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i Kommissionen. Selv har vi _jo ingen - vi
ved hvad vi kan vente af dem. Vi kende1:
Dansk Lokomotivmands Forenings ?vfedlem
Hr. Overassistent Berg og ved,. at han ik�e
mer:: , begynder_ at rejse Hovedet, al lægge kan tænke sig, at en I-Iaandens Arbejder løn
ø�ene frem for rigtig .. al opfange Lyden af nes, lig med en kgl. Embedsmand.
de Toner, der er i Luften.
Men vi '5toler herimod paa vort Sammen
Der spilles; for Tiden paa mange Strenge. hold og paa vor, Kraft og' tror paa, al vi kan
Førs.t og sidst paa Kon.tingentforhøj, else,. i
føre vore saa vel motiverede Krav frem til
Forbindelse hermed Solidaritet, Dernæst Ud Sejr . .
Vi saa jo ny1ig, hvorledes vore J(olleger i
dannelse, Oplysning -m. m.. Alle disse Toner
har. den. samme Ting som. Sangbund, nemlig Sverrig fø1�te en Strejke og - vandt de_n Lrods
Arbejdsgivernes: Skru_ebrækkerlønninger af
vore Lønkrav,. vor sociale Stilling.
Man h'ører ogsaa i Koncerten en .svag Disci til 150 Kr. pr. Dag og paa Trods af forskel
nans, endn�1 siala s'vagi,, ait de:n egentlig kun an.es, lige venligsindede J ernba'neorganisationer.
me:n man frygter ogsaa, al den vil vokse op
Vi skal ogsaa om· nødvendigt vide at fø�e
til en skarp· skærende Mislyd. Disonansen er vo1� Kamp paa samme Maade, selv om andre
Lønningskomm
' issionen eller rettere dens for Tjenestemandsorganisationer giver as ald1ig
saa velm:Cnte Raad.
ventede fodstilling..J.eg er: derfor gJad for den Forslaaelse, hvor
Vi b,egynder at faa en Anelse om, 'at Kom
· erne har, mødt Forslaget om
missionen vil behandle Lokomotivpersonalet med. Miedlemm
paa samme· l\�aade som kendt fra tidligere højere Kontingent.. Denne enstemmige, Til
Lønningslov�, h'vor Ldkomotivpersonalet i slutning vars.ler godt for Vedtagelsen og l"re1n-.
r-.�orhold til andre Tjenestemænd e� gaaet bag tiden for vor Organisation:
I de �idste Numre af v·ort' Blad er der skrelængs. Miod denne Tendens er det Medlem
merne nu kny,tter Næverne, ruster sig til den . vet meget .om Kontingentet, om Nødvendig"
Kamp som: ,a,nes maa komme,, sværger· paa heden af. en Forhøjelse. Til enkelte af disse
at denne G:ang vil vi fremad, selV om det Udtalelse• 1· vil jeg knytte et Par Bemærknin
ger.
ma;a ske gennem: 0aabenlys ·Kam,p .
Vi ved ganske vist intet som helst om hvad
Først Hr. Th. Christensen, Gb., der mener,
Lønningskommissionen bærer i sit S,kød, om at da vi arbejder for Staten vil denne nok
hvilke Forslag den vil stille,. (!g vi,.)1ar egent vide at lønn_e os saaledes, at yi kan være Ljenle
lig ingen '!\:oden Grund til· at tro ·paa et fol' dermed.
os slet Udfald af dens Overvejelser end denne;
Jeg maa strak give Hr. C. min uforbeholdne·
vi kender 1Organ
_ isatlonernes Repræsentanter Undskyldning, f_ordi jeg efler Cilymødel rlra1:s
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anset ham for Radikaler og tænkt mig ham Gang skal 'vi være stær½e nok til at fø,r e en
som Fremskridtsmand; jeg tager øjeblikke- Lønkamp ; men endnu vigtigere : ·til at føre
lig inine Ord tilbage ; thi jeg maa indrømme, en Lønkonflikt -saaledes, at Strejke,n kan undat den Miand, deJ.i 'nied de sidsit e 'A'a rs Erfa~- gaas.
ringer in mente kan skli've saaledes, er saa
Det er ikke absolut s,a aledes, at den føl ,sandelig ikke særlig sprælsk ; om ham kan gende Lønrevision vil lade · ,;ente længe paa
man ' sige, ,a t han 'fremde.les · beny,tter Stats" sig; hvor længe vil ogsaa afhænge af for ·det
banernes ' F'orsinkelse~plan.
første, hvor vidtrækkende den · n-u forberedte
Staten skal nok vide at lønne
OS,. Ja, Gud
Revision
vil bliv,e:, af i hvor høj 'Grad den vil
.
'
be~e det for Lønningei:.
·
tjlfr,e dsstiUe os; men for det andet. ,- og ikke
Per er Ji§le afsluttet en Overenskpmst med mindst - aif, hvor kraftig vor Organisation
, Arbejdsmændene,,._bas.e ret .paa:' 1 Kr. 5 Øre pr. er, af og med hvilken ,Kraft vi for vort VedTime, hvilket_ bliver 2900 . Kr. for et Aar, en kommende kan fremf&Jre Kravet om· Revision.
ingenlunde for h'øj Betaling. Samtidig_er LønOrd:
den næste• Revision vil
Med andre
I
.
ne~ i Kjøbenh'a:vn for yngste Loki{yrb. 1410 udskydes længere eller kortere ef'ter~om 'Or+ 25 pCt. 720 Kr. = 2482. Jo, men saa ganisationen er: svagere eller ·stærkere, hvilstJger, Lønnen for Lokfyrb. ogs,aa automatisk ket -atter i nogen Maade afhænger af, om vi
efter 4 Aars Forløb ined - ,tænk med hvil- har Penge eUer ikke.
ket svimliende Beløb - 120 Kr. Hvad vilde
Pa:a J.ernbanek:o nferencen i Gøteborg i 1918
mon Arbejdsmanden sige til en saadan ,Løn ? blev vedtaget en Ud~alelse, hvori der, efter
Ja, Staten lønner passende. I 1908 var Fprslag af Nordisk Lokomotivmands-ForLønnen god, i 1910 allerede sunken ' betyde- bund, indsattes -et Punkt, hvori det krævedes,
·lig, i 191':~ var den lille, i 1914 slet, i 1919 at Lønningslovene for Fremtiden i,kke blev
er den selv med Tillæge~e aldeles uantagelig. Love vedtagne af Rr.,gsdagen alene; men derHr. Sess,i ng siger ik'ke Kontingent-e t atle'ne, imod en Aftal,e mellem Parterne. En -Aftale,
men i samµi:e Grad er Loyalitet nødvendig. den gælder indenfor den Tid, · der ved ForOg deri har han Ret. Vi maa h_u ske paa, at handlingen e.r ,. fastsat, , og som derefter udden Dag det gæder, . da kan Pengene alene 1øber, selv om Tids.punktet skulde falde noget
ikke kiare det, da ·maa l\fanden selv frem ubel,e jligt for en Kommiss.ion. Hvornaar, altog holde Kravet op, maa selv ud i Kam- saa hv1or s!nart saadanne Aftaler kan se Dagens
pen og tage en Tørn, hver og e n maa Lys, afhænger af Organisia tionens Kraft.
staa·; fast og kæmpe til Slaget er vunKontingentet maa derfor, dersom vor Or-'
det. Det er da ikke l,Hstrækkeligt, at han ganisation skal naa disse Maal, ikke sættes
sender ,d et paalagte Strejkebidrag cper at lavere end de 4 Kr.. pr. M;aaned.
Kassen er stor, nej, da er det M,anden selv,
Hr. X skriver: " ' . . i denne· Sag maa og
·
hans Person Organisation en kr~ ver. Da er skal .H ovedb,e styrelsen , staa fast .. . "
J eg vil gerne vende det' om og sige: ,,i dendet Loyalitet ,det komm er an paa. M,e n ct'et
er lige saa rigtigt at ' Organisationen har rige- ne Sag maa alle Lokomotivmænd gqre ~g
ligt med Pe nge, thi saa er Kamp en lettere det klart, at de blandt Organisationerne staar
for den enkelte. N aar Organisationen' kan alene og at vi fo~uden os selv ikke har an. sikre Miedlemmerne økonomisk og beskytte <lre at stol,e paa end vore Ko"Tmger i Nordisk
dem mod senere Overgreb, saa er det betyde- Lokomotivmands-Forbund. Og derfor m~a
