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MØDET I FREDERICIA 

Den 5. Dee mber Kl. 3 Em. samledes 
R præ entanter for all fd linger af 

»Dan k Lokomotivmand For ning«, Yæ-
entlig Afdelingerne Formænd og Hornd

bestyrel en til fode for at drøfte den ved
Mini terens Holdning overfor Rangerloko

motivern Betjening op taaede itua.tion.
Efter at all Repræsentanter var kom

met tilstede aabnede Organisationen For·
mand Modet og bød Yelkommen og lede<fo

alget a.f 1ødet Dirigent og ekr tær.
H rtil valgte Lokf. "'. M. hri tensen,
Gb., og Lokfb. Kr. P ter en, Ar.

Formand n gjorde der ft r udførlig

Rede for den ag, der for laa, og udtalte,
at der h r f r laa n gan ke ny ituation
ved Mini ter n fri nina, og n k de at
høre Tillid mændene Mening om de , ej ,
man nu burde følge. I in Tale 1· d gjor
de Formanden udførliat for Mini terens

dtal 1 r under amtalen d n 23. ovem
ber og meddelte, at '1ini teren øn kede at
aennemføre en tilfred tillend Lø Iling af

Konjunkturtillæget, end videre vilue det
paa Foranledning af Formanden dta
lelse derom bliv under gt, om der mang
lede Lokomotivf rere til trækning tj n -

ten, og hvi der endnu var t der, hvor
Rangerarbejdet var af en aadan Be kaf
fenhed, at d t nødvendiagjorde Tomand -
betjening, at der da kunde 01 taaes F .r
handling derom med Generaldirektoratet.

Efter at Formand n hanle endt in Ta
le havde mange af Tillidsmændene Ord t, 

og g nnem all Talerne 0ik der n nder-

trøm af Harme over fini teren tilling 

til agen. Blandt andet fore loge at gri
be -til det yder te Vaab n, tr jken, for at 

,·is , at Lokomotivm ndene ikke kun:ie 
finde ig i den B handling, de havde væ
r t en tand for. Imidlertid r ulterede 
Di kussionen i Enighed om V dtagel e af 

n af Hovedbe tyrel n fore laaet Re olu
tion, om med en enk It iEndring vedtog 

Dansk Lokomotivmands For ning Hoved

bestyrelse og Tillidsmænd fra h le Landet, am

lede til :;\lføde i Fredericia den 5. December 1924 

udtaler in dyb kuffel. e og Forhav el e i An

ledning af den af Mini te1· n for offentlige Ar

bejder, J. Friis- kotle, indtagn Holdning over

for det af Organisationen frem atte Krav om 

lønning mæ ig Retfærdighed og Behandling af 

d Lokomotivfyrbød re, der Aar efter Aar ud

fører Tj nest om Lokomotivfor re paa de en

mand betjente Rangerlokomitiver. 

For amlingen kan ikke for taa Ministerens 

Afvisning af Organi ationcn Krav og af det 

af tat banerne an ·varlige Generaldirektør 

frem atte Forslag til en lønning m ssig For

bedring af di e Tjene temænds økonomi ke 

Forh ld, hvorved Admini trationen i nog n 

Grad oger at afhjælp den fening løshed det 

er, til tadighed at anvende Lokomotivfyrbødere 

. om ansvarlige Førere af Rangerlokomotiverne, 

aa meget mere som vore nordlige og sydlige 

i'labolande ansvarlige administrative Jernba

nelede! er altid har ladet deres Rangerlokomo-, 
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'DANSK fQ.KOMOTIV li DEN DE 
tiver betjene ved to Mand, Lokomotivfører og 
Lokomotivfyrbøder, og maa Mødet kræve 
Spørg maalet laget op til fornyede Overvejel
ser, fordi det ikke i Længden vil være muligt 
at opretholde Forlangendet om, at dette kvali
ficerede A11bejde, med det dermed forbundne 
Ansvar, kal udføres for Lokomotivfyrbøderløn. 

Landets slette finansielle Forhold er For
samlingen klar over, men dette bør ikke kunne 
hindre en Ordning af det paa.pegede uretfær
dige :Forhold, i hvert l! ald ikke en succes iv Op
hævelse heraf. 

Forsamlingen udtaler derfor sit bestemte 
Haab om, at Ministeren ved fornyede Over
vejelser Yil komme lil Erkendelse af, at den 
krævede Forbedring af Kaarene for de loko
motivfyrbødere, der maa gøre Tjeneste som 
Førere a[ Rangerlokomotivførerne, er berettiget 
og derfor bør opfyldes. 

C. M. Christensen,

Mødets Dirigent. 

Efter at denne Resolution var vedtaget, 

dislkuterede den Fnirngangsrnaade, der 

vilde være at anvend0, indtil Delegeietrnø

det traf Bestemmelse om Sagens Forfølg

ning. 

Dagen efter Mødet tilsti11edes der Pres

sen Meddelelse om Mødets Forløb, og vi 

hidsætter her en Del Udtalelser, der i Sa

gens Anledning er fremsat, saavel som de 

Svar, det har været anset for nødvendigt '1l 

fremsætte af Organisationen. 

PRESSEUDTALELSER 

Social-Demokrat.en indeholdt den 7. Decem
ber 1924 følgende: 

Dan k Lokomotivmandsforening har ved fle
re Lejligheder, baade under Lønforhandlinger 
og ved andre Lejligheder, saavel overfor Gene
raldirektøren for De danske Statsbaner, som 
overfor de kiftende Trafikministre stillet Krav 
om Forandring af det Forhold, at Rangerloko
moti ver som Regel betjenes af een Mand -
en Lokomotivfyrbøder. Kravet om, at der altid 
paa et Rangerlokomotiv skulde være 2 Mand, 
har saavel Generaldirektøren som de skiftende 
Trafikministre afgjort sat ig imod, hvorimod 
Generaldirektøren gentagn� Gange har tilbudt 
at ville prøYe paa, om det var muligt at gen
nemføre en Ordning, hvorved Stillingen som Fø-

rer af en Rangermaskine blev en Mellemstilling; 
men dette Tilbud har Lokomotivmandsforenin
gen hver Gang afvist som ganske uantageligt. 

Sene t har Foreningen den 1. Oktober i Aar "
haft en Forhandling med Generaldirektøren om 
Sagen, uden at man kom J1inanden nærmere, 
end at Generaldirektøren lovede at forelægge 
Kravet for Mini teren og overfor ham fremsæt
te it Syn paa agen. Den 25. November har 
der derefter været ført Forhandling mellem 
Foreningens Formand og Ministeren, hvilket 
resulterede i, at Mini teren kunde gaa med til, 
at der i enkelte Tilfælde efter Forhandling med 
Generald:irektoratet kunde indføres 2 Mands 
Betjening paa Rangermaskiner. 

Dette var Foreningens Formand langt fra 
tilfreds med, og han har derefter foranlediget 
afholdt et Hovedbestyrel e - og Tillidsmands
møde i Fredags i Fredericia. 

Her vedtoges paa Forslag af Formanden, 
Lokomotivfører Ricli. Lillie, følgende Re olution: 

(Se Artiklen »Mødet i Fredericia«.) 

Da det af den Protokol, der er ført over 
Mødet med Generaldirektøren den 1. Oktober, 
med al øn kelig Tydelighed frerngaar, at Ge
neraldirektøren netop ikke - som anført i Re
solutionen - har Yæret enig mecl Lokomotiv
mandsforeningens Formand, og disse 2 Doku
menter saaledes staar i Modstrid med hinanden, 
har vi øgt Trafikministeren og bedt ham om en 
Udtalel e. 

Paa YOrt pørgsmaal om, hvad det er, <ler 
egentlig er kel, svarede �Iini teren: 

Det, der er ket, er, at en radikal Folketings
kandidat her i København, Hr. Lillie, om For
mand for lokomotiivforbundet forsøger at lam 
Parti politik ,paa det socialdemokratiske Mini
steriums Bekostning ved - uden Hensyn til 
den økonomiske ituation eller Konsekvensen 
for andre Tjenestemænds Vedkommende - at 
fremsætte overfor 1'\fiini teren Krav af et Om
fang og en Rækk vidde, som han elv maa Yicle 
er uigennemførlig under enhver Regering selv 
under nok saa gunstige økonomiske Forhold. 

Medens de t store Organisationer ved Jern
banen i Forstaaelse af, hvad der er opnaaeligt 
og muligt har begrænset deres øjeblikkelige Løn
krav til at faa det af den forrige Regering mis
handlede Konjunkturtillæg bragt i Orden, et 
Spørg. maal, der er af lige stor Betydning for 
alle Landets Tjenestemænd, og hvi gode Løs
ning er af den allerstørste fælles økonomiske 
Interesse, saa er Hr. Lillie ude med sin mindre 
Organisation for at erh,1erve Særfordele ud-
01:er, hvad de øvrige Tjenestemænd vil opnaa, 
og han har i den Henseende været saa for-
ynlig a1: tage Munden saa fuld af Krav ---
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'DANSK [QKOMOTIVli DENDf.: 
alt, hvad han har kunnet skrabe sammen -, 
at han, selv om Ministeren skulde være at for
maa til at komme ind paa en delvis Løsning 
af nogle af Kravene, altid vilde være i Stand 
til endda at bibringe sin Organisation en til 
Formaalet tilstrækkelig kraftig Misfornøjelse. 

