemført med. Jeg vil
(ta foreslaa, at Peugene bliver i Kassen og
ikke tilbagebetales, for sker. dette sidste, faar
vi aldrig samlet nogen Formue. Q.r.s en For
ening uden Penge har ingen Magt.
Jeg havde ventet i Omtaler af Bestyrelses
mødet af 22. Januar 19i9 at finde et Referat
af Hovedbestyrels,ens Sanktion paa Ansættelse af en fremmed Lokomotivfører.
Jeg formener, at dette Spørgsm,aal har været
for,
og det kunde jo være interessant i alt Fald
Støt vor Organisation i Ord . og Gerning
for Lokomotivfyrbødernes Vedkommende at
_ 0CQ 0=-=><:x:::,,ocx::x::,øc:::::,æ-=c:,=� - vide lidt derom. H. B� kunde tii Ttder godt,
·
· . være : lidt mere meddelsom.
· Jeg ser, at Lokomotivførerne i Gedse. r til0
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sidesætter Lokomotivfyrbøde•rne ved Foran
dring af Turene. Vi har haft samme: Tilfælde
i Gb., hvor Formanden for Afdelingi 1 har
.faae.t en forkert Opfattelse af, hvor mange
der hører med til Lokomotivpersonalet. Naar
: e- k'ommer til $ank
Kørselsfordelingsforslagen
tion, staar der paa, at det er til Lokomotiv
personalet. l\{en desuagtet kommer det ikke
til 'Lokomotivfyrbøderne, og af modtagne
1s Bestyrelse faar
Skrivelser fra Afdeling
•
man det Indtryk, at man ikke re:giner os for
at høre med til Lokomotivpersonalet. Jeg
mente nu ,ellers, at vi var blevet samlede for
at arbejde sammen, ikke .alene i Lønsagen,
. men ogsaa i alle andre Retninger. Skete det
virkelig, tror jeg, at mange af de Rivninger
meget af den Misfornøjels,e, som til Tider
findes i Gb., vilde forsvinde. .Jeg vil haabe,
at det rette Samarbejd� vil komme i Stand;
thi kun derved styrkes vor Organisation.
C h r. An d r e a s e n; Gb. ·
1

· Den ærede Indsender berører i sit Indlæg
Ansættelse af en "fr1emmed" Lok�motivfører.
Den paagiældende er en god dansk Mand, der,
-paa ·Grund af Verdenskrigen, er berøvet alt
hvad. han ejede. Han har g1jort Tjeneste i
mange Aar som Lokomotivfør, er ved den
orientalske Jernbane, men Forhold, som: Ver
denskrigen skabt,e, gjorde det umuligt for ham
at forblive i Tjenesten. Han kom her til
Danmark med Hustru og fem Børn uden.
Pengemidler og uden Eksistensmuligheder.
Han henvendt•e sig her til Statsbanernes Ge
nera}direktorat for at faa Ansættelse V:ed Ba
nerne. Generaldir-ektoratet saa forstaaende og
humant paa M,andens Henvendelse, meri øn
skede, inden man foretogi sig videre i S:agen,
at høre . vor Or1ganisations M.ening. S:agen
med alle tilhø:riende Akter blev derefter til
stillet 01�gtanisationen, som, ,efter at have gjort
sig bekendt med disse, indvilgede i eventuel
Ansættelse som Lokomotivfører. Or.g,.anisatio
nen lod si� i denne Sag lede af humane Be- .
tra:gtninger, og man betingede sig, at paa
gældende v:ed en eve:ntuel Ansættelse ansattes
som sidste M,and i et Hold, og efter at have
bestaaet ane Prøver o_g. vist sig i Besiddelse
,af de Kyalifikationer, der kræves. _)Iovedbe
styrelsens Beslutning er enstemmig og falder
godt � Traad med den Humanite1tsfølelse, vi
ofte kr:æver af Administrationen.
Angaaende Forholdet lil Gb. Afd. Nr. 1 skal
vi bemærke, at der, saavidt os bekendt, ikke
til Hovedbestyrelsen er fren;ikommen nogen
Klage i den omhandl,e:de Re,ning, hvis dette
var: sket, vilde S,a,g:en formentlig være bragt
i Otden. Imidlertid synes vi det er en for
kert Adress1e, man giver. sine Bebrejdelser,
thi .Afdelingen kun.de. og burde ov_erfor Di-

striktsin·g:eniøren have fremsat Krav om at
et Eksemplar af KørS'elsfordelingsforslagene
ogsaa blev henlagt paa Lok:omotivfyrbødex
nes Opholdsv:ærelse, saaledes at Lokomotiv
fyrbøderne fik: Lejlighed til at udtale sig til
disse. Det ,er nemlig; i fuld Overensstemmelse
med de Krav, som unde:r Forh,andlinger her
om blev fremsat og imødekommet - De For
slag, der hidtil har været fremlagt paa Loko
motivførerstuen, hår man i Reglen øhskel
tilbage, med Udtalelse efter en meget kort
Frist, for kort Frist til, at man kall' faa Tid
til at tænke sig om og slet ikke til, at begge
Kategorier kan {aa det sammei til Gennemsyn.
!øvrigt mener vi, at Sagen mellem de to
Afdelinger
rettelig burde henvises til Be
,
handling i Hovedbesty_rels1en.
RecL.,

Den svenske
Lokomotivmandsstrejke.
Strejkens Forhistorie. - Jernbaneforbundets
Stilling. -:- Forgæves Mæglingsforsøg.
Hvad Kampen staar om.

