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FAMILIEFRIBEFORDRINGEN. 

l 1909 nedsattes en Finanslov pare
kommission, hvis Opgave var af ren spa
remæssig Natur, og om bl. a. stillede For-

lag om Begrænsning af saavel de an

sattes egen Fribefordring som af Familie
fribefordringen. Af tatsbanern s Gene
raldir-ektorat protesteredes <ler den Gang 
kraftigt mod saa omfattende Be kæringer 
og der argumenterede med særlig Vægt 
for de aJ1s-attes egen Fribefordring ocr Re
sultatet af Kommi sionen Overvejelser 
blev, at der stillede Forslag om Af kaf
felse af Familiefribefordringen for de den 

1. April 1912 og enere ansatte. Be kæ
ringen kom ,altsaa kun til at gaa ud over
de fremtidig ansatte, som vid te, hvad de
gik ind til.

Denne Ordning har der selvsagt altid 

været tilfredshed med og der 'har af Or
ganisationerne gentagne Gange været 
gjort Forsøg paa at faa dette Forhold 
ændret. Denne Ordning har nu været 

gældende i godt 12 Aa.r, og "J'allet paa dem, 
·om ikke havde Adgang til F-amiliefribe
fordringen ,:;teg ar for ar, saaledes at
ca. Halvdelen a.f Per onalet ikke havde
Adgancr til Familiefri;befordringen. Det
rnr jo indlysende, at den Rettighed, de ef
t r 1. April 1912 ansatte havde til egen
Fribefordring ilrke havde samme Værdi
om de før 1912 ansatte, naar de var af
kaarne fra a.t rejse ud sammen med Fa

milien, og de økonomi ke Forhold har jo 
ikke været af en saadan Karakter, at der 
kund es bort fra Udgiften til Billetter. 

Den Opgave, at faa bragt denne ag 
til n tilfredsstillende Løsning har ligget 
Organisationernes stærkt paa inde og ef
terhaanden som Tiden gik, blev dette For
hold mere og mere utilfred tillende. 1 
1917 vaJ.' der Fm·bandlinger i Gang for at 
faa agen 'bragt i Orden og paa Delege
retmødet be'handledes pørg rnaalet og det 
be luttedes den Gang a.t yde nogen Kom
pensation for at naa det øn kede Maal. 
Imidlertid blev Situationen under Krigen, 
meden Forhandlingerne førte , pludselig 
vanskeligere, aaledes at agen maatte 
stille i Bero, og samtidig rettedes der en 
almindelig Opfordring til den mindst mu
lige Benyttelse af Fripa rntten paa Grund 
af de mange Togindskrænkninger. 

lmidlertid har Fripa spørgsmaalet hele 
Tiden været aktuelt, der er blevet pre set 
pa.a af de yngre Aargan_ge, paa det sidst 
afholdte Delegeretmøde blev det paalagt 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 

I lovcdbc ·tyreisen at focogc at faa 

. 'por-,:,;maalet lo t, 0 0' tier var for aa 

,·idt heller ino-en egenlliO' o-od B O'tun

delsc for .._'kel let m ,Jlern de ældr og de 

yngre, l◄ olk som ell r i alle a,ndre Hen

�cender Yar liO'e til! de. D r var kun en 

I C O'rundcl c, og d t var Besparel hen

') net. kulde dette pørg rnaal lø e , var 

det naturligt at faa d t lø t, forinden de ef

t 'r 1 12 ansatte havde Flertal indenfor 

Orga.J1i ationerne, det vilde da være dem 

111uligt lv at b tomme hvori de· Korn

pt•11;,ation n kulde vær . o- det er da 

.ikke ikkert, at der vilde være trnffet en 

,-;nadan Ordning, s0111 den nu trufne, men 

,tt den vilde have budt de ældre en daar-

1 igere Ordning. 

Da Fælle udvalget underhaanden ble\' 

klar ov r, at der nu kunde vær en Mu

l igh cl for at faa denne a.g lø t, indsend

le der den 6. eptember f. . et ndra

gcndc om Familiefripa til de efter 1. 

April 1912 an atte Familier. Inden for 

l•�ælle ud alo-et va,r det den almindelige 

Menin O', at kulde dette pørg maal have 

l cl igt til n gunstig Lø ning, maatte man

O'rib det rette Tid punkt, og d t kan vi t

lllecl Be temthed sige at det Tid punkt,

der valgte , var det bedst mulige.
I den kri velse, der fremsendtes af 

Fælle udvalget, nævnte intet om Korn
pen ation r, men overfor Ministeri ts Øn-

k' om Kom pen ationer var der elvfølgc-

1 i(T intet at tille op, oo- det, det drejede sig 

om, var, at Kompen ationerne blev saa 

smaa om mulige. - Den 6. December 

indkaldte Fælle udvalo-et til Forhandling, 

hvoroYer følo-ende Protokol førte 

Tilslrde val': for r:e11eraldirekloratef: Gene
raldirekloren, Kontorchef Lunn og Kontrolor 
I�. T •rkel en: 

for .Jem/)((1teorgcwisafio11erne Fællesudrnlv: 
:'nedker L. Hansen, Lokomotivfurer Hi

°
ch. Lil

lie, Konlrolør A. Ohmeyer, Forrelning fører Ch. 
Pelersen og Assistent L. Cln. Lar en. id t
mnnle forle Protokollen. 

L-'orlw 11cl/i11g15e11we: ]�ct•llesud rnlgels nd ra-
gende af 8. eptember cl. A. om Familiefribe
fordring _til cle efter 1. April 1912 ansatte Tje
ne lemænd. 

General-llirekføren bød Velkommen, oplæ
·t 1'\dlesuclvalget · krivel e og bemærkede, at 

der om de i Skrirelsen anfurte rgumentalio

n •r kunde sige.· l'll Del baade for og imod.
'talsbanernes Administration har i det . torc

og hele ympati for al faa en Ordning, hvor
red kellet fra 1912 for·vinder, og hele Per
sonalet bliv r ligesLill t, - cl. ,· . .. fa.ar samme
Antal Familiefripa. og den ril være rillig Lil al
støtte Be ·tnl'belsrrnr for at opnaa en Ordning,
hds man kan finde den rette Form. agen
rrdrører og:;aa tovgivningsmagten, selv om det
er en Ver ·u1·post.

Jrg har undrr.�ogt por r, maalet økonomi
·k 'idr, aaleclr. om det vilde optræde paa 
l�inansloren. For sid le Vinansaar ( 1923-2/4.)
brløbcr Summen for den nuwl'rende egenllige
Familiefripasbefordring . ig til ca. 470 000 Kr.
for ca. 10 000 familiefripasberettigede. Hvi ·
man .-kulde regne og aa med de efter 1912 an
�atlc og med 211: Familiefripa. Lil hver af disse,
ril man komme paa yderligere ca. 5 700 fami
liefripasbereltigede og skønsmæ ig beregnet ca.
130 000 Kr. mere, ialL ca. 600 000 Kr. Det er
imidlertid klart, at dette finan lovmæssige Tal
ikkr repræ enter L' den virkelige um, som
Slal ·banerne mi ter i Indtægt red Fribefor
dringen - det r et betydelig larnre Beløb om
det er gan. ko umuligt at an ·laa med nogen
·om hel t ikkerhed.

Foruden de egentlige Familiefripas haves 
jo tillige 
Torvefripas ene. der andrager .. g3 500 Kr. 
Fripas til Skor- og Søbaderej er . 1�2 000 -
Fri befordring til kolerejser . . . . 31� 000 -
Fripas til ygerejs r . . . . . . . . . . . . 20 500 -

Alle cl isse gælder ogsaa for an.-alte efter 
1912. 

Jeg rilcle lro, al hvi man skal komme til 
en Ordning, maa man ogsaa møde med Kam
pen. ationer; jeg øn ker derfor at høre Fælle.,-
11drnlgets Udtale! e herom og om hrorledes Sa
gen kan gribe an. 