ligt nemmere at opfylde sin solidari~ke Pligt, Medlemmerne roligt og nøgtern overveje,
end naar Agsaa denne Sde skal klares af den hvilke Krav der skaJ; stilles og hvilke Vej 9,
der sk'a1 gaas: 'F~ dette rilaa p.emlig i det
enkelte M1a nd.
Naturligvis skal Rontingentet ikke atter væsentlige' ~gøres, direkte af M:e:dlemmerne.
nedsættes . Organisationen Virkefeldt er saa Naar-de.Ue er sket, naar M1a alet og Vejen er
stort, at et Kontingent af 4 Kr. pr. Maaned givet, saa har ,Hovedbestyrelsen k'u n at gaa
-ikke er 'for stort.,· Navnlig maa · hu.skes, .a t der, hvor Medlemmerne har anvist.
der efter denne Lønrevisiort _¼,pmnier en føl Esbjerg i Miarts.
Mi. M-orten~en.
gende, en næste', en senere o. s,.: y., h~e~. Gang
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ningslove har været Gensland for. Men hvein
har vi for en Del at takke for dette? I ,f'ørste
· Med stor .Glæde har jeg læst de i Dansk Instans, o s s ,e l v, Jorcli vi af Miangel paa Enig-·
, l �ikke ,har forstaaet at ingen, nej ingen'
Lokomotiv-Tidende fremkomne Artikler an l}:t)c
gaaende vore Lønkrav, der næsten aUe viser uden os selv kan eller vil varetage vore Inter
Enighed om, paa hvilken M,aade vi skal gen esser. ,,Enighed gør stærk".
' Men' i Forbindelse• med Enighed er økono�
nemfi;,re vore berettigede Fordringer.,
._ Hvad · er nu Grunden til, at der fra flere misk Styrke en ,};aktor, som aldrig maa gJem
Sider er ·fremkommet kraftige Udtalelser om mes. Hvad har andre- Organisationer . .ikke
Vejene til at f11-a vore Krav gennemført. Selv • opnaaet, fordi de har forstaaet at konsolid,ere
følgelig· den, at der under tidligere Lønkam sig? Vi har ganske vist' kun kort Tid til vor
pagner er gjort den Erfaring,· at der ikke er.· Raadighed inden Lønningslo-v:ens Behandling
•' vist nogen Forstaaelse fra de bevilgende Myn i Rigsdagen; men• saa har vi til Gengæld en
• digheders Side overfor Lokomotivpersonalet. ubrydelig Vilje ,til med alle, lovlige Miidler at
Og hvad er da Grundene til den manglende søge vore Lønniµger forbedrede. Vi ved alle,
.
Forstaaelse
af vort Arbejdes Værdi?· At .kun· at den kommende Lønningslov vil faa Betyd
· .
ei:: lever sit Liv paa Lokomotivet _ ning for os i uoverskuelig Fremtid, og derfor
den
Mand,
d,
•,
fuldud kan bedømme · de mange Vanskelig er den alt for os. M:en vi behøver ikke at
heder Lokomotivtjenesten i Modsætning til frygte for Fremtiden, naar kun vi vil lade
mange andre Tjenestestillinger. byder paa. de Mænd raade og lede os, som _vi har valgt
Det vil dog være ufi:eidig at fremkomme med · til at kæmpe for vor S�g, og naar blot vi
disse, , da en saadan Re4egørelse fra an!den alle som en loyalt , støtt�r dem med, hvad
Side kan ventes forbolket som owerdreven der forlanges af Enighed og P�nge.
Naar jeg 'paa Mødet i Kjøbenhavn den 23.
Forherligelse af Stillingen, som Lokomotiv-.
mand. Men derimod vilde det være betime Januar fremkom med Tanken om et maan'ed
Hgt, om · Organisationen kunde faa Le1lighed · ligt Bidrag ,af 10 Kr. til Lønningsloven var
ttl at gøre Rede for vor Særstilling overfor færdig, var de� fordi jeg ser en Betryggelse
en kompetent Forsamling. Det kunde ske i at ha\r;e ,Kampfonden s::ta stor som· muligt
v,ed, at .der blev. :udsendt )ndbydels,e til de og selv om Qfret var stort, kunde Resultatet
Mrend, som skal have afgørende Indflydelse vel *ok opveje det; men jeg ·karr -dog ogsaa
gaa med til en Kontingentforhøjelse, som kan
paa den kommende Lønningslov.
Hvad -er endvidere Grunden til Centralor ha:ve nogen Betydning, i Særdeleshed naar
'ganisationens senere Indstilling, der fremkom dep kommer i F:orbindefse med en fælles. Ka-.
tilf:rods for, .at den� første Overenskomst med · pitalisering indenfor "Nordisk LokornoUv
vor Placering var enstemmig vedtaget? Des mands Forbund". Den svrnske Lokomotiv_værre udviser · Indstil.lingen en · fuldstændig mandskonflikt viser, at S:ammenholdet'inden
; e. Dog
M;ange,l paa. Forudsætninger _til at kunne be- for ,;Forbu'n�et" nu har staaet.sfo Prøv
. dømme Lokomotivtjeneste. Her er der atter , maa jeg bemærke, at ved qlen kommende Lo
et Bevis paa, hvor liden Tillid man under� komotivmandskongres:, i Bergen maa man ,
tiden kan have Grund til at nære- til andre yderligere fastslaa. alle Enkelthederne ved en
Tjenestemænd, selv om de i og for sig skulde eventuel Lø�kamp i Danmark, saa alle M�d
. kunne betra:gtes som Mrend, der ikke løb fra lemmerne med fuld Fortrøstning kan imødese
·
,
.
_en Oveiienskqmst ved først givne Lejlighe' d en saadan. ·
�
og for ,at' behage andre. . ,
Vi maa paa Forhaand. indtage en saadan
Derfor, Lokomotivmænd: ,,Løft Eders Ho- . Stilling - og udtrykkelig tilkendegive det -,
veder", staa eller fald med den k'ommende at v�æ Tillidsmænd kan "ende tilqage fra
Lønningslov.
,
:Bergen ikke med vage Løfter, men med fuld
Enighed blandt Lotomofivmændene er dqg gyldige' B�viser for Solidariteten.
en Hpv�dfa:ktor, som har· den største Bety1d
M�d H1ensy1h til ,e n Forbindelse med andre
ning for os•; men i den Hens:eende frygter jeg os beslægtede Industrigrene som Smede- og
ikke i;ioget, da vor Organisation jo nu tæller Ma:
i skinarbejderrte, maa jeg efter moden Over
saa godt som .alle Lokomiotivm.ænd. Vi maa vej,else erkende, at. det er en Nødvendighed,
haabe, at de Føriere; som endnu mangler, vil at en P:orl>indelse søges tilvejebragt
vi�e sig at· være saa ærekæ
De Tanker, som jeg i 'denne Artilfel er frem
, re M�nd, at de
skammer 1-ig for i det lange Løb at staa uden� kommen med, er Udtryk for min sikre Over
for de Fplks . Rækker, som vil ar�jde for bevisning om, at s'ka
' f vi naa et. for os til
en. ·retfærdig Betaling for ydet Arbejde.
fredsstillende Resultat og faa bedre Livsvil
Ja 'i Sandhed, det. er _kun 1 simpel Retfær kaar, da gælder det, af der nu ingen smaalige
. _<lighed vi forlanger og Oprejsning for den Hensyn t�ges, ingen uberettiget Kritik frem
iiretfærdige Behandling vi ved tidligere Løn- føres. Vent med Kritiken til det h::µ- vist
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sig om del brisler ell .er· bærer. Staa nu fast
· og forlang vo'rt lil Lønningskominissionen ind
�dte Andragende vedtaget uden 'Afko
: rtels,e.
Alle Talemaader maa nu lægges .til Side.
Kun ubrydelig Enighed og Tillid til vor Or
ganisations Styrke i Forbindelse med- en ab
solut Tro paa de ledende Mæn1· kan give os'
den Opreljsnin& og Sej'r, sol:1' vil skabe be
tryggende. Fotliold for v9re Hjem o:g vor
Fremtid.,
. S!.

