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KONJUNKTURTILLÆGET.

.-

Med Opmærk ornhcd følger 'l'jcn .,._ le
'
m· ' nclenc alt h\'ad der for gaar omkring
Konjunkturtillæg t. aaleclc glædede det
Tjene temæncl n , at tat mini. teren ved
$ in Forclæggcl c tale til Finansloven, i
"'
Modsætning til det foregaaencle ar, ikke
bell uclecle _ ed ættel af Konjunkturtillæ
g t. D ttc følte af alle Tjene t m nd om
.
en Bcfriel ~t• , fordi en cv ntucl I cl ættcl c
'
,·ilde virke odelæggcndc for de mange Tje
ne:-·tern· nd og fordi Forholdene ab olut
ikke har f randr t sig til det bcclr , ::nare
rc li! det vin(.' , . aa at l Grundlag for en
)-le(,,.
l ættclse af 'J illægct end ikk kund 1gc- at vær til t de.
For kcllig ammenslutninger af Tj nc
stcmænd har ved vcdtagn Re 0lnlioner
tilkcndcgh"t deres •'tilling · til en mulig
�cd�æiicl c_af Konjunkturtillæg 't. D t er
a I ler de nu ca. 2 1aaneclcr iden man gI' n
nL' m Dag prcI-i sen erfarede, at 'cntralor
�ani ationen for Embed lda erne vedtog
en karp 1 dtalel c. i hvilken fa tholde at
Konjunkturtillæg t ikke :paa no,-.O'en :Uaadc
taalte nogen ' edf-ættel e. oo- at man be
stemt prote tere imod noget For øg i cl n
Retning. ener har og. aa ..,cntralorgani
sationen for Funl{ tiom"Crgrupperne_ be
handlet _porg maalet og ligel cl s r der
der vedtaget 0.n Beslutning, der lader sl in-
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nc igennem 11 hvill( en 0111 hell,, t Forhold r'gel.
lJ nder førI,:,·i'I B l •handlina af Finan lo
ven er der frem at 1 dtalcl"' er angaacnd
Konjunkturtillæget af for$ k llige Rig dagsmænd. -Vi :skal her bl. a. citere, hvad
cl t kon crvativc Parti Orclfor r, uditør
Piirschcl udtalt
Jeg er med Glæde, at den højlærede I<inan mini ter" ikke regner med en B pare! e paa Tje
n('stemandslonningerne om Følge af Borlfald
a[ en ])c,l af Konjunkturlillæget, der nævnC's
kun Drrlidslillroget. Jeg tror, dette er rigtigt,
llti jC'g lrol', at Tjene lcmrondenes Stilling i del
store og hele i Øjeblikket er saalede , at man
ikke uden at gøre dem Uret vil k unne berøve
dem nogen Del af Konjunkturlillæget. Jeg la
ger her del }orl)ehold, at h vi Staten skulde
komme i en virkelig Nodslil ·land, maaltc natur
Jig1·is ogsaa delle Spørgsmaal tages op; men
. aa længe der ikke er Tal om· det, tror jeg, det
vil være rigtig t al lade dette Konjunklurlillæg
i Fred.
om det vil "' e. . tag r° d t kon crvaiivc
Partie; rdforcr d(' n ••tilling, at kun en
virk lig Noel tilstand i Land t kunde b rcttigc til at ::til I For lag om :Neel ættel ,
eller Bortfald af Konjunkturtillæg ('t. Qa
om � orholdc;1 ligger for Tid(' n, har det
.io "'in 1:l'rliac
... lntcressc at s , hYorl cl 7
n top dette Parti taar, der har Mini teri
ct,., ' kæbne i in Haand.
'
En Mod•~·< tnin o- til dci kon enatiYe
Partis Ordfører danner den l endte Vcn
trepolitiker Pinstrup. om længere h nnc
under ]) inan loven for le Behandlin o-

.
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Men det er naturligvis Udtryk for en stor
Sparsommelighedstrang hos det ærede Medlem,
og jeg vil da forvente, at det ærede Medlem og
hans Parti vil være med til en virkelig Bespa
relse, som ligger lige for - jeg tænker paa at
stryge den tilbageværende Del af Tjenestemæn
denes Konjunkturtillæg, det vilde betyde en Be
sparelse af over 30 Mill. Kr. Det var jo givet
som et Velstandstillæg, det gaves den Gang paa
Grund af de mange Penge, der var mellem Folk,
og de gode Forhold, de frie Erhverv den Gang
arbejdede under.
u er det ganske anderledes.
Nu er det efter min Opfattelse saaledes, at Tje
nestemændene i deres sikre Stilling med den
sikre Løn og den sikre Pension er paa den
grønne Gren, medens Erhvervene arbejder under
højst usikre Forhold, og det gælder ogsaa Land
bruget, jeg skal siden med nogle Regnskaber
gøre nærmere Rede for det. At opretholde Kon
junkturtillæget under disse Forhold vil være i
afgjort Strid med de Forudstæninger, hvorun
der det blev givet. Det skal nu vise sig, om
Tjenestemændenes Organisation magter at
skræmme Partierne saaledes med Trusel om
Stemmetab, at de ikke tør gøre det rigtige, men
slaar en Streg over al den megen Tale om Spar
sommelighed for at bejle til Funktionærernes
politiske Gunst. Jeg for mit Vedkommende be
klager, at det ærede Medlem Hr. Piirschel paa
det konservative Folkepartis Vegne, som jeg
forstod, staar, som han gør, paa dette Punkt,
og jeg frygter, at det radikale Venstre og So
cialdemokratiet vil gøre noget lignende. Viser
det sig, at Funktionærerne har Magt til at hin
dre, at Tjenestemandslovens Forudsætninger
paa dette Omraade sker Fyldest, er det et nyt
Bevis paa, at de føler sig som dem, der faktisk
raader her i Landet, de staar som en sluttet
Hær med en Departimentscbef som øverste Fø
rer, og man faar ikke Indtrykket af, at han fø
ler sig særlig som Folkets Tjener.
N

-...

Man skal ikke forundre sig over Fol
ketingsmandens Udtalelser, det er der vist
næppe nogen Tjenestemand der gør, men
de er betegnende for Stemningen indenfor
visse Kredse af Venstre. Folketingsmand
Martin Hansen, der, som Repræsentant for
Venstre, er Medlem af Finansudvalget var
betydelig mere forsigtig i sine Udtalelser,
idet han nøjedes med at fremsætte Tanken
om at tage under Overvejelse, hvorvidt
Konjunkturtillæget burde nedsættes eller
helt bortfalde.
At Socialdemokratiets Repræsentanter