(' It. l'elersen: For I er ·onalet er det et tort 
'porgsmaal at faa rn Ordning. Vi har for

handlel før (i 1917) og var da ved at komme 
til en Overen kom t: men Krigssiluationen m. v. 
umuliggjorde det. Vi har ogsaa været aa tem
melig klar over, al der vilclr bliYe krævet Kam
pen aLioner, men hrl t saa Yi en Ordning for-

11clcn. Det er o. cl rfor magtpaaliggende al 
Kompensationerne !•liver aa maa som muligt; 
og vi dl helst slippe med kun at afgive ganske 
pnkellc Fripa .. . aa mrget mere om der er me

get gode Grunclr for at gi,·e Fribefordring til 
clP unrre. :Mange af er nødigt nogle af deres 
J<'ripa . Del rr rnnskeligt at sige, at Yi er incl
·lillet paa al afgive et vist Antal; men kal vi

afgive, kan det kun blive el Par tykker.
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'DANSK fQKOMOTIV li DEN DE 
ne11eralclirektoren: HYormange kal aa de 

unge have? 
('It. Petersen: Relsl som de øvrige. For Sla

len belyder Udgiflen ikke saa meget; der skal 
jo ikke i den Anledning løbe flere Tog. 

Generaldirektøren: Nogen ligefrem Kom
pensalian er det rel ikke muligt at naa, da den 
nuværende Adgang til Familiefribefordring 
efterlLaanden hører op, medens den ønskede, 
sl!lr om del bliver et lille An lal Fripa., vil løbe 
11d i Fremtiden. Der vil sikkert fra Lovgiv
ningsmagtens Side blive stillet Krav om, at de 
Tjenestemænd, der nu har Familiefripas, skal 
afgiYe en Del. Fra Administrationens Side er 
det af Betydning at faa Skellet slettet, og jeg 
rnenel'. at de familiefripasberettigede ikke bør 
beholde flere Fripas, end der gives til de unge. 
.Korn1fansalionen rnaa herefler være den, at der 
a[gives 12, hvorefter alle fremtidig Jaar 12 Fa
miliefrip;;i,s (Tur og Retur). Dette Tal svarer 
ogsaa omtrent til Gennemsnittet, af det af samt
lige Tjeneslernænd benytlede Antal Familiefri
pas. Skal vi l;;i, ve en Reform, bør den laves til 
B11nds, saalede. at man 11u 11drydder Kilden til 
Misfornøjet ·en. Paa dette Grundlag kan De 
venle min tølte. 

Ch. Petersen: Vi kan ikke tænke os, at det er 
g1:1rligt at komnl() saa langt ned for dem, der 
har Familiefripas. Hvis det var gørligt at faa 
Tallet hmvet til '18-20 for alle, var det muligt, 
at det Personale, der har Familiefripas, vil afse 
4-6 Fripas. Der er mange Familier, der ikke
kan af e Fripas. Tanken om at tildele et ensar
lel Antal Familiefripas er tiltalende.

Ohme!}er: 4- Fripas sparet vil som Forhol
dC'ne er i Øjeblikket give ca. 78000 Kr., 12 
li"ripas opnaaet vil koste ca. 65 000; en Kom
pensation paa 4 Fripas maa derfor formentlig 
være tilstrækkelig. 

Oenera1,d:irekløren: D� 130 000 Kr. er bereg-
1wt, saaledes som Forholdene nu er, men dette 
Tal vil forhøjes efterhaanden. 

Rich. l,illie: Jeg kan under. trege, hvad 
Formanden udtalte: vi kan ej gaa med til at 
1-1fskaffe 12 Fripas. ne Medlemmer, som har 
Fripas. er ikke indstil let paa at kunne afgive 
12. Der er en vis Velvillie hos Personalet til
at afgive nogie Fripas. Jeg har Bemyndigelse
til at afgive I�, men kan ikke gaa videre. Det
er vel regnskabsrnæssigt set en Fordel at have
,:amme Antal Fripas til alle. G.eneraldirektøren
kan sikkert regne med Tilfredshed hos det Per
sonale, der ikke har Familiefripas.

Generaldirektøren: Man kunde vel ikke ind
,·kr ænke Ordningen til kun at gælde for de nu
nt'l'endc ansatte og lade Spørgsmaalet staa 1• 

aabent for de efter I. Januar 1925 ansatte? 
Dette vilde mulig lette Gennemførelsen. Refor
men maa bevillingsmæssigt hvile i sig selv. For 
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Aclminislralionen vil det være det mc l tiltalen
de. at dee skabe. Lighed i Antallel lil gamle og 
1111ge. Hvis der opretholde et torl Tal for de 
gamle, 111,la vi Irengere ned med Tallet for de 
unge: dette r ikke. saa tilfredsstillende. 

('It. Peterse11: Hvis man laver en Ordning pr. 
I. Januar 1925, vil de gamle Van.·keligheder
onstaa p;;i,any. Kunde man ikke eventuelt ord
ne del .�aaledc at alle fik J8 Farnilicfri pas?

Ue11eraldirekteren: Naar ler gen nem n itl ig 
kl111 bruges 12 Fripas, er Tallet 18 særdelc · 
iløjl. 

Ol11ne!Jer: For Jernbaneforeningens Vcdkom
me11de I igger agen meget Yan, kel igt, forel i 
SpørgsmaalC't ikke endnu trænger sig paa med 
saa stor Slyrkc. Afgirel,;e af 12 Fripa vil være 
i Personal.els Disfavør, og jeg anser det i del 
l1ele laget ikke for muligt at forelægge min 
Organisation et saa vidtgaaende F·or,;lag. 

Ch. Petersen: Jeg er bange for, at Familie� 
fribefordringcn helt vilde uddø, hvis der ku11 
laves en Ordning 111·. ·1. Januar 1925. 

Forslaget om samme An tal til alle er tilla
lendc; og hvis Tallet kan srnttes til 18. vil jeg 
tilmade Organisationerne at tiltræde det. 

Ueueralclirekløren: Kunde man ikke naa til 
Ensart thed ved en faldende kala for de 11 u 
familiefri pas berettigede Tjene. tema:md rnecl 1 :2 
som ende.ligt Maal og eksempelvis saaledes, al 
Tallet sattes til 18 i de før. te 2 Aar, o&: derefter 
til 15 i de næste 2 Aar og 12 for Resten, dc1·
efter var man naaet til Ensartetheden. Om 
4-5 Aar vil de gamle ikke have aa stor Brug
for Familiefripas som nu. 

Samtlige Repræsenlcinter gik imod denne 
grach i:e J edsrnttelse. 

Ch . .  Petersen: Det er ikke muligt at kom11w 
under 1 for cl.em, der har Fripa . De gamle 
lun jo Ret til 24. 

Generaldirektøren: Det er kun en Ret, der 
k;;i,n borttages, l1vad Dag det skal være. Be
løbet til Fribefordr.ingen staar kun paa Finan 
loven og bevilges for hvert ar. 

Ch. Petersen: Vi ma.a hede Generalclirekto
ren ikke forlange, at vi skal ned under 18: 
det vil bringe Sagen til tanclsning. 

L. Ha.11se11: Det er af Betydning for en Jern
banemands Uddannpl:e, at han komnwr 11d al 
rPjse: men Fam i I iefribeforclringens Bortfald 
har medført, at mange Tjenestemænd saa godt 
som aldrig kan rejse ud. 

Ge11eraldirekføren: Tanken har Yærnt. at 
Forslaget skal hvil.e i sig selv, jeg tror vedbJi
vrnde. at det vilde nPre praktisk at naa ned 
lil samme Antal for ;;i,lle. Familiefripasretten 
bliver mindre værdifuld eflerhaanden for de 
gamle. 