•

dens Tegn;paa, at Lokomotivmændene· denne
G�ng har Fors�aaelsen af, at ·det er v·ed egen
J-J,1ælp de skal gavne deres Sag. Alle vil efter
Artiklerne at dømme være med dertil - selv
om d e maa indrømme, al Pengene. i denne
Tid har Ærinde :mange S:teder. Me, n saa · cræl
der, det jo at lukke de mest nødvendige Iiul
le� først; \dg er der noget, som er nødvendigt, .
e1� det �elte, at vi denne. Gang .faar vor Løn
hævet til den. Plads vi med Rette, har Krav
paa. Og dette sker kun ved at vi alle- er fmed
til at gavne dc:t -forudgaaende Arbejde, som
Lønrevisionen .I m. m.
dog væsentlig ligger i H., B.s -Haancl.
Hr. N. L'. Hansen; Fredericia har en stor ·
.. Den fores,taaende Lønrevision har ret na
turligt optaget Sindene hos M;edlemmerne hele Del af Æren for at denne Sag 'er ført frem
La.ndet over. Dyrtiden bliver jo Dag for Dag i vort Fagblad. Jeg tror, denn.e Forhandlino·
1
mere følelig. Og vi venter, at den nye, Løn hac bevirket, at• mange M,edlemmer e11 bleve�
mere vaagne., De daglige, Diskus
lidt
ligesom
ningslov skal byde os saa gode Levevilkaar ·
og Mand imellem vidner i alt
nd
a
M;
sionet.
�ut vi i gen kan komm:e til at se lyst paa Til:
°
B. vil nu ogsaa have lettere
H.
..
derom
Fald
væ1 elsen..
Vi har fra de foregaaencle F,orhandlinger ved at faa en Kontingentforhøjelse vedtaget, .
angaaen de Dyrtidstillægene vænnet os til lige1>om det vil· være lettere al samle alle
Skuffelser, og mange spaar, al den nye Løn M:edlem1ner i Tilfælde af, at Kamp bliver
ning�lov ogsaa vil byde os noget. i samme _nødvendig. Derfo1: skal det siges til Hansens
Belt;nng. Dette maalte jo ikke gerne ske. Et Ros, at han · har gavnet sin Stand som kun
· �
Bygte siger, at Lønningsk'omm'issionens For faa. Det var al ønske,- at vi havcle maiuæ
slag byder en kvindelig Trafikassistent en som Hr. Hansen i vor Midte.
Til H. B. vil jeg sjge, at den i Tilfælde af
Slutløn paa 4200 Kr., hvorimod der kun byd
, es
bør huske' paa al Af
Kontingentforhøjelse
en Lokomotivfører en Slutløn p-aa 3700 Kr.
• fo�·doblet ·
Taler dette Rygte sa11-dt, vil jeg sige, at mere delingskasserne faar der,es Tilskud
paa · hei�
Indflydelse
gavnlig
et\
have
vil
dette
himmelra,abende Uretfærdighed er aldrig. be
.
Arbejde.
Foreningens
gaael. Jeg skal ikke her forklejne den kvin
Jeg er enig .med Hr. Se,ssjng i, nt del har·
delige· Trafikassistents Arbejde; men jeg, tør
' reningen� frem
store Betydning for Fo
sin
dog vove at r_>aaste, at Lokomotivføre
for Lokfyrb.
Grundlønnen
at
Arbejde,
tidige
ren& j\.rbejde for Staten er langt mere
værd end den kvindelige Trafikass;istents. bli:ver: saa go?, ·al �er ikke bliver for m�gen
Lokomotivføreren 111ed hans Hjælpe-r· er Utilfredshed 1 de fØ'rste Aar,- hvilket igeri vildqg dem� der findes i den yderste Kamp- de bevirke el, splidagtigt Fqrhold, og noget
' linie, og h,,erl Minut de arbejder har de med af det_te vilde jo altid følge disse M1edlemr11.er. ·
det allervigtigste af Sikkerhedstjenesten at frem. i A:arene til stor Skade for F,oreningens
gøre. N oget tilsvarende kan vist næppe sig;es Arbejde. Jeg menei,,, at vi passende kunde
om den kvindelige Trafikassistents Arbejde. bruge• Mak'simallønnen for S:mede og Ma' benhavn med et -10 pCt.s
Hae Lønkommissionen begaaet ovennævnte . skin�rbejdere i Kjø
for Lokon'lotivfyrb.
GrtJ.ndløn
som
Tillæg
"Brøler" v'idnei· det om, at den har været
fufdstændig bl-ottel for fagligt K,endskab til Vi er jo alle udgaaet af deres Ræk'.ker, har
Lokomotivmændenes Arbejde og det der.med derfor o_gsaa Krav paa at være•· paa 'Højde
med dem. Med en saadan Fremgangsmaade
forbundne Ansvar.
Lovgivningsmagten kan jkke vente, 'at Lo kan vi alle være .tjent, ligesoin vi ogsaa. '- med
k•omoth.'._mændene vil godkende en saadan Rette kan stille dette Krav. Vil det ikke og
, Uretf�rdighed. Den maa derfor besinde sig saa være rigtigt ·at arbejde hen til, at_ Løn
· enct·e og forstaaende tillæge.ne falder huttigt efter hinanden. Vi
paa at være i mødeko�nm
overfor L1okomotivmæn:denes sma,a retfærdige ,er: f.,Eks.. bedre tjent med at ·faa 100 .Kr. iom
Ifray. En ,Kamp sk'ulde d9g gerne undgå.as. A'aret end 300 Kr. hvert tr'edie · Aar. , '. ·
7V[aµge e, r de Grunde· , som berettig'er Loko' m·o
S. C. 'A n d·ers ei11�
tiv1nændene til al faa en god Løn. Staten er
vist ogsaa bfdst tjent dermed, da den ved at
.
.
byde daarlig Løn i bedste Fald· opn.aar at
·Gerning.
og
·
Ord
i
c;>rganisation
vor
Støt
faa daarlige Foik. �
De mange A�tikler, som i den $idste Tid
har_, været i voI't fagblaQ, er et glædeligt Ti-
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Lokomotivmandsstrejkens
Psykologi..

Ledelsens Ordre, saavel ved Slrcjkens-Ucl
brud som ved dens Afslutning.
Beundringværdigt vru: det ogsaa at se med
hvi'lket Taalmod Medlemmerne hver paa sit
Sted iagttog Forvaltningernes Forberedelse_,
da man ventede paa,Forbundsledelsens Slrcj
keordre, og hvorledes Gruppe efter Gruppe
gik ud i Kampen uden Tvivl eller Bekymring.