paa Rigsdagen vil støtte Tjenestemænde
nes Krav om at bevare Konjunkturtillæget
uberørt maa anses som givet. Vi kunde i
den Henseende til Bestyrkelse heraf citere
Udtalelser af forskellige af dette Partis Re
præsentanter. Ligeledes kan Tjeneste
mændene vente Støtte fra det radikale Par
tis Repræsentanter paa Rigsdagen.
Det er blevet sagt, at Statsministeren i
sin Forelæggelsestale ingen Udtalelse
fremsatte angaaende Tjenestemændenes
Konjunkturtillæg, fordi han først vilde
forhandle med Tjenestemændene og der
efter fremsætte Forslag. For saa vidt det
te skulde have været Regeringens Stilling
til Spørgsmaalet ved Rigsdagens Sammen
træden, er Stillingen sikkert nu forandret.
Men i den Henseende er man jo heller ikke
forvænt, naar man ser hvorledes .netop
denne Regering rekonstruerer sig, den ene
Gang efter den anden , thi noget fast
Grundlag har Regeringen ikke, den lige
som svæver i Luften og søger Fodfæste,
hvor det bedst kan træffe sig.
Og forleden ved den første Ministerdag
i Folketinget mandede Statsminister Neer
gaard sig op, og sagde, at Tjenestemæn
dene maa ned, de maa ned i Løn, Landet
kan ikke bære de store Lønninger.
Der kan efter dette næppe være Tale
om andet, end at der af Ministeriet vil blive
stillet Forslag om Nedsættelse af Kon
junkturtillæget, - d. v. s. efter Forhand
ling med Tjenestemændene.
Formentlig vil der ikke hengaa saa for
færdelig lang Tid, forinden Organisatio
nerne modtager Indbydelse til Forhand
ling, og maaske er det saa Regeringens
Mening, at Forløbet af Forhandlingen skal
have noget nær samme Karakter som ved
tidligere Forhandlinger med samme Rege
ri·;, g
Hvorledes vil Partierne paa Rigsdagen
stille sig overfor Ministeriet, hvis dette
stiller Forslag om Nedsættelse af Kon
junkturtillæget.
Naar en skønne Dag Statsministeren
me:der i Rigsdagen og maler Fanden paa
Væggen for det konservative Folkeparti,
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havde Ordet, dog ikke som Ordfører for
sit Parti, men sikkert med en ikke ringe
Del af Venstre bag sig. Pinstrup sagde
til nogle Bemærkninger af L. Rasmussen,
følgende:
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kan dette Parti da holde sig i den Stilling,
Ordføreren indtog ved sin Tale under før
ste Behandling af Finansloven. Det er
med Hensyn til dette Spørgsmaal ikke let
at vide, hvad man skal tro. Ganske vist
er Partiet Ministeriets Styrehale, men om
Styrehalen er tilstrækkelig stærk, er et
andet Spørgsmaal. Det konservative Fol
keparti har jo før skiltet med sin Kærlig
hed til Tjenestemændene, men Kærlighe
den har jo flere Gange vist sig nærmest at
være af platonisk Karakter.
Vi vil imidlertid tro, at der paa Rigs
dagen kan blive et Flertal for at bevare
h.onjunkturtillæget ubeskaaret, og herved
ydes der kun Tjenestemændene Retfær
dighed.
Tjenestmændenes Holdning i · denne
Sag er fast og hviler paa et urokkeligt
Grundlag og den Protest, som de store
'l'jenestemandssammenslutninger allerede
har udtalt, slutter alle Tjenestemænd sig
til.
aar vi venter, faar vi se, hvad Mini
steriet vil, men Ministeriet vil ogsaa faa at
se, at Tjenestemændene vil staa enige i
Protest mod enhver Reduktion og at man
maaske ikke vil indskrænke sig til Protest
alene.

INVALIDEFORSIKRING.
Ved Forhandlinger, der har været ført mel
lem Sygekasseinspektøren og Statsbanernes Sy
gekasse om Grænsen mellem de i Sygekasse
lovens Forstand som bemidlede eller ubemidlede
betragtede Medlemmer, er man enedes om, at de
paa 17 a Lønningsklasses Slutløn i 1921, som
var for Gifte p.aa Sats A. 4953 Kr. og for Ugifte
4602 Kr., og de med disse i lønningsmæssig
Henseende ligestillede, betragtedes som ube
midlede og bliver tvungen forsikret.
Børnefradraget bliver for det første Barn
450 Kr. og 360 Kr. for hvert følgende Barn.
Herefter vil eksempelvis en Lokomotivfører
med 2 Børn paa Sats A. Slutløn, med en Ind
tægt i 1921 af 6003 Kr. med Fradrag af betalt
Skat ca. 500 Kr. og med Fradrag for 2 Børn,
810 Kr., komme ned paa ca. 4700 Kr. og derfor
blive tvungen forsikret.
De i Invalideforsikringen som ubemidlede
optagne Medlemmer er forpligtede til omgaaen
de at give Sygekassen Underretning om saadan-

ne økonomiske Forhold, der kan fremkalde
Tvivl om, hvorvidt den paagældende fremdeles
kan betragtes som ubemidlet i Sygekasselovens
Forstand.
Invalidepræmien for 15 Maaneder vil blive
fradraget ved Lønningsudbetalingen den 1. De
cember d. A.

SPARE! SPARE!

En forsinket l(ommtnlar.

I en i nærværende Blad i forrige Nummer
optaget Artikel, under ovenstaaende Overskrift,
drages noogle Sammenligninger med nørrejyd
ske Privatbaner angaaende bl. a. Kørepengenes
Størrelse.
Hertil kunde vi ønske at knytte nogle Be
mærkninger, der stiller Sagen i en lidt anden
Belysning. Tager man sit Udgangspunkt fra
Køretimepengene i Stedet for fra Døgnpengene,
faar man et andet Billede af den Pinstrupske
Sparemani end nævnte Artikel giver. ...:_ Det
vilde jo ogsaa være højst pudsig, om Hr. Pin
strup ikke havde forstaaet at stille Regnestyk
ket 6p paa en Maade, der til den ene Side kunde
vise en vis Flothed, men paa den anden Side,
i Realiteten vise Besparelse i Forhold til de
Ydelser, der i saa Henseende gives ved Stats
banerne.
Tager vi som Udgangspunkt de Beløb, der,
naar Dyrtidstillæget er borte, vil blive betalt i
Kørepenge henholdsvis Døgnpenge til Lokomo
tivpersonalet vil man bemærke følgende: Køre
pengenes Størrelse er da ved Statsbanerne 24
Øre pr. Time, ved Privatbanerne 20 Øre for Lo
komotivførere. - Lokomotivførerne ved Stats
banerne vil for alle Ture af fra 1 til 14 Timers
Varighed faa fra 4 til 53 Øre mere pr. Tur i
Godtgørelse. Privatbanepersonalet skal for at
opnaa det samme som en Lokf. ved Statsbanerne
faar for 14 Timer være ude i 17 Timer. Først
herefter kan Privatbanelokomotivførerne paa
regne en .Mergodtgørelse, der i bedste Fald kan
blive 27 Øre for et Døgn.
For Lokomotivfyrbøderne stiller Forholdet
sig paa tilsvarende Maade. Der er Timepenge
ne 18 Øre henholdsvis 16 Øre. Lokomotivfyr
bøderne vil for alle Ture af indtil 15 Timers Va
righed faa fra 2 til 27 Øre mere pr. Tur og her
gælder det, at Privatbanelokomotiv-fyrbøderen
kun kan tjene 3 Øre, - tre Øre - mere, naar
de ligger ude i et helt Døgn.
Nu er Forholdet ved nørrejydske Baner for
mentlig saaledes, at det er sjældnere, at Perso
nalet er ude i et Døgn, men derimod ofte ude
paa Ture af indtil 15-16 Timers Varighed.
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HUMANITET.

Er dette rigtigt, hvad vi har grundet Anled
ning til at tro, vil man bedre Iorstaa den Pin
slrup ke Flothed, thi den Beregning form er i
aa Fald den me t fordelagtige for Banerne.
Omrnd Godlgørrl. crnr, enlen mfln benytter
rlen rnr Beregningsmaade eller rlrn anden, man
anses for nt vrorr allfor smaa, skylder man dog
Sandheden at se Sagrn ogsaa fra en .-aadan
Side, at den megrl omtalte Hr. Pin. trup kom
-mrr til f1 t slaa i drn rellr Brly. ning.
Ned:

Hr. Redaktør!