Under disse Omstændigheder har jeg ment 
kun at have en Ting at gøre, og det agter jeg 
at fastholde, nemlig at stille Lokomotivmæn
dene paa lige Fod med de andre Tjenestemænd 

med Hensyn til opnaaelige Lønkrav, idet jeg 
iøvrigt paa Punkter, der ikke tilsigter at ændre 
lønningsloven af 1919 specielt til Fordel for 
Lokomotivmændene, har udtalt en Forhand
lingsvelvillie, som jeg overhovedet ikke ser re
fereret i det foran gengivne af Hr. Lillies Be
retning paa Mødet i Fredericia. 

- Da vi mener, at del kunde væi·e af In
teresse ogsaa al høre, hvorledes det store 
Jernbaneforbunds Formand, Hr. Charles Pe
tersen, er ,paa Spørgsmaalet, forelægger vi ham 
den paa Lokomotivmændenes Møde vedtagne 
Resolution og spørger, hvorledes han ser paa 
Sagen. 

Hr. Charles Petersen udtaler: 
De Krav, som Lokomolivmændene her har 

fremsat kender jeg godl, de var allerede fremme 
under lønning kommissionsf�rhandlingerne i 
1917, da Lokomotivmændene ogsaa ønskede at 
skaffe sig San·fordele fremfor alle andre Tje
nestemænd. 

De samme Forhold, som her fremføres for 
Lokomotivmændenes Vedkommende, kender vi 
ogsaa indenfor alle andre Kategorier af Tje
nestemænd indenfor Jernbanerne. Ogsaa in
denfor det store Jernbaneforbund er der en 
�ængde Stillinger, som vi kunde ønske ryk
ket op i andre Løhkla er, og der er mange 
personlige Stillinger, som vi kunde ønske For
bedringer for· men ,,i er klar over, at Tiderne 
er vanskelige, og at der er nødvendigt at holde 
igen, men derimod søge en Forbedring af Lo
ven om ,Konjunkturtillæg, og naar vi faar den, 
som vi haaber, vil den jo komme alle Jern
banemænd - ogsaa Lokomotivmændene - til 
Gode: Hvis derimod en enkelt Stand som Lo
komotivmændene ved Særforhandling fik gen
nem[ørl deres ærlige Krav, maalte jo Rigs
dag og Regering være klar over, at der fra 
andre Tjenestemænd vilde opstaa en Række 
Krav som ogsaa maatte opfyldes. I Dansk 
Jernbaneforbund har vi valgt den Taktik at hol
de vore specielle Krav tiJ,bage og arbejde ,paa 
Forbedring af Konjunkturtillæget, som vi haa
ber bliver gennemført, og som ogsaa vil gavne 
Lokomotivmændene, som da ogsaa er med i 
dette Krav. Lokomotivmændene kender Stil
lingen lige saa godt om vi, og jeg forstaar 

ikke, at de ikke for Tiden har kunnet bolde 
deres specielle Krav tilbage. 

Sluttelig henleder jeg Opmærksomheden paa, 
at Lokomotivmændenes Forening kun omfatter 
en Klasse med forholdsvis faa Medlemmer i 
Forhold til det store Tjenestemandsforbund, 
som Lokomotivmændene ikke har nogen nøjere 
Tilslutning Lil, og forøvrigt tror jeg ikke, at 
deres Skuffelse og Forbavselse er saa stor, som 
de vil give det Udseende af i Resolutionen. 

Social-Demokraten indeholdt den 9. Decem
ber 1924 følgende: 

Vi gengav i Søndags en af Lokomotivmænde
nes Forening vedtagen Resolution og de Be
mærkninger, som Trafikminister Friis-Skotte og 
Jernbanefo1,bundets Formand, Hr. Charles Pe

tersen ønskede al føje til den. 
Vi har i den Anledning modtaget nedenstaa

nedenstaaende Indlæg: 

Under ovenstaaende Overskrift har Social
Demokraten for 7. ds. haft en Artikel paa, in
deholdende en Omtale af et af Dansk Lokomo
tivmands Forening fremsat Ønske om retfær
dig lønningsmæssig Behandling af de Lokomo
ti vfy1•bødere, som Aar efter Aar udfører Loko
motivførertjeneste paa de enmandsbetjente 
Ranger lokomotiver. 

Det maa maaske i den Anledning være mig 
tilladt at fremsætte nogle Bemærkninger i De
res ærede Blad for at Sagen kan blive set i 
sin rette Belysning; thi dat politiske Skær, Tra
fikministeren søger at kaste over den er ganske 
fejlagtig. 

For det første er det ikke rigtigt, at det kun 
er Undertegnede, der var utilfreds med den af 
Ministeren indtagne Holdning, men derimod 
Foreningens Hovedbestyrelse, der var enig i at 
sammenkalde til et Tillidsmandsmøde i Frede
ricia, for det andet staar der heller intet i 
Resolutionen om, at Generaldirektøren har væ
ret enig med Organisationen i dens Krav ud
over det, at han har erkendt, at en Forbedring 
af Kaarene for de paagældende Lokomotivfyr
bødere var berettiget. For saa vidt er der 
Enighed om Sagen. Organisationen vil noget 
meget end Generaldirektøren ønskede at gi ve 
Tilsagn om at arbejde for. Saavel Organisa
tionens Ønsker som Generaldirektørens Forslag 
til en Ordning er blevet pure afvist. Endelig 
er Resolutionen ikke stillet af Formanden, men 
af Hoveclbestyrelsen. 

I ,den Samtale, som ocial-Demokraten har 
haft med Trafikministeren om denne Sag, sø
ger Ministeren at kaste Politik ind i Sagen ved 
at fortælle, at det, der er sket, er, al en radikal 
Folketingskandidat iher i København, Under
tegnede, som Formand for Lolromoti vmandsfor
eningen, forsøger at lave Politik paa det social
d.emok-ratiske Ministeriums Bek:ostning. 
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'DANSK [QKOMOTtVliDENDE 

Det kan ikke nægtes, at en saadan Udtalelse, 
der tager Sigte paa min Person, hensætter mig 
i Forundring, thi personlig nærer jeg den stør
ste Agtelse l()g Respekt for Ministeren, og jeg 
kan kun drage den Slutning af hans Udtalelser, 
at han søger at føre Sagen ind i en Plan, hvor 
den slet ikke hører hjemme. Jeg skal derfor 
henstille, at Sagen bliver behandlet som et af 
Dansk Lokomotivmands Forening fremsat 
Krav, hvis Maal er lønningsmæssig Forbedring 
af ca. 200 Lokomotivfyrbøderes Stilling. Jeg 
ønsker gerne, at dette Synspunkt bliver anlagt 
paa Sagen, vor Organisation staar ingenlunde 
det socialdemokratiske Ministerium fjernt; 
langt den overvejende Del af Organisationens 
Medlemmer tilhører Socialdemokratiet, og ad
skillige af Organisationens Medlemmer indta
ger Tillidsposter indenfor det socialdemokrati
ske Parti, derfor tænker man ikke paa. at be
rede Ministeriet Vanskeligheder. 

Det, der foraarsager Røret indenfor Loko
motivmændenes. Rækker, er Ministerens fuld
stændige Afvisning af Sagen, og denne Afvis
ning vil Lokomotivmændene ikke finde sig i. 
Ministeren maa vide, at vi vilde have forstaaet 
enhver Henvisning til de ugunstige Tider og 
Landets økonomiske Turhold, men vi kan ikke 
f.orstaa Ministerens Afvisning af et retfærdigt
Krav, som den ansvarlige Generaldirektør for
Statsbanerne er vundet for en Fo1>ihedring af.

.Denne Sag er ikke rejst nu, den er rejst ef
ter Ønske af Lokomotivfyrbøderkredsen i Or
ganisationen, og den er ikke rejst, fordi det 
er en socialdemokratisk Minister, der staar i 
Spidsen for Etaten. Vi har i Aarenes Løb 
faaet laippet og lappet paa den, og stadig ven
tet paa en Løsning af den; kan det saa for
bavse, at Organisationens Medlemmer reagerer, 
naar den socialdemokratiske :Minister indtager 
en saadan afvisende Holdning. 

