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FORENKLINGSKOMMISSIONEN
1 Til lutning til de i fonicr (' �ummer
OJ)tagn • A f "" nit af B tænkningen kaJ Yi
itere 11 Del af _.lndlednin° en, der er me cr L,t
ant:
p rg rnaalet om t I,; n Di position<;frih cl for 'tatsYirk ornheclerne 'tyre] ,�
beskæftiger for Tid n de fle )>te Land i Eu1·opa. D t kal aalcde nævn • , at cl r i
Osterrig fter V Crden krigen Af lutning
r udl-ltedt en LIl v af 19. Juli 1923, ifolge
hvilken tat ban rnc ud kilJcs fra cl n almini tration om e.1 l
rminclcli
0 jmi
on m cl n "';\ dmi1 11. trali,,..
tion"'kornmi ion paa 14 l\Iedlcmm r ud·
en paa . Aar ocr
n::.-cvnt af Hc
e, en nf
\.clmini:- trati
. mi.s •ionen ved Kona.n
trakt og rn cl Hc0eringen Hla d ,P
ta0cn Bc,.,tyr I e. Admini trati li n. kommisionen svarer nærm t til t' n Generalfor
arnling, dog at Regering n forb holder
af n Del
si()' den endelige Afg I}r t'\ I
p l'O' maal Y clr r., rende Banen1 .
a aa i 'l'ysklancl har man gjort tat "'banern til Ct elv te. ndiO't okon mi k � 01 tagende. Dctt er k l' t YPl 1 11 Lov af , .
De ernbci· 1923 m cl Anordning af 12. Fe
bruar 1924. J rnban rnc h fter eft 1· clen1�e Anordning kun for de Forpligte! er, der
hidr rcr fra ch·e Banerne men derimoLl
ikk for Ri 0et
riO'e Forpli «t li; •r . B·'m udøve s •Ht•r n .\ n". tyre! en af
1 1924 af Ri" · IJ·a l"I1 �m · niordning af 3.
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5. Oktober 1924.

teren "' m kcw litu •r • (l cncraldircktor
o0 no,r] af ham kon/' titu r de M dl mm-•.l'
af Direktoriet, nemli O' tat ekretær r og
--\ fdeling lederne i den hidtidige Hovcdb . tyre!
Hi()' r gcrin O'cn har 1orbeholdt
"'ig at m dYirke i vi se a O' r enten direkt
lier O'ennern et med d 'ns arntykkc dan
net Admini tra ion I'<raad. Endelig tille.
d('t i d iat, at der enere kal fremkomme
en Lov om Banerne.
For de næ\'nte 2 Lande har der \'Cl nok
n."Cret ærlia (1rnncle til 1·d,., killel c af
Banerne fra 'taten, særliO' den at Baner
n(' kunde tjene F,om Kr -ditO'rundlacr under
"'
di
Land ' . van k .•lige okonorni ke For
hold.
tat ·bcme, · hvi · ForFor de
høj ·r' ( :irad end de
hold rnaa anta 0
t n i.l'l'lll ' i" Forh lforannævnte B·
clcne her i Landet, oa om ,;;ærlig hal' vl ret fr mdragnc, da '·'por 0 maalet (l m de
elan.' kc tat baner Forhold i 0 vcnnævnt
Hen ,;;ccnde rcj:,; t ' und('r B l' handling n af
Tillægsbevillin°o'"' loven for 1922-23 i Fol
ketinget af den nuvær ndc Mini ter for
off ntligc Arb jder Friis - kott .
I pid n for tyreli;en af d I ' ,::ven sk
tat ban r staar en ('Ten raldir ktør cl r
har
ten i
cl ndtagel
rnaa
· e ell r
and >n
jene te
der Generalclirckt ren taar :.
ør r ·1°
under di se 12 Bur('au hef( r amt 2 med
dem lige till de 0Yeringenior r (1 for A n-
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'DANSKlQ.KOMOTIVliDENDE
lægskontoret og 1 for Yærk ted kontoret).
ag rn foredrage af paagt Id nde Bu
reauchef ( Overingeniør) for Ov rdir ktø
"'
ren, doo- for vigtig('re a0er V dkornmen
de for Generaldirektøren i 0Yerdirektøren
ærværel e.
aafremt Re olutionen i en
ag ikk e 8 t rnmer med den Opfatte! e, om
nære af den foredragende eller andet til
stedeværende l\1edlem af tyrel en, kal
d n paagæld l'nde afri0ende Mening fore
. 0 tokol . I vi I"e Per onel- og ln
til Pr
struktion ao- 1· skal et Yi t Antal Medlem
,,
mer af "tyre!
n ,·ære til tede Yed R l'fe
ratet, og d har, for saa Yidt angaar de
ovenfor næ,·nte Di ciplinar a0,..,er ;-;ternm "
ret ved Hag c> n ;..· \ fgørelsc.
om Raadgiver (' for tyi:el n kan d n
nc efter Generaldirektør ns Be stemrn p 1 e
for d enkelte ager i-'upplere med 2 Jern
�anefuldmæ0tige, Hepræ entant-r for _ - t .
ring livet.
I H ('n s '(~nde til Drift n r Landet ind
delt i 5 Distrikter, hvert med en Di trikts
chef .'amt under ham 3 Direktorer. h n
hold ·vi ,.. for Bane-, Maskin- oo- Trafik,··< >,net. \ i c ager refereres dog af an
dre Embedsmænd. Under hYer Bane-. Ma
skin- oo-... Trafikafd p lin° hører derho i' et
ntal 'ektioncr.
Fra den sene te Tid for >ligg r 2 omfat
i
tende Forslag
om .Ændringer i cle sven •ke
,
tat baners tyrelse og almindelige ,"til
'
ling til taten.
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give Hoved ummerne o o- elv di p ner in
denf01· Bevilling n Ramme.
For P rson 1 sa0erne V dkomm nrle
har tyrel en Yel allered l' gennem Fa t
...:ættel se af ntallet af Ek trape1· onal- ~\ cl
gang til at bestemme cl t amlede Per o
nale -.; størr l' L e, m n Ok li nomik 0 mmi ·sio
nen fore Loa- at gaa t bet ,\ ·del i o-t kridt
Yidere, aaled > at ikk al nc Fastsættelsen af Antallet af de laYcre Tjen temænd
(I rnrforte
fra R gerin o- n til tyre! n,
men at o o- :-aa Norm rin o - n for de fle�te n.f
cl L' h I /jerc tillinger (til Bureauchef inkl.)
(),. rgik fra Rig Rdagen til
tyre! en.
Kommi ~-- ion n sogte at find 'Gdvej til
at foroO'e tyrelscn lndflyclel c I aa Lon
ning pørg maalenc. men hen kod dog
denn ag til en °en rel ()Yenejel e.
De her nævnte For slag om ["dvid Ise
af 'tyrel n ' Beføje! :-,{\r led <;aa de ;:. af 1:1t
Forsla ., om n princippiel Foranclrin o- af
tyrel�en. Denne fore loge :,. forandret til
t kollegialt tyre samm ( n at af G nera!
direkt r n o o- 6 fra Erhven l'!lhet henteJe
Medlemmer, valgt t' af R (>0eringen p:1a 4
ar. og som ikke kuld (' repræ l'nter cl
forskellig _\'æring grene ell r ærinter
e f L er, men alen tilføre tyre! en d >res
Dygtigh (•d · o o-,., Ind igt. Denne tyrelsP
kulde da i alle aaer af B tydning oo=tørre kon limi k Rt !kkevidcle træff Be
lutning ved Af t rnning.
om tøtte for
dette For lag henvi tes ogsaa til at man
derved fik n t rel , der var ammen at
i nøje Over n temmelse med styreformen
for pr1vate ldie elskaber.
Generaldir ktørens tilling om Baner
nes egentlige h f oo- den i før te Række
for tyrel en ans ,·arlige øn k de ikke for
andret. Af pecielle For lag skal nævn
at der fore loges oprettet en ' r kilt Peronelafdeling og en ærlig Afdeling for
økonomi ke pørg maal.
Endvidere fandt Kommission n, at Ditrikt ordningen burde ændres, saalede at
Di trikt r og ektioner ammendroges, f
deling cheferne (Direktørerne) bortfaldt,
og ektion chefern tillede direkte under
Di trikt chefen.