LEJEBOL16SA6EN,

EN SEJR FOR DANSK JERNBANE-FORBUND
Drn af Dansk .Jrrnbane-Forhund fortr Sag
ang. Lr jeafgiflen for Lejebol i ger kom den 3. No
wmber for Høje. terel. Dommen lød paa Stad
fmstelse a[ Byretten og Land Teltens Afgørel. e
med Tilføjelse af at Statsbanerne tillige . kuldr
h tale Forbundet agens Omko tninger med 300
Kroner.
Derefter har D. J. F. vundet agen ved alle
tre Instanser. Sagen rej les i in Tid paa
·Grundlag af, at Stat ·banerne fa stsalle Lejeaf
"'iften for Lejeboliger paa en saadan Maade, at
der nødvendigvis maatte rej e sig Prole l der
imod, og endvidere vilde General ekrelariatel
paa Dan k Jernbaneforbunds Henstilling der
om, ikke al gaa med til al lade de ledlige ævn
fastsætte Lejen, idel Generalsekrelariatet fast
holdt, al talsbanerne ikke kom ind under Bo
liglovgivningens Bestemmelse\· og derfor selv
kunde fas.
Mætle Lejeafgiften som de vilde,
d. v. s. at der kun toge lidt eller ingen Hensyn
til .Boligen virkelige Lejevmrdi. Derved opstod
der gan ke urimelige og mening lø e Forhold,
hvorfor D. J. F. lod et af sine Medlemmer an
lægge Sag mod Statsbanerne.
. Det kan ikke nægte s, at det er et he kæm
mende ederlag for Generalsekrelariatet, og de
.Jurister. der har behandlet agen for Statsba
nrrne, slaflr ikke i nogen særlig flatterende Be
lysning.
Den Afgørelse, talsbanerne i sin Tid traf
ang. denne ag, hvorefter Hundreder af Tjene
slrmandsfamilier pludselig fik al vide, at de
skyldte tftlsbaneme for Huslrjr aa og saa
mru1ge Penge for de foregaaende to Aar, og al
dette Belob vilde blive afkortet med en Fjerde
del af den paagældendes Maanedsløn, var meget
hensyn. løs og har utvivlsomt sat mange Tjene
stemænd i den dybeste Fortvivlel e.
Vi ønsker Dansk Jernbane Forbund til Lyk
ke med Dommen, der, omend enl, dog bringer
fuld Oprejsning til alle dem,' der har maattet
lide under General. ekretariatets haa rdhændede
Fremgangsmaade i denne Sag.

De bede give o Plad i vort ærede
Blad mod den ringe H nsyn foldhed, der
r fremkommen ved 'irkulære af 16. Sep
tember cl.
. angaaende Am·endel e af
Bagsejl. Vi har ellers ikke let ved at blive
forbavset, d rtil har for kellige Ordrer i
,·or nye Ordreserier af B temmel er, øko11omi kc Foningelser, og forøvrigt parc
aandens Reduktioner afhærdet os, - men
nu og aa dette. Denne inhumane og ringe
For taaael c af de Tørne, der maa tage
rncl Dnglrcn koesel; af hvilke ,-i har D0rn
daglige Ture her ved Depotet.
Man kan i de yngre ar byde sig mct
gct af Vejrligets f l behageligheder, men
man bliver andelig ikke gammel, før Re
ultatet af Træk Kuld og Forkommethecl
melder ig.
Det er ikke uden Grund man harmes
over en saadan dgydeJse, det er tydeligt
nok, vi er kun at betragte om en Maski
ne paa Ma kinen og intet mere.
t se
menne keligt paa Forholdene er der selY
folgelig ing n (':ll'Und til. Sikkerheden, man skulde yne at Kravet om Bagsejl
talte for sig selv. Forholdet er jo netop
det, at et ikk rt og støt dkig under Kør
·elen opnaa ved, at Øjet roligt og frit kan
kue frem det kan man i Magsvejr, men
ikke unde-r a11e Forhold. Men kan være,
at man paa v:isse Kontorer har den Op
fatte! e, at Lokomotivmændene har Øjne
om Staal. - Det har vi ikke, men vor Op
fattelse er, at ikkerheden øges ved et
skærmende D kke, og ikke forrnind ke .
Vi har her ved Depotet for den ene Makine, der kører Baglæn ture, anvendt et
gennem Di, triktet udleveret Bagsejl, der
er forsynet med 2 Glasvinduer i Træram
mer, som anbringe i et Læderfelt. Lad
D faa lignende eller maaske endnu bedr
med Marieglas paa vore Maskiner og der•
efter l irkule ret i Papirkurven.
Ja, Hr. Redaktør cl r er faldet haardc
pørgsmaal, der berører vort
Or-cl om dctt
Helbred. - Der er Uro, Uro, som igen
trækker andre Forhold frem, og heller ik
ke uden Grund.
Vi har her i g. for over 8 Aar siden
ind endt A nmodning om Indretning af nu
tidssvarende Va kerum. Vi har i den mel
lernliggencl Tid gentagende mindet om
denne Anmodning, men alt hvad vi har op
drninistrationcns
naaet er, at man fra
, ide har set paa Forholdene, og efter Si-
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gende forlængst har ladet udarbejde 'I eg
ning til Indretning af Va kerum og Bade
værelse. - Længere har vi hidtil ikke
knnnet komme.
Vi er tadirr henvi t til, efter r ndt 'J'j l n (' te, vedclrr_ppcnde eller forkommen af
Kulde i Herni en Træk at va kc o YCd
det der anbragte , a :,;kebord, 'ide om ide
'
med Lokomotiv 0 rne. hvi Fyrudrcn
ning,
naar dette n dka tes i den \·cd ' iclen af
'
Va kebordet anbragte Trillebør, staar
om
en tæt tøv ky omkring . n. - Det er uby
ai ejnisk og sundhedsfarligt. Her nære
og aa eller lægges ' piren til rnang For
kølel e ygdomme. , i maa i høj Gi-ad be
klage d tte I ,s ri overfor et, som man
sknl le synes, rim ligt Krav. - Eller tage
der let intet H n ·yn'? El' all Veje s_pær
i-et for .,Opnaaelse af ordnede Forhold?
lagel. e, 2 -10-22.
Lolrf. 4.
B
0.
I

I

+

+

ARBEJDSVILKAAR,
Da Adarn oog l�va ft r •yndefaldet
' cl r agt
blev jaget ud a;E Paradi et, blev
til Adam, at han derefter i sit Ansigt
ved kuld æde it Brød. - aaledes lød
nogle a[ de for le Ord i Bibelbi torien.
man lærte som koledreng, og man var
den Tang lige Ycd at faa Opfattelsen af.
at dette at kulde arbejde for Føden, var
en Straf og en tung, be Yærlig Byrde, der
blev paalagt een, naar man engang naaede
dertil, at skulde taa paa egne B n og forørge sig elv. lJa man imidlertid naaede
' aa vidt, blev veud og kom til at tjene
Penge, fik man dog, om ilde før, den Op
fattel e, at rbejcle let ikke var saa tung
en Byrde endda, tværtirno l, man tjente
l enge ved ,·it Arbejde, gik glad til dette,
og efter ndt_Da<Y,•ærk nod man i Tilfred hed sin Fritid.
l nder saadanne :B orhold op tod med
andre Ord rbejd glæden, der er uadskil1 lig fra og Grundbeting l n for Liv lyk
ken. Altsaa uden Arb jd glæde ingen
Livslyklce. Men uden Arbejdsgli: ue ind
vindes heller ikke det fu Ide Resultat af et
Menneske. Arbejde, thi d n fornødne Ener
gi udebliver, og saa,el Kvantitet om Kva
litet af ,t energiløst Menneskes Produk
tion bliver naturligYis kun maadeligt. { <l
fra disse 'imple og eldølgelige B tragt
ninger maa man antage, at det for en Ar
b jd sgiver er af tørste Betydning, for det
før te, at give ine Arb jdere en saadan
Løn, at de kan fore en Tilværelse, der er