Naar Ministeren videre fortæller om de sto
re Foreningers Forstaaelse af Situatil()nen, og 
at de har begrænset deres øjeblikkelige Løn
krav til at faa bragt det mishandlede Konjunk
turtillæg i Orden og samtidig nævner, at den 
mindre Organisation, Lokomotivmændenes, der 
i Parantes bemærket tæller 2000 Medlemmer, 
d. v. s. alle Statsbanelokomotivmænd, er ude
for at erhverve Særfordele, saa er det at stille
Sagen paa Hovedet" thi lige saa lidt som det
kunde falde os ind at betegne et Krav fra Jern
baneforbundet om Forbedring af nogle Portø
rers Stillin som et Særkrav, lige saa urigtigt
er det at betegne et Krav, der ifølge Sagens

atur kun ,omfatter nogle Lokomotivfyrbødere, 
og i dette Tilfælde kun ca. 10 pCt. af Organi
satiionens Medlemmer, som en Særfordel. Det 
lyder saa kønt at fortælle Folk, der ikke ken
der Sagen, at vi er glubske, at vi tager Munden 
fuld o. s. v., det klarer ikke Sagen og gør ikke 
et retfærdigt Krav ubilligt. Endelig skal til
føjes, at jeg loyalt har refereret Ministerens 
Udtalelser om Konjunkturtillæget, og vi maa 
selvfølgelig erklære os tilfredse med Ministe-

rens Holdning hertil, men det vedrører endelig 
ikke den Sag, det her drejer sig om. 

Sagen vil blive gjort til Genstand for Hen
vendelse til Medlemmer af Folketinget, og det 
vil forhaabentlig blive klart for alle, at Reso
lutionen er et paalideligt Udrtyk for Stemnin
gen i Lokomotivmændenes Rækker. 

Rich. Lillie. 

Der er ikke her i Bladet gjort Indvendinger 
mod Berettigelsen af de rejste Krav. Hvad Tra
fikministeren med fuld Tilslutning fra J ernba
neforbundets Formand har fremført er dette, at 
andre Grupper kunde fremføre lignende Krav 
med samme Ret, men al de holder saadanne 
tilbage for at koncentrere Kræfterne om det op
naaelige og først fornødne: Forbedringen af 

Kon)unkturtiUægel. Ethvert Forsøg paa at 
fremme Særl,;rrrr er i denne Situation en Kæp 
i Hjulet. 

Hr. LilliP behø,·er ikke at oplyse os om, at 
Flertallet af hans Medlemmer er Socialdemo
krater. naturligvis. Vi tror, at Undtagelserne 
kun er faa. Hr. Lillie er selv en saadan Und
tagelse. Det har Ministeren peget paa, fordi det 
maaske forklarer, at Hr. Lillies Opfattelse af 
den orga niRa tionsmæssige Solidaritet har kun
net gli11pe paa et enkelt Punkt. Et er ialtfald 
givet: hans Taktik i delte Tilfælde er ikke i 
Tjenestema:-nclenes sande Interesse. 

Polililmi i11clP.holcll drn D. DP.f·p,n,her 1924 fol
r,e-ncle: 

Mellem Trafikminister Friis-Skotte og Dansk 
Lokomotivmandsforening er der opstaaet en 
Strid, drr har ført til, at Lokomotivmænclene 
paa deres Aarsmøde i Fredericia forleden har 
Yedtaget en Resolution, hvr,ri der udtales en 
meget skarp Beklagelse af :Mi niRterens Optræ
den. Vi spurgte i Gaar Formanden for Forbun
det, Hr. R. L'illie om Grundlaget for Lokornotiv
mF<'ndenes Utilfredshed. Hr. Lilli.e svflrede. 

- Vi har en Række Lokomtivfyrbødere,
der i aarevis og til Stadighed gør Tjeneste som 
/_,okomotiv/ørere paa enmandsbetjente Rangerlo
komotiver. De lønnes som Fyrbødere, men For
eningen mener, at naar de udfører et Arbejde, 
der ligger uden for dere Stillingsbetegnelsr, 
maa de ogsaa have Løn svarende til det Ar
bejde, de udfører, retteTe: den Løn, der gælder 
for det Arbejde, de gør. Vi mener, at hvert 
Lokomotiv skal have sin Fører, da den Mancl, 
der faktisk fører det, jo gøres ansvarlig for 
Maskinens Førelse, som om han er Lokomotiv
fører. Dette Spørgsmaal har vi rejst ved for
skellige Lejligheder, og man har fra forskellige 
Ministres Side vist Forstaaelse for at afhjæl
pe det paaklagede Forhold. Det er et meget 
gammelt Spørgsmaal, og· man har fra alle Sider 
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'DANSK [QKOMOTIV1iDENDE 
været klar over, at d t Lø ning vil medføre 
I.Jet ydelige Udgifter. 

trak efter at Hr. Ha ing Jørgen en i in 
Tid var blevet Minister. greb han ind. Han 
gennemførte en delvi Lø ning ved for de ær
lig vanskelige Rangerst der - ved Overfart -
stederne, hvor Vogne skal ælte om Bord pa::t 
Færgerne, og i van kelig Havne - at fast æt
te, at der skulde være to fand paa hrnr Ran
germa kine, en Fører og en Fyrbøder. Han 
bragte ogsaa det Forhold ud af Verden, at der 
anvendtes Fyrbøder om Ti'orere ude vaa Lin
jen - noget, der hyppigt ket - og søgte i 
d t hele paa for kellig Vis at bøde paa de ,paa
groldend vanskelige Forhold. 

Imidlertid ople,·ed vi jo Y d tal banerne 
en meget ,ennemført µareoeriode under Tra
fikminisl. r Sleb.�ager. Til Trod. for, at denne 
, pareperiode og aa pnPgede rle Forhold, vi her 
taler om, rej te agen dog paa ny. I Februar 
i Aar. all,aa endnu i Hr. I bsagers Tid, havdC' 
vi en Forhandling med G neraldirektøren. Den 
re ulterede i, at Generaldirektøren i sit Tilbud 
til Foreningen erkendte, at der tilkom de Fyr
hødere. der maalte gøre Tjene. te som Førere, 
c•n højere Lon. Han foreslog derfor oprettet en 
i:;ærlig tilling melfe111 Ti'yrbøclere og Ji'arPr<'. 
Deri rnr Fm·eningen ikke enig med ham. , i 
mente, at de paagældcnde Fyrbødere maattc 
have den til deres rbejdes Art svarend Løn
ning. Hr. Slebsager tillede sig ikke afvisende 
I il Kravet om en Fo1�>edring af d i.'lse Fyrbøde
res Løn, men han naaede ikke at faa taget en
delig tillina til Sagen. Efter Regeringsskiftet 
maatte Sagen tages op paa ny. Det kele i Juli 
og i Oktober havde vi en ny Forhandling merl 
GC'nrrnldirnklorPn. der (!entoa it Tilbud om en 
Lc:inforhl'dring for Forcrfyrhodrrnr. pørgs
maalet kom allsaa I il Tra fikmin ii:;lrr Ti'riis
Sko/fe. Afgørelse und r den Form. at han hav
de lo Ting at vælge imellem: at giYe de Paa
gældende Førerløn l'IIC'r at give dem den af Gc
nc•rnldi rcktøren fm·r laardr mind re l,øn forhøjel
se. [en Mini tPren valgte et lredjr: han afvi. tr 
blankt begge For. lag. Drt r denne Afgr�rclse. 
d r har vakt Forbavselse og , kuffel. e ho. o .. 
Del har altid va'1·et fa t "Prnksi., at hrnd Orga
ni ationcrne havdl' faRet drn an varlige Gene
raldirektør vundet for, !Jlrv ikk forringet af 
fin i teren. Del er oflt> .·kel, at it inistl'ren har 

fo11Jedret dl'l. aldrig, al han har forringet d t 
rller h lt afvi t cl t, . aalede.,; som hrr. aar 
man fra anden idC' (i ocial-ne11tokrafen, Red.) 
vil frem ·lille det, . om om der er Tale -om el al-
111incleligf Lønkrav fra v,or , ide. er det ganske 
fejlagtigt. De Lokomotivfyrbødere, det dr jer sig 
om er ca. 200 af vor Forening. J)()() Medlem
mer. Det er ghet. al Opfyld(']. en af vorC' Krav 
i fuldt Omfang vil medføre en betydelig Mer
udgift, men vi har virkelig ikke lænkt o., at 
del vilde vær muligt ,1f faa hele , pørgsmaalel 
løst paa en Gang. En . nkcc .. ·iv LHs11ing vil vi 
være lilfred med, men det · nc Mini tflren 
ikke at være intere seret i. 

- Hvad vil Lokomotiv1mcndene uu gøre?

- Foreløbig vil vi prøYe at intere ere nogle
Rig dagsmænd for agen, aaledes at d n ka11 
komme til Forhandling i Finan udvalget. Først 
naar vi har et, hvad der kommer ud deraf, 
vil vi tage Be temmel e om, hrncl vi eventuelt 
en re kal foretage o . 

- I Social-Demokrate11 frem ælter Trafikmi
ni Ler Friis- kaffe nogle Bemærkninger om Dem 
og fremhæver . ærlig, at De har vær t radikal 
Folketing kandidat. Har De noget at hemærke 
dertil? 

- Nej, je on ker ikk at imødegaa Udtale)
. er, d r er r tlet mod mig aa per onligt. 

Hr. Friis- kott dtalel er om Hr. Lillies 
per onlig politi k Mening gaar ud paa, at Lo
ko11tofiv11tæ11denes Misfornøjel e med ltf-ini lereu 
kylde den Kendsgerning, at Hr. Lillie er ra

dikal. Maa ke kommer man andheden nær
mer ved at ige, at hYi.,; Hr. Lillie ikke havde 
været radikal, men deri mod ocialdemokrat, 
hvad naturligvi Trafikmini ler Ti'rii - kofte 
om god ocialdemokrat maatte øn ke, vilde 

Lokomotivmændene muligt let ikke have haft 
nogen Anledning til at beklage . ig over Trafik
ministeren. Men er dette rigtigt, er aa Skyl
den Hr. Lillies? 