Siden sidste Nr. af Bladet kom Medlemmer-"
ne i Hænde ,er vore Kammerater ved Stø,rste
parten af Sverrigs Privatbaner gaaet ud · en
Kamp for Forbed1ing af deres Stilling, som
vi danske Lokomotivmænd anser for re• tfær
dig: og nødvendig, og hvori vi vil yde dem
al den Støtte vi formaar. Nedenfor giver _vi
i10gle Oplysninger om Strejkens Forløb, som
sikkert vil inter,essere Medlemmerne. En kort
Redegør1else for Strejkens Forhistorie og for_.
de Lønspørgsm
: a:�l og Organisationsforhold,
som Kampen drejer sigJ om, vil forinden være
paa sin Plads.
I Efteraaret rejste Svierrig;s Lokomotiv
mandsforbund, der har over 5000 Miedlem·
mer og som: omfatter mere end 90 pCt. af
Lolmmotivpersonalet v,ed samtlige Sverrigs
Privatbaner, Kravet om len Lønforhøjelse. De
nuværende Lønninger er lavere end dem, der
ydes Lokomotivpersonale• t ved Statsbanerne,
o:gJ d
• isse Lønningei� vil endda i en nær Frem
...
tid blive forhøjet. Statens Lønkommission
har
stillet For.slag: derom, og inden længe vil dette
Forslag af Regeringen blive fremsat i Rigs
dagen.
De sven:sk!
i ei J�,rnbaners :Arbejdsgiverforening

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

45

afviste de Krav, som Lokomotivmændene stil afveg saa minimalt fra det tidlig·ere Tilbud,
lede. M;an fandt dem for høje. Desuden hen at der ikke V:ar nogen som helst M,ulighed
viste Arbejds.giverne til en Ove1:enskomst, der for" andet end prure at forkaste det. , Dets
· just var sluttet med ,,J,ernb4neforbundet". De Hensigt var iøvrigt sikkert kun at vinde Tid.
Lønvilkaar, der var opnaaet v•ed denne Over Derom nedenfor. For en Sikkerheds Skyld
enskomst, vilde man ogsar give Lokomotiv lod Lokomotivmandsforbundets Bestyrelse
mandsforbundet, men derudover absolut intet. foretage Urafstemning om Mæglingsforslaget
Jernbaneforbundet omfattede oprindelig og med det Resultat, at 98 pCt. positivt udtale
-saa en betydelig Del af Lokomotivpers1onalet. si@ for Strejke øj,eblikkelig. I de s·amme Dage
M.en -i 1908 'skete en Spra:ngining. _ Næsten alle indmeldte fler:e Hundrede hidtil uorganiserede
•
Lokomotivmænd' meldte sig ud og dannede Lokomotivmænd - ogi Medlem:rner af Jern
det nuv:ærende Lokomotivm'andsforbund. baneforbundet! - sig i Lok_omotivmandsfor- '
•
Næppe 4 p,Ct. af LokomotiV'rnændene staa1� bundet.
Den 7. Januru· fastsatte Civilministeren en
i · 0 jeblikket i Jernbaneforbundet. Dette
har saaledes aldele· s - ingen Ret til' at Mægling fQr om miiligt at undgaa den tru
træffe Afgørels·er paa Lokomotivpersonalets ende Strejke. 'Trods alvorlige Advarsler ud
Vegne. Gang paa Gang i de forløbne Aar har pegede M;i.niste1:en som Opmand en Mand, der
det imidlertid gJort det - ivrigt støtte og i mindst muligt Omfang har LokomotiVInæn
bistaaet af ,Arbejdsgiverforeningen, der. for- , denes Tillid. Res;ultatet � ,,Mæglingen" blev
• stod, at den handlede klogt ved at hjælp!e da ogsa::i ganske ynkeligt. Opmandens For
J
Splittelsesforening1en. Jernbaneforbundet har slag bød en P:orihøfels'e paa 6 2/3 pCt. ,- a
iøvrigt til Stadighed modarbejdet Lokomq Dyrtidstillæget. Den faste Løn lodes uforan
tivmandsforbundet saavel organisatorisk som dret, og der sk,etei ikk:e nogen som helst Aner
under paagaaende Lønforhandlinge, r. En kendels•e af Lokomotivmandsforbu:nd�ts Ret
smuk Virksomhed for en Organisation, der til at forhandle paa sine' M:edlemmers, Vegne!
siger sig#Selv at val'etage Ansattes lnlereser ! Selvfølgelig bI,ev ogsaa dette Forslag reiltud
Arbejdsg:iverfol'eningen erklærede altsaa i forkastet. Den aabne Krig var dermed uund
· December, at den ikke vilde have µi.ed Loko gaaelig.
mG�iVIhandsforbundet, at gøre, men de•rimod
Forskellen mellem Arbejdsgivernes sidste
uok vilde lade den me� Jernbaneforbundet Tilbud og Lokomotivmandsforbundets Løntrufne Overenskomst allernaadigst g�lde og krav fremg' aar1 af følgende Eksemp,ler: For
saa for de Lokomotivmænd, der stod udenfor Lnk.fyrb. ved de største Privatbaner kr�
Jernbanefo1�hundet - d. v. s. for den Or vedes som aarlig Begyndelsesløn 1980 Kr.,
ganisation,, der omfatter over 90 p.Ct. af saml- som Slutløn 2780 Kr. Arbejdsgiverne bød hen
. , lige Lokomotiv:mænd ! Selvfølgelig al'viste Lo- ' holds�s 1720 ogJ 2300, Kr. For Førere kræ
. ' k1omotiv'mandsforbundel øjeb'likkelig, · dette vedes . 2220 OS] 3380 Kr. og man bød 2100 og
�,'.J'jlbud". Det var sag,ligt og organisations 3000 Kr. Ved de mindste Baner krævedes
poUtisk lige uantageligt. ,,Nol'disk Lokomo for: Lok.fyrb. 1660-;?260 Kr. og man bød
tivmandsforbunds S:ekretariat", d�r holdt M:ø 1450-1900 Kr. For Førere krævsedes 1900de i Stockholm den 20. December, sluttede 2620 Kr: og man bød 1750-i2350 Kr.
sig til Organisationens Standpunkt i en �esoDen sidste M;a,aneds Forhandlinger havde
. lution, hvori det hedder:
fra Arbejdsgivernes Side rentud haft Karak'
1" D a' Organisatione-ns hele S_tilling maa er leren af Forhandling. Man vilde ikke alvor
kendes at vær1 e velbegrundet, beslutter Sekre ligt prøve p·a a at komme til en fredelig Ord
tariatet at tilsikre ,den svenske Afdeling For ning. Kun et ønskede Arbejdsgiverne: at vinde
�u?dets fulde økonomis:k·e og moralske, Støtte Tid! Tid til at lægge Planer for Trafiken
1 _ videste Udstrækning til Gennemførelse af el
unde� den Sti,ejke man ansaa for uu
. ndgaa
tilfredsstillende Resultat."
elig, til :at sikre • s'ig M;mdskab til at før,e
Den 30. Dec-eqiber mødte Arbejdsgiverfor T�giene frem! Vi danske Lokomotivm
: ænd kan
eningen med et· saakaldt Mreglingsforsiag; der ma,aske lære noeiet af den Erfaring vorie, sven1