.
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fri for økonomi ke org r, og for det an
det, byde saadanne Arbejd vilkaar, som
Arbejderne kan føle sig tilfredlSe ved. En .\ rbejder, der har Penge orger, vil ror
en tor Del, og aa i Arbejdstiden koncen
trere sin 'l'ankegang om, hvorledes han
bed t faar sine I) enge til at slaa til og bli
ver l t modlø deraf, følgelig vække han
Arbejd seYlle. Drive en Arbejder trods"
Paatale herom til at udfore sit · rbe:ide
paa n efter han egen prakti,' ke Opfat
telse uhensigtsmæ ig Maade, eller han
arbejder under ugun. tige Forhold, og \ r
bejdsgiveren vægr r ig ved at forbedre
_\ rbejd sforholdene, da reagerer rbejde
rnn før elle1� enere med d t for beage
I arter negative He ultat, at Produktionen
vil blive forringet, men tillige paa Beko i,; t
,
ning af \ rbejdcrens rbejdsglæde.
Tab .,t
af den forringede Produktioon maa . \ r
bejd ,..<Yiveren i aa Fald naturligvi elv
tage, men Tab t af Arbejderen · Arbejd I"glæde og maa ke Livslykke kan Arbejd girnren moral i:-k et ikke udligne, hvorfor
han bør søge at undgaa saadant Tab.
Hvorledes er Arbejderens Vilkaar v u
, tat ban rne, og hvorlede ,.; bærer Autori
teterne overfor sin Arbejder it An var
om rbejdsgiver betragtet.
Vil man ikke dertil svare let, kan man
uden Ov 1·drivel e ige yderst rnaadeligt.
For at begynde m d Lønning f01·hol
dene kan det kun iges, at de Lønninger,
som de lavere tillede Funktionærer
oppe
'
bærer, er aa minimale, at der i mange
Tjene temand hjem er, om ikke ligefrem
rød, da et saa haa1·dt bela tet Budget, at
man er opho1-t med at kunne holde ·i11
Uarderobe vedlige o·g er alt aa ,:tærkt pan
\ ejen nedad mod Lazarontilværel n.
Trod den ringe ....,øn ek proprierer· tat
Kommune hunclredvi
af l(roner i
F'orm af katter paa forskellige Omraa
der, hvilket jo ikke tjener til at gøre 'J'il
værel en lysere for Tjenestemanden. F.
Ek . skal man ogsaa vare 'kat af Fra
' man ka I
drag til I en ion skas en, men
amtidig ogsaa gennem sin Skat være med
til at b tale lder rente til ikke p ension 8berettigede Med.borgere. Man tvinae til at
.;vare Kontingent til Off ntligh d n
Inva
lideforsikring, kort agt. naar tatska sen
mangler Penge, er Tjenestemanden et ud
mærket Objekt. • katte :,,krnen faar en god
Omdrejning, og der kJinne ra sk væk a[
Lønninger, Sportler, o. . v., uden Hensyn
til Pr t,test fra Tj ('ne ternanden.
Men ikke nok med at Magthaverne skæ
rer brede Remme af �rjenc. temandens
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magre Ryg i Form af Skatter m. m., for
søger man stadigt og desværre ikke altid
uden Held at forringe Tjenestemandens
Arbejdsvilkaar, og Tendensen fra Rege
ring og Rigsdag fortsætter ned igennem de
forskellige Administrationsgrene. Endvi
dere nedsættes officielle Sparekommissio
ner, Oversparekommissioner o. s. v., samt
mindre officielle Fortolkningseksperter, og
disse forskellige Institutioner, ivrigt støt
tet af Pressen, har til Opgave at forringe
Vilkaarene mest muligt for den lavere
staaende Tjenestemand. Alle Kræfter sat
tes ind paa at spare og klippe; men i Rea
liteten er Resultatet lig Nul i Forhold til,
hvad der samtidig ødelægges af Energi og
Interesse hos Tjenestemanden, det er gaa
et ud over. Man har i mange Retninger
skabt ulidelige Forhold for Tjenesteman
den, fremkaldt dennes Utilfredshed og
dræbt hans Arbejdsglæde.
Overfor en Kategori af Tjenestemænd,
som f. Eks. Lokomotivmændene, maa det
antages, at en saadan Fregmangsmaade
ikke blot er uklog, men ogsaa kan med
føre uheldige Følger. Lokomotivmanden
er en vigtig Faktor med Hensyn til Sik
kerheden paa Banerne og har en ikke rin
ge Indflydelse paa Banernes Økonomi, kan
ikke uden Følger svækkes paa sin Energi
og Interesse for Tjenestens Tarv. En s_løv
og ligegyldig Lokomotivmand vil uvæger
ligt udvise ufornuftigt og lidet hensigts
mæssig Anvendelse af Maskine, Brændsel,
Olie og andre Materialier og i sidste In
stans tillige være mindre ansvarsbevidst
end paakrævet. Altsaa meget alvorlige
Momenter, som ogsaa Organisationen
Gang paa Gang har fremhævet, men det
har dog i altfor ringe Grad fanget Auto
riteternes Opmærksomhed og Forstaaelse.
Især har d'Hrr. Distriktsembedsmænd
vist sig uforstaaende og lidet velvillige
overfor Lokomotivmændene, idet først- 1
nævnte i mange Tilfælde har anstrængt
sig meget og støttet kraftigt af adskillige
Lokomotivmestre, for at fortolke og for
ringe de Goder, som Organisationen ved
Forhandlinger med Generaldirektoratet:
har opnaaet. For at nævne et Eksempel:
Kullæmpningen paa Tenderen. - I den ge
nerelle Bestemmelse derom er al Kancelli
stil undgaaet og siger kort og godt, at Lo
komotivfyrbøderen er fritaget for Kul
læmpning *), og man skulde synes, at
Fortolkning var ganske umulig. Men nej,
siden Storspareriet tog sin Begyndelse,
*) Ved Depot.

Red.

har den Bestemmelse været Genstand for
idelige Angreb fra 2. Distrikts Side, idet
man vel er gaaet ud fra, at Lokomotivfyr
bøderen kunde man lettest træde paa ak
ken, ihukommende det gamle Ord om, at
hvor Gærdet er lavest, var det lettest at
sætte over.
Imidlertid vilde det være klogt, ogsaa
for de mindre Embedsmænd, ikke at op-_
træde altfor udæskende, det kunde hænde,
at deres Optræden kunde give .Bagslag.
Vor Tid kommer saamænd ogsaa igen.
Maaske Piben da faar en anden Lyd.
Fullstop.

TJENESTEMANDSLOVENS
PENSIONSREGLER,
{Ministeriernes Maanedsblad).

(Af Sekretær i Finansministeriet, cand. juris
ri1,to Andersen.)
Medens de he:i: i Landet gældende Pensions
regler før lste Oktober 1919 fandtes i en Ræk
ke Love, der indeholdt Bestemmelser af højst
forskellig Art for de forskellige Grupper af Tje
nestemænd, er nu efter at Lov r.. 4 9 om Sta
tens Tjenestemænd af 12. September 1919 er
traadt i Kraft den lste Oktober samme Aar,
naar man bortser fra ganske faa Undtagelser,
alle pensionsretlige Regler samlet i denne ene
Lov, idet saa godt som alle senere Pensionslove,
f. Eks. Lov om Lønninger til Folkeskolens Læ
rere og Lovene om Lønninger til Folkekirkens
Tjenestemænd samt Pensioii.svedtægter for Kø
benhavns Kommunes Tjenestemænd, enten be
stemmer, at de paagældende Tjenestemænds
Pension fastsættes i Overensstemmelse med
Statstjenestemandslovens Regler, elle;r ogsaa op
trykker dennes Pensionsbestemmelser. Tilbage
bliver kun ganske enkeite Pensionslove, hvis
Bestemmelser er vidt forskellige fra Tjeneste
mandsloven, hvorfor de, som kun omfattende
ganske faa Klasser af Ikke-Tjenestemænd, ikke
vil blive gjort til Genstand for nærmere Omtale
her.
Naar nu herefter Tjenestemandslovens Pen
sionsregler skal fremstilles, er det naturligt, at
sondre mellem to Grupper, nemlig dels Forhol
det for Tjenestemanden selv, og dels ,.Forholdet
for hans efterladte Enke og umyndige Børn.
For at en Tjenestemand ved. sin Afgang fra
Statstjenesten kan opnaa Pension, maa han op
fylde visse Betingelser, idet han for det første
skal være Statstjenestemand, d. v. s. efter Lo
vens Definition, han skal varigt og som Livs
gerning have Ansættelse i Statens Tjeneste i en
Stilling for hvilken Lønning er fastsat i Løn
ningslov eller anden særlig Lov til en fast aar
lig Sum. Udelukkede fra at faa Pension er saa
ledes de, der er aflagt med Honorar, selv om