Det f C)rste af cli . (' For lag tillede af
Statsba11eøkonomikommis ionen i B >tænk
ning af 1921.
For slaget gik for det for t ud paa at
udvid
tat bane tyrel n Kompetence i
Forhold til Regering og Rig dag. )fan
fore loo- vel ingen iEndring i det Forhold,
at Rig dagen kal bevilge Midlerne til Ny
anlæg og Nyanskaffel er, men man fandt
det upraktisk, a.t Regering og Rig dag ta
ger tilling til endoo- mindre D tailler paa
di e Omraader, og man foreslog d rfor,
at alene vi e ærdele
tore og betyd
ningsfulde Arbejd r kulde pecificeres,
medens tyrelsen iøvrigt kun kulde op-
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Om Økonomikommissionens foran gen
givne Forslag foreligger en Udtalelse fra
den svenske Statsbanestyrelse, af hvilken
Hoved1:iunkter.ne her skal meddeles:
Styrelsen er betænkelig ved at tilraade
nogen Udvidelse af sin Myndighed; den
betvivler, at Banerne som Stats jendom og
ifolge deres Virksomheds store Betydning
for Samfundet vil kunne frigøre sig for
lnd!lydelse af de økonomiske og politiske
Konjunkturel'S Svingninger. Derfor vil
· altid kræve en afgørende lnd
Rig ·dagen
tlyclelse paa Banerne, og dette kan forøv
rigt ofte give Beskyttelse og tøtte for Ba
nerne i store Spørgsmaal. Naar blot Stats
magten vil fremsætte sit Krav til Banerne
klart og tydeligt, vil der i den nuværende
administrative Ordning være tilstrækkelige
Muligheder for Styrelsen til under nogen
lunde normale Konjunkturer effektivt at
virke for og medvirke til Opiyldelse af ri
melige Øns\rnr.
Um Forslaget til Omorganisation af
Styrelsen udtaler denne, at det vilde blive
meget vanskeligt ior ikke at sige umuligt
at gennemføre Behandlingen i en kollegial
Styrelse af den Mængde Sager, som fter
Forslaget skulde henlægges til denne, at
Forslagets Gennemføre! e vilde forringe
l.nitiativet og Ansvaret bo Styrelsens
Chef, der ved Afstemningen kun ha.1· 1
Stemme af 7, og hos hans tekniske Med
arbejdere, og at der kan være Fare for,
at Bestyrelsesmedlemmerne, der kan have
økonomisk Fordel eller Skade af de Beslut
ninger, der skal træffes, kan lade deres
Stilling bestemme af Indflydelser, der ikke
er stemmende med de statsøkonomi ke
Synspunkter.
Man fremhæver endvidere, at den af
Økonomikommissionen foretagne Jævn
føring med Forholdene i Aktieselskaber er
misvisende, idet Bestyrelsesmedlemmerne
i et Aktieselskab har en personlig økono
misk Interesse i, at elskabets Forretnin
ger passes paa den mest indbringende
Maade, medens de foresiaaede Styrel es
medlemmer for Statsbanerne er uden en
-saadan Interesse, ja muligvis som nævnt

kan have Intere ser, som er modsatte Ba
nerne .
Vedrørende Distrikt fo�·valtningen ta
ger Styrelsen Afstand fra Økonomiko.m
missionens Forslag, men udtaler dog sam
tidig, at cl0 r bør foretages n Undersøgel
se indenfor Styrelsen med en Omordning
af disse Myndigb (.<lers Virk omhed for
Øje
Det a.ndet Forslag r stillet af det af
Statsminister Branting i 1920 nedsatte So
cialiseringsnævn i Betænkning af 1924.
Det Forslag, som stille i denne Betænk
ning, er meget vidtgaaende; det forudsæt
ter, at der vedtages en Grundlovsændring,
saaledes at Statens Erhvervsvirksomheder
forvaltes adskilt fra den øvrige Forvalt
ning, og at man derefter i særlig Lov (sva
rende paa en Gang til Aktieselskabslov og
elskabets Statutter) træffer Bestemmelse
om denne Forvaltning Ordning og den
Forhold til Regering og Rigsdag. !øvrigt
er Hovedpunktei-ne i Forslaget følgende:
l økonomisk Henseende skal Banerne
foruden at dække alle Driftsudgifter, der
under Henlæggelse til Pensionsfond og
I< ornyelsesfond, sva;re en Ren le af den i
dem af Staten anbragte· Kapital. 'l'il Gen
nemførelse heraf foreslaas · de anbragte
Kapita.ler dels reducerede til 1913-14
Prisniveau, dels delte i 3 Dele, nemlig Obli
gationskapital, Stamkapital og Sekundæ1·
kapital. Grundlaget for denne Deling er,
at Staten har anbragt Kapital i Baner af
andre Grunde end de rent forretningsmæs
sige, og denne Kapital, der benævne Se
kundærkapital, bør være rentefri; saafremt
saadanne Baners Drift ikke en Gang kan
dække de umiddelbare Driftsudgifter, bør
der overføres en passende Del af den øv1·ige Kapital til Sekundærkapitalen. Skif
ter en Bane, hvis Anlægska,pital er henført
til Sekundærkapitalen, .Karakter, bør Ka
pitalen kunne overføres til den alminde
lige Anlægskapital, der skal forrentes.
Derimod bør senere Overførelse af Beløb
fra Stamkapital til 'ekunclærkapital være
'
udelukket. Ledes Banerne
daarligt, bør
s
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man skift Ledel e og ikke til løre For
holdet ved 1 ed ættel e af Kravene til For
rentning.
Den Kapital, der kal fon ntes, d les i
2 Grnpp r, Obligation kapital og Sta,mka
pital, varende henhold vi til Laanc- g
Aktiekapital n i et Aldi s e l kab. Obliga
ti0 n kapital n Iorrrentc m d en fa t Ren
t , d r · tt s til 5 p 't.m d \.dgang til For
andring af Rentefonden hvert 8. Aar, me
den
tamkapital n, der lige om Aktieka
pitalen i et privat Foretag 'nde løber en
tønc Risiko, I aJ til træb fon nt t med
1 p 't. høj re .I: ente end Obligation kapi
talen, i hvilken høj re R ent fod der i y il'1 cligheclen indeh ulde en Amorti eri:ng af
'tamkapitalI' :n i 37 ar, aa.fr mt da denn•J
!{ente virkelig opnaa rcgelm· igt fra
\.ar til Aar.
I apitalen for slaa pr. 1922 fastsat aa1 d s:
bligation kapital ........ 220 Mill. .Kr.
'tamkapital ..... .... ..... 22
kundærl apital . ...... . .. 237
(Heri 3 Mil!. til Kompen. ation
foT Driftsunderskud paa Kulturog Militærbaner.)

lait. ... ti 5 Mil!. Kr.

1i DEN DE

D t fore s laa
at henlægge mindst 10
pCt. af d(' t aarlig Over kud ( f ter at Ren
ten af Obligation kapitalen er af krevet)
til et R ervefo1 cl. Denne Henlæggels
kal vær obligatori k, indtil Fond t har
naaet JO p 't. aJ 'ta111kapitalen; men det
an ses for øn 'kcligt, at Fondet bringes op
til 20 p 't. af tamkapilalen. � ondet skal
al n b •nytte til D�kning a.f Drift�tab,
alt aa til Imødegaa l 'e at Følg rne af Kon
junktur vingningcr. Derimod skal det ik
k ben y tte
om Udbytteregulering fond.
Endvidere kal Ban me h nlægg!;l B elob til •t 'kattefond, id t de bør beskattes
efter amme Regler som kti selskaber.
Den høje te M nclighed over Banerne
fore laa henlagt til en Slag Generålforamling (» tamman«) paa 29 Medlemmer,
af hvilk Regeringen udpeger Formanden
og
Medlemmer, hv rt a.f Rigsdagens
Kamre 4, Personalet 6 og forskellige Kor
porati() n r, der r pr enterer Trafikanter
n , 6. Mecllemm rn vælg paa 4 Aar og
forny
efterhaand n. Der finde ingen
uppleanter.
Reg ring og Rig dags direkte Indfly
del 1 aa Banerne ind krænker ig da til
den almindelig 'katt - og ociallovgiv
ning, ikke1'11ed b temmel f' r og Takskon
-trol lig(' om overfor Privatbanerne, Befor
dring reglement, Be f: t mmel e af nye Jern
ban lini l' r, Aftal r med (Tcllandet, Baner
ne Benyttel e til Militærformaal, tatens
[ntl kyd l e af Kapital og Valg af Medl m
mer til » tamman«.
tat r vi ionen faar en almindelig cl
gang til at under øg d n indskudte Ka1 itals ' ' tilling og Forvaltning, p ci lt at
fore laa Overfør l c af B løb fra ekun
dærkapital til tamkapital. Afgørelsen
hera.f træff dog af n \i
· oldgiftsret med
Medl , mm r val0t af Rig dagen og Stats
banc" tyre] 8 en amt en Formand valgt af
Regeringen. End \Iider kan ta.tsreviso
rernc til nhver ']'id kr·c\:l ve r yvalg af samt
lig f' M cllemm r af» tarnman« ell (,r en Del
af dis t e:.
» 'tamman«, hvis Møder er offentlige,
har iøvrigt hele den øverste Myndighed i
I

l tamkapital n der C' r forud at at
. kullf' forholde ig til Obligati 0 n kapitalen
·om 4 : 6, r fradraget det B løb, om nu
g ldende P n ion fot]) li 0t(' I;'('r andrag('r
(ca. 103 Mill Kr.).
l vorstig r d t fakti I li dbytte væ ·entligt den nævnt Rent af I ' tamkapital en.
maa der I liv spørgt maal om, hv rvidt
cl e.r er ket Ændring r m(' cl Hen y:n til de
Baner, d r hviler paa 'ckundærL apitakn,
g d r bør i b kræftende Fald overføres
kundærkapital til tam!{ apital. I m ud at
Fald bor der forI •tage Takstned ættel r.
ynk r l clbytt t n... vn v· rcligt und.er
ormalrenten trods en vid elig fon· t
ning mæ sio l rift, maa ']'ak terne for
høje ; saafremt lM til Tr0 cl for'Tak tfor
højel ser til det Punkt, hvor d en mak, imal,
Indtægt na.a ild e er muligt at opnaa Ba
'
lance maa en R (' kon truktion m d r cd
skrivning af Stamkapital foretag s.