,
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.ske Venner 'her har· �undet De s1venske
Arbejdsgivere har · benyttet en Forhalings
taktik ·og har derved opnaaet - fordi vore
Kammerater er. optr�adt m · d,et y;derste ·hen. synsfuldt - at vanskeliggøre den· r�tfærdi_ge
Kamp de s\'enske Lokomotivmænd i disse
Uger har ført. Slaget var vel forberedt? Jå
vel, men M:odsfanderne vidste; .af det vilde
·komme og hvornaai det vilde komme, og de
kunde forberede sig.
;
Kampen var altsaa uundgå.aelig .. En Reso
·lution, · som Lokomotivmænd i Statens Tje
neste vedtog den 29. J ænuar, viser tydeligt,
hvorledes Strejkesituationen opfattes blandt
svenske . Tjenestemænd.- Resolutiqnen ly,der:
'
,,Mødet_ koristaterer, at .Lokomotivp-ersona
let ved Privatbanerne k1:emper for en retfær
dig_ Sag. En stejlt afvisende :og uforstaaelig
Taktik (ra .Arbejdsgivernes Side. har tvunget
Lokom�tivmændene ud i Stride,n. Hensigten
er ganske aabenbart den at prøve at slaa
Lokomotivmændenes Organisation ned. Det
er øjensynligt ikke Personalets·.Krav om en
beskeden Lønfo,rhøjelse, der har bev�get Ar
bejdsgiverne til at fremkalde" Striden·..., ,
- Et Nederlag vilde betyde �n J:orringelse af
de svenske Lokomotivmænds hidtil særdeles
beskedne Stilling i social Henseende. Vi kan
ikke· finde os i noget ,saad:rnt, ·og vi er. be
redt til at tage Konsekvenserne.
0

,

1

S1amtidig besluttedes . det, at ingen Loko
motivmand i Statens Tjeneste under _ nogen
.
Om_stændighed vilde træde i de strejkendes
Sted.
Fire Opbud. .,... StreJkeplaner . ..:.:. Ødelagt

•

Materiel.· - En organisationsmæssig Sejr.