Overskriften er kanhænde ikke den rig
tig. ste for at betegne det, son:; i fuldstændig
Afhandling kunde og burde siges angaaende
Lokomotivmandsstrejken og dens psykolo
!!.i.ske For1eteelser og Virkninger.
15
Ogsaa højtstaaende Jernbanemænd har ud
M:en disse er ogsaa saa · mangesidede og talt sin Beundring overfor Lokomotivmænde
vidtomfattende, at de kræver et grundigere nes organisatoriske Disciplin., hvor man sær
Sludium og Analyse af Emnet end der er lig fæstnede sig ved, hvor mandigt de første
m:iigt --nu inden alt det _vidtløftige Materiale Opbu·cl af strejkende Personale ved en Del
angaaende Konflikten og dens Virkninger paa Tntfikcenlre bestod Prøvelsen ved at se, hvor
forskellig M1aade er bleven. ordnet og bear ledes Kamm.eraterne ved lils,lødende Baner
bejdet.
vedblivende gøre Tjeneste, afventende Ledel
Det maa dog anses for rigttgt allerede nu, sens Ordre om aktiv Deltagelse.
medens Stemninger og Indtry;k er i frisk
Fra det 'rørste Opbud varede Strejken 3
Minde, i korte Træk at resumere de for Lo
Uger, en for en saadan Strejke s�rdeles lang
, komotivm.ændene som Fag og Organisation
Tid. Mien. alligevel hørtes ikke el Ord eller
vigtigste Momenter i denne for vore Forhold
andet Tegn paa Utaalmodighed eller Bekym
. enestaaende Konflik"'t:.
ring sporedes, ikke heller nogen Henstilling
Endskønt det er givet af voi· Stilling til Saom Hjælp fra Forbundet. Og de Udgifter man
11en l at vi har vanskeligt ved at bedømme
b
havde fil Avertering, Lokaleleje eller Bort
denne fuldt objektivt, saa vover vi dog at
skaffelse af tilfældige Strejkebrydere, bestre
paastaa, at hvorle<f<es end Afgørel'sen kom
des
ofte af Afdelingernes egne Miidler, i For
mer til 'a1 t lille sig i økonomisk Henseende, ,
visning om, at · Forbundsbestyrelse·n senere
saa har Lokomotivmandsfo;bundet med sin
ordnede de økonomiske Spørgsmaal. _
Aktion og paa den Maade den gennemførtes
Det kan uden Overdrivelse siges, al hele
vundet en fuldstændig m o r a l·s ,k Sejr og
Bevægelsen fra et Fagforeningssynspunkt var
" skaffet sig en Respekt u d ad, som vel har et glimrende Svendestykke, der skaffede
været de økonomiske Ofre· værd, Organisa Lokomotivmands-Forbundet en bemærket
tionen har haft. Og de Sympatier, som man Plads blandt Landets Fagorganisationer. Og
desuden har vundet hos andre Fagforbund, den Beundring o,g de Sympatitilkendegivelser,
hvilke tidligere, og ikke uden Berettigelse, som fra saadan Hold er bleven Lokomotiv
h� anset Lokomotivmandsforbundet for alt mændene til Del, er vel værd at bevare i takfor, konservativ til at kunne regnes som en . nemlig Erindring.
moderne Kamporganisation, er rene Gevin
Saaledes udtalte t. Eks. Jernvagsmannafor
ster, som det er værd at. tage "Vare paa og bundets Fællesorganisation ved S. J.s III Di
udnytte i fremtiden.
strikt ved 1rit Aarsmøde sin varme Sympati
Den største, Vinding turde dog være det fo� de kæmpende Lokomotivmænd. Lignende
Udslag af Selvtillid, organisatorisk Styrk_e og Sympatiudtalelser fremstattes fra ådskillige
Disciplin, som Konflikten bevirkede inda:d in andre Afdelinger af nævnte Forbund, ligetaa
denfo11 slelve Forbundet og dets Ledelse.
fra Afdelinger tilhørende andre Organisatio
Der er da ogsaa fra prøved,e Fagforenings ner som M1etalindustriarbejderforbundet m.
mænd, endog fra aabenbare Modstandere af fl. I adskillige af disse Tilfælde sendtes , og
Lokomotivmandsforbundet, udtalt den . mest saa kontante Bidrag til de Strejhmde.
uforbeholdne Beund.riJl,i nverfor den M:aade,
Nogen fuldst�ndig Opgørelse he' rover fore
paa hvilken Forbmiiets Medlemmer lystrede ligger endnu ikke, men vi kan dog nævne
.
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nogle:· \'ærksledsprrsonalel · ved S. R . .J. i
Hvad angaar Forbund
, ets egne Medlemmer,
Ni'lrby �.Jernvagsm.-Forhunclel) 112
Kr., da har de som tilhører S. J. vist en meget
Lokrep. Værkstedsklub, Gøteborg, 101 Kr�, stor Offervilje,· id_et Beløb fra 10 Kr. og i
B_olinders J,ern- o g Melalarb.°Klub i70 Kr., nere Tilfælde endda til 100 Kr. pr. Mland
Lok.mænd ved Gottlands J. (Jarnv. m. ,fi., 150 skænkedes, udover de udskrevne Slrejkebi
Kr., Hallbergs Socialdern. Ungdomsklub 23, drag af (-i
6
15 Kr., hvilke uden For
Kr., Sv. Bageriarb.-Forb., Afd. 12, Sthm., 50 sinfoels1e indgik fra de resp. Afdelinger. Fra
Kr., og fra en "skyldbetynget Husmand i de AM. af private Jernbaners Lokomoliv
0-a" 5 Kr.
1
mænd, som ikke tog aktiv Del i Strejken,
Denne 5-Kr., om hvilken AfsencJeren skrev, er store udskrevne Beløb bleven indsendte.
at den- var til de strejken�e Lokomotivmænd,
Fra
Lokoinotivrnandsorganisationerne i
· var indlagt i. el Brev, hvori Afsenderen paa Danmark og Norge, som hurtig iværksatte
en rørende l\faade udtalte sin Sympati fm; to Opkrævninger (6
fi Kr.) til Hjælp i
de Strejkende, hvis Kamp han med Interesse Kampen, havde vi, da Strejken aflystes, mod
fulgte fra den Udbygd oppe i Dalarne, hvor taget 28,529,07 'Kr. i svensk Miønt, og adskil
han havde fundeit s,ig el Fristed som Husmanq, lige Tusinde laa- klai1e til Afsendelse.
siden han S!0111 et af de sorte Listers Ofre fra
!øvrigt raadede Forbundet over saadanne
Storstrejken i 1909 blev jagel gennem Land økonomiske Resoucet, at det ikke var af l\fan
og Rige i aa.revis.
gel paa Penge at Kampen aflystes, ikke hel
Indenfor Lokomotivmændeiles egne Rækker ler va1; det paa Grund af bristende Sammen
l'iar Offervilligheden været overordentlig. Og hold hos Strejkelederne.
cter er fremkommel }for� udmærkede Eksemp
At Fo1;bundsstyrelsen alligevel gik med til
ler paa fhv. Lokori1otivføreres (Pens!ionisler) en Afslutning af .Kampen,paa de ganske svage
Offervillighed,. hvilket fortjener al nævnes Forudsælningei· for en tilf'.r'eds1stillende Afgø-.
som en 'Slags Modvægt mod de ynkværdige relse, s!om Civilminist�rens Forslag indeh<)ldt,
Stakler, som tn·ed deres Strejkebryderi søgte beroede dette paa Aarsager, som ansaas (or
al spænde Ben for den Stand, som de selv al veje tungt fm� Lokomotivmands-Forbundets
gennem et langl Liv havde lilhørl, og saa fremtidige Arbejde og Udvj,kling, at man an
le.des frakenqte 'si, g e11hver hæde'rlig Mands., saa det for rigtigt at lade �et bero ved den
_
Agtelse.'
fuldstændig,e moralske Sejr Forbundet havde.
En saadan Slakkel, bosiddende i Mijolby, vundel, uanset hvorledes Forhandlingerne
var del ogsaa Jykked�s· al hverve til 0. C. J., faldt ud i økonomisk Henseende.
Den Se: lvpr:ø,velse, som Forbundet igennem
. hvorfor et Par af Forbundets Afdelingsbes_ty
1
denne
Konflikt saa lykkelig har beslaa:et, var
relsesmedlemmer. besøgte et Par andre Pen_
sionister paa Stedet for al faa' al: .vide, om de nødvendig for: at rense Luften og fremskaffe ·
havde samme Opfattelse. Den førsle som be rene Lini,er i en Del Organisationsspørgsmaal,
r
søgtes var fhv.- LokL Carl S:oderslen. Del som rkke ' Læ,ngden kunde udskydes. De
blev et rungenae Svar: ,,Hils Dreng.ene, at umaade!i-ge Omkostninger og andre Ubeha
de holder ud!" Og dermed slog S. sin knud geligheder, som den ,paaførte Modparten, har
h'aft 'held�ge Virkninger. Thi
rede H aand i Bordet -· men i J-laanden havde sikkert ogsaa
i
han' en 100-Lap,
som
han
samlidig
overleve- m/;ln bør kunne antage· det for g;ivet, at Ar7
.
;
.
1
rede til Hjælp til de Strejkende. Ogsaa en bejdsgiverforeningen en anden Gang: ·tæ:nker
ane.len. Pensionist, Aug. Flrederikson i MJ61- sig om rnerie e_n d en Gang, forinden den· ved
by, gaY · omtrent samme Svar og, et mindre en hal' ssta:rrig Uforsonlighecl udforeIver Lokontant ·Beløb. -- ,Erc være disse Veteraner! . kornotivm:andsforbundet til . en Kraftudfol
Ogsaa' LokomotivJørel'e tilhøren,de Statsiba delse, som - om· den endnu en Gang bliver
tne1·nes Lokf.-Forening har i samme Hense JV2Jdvendig - ikke kommer tjl at holde sig
, ,·
ende vist eri erkendelsesværdig S,olidaritet, indenfor de Grænser som denne Gang.
(A. R. i Svensk Lokm.- och Maskinist-Tidning.)
idet adskillige af dem har •skænket Beløb
op til 50· }I_ 80 Kr. pr. lVLand.

+ +-

+
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Et Spørgsmaal og en TanKe.

Strækriingskundskab.
l den Betænkning Sikkerhedsk'ommissionen
har afgivet, er der skænket Lokomotivperso
na!cls Kendskap til Strækningen en særlig
Omtale.
Enhv,er Lokomotiv1nand, som har fremførl
Tog over en Strækning, hvortil Vedkommen
de kun hav1de ringe eller maaske slet ingen
Kendskab, ved hvor enet·verende dette er og
tillige, hvor uøkonomisk en saadan Kørsel
bliver.
Dette Forhold' skulde man forø,vrigt mene.
al ,,ore Foresatte maatte, være ti�s.t;ækkeligt
bekendte �ned; men at delte t hverrt Fald ikke
altid' er Tilfældet. viser Forholdene os. her
i Fredericia. idet de1,· nu i et Aar, begrundet.
paa den· indskrænkede Toggang, har været
en halv Snes Lokomotivførere i Rangertureri.
og endskønt•saa godt som ingen af disse Lo
komotivførere er kendte paa Stræmningen og
at en Del af dem efter ca. 10 Aars Rangerings
ljeneste er uvante med _Strækningskørslen og
ukendte med de nu anvendte Maskintyper,
har de Foresatte alligevel ikke fundet Anled
ning. til at indkøre omtalte Førere saaledes,.
at de kan siges at opfylde Betingelserne for
god og sikker Kørsel.
Mian skulde d og ellers mene, at den nu _for
løbne Tid kunne have givet rig Lejlighed der
til. Hvorledes vil det nu gaa, hvis man i en·
nær Fremtid skrider til en Udvidelse af Tog
gangen? P,ersonalel viL, saav:idt jeg kan se,
blive afskaar.et fra en Del af omhandlede og
1neget nødvendige Uddannelse. ikke alene til
Skade for dem sely, men ogsaa for Staten;
'
111i,
en Lokomotivføfer uden Kendskab til
Strækningen
og; Maskineri vil· i alle Tælfælde
,
blive Sit.aben re.t kostbar.
.
At vor . nærmeste Foresatle, Lokomotiv
mesteren, mulig ikke kan indse dette, maa
man maaske undskylde; han kan 1naaske ikke
se. at det for aridre. som ikke har været hele
der:�$ Lokomolivfyrbøder- og Lokomotivfø"
rertid ved eet Depot mecl en Strækning al'
, me ud
ca. 90 k1m., kan være, Iiødv:endig at kom
og lære_ Strækningen al kende.
Maaske kan Lokomotivm
· ·esteren ikke dis
ponere selvstændig i denne Henseende; men
jeg vil derfor henstille til vor ære-de Hoved-·
bestyrelse,.. at faa dette Forhold ændret og
al faa gennemført, at Lokomotivførerne og
Lokomotivfyr, bøderne forinden de anvendes
::-.01n Førere 1a f Tog paa en ' eller anden Stræk
ning har haft Lejlighed til paa betryggende·
Maade at lære Strækningen at kende, til Gavn
for Sikkerheden og Økonom:ien.