278

'i>ANSK.fQ.KoMOTIV"DENDE
Honoraret er fastsat i Lønningslov til en fast
aarlig Sum. Endvidere er Elever, eller Perso
ner, der er antagne paa Prøve, samt de, der
uden at være Tjenestemænd konstitueres i en
Tjenestemandsstilling, ikke pensionsberettigede.
Tjenestemanden skal (bortset fra -faste Offi
cerer) være fyldt 30 Aar. Endelig skal Afske. digelsen være af en vis Beskaffenhed, idet Tje
nestemanden skal afskediges paa Grund af Al
der, Svagelighed eller anden ham utilregnelig
Aarsag. Enhver Tjenestemand er forpligtet til
at søge sin Afsked fra Udgangen af den Maa
ned, hvori han fylder 70 Aar; dette gælder dog
ikke Dommere.. Berettiget til at erholde Afsked
med Pension er Tjenestemænd, der er fyldt 65
Aar. For visse Klasser af Tjenestemænd kan
det ved særlig Lov bestemmes, at denne Ret el
ler Pligt skal indtræde til et tidligere Tidspunkt,
eller at de ved Opnaaelse af en vis Levealder
skal afskediges med Pension. Delte gælder saa
ledes Officerer og Underofficerer af Hæren og
Søværnet, for hvilke der i Lovene om Hærens
Ordning og om Søværn�ts Ordning er fastsat
Ret eller Pligt til tidligere Afskedigelse, vari
erende efter den paagældende Tjenestemands
militære Grad.
Pension tilkommer ogsaa, naar Betingelser
ne iøvrigt er til Stede, den Tjenestemand, der
afskediges som Følge af Svagelighed. Tjeneste
manden kan, naar han er svagelig, selv søge sin
Afsked med Pension, dog maa Svageligheden
naturligvis være til Stede i saa høj Grad, at Tje
nestens fortsatte forsvarlige Røgt ved hans
Hjælp er bleven en Umulighed. Af Hensyn
hertil er det bestemt, at Finansministeren ved
hver enkelt Afskedigelse skal træffe Bestem
melse om, hvorvidt Tjenestemanden har Ret
til Pension, og saafremt den Svagelighed, hvor
af Tjenestemanden lider, ikke skønnes at være
en væsentlig Hindring for Tjenestens fremti
dige forsvarlige Varetagelse, vil Afskedigelse
med Pension paa Grund af Svagelighed ikke
kunne finde Sted.. Ved Østre Landsrets Dom af
14.' Juni 1922 er det udtalt, at dette Skøn over,
om Svageligheden er tilstrækkelig til at beret
tige til Afskedigelse med Pension, alene tilkom
mer Administrationen, hvorfor Domstolene ik
ke er kompetente til at sentere herover og even
tuelt tilsidesætte dette Skøn.
I al Almindelighed kvalificerer Svagelighed
som Afskedigelsesgrund ikke til en særlig gun
stig pensionsretlig Stilling; men i det Tilfælde,
hvor en Tjenestemand ved Udførelsen af sin
Tjeneste kommer saaledes til Skade, at han
maa afskediges, tilkommer der ham uden Hen
syn til Alder (han behøver altsaa ikke at være
fyldt 30 Aar) og Tjenestetid altid 2/a af den
sidst oppebaarne Lønningsindtægt i Pension./
En Betingelse herfor er det dog, at Tilskade-

kornsten snarest muligt er anmeldt for Tjene
mandens Foresatte, og at Tjenestemanden
ikke selv har hidført den med Forsæt. Har han
ved grov Uagtsomhed eller synlig Beruselse selv
hidført eller væsentlig bidraget til Tilskade
komsten, kan Ministeriet bestemme, at Pensio
nen efter den gunstigere Tilskadekomstregel
skal nedsættes eller bortfalde. Endvidere for
langes der en virkelig Tilskadekomst i Tjene
sten; en gradvis tiltagende Lidelse, der mulig
vis skyldes Tjenesten, og som tilsidst nødven
diggør Afskedigelse, er ikke tilstrækkeligt. Det
te sidste er fastslaaet ved Højesteretsdom i U.
f. R. 1911 pag. 521, hvori det udtales, at selv
om den paagældende Tjenestemand havde paa
draget sig den Gigt, paa Grund af hvilken han
afskedigedes ved Tjenestens Udførelse, kan han
ikke siges at være »kommen til Skade« saaledes
at han af den Grund skulde være berettiget til
Tilskadekomstpension. Af de efter Tjeneste
mandslovens Ikrafttræden afsagte Domme ved
rørende Tilskadekomstpension kan nævnes
Højesteretsdom af 12. Januar 1922, der om
stødte Østre Landsrets Dom: (En Oversergent,
der under Arbejde paa Vaabenkamret havde
mærket et Stik i højre Lyske ved at løfte paa
en tung Kasse, hvorefter der efter ca. 8 Dages
Forløb konstateredes et Lyskebrok, hvorfor han
2 Aar senere kasseredes, kendt uberettiget til
Tilskadekomstpension, da Brokket ifølge Læge
autoriteternes Udtalelser ikke kunde antages
paadraget ved den nævnte Forløftelse, men
maatte anses gradvis udviklet paa medfødt
Grundlag.) og Østre Landsrets Dom af 30. Ok
tober 1920: (En Officer, der under tjenstlig
Hesterøring havde ladet sig ledsage af to Da
mer og var blevet sparket paa Knæet af en at
disse Damers Hest, som Følge af hvilket han
kasseredes, kendt berettiget til Tilskadekomst
pension, da han maatte siges at være kommet
til Skade ved Udførelsen af sin Tjeneste.). Li
geledes kan anføres Østre Landsrets Dom af
16. ovember 1921: (En Maskinist i Søværnet,
der ved Fald paa Dækket havde faaet højre
Skulder af Led, blev, uagtet der fra en Læge
autoritet forelaa Erklæring om, at dette Ulyk
kestilfælde ikke var sandsynlig Aarsag til den
Lidelse i Skulderen, for hvilken Maskinisten af
skedigedes, tilkendt Tilskadekomstpension, da
de paa Grundlag af personlig Undersøgelse af
givne Lægeerklæringer henførte den Lidelse,
hvorfor han afskedigedes, til det ovenfor angiv
ne Fald paa Dækket. Tilskadelrnmsten, der
fandt Sted i 1916, var først meldt et halvt Aar
efter.).
En særlig Pensionsbestemmelse findes i Lov
om Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæm
pelse af 12. Marts 1918 § 10 Stk. 5 for Embeds
og Bestillingsmænd, der afskediges paa Grund
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af smittefarlig Tuberkulose i Lunge eller Stru
behoved, idet disse, saafremt deres Gerning har
medført saadanne Berøringer med Befolknin
gen, at denne utvivl omt udsættes for Smitte
fare, uden Hen yn til Alder og Tjenestetid til
lægges 2/3 af den id t oppebaarne Lønnings
indtægt i Pension. Denne Bestemmelse er truf
fet mere af rent s amfundsmæs ige Hen.yn end
af Hen yn !il Tjenestemanden selv.
Endelig er den Tjenestemand, der afskediges
af »anden ham utilregnelig Aarsag•, berettiget
til Pension. Saadan utilregnelig Aarsag vil
navnlig foreligge i Tilfælde, hvor Tjenesteman
den uden egen Skyld er uegnet Lil at røgte det
ham betroede Hverv paa for varlig 111:aade, saa
som bri tende aandelig Evne til fremdeles at
varetage sin Tjeneste, der muligvi paa Grw1d
af Samfund udviklingen er undergaaet betyde
lige Forandring r, som den paagældende ikke
evner at sætte sig ind i; ligeledes Mangel paa
Evne lil at kunne samal'bejde med Overordnede
eller Kolleger;· private Forhold, der anses for
uheldige for Stillingens Pre lige og deslige.
Særlige Regler gælder for den Tjene temand,
hvis tilling inddrage., efter at ban har fyldt
30 Aar, undei· Forudsætning af, at der ikke til
bydes ham anden passende tilling med mindst
samme Indtægter som han sidste Stilling. I
saa Fald har han Krav paa i 5 Aar at oppebære
»Ventepenge« af Staten. Ventepengene skal i
de 3 forsle Maaneder være lig med den paagæl
clendes sidste pensionsgivende Lønningsindtægt
og derefter 2/3 af denne Lønningsindtægt. Han
er dog i den Tid, han oppebærer Ventepenge,
pligtig al modtage Ansættelse i passende Stil
ling med mindst samme Indtægt om den ind
dragne Stilling gav. Ved Ventepengene Ophør
med r dlobel af del femte Aar tillægges der
ham Pen ion, saafreml han ikke har faaet An
sættelse i anden Tjenestemands tilling. Naar
en Tjenestemand dommes fra sin tilling, eller
han afskedige·, fordi han har begaael en i den
offentlige :Mening vanærende Handling, forta
ber han Retten til Pension. Den vanærende
Handling maa, hvor Dom ikke foreligger, være
bevi t paa anden Maade, f. Eks. ved egen Til
staael e.
Naar Tjenestemanden afskediges paa Grund
af Tjenesleforseel er eller Misligheder, der uden
at medfør Tab af Pension retten efter den
ovenfor mnvnte Beslemmel. e svækker den for
tillingen nødvendige Agtelse og Tillid, bestem
mer det ved Finan lov eller Tillæg hcvillings
lov, hvorvidt han kal have Pension og i b kræftende Fald af hvilken Størrel. e. De Tjene
. lefor eel er, der her er Tale om, maa aaledes
være af en vis grovere Beskaffenhed, saasom
Beru else under Tjene tens Udførelse, gentagen
Udeblive! e fra Tjenesten eller Undladen af at