Natten mellem 25. og 26. Jannuar begyndte
· Strejken. Lokomotivmandsforbundet havde
planlagt den omhyggeligt. 'Det var Tanken,
at den skulde indtræde .i flere Opbud: ·Først
ved et Sæt Barier, dernæst, om der ikke viste
sig Udsigt til en Overenskomst med Arbejds
igiverne, ved et andet, tredie �g 'fjerde Sæt
Ban.er. Og · Arbejdsnedlæggelsen · blev· gen
nemført ga·nske planmæssigt.
Før vi skildrer Strejkens Forløb,· skal her
citeres nogle Linier af "Strejkeordren'",. der
klart· viser, hvor bensynsfoldt og samfunds
mæ
. ssigt vore svenske Kammerater optraådte:
�
,;Naar Afdelingen hat.:niq9-taget· Ordre- om,
--

.,

.

(

'

_;- '

'

. '

at Strejken skal beg:ynde, skal Arbejdet ned
læg�es saa tidligf ved Døgnets Begyndelse,
a� mg:en Lokomotivmand den paagældendle
Dag gaar i Tjeneste. De, der kommer ind· med
sidste Tog: Aftenen før Strejken, skål . pa· a
sædvanlig Maade efterse Lokomotivet og om
. .fornødent aftappe Ledningsrør og lignende,
saaledes at Lokomotivet ikke kan lide Skade.
Det er nemlig af den største Betydning,· �t de1·
a b s o 1 u t � n t e t s: k e·r, ·s o m k u-n d e u d
l æ ,g g e s s o m S a b o t a g e f r. a P e r s o n a1 et s S.ide."
,
.
Natten den 25.-26. Januar begyndte Strej.
kE:, ved_ 16 Baner, omfatten _de 550-�00 Lo ko
motivmænd. Det var Baner ·ved StockholTU
og i Blekinge o g Srnaala�d. De 'figtigste var:
Stockholm - Bergslagens - . Kalmarbanen.
Østre Blekingebanen, Østre . Centralbanen,
Karlskrona, Våksjø o g Blekinge Kystbåtien.
Andet Opbud, der fastsattes til Natten den
28.-29. Januar, ramte 12 Jernbaner, hvoraf
de vigtigste var: Bergslagen�, Gåvie-Dala,·
Dalslands, Nørre S.odermanlands, Vesterg6t
land-:-Gøteborg og Østre Sk;rnnes1. Det om
fattede ca. 75,0-800 .Lokomotivmænd.
Tredie Opbud omfattede 18 Jernbaner, ca.
350 Lokomotivmænd. D.e v,igtigst� af disse
til den 2.,-3. Februar fastsatte Opbuds Bane1'
var: Søndre Da\arnes, _Køping-Riddarhyt
tans, Landkrona-Sjøbo, M.almø,-Trelleb;Org,
Mafmø-Yst�d.
Falkenberg-Hiisslehol'
m,
' l
I
M.almø-Sunrishamn,
Helsingborg-Håssleholm og Landskrona-Helsingborg, ho
.. vedsagelig altsaa skaansker Ba:ner.
Enc;leiig traadte fjerde Opbud i. Kraft -deµ
5. .:....6. Februar. D'et omfattede 6 Baner, J;ivoraJ
de _vigtigste var Gøteborg-Borås, Sala-Gåv-:
le, Skaane--Smålands og Upsala-Ockelbo ..
Derined'var der Strejke.ved Hovedparten.af
Sverrigs· Privatbaner. Kun 15 Baner 'var frie.
Paa 52 BaNer · kørtes efter S t :r' e j k e p_ 1 a n.
Arbejdsgiverne havde, som nævri't, haft god
Tid .at forberede -sig. Og de havde· nyttet
Tiden vel. De kunde straks offentliggøre
"Køreplaner"; der rigtignok var sørg-eligt
magre: Hvor der før kørte 3-4 Tog i'hver
Retning om Dagen, skulde under Strejken kun
køre et enkelt. Hvor der kørte to Tog, skul�e
de� køre et i hver Retning hver anden !)ag
osv .. Og Kørehastigheden var: sat_·saa larigt
ned; at det ,næsten v� Ir.orµ · ;it Jal,e ()!1:1 :Ha- ·
.
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stighed. Til at føre Togene hav'de man skaf dene modto$ m1ange varme og ubetingede Sym
fet sig Ingeniører, o. lign. samt ganske enkelte patitilkendegivelser fra. de svenske Arbejdere,
forhenværende Lokomotivmænd .. Hvad disse Og i Pressen fik man, - en. radikal: Presse
Strejkebryder,e kostede, tog man ikke det .ejer Sverrig jo ikke - ganske_ varm Støtte
fjernes�e Hensy:n-(lil. 50_-100 Kr. om Dagen fra: · de soc;ialdemokratiske · Blade. Derimod
betaltes rask'v;æk, i enkelte Tilf.ælde endog var naturligvis den konservative og bgs 1a i
mere.
ret høj G:ra_d pen bberalie Presse bøjst unaadig;.