++

Ved' at læse de forskellige Artikler, som Tid
efler anden fremkommer i Dansk Lokomotiv
Tidende, faar man det Indtryk, at der er god
Enighed om, at det er yderst sløje Forhold
vi arbejder under og at· vi maa se at komme
ud af dem paa en eller anden Maade. Lige1 edes ser det opsaa ud til, at der er en Del
Stemning for et forhøj'el Kontingent i Anled
ning af den for estaaende Lønrevisi:on. Men
samtidig rejser det Spørgsmaal sig, paa h'vil.
ken Miaade vi bedst kan sikre os en bedre
Fremtid, og i den An'ledning vil jeg, ;gerne
stille det Spørgsmaal til Hovedbestyrelsen, om
man endelig har gjort sig sin Stilling klar
1
til de Krav, vi i: hvert enkelt filfælde maa
stille til den kommende Lønningslov, og om
de Tal som er opgivne skal regnes for M�n�
mum. Ellers kunde jeg tænke mig, at IL B.
udarbejdede en saadan Oversigt, som saa blev
tilstillet hvert enkelt af l\fodlemmerne. Disse
_maatte saa til Gengæld overfor H. B. afgive
en Erklæring om, hvorvidt de var villige til,
i Tilfælde af at de nævnt� Krav ikke kunde
blive opfyldte ad Forhandlingens Vej, at over
gaa til Anvendelse af Kampmidier. H. B.
vilde derigennem faa et fast Grundlag at ar
bejde paa, og viste det sig, at ' der var Stem
ning for, at Kr.ay;et absolut skulde søges gen
nemført, 'lror jeg ikke, at noget Medlem vilde
vægr,e sig ved åt indbetale del Kontingent,
'soin H. B. mente var nødvendigt. M,an vilde
jo gennem en "Urafstemning'' som den nævnte have en Garanti for, at Pengene var givet
ud til en god Sag i en lang Tid. -I modsal
Tilfælde tror jeg ikke, at den Sum. som vilde
komme ind ved et forhøjet Kontingent, v°ilde
være tilstrækkelig til at sk::ibe Respekt . paa
rette Sted.' Og skal vi til at slaa af paa For
dringerne ved den kormnend.e Lønriingslov,
som vi h'ai, m:aattet gøre <let ved Forhan<llin
' 
gerne. om Dyrtidstillæg, $aa synes jeg ikke
der er megen Mening i æt give sig til at skabe
Kapital.
C. A. 0 1 s e n, Lkfb.
1

Jern_banemu'$eet.
Under Krigsperioden er der ved Banerne
truffet er, Række· Foranstaltninger, som har
laget Sigte p'aa at imødegaa de Vanskelig
heder for Opretholdelsen af noiimale Forhold,
som Krige. n har affødt, og forskellige nye Op
findelser og nye K..i:mstruktioner er bragl i
Anvendelse, midlertidgt eller for stedse.
Da· en Tilbagevenden til Forholdene før
Krigen nu vil indtræde, .henledes Opmærk,1

•
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somh�den paa, at . . det . vil være af lnterrsse
for Jernbanemuseet at komme i Besiddelse
af et Eksemplar af alle saadanne Redsk_abe1\
• tekniske Indretninger in. v. samt Billeder o.
desl., som staar i Forbindelse med Krigs
perioden, for ,a,t der kan blive dannet en: saa
komplet Samling som muligt til Illustrering
�tf de særlige Forhold i Krigsperiode11.

,,Etats-Kuren".
Foraarskuren i indeværende Aar er fra 27.
· April til 7. Juni, Efteraarslrnren fra 2Q. Au
gust til 30. September inkl.
. Eventuelle Kurdeltagere bedes snarest hen
vende sig skriftligt til Regnskabschef M:unck,
Adolph Steens Alle 9,. l. Sal, København V.
B�sty.r-el s,e n ..

25 Aars Jubilæum.�
·.

, .

·_,.. :,;-·

.

1 ,'

Den 1. April fejrede Lokomotivfører , M. C. Vig

holt, Ob., sit 25 Aars Jubilæum som Lokomotiv

mand. V. blev ved sin Ansættelse. statioi;ieret i Struer,
men kom efter 1. Aars forløb tilbage til København,
hvor han siden har været. Jubilaren har gennem
Aarene skabt sig mange Venner ved sit livlige . Te_m
perament, og fordi han med Ivrighed har deltaget i
Arbejdet for bedre Yilkaar for den, Stand, han tilhø
rer,· hvorfor han ogsaa er beæret med sine Stands
fællers Tillid. Jubilaren har paa Festdagen modta
get mange Jiilsener .og gode. Ønsker for fremtiden.
Lokomotivfører Th. Mensel, Ob., holdt ogsaa Jubi
læum den 1. April. r jubilaren har ofte tidligere været
fremme i Organisationsarbejdet, ·men har i de senere
Aa r trukket sig tilbage herfra. lian hører til Organi
satione1is gode og· solide Grundstamme, godt kendt
som han er de Steder i Landet, hvor han har været
stationeret, og alle der er kommet i Berøring_ med li.
har lært at sætte Pris paa ham
_ som K,ollega og Kam
merat fo"r hans stille, solide og _ bramfri _Færd.

. Lokomotivfører Vilh. Jespersen, Ob., fejrede ligele
des sit 25 Aars Jubilæum. Vilh. Jespersen har været
stationeret mange Steder i Landet. og har i tidligere
Tid taget livlig Del i Organisationsarbejdet. Til Styr
kelse af foreningsinteresser har han· skrevet flere
gode Sange til Organisationens og -Sammenholdets
Pris, men mest er han vel. kendt for. sin udmærkede
-Kredsgeneralforsamlingerne Tekst til Lokomotivfolkenes Marsch. Mange venlige
afholdes Onsdagen den 9. April i johansens, Hilsener .og Tai1ker er sikkert sendt J. paa festdagen.
Lokomotivfører Th. Jensen, Ob., fejrede ogsaa 25
Selskabslokaler, Haveselskabets Vej 3, Kjøben
Aars Jubilæum den 1. April. Jubilaren har siden sin
havn.. (Ved-frederiks0erg Alle).
Ansættelse været stationeret i København. Thomas
Mødetid: 10 ° Fm. til 12\'2 Em. og fra 2 °
Jensen har et godt Navn som Kammerat og bevarer
Em. til 6° Em.
stadig sit brede, djærve lfomør trods den megen Syg
dom, som han i den senere Tid har· været hjemsøgt
af. Hans mange Venner har vist ham megen Op
Delegeretmøde
mærksomhed paa Jubilæumsdagen.
afholdes Torsdagen den JO. April og Fredagen
Endvidere fejrede Lokomotivfører C. C. M. Anderden 11. · April i Teknologisk Institut, G. A. sen, .Oh., 25 Aars Jubilæum. Jubifaren blev ansa_ t i
Hagemanns Gade Nr. 2. (Ligefor Nordbane København som Lokomotivfyrbøder, var i ca. 4 Aar
i Esbjerg og kom derfra til Kallundborg, hvor han
gaarden).
forblev, · indtil han ved forfremmelse til .fører kom
Mødetider: lste Dag: Fra 9½ Fm. til 121/2 til København. Trods, at Jubilaren nu i længere Aar
Em. og fra 2 ° Em. til 8 Em.
række har været stationeret paa Sjælland, skinner
2den Q,ag: Fra 9 ° Fm. til 12½ Em. og fra hans jydske Natur altid igennem, stor og kraftig og
i Besiddelse af et udmærket Humør, der altid gør
2- Em. til 6 ° Em.
ham velset i Kammeraternes Midte. Jubilaren. kan
ganske roligt sige, at han ingen Uvenner har blandt
Lokomotivmændene.
Hjælpefonden

afholder Generalfor:;amling Torsaagen den JO.
April i Te'knologisk Institut, G. A. Hagemanns
Gade Nr. 2. (Ligefor" Nordbanegaarden).
Mødetid: Kl. 8 ° Em.