udføre de med Tjeneslen forbnndne Pligter,
navnlig naar der tidligere er givet ham Ad
varsel i den Anledning. Derimod vil Tjeneslc
for -e lser af mindre graverende Karakter, saa
som en enkelt UdebliYels fra Tjenesten eller en
kelte Tilfælde af for .ildigt Møde i Tjenesten i
Almindelighed ikke begrunde en Henvisning til
Tjenestemanden om at faa sin Pen ion fast at
a[ Rigsdagen. kønnet herove1: kan ofte være
tvivl omt, saalede navnlig hvor Tjene ternan
den udebliver og frem ender en efter den paa
gældende '[yndigheds køn utilstrækkelig Læ
geerklæring, og Tjene ternanden vil derfor, saa
fremt han er mi fornøjet med Admini Lratio
nens Afgøre] e kunne benytte in Ret til ved
Dom ·tolene at søge sig tilkendt. Pension e[t[l.'r
Tjene temandslovens almindelige Regler.
Efter di, e Belraglninger over Betjngelserne
for Tjenestemændenes Ret til Pen ion skal der
gores nogle Bemærkn,inger angaaende Reglerne
for Pensionen Beregning.
Der er her to :Momenter, der spiller en afgo
•
rende Rolle, nemlig åels den Tid talen har
draget
ytte af den paagældendes Tjeneste
(Pensionsalderen), og del den Lønning han
har oppebaaret (Pensionsindlægten).
Pen ion alderen er det Tid rum i hvilket Tjl.'
nestemanden efter det fyldte 30te Aar har væ
ret fast an Ilat i tillinger, der efter Tjeneste
mandsloven er forbundne med Pensionsret,
uanset om Tjenesten er forrettet under en eller
flere tyrel·e grene. Saafremt der er sket Af
bryde] er af Tjene len, ammenlægges Tjeneste
stetideme efter det fyldte 30te Aar, medmindre
Afbrydelsen er sket paa Grund af Forseel er,
der har nwdført Af fked uden Pen ion, i hvilket
Tilfrelde kun den Tid, der ligger efter aadan
Afbrydels kommer i Betragtning som pen
sionsgivende, forsaavidt Bevillingsmyndighe
derne ikke !il tl'der Afvige! e herfra.
Den Tid en Tjenestemand staar udenfor
ummer medregnes ikke i Pension alderen,
omend Tjene ternanden i den Tid kan iges al
have en �is Tilknytning til Statstjenesten, der
kan komme ham tilgode paa anden Maade, det
rr saaledes ved Højesterets Dom af 10. Februar
I !)22 latueret, al en Hjælper ved Stal banerne,
der . lod udenfor Nummer ved Tjenestemand. lovens Ikrafttræden, men afskedigedes efter
delle Tid.....punkt uden al være indtraadt i µm
mcr, havde Ret til Pension efter den paa Af
skedigelsen Tid spunkt gældende Pensionslo,·
girning (og ikke efter den Lovgivni.ng, 'der
gjaldt, da han lraadle udenfor Nummer). Den
medregnes i Pensionsalderen. P nsionsalderen ·
kan dog ikke regne s til et senere Tid punkt end
del, paa hvilket Tjenestemanden var pligtig at
søge sin Af ked med Pension (altsaa normalt
del ?Ode Aar). Denne Bestemmelse er sat, for
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al Tjeneslemanden ikke, for at opnaa den høje
re Pension, skal føle sig opfordret til at forbli
ve længere i Tjeneslen end foreneligt med Em
hedets forsvarlige Varetagelse.
I vis e Tilfælde kan det ved Finanslov be
."Lemme , at der ved Pen ionsberegning . kal
god kriv.es Tjenestemanden et vist Antal Tje
ne. leaar, i det høje te 10 Aar. Betingelserne
herfor er, at Tjenestemanden ved in før le
A nsæltel e i pension berretliget
lilling har
fyldt sil 35le Aar, at han har gjort mind t 10
Aars Tjeneste, og at han er fyldt 65 Aar. Det
er dog langlfra alle Tjene temænd, der opfyL
cler dis c Betingelser, hvem man vil søge tillagt
,·i.. e Aar til Pen ·ion alderen, der maa yderli
gere kræves ganske særlige Omstændigheder.
Di ·e Om læneligheder er efter Finan ministe
riet.· Praksis, at den paagældende sene Indtræ
den i tat tjenesten en ten er moliveret ved en
særlig langvarig og omhyggelig Uddannel e
,-rcrc sig af viden. kabelig eller tekni k Art, el
ler han iøvrigt paa Grund af særlige admini
slrative. Kvalifikationer er hentet ind i Lats
tjenesten eventuelt med Opgivelse af lukrativ
Privattjeneste. I Henhold hertil er der siden
Tjenestemand loven Ikrafttræden kun søgt
(og opnaaet) Tillæg til Pension alderen for to
Professorer, medens talrige andre Andragen
der om saadant Tillæg er bleven afslaaede.
Særlige Regler for Pension alderens Bereg
ning gælder for Tjenestemænd under Militær
etaterne, idet disse, der regelmæssigt enten skal
:,if. kediges eller har Ret til at søge Af ked i
yngre Alder, naar de i aadan Alder af kediges
eller søger deres Afsked, faar Pen ionsalderen
fa t at efter de før Tjenestemand loven gæl
dende Regler, saafremt dis e giver et for Tje
nestemanden gunstigere Resultat. For Officerer
vil Pensionsalderen saaledes kunne regnes fra
deres kongelige dnævnelse og for Underoffi
cerer vil hele deres militære Tjeneste efter det
fyldte 1 de Aar med Tillæg af 2 eller 4 Aar for
Hroderstegnel for henholdsvis
eller 16 Aars
dadelfri Tjene le og med Fradrag af l O Aai·
medtaget.
Samme Regel gælder, naar Afskedigelsen
skyldes Svagelighed og (ifølge Praksis) Reduk1 ion af Mand kabet.
En ærlig Regel gælder ogsaa for Lokomo
Livførere, Lokomoliv- og Skibsfyrbødere, samt
Togførere og Togbetjente, idet hvert Aar i saa
dan Tjeneste efter det fyldte 30cle Aar beregne
,;om 1 'lo Aar.
( l�o,'tsæt lt'. ).
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Hr. Redaktør!
Kan der blive en lille Plad til nogle faa
Bemærkninger.
Det gamle Ord: •Der er intet i '' yt under o
len«, gentager sig stadig.
u har nemlig en
sjælden begavet Ingeniør fundet paa, at »Tertene« kan undvære . Den Opfindelse gentager
sig med visse Aars Mellemrum og saa kær.' den.
- Ringe og Terts pilles ud af Udgangspotten
og gaar i Brokka sen og nye laves og ind
sættes. Maskinarbejdere piller dem ud og Ma
skinarbejdere la,·er nye og ælter dem ind. Det er Gevinst det hele, - men vi lever da og
saa i Sparekornmi ionernes Tidsalder. - aar
man saa faar at vid , hvorledes det hele Postyr
er opstaaet bliver man endnu mere forbavsel.
Ja, Hr. Redaktør, hør nu bloL efter!
Ingeniøren havde opdaget at to Maskiner af
samme Type og i amme Tur var højst for
skellige i Kulforbrug. Og saa var det jo na
turlig at konstatere, hvorfor der var en saadan
Forskel. Ingeniøren tog hen paa Stedet og be
mærker til sin Ræd cl, at den billigste Maskine
havde en Terts i Udgangen, medens den dyreste
ingen havde.
u var der maaske ingen Mu
lighed for at faa Kulforbruget bragt ned paa
den dyreste af faskinerne, - den uden Terts
-, men saa kunde man da forsøge om ikke den
billigste, - den 111ed Terts - kunde blive lige
aa dyr i Forbruget som den dyre og for Op
naaelsen af dette smukke Forrnaal beordrede.
Tertsen selvfølgelig fjærnel.
Og nu kører begge l\laskiner og •losker« og
svier Kullene i Steclel for at brænde dem og To
gene kommer naar de kai1, tb i dem der kører
med Lude kommer dog og aa med.
Resultatet naa vel nok, Ma kinerne bliver
lige dyre i ·Stedet for lige billige og Togene er
at paa langsom Gang, hvorved Svimmelhed
undgaas.
Men ikke nok med del!
Han, Ingeniøren, farede direkte hen paa vort
største Depot og beordrede, uden Hen yn til
Vejret, alle Ringe og Tert e t�get ud, thi skal
der være Gilde, saa skal der være'Gilde. Hvis
det derefter var nødvendigt, skulde de eventuelle
Hinge og Tertse sætte s ind igen, men først skul
de Lokomotivførerne krive om det paa Rappor
ten inden dette kunde ske.
Dog, som det allerførste skulde der tabe Tid
med Togene, der skulde . kabes Kludder i Tog
gangen, thi ingen fortalte Personalet om dette,
skal vi sige onde, eller skal vi sige dmnme Paa
hit. Jeg vil sige dumme.
Og nu gaar Ingeniøren og kror sig. Hver
Gang han hører om For inkelse paa Grund af
Dampmangel, siger han !il sig selv: »Man er
vel ikke Trafikmand for ingen Ting, det er mig,
der faar Togene til at gaa - istaa. • -
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FE S T SK RIFT