,,oliliken indeholdt den /0. Dece11tucr 1924

folgende: 

f Anl dning a.f de dtalel •r, . 0111 For111a11-
dcn for Lokomoliv1ml'mlene, Hr. 17ic11. T,illie. i 
Gaar fr 111 ·alle for YOl'C' Læ ere, har vi haft en 
�amlale med Trafikmini. ter Frii -, l,·oltc, der 
gav Hr. Lillie følgende var: 

- Det pørg. maal, om Lokomotivmændene
rej.·er, c1· gammelt. Der hal' været Enmands
b •ljl'ning paa, vis. e M:a ·kiner siden 1 95. T,o
komotivmændene har altid øn ket Tamand. be
ljeniog ov ralt, og deres l(rav er bl vet gennem
ført paa, , leder. ,hvor der er ærligt van ·kel igt 
,lier fal'ligt, at 1tujcs me I en Mand paa i\Ja ki
ncn. l ndcr clc Forha11cllinger. der forte Lil de 
slon• Lonning. lovl' af l!)I!) forte Kravet frem, 
111r11 d t kunde ikke gennemføre . Der blev 
tilbudt Lokomotivmænden n Mellemstilling, 
Rangedører Lillingen, med en noget højere Løn. 
Men det vilde de ikke gaa ind paa. De fik i 

tedet en Forhøj I c af Lokomotivførerne. Løn, 
fra 2 0 Kr. Begyndelsesløn og 354-0 Kr. lut
løn til henholdsvis 3000 og 3600 Kr. Desuden 
fik de U11iform, hvad de ikke fø1· havde haft. 
Med andr Ord: de ha 11dtede Tilbudet om Ran
uerfører ·fillinye11 vort. iden har de igeu rej l 
Kravet om enten Tomandsbetjening eller Fører
løn for den ene Mand paa Lokomotivet. De 
blev ikke enige med Generaldirektøren der an
tydede, at de kunde faa de tidligere omtalte 
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'DANSK iQKOMOTIVT, DEN DE 
Rangerførerstillinger o.prettet. aa kom Loko
motivmændene til mig med deres Krav. Men 
samtidig rejste de en Række andre Krav, om 
Rangertillæg, om Ændringer i Arbejdsregle
mentet osv., kort sagt, alt, hvad de har haft 
liggende af ikke opfyldte Ønsker. 

Nu ligger Landet i Øjeblikket saaledes, al 
J ernbaneforbudet og Jernbaneforeningen, med 
andre Ord de store Organisationer, har holdt 
deres Krav tilbage, idet de foretrækker at sætte 
al Kraft ind paa den store Ting for alle Tjene
stemænd, at faa Konjunkl'Urlillæget forbedret. 
Hvis andre Krav rejses fra anden Side, er de 
naturligvis ogsaa nødt til at rejse dem. Men 
nu mener Regeringen med de store Organisatio-
ner, at Konjunkturtillæget bør forhøjes, hvad i 
øvrigt bliver el kostbar Historie. Vi anser det 
da for urigtigt, at en enkelt Organisation gaar 
frem foran andre, det vil ;ieg ikke være med 
til at hjælpe den til. Alle maa være paa lige 
Fod. I øvrigt ligger Forholdene saaledes, a_t 
selv om jeg havde villet, vilde jeg ikke have 
kunnet gennemføre Lokomotivmændenes Krav 
paa Rigsdagen. Det kunde slet ikke lade sig 
gøre. 

I øvrigt har jeg, slutter Ministeren, sagl til 
Lokomotivmændene, at jeg vil være villig til 
at overveje Gennemførelse af 'Domandsbetjening 
paa Steder, hvor Tjenesten er særlig vanskelig 
eller farlig, og til at sørge for Afløsere, der er 
Førere, saaledes at der ikke i noget Tilfælde 
bliver Kørsel paa Linjen med Fyrbødere som 
Førere. 

Social-Demokraten indeholdt den 13. Decem
ber 1924 følgende: 

Som et Gensvar paa det Svar som Trafikmi
nister Fri·is-Skotte forleden gav paa den af Lo
komotivmændene paa deres Møde i Fredericia 
forleden vedtagne Re olution, har Lokomotiv
mandsforeningens Formand, Hr. Lillie været 
fremme med en Artikel, hvori han søger at 
modbevise de af Trafikministeren i vort Inter
view med ham fremsatte Udtalelser. 

Hr. Lillie skriver aaledes, at det, der har 
foraarsaget Røret indenfor Lokomotivmændene, 
er Ministeren fuldstændige Afvisning, og han 
spørger, om det kan forbavse, at Organisatio
nens Medlemmer reagerer, naar den socialde
mokratiske Minister indtager en saa afvisende 
Holdning. I sin lange Artikel behandler Hr. 
Lillie kun et Spørgsmaal, nemlig Kravet om 2 
Mands Betjening paa Rangermaskinerne og del 
dermed i Forbindelse staaende Spørgsmaal om 
Oprettelse af en Mellemstilling for Førerne af 
enmandsbetjente Rangerlokomotiver, hvilket 
Foreningen har nægtet at gaa med til. 

Da vi af Hr. Friis�Skottes her i Bladet gen
givne Udtalelser til os fik den Opfattelse, at det 
som Hr. Lillie paa Lokomotivmandsforeningens 

Vegne havde lait med Trafikministeren om, ikke 
blol var Enkeltmandsbetjeningen af Rangerma
skiner, men en Række andre Forhold af Inter
esse for Lokomotivmændene, og havde faaet den 
Opfattelse, at Hr. Friis-Skotte ikke havde stillel 
ig saa afvisende, som Hi·. Lillie vil give del 

Udseende af, har vi atter søgt Trafikministeren 
og bedt ham udtale sig om, hvorvidt vi havde 
Ret i denne vor Opfattelse eller ikke og om mu
ligt give en supplerende eller mere omfattende 
F1'emstilling af Forholdet. 

Hr. Friis-Skotte udtalte: 
Først er der jo det Spørgsmaal, som Hr. 

Lillie i sin Artikel særlig hæfter sig ved: En
keltmandsbetjeningen, der har været udført paa 
de fleste Rangermaskiner siden 1895. Dette ha,· 
Lokomotivmændene altid ønsket at faa afskaffel, 
og deres Krav om Tomandsbetjening er blevet 
gennemført paa saadanne Steder, hvor man har 
anset det for særlig vanskeligt og farligt at 
nøjes med en Mand. Naar Hr. Lillie nu er 
bleven saa misfornøjel med ikke at have ku1mel 
faa gennemført Mellemstillingen: Rangerfører, 
som Lokomotivmændene hidtil ikke har villel 
høre Tale om, og som er det, der sigtes til, naar 
der i Fredericia-Resolutionen siges, at General
direktøren har fremsat Forslag om e11 løn
mæssig Forbedring for de Fyvbødere, det fører 
Rangermaskiner, saa er Forholdet del, at da 
denne Rangerførerstilling blev tilbudt under 
Fovhandlingerne om de -store Lønningslove i 
1919, saa borthandlede de dette Tilbud for en 
Forhøje! e af Lokomotivførernes Grundløn, saa
ledes al denne i tedet for at begynde med 2880 
Kr. stigende til 3540 Kr. ·blev sat op til hen
holdsvis 3000 og 3600 Kr., og desuden fik de 
Uniform, lhvad de ikke tidligere havde haft, 
men ikke desto mindre har de jo nu igeu rejsl 
Kravet om enten Tomandsbetjening eller Fører
løn for den ene Mand, der betjener Lokomotivet. 
De var ikke blevet enige med Generaldirektø
ren, der kun antydede, al de muligvis kunde 
faa den tidligere omtalte Rangerføreristilling 
oprettet. Da Lokomotivmændene ·saa kom til 
mig - ikke -om Mellemstillingen, med med, deres 
principale Ønsker - rejste de samtidig en hel 
Række andre Krav: om Rangertillæg, om Æn
dringer i Arbejdsreglementet o. s. v., kort sagt 
alle deres hidtil uopfyldte Ønsker. og naar Hr. 
Lillie hævder, at jeg har stillet mig ganske af
viisende, er det absolut urigtigt. Jeg ha:r lovet 
at lade un·dersøge, om der var flere Situationer 
hvor det efter de givne Regler om farlig Ran
gering var muligt at gaa over til Tomandsbe
tjening, og jeg har tilbudt en Forhandling om 
en Forøgelse af Antallet af Lokomtivførere, saa
ledes at ikke Lokomotivfyrbødere, saadau som 
det nu er, i Almindelighed kører i længere Tid 
som Førere paa Linien, men at det kun bliver 
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'DANSK [QKOMOTIV T, DEND� 

i ·,el'li re Tilfælde, al rn Fyrbod •r kommer lil 

al kure ·0111 Forer. l11ge11 af di ·:;c for Loko

molivmændene rel nu.·enlligc Tilbud har jeg ·cl 

refereret fra :Model i PrcdeTicia.

om jeg forrige ang udlallc lil Dem c1· 

l�orhold l forøvrigt del, al de store Jern ban •or

ganisalioner: Jcrubanrforbundel og J rnbanc

foreningen har holdt dere Krav tilbage og fore

lrækker al ætte al Kraft ind paa den for alle
Tj nestemænd betydning fulde a om del er

al faa det af Ven trerrgrringrn mi. handlede

Konjunkturtillæg fo1,bcdrct. Hvi andre Krav

rej e fra anden idr, vil di s Organi. alioner

nalurligvi · være nødt til al gore det amme.