•

'

-

Kh. Ob. Afd. Nr. 1 sender vore 5 Jubilarer, de hjerteligste Ønsker paa.. festdagen med Ønsket om fort
sat godt Samarbejde i fre"mtiden til ;Iield og Lykke
for det Personale vi tilhører .

G. 0. F. Lund.
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C.C.M. llndersen

L.'Wede6y
Nybor>9.

J<ehenhC1cln S.

,CoÆomoltef. Jf.P l1o/6ech
uÆrmderborg.

5li. Jfensel
Xehenhavn .9.

Lol<omolief.Jrf.F.Hansen
uffanderbor9.

Jh.Jen.sen
7<ehenhavn.9.

71.C. 7/i'ghoff
Xehenhovr1 S.

f. 71aa6en
f.fybor .g .

J. Chri',sfen.sen
Nybor>g

.
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Lokomotivfører· L. H. B. Wedeby, -Nyborg, fej
rede ligeledes 25 Aars Jubilæum. Jubilaren er ud
gaaet fra Værkstedet der og· har med Undtagelse.af
et Aars Ophold i Struer, været stationeret i Nyborg.
Lokomotivfører P. Vaaben, Nyborg, der er udgaaet
fra Værkstedet i København, har fra sin Ansættel�esdag været ansat i Nyborg.

C • '

EndviØere fejrede Lokomotivfører C. S. Christe,i
sen, Nyborg, 25 Aars Jubilæum den 1. April. Jubi

laren hG1r gjort Tjen�ste som Lokomotivfyrbøder paa
Falster, -blev forfremmet til fører i Glyngøre, kom
derfrru til Nyborg, var et Aar i København og kom
atter tilbage til Nyborg.' Alle tre Nyborg 'Jubilarer
er gode Kollegaer
og
trofaste
Medlemmer af D. L. f.
'
j
Lokomotivfører .H. P. Molbeck, Skanderborg, blev
ansat i København, men blev efter ca. 1 Aars for
løb forflyttet til Skanderborg; hvor han siden har
været. Jubi/aren er et godt Medlem af D. L. F. Naar
vi paa Jubilæumsdagen sendte vore bedste Ønsker,
var· _det mea. Haabet om, at Molbech snart maa over
vjnde sin langvarige Sygdom.
Lokomotivfører M. F. Hansen, Skanderborg, fej
rede ogsaa 25 Aars J_ubilæum ·den 1. April. Jubilaren
blev ansat i København, var Rangerfører i Hillerød
og kom til Struer ved Forfremmelse til Fører. Kom
i 1905 · .til Skanderborg, hvor han siden har1 virket.
Jubilaren er et godt og trofast Medlem af Qrg,anisa
tionen - og i Besiddelse af et go-dt Humør. Vi ønsker
,Jubilaren ma�ge gode P,ar endnu.
Lokomotivfører 'F. V. Petersen, København ·Ki, fej
rede ligeledes sit 25 Åars Jubilæum den 1. April.
. Jubilaren er udgaaet fra Centralværkstedet i Køben
havn og blev ved sin Ansættelse sta,tioneret i Frede
ricia. l 1904 kom P. til' København, hvor han siden
har været. Jubilaren er kendt som en god Kollega og
kan altid ved 5lt gode Humør give et Bidrag ved en
lystrg Sammenkomst. Vi sender ham vor hjerteligste
Lykønskning.
Endelig fejrede Lokomotivfører F. V. Jensen, Kø-,
benhavn Ki, den 1. April sit 2� Aars Jubjlæum. Jubi

laren er udgaaet fra Centralværkstedet i- Aarhus og
blev ansat i Glyngøre, hvor han forblev, indtil han
ved F0rfremmelse kom til København. Jubilaren er en
driftig og alsidig Mand med et frejdigt Gemyt og er
en god Kammerat. Vi ønsker ham hjertelig til Lykke
paa Jubilæumsdagen.

De høster
· Det er, i Aan;nes Løb lykkedes -at samle saa
godt som alle Lokomotivmænd i Dansk Lo
komotivmands�Forening. Gennem et godt og
• solidt Arbejde i Afdelingerne h'ar omtrent
alle Lokomotivmænd faaet , Fors-taaelsen af,
hvad de skylder. det Korps de tilhører, og, de

'

ved, at ,fle hver for stg 1_11aa bidrage sit li1 at
skabe Respekt for Lokomotivmandens Gere
ning og for,,den Organisation Lokomotivmæn
dene har skabt og §Om gennem Trængsler
nu har. vokset s.ig omtrent sa,t stærk som en
I
OrganisaUon kan blive.
Nu er det saaledes, at fil Organisation ikke
kan arbejde uden Penge, og disse sh·ømmer
da ogsaa gennem Kontingentet ind til de for
skellige Kasser for derfra at anv�n<les paa en
�aadan M,aade,, al de helst giver Mangefold
igen. Imidlertid er det klart, at det Arbejde
der udføres, de Goder Organisationen gennem
Arbejdet .hidfører� ikke kan qegrænses sa.a:.:
ledes, at kun Med) e ri1 m-e r fa�i- Udbytte deraf; desværre er det saa:: at og·saa de som
staar udenfor og som intet bidrager faar s?,m-"
me Fordele so• m de organiserede, det vil med'
andre O1�d sige, at disse M�mnesker er saa· ·
k l o g e, •at lade a n d r e betale for sig, a n d r e
arbejde for sig u d e n at 'betale for Arbt:jdet.
Et saadan� Forholid kan n�lurltgvis k!un tæin. Jrns ved en Statsinstitution, det gik selvfø:lge
lig ikke mellem organiserede Arbejdere, der
skulde man �nart faa · gjort r,ent Bo1,d, man '
skulde snart faa de af Fagets Udøvere, som
ikke var i deres Organisation, 'ind i den ·eller ogsaa bort fra Arbejdspladsen .
S:om sagt, der er kun faa blandt Lokomotiv
mændene, som nY,der uden at yde, sbm mener,
at de uden at blinke kari gaa mellem os og ·
blive. betragtet som lige gode Kammerater
fm� det. Vi er tilbøjelige til at mene, at de
til Tider ligefrem føler sig forurettet, hvis, de
faar Lov at passe sig selv, naai- M.edlemmerne
lader, som de slet ikke eksister�r. De .har
med an,dre Ord faaet et forkert Syn paa, hVad
man kan kræve af dem, 6g trods godt Arbejde
er det i kke lykkedes Afdelingerne at faa dem
til at erkende deres Pligt.
Af samtlige Lokomotivmænd findes. 9 9, 3 9
p C t. indt?ufor Organisationens Ramm.er: kun
0,61 _pCt. udenfor; :eller ialt 10 Lokorri�tivfø
rere. Heraf er den ene udelukket for nogen
Tid. siden af sin Afdeling.
Da det maaske kan interes�ere Miedlem
merne at vide, hveni disse 9 Herrer er, som
er for fine til ·a t give deres Sikærv til Opnaa
elsen af de Goder, Organis-ationen kan skaffe.
skal vi anføre dem l_ler:
•

I

I
/

',.
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K j ø b e n ha v n Gb.: i. F. K. H en n i n g
s e n, C. H. Si c h l o s s •e r og E. Ml J e spe r
s e n; K j ø b en h a v n K i. : C. F. J. H e nr i k sen, E. H. -E.rµ i g, A. .V. Ju u l og L..
0. A. H. P e t e r s e n; E s b j e r g: Mr. L a u
v e r s ·en,. V a r d e, og i Aarhus : t. M K i e 1·
u 1 f f.
Som· sagt, d'Hrr. høster, de saar ikke, men
desuagtet kører de Læsset hjem, fcrmodentFg
uden at føle, at d e r e s R ,e t hertil i k ke er
saa .rndly,sende· som d e re s) der er med i
: ar,. og har uomtvistelig Ret
Arbejdet, .�m sa
til Høsten.
Hvor længe vil dfsse LokomolivføreFe blive
udenfor? Vi mener, at den sidste Termin
snart .er i nde, 9$ vi venter, at de som de gode
Betalere melder sig i_nd i d,ere,s Afdeling i
Forstaaelse af, at de ingen R el ha; til Hø;ten ·
- uden at saa.
Vi venter, at -ogsaa tle nu vil væi·e med i
Arbejdet - thi enten er de med os eller
imod os.