Og saa tænker jeg paa, - om det mon ikke
er ham, der har fundet paa Kunsterne med.
Bagsejfet.
Han er der altsaa! Nu igen!
Tak for Optagelsen.
Med Hilsen og Haaandslag
Caspar Røgbrænder.

...- �•IL

FOREDRA6 .
..

Dansk Lokomotivmands Forening afholder
Foredrag med Lysbilleder for Foreningens Med
lemmer med Damer i Citys Selskabslokaler,
Citygade, København, den 22. November Kl. 7¼
Em. i Arbejdernes Forsamlingsbygning, Ama
liegade, Aarhus, den 23. November Kl. 8 Em. og
i Hotel »Hafnia«s Selskabslokaler, Aalborg, den
24. November Kl. 8 Em.
Foredragene holdes af Hr. Kontrolør Chr.
Schmidt, Haderslev.
Foredragsemnet er:
»Træk af Jernbanernes Historie«.
!øvrigt henvises til de udsendte Opslag.

FORED RAG I AARHUS,
Torsdag den 23. November Kl. . 8 Em. afhol
des paa Forsamlingsbygningen ·i Amaliegade
Foredrag af Hr. Kontrolør Chr. Schmidt, Ha
derslev.
Emne: Træk af Jernbanernes Historie.
Foredraget ledsaget af Lysbilleder, og er for
Medlemmer med Damer fra Aarhus Aarhus Af
delinger med Underafdelinger. Andre Afdelin
gers Medlemmer og Pensionister vil være vel
kommen.
Efter Foredraget vil der muligvis blive ar
rangeret fælles Kaffebord.

FOR SØ GSKØ RSEL.
Paa Fyen er der for nogen Tid siden fore
taget nogle interessante Forsøg, ved hvilke det
ønskedes konstateret Forskellen paa Brændsels
forbruget for et Tog der standsede paa alle Sta
tioner og et gennemkørende Tog.
Der har været kørt med Maskiner af Type
D., K., R. 2-cyl. og R. 3 cyl. og med hver Type
en Tur frem og tilbage. (Ng.-Sb.-Ng.). Den
ene Vej standsende, den anden Vej gennemkørende.
Vi vil antage, at Resultaterne af disse Forsøg
vil blive tilgængelige, og for saa vidt dette sker,
skal vi til sin Tid bringe den eventuelle Betænk
ning, der maatte blive afgivet eller Uddrag af
denne.

Lookomotivfabriken i Hannover, Hanomag,
har i Anledning af det 10,000 Lokomotivs Afle
vering den 15. Juli 1922 udgivet et Festskrift:
»Die Lokomotive in Kunst, Vitz und Karikatur«.
Dette Festskrift fremtræder som et anseligt Værk
paa 130 Sider rigt illustreret og med udmærket
Tekst behandlende Lokomotivet i Kunst, Vittig
hed og Karrikatur. Mange af Illustrationerne
er Farvetryk. Desuden er vedhæftet som Tillæg
et Uddrag af Lokomotivkarrikaturer og Vittig
heder fremkommen i »Fliegende Blii.tter« i Aa
rene 1844--1921.
Festskriftet er udkommet paa »Hanomag
rachrichtens Forlag, Hannover-Linden, og faas
i Boghandelen for 9 Kr.