-
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0er; den
tatsba.n f' a eamntcnln.l'dcr mindst
1 Gang aarlig vælger , 'tyreisen oo-t" R.<',·i
sor r, di ·p 0 ncr ('r over Aar Rover l urlel,
'-,
idet den b ' tommer, hvilket l 1dbytl(' ,'la
ten kal hav (' af lanilrn.pital n, og giver
Decharg . Den b (' lemmer om yanhl' 0
,lier Indkøb, til hvilk (' ny Kapital fra , la
ten be Iaglægge .
tyre] ·en f' r ko 11 ('l.;;liv. Den bc taar af
6 af »stamrnan« ud t' nfor d nne valgt M d
lemmer og en af di c 6 I[ (Idl Cmm r r valgt
hef. '·tyrel en har h f' I e d f' n da 0lige Ledel
amt
fgør p Isen vedrørende Lønning aftaler og Tak ter, for d id tnævn
te dog om ovenfor n vnt under I 1tatens
Kontrol. Til gyldig Beslutning i tyrei
sen kræv s Eni 0h l'd mell m mindst 4. af
dens Medlemmer.
Per onal ts tilling om Tjene temænd
afvikles hurtig t muligt. Fr rntidig bli
ver ntag PI Ren af rent privatretlig atlll'.
Lønning forholdene ordne:.; v d kolle 1div
Aftale, idet Per onalet Be I,.v tl l (' fra
tatens Sid alene bliv p r An 1 0 vfæ-t f' l For
handling ret foruden den almindelig B1•skyttelse, der følger af, ociallovgivniw•en.
Til Gengæld anerk f' ndes P p r onalets Rel
til Arbejd nedlægg I (' . V -d denne Ord
ning forud ætte Lonning rn be,,.temt f' f
ter det frie Marked i;: Pri er.
iaa ke I an
en Pen ion ordning amt f ld (• r tillæg in
denfor Lønsystem t b vares, men detl (' bli
ver en Forhandlin ° ,_sag. Og 8 aa for d I ,. dende Funktionærer I en.\' lte : Prin iup t
om det fri Marked:- Lønninger, aal d
at der b tal konl urrenc dygli 0
lønninger.

.

-

æ1·værencle Kommis ion I\ al om de
foreliggend l' porgsmaal udlal r f l ) lg<'nde:
Kommi• i;:ion n er nig om, at Forrent
ningskravet bør tille til ' tat n Er
hvervsvirk omhecl r, clCls fordi dot er ri
meligt og rigtigt, at en aaclan "\ irksom
"
hecl bær s gennem ine c•gne Incltæ a ler.
dels fordi en Fa ·tholden af Krav t om
Forrentning som driftsol onomisl s n:-:'
punkt for tyl'cl sen r 110lh·t' udig om
Dl'ivkraft for denne i Hensccncle til OpI

I

,

t•mfort 0 k r) nomi k,
11aael '(, :=tf ('n fuldt .,.enn
r-,
altsaa forrelnirrgsmæ io- Drift.
kommi -:. ion p n 01· ligelede:'l cni 0 om, a t
d saa ]a.11t Krav om Fon·( ' nlning, der Rtil
I I• H til en "\ irk omheds L cl l e, nodvcn
...
diggør, at cl(' L' og.·aa
give L ('d('r r n d n ti1
!ol
[)fyldel e af Kravet fornødne Dispo i
tion ·frih t cl.
Et i clC'nn' l[en c ('nde aa Vidtga u, nde
:-:ikridt om det foran omtalte af cl t sven
ske , o('iali Nin°. nævn till cle Forslag
om StatshFtn<'l'nc 1Jd.-.:killel !':e fra. tat n li!
et s ('lv iæncliat
·ff ntligl Forretning fore
r-,
tagende kan E"ommis i unen clu"'O ikke an
b ( •falP.
Del vilde (,'n saadan Foranstaltnin° i hv rt Fald i Danmark - b t de et aa
afgør f'ncle Brud med d n hel e 'bistori ke
ll dvikling. at man allerede af d nn '.T' rund
maatte nære tor Betænkeli ,.0hecler v d
cl ('n c+ nnernfor !l 8 c, del8 vil det (' ft ('r
Kommis ion , n
pfattel e heil r ikke Vr. re nødvendigt at gaa aa. vidt for at opnaa
det til i;:igt d f' Formaal.
. i saa H n Re ende bemærk ('s,
Det i,,·kal
at det paa F rhaand maa anse . ri om en
F'orcl I, hvi man kan lilr a
egani ation n af taten Erhverv vil·k ' OUl heder "'·aaen kollegial tyrel I nn undgaa .
oran er fremhævede
pu
ne Rl_Vl' I. e, 8 ærlig at
aI I n ·en
a r (n . il~ tor irkclen l'o 11 gi
ma n virk · tungt, og
�·omh d nø
at den \"il f
svar t og Initiativet
i in ri n1inistration
ho .s Etaten
.
tadi,j., kan over temme af d1· ov,·i gc 'i yrels (1 m dlemmer. har en I ld deli u V t ( gt
og st mm ('r gan ke med tl • Erfaring<'r,
om ticlli{{ n• ('l' <Y,\11
· rt hp r i Landet, hvor
p
man ftr lrn onrlr n har fundet det ri 0 Ugt
,
at af ka fr d n lwll •i-,•iale Styreli;:e af • t It L.·virl\ , omh •dor.
ne ·kal det og aa, at
a· · , hvor n Re ()rganiman f 11 rnylig ·
øn kede , har aft a.tion af
tat
ollegiale I 'tyr l.:; og
skaffet clen lid
n Gen ralclirektør. For
I ·r iattet den af
holdet er maa I e oO'saa det, at det net Cl p
r nsk t om at uncl 0aa den koll 0iale ty
l' l •l se ' form, der har været afgørende for
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den . ven ke tat bane tyrelses foran om
talt afvisende Holdning overfor Økonomi
kommis ion n Ønske om at give t rr In ny Beføje] er.
Hertil kommer, naar F rhold ne i v rige og Damuark sammenligne , at der er
en principiel Forskel paa den danske og
ven k Centraladministration Organi ation deri, at Mini tr ne i Sverige ikke om
de dan ke Mini tre er Forvaltningsch fer.
En kollegial •'tyrel
af tatsbanerne,
hvorledes aa denne I ' tyrelse end var am
men at, kunde ikke undgaa at medfør L'
principielle Ændringer i Mini ter n
til
ling om den for Admini tration n overfor
Rigsdagen ansvarlige.
Ud fra diss Betragtningl!r af det h 1dige i at bevare Forbindel n mellem Rig dag og tatsvirksomheden saavel om d n
nuværende Form for
dmini tration af
Virk omheden ved Minister og GeneralJi
rektør har Kommissionen da overvejet,
hvilk Beføje] r der fremtidig nødven
digvi maa tillægge Admini tration n, f or
at Forrentning kravet kan . tilles til Virk
s mh dens Ledelse, og man skal da, om
det fremgaar af de følgende Underafsnit,
for
tat banernes Vedkommende
til] l '
Forslag om:
at Rig dagen I ndflyd 1 e paa. Tak t r
ne om hidtil bevares i den H n eende, at
Rigsdagen fastsætter Mak imaltakstI'r.
men at der foretages en Udvidels a.f Mi
nisteren og Generaldir ]dørens Beføirler i Hen nde til at foretag Tak ·tn d
ættelser i F rhold til di se Mak imal
takster.
at den hidtidige cletaillered(' Spe ('ifika
tion paa Finan loven vedrørend
tatsba ·
neme f,.; forskellige Konti gøres rnindr vidt
gaaende, hvorved foroHigt cl forskf' lli<t ('
Hovedposter bliver merr overskuelig , og
at Motivering f' rne i Anmærknin <Tern til
, som bin
For laget fremtidig ikke opfattes
dende Forudsætninger for, tyrelsen i H n ·
seende til B villingerne s Anvendelse,
at der i Overen stemm l'l• e med de all
rede til Finansmini teren til tyrelsen til
lede Krav forlange optaget en Rente af