Ch. Petersen: Vi kan ikke gaa med til en 

s 

s . 

,. 

s-



'DANSK _fuKOMOTIV 1i DEN DE 
Ordning. der giyer• mindre nd J Lil de gam
le. yderligere H.eduklioner maa ske for de unge. 

Nici,. Lillie: Kan man ikke graduere saa
lC'dC's: :.0 til d _gamle, 15 til de efter 1912 an
salle g 10 til de efter 1025 an alle? 

Generautirekcren: Del er ikke heldigl at have 
3 Tal at operere med. 

L. 'hr. Larsen: Kravel om Familiefripas
li I de efter 19'12 ansalle er blevet for lærket 
e[ler Etableringen a[ den billige øndagskør. el. 
Personalet i DriHen har kun gan ke enkelte 
Søndage fri i Aarels Løb og kan cl rfor ikke 
faa Del i del Gode, som den billige øndag kør
:;el er for hele den øvrige Befolkning. Det bli
,.('r saa ofte fremhævet, at vi i Fribefordringen 
har et Gode fremfor andre Borgere; men her 
er der et Omraade, hvor del omvendte er Til
[ældet. Søndagstjenesten er i Forvejen tri. t 
nok og ofle længere end Hverdagen ; den af
skær ,. tilmed Tjenestemandens Familie fra 
�-undagens Glæder. Det vil derfor Yære rime
I i t a L tage disse Forhold i Betragtning ved 
l dmaalingen af Fripa ·enes Antal.

Generaldirektøren: Kan vi ikke komme 1111-
der 1 ', maa vi !--live ved delle Tal for dem, der 
nu har Familiefripa . Vi kulde herefter egent
lig ned ætL Tallet tilsvarende for de unge; men 
jeg mener dog at kunne holde mig til de 12. 
Hvis vi kan enes derom, vil jeg anbefale den 
Ordning, hvorefter de før 1. April 1912 ansatte 
Tjene lemænd faar Familiefripas ene Antal 
ned.-al til J aarlig, og de den 1. April 1912 
eller enere ansatte opnaar 12 Familiefripas 
(Tur og Retur) aarlig, alt regnet pr. 1. Januar 
1925. 

dlrykkel »hjemmeværende Børn• i Ordre 
A li I har giYet Anledning til Misbrug, Begre
bcl kan ikke omfalle f. Eks. vok. ne selverhver
,ende Børn. Generaldirekloralel har allid 
straks grebet ind, hvor aadanne Mi brug af 
Familiefripas ene blev opdaget; men Be tem
;relsen hr r a ffa ll s klarere f. Ek . derved, al 
drr ·ælle en Aldersgræn. af 1 Aar, men med 
den Un lage] e at der ved Ansogning til Ge
neraid i rekl ren kan erlwlde Fri befordring til 
Børn o,er 1 Aar, naar di e helt eller i del 
nc ·eullige er under Formldrenes For org. 

Ohmeucr: Der er noget u undt i det paa
pegede Forhold, og jeg Yil tro, at det er rig
lig>'l, om man i alle Parler Interesse holder 
den af Hr. Generaldirektøren angivne Grænse, 
og Mlede al de, der er under Forældre· For
sorg, kan komme med. 

Generaldirektøren: } or hjemmeværende 
Børn under 1 Aar forbliver Forholdene ufor
andret. 

Rich. Lillie: Hvis f. Ek . en Tjenestemand 
i Aarhu har en Søn paa 24 Aar, som studerer 
i København, kan der altsaa til denne udstedes 
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Fripa.; men hvi amme Tjene lemand har en 
hjrmmera•rend Datter paa 19 Aar, som tjener 
t n maanodlig Løn af 110 Kroner, kan der ikke 
til hC'nde erholdes Fripas? 

Generaldirektøren: I første Tilfælde ja, i 
idste nej. 

Ch. Petersen: Børn over 18 Aar, hvadenten 
de er hejmme eller ude, kan all aa erholde Fri
pa , naar de i det vc-esenllige er under For
cl.'ldrenes } or org? 

r:eueraldirektøren: Ja. 
('h. 1-'elersen: Med Hensyn til Tallene 1 

og 12, da har jeg for laael disse som det aller 
y rst opnaaelige. 

Generaldirelrtøre11: Ja. 
Gh. Petersen: Et Par af Organisalionerne 

kal have Beslyrel esmøder om agen, hvorfor 
vi maa bede om Betænkningstid til Onsdag. 

Ricl,. TJil/-ie: Det er en tor Imødekommen
hed o, el'f�r de unge, hvilket vi paaskønner og 
·iger Generaldirektøren Tak for; men det er

et sla.'rkl F rlangende for de gamle. Vil Gene
rald ireklør n ikke kunne . ætte Tallet Lil 20?

Ge11eralclireklcre11: Det vil ikke blive let al 
gennen1føre agen, naar der ikke vi es større 
Offervillighed. 

Ric!,. Lillie: Kan Alderen for hjemmevæ
rende Børn ikke forhøjes fra 1 til 20 Aar, mod 
at Børn over 20 Aar, men under Forældrenes 
For ·org, ikke fik Ret til Familiefripas. 

Genernldirektøren: Det vil blive en daarli
ger Ordning for Per onalet. 

Ch. Petersen: Vi vil lilraade vore Organi
sationer al tiltræde Generaldirektørens Forslag, 
da vi betragter det om det yderste, hvortil Ge
n raldirektoren kan strække sig. 

a mtid ig vil jeg takke Generaldirektøren for, 
al vi kom hinanden saa nær, og haabe, at det 
Yil lykkes Generaldirekloren og Ministeren at 
føre agen igennem. 

Generald'irek/øren: Minisleren vil konferere 
med Finansudvalget ind n Midten af denne 
Maaned. 

Ricli. Lillie: Der vil jo ingen Forandringer 
ske med Hen yn til Vognklassern ? 

Generaldirektøren: ej, der vil ingen For-
andringer ke i de gældende Regler paa dette 
Punkt; ved Fælle udvalgets Aflevering af An
dragendet i eptember fik jeg Ind Lryk af, al 
paa delle Omraade kunde der ikke Lilbydes 
Kompensationer . 

. Hermed lullede Forhandlingen. 

Efter at b gge Rig dagens Finansud

valg har tiltraadt den Overenskomst, der 
naaedes ved Forhandlingerne, er Nyord

ningen gennemført med Gyldighed fra 1. 

Januar 1925. 
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'i>ANSKfQKOMOTIV1iDENDE 
NYTAARSBETRA6TNIN6ER. 

Ved ytaarstide er det ret naturligt at 
vende Blikket tilbage og se, hvad Aa,ret 
har bragt, og hvilke Begivenheder, der er 
passeret, og som der kan være Anledning 
til at mindes. 

Januar Maaned stod for Organisatio
nen i Jubilæets rregn og den 24. Januar 
afholdtes en stor Jubilæumsfest i Indu
striforeningens Bygning i København og 
amtidig ud endtes et Fe t krift, i hvilket 

Organi a,tionen Hi torie skildres. Paa 
mangfoldige Maader blev det tilkendegivet 
Organisationen, at den havde erhvervet 
ig en anerkendt tilling. 

I Februar Maaned forhandledes der 
af Jernbaneorganisationernes Fællesud
valg om de ny Ferieregler, og den 11. 
F bruar kom det nye Pristal, der gav en 
'tigning paa en Portion. 

l 1aJ·ts Maaned afgav ddannelses
kommis ionen in Betænkning, og Broen 
over Lillebælt vedtoges af Rig dagen. -

dddannel eskommissionens Flertals Ud
talelser er i det tore og hele blevet gen
nemført og Eksamenskommission er ble
vet nedsat. 

April Maaned stod i Valgets Tegn, og 
resulterede i, at ocialdemokratiet danne
de Regering. 