U HE L D.
Natten mellem 1. og 2. November skete et
Toguheld, der kunde have faaet et ret stort Om
fang, men heldigvis begrænsedes til noget øde
lagt Materiel.
Uheldet foraarsagedes ved, at den fungeren
de Stationsbestyrer, en Overportør, i Travlhed
havde glemt at sætte Indkørselssignalet paa
»Stop«, efter at et paa Stationen holdende Tog
var kørt ind.
Et efterfølgende, ellers gennemkørende,
Godstog kørte derfor ind paa samme Signal som
det paa Stationen holdende Tog med det Resul
ta't, at Toggangen standsedes i flere Timer, paa
Grund af at Spor og Materiel ødelagdes. Der
kom ingen Mennesker til Skade.

UNDERSTØTTELSESFOND
Af Kong Christian den IX.s Understøttelses
fond ved de danske Statsbaner vil der den 29.
Januar 1923 kunne uddeles ca. 1300 Kr. i Por
tioner a 100 Kr. Ansøgninger om at blive del
agtig i Uddelingen maa for at komme i Betragt
ning indgives inden Udgangen af indeværende
Aar til et af Bestyrelsens Medlemmer.
Blanket til Ansøgning kan erholdes ved Hen
vendelse til et Bestyrelsesmedlem eller i Gene
ralsekretariatet.
Blanketten, der maa udfyldes nøjagtig, er ly
dende paa saavel nærværende Fond som Stats
banernes Jubilæumsfond, der uddeles samtidig,
og Ansøgningen betragtes som gældende begge
Fond, hvis ikke andet anføres.
Bestyrelsen bestaar af: Generaldirektør An
dersen Alstrup, Togfører Duelund, København,
Overbanemester H. Gram, Roskilde, Søfartschef
Heise, København, Materialforvalter 0. Larsen,
København, Værkmester P. Mikkelsen, Køben
håvn, Assistent Frk. Westergaard, København,
Distriktschef Wissenbach, Struer, og Baneinge
niør Wolfhagen, København.

282

'i>ANSK&KoMOTIVTiDENDE

DØDSFALD.
Den 19. Oktober afgik ved Døden Lokf. F. J.
Nielsen efter en kortvarig Sygdom og en derpaa

følgende Operation.
Julius Nielsen, som Afdøde i daglig Tale
kaldtes, havde sikkert ingen Uvenner, som han
gik der bl_ andt o�stille med sit elskelige og rolige
mil vandt han sig sikkert kun Venner hvor han

H. L. Jensen.
nes sidste Hilsen med en Tak for den Trofast
hed, som Afdøde altid havde udvist mod Orga
nisationen.

Ære være hans Minde!

TAK,
Frederik Julius Nielsen.
kom fr m. Han var- ikke fremtrædende, men
Trofasthed var et Kendetegn for ham saavel
blandt Kammeraterne som overfor Organisa
tionen.
Ved Begravelsen, der fandt Sted fra Assitents Kirkegaards Kapel den 24. Oktober para
derede Dansk Lokomotivmands Forenings Fane
ved den med mange Kranse smukt pyntede Baa
re og mange havde fundet Vej til Kapellet for
at vise vor afdøde Kammerat den sidste Ære.
Ved Graven bragte Kredsformand C. A. Lille
lund Afdøde Lokomotivmændenes sidste Hilsen
og Tak og udtalte et

Ære være dit Minde!

For den overordentlige store Venlighed og
Opmærksomhed, der vistes mig paa min Jubi
læumsdag, saavel fra Afdelinger som fra de en
kelte Medlemmer over hele Landet.
En særlig Tak til mine Kolleger paa Gb. m.
fl., der som Erindring overrakte mig det præg
tige Guldur.
Og aa Lokomotivfyrb.. Afd. II Gb. bedes
modtage min hjerteligste Tak for deres prægtige
Gave.
G. 0. F. Lund.
Ærede Kolleger og Medansatte i Skander
borg, Aarhus og Aalborg modtag min hjertelig
ste Tak for den udviste Opmærksomhed ved mit
40 Aars Jubilæum.

R. Frederiksen, Lokomotivfører,

r. m.

Aarhus.

On dag Aften Kl. 7¼ blev Lokfyrb. H. L.
Jensen bisat. Efter at Kisten var baaret ind i
Kirken, sang Hr. Agent Andersen og Frue
Torsdag
»Kirkeklokke, ej til Hovedstæder«.
fandt Begravelsen Sted under meget stor Del
tage! e. Kirken var meget smukt pyntet og ved
Baaren paraderede 4 Faner. Efter at den sid
ste alme var sunget, sang Struer Lokomotiv
personales Sangkor »Lyksalig, lyksalig hver
Sjæl som har Fred«, hvorefter Kisten under
ang fra et Kor blev baaret ud til Graven.
Ved Graven bragte Hovedbestyrelsesmedlem
C. Petersen, Aarhus, H. L. Jensen Kammerater-

Struer Lkfb. Afdeling beder alle Afdelinger,
som sendte Krans til Lkfb. H. L. Jensens Baare,
modtage vor Tak for den store Opmærksomhed,
der blev udvist ved vor afdøde Kammerats
P. A. V.
Baare.

C. Honore.

Vor hjerteligste Tak for den store Deltagelse,
om vistes os ved vor kære Mand og Fader, Lo
komotivfører N. H. Poulsens Jordefærd.
En særlig Tak til Lokomotivpersonalet
Glyngøre.
Glyngøre, den 5-11-1922.
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Marie Poulsen og Børrf,
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Til all , dPr rnindPdes mig paa mi11 ,Tubi
Jæumsdag bringer jeg herv d min hjertelig. lC'
Tak.
A. 0. 0. Ole, e11.

R_ETTELSE TJ
RE55f�O�R�T���

Kredsbestyre] e medlem E. Kuhns Adres::;e
r tles til: ygade J 0.
Lokomolivfyrbocler Afclelinyer:
Kalundborg:
fdelingsformandens Adres ·e
"
rettes til: ygade 10.
Kalundborg: Ka. ererens
Lindevej 10, t.

::--

dres e rette til:

Lokomolivper ·onalets Ferie- og Flekreationshjem:
y ed en Fejltagel e har vi i forrige Jummer
foretaget en fejlagtig ,\dre · .erettel e for clvalgsmedlem .J. Milne. - Milnes Adresse bcdN,
rettet til: Langelandscej 1 , 1. S., Frederiksberg.

=--=----=-=--=-:--=c-=-:----

=H . --=J-. e A N s E N
Skrao,cl nmeetPr

38, Sønder Boulevard 38.

Af kediyecle:
Lokomolivnw ler I V. F. Conl' n, Hel ·ingen.
C'flcr n øgning paa Grund af vagelighed i
;,laacle nwd Pcn,ion fra3l-12-2:2 (Kgl. Afsk)
og LokomolidorC'r .J. K. Jacob ·pn, truer, pfll•r
An ·og11ing paa Gn11id af vagelighed med Pen
sion [ra 31-1-23 (min. Afsk.).
Afgaaet ved Døden:
Lokomolivforer . H. Poulsen,
duu 7
2 -10-22 og
Lokomotivfyrbøder H. L. J ns 11,
27-10-22.

Glyngorc,
truer, den

Tilladel e tit at butte Ophold sted:
Lokomoliv[yrbøderne ,.\. R. Dybvang, H f•1,;i11go1·. og S. A. Hansen Kobenhavns God ·banegaarcl, fra 1-11-22.

-----...:,___

Nærværende Nummer· ei· aflevei-et

r.

AALBORG· BRØNDUM· HOBRO

A,1befaler si,q til d'Hrr..Ternbanemænd paa Avispostko11foret de11 16. "N'ovember.
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Sanltets
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Moderspr. m. fl. Rør
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