De "Køreplaner, som .man i Forvejen om
hyggt:ligt havde udarb�jdet, blev med stort
Mas. og\ B,esvær gennemført, med Forsinkel Sammeribrudet af det russiske
ser ganske vist, somme Tider 2-3_ T�mer paa
. Jern�.anevæsen og_ lndustr.i.
Stræk"D,inger paa 40-50 km.. Og naturligvis
Ved Otto Bcndixen.
indtraf talrige Uheld. Strejkebryderne kendte
jo hverken Strækningerne eller . Maskiner�.
Nævneværdigt er, af den Dag Gentralin·ag
Resultatet blev, at adskillige Lokomotiver blev ternes Delegation afrejste, var- kun to Loko�
mere·�ller mindre ødelagt, bl. a. fordi Perso motiver dfsponible paa Banegaardcn i Petrb
nalet forsømte at fylde Vand paa Kedlen, grad,·hvoraf det ene som Følge .af forskellige
eller fordi man lod Rørene staa me·d Vand Skavank_'e:t · kun kunde køre 15 kni. i Timen.
i Natten over, saa de forfrøs,. Endvidere ind -. Jernbanetrafiken er· betydeligt indskrænket
traf fo� kellige · Uheld, af hvilke et enkelt og Forsinkeherne overskrider- alle Græn�er.
kun ved særlig Kpnduite fra en· Lokomotiv D�n gennemsnitlige Køretid fra Petr-�gi-aq til
mands Side paa en af Strejken uberørt Bane Dunabur'g (under almindelige Forhold: 11_:_
undgik Katastrofen.
12 Timer) svinger ofte mellem 60 og 80 Timer.
Det siger sig selv, at Strejken havde de Vognene er uopvarmede, Tor det meste uden
kraftigste Virk�inger paa hele• det økono- �elysning, Bænke og Gulve bedækkede med
miske Liv. Persontrafiken kunde man ved Smuds og menneskelige l)humskheder, ved
Hjælp af Strejkebrydere gennemføre i det Togenes Afgang udspiller sig de •.uhyggeligste
nødtørftigste Omfang. M,en Godstrafiken laa 'Scener, daglig bliver stivfrosne Mennesker,
praktisk talt ·• fuldkommen stille.
Uhyre som 'ikke h_ar kunnet finde Plads i'Vognene,
Mængder af uekspederet Gods ophobede sig taget ned fra Trinbrædderne· og selv fra Vogn
paa alle de større Station�r. Havde Strejk�n tagene.
varet blot ganske fa_a q age: til, vilde deri have
De ru:s�iske Jernbaners Tilstand kendeteg
:
virket. fuldkommen lammende paa Industrien, nes' bedst gennem Beretninger i' russiske
' paa Handelen og .dermed paa ·Folkets. Ern,æ- Aviser. ,,Birshewija Wjedomosti," fra 19. -Juli
,· ,
·ri'ng.
1917 skriver: Virvar:ret paa Jernbanerne tager
·Organisationsmæssi'gt blev Strejken en stor til. Eft�r Dumamedlemmer Bublikows· An
S'ejr. Saavidt vi har ,kunnet se, svigtede ikke givelse viser .sig ·følgende Situation: Medens
· en eneste af Lokomotivrn.ændene. De handder· endnu i Marts i 1917 manglede '74,000
'
lede' alle, som de skulde, upaavirkede af gyld- af de nødvendige Vogne, steg Antallet paa
�e Løfter,' som af Trusler om Afsked. Al�ne mang_fende Vogne i April til 77,000, i M:aJ til
·derved blev· Strejken en indre Styrkelse. M.en &_�,000 og naaede Midten af Juni 116,,000: De
i en 1Ienseeinde til gav Strejke·n, en organi manglende Vogne udgør allerede inere • end
sationsmæssig Styrkelse. Den viste, at vi Lo �O pCt. af hele forrige Aars Bestand.,· Disse
komotivmænd kan regne med u·betingetStøtte a'al andrager det ,samlede russiske· Jerribane.
fra de organiserede Arbejdere. Til Trods for net, men _ifølge de mange Militærtransporter,
'
.
at. Strejken ,som nævnt, ramte Industrien og viser sig derved et . noget -fordrejd Billede.
dermed mange Arbejdere, fremkom der ikke T_a,ger _man kun Hensyn til den saakald
. te,ø-sF
fra Arbejderhold .en eneste Tilkendegivelse i Hge'Del, d. v. s. øst for Linien Petro�rad"-
Retning ·af, at Loko�btivmænde�e ·skuld� b�je J'ekaterinoslaw, saa vise. r Tallene paa mang