I Maj Maan d kunde Boligudvalget af
lutte it tore og betyd11ingsfulde Arbej

de med Regulering af Huslejerne i Tjene-
temandsboligerne, et Arbjde der medfør

te betydelige Tilbagebetalinger til mange 
Tjenestemænd af for meget opkrævede 
Lejer. 

» Vor tand«, Jernbaneforeningen 
Medlemsblad, fejr r 25 ar Jubilæum. 

l Juli Maaned bragte en Forhandling,
Organisationen førte med Generaldirekto
ratet, det glæd lig Resultat, at alle Lo
komotivførere ved deres fyldte 40 Aar fik 
ud tedt Frikort. 

I ugu t b kendtgøres Pri tall t, og 
Dyrtid tillæget stiger med en Portion. 

I eptember Maaned afgav Forenl{
lingskommi sionen in Betænkning, i hvil-
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ken Kravet om Forrentning af tatsbaner
ne b. a. fremsattes. 

Den 1. Oktober førte Organisationen 
Forhandling med Generaldirektoratet an
gaaende Betjeningen af Rangerlokomoti
verne, undet - hvilken Generaldirektøren 
lovede overfor Ministeren at vilde anbefale 
Gennemf rel en af en Mellem tilling for 
de Lokomotivfyrbødere, der udfører Tje
neste om Førere af de enmandsbetjente 
Rangerlokomotiver. 

Dan k Jernbaneforbund fejrede sit 25 
ar Jubilæum. 

I ovember Maan d, den 25., afslog 
Mini teren for offentlige Arbejder at gaa 
med til nogen om helst Forbedring ai di -
e Tjenestemænds Kaar, ud fra den For

ud tning, at det gik godt som det gik. 
Mini teren udtalte ved samme Lejlighed, 
at han vilde ætte alt ind paa en Forbed
ring aJ Konjunkturtillæget. 

I::en 5. ec mber afboldtc i :B rederi
cia •t Møde af Afdelingsformænd fra hele 
Landet for at tage Stilling til den ved Mi
nister ns Holdning opstaaede ituation. 
P.aa. Mødet vedtage en Resolution, d r
blev optaget i en stor Del af Dagspressen,
og medførte en Disku sion om Spørgs
maalet gennem Interview m. m. Ved en
Forhandling den 6. December i General
direktoratet med Fællesudvalget opnaae
des en Ordning, saaledes at alle Tjeneste
mænd ved Statsbanerne faar Ret til Fa.
miliefribefordring.

I aa Tærskelen til det nye Aar er en 
tor Del af Lokomotivmændenes Tanker 

henvendt paa Aarets seneste Begivenhe
der, ocr ærlig Spørgsmaalet Rangerloko
motiv rnes Betjening. Ministerens Afgø
rel c i denne ag skuffede Lokomotiv
mændene og medførte en stærk Bitterhed, 
navnlig naar henses til Generaldirektø
rens hele velvillige Holdning og Lyst til at 
fa.a dette aargamle pørgsmaal ud af 
Verden. 

Denne ' ag taar stadig paa Dagsor
d nen og maa af Retfærdighedshensyn lø
se før eller en r . 

En af de Sager, der først kommer for 
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i det nye Aar, og som er aif betydelig In
teresse for alle Tjenestemænd, er Ordnin
gen af Konjunktmtillæget for det kom
mende Finansaar. Paa dette Om1'aa.de vil 
Ministeriet, efter Trnfikministerens Udta
lelser, sætte alt ind for en aa god Løs
ning om muligt, og lad os da haabe, 
at Ministeriet maa have Held med sig til 
Uennemfø1·elsen af sine Planer. 

STATSBANELOVENE. 

Folketing udvalget har den 17. ds. af
givet følgende Betænkninger over de to 
8tatsbaJ1elovloi- lag: 

I. Forslag til Lov orn Styrelsen af

Statsbanerne. 

Forslaget til Lov om Styrelsen af Stats
banerne, der er udarbejdet paa Grundlag 
af Administrationskommissionens lste Be
tænkning, ændrer for Hovedliniernes Ved
kommende intet i den nuværende Organi
sation af Statsbanernes Styrelse, idet man 
fra alle Sider har erkendt, at en Omorga
nisation ikke er nødvendig for, at ,Statsba
nerne kan ledes efter mere forretnings
mæssige Principper. Fonnaalet med Lov
fornlaget er at skabe en mindre detailleret 
Styrelseslov end den nuværende og derved 
sætte Minister og Administration i Stand 
til uden Ændringer i Lovgivningen at ind
rette Forholdene efter Tidens Krav. 

Der er i Udvalget Enighed om, at dette 
naas ved det foreliggende Lovforslag, der 
saaledes maa siges at være et Fremskridt 
fra den nuværende Ordning, der sætter 
for snævre Grænser for Ministerens og 
. dministrationens Handlefrihed. 

Efter det foreliggende Lovforsla·g kan 
Dctaillerne ordnes ved ministeriel Afgørel
se eller ved Ændringer paa de aarlige ·Nor
meringslove. 

Fra forskellig Side har man fremsat 
Tanken om en Ændring af J ernbaneraa
dets Sammensætning og Virkeomraade. 
Man har saaledes ment, at · der i større 
Omfang end hidtil skulde drages Nytte af 
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Raadets Medvirkning, og det vai: derfor 
naturligt, at Spørgsmaalet om en ændret 
Sammensætning af Raadet blev drøftet. l 
den Henseende har der fra enkelte Med
lemmei· af dvalget været peget paa Mu
ligheden af at gi ve Repræsentanter for 
Erhvei-vslivet Plads i H,aadet, ligesom en . 
lfopræsentation for Personalet har været 
paa Tale. Fra anden Side har man frem
hævet det ønskelige i, at de af Rigsdagen 
valgte Medlemmer af Raadet havde Sæde 
i Hig-sdagen, saaledes at Raadet var i vir
kelig Kontakt med ;Rigsdagen. Man er dog 
fra alle Sider enig om, at en Forandring 
af Raadets Sammensætning ikke er heldig 
paa nuværende Tidspunkt, hvorfor man 
er enedes om at stille dette Spørgsmaal i 
Bero, indtil den nye Styrelseslov har virket 
i nogle Aar. 

.Man er under Forhandlingerne i Ud
valget gaaet ud fra, at der vil blive gjort 
Forsøg paa i saa stort Omfang som for
eneligt med Kravet om en ensartet og for
svarlig Ledelse at give de enkelte Led i 
Driften den Dispositionsfrihed, der er en 
Betingelse for at skabe den størst mulige 
Interesse for en økonomisk Drift. En væ
sentlig Betingelse for, at Forrentningskra
vet kan virkeliggøres, er, at ikke alene 
Statsbanernes øverste Ledelse arbejder for 
dette Krav, men at alle Tjenestemænd hver 
paa sin Plads yder deres Medvirkning. 

dvalget ønsker, selv om det ikke di
rekte staar i Forbindelse med selve Lov
forslaget, at understrege, at det efter den 
Udformning, man bar givet Forrentnings
kravet, sikkert vil være af Betydning, at 
der, saa vidt det er gørligt og økonomisk 
forsvarligt, opstilles Rentabilitetsbereg
ninger for de enkelte Strækninger, og at 
.<!er .gøres alt for at indføre en simplificeret 
Drift paa de enkelte Banestrækninger, der 
egner sig dertil. 
.. I den nuværende Styrelseslovs § 4 fast
sættes Antallet af Distrikter til »mindst 
3«, medens det foreliggende Forslag in
tet indeholder om Antallet. Udvalget 
foreslaar, at Antallet fastsættes til højst 
3, saaledes at det fastslaas, at dette Antal 
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J i trikter ikke kan overskride , m dens 
Anta,Jl t admini trativt kan ind krænke , 
saafremt Forholdene maatte øn keliggøre 
dette. 

l Lovforslaget § 12 fastsætte Lo
ven lkrafttræden til 1. Januar 19� •. Da 
Lovforslag t ikke kan færdigb handle til 
d(•1111c 'rid, foreslaas Loven Ikrafttræden 
fnstsat til den 1. pril 1925. 

d, alget ind tiller Lov for laget til 
Vedtaael med de forannævnte Æn-
dring r. 