5 p t. af d en af taten i Banerne anbragt<'
Kapital, dog m d Fradrag af Beløb for
Baner, overfor hvilke Forr ntningskravet
ikke - eller dog ikk endnu - men at
kunn gøre gæld nde, amt at Kravene til
Banern - om Af krivning revideres ud fra
det yn punkt, at ~\ fskri \'ning beløbene
kal danne et Fornyel e fond, d r kan be
tride { dgiftern til Fornyel e af ud lidte
eller forældede Anlæg og Materiel,
at tyr 1 esloven f ndr
aaled , at
Loven alen fa t laar vi se Hovedlinier
for Organi ationen, med n D etaillern"
kan fa t tt og ændres dels administra
tivt og del ved de aarlige orm ring. love
i Overens temmel e m d Tidens Krav. l
Forbindel e hermed tilles nkelte po itiv
Forslag til Forenkling i lve Loven.

INTEREUROPÆISK LOKOMOTIVMANDS SAM
MENKOMST I BERLIN DEN 4.-6. AUGUST 1924
(Sluttet.)

Videre udviklede Tal ren, at det af for
skellige af de paa Indbyde! e til Mødet mod
tagne , var. kTivel. er syntes at fremgaa, at man
nogle . leder havd ment. al d l var Hen·iglen
ved d lle i\l.ode al danne en fastere Lokornoliv
mands. ammen lulning; hvilket imidlertid in
genlunde var Tilfældet. Den ly·ke Organi a
lions L delse· Agl var, ved personlig ammen
komst med de Menne ker, med hvem de havde
slaael i skrifllig Forbinde! e, og fra hvem de
havde modtaget Hjælp, dels al lære hinanden
personligt al kende, del al indtræde i en Tan
keudvek ling, og endelig afdrage en lille mule
af der Taknemlighedsgæld.
Brnmby, Eng7,and, gav en Over 8 igt over Lo
komotivmændenes Organisation Bevægelse i
J:,ngland. Allerede i J 64 havde Førere og Fyrb.
dannet en Org. Men da denne, efter 2 Aar
Ek i len , kom ud i trejke, hvilken lrejke gav
'
Tilbage lag, og da tilm 0 d Organisationen· Pen
geka e var lom, uddøde Forening n. I 1 72
l, liftede.· en almindelig JernJJanemands Organi
sation for alle Grader af Tjene lemænd, og heri
inclmelclle Lokomotivmænden sig, og forblev
'der, indtil de i 1 0 ud kille ig og clann de
den nuva!rencle selv Lænelige Organisation, der
omfatter Lokomotivførere, Lokomotivfyrbøder ,
i\fotorvognførere og Lokomotivpudsere. Af Eng
land amlede Tal - ca. 0 000 - Lokomotiv
mænd er 66 000 organiserede i Lokomotiv-
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mands organisationen Resten i den almindelige
Jernbanemandsorganisalion.
Taleren udtrykte sin Glæde oYer at kunne
kalde sin Organi alion en Kamporganisation.
De bavde kæmpet for saavel
Timers Da
gen, som for bedre Arbejds- og Lønforhold. Da
de under Krigen havde slrejk t, havde Rege
ringen lruel med al opløse Organisationen, og
ved deres Møder havde de maallel barrikadere
s oldalers eller
sig, for al være beskyllede mod ...
Polili('ls Indtrængen. Del er da ogs aa lykke
des al gennemføre, al Lokomotivmændene er de
beds l aflønnede af alle Englands Arbejdere.
:..; elvfølgelig har liaadanne Kampe ko lel
Penge, og da der ikke er vis l smaalighed tværtimod. Rundh
. aaodelhed - med Penge
hjælp lil andre-, s aasom Laanet til Tys kland;
300 Pund Sterling li! Hjælp til Østrig og Un
garn; tusinder af Pund terling lil Understøl
tels e af betrængte Organisalioner og lil sociale
Formaal. er ResuJlatel blevet, al Organisatio
nen for Tiden har en Bankgæld paa 30 000
Pund slerliog. Taleren var dog ingenlunde be
kymret berover; men glad for, al del var lyk
kedes al opnaa Fordele for Medlemmerne.
Taleren fandl, at inlernalional Forbindelse
mellem 1:eslægtede Fag var ('n god Tanke, en
Tanke, der burde gøres til Virkelighed. Egent
lig havde alle, der arbejder for d('res Brød, i
hvad Land, det end var, amme InlereS.'Ier. De
Forskelligheder, der beslaar ho.'l Diplomater og
Kapitali ler, forslaar di'-l. .-e Menn(',"ker al over
vinde, naar del drejer sig om Jagt efter For
dele, derfor maa og. aa den arbejdende Kias se
komme dertil, al den ind&·er deres sideløbende
Inl{'re~ser og samler Hig, og frigor s·ig, saa Ka
pilali.-;me og Krig kan Ijl' rnes, p(Irsonlig vilde
Taleren vært' behjælpelig ved at s øge samling
blandt alle Landes Lokomolivm·cl'nd.
'""meykal, Østrig, opl y;.·le, al de organisa
"
tion. mæss ige Forhold
i Østrig efter Krigen
egenUig maa sige.- at være lykkelige, bedre end
de forventelig havde kunnel være, om det gam
le Østrig, med detH 17 fors kellig(' N alioner,
havde bestaael. :Medens del mange Steder
Jorden over visle s·ig vanskeligt for Lokomoliv
mændene indenfor de for$ kellige Lande at slul
le sig sammen med de øvrige Jernbaneljenesle
mænd, var Forholdet det, al Lokomotivmændene
hele Jorden over egentlig .'Ilod binanden nær
mere, delte havde sin Aarsag i at Lokomoliv
ljeneIllI' n overalt forlenede ine Udøvere med
den ,qamm(' Følel8 e og den samme Værdighed,
dels ogsaa fordi de organisaloriske Van;;kelig
heder ofte er de samme. •
Men For."kellen mel
lem Lokomolivmanden·5, Gr rning og de øvrige
Jernbanemænds GI::rniog ('r en saadan, at det
er fors taaeligt, at dI!t kan være vanskeligt at
finde gensidig Forstaaelse.

..

"

..

-~

I Østrig. hvor Lokomotivmændene siden
1 72 har baft en Organilialion, hvilken Orga
nisalion vl' cl Krigen Afslulning maalle likvi
dere. da den havde Medlemmer blandl alle de
,
...
i Monarkiet
boende Nationer,
var man naael li!
;i
en gen idig Forslaaelse, og staar nu organiseret
sammen med alle de øvrige Jernban0 tjenesle
ma�nd i en slor Organisation.
aar delle havde
vær(' l rnuligl, saa laa del cl('ls i, al den øsl
rig.-ike A rbejderbefolkning var usædvanlig godl
skolet i socialis lisk og organis alorisk Hens een
de, de øvrige Jernbaneorganis alioner - kri. te
lig og national - var egentlig kun :,;kinorganis alioner der ikke laalle• Sammenligning med
Ty klands Organisationer af samme Art, hvor
i hverl Fald den kristelige Organisalion arbej
dede paa s æd vanlig organisatorisk Iaade, til
Gavn for SI· ne ·Medlemmer, dels laa del i, at der
allerede for 8 ammenbruddet bes lod el Koali
tionsforhold mellem alle Jernbaneorganisalio
nerne, hvilk(' n Koalition all8 aa var ændret lil
en Enheds organisalion. Og del havde vis l sig,
al Lokomolivmændene ikke har hafl Anledning
til al beklage Ændringen.
Taleren tolkede Haabel om, at delle maalle
lykke·s al I,amle alle Landes Lokomotivmænd i
Inlernalionall Transportarbejder-Forbund
Lokomolivmændene i England, 8 verige, Hol
land, s Yejts, Tchecoslovakiel og Østrig er alle
rede i I. T. F. - der var inlel li! Hinder for,
al vi der indl'nfor kunde bringe vore faglige
Inlere:..~
· er frem i een Linie.
Indtil en saadan s amling var mulig dlde
Taleren ved lrofasl Kammerats kab og Hjælps omhed vcere med til al bygge Bro mellem Kol
...
legerne, og hilste med Glæde Møder
som del
nærv.err nde, med gensidigt TankI'udveks linger
og li dtal(' I s·er om menneskeligt al komme hin
anden nærmerp . Del hele har jo til Formaal
al fremme vore faglige, og derigennem den in
lernalionale f; olidarilel, saa d('l Maal kan naas ,
"
al alle arl:ejdencle :Mennes ker - ogs aa Lokomo
,, og
livmændCne - i alle Landel værdsælles
skalles paa rette Maade.
/Jorg8fedl, S,.erige, redegjorde for :-;veriges
Organis alions forhold, hvorledes Prival- og
, tal. banernes Lokomotivmænd Ira l 92 til
190 i,tod i hver s in Organisation, men fra delle
Aar var samlede i e('n Organisation, som ind
til 1919 havde kæmpet mod •sveriges Jernba
neforbund«. der hævdede , al Lokomolivmænde
nes Organisalion ikke havde nogen Eksis lens
berelligel. e. I 191!) havde nævnle Jernbanefor
bund afslultel en Overenskomst med Arbejds
givern(' , hvorved ogt,·aa Lokomotivmændenes
Vilkaar var ,ordnede«· da diS!,·e /! idste selvsagt
ikke vildp anerkende en s aadan Fremgangs
maade, gik de ud i trejke, en s trejke der
bragte gode Resultater, og derved skabte Re-