af eller give op,· tværtimod, Lokomotivmæri- lende Vogne sig som følgende: I April 85,830,
_
1
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M:aj 207,705 og i første Junihalvdel 119,625.
I det hele manglede i det løbende Aars første
. \
5½ Maaned ?17,320 Vogne i den forlangte Tilvejebringelse.
J ernbanetransportvæsenet har lidt en bety
delig P:orvæ,rrelse. Aarsagen hertil, bortset
fra Paktorer, der: ikke talmæssig kan fast
slaas, f. Eks. ved Arbejdsydelsens .Tilbage
Delegeretmødet.
.
.
gang, er hovedsagelig paa, Grund af, det store
Forslag, der ønskes behandlede paa det
Antal Lokomotiver, som er sat ud af Drift.
aarlige Delegeretmøde eller paa Kredsgene
Antallet .af Lokomotiver, som krævede Re ralforsamlingen, maa være -inds,endt til de
paration, der i hele Aaret 1916 svingede mel respektiv·e Fonn.ænd sen e s t 1. lvL ar t s.'
lem 16,5 og 17,5 pCt., 'begyndte fra Januar,
da de beløb sigi til 16,5 pCt., uophofdeligt at
Hjælpefonden.
stige og steg fra 20,3 ved Revolutionens Ud
Forslag, der ønskes behandlet paa Hjæl
brud til 24,2 pCt. i den første Halvdel af
Juni 1917, og det er efter officiel Opgivelse. pefondens Gen-eralfors,amling,, bedes tilstillet
K Johansen, ·S:ommers1edg1ade 22n, Kjøben
I Virkeligheden naaede de sandsynligvis 30 havn B., s e nes1t 1 0. Ma rt
s.
pCt., men endog efter officiel Opgivelse naa
R e p r æ s e nta n t skabet.
ede de ved en. Række Baner en Fjerdedel af
Bestanden. S,aaledes var der ved Nicolaiba
nen 26,5 pCt.
beskadigede Lokomotiver,. ved
.
'
Permbanen 30,6 pCt., Jaroslawbanen 28,9 pCt.,
foreningen afholder foredrag Ons dag
Tornskerbanen 27 pCt., Kasanbanen 29,4 pCt.
d
e
n 26. ds., Kl. 7½ .Em., i •City Sel
og Poljezjernbanen 27,5 pCt., alt regnet i
skabslokaler, Citygade Nr. 23, Kjøb enSommeren 1917.
havn.
En Række af de vigtigste Strækninger ha,r
Emne: ,, Hvad bør der gøres for loko111()tiV
altsaa efter officielle Opgivelser 26-27 pCt. persona�ets Uddannelse, og hvilken Betydning
beskadigede LokomotiveT, 11?-en hvorved f. kan det Jaa."
Eks. Nord-Donetzbanen i Virkeligheden talte
foredraget hcldes af Maskiningeniør ved
over: 40 pCt. af saadanne Lokomotiver, �� Statspanerne, 0. E. Rosenørn.
Medlemmerne anmodes om at give Møde
ikke som officielt blev a9Øvet 29 pCt.
i
saa
stor Udstrækning, som Tjenesten tillader .
.._Qgsaai Tallet pa.!l reparationstr�
. n,gende Vc��
•
Forretningsud_va/get.
ne vokser uophørligt og har nu naaet 8 pCt.
Sideµ Revolution7ns Udbrud er Vognenes ·
paakr:ævede Reparationer vokset fr'a' 5,4 til
Hvornaar kommer Broen.
8 pCt. Trafiken paa de vigtigste Linier lider
over Lillebælt?
under. store Vanskeligheder. S.aaledes: l:)egyn
'
.
der: f. Eks. først nu_ langsomt Omladningen
Lokomotivpersonalet paa den fynske Hovedbane har
fra Kanalerne _til Jernbanerne at komme i nogle Sove- og Oplioldsrum i Strib, som er under al
Orden, ogi dog viser de et højst sørgeligt Kritik. Vi har gentagne Gange rettet ærbødige An
B_illede som Følge af - Arbejdernes utrolige modninger til vore foresatte om at faa disse Forhoki
forbedret, men har stadig faaet Svar som, at nu
Rordringer.
skulde hele Banegaardsforholdet snart omordnes, eller
D_esv:ærre 'er og;�aa fastslaa:et en vedvarende at nu kom der en Bro over Lillebæ-lt. Saadanne Svar
;I'iltagen. af de saakaldte "fejlkørte" Vogne, har vi ladet os nøje med de sidste 20 Aar. Jeg spør
saadanne som ikke naar til deres: Bestemmel ger derfor: Hvornaar kommer den Bro over Lillebælt?
Jeg skal forsøge at .skildre de F,orhold og Opholds
sesited.
rum; som i 1919 bydes Personalet her paa Strib. Væ
(Forts.)