IT. F01·slag til Ændringe1· i , 

'l'alcstloven. 

r dvalgct har 0jort Lovfor laa t Lil 
(:cnstand for en indaaacnde Drøfte) e og 
·er enigt i, at n tørre Bevægel e frihed
for Mini ter og dministration paa Takst
ornmadet er en nødvendig Betingel for
en mere forretning mæ ig Drift af tat -
hanerne. Efter Lovforslaget bevares de
nuværende Mak. imaltak ter aalede , at
en ITorhøj 1 e herudover tadig kræver
Rigsdagens amtykke; der søges kun
Hjemmel til tørre Bevægel esfrihed in
denfor Mak imaltak terne. For at opnaa
en saadan Bevægelse frihed indeholder
Lovfor lag t følgende mere betyd nde Æn
d ri11ger i d n hidtil gældend Tak tlov:

1) D n hidtil aældcnde Be temmel -e i

� 59, 2det · tykke, om, at lavere rraksLr 
cnrl de i H nhold til Loven gældende kun 
kn.11 indføre , efter at Mini ter n har intl
lrrntet Erklæring fra Jernban raadet og 
Sfl mtykkc fra de 2 af Rig dagen nedsatte 
Finrw udvalg, bortfalder. 

2) Mini teren bemyndige til at fa t
, "i'l.'itc Undtagelsetariffer (jfr. Lovfor ln
gci Punkt 5); 

3) Generaldirektør n bemyndiges til
at træffe Fragtaftaler m -d Enkeltmand. I 
F'orbind I hermed staar For laget om, 
nt Loven § 59, 5te tykke bortfalder. 

For Punkt l's Vedkommende r d-
valaet enigt i, at en tørre Bevægels sfri
h cl for Mini t ren er øn k lig, men man 
on k r ikke, at denne Bemyndige] e ud-
trækkes til at omfatte en almindelig Ned-
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ættcl e- af de i Loven anførte Grund
lak�t r. dvalg t ha,r derfor ved Æn
clrinasforslag Nr. 1 f re laaet en Ændring 
af s 59, 2det tykke, hvori dette nærmere 
fast laa . D nnc Ændring r tiltraaclt af 
iVfini teren. 

1 dva.lget har i denne Forbinde] e clrøI
t •t foli"lre<lcn for og aa at give clmini

traitioncn Beføj 1 c til at forhøje Lovens 
lnrncltak ter. Da Ministeren har udtalt, 

at cl r i en over kuelig Fremtid næppe vil 
hlive nvendel e herfor, har man ladet 
�pør' maal fald , idet man peger paa den 
l•'rilrcu, Admini trationen vil have til bl. a.. 
at ændre Dcgro ionen (jfr. Lovens §§ 60, 
GI oa 6· ) . drnlget gaar iøvrigt ud fra, 
at Loven Bo temmelser bemyndiger Mi
n i t ren til p1ed den Begrænsning, der in
deholde i dvalget Forslag til ffattel
sc af Lovens § 59, 2det tykke, at ænd.n" 
de udre0nedc Takster i op- og nedgaaendc 
Hetning. 

l•'or Punkt 2's Vedkommende r UJ
valaet enigt i, at cl t vil være heldigt af 
Hensyn til cl n sta.dig stigende Konkur
rence, om ] ane1·ne r en tand for, at 
Min i. ternn bem ndig . til at fa t ætte 
l ndtag 1 e tariffer.

For Punkt 3' \ cclkomm nde kan cl
n1Ja l til træd , at der give . dgang til al 
1rLefft• l•'rn ataftaler m d Enkeltmand. Ud
,·nlgPt har kun øn I et at fa t laa, at det 
er finislcrcn, der i aa Hen eende ·taar 
til An,·rnr ornr for Rig dag n, saafr mt 
. aadanm· F'raataftaler fra Rig dagen i
d,, skuld' blive g_iort til Oen tand for Kri
tik. ffrrtil siat r .Ændringsforslag Nr. :?. 

Fra c·n enkelt id inden for clvaJael 
l,nr man p g,t paa, at Be ternmelsen m 
de strrlia .l!"'ragtaftalcr kunde medfør en 
okonomisk Fon! l for de tørr Virk, om
hcder, der i E rak i vil blive de ene t •, 
·0111 vil kunn opnaa den nævnte Rabat. 
Man har paa den anden Side været paa 
det rene med, at rnan ikk vilde kunde for
lange, at den Fragtned ttel e, der even
tuelt aivc, en vi Virk omhed, automati�k 
lilfalder all andre Virksomh der af am
me Art. Dette vil uden 'l'vivl hindre, at 
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Bestemmelsen kom til at svare til sin Hen
sigt. 

Ministeren har under Samraad med 

dvalget erklæret, at Hensigten med 
Fragtaftalerne med Enkeltmand var dels 

at søge den nuværende Tarif bevaret for 
tatsbanerne, dels at tilføre dem ny Tra

fik til den højst mulige Fragt og i alt Fald 

med Fortjeneste for Banerne af Gods, som 

for Tiden overhovedet ikke kommer til 
F r endel e, eller som paa Grund af de 
dermed forbundne økonomiske Fordele 

sendes paa anden Ma.ade end med Stats

banerne. Da Mini teren endvidere frem
hævede, at en Benytte! e af Be temmelsen 

til at begunstige større Virksomheder i 
høje te Grad vilde stride mod tatsbaner

nes Interesse, hvorfor det var udelukket, 
a.t den vilde blive benyttet med dette For
maal, er man fra alle Sider enig om at

lade de nævnte Betænkeligheder falde.

Udvalget foreslaar med Ændringsfor-

lag r. 3, a.t Bestemmelsen om Lovens 
Revision i Rigsdag amlingen 1931-32 

udgaar, da det altid staar Ministeren eller 
Rigsdagen frit for at foreslaa en Revision, 
saafremt Forholdene maatte gøre dette 
paakrævet. 

Udvalget indstiller Lovforslaget til 

Vedtagelse med de forannævnte Æn
dringer. 

Ændrings/ orsu:ig. 

A[ Udvalget, tiltraadt af Ministeren for offent

lige Arbejder: 

Til § 1. 
1) Punkt 2 affattes saaledes:

,2. I § 59 bortfalder 5te tykke, og 2det Stykke 
affattes saaledes: 

,Ønsker Ministeren at indføre Takster 
for Personbefordringen eller Godsbefor
dringen eller Befordringen af levende Dyr, 
som i al Almindelighed er lavere end dem, 
der fastsættes i Henhold til nærværende 
Lov, kal han dog først, efter at have hørt 
J ernbaneraadet, indhente Samtykke hertil 
hos de af Rigsdagens 2 Ting nedsatte Fi
nansudvalg.« 

2) Punkt 7 affattes saaledes:
,7. I § 65, Afsnit •B. Befordring paa særlige 

Vilkaar«, tilføjes følgende nye tykke: 
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•Ministeren for offentlige Arbejder kan
fastsætte Regler, hvorefter Generaldirektø
ren i særlige Tillælde, hvor Hensynet til 
Driftens Økonomi maatte gøre det ønske
ligt, kan nedsætte Taksterne med indtil

. 
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pCt. for Personer og 331/3 pCtt. for Gods 
og levende Dyr.« 