"'
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spekt for Lokomotivmændenes Organisation,
aavel hos Administrationen so1'n hos de øvrige
Organisationer. Siden den Tid har Forholdet
ændret sig, i 1922 havde Lokomotivmændene en
Kamp sammen med de øvrige Jernban.emænd,
ogsaa denne Kamp bragte gode Resultater, og
hvad mere var, de øvrige Kalegorier sagde nu
»dersom LokomotivmændI'ne ikke gaar med,
kan vi ikke strejke«. Omtalte derefter Nordisk
kanclinavisk
Lokomotivmands Forbund og
Jernbanemands Union, og meddelte, at Sveriges
Lokomotivmænd gennem de svundne Aar havde
lærl al skalte, hvad Samarbejde belyder, de
havde derfor indmeldt sig i I. T. F., og hil
ste med Glæde Møder som dette, hvor der kun
udveksles Tanker med den Mulighed for Øje
at bringe de forskellige Landes Folk nærmere
hinanden.
Mortensen, N. L. F., tolkede, hvorledes der
i alle Lande, hvad LJavn Landet end var, be
staar en Kamp mellem Kapital og Arbejder,
fandt det derfor naturligt, at vi samledes for
at raadslaa om, hvorledes man bedst forberedte
sig til at kunne klare sig i denne Kamp. Ta
leren sammenlignede de enkelte Landes Orga
nisationer med enkelte Led, der skulde svejses
sammen for at danne en sluttet Kæde. Havde
med Glæde modlagel Indbyde! se til del forrige
Efteraar indvarslede Møde,
hvortil der forelaa
•
et efter Talerens Mening godl Arbejdsprogram,
havde gerne set, al el lignende havde foreligget
nu, haabede, at delle Møde maatle bidrage li!,
at Samarbejdet mellem de forskellige Lande
fremmedes og udbyggedes. Taleren regnede
med, at Medlemmerne vilde Iaa Forstaaelse af,
at Samling er nogel godt, mulig kunde vi da
ad Aare naa en europæisk Lokomotivmand ·
organi5 ation, fandt dog, at man burde t.ilslulle
sig den store Sammen lulning I. T. F., saa den
ne blev det sidste Led i den store Organi ations
kæde. Gjorde opmærksom paa, at danske Lo
komotivmænd ikke er indmeldt i I. T. F.; men
Spørgsmaalet vilde sikkert finde sin Løsning,
naar Tiden dertil var moden, bad alle tilstede
værende Kolleger være medvirkende til, at et
nærmere Samarbejde mellem Lokomotivmam
dene ogsaa vilde medføre Tilslutni.ng lil I. T.
F., samt til at Befolkningerne i alle Lande
maalte lære al indse, at vore Modstandere er
de samme, i hvad Land vi end bor.
Havde den Opfattelse, at foøer som nær
værende var af stor Betydning, naar blot man
sørgede for, at Mødernes Aancl ikke døde, fordi
Deltagerne skiltes men sørgede for, at Tan
kerne arbejdede videre og satte Frugt.
Kuhn, Danmark, der oversatte de holdte Ta
ler fra tysk, dansk og omvendt (Oversættelse
fra engelsk til tysk og omvendt besørged del·
af en tilstedeværende engelsk Tolk dels af Lokf.

..

..

Farber), gjorde opmærksom paa, at han kun
var til s tede som Tolk for J.J_ L. F. Da imid
lertid saavel Borgstedt som Mortensen i
deres Foredrag havde nævnt Danmark, vilde
ogsaa han give nogle Oplysninger om de danske
Organisationsforhold. Omtalte, hvorledes Loko
motivmændene var de førsle Tjenestemænd i
Danmark, der organiserede . ig hvorledes Stats
og Privatbanernes Lokomotivmæncl, der stod i
een Organisation, maalte killes paa Grund af
de første Forhandlingsreglers Fremkomst. Re
fererede vor Organisations Virkemaacle, nævn
te Hjælpefondet og Stalsbanernes Retsorclning.
Omtalte Dansk Lokomotivmands Forbund,
J ernbaneforbunclel, Jernbaneforeningen, Fæl
lesudvalget og de Sager, dette behandler, og
nævnte sluttelig Fællesrepræsentationen.
Reichert. Berlin, redegjorde for, hvorledes
8 Timers Dagen, . om Jernbanemændene havde
faaet i 1919, allerede i 1922 var frataget dem,
og ændret til 9 Timers Arbejdsdag, hvilken igen
af Administrationen havde faaet en Udlægning,
saa den formede sig som en 10 Timers Dag. En
stor Del af Skytlen for Tabet af 8 Timers Dagen
laa doO' deri, at man i 1919· havde gennemført
ele 8 Timer skematisk, og dette kunde ikke
holde.
Næsten alle de tyske Fagorganis.ationer hav
de nu besluttet el Samarbejde, for at tvinge Re
geringen til at ratificere ,v ashington Overens
komsten om en ved Lov fastsat 8 Timers Ar
bejd:,,dag. Vilde Regeringen ikke dette, var det
Tanken at benytte Grundlovens Rettigheder og
kræYe Folkeafstemning om Spørgsmaalet.
Taleren sluttede med at bede de Repræsen
tanter. der rejste til I. T. :F'.s Kongres i Ham
borg, om ogsaa der at være virksomme for 8
Timers Dagen.
8perlbamn, Berlin, lakkede Dellagerne for
den Enighed, der var kommet til Orde, var s�lv
af den Opfattelse, at Lokomotivmændene, om de
var internationalt enige, alene var i Stand til
at kæmpe en Kamp mod store internationale
Problemer; thi det rnr jo nu engang Lokomo
tivmændene der satle Verdens Pulsaare - det
ukonomiske Liv - i virkelig Bevægelse. Med
•
Sandhed maalte del erkendes, at den tyske Lo
komotivmand Organisation stod paa et sundt
og godt Grundlag; thi lil Troels for, at hele Or
ganisationens Formue den første Oktober 1923,
da Rentemarken afløste Papirmarkens Elendig
lied, udgjorde siger og ·kriver 5 Øre, saa har den
dog støt arbejdet sig fremad og opad, saa det nu
var muligt, med megen Tak, at tilbagebetale de
engelske Kolleger, det af dem i sin Tid ydede
Laan.
Taleren sluttede med at udtale Haabet om,
at D ('Hagerne vilde beholde Mødet,
og de i Ber
•
lin tilbragte Dage samt de lyske Kolleger i kær
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Erindring, og overraktP derefter de engelske
Repræsentanter en Clwck paa det laante Beløb.
Bromku, England, var megrt forbav et o,·er
dette id. te, de havcle aldrig regn t med at Iaa
Pengene igen, da imidlertid cl n lyske Organi
. ation nu havde arbejdrt sig lidt opad, og den
eng I ke Organisation, . om føe m ddelt, havde
• en ret stor Grr,ld, vilde de dog modtag B plo
bel, men vilde henla'gge cl I't til rn He. erveJonrl.
og kulle nogen nogensinde komm i Jod, var
man i England parat til al hjælpe cl ('m.
luttelig havd Zwenk, Ø trig, Borgstedt,
Sverige og Humphreys, England Ordet for al
Lakke paa de for kellige Delegationer Vegne.
Zwe11k takkede i hjeelevarme Ord den ty-ke
Organi alions Bestyr I. , fordi den havde laget
Initiali\•el Lil delle Mode, der muli. t var del
før le Skridt mod del fjerne Maal: Fuld tænclig
Samling af alle arbejdende Mennesker
i Verden.
•
Borg .sledt takkede for al udvi t Gæ. levenlig
hed og godt Kammerat kab, betonede endnu n
Gang, al man i Sverige ha,·cle 25 Aars Erfaring
for, at amarbejde r godt. \ 'ar tolt over al
have været med til delte Møde, hvoraf han hav
de haft fuldt dbytte, og hvor han Forvent
ninger ikke var bleven kuffede.
Humphreus tolkede om sin p[altel e, al
Konferencer som cleon var i høj Grad nyttige,
da de hjalp til at bryde de nationale kranker,
De engelske Repræsentanter var kommet til
Tyskland for at hil e paa Kolleger fra Konti
n nlets Baner, og for al tyrke og befæstne cl
knyttede Kammerat kabsbaancl. Dere Forvent
ninger var oYerlruffen, og de aa i Model Be
gynde! en til langt slorr Ting.
Under Møderne indløb Brev og Hilsen fra
Nor k Lokomotivmands Forbund, og alle Del
tagerne havde den en Dag Lejligh cl Lil al be
e Knorr's Brem efabrik. Der blev her holdt
et Foredrag for Deltagerne, og ]< abriken gav en
Biludflugl pr. Turistauto Lil Po tdam.
Da Deltagerne skiltes, var alle enige om al
have tilbragt dels lærerige, dels fornøjelige Da
ge i Berlin for hvilke der kun var Grund Lil
at takke de tyske Bestyre! eskolleger.