==================<==

Foredrag.'.

'relserne er beliggende i den østre'Ende af en lang,
sort, snavset Remise, hvorfra Olie og Snavs slæbes
direl(te ind i Værelserne. Der er ,5 Værelser, deraf
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et med 4. Senge. De 3 Værelser ligger mod Nord, et
mod Øst og et mod Syd. Værelset i Syd ligger ud
mod Pladsen, hvor al Rangering og Vacuumprøve af
Togene fore·gaar. Der faar man ingen Søvn, med min
dre man er dødtræt. Røg, Os, Olielugt og Støj fra Re
misen tfænger dirikte ind i Sove-, Opholds- og Spise
værelser,. cg disse findes vist ikke tarveligere paa no
gen Herregaa:rd. Opholdsværelset er vel cirka 3½ Me
t�r bredt, 5½ MeteT langt; her samles Døgnet rundt
cirka 25 �æt Personale rundt om en ophedet Kakkel
ovn, og i en frygtelig Fodkulde, saa for overhovedet
at kunne opholde sig i Rummet maa man nemlig have
Døren aaben ud til Ga:ngen.
Ude i Gangen findes Telefonen, som jæ.vnlig kimer
Nat saavelsom Dag. Ind i dens Kimen blander sig
højrøstet Tale og Trampen af Træfodtøj. De, der er
henvist til at sove ovenover, faar ikke meget Ro eller
Hvile i den korte eller længiere Tid, der er mellem
Turene.
I Soveværelserne mod Nord er der altid en klam og
tung Luft som Følge af, at der aldrig kommer en Sol
straale inci, derimod er der rigeligt af Røg og Os,
saasna:rt Dørene aabnes ud til Remisen; til alt dette
lmmmer nu fØlgende: Vi havde for indtil en Maaned
. si.den en flink og proper Rengøringskone (Enke efter
en Tjenestemand), som forstod at rede en Seng (NB.
Senge og Sengetøj er godt), men hun forlangte lidt
mere for sit Arbejde, vist 60 Kr. pr. Maaned, og det
vilde Statsbanerne ikke give. Der blev da antaget en
ganske ung Mand fra Landet, som ikke har meget Be
greb om Rengøring, langt mindre om at rede en Seng.
Og det mærkelige er, at.han faar det dobbelte af, hvad
Konen forlangte f;or Arbejdet. Saa det vil forstaas,
at Taalmodigheden og Misfornøjelsen med disse For
hold har naaet Højdepunktet, og kunde disse Linier
bevirke, at vore ærede foresatte tog fat og ordnede
dette SpØrgsmaal til Personalets Tilfredshed, er Hen
sigten naaet.
P r i m u s.

Meddelelse fra. Afdelingern.e.
Paa Slagelse Lokomotivfyrbøder Afdelings Gene
ralforsamling· blev Lokomotivfyrbøder M. Sørensen
valgt som Afdelingens Formand, ,og Lokomotiv:f�T
bØde:r C.. Christensen valgt som Afdelingens Kasserer.
M. Sørensen.
'

Thisted ,' Afd. 26, afholdt Onsdag den 15. �anuar
Generalforsamling og genvalgte R. Jensen, Drags
bækvej 17 1 til Formand og C. Legaard, »Frederiks
borg«", Frederiksgade, til Kasserer, og F. Rosenl:J.eig
til Sekretær, Revisorer: C. Larsen o·g A. Wedebye.
R. Jensen.
Frederikshavn Lfb. Afdeling afholdt d. 21. Januar
ordinær. Generalforsamling. Følgende blev valgt: Til
P.ormand Johansen, til Kasserer MØbius og til ,Re
præsentant Eriksen.
Johansen.
Viborg Lokomotivførerafdeling haT genvalgt P.
Christiansen· som Formand og valgt Rasmuss•en til
Kasi,erer.
Til Delegerede valgtes Formanden og Kassereren.
Følgende Udtalelse vedtog,es: ·
»Generalforsamlingen i Viborg Lokomotivførerafdeling paalægger sine Delegerede at stemme for, ai der
ydes Hovedbestyrelsen al nØdvendig Økonomisk og
moralsk Støtte til Fremme af D. L. F.s Lønkrav.«
P. Christiansen.

Dødsfald.

�r det lovligt?
Under et af Auditøren afholdt Forhør, i Anlednin·g
af en Sag ved Sallingsunqpverfarten, saas stadig den
ene af Parterne sammen med Auditøren, selv under
Forhørene af Vidnerne.
En saadan Ordning er ganske forka,stelig og af Be
tydning ved Vidneafhøringen, under hvilk�n paagæl
dende tillod sig at fremkomme med Bemær\minger,
kan· 1et :f.crstaas o·g særlig paa •Grund af, at Partneren var Vidl).ernes foresatte.
1
Selv om Partneren er god Bekendt eller Ven af Au
ditøren, som han selv har udtalt, bør saadant ikke
Tilskuer.
finde Sted.
Vi mener, det er et ganslce utilstedeligt Fo-rhold,
dere her har fundet Sted. Vidnerne og a:ndre, der af.hø
res, bør i fuld Frihed kunne udtale sig, og det kan
ikke ske under de paapea-ede Forhold.
Red.

A. D ich.
Dem 10. Januar afgik Lokomotivfører A. Dich,
Skanderborg, ved Døden efter et Sygeleje paa ca. 7
Maaneder.
Dich var !Ødt 24. Maj 1858 o·g blev saaledes kun 61
Aar a-ammel. Udiaaet fra Centralværkstedet i AarI
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hus ansattes AfclØde i Ribe 8. April 1S85 som �oko
motivfyrbøder og forfremmedes 1. _September 1898
til Lokomotivfører med Station i Assens, hvorfra ha:n
senere fol'flyttedes til Skanderborg.
. Dich var et godt Medlem af sin Organisation -og
forstod tilfulde, at vil man nyde, maa man, ogs� yde,
altid parat 111ed sin Skærv, naar den krævedes.
Dich efterfader sig Hustru og flere voksne Børn.