3) Punkt affattes saaledes: 
•8. § 71 udgaar.«

SYGEKASSEVALGET 

Ved de i Henhold til § 12 i Statutterne for 
de jælland ke og falsterske tatsbaners Em
bedsmænds og Betjentes ygekasse foretagne 
Valg af Repræ entanter for Aarene 1925 -27 
har Optællingen af de afgivne Stemmer givet 
følgende Resultat: 

Af General ekretariatets, Søfartsvæ enets, 
Regnskabsvæsenet , Hovedrevisoratets, Trafik
tjenestens (ikke Togtjenesten ) Per anale, Per
sonalet i Regnskabsafdelingens og i Trafikafde
lingens Kontorer i Generaldirektoratet, Perso
nalet hos den Kommitterede i Handelssager og 
bos Di triktschefen er valgt: 

Af Interes enter i 1.-9., 11. og 12. Løn
ning klasse: 

Antal 
Stemmer 

Assi tent C. J. M. Wieth . . . . . . . . . . . . . . 268 
A istent , Frk. K. Ammentorp . . . . . . . . . . 3 
Medhjælper B. B. Jensen . . . . . . . . . . . . . . 1 
Overbanemester C. W. J. Ove en . . . . . . . . 1 
Lokomotivfører Frode ielsen . . . . . . . . . . 1 
Overportør 613 C. 0. Petersen . . . . . . . . . . 1 

Af de øvrige Intere enter: 
Antal 

Stemmer 

Overportør 613 C. 0. Petersen .......... 390 
Ornrmatros 35 R. Kantsø .............. 128 
A sistent, Frk. K. Ammentorp . . . . . . . . . . 30 
Assistent C. J. M. Wietb . . . . . . . . . . . . . . 14 
Banearbejder 3 8 N. C. Madsen . . . . . . . . . . 1 
Portør 2401 K. Rasmussen . . . . . . . . . . . . 1 
Medhjælper C. F. Biilow Mii.ller . . . . . . . . 1 

Af Togpersonalet, Værk ledernes og Maskin
tjenestens Personale samt Per onalet i Maskin
afdelin_gen Kontorer i Generaldirektoratet er 
valgt: 

Af Interes enter i 1.-9., 11. og 12. Løn-
ning klasse: 

Antal 
Stemmer 

Lokomotivfører Frode ielsen .......... 351 
Materialforvalter 0. H. J. Larsen . . . . . . 64 
Jernbanepakmester 111,7 P. K. Jensen . . 9 
As istent C. J. M. Wieth . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lokomotivfører F. J. Nielsen . . . . . . . . . . 1 

Il 
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Af de øvrige Interessenter: 
Antal 

Stemmer 

Haandværker 1291 H. L. Hansen 566 
Lokomotivfyrbøder 751 E. B. Bendtsen .. 327 
Pakmester 147 P. K. Jensen .......... 210 
Haandværker 933 J. Mathiesen . . . . . . . . 164 
Materialforvalter 0. H. J. Larsen . . . . . . 4 

Desuden 6 Stemmer spredt paa 4 Interes
senter. 

Af Bane-, Signa!- og Telegraftjenestens Per
sonale samt Personalet i Overingeniørens, Over
arkitekten og i Baneafdelingens Kontorer i Ge
neraldirektoratet er valgt: 

Af Interessenter i 1.-9., 11. og 12. Løn
ning klas e: 

Antal 
Stemmer 

OYerbaneme ter C. W. J. Owesen 60 
Fuldmægtig H. C. A. SeYerin:en . . . . . . . . 14 

Af de øvrige Interessenter: 
Antal 

Stemmer 

Baneartejder 388 . C. Madsen ........ 455 
Telegrafformand 8 P. S. Petersen ...... 151 
Overbanerne ter C. W. J. Owesen . . . . . . 11 
Baneformand 89 N. F. Nielsen . . . . . . . . 1 
Pens. Telegrafnæstformand 350 C. F. Wil-

lerup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Overmatros R. Kant ø . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1 !) Stemmesedler, der iøvrigt ikke vilde have 
ændret Resultatet, var ugyldige. 

Herefter er nedennævnte valgt til Repræsen
tanter og uppleanter for Sygekassen for Aare
ne 1925 -27: 

Repræsentant: 

Assistent C. J. M. Wieth, Hellerup. 
Overportør 613 C. 0. Petersen, Enghave Billet

alg ted. 
Lokomotivfører Frode ielsen, Kjøbenhavns 

Gocfobanegaard. 
Haandværker 1291 H. L. Hansen, Centralværk
ledet, Kjøbenhavn. 

Overbanerne ter C. W. J. Owesen, 1. Distrikt, 
Kjøbenhavn. 

Banearbejder 388 C. Madsen, Kjøbenhavn 
Hovedbanegaard. 

Jste Suppleant: 

A istent, Frk. K. Ammentorp, Regnskabskon
trollen. 

Overmatros 35 R. Kantsø, Masnedø. 
Materialforvalter 0. H. J. Larsen, Maskinaf

delingens Regnskabskontor. 
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Lokomotivfyrbøder 751 E. B. Bendtsen, Kjø
benhavns Godsbanegaard. 

Fuldmægtig H. C. A. Severinsen, 1. Bane kon
tor, Kjøbenhavn. 

Telegrafformand 8 P. S. Petersen, Kjøbenhavns 
Godsbanegaard. 

Kjøbenhavn, December 1924. 

25 AARS JUBILÆUM. 

0. Larsen, 

0. Lar en, Esbjerg, er en bekendt Mand fra
D. L. F.s Generalforsamlinger og Møder, har
siden sin Ansættelse som Lokomotivmand den
1. Januar 1900 været stationeret i Esbjerg,
hvortil han kom fra g. Værksted. 

0. Larsen er jo en af dem, som har maattet
stille sine Evner til Raadighed for D. L. F. 
omtrent siden Foreningen stiftedes, først som 
Afdelingskasserer, senere efter Kredsdelingen 
som Formand for Lokomotivfyrbøderafdelingen. 
Efter at han den 1. November 1914 blev for
fremmet til Lokomotivfører, varede det heller 
ikke længe, før han maatte overtage ,Hvervet 
som Formand for Lokomotivførerafdelingen. 
For et Par Aar tilbage fratraadte han efter 
eget Øn ke Hvervet og er nu Repræsentant for 
Rekreation hjemmet, som har hans særlige In
teres e. 

L. er kendt som en dygtig og pligtopfyldende
Lokomotivm:rnd, og en Mand som altid punkt
lig og pligtopfyldende udførte sit Arbejde inden
for Organisationen og har altid haft Interesse 
for at skaffa sine Kolleger og dermed ogsaa 
ig elv bedre Kaar. I det kommunale Ar

bejde har Larsen som mangeaarig Medlem af 
Esbjerg Ligningskommission været Lokomotiv
mændene en god Talsmand, mangen Lokomo
tivmand og Tjenestemand i Es. har god Grund 
til at være Larsen taknemmelig for hans As
sistance i kommunale Sager. Vi takker for godt 

• 

• N. 

.. -



'DANSK fQKOMOTtVµ DEN DE 
amarbejde gennem Aar ne og ltaaber at vi 

1 mange Aar endnu maa drage Nylle af Lar
s ns Evner Lil Ga l'rl for vor Sla 11d. 

Til Lykke med Dagen. 
11. c.

fJ. Jrssc11. 

Den J. Januar 1925 fejl'ede Lokomolivfo
rer 0. ,Jessen, Kalundborg, sit 25 Aars Jubi
laium om Lokomolivniand. Jubilaren ansattes 
·om Lokfbrasp. i Nyborg og hlev den I. Januar
.1900 an ·al som Lokomotivfyrbøclex i Køben
ltavn. J. kom senere til Kors�n· og blev ved
sin Forfremmelse Lil Lokomotivforer i L911�
for0ytlet til Kalundborg, hvor han . ide1· har
været.