Regeringen er enig mrd di. se Organi ationer i,

al Ko11junklurtillægel hor forhnj('1;, hdlkel iov

rigl vil ko ·te 'lalcn ma11gc I e11ge, og Hegeri11-

ge11 an ·er det ror uriglig, al n enkelt Organi

salion faar Fordele frrrnfor andre, og jog vil
kun Vcl're med lil ·aaclanne Ændring r, hvor alle

t•t· paa lige• Tod. 0' forovrigl vilde del ikkP

l1ave n rcl muligt Por mig i Higsdage11 al gp11-
nemføre Lokomolivmæ11denr.s ,',1'rkrav, ·elv om

jeg havde villet. Den ag r der ikke nogel at
gøre ved.

, ocial-lJe11tokru/e11 �) i11delwldl den 15. IJc

,.,·mber 1924 følgende:

J Anledni11g ar d•11 i , ·ocial-Oemokrale11 a( 
13. d . under OYOr krifl ,Lokomolivmænden,s
æraklion« optagne Arlik l, beder jeg om Plad.·

for nogle faa Be1merkninger. 
.\lini leren iger i en amlal , . om �ocial

D mokralen har faael i land, fordi Bladet hav
de faael den Opfall 1.-e, al Mini ·leren ikke lta,·
dr lillel ig ·aa afvi ·endr, ·om nderlegned • 
vild give del d ·eende af, al d lo lore Jern
ban organi alioner i Mod a�lning lil Lokomoliv
mændene. Oi·gani a1ion har holdt all deres 
Krav lilbag Lil Fordel for Konjunklurlillæget. 
I el ·ynes al ,·ære Mini ler ns Hensigt med den 

dlalel e al tilkendegive. al vi har baarel os 
illoyalt ad, fordi vi har frem al el Krav, der 
maa lø e ·, fordi del raaber paa Relfærdigh d. 
nemlig Betjeningen a[ Ran erlokomoliver med 
Lokomolil'førere, og fordi man - d. "· :. [ini
·leren - an er del for urigligl, al en enkell
Organi ·alion faar Indrømme! er. naar andre
Organi alioner ikke ·amlidig faar til ·rnrende.

Vi Lokomotivmænd ønsker ikke al gaa forud 
for nogen and n rgani ·alio11, og vi har hellrr 
ikke lænkl o de11 Mulighed, al den nuværend • 
Mini ·ler vil give· os FordelC' i ·aa He11seendr. 
Vi øn .ker ikke al [aa Fordele; men det kan ,·ri 
ikk betegne· som en ·,rrlii R llighed, al c11 

*) ,Politiken« for 14. ds. iJ1ClehoJdt l'l var af 
ou1tre,nt am111 Indhold i Anledning af Trafikmini-
·toren dlalelsc til Bladet den 10. ti,;. 

Lokomotivmand udnævnes li! en tilling, han i 
aar vis bekla'der, saa lidl .·0111 d l Yil fald no
g 11 ind al kalde del en særlig Rellighcd, al [. 
Eks. en A si lenl udnævne· til K nlrolør. naar 
han udforer en aadan Tjene ·lemand Arbejd . 

,Jeg .-kat imidlertid ikke opholde mig dened. 
'ocial-Demokralen af 9. d .. iger da og aa, al 

del frem alle Krav er berelligel. Del, Loko
motivmændene er forbav ede og kuffede 0l'er. 

r, al i\iinisleren afvis r Kravet om ubereltigel 
og end ikke vi er Forhandling villie til en uc
·c ·siv Lø ning af pørgsmaalel.

Mini leren sigC'r endvidere, al Lokomoliv
mænden altid har on ·k l al faa af ·kaff l En
kellmandsbetjeningen, og delle Krav er blev l 
imødekommet paa aadannc l der, hvor man 
har ansel d l for nodvendigl. og lilfojer al naa 1· 
H 1·. Lil lir (cl. v. s. Lokomotivmu:-ndenc) 1n1 et· 
blev l strn mi:;fonrnjt'l mrd ikke al kunne faa. 
�lcllrm ·lillingrn gennemfort, om Lok-omoliv-
1mcnd ne hidtil ikke har villet høre Tale om 
. . . . . . saa er Forholdet det, al da Hanger[o-
1·t•1·lillwgl'l blev tilbud! under Forhandling rnc 
om dr store L1111ning1;lo,·c i 1919. saa borll1r11ul
lrde dr (d. r .. �. /,oko1111Jlic111æ11de11e) delle Til
bud for en Forhøjelsr af Lokomolivførern , 
Gruudlon, og desuden fik cl• niformC'r. Drt 
beror vi.-l paa en Misforstaael e. lier Mini. le
r n husker {ejl. /11i .iey. der ogsaa paa del Tid.-
pu11kl Htr Formand for Organi ·alionen ke11cler 
in/el /il c11, 8rwdc111 Ha11del. og de Alamd, som 
den Ga11g Yar m ri i Arbejdet paa, Organisa
tion 11.- idr, ke11der heller in/et dertil. l,oku
moli1•mæ11cle1u, lmr a/1.ww ikke hor/lw 11llfel uo
yel Tilb1td om e11 Alelle111slilli11ff. Jeg skal i 
cl nne F'ot,binclelse henledC' O,pm,Nk. omhede11 
paa. al niformeringerne .. om Mini leren paa
peger, ab olul ikk blev ,, dlagel med Lønuings
lovcn. men d-rimod ¼ Aar efter blev ennem
forl ,. d Finanslovshjemmel. 

Naar \'i hrevder. al Mini ·ler n har slillel sig 
a[l'i8Pnde OYerfor del pørg maal, d l drej r sig 
om .. aa er del rigtigt, thi den folighed al Iaa 
1 10 •le fl re lomand betjente Rangerlokomotiver 
har bele Tiden. Yærel lil lede. Del er all aa 
int l nyt. 

Mini ·t reus et1lag11e Udtale! er om andr 
afOrgani alionen rej le Krav berører ikke denn 
·a om en lonning mæ. ig b dre Placering af

d Lokomotivfyrbødere. der maa udfør Fører
tjene le paa de enmandsbetjent Rangerlokomo
ti1'er.

Overfor J\lini lcrem; . aal d · indlague 
, ·1and1nrnk1, der eflerhaanden giv r .- Indtryk 
af al Mini l ren vil fa lholde, al del ·kal være 

Lokornolivfyrbøcl re, . om skal føre Rangerlo
komoliverne, .-taar vorl. Vi er ikke aa for
dringsfulde, . om Mini leren gerne vil give d l 
Udseende af, vi har plejet Forhandlinger gen
nem mange Aar og med for. keUige Minislre, 
og vi haabcr og ·aa paa, al vi ad Forhandlingens 
\'ej kan faa bragl pørg ·maalel lil den Løsning, 
al del kal Yære Førere, der fører Lokomotiver
ne, og ikke Lokomotivfyrbødere. 

Uich. Lillie. 
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'DANSK [QKOMOTIV1iDENDE 
Overfor den af Hr. Lillie i ovenslaaende Ind

lac)g fremførte Bemærkning om, at vi i en re
daktionel Tilføjelse til hans sidste Artikel har 
skrevet, at der ikke her i Bladet er gjort Ind
rnndinger mod Berettigelsen af de rejste Krav, 
vil vi gøre opmærksom paa, at det ikke er et 
11yl Standpunkt, som vi har faaet fra den ene 
Dag til den anden; men at dette staar i den 
nøje te Samklang med den Stilling, vi altid har 
indtaget i vor Virksomhed og Kamp for at skaf
fe de bedst mulige Kaar for alle Arbejdere i 
alle mulige Stillinger og naturligvis ogsaa for 
Lokomotivmændene, som vi under og ønsker de 
bedst mulige Fod10ld; men vi har amlidigt li
gesom Ministeren fremhævet, at det er taktisk 
11klogl paa merværendc Tidspunkt, da man 
:,;Laar uverl'ol' Gem1emføl'el"en af højere Kon
junklul'tillrt'g, al rej;;r Krnv om Ændring af del 
11u gennem 30 Aar g�lclencle Forhold, hvor drl 
at køre en Rangermaskine paa en Station al
t.il har været betragtet for en Fy1,br1ders Stilling, 
og vi l1ar fl'emha'vet, at ethvert ·Forsog pan 
al l'rernme Særkrav er i denne Situation en 
Kæp i Hjulet. 