.

.

.

·Taksigelse.
Modtag min dybtfølte Tak for den store Deltagelse
og Venlighed, som er bleven mig vist i Anledning
_af min kære Mands Død og Begravelse. Tak til de
fO'rsk�llige Afdelinger for de smukke Kranse. Særlig·
Tak til A&rhus LokomotivfyrbØder Afdeling for den
store Pengegave.
Bertha Gottfredsen,
Frederikshavn.
Alle, som ved Lykønskninger og Gaver har bidra
get til at gøre mit 25 Aars Jubilæum til en Festdag
for mig, beder jeg herigennem modtage min bedste
Tak for udvist Opmærksomhed,
J u u 1 C h r i s t e n s e n,
Lokomotivfører.
Fredericia.

' Spørgsmaal og Svar.
Hvilken Dag kan en Lokomotivmand regne med,
at han kan holde sit 2:5 Aars Jubilæum ved Stats
oanerne?
Kan han regne fra den Dag, han er blevet ansat paa
Værkstedet ,som Haandværker, eller kan han først
regne fra den Dag, han er blevet forfremm�t
til Lo•
L.
komotivfyrbøder?

..

25 Aars jubilæum som a n s a t ved Statsbanerne'
kan en Lokomotivmanii fejre 25 Aarsdagen efter sin
Ansættelse som Haandværker.
25 Aars Jubilæum som L o k o m o t i v m a n d kan
først holdes paa 25 Aarsdagen for Ansættelse som
Lokomotivfyrbøder.
Forsaavidt S
. tatsbanerne gennemførte·, at der paa
25 Aarsdagen for en Jernbanemand,s Ansættelse ud
betaltes ham en Sum Penge, vilde dette for Lolmmo
tivmænd ske paa Aarsdagen for Ansættelse som
Haandværker.'Paa anden Maade ka:n der ikke 'regnes;
og efter det Tidspunkt beregner andre ansatte ogsaa
deres Jubilæum.
Men m e lle·m L o ko-ni o t-i v m æ n d er det en
hævdvu'1}den Skik, at Jubilæet fejres paa Aarsdagen
for Ansættelse som Lokomotivmand, og at der ikke
Red.
regnes paa anden Maade.

Forfremmede fra 1. Pebruar 1919:
til· Lokom()tivfører:
Lkfb. H.C. Fejring, E�bjerg, i,Brande;
Lkfb. F. A. Nielsen, Aalborg, i Struer;'.
·
til· Lokomotivfyrbøder:
Hdvk. A. T. Christiansen, Nyb'org V�rksted, i' Aalestrup.
» A. Holmtoft, Nyborg Værksted i Struer og
» C.C. Larsen, Nybo•rgVærksted, i Brande.
Forflyttede efter Ansøgning: '
Lkfb. H. P. Laursen, Brande-Viborg', fra'l. Febr. 1�!9_,
» P. E. Rasmussen, Aalesti:up-Slagelse, fra 1. Februar 1919,
» P. A. Pedersen, Kbhvns. Godsbg., Esbjerg, fra
1.- Februar 1919 og
» V. A. B. Loft, Brande-Fredericia, fra 1. Marts
1919.
Forflyttede:
LkfØrer N. C. Nielsen e. Ans., Brande-Skanderborg7
1. Februar -1919,
Lkfb. L. Jensen e. Ans., Kbhvns. Godsbg.- Østerbro,
under 11. Januar 1919,
> H. A. T.·Gotfredsen e. Ans,, .Struer-Frederiks
havn, fra 1. Februar 1919,
» P. C. Sprogø' e. Ordre, Orehoved -(Rangerfø
rer)-Vamdrup; . fra · 1. Februar· 1919 (hans
Funkti�n som Rangerfører ophører" fri! s. D.), og
» .. P. Petersen e. Ans., Helsi'ngØr-,-Kbhv:ns, Gods
bg., fra 1. Februar .1919.
Paaskønnelse:
Generaldirektoratet har udtalt sin Anerkendelse over-,
for LkfØl'er H. K. Hani.en, Fredericia, for særlig
Agtpaagivenhed under 'l'jenesten.
Anerkendelse:
Generaldi�ektoratet har udtalt sin bedste Anerken-.
del�e overfO'r LkfØrer F. V. Petersen, Kbhvns. H_o
vedbg.', for ·god Konduite ,,og særlig Paapasselighed
under Tjenesten.
Afskediget:
Lkfb..T. Melchiors, Kbhvns. Godsbg,.e.. Ans, fra 31.
Januar !919.
Døde:
Lkfører A. C. Dich,Skanderborg, den 5: Januar 1919 og
Lkfb; T. V. Christensen, Aarhus
deJ 13. Jrunuar
1919.
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