J 1iliilaren lw1· ved sin l'enlige og støtte Op
tnt•de11 v11ndel sig mange Venue1: og har aJtid 
nt'rel e11 god Organisation. fælle. hvorfor vi 
bringel' ham et l1jerteligt Til Lykke paa hans 
,J 11bila1umsdag med Øn kel om, al han endnu i 
rna nge Aar rnaa færdes iblandt os og sine krcre. 

Lolcc. 

LOKOMOTIVMANDSKONGRES. 

Nordisk Lokornolirmands L•'ol'hu11d afholder 
Juni i\faaned Kongre. i tockhoJm. 

Del er i Aar 25 Aar side11 den første Ko11-
gre·· af Lokomotirtml'nd fra de nordiske Riger 
samledes. 

EKSAMENSKOMMISSIONEN. 

om Medlemmer af Eksamenskommissionen 
er Maskiningeniør H. Harning og Lokomotiv
forer Ricl1. Lill'ie blevet udnævnte for Eksame
ner for Personale under Lokomotivtjenesten. 

LØNNINGSINDTÆGTEN I 1924. 

Vi . kal i mcslt• Nr. af Bladet bringe dPn 
s,l'dvanJige O1'ersigl over Loko1110tivmænde11es 
lndlægter i 1924. 

TILLÆG TIL DE GAMLE PENSIONISTER. 

Den 19. Dee mber fremsatte Finansminister 
FJra111snces Forslag i Folketinget om person I igl 
Tillceg til de Pensionister. hvis Underslollcl.·e 
er fastsat i Henhold til de for l. Oktober HJJ9 
gældend Lol'e. Till,t•get kan ydes i Tilfælde, 
ltvor der skomws al bestaa el vist Misforhold 
mellem den a[ Tjenestemanden ydede Tjeneste 
og han · eller de efterladtes Pension med Til
lceg, og hvor Forholdene iøvrigt ikke taler imod 
Ydelsen. Tillæget kan i Almindelighed udgorc 
mellem I 08 og 600 Kr. aarlig, men kan 1111der 
ganske ,;,Prlip:e F'orholcl stige til JOO ·Kr. aarlig. 
Del udbetale· maanedlig sammen med Pen
. ionen. 

DANSK PRIVATBANEFORBUND. 

J ndcn[ol'· Dan ·k Prirnlbaneforbund el' der 
op.·taael Uenighed mellem Lokomotivafdeli11grn 
og Trafikafdelingen ai1gaaencle Førelse af Mo
torvognene. Denne Strid har resulteret i en 
l'orel0hig- 13eslulning af Lokomotivafdelingen 0111 

Ucllr..l'd•l e af :F'orbundet.

DYRTIDSTILLÆG. 

I e nor ke Tjenestemmnds Organi ·:1.tioner 
har ofte overfor den nor. ke Regering fremsat 
Krav om Hjælp paa Grund af den Nød ·til
�ta11d, der herskede blandt Tjene tema•ndene. 
Urga 11isationen l1a1· paapeget, at Lønningerne 
i de sid. te Aar er forringet med 1/:1 og det er
c•11delig lykkedes at faa Stat ·myndighederne Lil 
al indse, at der maalle gøres noget. Der for >-
laas nu en Bevilling paa li, Mill. Kr. som For

skud paa Dyrti-dstillæget, der udbetaltes Lil 
Jul f. A. med indtil '200 Kr. til hver Tjeneste
ma 11d 1,0111 For 'kucl paa Gage for 1925, men 
k1111 Lil Tjene.�Le111a.'nd, hvis Gage ikke ov r ·tiger 
G 000 Kr. om Aaret. Det er M:eningon, al For
skud del se11ere skal afvikles Yed eventuelle 
Dyrlids- eller Lontillæg. 

10 

INTERNATIONAL JERNBANEKONGRES. 

De1· vil i Somm�ren 1925 i London blive 
afholdt en international Jernbanekongres. Til 
Del tage I e i Kongre sen er følgende Slatsba ]le
embed,;mænd anmeldt: Generaldirektøren, Di
rektørerne F'/001· og Andersen, Trafikchef Graae, 

Overingeni r Valenliner, Di triktschef Wissen
back, Kontorchef E. Limn og Baneingeniør 
Tvenge. 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 
KAMPEN MOD RUTEBILERNE 

/Jr11 r,s/sjæ/la11cl1;ke .fr•n1'JClll<'8 l•'rC'mlid •r 
lllegl'l lruet paa Grnlld a[ Rutebilerne. Kon
kunen 'C'. Der har i dC'n Anledning vrl'rel Tale 
om a1 standse Banens Drift 1·C'CI inden •r nde 

ars Begynde!. e, men p,rn C'L �lod i HaarleY 
den :W. DecC'mber be. lutt de.· det at fol'L. ælle 
Driften i hvert Fald indtil I. .Juli l!):25. DC'r 
.·kal i den mellemliggC'nck Tid foretage. ind
g-aaC'ndC' Under øgelse 11 f Rimens Forhold, hYor
efter der ska I fremsa'Lles l<or ·l11g til en frC'm
lid ig Ordning af Banen. Drift. 

Hornbækbanen kæmper ligelC'd s mC'd tore 
\'anskC'lighcdC'r, og man har et si" nødsaget 
til at afskC'dige iler• af Per onalet for at skaffe 
Balallcl' paa H •nskalwl. Det er Hen iglen, at 
Tugfor rtjene. ten ved Per ontogene ·kal udfo
n•s af Driftsbe. tyrercn og af Slation for tan-
dcrn Hornbmk o, Grønnehave. 

FOKHANDLINGER 
MED RUTEBILORGANISATIONERNE. 

Trafikmini leren agter at optage Forhand
li llgel' med Rutebilorgani. ationerne og Amt -
raadsrcpnl's ntanter med det Formaal at he
gTa•11:e Bilkonkurrence11. fini:teren vil encl
l'idp1·t• swlle Fart i talsbanerne For øg med 
Jlotonognc lier Biler paa kinner for ad den 
\'ej vi1·k ·ornt al optage Konkurrenc n med Lan
devej bilerne. 

JUBILÆUM 

Oe11 J. Januar 1925 var det 4-0 Aar i den 
.\la ·ki11direktor A. Floor ansatte ved Banerne. 

ARBEJDETS FARER. 

11der clcnn 0Yer krift finde i Kor k ,Lo
ko111otivmand Tidning« n �feddelelse om et 
l held, der fornylig passerede for en Lokomotiv
forer P. Vinye. 

I ndeL" Kørselen hurle Lokf. nogen Larm fra 
Tellder n og for at kon:tatere hvad der var i 
Vej n, gik han ned paa Fodtrin n og paa pn 
eller anden Maade er han fald Laf. 

Lokomoti dyrbøderen r ikke, trak ble ven op
mærksom paa Før�ren For l'ind n, og Toget 
kortC' el godt tykke. forinden han land ede. Ef
lt'r aLToget Yal' ·tand. Pl. kørte han efteren am
tale med 0Yerkondukløren Lilbage, men ikke 
:;aa langt al de fandt Forere11, men kørte frem 
til , lationen. i ledet for. om man efter al
mind lig mcnne ·kelig Fornuft burdP, at de karle 
·cm langt, al d fandl den forulykkede.

1-:fler al Toget rnr kommel til Lationen. 
·cndlt'S el 1 ar )land ud paa Linien for at lede.
og dC' fandl da Vinge beYid lløs o for laaet
paa en 'kraaning. Han blev derfor befordret
til yg hu et, hvorfra han imidl rtid er ucl
·kr 1· t i god Bedring.

:d n B han l1i ng maad •11, at To.gel Loppede,

11 

kort et lille tykke tilbage, . a.a topp de igen 
q.( korle frl'm Lil tation n i 't det for at kør 
saR l,111gt 1ilbage. at de fandt ]øreren, har 
g-jurt c•t uhyggeligt Jndtryk paa cl fle te Loko-
111uli v11m•1HI i li amar Di. trikt. 