Selv om clel forbav8er os i ikke ringe Grad, 
al Hr. Lillie - efter de fremkomne Oply. nin
ger __:_ vedbliveudc l1ævder, al "Minisloren har 
:;lillel sig ganskr afvisende, L'lldda der af Mini
steren [ornden andel og ·aa er Lilhudl on ·For
handling •om en Forøgelse af Lokomoli vførere, 
saalecles al ikke Lokomotivfyrbødere, som det 1111 
cl', i Almindelighed kører i ht>ngcre Tid ·som 
Førere paa Linien, IJvilket vil blive af meget 
væsentlig økonomisk Bet.yd II i 11g fur Lukomot i v
[ yrbøderne, saa glæder det o,· dog af u,·ell ·taa
ende Indlæg al kunne .kon:;lalere, al Hr. lJillio 
nu indtager en mindre aggre siv og mere for
liandlingsvenlig Holdning end i sit fonige lncl
læg og i Fredericia-Rcsoluliouen, ug paa Bag
grund heraf glæder vi os til ikke al se flere 
Indlæg i denne Sag. Vi er overbevist 001, at. 
Ministeren vil søge al skaffe ikke •blot Loko-
111otivmæncle11e, men alle Lalsljenestemænde1w 
de Forbedringer, ;;om del er muligt -at ge1mem
føre. og Yi ll'ar ogsaa den Tro, at Lokomotiv
mændene vil være fornuftige uok til i alles 
velforstaaede Interesse al slaa sig til Taals med 
det til enhver Tid gennemførlige. 

Lol/,a1id-falslen,k Ve11slreblad imleholdl cle1t 

13. December 1924 følgende:

Under Overskriften »Lokomoli vrmendene ·Lil
ler Lønkrav« har en eller anden stor Skribeul 
i Soc.-Dern. for 7. els. forsøgt at tilsøle Lo
komotivmændene med en fuldstændig - men 
sikkert. bevidst - v ilclledende Forklaring paa, 
hvad Lokomotivmændene holdt Møde om i Fre
dericia. 

Jeg skal ikke her komme nærmei·e ind paa 
de Forhandlinger, der er ført med Generaldi
rektøren om en haa1'dt tiltrængt•Forbedring af 
de Lokomotiv.fyrbøderes Lønningsfor;hold, som 
maa udfore Lokomotivførertjeneste paa en
mandsbetjente Rangermaskiner . Denne Tjeneste, 
der ikke alene er fysisk anstrengende, men 
hvor der samtidig lægges 2 Mands Ansvar paa 
en, turde - om man var end nok saa reak
tionær i sin Tankegang - have Krav paa saa 
megen Forstaaelse saavel fra Ministeren som 
fra en aa krybende Personlighed som Hr. Char
les Petersen, at den burde behandles aglig og 
fri for Indblanding af Politik; men det er 11u 
en Gang d'Hrr. Socialdemokrater· Kneb, naar 
det kniber, saa drejer de Medaillen. At Hr. 
Lillie l1ar wt >rel radikal Folkeliugskand i dal, 
kommer ikke den ag ved, l,vilken saavel For
fatteren som Ministeren ogsaa meget. godt ved. 
Om :Ministerens Imødekommenhed taler Frede
riciamødet tydeligt sil Sprog og kan ikke mis
for ·taas. 

1kt er , ,erlig vcerd al lcl'gge :Mærke Lil Mi
nisterens Udtalelser om Kousrkve11sen for a11-
dre Tjene tmrnends Vedkommende før Hr. Ohar
les Petersens ubeherskede Angreb paa Lokomo
ti vma'ndcnc om, at disse ønsker at skaffe sig 
'ærfordclc; cl isse cerfor-dele, 80rn Lokomotiv

mændene ønsker sig, er analoge med de For
hold og - for at bruge Hr. Petersens egne 
Ord - S1:t>1fordele, som lian og 1'\finisteren ikke 
alene søgte, men fik ge1111cmførl for et ikke 
ri11gc A11tal a[ ckl'PS Medlemmer ved Lønning·
lovells Hevision, og ;;om i11ge11 Lokumotivmand 
nogen �i 11de 'lt.u forment cl isse Mennesker; me11 
l'i maatle af fælles Hensyn lade vore ligge. Og 
nu, naar man efter s-aa lang Tids F'orløb søger 
al faa ikke Sa:-11fordelc, men den samme Bo
relligelse . ."Om amlre Kategorier har for deres 
�lecllemmer, ;;om maa udføre e l  Arbejde, der 
kræl'el' sccrlig pull.kllig Udførelse ug Sikkerbed, 
saa falder man over os med 011 Artikel som 
nmvnl i Soc.-Dem. 

De Krav, .�om .�lilles al Lokomotivmæudeuc. 
er iwerken m1:'�·e eller mindre, men fuldstæ11-
d1g ;.let ;;amme, som naar en Portør, der er 
Rangerleder, forfremmes Lil Overportør, fordi 
lian bar cl større Ansvar end den Portør, som 
udfører almindelig Portørgerning. Ligeledes 
forlanger vi for den Lokomotivfyrbøder, som 
maa udføre en Gerning, �om er mere ansvars
fuld end den almindelige Lokomotivfyrbøder
gerning, at han ogsaa fuar sin Løn derfor. Del 
er det, som er a:fvist, og som Ministeren he
legner som økonomi ·k uigennemførligt. Ved 
Ministeren cl,1, ikke, al der for hYer Ranger
fører er en Rangerleder; altsa-a, kan det gen
nemføres for den ene, aa vel ogsaa for den 
anden. 
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'DANSK [QKOMOTIVT,DENDE 
Hr. C. Petersens lange Forklaring skal jeg 

ikke opholde mig ved. Jeg tror n mlig endnu 
paa, at alle organiserede Tjenestemænd vil vur
dere han. dtalelser efter Fortjeneste. Men 
lad mig sige til Hr. Peter en: Ka t. bort Dere. 
ocialdemokrali ke Klædehon og taa frem i 

Deres øgenhed, saa skal De . ikker'L (aa Løn 
.·om fortjen!, og lad være at saa Mi fornøjel-
ens æd og lad vær med at prale af det store 

Forbund og tal ikke nedsættende om det lille. 
Det er jo i Mod Lrid med ..,ociali mens Lære, 
men maaske er De ikke naaet , aa langt endnu 

Katekismus en. 
Gedser, December 1924. 

P. essing, Lokomotivforer.

VIL MAN DRIVE LOKOMOTIV

MÆNDENE UD AF SOCIAL

DEMOKRATIET? 

Følgende Artikel er nægf Pf 
Optage!. e i •Soci:il-Demokra
Len«: 

f HolbcC'k \mt ,'-;o ialdemohat for d. 

!)_ els. er optrykt <'Il \ rti kPl » Loktrn10L.i v

mænd ne til! r c rkrav«. DPml<' Arti

kel er fra. Bladet ,'ide fremstillet paa en 
Maade, om d 2000 org.an i. eredc Loko
motivmænd - af hvilke de 65-'i'IJ p 'L r 

Sociald rnokralt·r, og ·hvMaf iklk faa lw
ldæ let ellPr har bt'kl.-1:--dt 'l'ill,id hverv i 

kornmunalp !had og kommunale l\0111mi:--

,:,.ioner, valgte ,paa vm·t Partis Li let -
utvivl..omt vil rcaap1·c imod. og som drr 

derfor Pr Anledning til at knytte• rt Pnr 

Kemærkninger til. 
Hvad elve ,S:igc-n »Lokomotiv[ør re 

paa , amtlige , 'tatens Lokomotiv01·« an

gaar, da hviler vort Krav paa et saadant 
Retfærdigheden Unrncllag, oa den him
melrnabemle l rl'tf· rdiahed, {ler liager i, 

ar efter Aar at a.nv ncle en D l af Ha

nern Persona.le om Lok motivførere. 

men nflønne d m om Lokom tivfyrbød -

re er saa tor, at vi f ler o forvi ede 

om, at vort KraY nok skal blrive gennem

ført. ægtes kan det jo ikke, at kuffel
sen over Mini teren tilling er ærlig 

tor, fordi daværende Trn[�krnini t r J n
. en- øncleru r a,ller de i 1909 ind aa den 

uret[ærdige lonmc; Slige Maade, hvorpaa 

cl paagælclend Tjene t mænd blev b -

handl de. ærnte Mini ter .paabegyndte 
da ogsaa en ucce siv Ordning af For

holdet, hvorpaa der iden er la,pp t flere 
Gang . Det var derfor utænkeligt, at Ar

bejderpartiets Mini ter pure afviste ag,m; 

men der vil mulig senere blive Lejlighed 
til at besl æftige ig hermed, derfor skal 
h r blot peges paa d n Maad , hvor;paa 
vort Partis Hovedorgan, det Organ, hvor.i 
Kravet om »lige Ret for alle« Gang paa 

Gang føres frem, har behandlet denne 
ag. 

I bemeldte Artikel meddeles før t, at 

,·or Organisations Formand langtfra var 

tilfred. med Ministeren · tilling, hvorfor 

han foranledigede afholdt et Hovedbesty
rels :,;- oa Tillid mandsmøde, paa hvilk t 

han fore log en Resolution, cl r vedtoge . 