.

E. Kuhn.

NORSK LOKOMOTIVMANDS-FORBUNDS
LANDSMØDE

Vor norske Broderorgani alion afholdt sil
ordinære Land møde den 1 ., 19. og 20. Sep
t mb r i »Folket Hus«, Krisliania. Til Lede
var 60 Delegerede foruden C l'ntral styre! en
(Hovedbe tyre! en) desuden fem G ter, For
mand for Land organi ationen, Hr. Ole Lian,
fra
orsk Jernbaneforbund Hr. Alberti, fra

or k Kontorfunktionærerne Forbund, Hr.
Hjalmar Lar en, fra vensk Lokomotivmanna
Forbund Hr. Hj. [olin, . amt undertegnede fra

D. L. F.

Forbundet beslaar af 11 Foreninger (Afde
linger) med 1/4-63 :Medlemmer og bliver leclel
af Central lyr l og et Hepræsentanl kab.
Før Forhandlingerne begyndte, sang fhv.
Lokomolivfrb. Aksel Bohler en Rækk mukkP
ang og luttede med »l nternationale«, om
1 aahørle taaencle.
Formanden, Hr. Lokomotivfører . Iversen,
aflagde Beretning for den forløbne 3 aarige
Periode, om blev en temmigt vedtaget. Man
for tod af Beretningen, at Tiden er uhyre vankelig for cl norske Tjene. lemænd, og Grunden
til Afslag paa deres retfærdige Krave, kyld-i.3
før. l og fr mmesl den reaktionære Regering.
uncl r cl lle Punkt blev cl r Ir ('msat el Forslag
til For var for cl n nykommuni sti ke Enheds
front. For laget var knyttet til en længer Mo
•
ti,·ering af tal funktionærerne tilling. Efter
nogen Di kussion vedtog man at ende For. la
get til den ned alle Redaktion skomite til nær
mere Undersøgelse. For lag t blev der omredi
geret, og den Form gik ud paa en karp Pro
te t over for Regeringen og tortingets borger1 ig Repræsentanter saml en Beklage! e over, a!
amling bestræbe! erne af Arbejclerkla en for
an Valget ikke lykkedes, samt hen stillecle, ikke
at lemme paa de borgerlig Partier.
Derefter behandledes forskellige Tjene te
tid pørgsmaal, An Sælt l I,·esforhold for Lokoas
piranter, Højfjæld tillæg, Farve ansprove, An
ciennitet sager, Beklædning m. m.
Efter For ·lag fra Hovedbanen For ning be
.s i ullede at na over til fastlønnet Formand i
, l del for Furr, Lningsfør r. Formandens Løn
ulel" ansat ,11 500 Kr. Videre blev cl r ved
lagel Forslag om Afholdelse af Land møde hvert
Aar, men m cl formindsket Repræsentation.
Der fler pabegyudlc man Behandlingen af
den faglige ituatiur., og der indkom et For
-lag om Lonkrav _paa 1000 Kr. til alle Løn
ninger amt Opsigelse af Placl erne fra 1. Jan.
1925. (Lønning for en Lokomotivfører er 4000
.Kr. efter 12 Aar 4950 Kr. for en Lokofbr. 3 00
efter 12 Aar dertil 200 Kr. i Hu lejegodtgørelse.
Timepenge 27 Øre fra 6 Fm. til 9 Em. 36
Ore fra 9 Em. til 6 Fm., ns for Lokof. og
Lokoffb.) Dog be lullede , at man ammen med
de øvrige Jernbaneorgani alioner skulde frem
sætte Krav om Lønforhandlinger.
Et af de vigtigste Punkter paa Dag ordenen
nu uraf t mningen angaaencle clmelclelse af
Land organi ationen. I Følge Repræ entanL
karet Be lutning i 1923 blev der afholdt en
aadan raf temning, Resultatet blev 1 dmel
delse; men kun med 35 lemmer Flertal.

249

'DANSK fQKOMOTIV1i DEN DE
Debalten under dell Punkt dr jede ig ho
ved agelig om, at man kont m d Beklag I e
kuld rp tte sig efler Af L mnin en eller h g c
d t endelige R . ullat i Land. mød l' L. Hænder.
Efter l' n fortr'inlig og fuldl ud aglig :1 d-gø
r Ise frn Hr. 0. Lian og ('ndvidere Frem en
delse af L Ji 01· lag vedtoge med 3 Ja mod
2!J ej at . ende porg.maalf' t ud til ny r
af temning. For. lag (• L gik ud paa, al rafst m
ning blandl Forbund l. )ledlemm r i Almin
deligh cl maa være afgorende ved en ags Be
handling.
len dell
Landpunkl kan ikke fI n
dre del Landpunkl, . om fa. L laas i Lovene, 3L
Land mødet er den hoje t :Myndighed. 015
Land model maa have Rel Lil, naar der forelig
ger en ny ituation (V dtagel af Lonkrav) al
foretag det, som land s mod-t an er for nød
vendig til ikring af Medlemmernes Inlere er.
Endvidere vedtage cl r al r fJ tt (! H nvendelse
Lil HO\·ed tyret (Generaid ireklion) om GodlgJ
relse Lil Lokofb., som korer . om Lokofører. Li
geledes søget udvirk l, at lokomotivkontrollør
Lillingen kuld ophæves. Angaaend Oprellel
, en af en Fællesavis blev ud at til næsle Land møde.
Regn kab et og en Forhojel e af Begrave) e bidragel blev ligeledes vedlaget. B gravel
ka sen orterer und t· Forbundet og er obliatori k for alle M: dlemmp r. Ved et Medlems
Død indb tale 50 Øre, 30 Øre ved Hu true11
og 20 Øre ved el Barns Dod. Begravels bi
draget er 00 Kr. v d · land n., 600 Kr. v d
Hu truen og 200 Kr. ved et Barns Dod. Den
nuværende Begravelsesfond er paa ca. 16COO Kr.
Ved Valgene blev den hidtidige Forretning forer Hr. E. andberg valgt Lil Formand. Hr.
andberg har i en Række Aar været i pid: l'n
for . L. F., hvi Forretning r han har vare
tag t med tor Ind. igt og Dyglighed, aa han.
Valg som Formand maa b tragte s om en to:·
Gevin t for nor ke Lokomotivmænd.
Til den afgaaed Formand, Hr. . Iver en,
lød der mangt et hjertelig Tak for den Tid,
han har virket i Organi alion n Tjeneste, og
om en lille Paa kønne! e for it udmærkede
Arbejd bevilgede d r ham 500 Kr.
Til et Medlem bevilg de d r 150 Kr. for sin
udmærkede Artikler i (J. .) i Lokomotivmand Tidende. Revi orerne· fik hver 75 Kr.
I d t Lore og h I Iorelaa der en Række
vigtige pørg maal paa vor nor k Kammera
ter. Land møde; men d n Fa tbed, hvormed d
I 1stes, lover godt i Fremtid n for :forsk Lokomotivmands-Forbund.

.

arl Petersen.