. �r det. ·-lovligt?

l

Hr. Auditør Aage Andersens Svar paa forespørgs
len i »Dan;k Loko.motiv Tidende« Nr .. 4: »Er det lov
ligt?« er ikke ganske i Overensstemmelse med, hvad
�
der er passeret.
Det er saaledes ikke rigtlgt,. at den ene Part paa
-Grund af sin Ti.eneste var forhindret i at være til
Stede. Nej, han havde netop ordnet sig med Afløs
ning, saaledes at ,ogsaa han kunde have overværet
Protokollationen, og det havde han ene og alene gjort,
fordi: Modparten ved s.ine Udtalelser om hans person
lige Bekendtskab med Auditøren havde bevirket, at
han havde besluttet, at Tjeneste under ingen Om
stændigheder, saavidt det var gørligt, burde forhindre
ham i at deltage.
Det e· r derfor noget mærkeligt at se, at Auditøren,
som lægger saa megen Vægt paa at faa Uoverens
stemmelser i forklaringerne hævede ved samtidig
Afhøring og i Overværelse af Parterne, ikke ved
denne Lejlighed har gennemført dette, der meget let
havde ladet sig gøre, idet den anden Part, medens
Prntollationen stod paa - fra Kl. 9 flll, til 2,50 Em .
- opholdt sig i et Lokale neqenunder og først Kl.
2,50 Em. blev tilkaldt. og fik Protokollen oplæst.
Jeg maa derfor endnu en Gang pege paa den · Be
tydning, det kan have �aa Vidneafhøringen, at kun
den .ene Part er tilstede i Porhørslokalet hele Tiden,
saa meget mere som paagældende var Vidnernes
Overordnede, og at man derfor kan antage, at han

$8

al«me ved sin Nærværelse kan have lagt et vist Tryk
paa disse.
Saadan ser jeg paa denne Sag som Lægmand og
kan ikke, trods Auditørens Udtwlelser· om forhørsle
derens Skøn' over, hvad der er rigtigt i en eller anden
Sag, føle mig rigtig beroliget, naar ikke begge Parter
nyder en!; Ret.
Jeg ønsker gennem denne lille Notits· at konstatere,
at begge Parter kunde have være· t til Stede hele
Tiden, derved. vilde det, Auditøren ønsker at opnaa,
paa den mest fuldkomne Maade være sket fyldest.
Lige Ret . for alle bør være gældende ved slige
1
Forhør.
En Tilskller.

Foredrag.
Efter Opfordring fra Stmm" Afdeling holdt
Hr. Ingeniør Sørensen Torsdag d. 10. M:arts
i Administrationsbygningen et F;oredrag, om
handlende vor M1askin-Lærebog. Medlem
merne fulgte Foredraget med Opmærksom
hed. Der var saa mange :Afledlemmer til
Stede, ·som Tjenesten tillod.
Hr. Sørensen har lovet Afdelingen ved lig
nende Borelæsninger at gennemgaa h'ele Bo
gen. Afdelingerne bringer Hr. Sørensen vor
bedste Tak herfor,

Sekretæren.

Statsbanepersonalets
Ulykkesforsikring.
foreningens ordinære Generalforsamling afholdtes
»National«, Køber\,ilavn, den 19. Marts.
I Formandens· forfald aflagde Næstformanden,
Fuldmægtig Pøckel, Beretning om foreningens Virk
somhed i det forløbne Aar og forelagde Regnskabet,
som godkendtes.
Til Bes'tyrelsen genvalgtes de efter Tur fratrædende
Medlemmer, og i Stedet for :ttaandværker lfaastrup
valgtes Haandværker If. P. M. lfenriksen, Central
værkstedet, København, hvorefter Bestyrelsen bestaar
a� Stationsforstander Ulsøe Bruhn (formand), fuld
mægtig A. Pøckel (N'æstformand), Assistent A. Oh
meyer (Kasserer), Overbanemester Folkenberg, Lo
komotivfører Sibbernsen, Haandværker lfenriksen
Værkmester Mathiesen, Portør If. 0. V. Petersen:
pens. T_ogfører Lautrup og Overassistent C. M. Svane.

Meddelelser fra Afdelingerne.
Korsør Lokomotivfører-Afdeling har ved det sted
fundne Valg af Bestyrelse valgt C. Lorenzen til for
mand, C. Børgesen til Kasserer, og C. A. Lillelund til
C. Lorenzen.
Repræsentant.
Ved det afholdte Bestyrelsesval� i Køb�nhavns Gb.
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Lokomotivfører-Afdeling for 1919 valgtes til for
mand -G. 0. F. Lund, til Repræsentanter C. M.
Højer, H. C. Vegholt og A. M. F. Kock.
G. 0. F. Lund.
'

Ved, den nu afholdte Generalfor,samling i Brande
Lokomotivfører-Afdeling valgtes J. S. Christensen til
formand; K. M. Jensen til Kasserer og til Rep·ræsen
tant li. C.Soele.

J. S. Christensen.

Paa et Møde i Thisted Lokomotivfører-Afdeling
den 18. Marts valgtes Lokomotivfører C. C. K. Bruhn
til Afdelingsformand.

C. C.· K. Brllhn.

.

Masnedsund Lokomoti,vfører-Afdeling afholdt Møde
den 12. Marts og genvalgte N. P.Hansen. til formand
o-g Kasserer.

N. P. Hansen.

Statsbanepersonalets
Biblioteker.
Nr.

Sjæll.- Jyll.Falst. Fyn

Nye Bøger.

... .

Dansk Pastblad 1918.
Dansk Telegraftidende 1918.
Dansk Sundhedstidende 1918.
Warden, f.: Hvem har gjort det?
8645
P!lax, R.: foch.
8613
8635
Diver: IiindueJJs Hustru.
8627
Tronbridge: Det halve af hans
Kongerige.
10252
Berntyen, A.: Niels Wæwwers
Reijs.
10315 . . 8626
Tinayre: Stormklokken.
10316
8604
London, Jack: Tasmans ,Skild
padder.
10317
8592
Ellis:· Den indiske Diama�t.
10318
8612
Oppenheim: Syndernes fyrste:
. 10319
Kingston: De tre Midshipmen.
10320
Baronesse Orezy: Den Gudeme
elsker.
9801 b-c
Laurin: Kunsthistorie.
2015 q·.,
Jernbånebladet 1918.
8768 g-h 1203 bb.cc
Tilskueren. 1918.
8931 r
Pressens Magasin 1919 Nr.
1-4.
' 10321-22
Skrifter om· Verdenskrigen.
10323
8640
Kamphøvener: Det slesvigske Regiment.
10324
Flensmark: Sønderjylland.
10325
·Flensmark: folkets Førere.
10326
8639
Gantzel: Under Bolsjevikernes
Diktatur.
10327
8637
Erichsen, E.: Den store'· Da1r.
6483 i
' 6484 i'
9311 C
10310
10311
. 10313
10314

r

10328
10329
10330
10331
10332

8629
8622
8585

10333 ' 8599
10334
10335
10336
10337

8611

10338
10339 - . 8621
10340
8617
10341
10342
8619
10343· 8607
10344
8638
10345
8628
8624
10346
8634
10347
8580
10348
10349
8630
10350
8581
8502
10351
10352
8641
10353 · 8590
8594
10354
10355
10356·
•
10357
8583
19358
10359
10360

Erichsen, E.:. Fremtids-Staten.
· Svedsirup: Syn og Meninger.
Brentano: Syndikalismen..·
Benediktsson: Thules Beboere.
Rasmllssen; Vilh.: BørnehaveBarnet."
· Jacobsen, Daniel:- :-Sindssyg Ikke sindssyg.
Clausen, O: Havedyr!(ningslære.
S!lnd: Det synkende Kiontinent.
Nørgaard, F.: li. P . Hansse.n.
Krestensen, C.: Onkel Carls Livserindringer.
Skovgadtd-Petersen: . T�gn og
Tider.
Stevenson: Den blodige Kniv-.
Linder: Gudrun Heills Lykke.
Savage': Det giftige Pulver.
Skov: Livet leves:
Kenna: 96�Timers Orlov.
Flower.:· Korsfæstelse.
Wagner: Kærlighedens Surrogat.
Trent: en Kvindes Hævn.
Barnes: I Nattens Mørke.
Askew: Zigø'jner-sken.
Vhite: D(,n forsvundne_ Traktat.
Barb!lsse: Ilden.
Barfod: Jordens Børn.
Ko/buer: Nonnen og Harlekin.
··co'oke:_ Askepot. ..
Garvice: Kærlighedens Lykkespil.
Møller: Mellem Landsbyfoll<.
Meisling: Græske. Idyller.
Beach: Kompagnonen ..
Schroll: Hardy og flose..
Dolleris: Hjemstavnen..
Jørgensen, Joh: Om Anled
til Krigen. 1864.

Rettel.se til Adressefortegnelsen.