1 elv orn Bladets Medarbejder nu ikk 
vil r gn med Organisationen Hovedb -

styre I e, saa er Forholdet alligevel det, at 

det var Hov dbestyr l:,;en, der afholdt fø

de d 'n Daa Min1isterens Afslag mocltoge::;, 
om foranlediaecle Tillid mand mødet 

.·ammenkaldt, . amt her forelagde Re olu
tion 11. 

Da Bladet off hele 8pørg�maalet, der 
Pr et Sporgsmaal om lønningsmæ ig Ret

f1Y'nlighed, 11a•1·mcre bely t, h nvenclte del 

.'ig til den (•ne af , 'agen. I arter, n mli" 
Trafikmini::;tcren, og der fter til en , agen 
11,·Nlkomn1t'nd!� Organisation leder. MP

d(•ns der intet t at sig til, at der skm· 
1-((•nvendelst til Mini teren, kan det ikke 
nnclgaa. at man finder d t ukorrekt, nt 

Blad t ikke, om d t eller altid ker i 

. lige 'rilf,x•ltle, henv ndt ig til , ag n. 

anden Part, Lokornotivmænclen s Organi

sation; thi vi e. r .in vante til at Løn
spørg rnaal bcly t, først og fr rnmest af 

d ,paagæld ncl Arbe:ideres Organi ation. 

clernæ t af Modparten, Arbejd. giveren rl
ler dennes teclfortræder. 

D t ma.a derfor ogsaa vække Forun

clrina, at Bladet har fundet nle<lning til 

at henvende sig til Dan k Jernbanefor
bund Leder, idet d nne Organi ation int t 

har med cl n foreliggende ag at skaffe. 
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'DANSK fQ.KOMOTIVTiDENDE 

Og af hvilken Beskaffenhed er da de Op
lysninger, Hr. Ch. Petersen, med hvem vi 
i Fællessager har et udmærket Samarbej
de, har givet Bladet. 

Først siger Hr. Petersen, at Lokomo
tivmændene i 1917 ogsaa vilde skaffe sig 
Særfordele fremfor alle andre Tjeneste
mænd. 

Dersom det, at arbejde for sine Med
letnmers Interesser, skal kaldes for at ar
bejde for Særfordele, saa hører jo i Grun
den alt Organisationsarbejde op. Og Hr. 
Petersen, der som Medlem af Lønnings
kommdssionen fik gennemført en Række 
Forbedringer for sine Medlemmer, kunde 
da passende tage sig selv i Brystet; men 
det er vel aldrig faldet nogen ind, at der 
her var Tale om Sæ1·interesser" 

Videre siger Hr. Petersen - og atter 
finder man her Bladets V æremaade for
underlig, idet Hr. Petersens sidste Be
mærkning ikke findes i den fra København 
udgaaede Provinspresse, m8n kun i Ho
vedstadens Socialdemokrat; thi vi i Pro
vinsen maa dog vel ogsaa blive bekendt 
med en kendt Partifælles Stilling - vil 
han gøre o.pmærksom paa, »at Lokomotiv
mændenes Organisation kun omfatter for
holdsvis faa Medlemmer, og ingen Tilslut
ning har til det store rrjenestema ndsfo1·
bund«. Naar tages i Betragtning, at Hr. 
Petersen saare vel ved, at vor Organisa
tion omfatter samtlige Statsbanernes Lo
komotivmænd, samt at den var tilsluttet 
Landets største 'rjenestemandssammen
slutning »Fællesrepræsentationen for of
fentlig ansatte Tjenestemænd« (hvis Leder 
var den kendte Socialdemokrat, Skolein
. pektør Th. Petersen, Lyngby) fra dennes 
Oprettelse til dens Opløsning; ,hvilken sid
ste fandt Sted for ca. 2 Maaneder siden, 
og i meget høj Grad efter Hr. Ch. Peter
sens egen Tilskyndelse, saa ha1· man sik
kert Lov til at betragte en saadan Ud
talelse som Perfidi. 

Idet jeg slutter dette lille Indlæg, skal 
jeg udtrykke Forventningen om, at man 
vil indse, at en Gentagelse af den her be
nyttede, i Strid med tidligere anvendt, 

Fremgang maade ingenlunde vil virke 
gavnlig for vort Partis Vækst. 

Kalundborg, den 10. December 1924. 
E. Kuhn,

Medlem a[ Dansk Lokomotivmands Forenings 

Hoved,bestyrelse. 

SANDE VENNER 

De :Medlemmer af D. L. F., der ved Jubi
læumsfesten havde Lejlighed til at høre paa 
alle de gode Ønsker og hjertelige Ord, som Hr. 
Charles Petersen ved denne Lejlighed udtalte og 
den Glæde, det havde været for ham at sam
arbejde med vor Organisation, havde god Grund 
til at tænke, at naar vor Organisation havde saa 
udmærkede Venner og Forbundsfæller, vilde det 
ikke blive vanskeligt at gennemføre vore Krav. 

Efter at have læst Hr. Cb. P.s Udtalelser til 
Pressen i Anledning af den i Fa. vedtagne Re
solution, faar man ligesom en bitter Smag i 
Munden, og kan ikke undgaa at tænke, at hvis 
det er den Slags Venner, som Rich. Lillie og 
Hbst. har, saa er vi vel rejst med dem, og der er 
god Grund til al ønske vor Herre maa bevare 
dem for deres Venner. 

At Ministeren vil forsøge at. gøre Spørgs
maale·t til en ,politisk Aktion maa staa for hans 
egen Regning, forøvrigt kan man vel vanskeligt 
fortænke en Politiker i, at ban vejrer Politik i 
alle Spørgsmaal, men al Hr. Ch. P. skulde hjæl
pe sin (og forøvrigt ogsaa min) i politisk Hen
seende . tore Bro'r at undskylde hans Optræden. 
havde man med nogen Ret ikke Grund til at ven
te; thi lige aa lidt som nogen fornuftig Loko
motivmand kunde finde paa at modarbejde, 
a:t Hr. Ch. P. under LønkamPagnen fik sine 
Klassefæller, de stationsmesterprøvede Portører 
rykket op, hvor de ifølge dere · Stillings An
svar og Beskaffenhed hører hjemme i lønmæ -
sig Henseende; lige saa lidt skulde man synes, 
at han . om Organ.isationsmand kunde modar
bejde en sideordnet Forening i at faa et Krav 
l'rem, ;;om er lige saa gammelt som f. Eks. For
holde!. med stationsmesterprøvede Portører. 

Et gammelt Ord siger, at en Stodder ikke 
laaler en and n har to Kæppe, anden Grund 
kan vist ikke mange tænke sig til Hr. Git. P.R 
Udtalelser om Lokomotivmændene; thi lige saa 
naturligt som del er, at han Medlemmer kom
mer til at beklæde den Stilling, hvor de ifølge 
Arbejdets Art og Ansvar hører hjemme (jeg 
tænker i denne .Forbindelse .paa den alm. Op
rykning, som fandt Sted blandt Stationsperso
nalet fra Rangerleder til Overportør II og frem
deles op efter til Rangermester), lige saa na
turligt skulde del synes, at der til at føre et 
Lokomotiv hører en Lokomotivfører og ikke en 
Lokomotivfyrbøder, og maa man ikke have Lov 
at vente, at den øverste Leder af en Org. viser 
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 
Forstaaelse ogsaa for en sideordnet Org.s Krav, 
naar dette er berettiget, selv om Org. efter Ch. 
P.s Mening kun er lille og ubetydelig.

Medlemmer, som har fulgt med i Arbejdet
gennem Aarene har haft god Grund til at være 
glade for den gode Forstaaelse, som i de senere 
Aar har her ket inden for de forskellige Kate
gorier af J ernbaneorgani ationer, og ønsker sik
kert ikke Tiderne omkring 190 tilbage, hvor 
man, hver Gang man fik et faglig Blad af en 
anden Jernbaneorg. i Haanden, næ Len var for
]Jeredt paa al finde generende og fornærmende 
Udtalelser mod sin egen. Hr. Ch. P. burde for
staa, at hans Udtalelser om Lokomotivmændene 
let giver hans egne Med.lemmer, af hvilke der 
jo findes mange, som er ret ungdommelige, An
ledning Lil saarendc Bemærkninger over for det 
Lokopersonalc, der dagligt i Almindelighed ar
bejdes godt og fordrageligt sammen med; lige
ledes er han som gammel Organisationsmand 
ikke uvidende om, at en Hovedbestyre! e maa 
fremsætte de Krav, som Medlemmerne onsker, 
og selv om I-Ir. Ch. P. er nok saa meget Tra
fikmand, vil han ikke kunne benægte. at Kravet, 
Lokomotivmænclene stiller, er fuldt ucl berettiget, 
11elv om Tiderne er nok aa daarlige. 