VEDLIGEHOLDELSE AF TJENESTEBOLIGER

Jerrilian organi. ation rn Fælle udvalg har
den 26. Augu t 1924 afsendt følgende krivel e
Lil G neraldirekloratet for tatbanern :
I Ani dning af Generaldir kloratet , krivel
, e af 7. ds. tillader Fæll udvalgel sig at med
dele, at man ikke kan vær L' enig med General
direktoratet i, at de i nævnt
krivel anførte
Om, tændighed r kan motiver , at rdre A. 91
ikk er forelagt Fælle udvalg t til Drøftelse forinden d tedel en.
Ifølge Forhandling reglerne af 4. Maj
• 1910
maatte Fæll sudvalget have kunnet forvente at
det v d Ordre A. 21 i
pt mb r 1922 publi
cerede, udatI'r p de R gulativ var bl vel forelagt
rgani ationerne til Droft eI e forinden Udste
d Isen i farts J 922, og :Fælle ud valget kan ikke
i den Omstændighed, at dette ikk kele, og at
Forhandling reglerne clerv d blev at til ide,
for, at Ret
finde nogensomhelst Begrundel
te I er til den saaledes udfærdig d Ordre kan
foretage , uden at der give Organi ationerne
Adgang til at tage tandpunkt i agen.
aar det derho af Generaldirektoratet an
før , at der ikke af Organi ationerne er be
gær t Forhandling om det i eplemb r 1922
1 ublicerede Hegulativ, kal man hertil tillade
ig at b mærke, at Fællesudvalget ikke kunde
find rimelig Anledning Lil at b-gære nævnte
Regulativ :u penderet, eftersom d t ved Of
fentliggøre] en var i aal'enbar [od trid med
den d ngang kun 6 llger gamle Lov Nr. 302
af 30. Juni 1922 og d rfor maatte antages
. nare. t al ville bliv aflast af et nyt Regula
tiv, og nd mindre fordi d r ved Forhandlin
gen i omm ren 1922 med tal minister n om
For lag til bemeldte Lov Ira Reg ring n · ide
bl v givet udtrykkeligt Til. a ,n om,- at al!e
J) roflelser af Enkelth der vedrorende Bol_igers
vilde finde t d ved ForhandVedligeholdel
ling m llem de enkelte tyrels sgr n(I og Orga
ni. atiou rne om et i Medfør af Tjen temaods
loven s § 36 udfærdiget
dka t til Regulativ,
som vilde fremkomme.
Idet Fælle udvalget herefter vil gaa ud fra,
at d d rhen hørend Be Lemmels r som Hel
hed nu foreligger til Drøft 1 , tillader man sig
at meddele, at F c Ilesudvalget maa øn ke fore
taget følg nde Ændring er i rdre A. r. 91.
icle 400, lsle Punktum, 3clie 'lk. affattes
aal des: Brugeren afholder Udgifter til alle
R parationer, der er en } ølg e af uordenllig
Brug, og til Reparation af Vandhaner, elek
tri ke Kontakter og Afbryd re samt til Ind
sættelse af Ruder i Vinduer og Dør , forsaa
vidt d t ikk kan paavise , at Itu !agningen
kylde manglende Vedligeholde! e af Træværk
og Kitning i Vinduer og Døre eller anden
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Grund, . om ikke kan tilregnes lat banerne el
ler disses Kunder.
5. tk. affatte s saalede : Brugeren af Tje
ne teboligen kal afholde 40 pCt. af de til ne
dennævnte Arbejder medgaaede Udgifter:
Hvidtning af Lofter,
Hvidtning, Farrning. Maling lier Tapetsering samt
Oliemaling af TræYærk og Rørledning m. rn.
i amllige de til Tjen steboligen horende Lo
kalil ter, medmindre nogle af di se er fælles
for flere Boliger eller for el ffentli l Kon
tor og en Bolig. V d Anskaffe! se af Tapeter
deltager laten kun i Udgifterne med et Be
løb . rnrende lil 60 p t. af Prisen for Ta
peter i til varende lejligheder i almindeli"e
borgerlige Bygninger. For Tiden maa vælges
Tapeter lil en Pris af indtil :2 Kr. 50 Øre pr.
Rulle til 'Dagligvære! er. 1 Kr. 5•'.) Øre pr. Rull
til oYe,·ærel er, 1 Kr. pr. Rulle til PigeYæ
relse, Entre o. I. Øn kes Tapeter anskaffet til
højere Pri er, rnaa vedkommende Bruger bære
den dermed foranJedigede :Merudgift.
om nul Stk. 6 foreslaas: For ....aadann
Yedligeholdel. arbejder. hvor der betales 10
pCt., skal der give Brugeren Adgang til at
fremskaffe Tilbud fra lokal p HaandYærkere, 0"
der skal kl'n b l'tal
40 pCt. af det billigste
Tilbud.
"Kuværende '/k. 6 tilfojc ·: »dog rnaa der i
Almindelighed høj st hengaa c Aar mellem Iwer
Hovedr<:,]Jaration. •
/k.
affattes saaledes: I) Den for te
Istanclsættel.·e, der forela e · efter en N ybyg
ning lbrugtagen. Denne Yil i Almindelighed
finde led efter 2-3 Aars Forløb.
, ide 1J)l. I forsle lk. faar 1ste Linie
folgende Affatte! e: »Fornyet e og R para
tion af Guh·e, Kakkelorne, Komfurer o. s. v.

25 AARS JUBILÆUM

Lokomotivfør r A. J,. Moller, Hel ingør, fej
rede den 1. Oktober 1.9:24- sit 25 Aar Jubilæum
som Lokomotivmand ved D. . B. Jubilaren
kom paa Værk ledet i København den 12. No
veml er 1. 96, og ble,· an at om Lokornotiv
fyrboder i Helsingor den J. Oktober 1 99, og
forblev her Yed in Forfremmelse til Lokomotiv
fører.

Jubilaren r t godt M dlem af in Organi-

sation, er kendt af alle for it gode Humor, sine

gode Vittigheder og sit elskabelige Talent, og
har vundet sig mange gode \ enner blandt sine
Kali rrer og :Medan alle. Yi bringer Jubilaren
mel bed te Lykon skning.
Lokomotidorer '. A. 'ore11sen fejrede den
1. Oktober sit 25 Aar Jubilæum som Lokomo
tivmand: Jubilaren blev ansat i Frederik havn
don 1. Oktober 1 99 og har ve ret der i alle
de 25 Aar, hYilket jo er ret jældent for en
Jernbanemand. amtidig kan øren en fejre

---«

I tk. 2 slettes i 4de Linie Ordene: i en
ovenover liggende Lejlighed«.
iclste tk. give følgende Ordlyd: »Ved Til
flytning bør R parationer finde ted i nødYen
digt Omfang.•
ide 402. 4de Stk. udgaar.
aafremt Generaldirektoratet ikke maatte
kunne tiltræde foran taaende For lag, for
venter man at blive indkaldt til mundtlig For
hanling.
Ærbødig t
P. F. . V.

Ch. Petersen.

�.::.--:::� �-::•

,

L. Chr. Larsen.

--.:;;-;_;-_·-- �-:y

•

Jubilæum om Borger i Frederik havn. Jubi
laren er en meget afholdt Kollega, har i mange
Aar Yæret Afdelingens Kas erer og et meget
interesseret Medlem af }oreningen, vi bringer
Jubilaren vor hjertelig te Lykønskning, haa
bende, at Festdagen maa være en Mindedag for
ham.
J. A. B.
Lokomotivfører H. H. Hansen, Kalundborg,
fejrede den 1. Oktorer 25 Aars Jubilæum. Ju
bilaren blev an at paa Kh.s Værk ted den 25.
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April 1 98 og den l. Oktobe� 1 99 udnærni 1il
Lokornolivfyrbøder i Helsingør, blev enere for
flyttet til Kh., og derefter i 190
om Ranger
fører til Holbæk, og den 1. Okt. 1914 forfrem
met til Lokomotidører i KalUJ1dborg. H. H.
Hansen har altid været et lrofa t Medlem af
vor Organisation, og siden 1919 været Kas erer
f01: Kb. Afdeling.

J u l::ilaren er a E den Slags ::\len nesker, som
gør ig afboldt, l11·or han kommer, \'Cd sit lyse
og friske Sind, og ikke mind t ved festlige am
menkomster med sit Spil og Sang. Der blev
i Dagens Anledning \'isl ham forskellige Op
mærk. omheder. Jubilæumsclagen formede sig
paa en rigtig fe tlig :Maade. Held og Lykke
følge ham og han Kære i de kommende Tider.

Kb.