�
Nyborg Lokomotivfører·-Afdelings Kasserers'. Navn
og Adresse · rettes til: J. A11derse11, ,,Kaja«, · Vindin·
geve/.
.Brande Lokomotivfører-Afdelings Kasserers Navn
rettes til: K. M. Jensen.
Thisted Lokomotivfører-Afdelingsforrriahds Navn· og
Adresse ·rettes til: C: C. K. Brnhn, Østerbakken 22.

_By�n_ing.
En. Lokom:otivfyrbøder . i Randers . ønsker at bytte
Opholdssted med en Kollega . i København, eventuelt
et andet Depot paa Sjælland. Helst med en Kollega,
der samtidig kan bytte Lejlighed.
F. G. Brund, Dr. Las·sensgade 13, 2., Randers.
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Døde:

Lokomotivfyrbøder A. V. Nilsson, Kbhvs. Oodsbo
·negaard, død 2. Marts 19.
'Forflytt�lsen af Lokomotivfører C.- M. Breum, Fre
dericia-Københavns Oodsbanegaard, f.ra 24. April 19
er efter- Ansøgning tilbagekaldt.

�����<:><>���������a�����o��

Afskediget:

ORG OG URØNDUM &SØNS
AKVAvrcrER

Lokomotivfyrbøder If. P. Jørgensen, Kbhvs. Oods
banegaard efter Ansøgning fra 31.· Marts 19.
'

'
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Vester_brog a d e 26.

Emanuel Møller· & Go., Vinhandlere,
·
St. Pederstr.æde 34 og 36, (ved Vestervold).
Telefoner 4518-2897

Telefon Nr. 6626.
Foreningen er oprettet 1891, har ca. 7000 Medl •
ojer ca. 87,000 K . og har i Understøttelser
uddelt ca. 36,000 Kr.
' Kulant Erstatning. ,
Lav Præmie, '

. Kvaliteten gør Udslaget,

Ved nye Etableringer og-eventuelt S kifte af Leverandør vil d'Hrr. l-<øbmænd ikke
blive skuffede w;d at træde i Forretnilzgsforbindelse med os. Som Grund for dette
atanføres, v{ sidenEtableringsaare{l895haropnaaet en meget be.tydeligOmsætning

Indmeldelser og Oplysninger:

NøPi'ebPOS Vinim.port Nørrebrogade 178;
Tlf. Taga 1300
ROBERT BERTHELSEN .
Stort lager ,af !sta Kla'sses Vine & Spirituosa. -, - Billigste Priser.

C. :· .v." F' C::Jnders

København er:.

·

1

-

pr. Brev eller gennem Tillidsmændene, der for

Hr. Fuldmægtig Pøckel, Hr. Ratigerme
ster A. C. Lemming, Hr. Overbaneme
ter Falckenberg og Hr. Lokomotivfor
mand Clausen, Maskinarbejder Kirke
terp, ligesom .lir. Fuldmægtig B. Ber
telsen, Revisionen, giver Oplysninger
om alle Foreningen vedrørende Forhold.

· •stedgade 55·
Vinhandel
. , Tetf. V. 7201.
.
.

Bedste. og. billigste Indkøbssted påa Vesterbro for
Vine og Spirituosa.
·
·

SP IRITU()SA
OG VINE __ ;_

IDAMER _
E
IR

-===-.,.....-=-- ==-"=-=,.....,===-

s xRAA ,-,c 1GA R E R
�------.....,,OG
TOBAK - - - -

k ø b'e s b i 11 i g s t i
OJgarforretningen, lstedg�de 18.__

E. Hansen

Papir ® 'Musi�
® Gala teri ®
n
Blaagaa:rdsgad,_e 27.
····················-·········--····
Bø er·
g

.®

: Ves!er�ros �tol8js�ns !

; 15, Absa,onsgade .15, : .
: bør være D 7 res
•
.
• Lcvcrandø.r 1

FODTØJ:

Vesterbrogade )07.

flnbefaler sig med alle.
flarstiders fiskesorter.

A/S Zillm.er,

Elektrisk Lys og Kraft

Annonce-Ekspeditioner:
For Kjøbenhavn: Cbr. · Hylver, Sommerstedgaile 22 2,
Telefon Vester 4011.
.
for Provinsen: L. Rasmussen. Hans Tausensgd. 14, Odense.
Telefon 2288.

,.,

E

R. JENSEN, Nansensgade 32.
Telefon 3279.

111111111B ll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

ng

:billigst

til Fabrlksprls.

NØRREBROG. 169

Hejesie La an.

Istedgade 126.

. - - Elektriske Artikler
Telefon-Ringeledning·-

Nye Velour-,
Filt- og
Fløjelshatte

paa Klasse- og ,Koloniallodder.
Gevinst. e-r udbetales billigst.

- Damehatte

Altid Nyheder
. Altid billigst • -,

Julia,< Ra·sm-ussen, Caf'e

presse, den bliver som ny.

·

grllndlagt 1879.
··�-��• - _ BemÆlcrk ! Gamle Hatte om presses billigt
�--�············�-��······
----forretningen

:

,

Fiskehuset Ki ngo.

Lad Deres
,
D · ■ V' i ngamle
te r h a t om
A

- Støt vore Annoncører. �

_���;t����l·a·d-s.-12�
P.

p��n�ll�;��N,

N. FRI HA VNSGADE t7.

Udg�ar 2 Gange· ma:anedlig.

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn

Tlf. Vester 2895 v.
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig,
Tegne� p:ia alle Postkontorer i �kandinavien.

s.'

---

�lis!:)J:f ouse·
NØRREPORT'

\

€n -Klædning
fremstillet af
dansk B1.1ck
skin i moder·ne €n radet
facon.
Cillægget er
det bedste der
kan fremskaf
fes i· Øjeblik
ket og forarbejdningen
\1or sæd\1an
lige dura·ble.

Kr. 78

I

SKOT,ØJSBØRSENS FODTØJ
Telefon
3858

®

®

® ®®

NØRR EBRO GADE 183 .
... ,..,,.,....

giver atUd Tilfredshoc;t..

Broberg, 16 Amagertorv 16,

® @

I

..

Telefon
33156

· Dowlas 1,83--2,35, Medium 2,50-3,00, svære Haandklæder, 2 Kr. pr. Stk.
prima Viskestykker 1,25-1,50-2,00 pr. Stk.
En Del ck,lra gode Overdyner, Underdyner lidt !Jeskadigde paa Vaarene
af Vand bortsælges med 20 pCt. Rabat.· ·
Vattæpper, allefarver 22,25, 26,50,-31,75, svære·uldneTæpper 12-16-18
20-28 Kr. Et Parti svære Sokker 4,50 pr. Par.
Husk Rabatcuponen for De har ikke
Lokomotiv Tidendes
,
Raad til at Jade være.
Rabatcupon
i
Største Udval, i Gulvtæpper Gardiner,
�- :i>�t:
.....
,
S�ngeudstyr.
Leverandør 'til Varelotteriet.·

�®.::.:,~:.:::·· ·::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::..::=========:::::;::=== ®
Spar 10 pCt. paa Glarmesterarbejde. ·
Køb deres Billeder og fofografirammer i Glarmesterforretningen
Nørrebrogade 61, J OH S. H AN!? EN.
<•:€> Stort Udvalg - Billige J·rlser. -�
Alt Olarmesteqt.rbejde udføres - Alle Jernbanefunktionærer 10 pCt. Rabat.

li
~

Perso.nbanegaarde~s Marketenderi.
·

.

. V1ltoft

·. anbefaler sig til det ærede Lokomotivpersonale.
- .

'

·

~

Musikhuset AllegPO

Nø1.•r e b r o g a d e 163 - Kø b e nfiav.n L.
Gramopboner og alle Muslkinstru�enter.
J'ernbanefunktlonærer to pCt•. ,
GODTFRED MENTZEL

tobak.

MØBELMAG.SIN

N ØRREBROGADE 200. � - Telefon Taga 270.
Stilfulde, solic;le M 0 � L_E R:
Lempelige Vllkaar.
Moderate Priser.
Største Udvalg paa Nørrebro l

Ratebetaling indrømmes.

� Leo 33
,

'

mod

•

E. L. W"EIMANN & Co.
S-c. Strandstræde 9-11, 4.

Tlf. 5871 - 10871.

Sølvvarer �n · fires.

·®

Intet Salg til Private.'

®

Hoste og Hæshed. 0·10·rm ster• og' Kranse-forretningen,

Tlf. V, 7586, Falkoner .A.Iie 28 E. Dahlqyfst

Faas overalt.

5 pCt. for Jernbanefunktionærer.

Ernst Nielsens Conditori

11

21, Ja g t v ej 21
TelefOJJ Taga 1681 x. !ii
,
Anbefaler l!ig til de ærede Medlemmer.