Jaar I-Iovcdbe tyrelsen udfører det Arbejde, 
vi Medlemmer forlanger, vil det sikkert heller 
ikke falde vanskeligt at kelne mellem fagligt 
og ,politisk, og ingen af D. L. F.s J\-Icdlemmer 
vil have van kelig ved at ·lutte op om sin fag
lige Bestyrelse; thi selv 0111 Ministeren og I-Ir. 
Ch. P. nok aa meget er mine Partifæller i po
litisk Henseende, følger jeg dog min Hovedbe
styrelse mecl Tillid i faglige Spørg maal, selv 
om dens enkelte Medlemmer eventuelt har en 
anden politisk Farve, og llbst. har i dette Til
fælde 7,;m: lwncllct, ·0111 Medlemmerne enskecle, 
selv cm det ikke i Øjeblikket var belejligt hver
ken for �[inisteren eller Hr. Ch. P.; iøvrigt liav
de man vel med nogen Ret kunnet vente, at en 
politi k Mini ter i Almindelighed ikke . tillede 
sig helt afvi -ude overfor en Uretfærdighed, som 
Administrationen vilde give I-Iaand til at faa ret
tet paa. 

Esbjerg, Deceml0er 1924,. 
H. 0. 11 ejring.

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. Januar 1925 kan Lokomotivførerne 
0. P. T. 0. Jessen, Knudshøj, Møllebakken, Ka
lundborg og 0. F. M. Larsen, Finsensgade 38,
Esbjerg, fejre 25 Aarsdagen for deres Ansæt
telse som Lokomotivmænd.

JULEFEST 

De københavnske Lokomotivfører Afd. af
holder Juletræ og Bal Tirsdag den 6. Januar 
Kl. 6 Em. i Paladsteatrets blaa Sal. 

Der vil til Fordel for Juletræet blive bort
loddet Stof af blaat Klæde til en Habit, som er 
skænket af Skræderfirmaet K. Olsen & Co., Ve
sterbrogacle 70. 

Bestyrelsen. 

EFTERLYSNING 

Paa Mødet i Fredericia clen 5. December 
bortkom en Fyldepen. 

Den, som fejlagtig har medtaget denne, be
des venligst sende den til nærværende Blads 
Reelaktør. 

SYGEKASSEN 

Lægetilsynet med 33. Lægedistrikt - Helle
rup - vil under Jernranelæge Paullis Sygdom 
blive varetagel af læge 0. Simony, Trane
gaarclsvej 66. Konsultationstid: 1-2. 

TAKSIGELSE 

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved 

mit Jubilæum. 

P. Carlsen,

Lokomolivfører, Kalundborg. 

KRANSE KASSE 

I den lille Notits om Kran eka sen i forrige 
Nr. af Bladet er indløbet en Fejltagelse, idet 
Kassereren Na n er anført som H. R. Dyb
vang, skal være Aage R. Dybvang. 

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER 
NYE BØGER 

Sj.- Jyl.-
Falst. Fyn 

12776b 11312b Knudsen, Sven V.: Alverdens 
glade Drenge. II. Østen. 

12968 11470 Baadsgaard, Anna: Ivar Groths 
Hustru. 

12969 11489 Rønne, Jørgen Falk: Konsulin
den. 

12970 11479 Margueritte: Forfængelighed. 
12975 285 Do tojef kij; De Undertrykte og 

:b"orurettede. 
12985 11497 Christiansen, Karen: Skjulte 

Kræfter. 
129 9 11485 Noach, E.: Rektors Elev. 
12992 11506 Oluf en, 0.: I-Ios Ørkenens Søn-

ner. 
12999 11453 I-Ierzog: Kammerater. 
1.3000 1114-39 Br(H'crsen, A.: Snurretop. 
13001 11450 I-la Jy, Th.: Tess cl' Urberville. 
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'DANSK}QKOMOTIVliDENDE 
Sj.- Jyll.-

Falst. Fyn 

13002 11471 Barfoed, Aage: taden falder. 
13003 11501 Jul. 1924. 
13004 114 0 Muusmann, C.: Den forseglede 

Konvolut. 
13005 114 1 Itrarup ielsen: Fra Mandalay 

til·Mo kva. 
13006 1H72 Bønnelycke, E.: Floriane. 
13009 11493 Bjergby, Nicoline: Konsulens 

Yngste. , 
13010 11438 Breum, Soph.: Under Sneen. 
13012 11436 Bast, Jørgen: Dolly Sisters. 
13014 114-42 Christensen, Olga: Den giftige 

Charme. 
124-06h 10948b Strange, Helene: Inger Prier. II.

13024 114 6 Nygaard: Soldate1,bryllupet 
Susa. 

13025 Bull, J. B.: Jørund Smed. 
13032 11532 Ott, Estrid: Gerd og Gadedren-

1306/i, 
1303 
13041 
13042 
13043 

1304-5 
12927b 

13067 
13072 

13075 
J3080 
13081 
13082 

1993c 

11538 
11537 
11510 
11500 
11496 

gene. 
Vollquartz, I.: Alt for grim. 
do.: Birthe Breve. 
Reumert, Ellen: Livets Puslespil. 
Erichsen, Erich: Evas Døtre. 
Chri tensen, Hj.: Klostret paa 
Undrum. 
Reinhard: Manegens Børn. 

11457b Leopold, S.: Fru Lunde og hen
des Døtre. II.

11530 
11535 
11504 
11531 
1152 

Renan: Jesu Liv. 
Sillanpåå: Den fromme Elendig
hed. 
Linck, 0.: Fra Kina til Danmark. 
Sæter, Ivar: Skrefsrud. 
Lykke-Seest: Ludvig Ludvigsen. 
Lomkroso: Kvindens Sjæl. 
Jensen, Joh . V.: Myter. 3. Bind. 

Udnævnelse fra 1-12-24: 
Lokomotivfører N. C. 0. Bendixen, Korsør, 

efter Ans. til Lokomotivmester II 1 Aarhus H.

(min. Udn.). 
Lokomotivfører C. A. E. Aarkrog, Odense ef

ter Ans. til Lokomotivmester II i Randers (min. 
Udn.). 

Lokomotivfører F. C. Kun t-Hansen; Ka
lundborg, efter Ans. til Lokomotivmester II i 
Kalundborg (min. Udn.). 

Haandværker P. E. 0. Hørning, K;i;ihavns 
God bgd., efter Ans. til lokomotivmester II i 
Kbhvns Godsbgd. (min. Udn.). 

Lokfyrbøder C. Andersen, Nykjøbing M. 
(Rangerfører), til lokomotivfører i Brande 
(min. Udn.). 

Forflyttelse fra 1-12--4: 
Lokomotivfører S. P. Rasmus en, Gjedser, 

C'fter Ans. til Kalundborg. 
Lokomotivfører F. A. Møbiu , Brande, efter 

Ans. til Frederikshavn. 
I,okomotivfører H. P. Bispeskov, Oddesund 

Nord (De_potforst.), efter Ans. til Gjed. er (med 
Ophør af Funktion som Depotforstander). 

Af ked. 
Lokomotivfører J. C. H. Hammershøj, Kbh. 

Goclsbgd. efter Ans. p. G. af Svagelighed med 
Pens. fra 28-2-25 (min. Afsk.). 

lok,omolivfyrbøder R. B. Jfarcu en, Her- . 
ning, fra og med Lt-11-�I� (betragtes som 
bortgaaet af Tjene ten). 

KØBENHAVNS· KOLONIAL FORSYNING 

I Vesterbrogade 63, I 
Hj. af Dannebrogsgade. 

Dame, & Børnekonfektion 

I 
samt Ktoler I 

Rat
5

;b;;�;iing I 
Nærværende Nummer er afleveret 

paa Avispostkontoret d. 19. December. 
I 

LOTHARDT DAHL. 
Vesterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandsgade 1, 

Største Kolonial- og Konserves-Import i Da!]mark. 
Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid b1JJ1gst. 

Vore Automobiler korer overall i Byen oa Forstæder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

DANSK ANDELS LIVSFORSIKRINGSSELSKAB 

Tegner alle Arter 
Livsforsikringer 

,, KOLDING HUS" 
KOLDLNG 

Statstel/. Nt·. 23 
Centrnl • 300 

Oprettet 1898 

/ Livsforsikring med Alderdomsforsørgelse. 
SPECIALITET: \ Kapitalforsikring med Arverente. 

Amk. Gummivare 
lodaslri Vestergade 3 lbbrn. n. 
llodcrsprøjter, SanilclS- t Sr1cplcjearlili:lcr 

Ill. l'rislisle mod SO Bre i f'rimrk. 
DISlRET EKSPEDITION ♦ Telr. B1en 1195 

Jernbanemænd 10 pCt. Rab:it 

I 

Billigst i Danmark. 
Ægte 6 Pd. 7 Kr., 9 Pd. 10 Kr. H , ink! Spande. Sendes 

Onnlng oyeralt pr. P?s_topkræv
nmg. Best1llmg paa 
minust 18 Pd. p6rtofrit. 

Københavns Honninghus, Graabrødrelorv 4, Kbhvn. K. 
Tele{. 6021. Største og ældste Specialfirma. Grdl. 1829. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbeuhavn B. 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 

Annonc ... Expedition 
Ny Vestergade 7 3, København B. 

Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
Te,tDII� paa allP Postkonttrer i SkandinaviPn. 

Telefon Central 14613. 
Kontortid Kl. 10-4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 

.. 

__ lø _________ I 1-
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