DØDSFALD

lorclag den 27. September afgik Lokomotiv
fyrtoder Einer Frolich ,·ed Dcden af Bughinde
betændelse, han var nogle Dage i Fonejen ble
Yet opereret for Blindlarmsb tændelse, hvilket
tilsyneladende rnr gaaet go�t, men pludselig
stødte der Bugbindebeta:ndel e til, om straks
medførte D den.
Frølich har hele ·in Tid været an at paa
Gb., hvor han var afholdt af alle sine Kolleger
og meclansatte, og alle, om har kendt ham,
ha\'de lært at sætte Pris paa ham for hans
gode Humør og aldrig svigtende Hjælpsomhed_,
og Yi vil nu med Vemod erfare, at han ikke er
mere. Han har kun efterladt sig Venner, og vi
dl sikkert i Fremtiden lidt nævne ham i vores
�lidte, hvor han altid var den gladeste af os alle.
Han var en god Kammerat, derfor Ære være
J. Knudsen.
hans hlinde.
MINDESTENSAFSLØRING

Sondag den 2l. September cl. A. afsløredes
paa, ;--lorclre Kirkegaard i Aarhus en Mindesten
over afd. Lokofyrb. H. C. Jlortensen. hl., der
var tationeret i Aalborg, omkom den 28. Ja,n.
cl. A. ved Drukning ulykke Yed Frederik havu,
forles om Lig til sin Hjem tam, Aarhus, og
begra,·edes her.
Under Generalstrejke Situationen i 1920
viste denne vor unge Kollega ig ved en giY n

Lejlighed at ,·ære en udmærket brav Kamme-
rat, der til det yderst opfyldte sin Pligt som
Organisationsmedlem.
Efter M.s tidlige Bortgang paaskonnede Kol
legerne da og aa, denne lL korrekte Optræden
og Handlemaade, idet man paa Initiativ af Aal
borg T.okofyrb. Afd. og Yed en Indsamling
I landt Kred :2's Medlemmer fik arnlet Midler
Lil at rejs ".\L en Il[indeslen paa Graren. Ste
nen, der er af tilhugget Granit, er smuk og
præsentabel og nydeligt forarbejdet, l:l. a. for
synet med D. L. F. sammenslyngede Ilfonogra,m.
AHoringen, der formede sig som en smuk
Hojtidelighcd, og ha\'de foruden afdodes lægt
ninge . amlct et ikke ringe Antal L kornotiv
mænd fra fjern og nEQr. foretoge af Ab. Loko
fyrb. Afd.s Formand, Hr. Bo.l}e. Endvidere holdt
D. L. F.s Formand, Hr. R'ich. Lillie en kort, men
smuk og gribende Tale, hvori den afdøde gode
Egenskaber og Fortjenester skildredes.
Hojtideligheden inclledtes og afsluttedes med
Salmesang.
Loko[yrb. Ax. Peter en, Aarhu , takkede paa
Hustruen og li'orældrene Vegne for det smuk
ke Minde og for al den Deltagelse, Lokomotiv
mændene havde udvist.
Bl. a. saas ved Hojtideligheden H. B.s ·For
retning ud\'alg og ekretær. Af Faner deltog
Tønder, E bjerg, Fredericia og Aarhus Afdelingers.
Kr.
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EN REDEGØRELSE OG ET SVAR

Uden at ville komme ind paa en Di kution
med Hr. J. Knudsen om Vaskerummene paa
Gb., kal jeg tillade mig at fremsætte følgende.
Lokfb. var for ca. 2 a 3 Aar siden af en
eller anden Grund misfornøjede med deres Va
skerum i luen. I deres Mi fornøjelse og førl
af den Klike unge med K. i Spidsen, der ud
mærker ig v d en vi udfordrende Holdning
oYerfor Førerne, ka lede de deres Øjne paa di se Vaskerum paa 1. Sal med det Udfald at
mindske Førernes Lokaliteter, istedetfor at ud
vide eller ordne deres egne Vaskerumsforhold.
Herved skele der det, al Lokf. Va kerum, der
er ca. 3 m bredt og ca. 1� m langt, der i Foi-
vejen ikke var for tort til de ca. 200 Lkf., der
Døgnet rundt benyttede det, nu kulde benyttes
af ca. 4-00 Lokomotivmænd pr. Døgn, foruden
al der blev opsat 2 Stk. •Urinal •, der trods
Udskylning og Klorkugler i Forbinde! e med
Afløbet af varmt Va kevand udsender en jævn
daarlig, til Tider en gan ke uudholdelig Lugt,
der fylder Gange og andre Lokaler.
Da dette Forhold nu har varet ca. 2 a 3 Aar,
er det, at Førerne mener, og Lil Di lriktet bar
gjort Henstilling om, al d'Hr. Lokfb. aller faar
deres garn! , askerum i Stuen tilbage, der saa
godt som hele Døgnet med Undtagelse af Tiden
mellem Kl. 2 og 3 Em. staar ubenyttet, eller at
Di lriklet ved den foreslaaende Nybygning samt
. Omflylning af Lokaler indretter d'Hr. Lokfb.
et andet Vaskerum, aaledes at Vaskerummet
paa 1. al bliver aflastet for den altfor store
Benytte! e i Forhold til sin Lidenhed og saa
ledes, at man kan faa et hygiejnisk og ikke som
nu et ildelugtende Vaskerum.
Formaalet med Hr. J. Knud en Artikkel
kan kun være det, at ville oplyse om, at der
efter hans Mening hersker et daarligt Forhold
mellem Lkf. og Lkfb. paa Gb., og at Skylden
· herfor er Førernes. I fodsætning hertil skal
jeg oplyse, at paa Maskinerne, naar man har
Lokomotivfyrbøderne paa 2 Mands Haand, er
Forholdet som Regel det bedste, men saa snart
de kommer under mere uerfaren Paavirkning
en bloc, sker der en Strømkæntring til Skade
for det gode Forhold, og her har den ærede
Fmd. f. Afd. 2 personlig sin store Andel.
Jeg skal ikke komme ind paa forskellige
ufrivillige Udtalelser i K.s Artikkel, men kun
udtale Haabet om, at Hr. J. Knudsen noget
mere maa lære at forstaa Vejen til et godt For
hold mellem Lkf. og Lkfb.

lidt Tilslutning til de Festligheder, som Hr. Un
schuld r med til at arrangere, kan jeg ikke lade
være med at minde Hr. Unschuld om, at man
maaske nu er blevet klar over, at det maaske
var Lokomotivfyrbøderne der før i Tiden, oko
nomisk bar de københavnske Afdelingers F ster, saa det, der ker nu, at d'Herrer Lokomo
tivførere altid har Under kud til deres Fe ler,
er jo elvfølgelig kedelig for d'Herrer, men det
skulde man have tænkt paa, inden man plud e
lig for ca. 3 Aar siden afbrød alt Samarbejd
paa del Omraade med o Lokomotivfyrbødere.
Her pa er del gamle Ord igen: • om man
reder, saadan ligger man«. Til Hr. Redaktøren vil jeg sige: •Lad være
med at spille Kirsten Giftekniv i den ag, del
Lore Flertal af os Lokomotivfyrbødere er nem
lig meget godt tilfred med den nuværende Ord
ning af vore Fester. Vi bar den Fornøjelse,
at der saa godl som altid er stor Til lutning til
vore Fester og de fleste giver som Regel et
pænt Overskud.

Johannes Knudsen.

Der var formentlig ingen, der havde tænkt
paa, at Hr. Unschulds Notits i Bladet for 20.
ept. kulde have kaldt Hr. Knudsen frem, for
di denne egentlig kun havde Bud til Lokomotiv
førerne. - Men Hr.· Knudsen synes ikke, ha!l
kan lade en eneste Lejlighed gaa fra sig til at
gøre ig bemærket, enten del nu er paa en behage
lig eller paa en plump Maade, dog mest det sid
ste. - aar Hr. Knudsen til Red. siger: •Lad
være med at spille Kirsten Giftekniv« i den ag,
aa forstaar vi ham saa inderlig godt thi for
hans Vedkommende har Landet ligget saalede ,
at jo dyber ban kunde drive Kilen ind mellem
de to Grupper jo bedre var det. Den And, han
spreder, er af en saadan Karakter, at det før
eller senere, for saa vidt den bærer Frugt, vil
virke meget uheldig. For os bar det altid væ
ret aa, og var det da ogsaa, da vi føjede den
lille Bemærkning til Hr. Unscbulds otits, at
det drejede sig om at samle og ikke om at
plitte.
Det burde Hr. Knudsen have betænkt, saa
havde ban vist ikke aa vigtig og selvgod for
talt en undrende Samtid, at •Lokomotivfyrbø
dere paa Gb. er tilfredse« og ønsker ingen am-
arbejde med Førerne.

Red.

L. M. Schmidt.

SØNDERJYDSKE FANE
FESTUDVALGET FOR DE KØBENHAVNSKE
LOKOMOTIVFØRERAFDELINGER.

Til Hr. Unschu.ld.

I Anledning af Hr. n chuld Beklage! e i
sidste ummer af D. L. T. over al der var for

Det {edlem af D. L. F., som er i Besiddelse
af Bogen, hvori Navnene paa Bidr�gyderne til
Sønderjydske Fane staar, anmode mdtrængen
de om at sende denne Bog til Lokofrb. J. He t
bæk, Nygade 4, 1., Tønder. Gerne anonymt.

Udvalget.
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