Enl11'C'l' J\l alld, . om har m cl Togtjen t at 
g�Jre, ved al ved Overkør:el af Dyr . kal der 
stalldse. for al ltvordan det er gaaet med 
dPt. ,\IC'n hC'J' !adel' man Foreren ligge uden 
at ,·idr det ringe. te om, hrnrlede det er med 
ham. HavclC' det været dyb , ne, b vidsllø: 
som han var, kund An. igtet va�re kommet ned 
i nr n og han Yilde være kvalt, eller en Blocl
aare havde været be kadiget han vild være 
clod forinden Hjmlpen kom. 

Men her blev han liggende paa cl n fro. ne 
Jord, forladt af Toget ikke paaagtet ·aa mege� 
som en Hund - i and hed nogel til Efter
tankC'. 

F:nltver Lokomotivmand, Lokomotivfører 
som Lokomotivfyrbøder bør altid, naar den ene 
.\rand er gaaet ud for at efler no ,et paa 
Jfa -kinen, holde Øje med ham Lil han kom
m r incl paa Fyrpladsen igen. - Der kan jo 
nemt k et Uheld. 

ULYKKESTILFÆLDE. 

Oen 23. December blev Lation fur 'la11der 
G. E. Lauesen, Thi led, dræbt ved Tog 1101' 
Indkør el paa tationen. talion for tandere11 
var be kæftiget med Eftersyn af por ne og 
havde ,ikke b mærket Togets Komme og traadte 
ind i Togv jen umiddelbart for11n Toget. Dø
den paafulgle øjeblikkelig. 

Den 26. Dee mb r kørte en Bil mod Bom
men ved Jernbaneoverskæringen paa Aal ki te
vej umidd !bart forinden Tog 133' Pas age, 
med det Re ultat, at Bommen gik op og Ma
·'>ki nen Forende greb Bilen, der knu Le og 
>tl amtlige Pa agerer kom alvorligt til kade.
Den ene af Bilens 5 Pas agere døde umiddel
hart efter Indlmggelsen paa Ho pilal t.

I) nne sørge I ige Kata trnfe har givet An-
1 •d ni ng til en Mængde Angreb paa tal bane
lrdel,;en for mangelfuld Belysning af Bomme
ne. Enkelt Blade har dog og. aa hafl Øjet 
aabC'nl for, at man ikke uden del re kan lægg • 
helr An rnret for d l kete paa tal. banerne, 
mC'n at der og:aa maa kræ,·e. Pl vi t 
lagt paa Chaufføren, naar . aadanne lykker 
·ker. lh i er Vejr t u:igtbart, maa Ha ligheden
sa.'1Les n cl, aalecles at Muligheden for Kata
.si l'Ofcl' ellel' lteld undgaa ; man har vel Lov
al gaa 11d fra, naar man lejer n Bil, at hauf
føren hal' el n. var for at bringe han Pas
sagerer v Ib holdne til Beslemmelses L det.

For os Lokomolinmcncl. d r og ·aa maa ko
re i al la,,. , ejr g,l'lder den RPg I. al man i 
usigtbarl , ejr maa va�re ,crlig opmærk omme, 
og det c1· in, n c.crlig ndskyldning i paakom
mende h Id tilfælde at \' ej ret rnr usigtbart. 
\'i Yed ikke helt, hvormeget der kræves af en 
�rane!. for al bliYe Chauffør men for at blirn 
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 

Lokomotivmand kræves at Øjnene skal være 
gode, han maa ikke være farveblind og Øjen
prøve sker med visse fastsatte Mellemrum. 

Hvor stor Garanti har man for, at alle de 
Mennesker, der faar udstedt Kørekort, kan se 
til trækkelig godt, ikke er farveblinde, og det 
er dog en væsentlig Betingelse for at kunne 
køre godt, og en Ting til synes det berettiget 
at kunde forlange, at en københavnsk Droske
chauffør maa være saa godt kendt i Køben
havn og Omegn, aaledes at hans Opmærksom
hed skærpes paa de farligere \Steder. 

Hvorfor anbringes Bilmærkerne, der anty
der farlige Steder ikke altid i højre Side af 
Køreretningen og saaledes at Lanternerne kan 
belyse dem i forke. Herved kunde maaske 
afværges eventuelle Uheld. 

TAKSIGELSE. 

Hjertelig Tak for venlig Deltagelse ved min 
Mand, Lokomotivmester C. Thomsens Død og 
Begra vel sc. 

Thora Thomsen. 

Overført fra D. . & M. li'. til D. L. F. 

l. December 1924: Lokfbasp. B. A. Nielsen
og N. H. Andersen i Sønderborg. 

Af gaaet ved Døden. 

Lokomotivmester I C. J. P. S. Thomsen, 
Ø terbro, den 14.-12-24.

Afsked. 

Lokomotivfører P. F. Knudsen, Sønderborg, 
under 16-12-24 (min. Afsked). 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 

I Vesterbrogade 63, I 
Hj. af Dannebrogsgade. 

Dame--& Børnekonfektion 

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

Største Kolonial- og Konserves-lmRort i Danmark. 
Direkte fra Producent til Forbruger, erfor altid billigst. 

\lore Automobiler korrr 011eralt i Byen or, Forstæder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænc1 samt Lægers Forbrugsforening. 

DANSK ANDELS LIVSFORSIKRINGSSELSKAB 

Tegner alle Arter ,, KOLDING HUS" Stcdste�f. N,·. 23 
KOLDlNG Livsforsikringer 
Oprettet 1898 

Central 

SPECIALITET. I Livs_forsikr\ng_ med Alderdomsforsørgelse. 
· \ Kap1talfors1krmg mec1 Arverente. 

• 300 

I 
samt Kioler I 

Ra;;b;;�";i i nu. I Ægte 
Billigst i Danmark. 

Nærværende Nummer er afteveret 

paa Avispostkontoret d. 6. Januar. 

/>,E=.52..52...52..52..S� 

� NIELSEN & LYDICHE 8 �

ru,., YESTR:
0

:�;r;;::� NR. 18 �
J' KØ BEN HAVN B. 

[li TELEFONER 852 og 163. 

�Sc:::!5"252.5'2.!::::i'c= � 

STØT VORE ANNONCØRER 

ø Amk. Gummivare 
Industri Vestergade 3 lbbrn. B. ti Modersprøjter, Sonitcts- l Srge11lcjeartiller 

� 
Ill. Prisliste mod !fO Øre i Frimrk. 

- DISKIIET USPEDITIO! • Telf. Breo It!); 
Jernbancm�od 10 pCl. Rabat 

Fællesforeningen for 
Danmarks Brugsforeninger 

Hovedkontor: 

15 Njalsgade 15 

København 

Telefon 4015. Telefon 4015

6 Pd. 7 Kr., 9 Pd. 10 Kr. 

Honning 
inkl Spande. Sendes
overalt pr. Postopkræv-
ning. Bestilling paa 
- rninrli,t 18 Pil. portofrit. 

Københavns Honninghus, Graabrødretorv 4, Kbhvn. K. 
1"elef. 6021. S11rste og ældste SpecialOrma. Grdl. I 829. 

1 · 
-

' . 

0 1 � fo uottumænn . 
Jtibilættmsmapper og Adresser 

leveres smukt og billigt. Prøve,· og 

l Prisliste vil være til J,;jtersyn hos
d' Hrr. Afdelingsformænd ved stør
t·e Depoter.

Ærbodfgst 

I. C. M. NIELSEN,
Pudserformane/, Nyborg. I 

Redaktion: Vesterbr<ig-itde 98 a 2, Kjøbeobavn B. 
Tlf. Vester 8173 ellt r Centr. 14,613 

Udgaar 2 Gang-e maanedlig. 

A.nnonct--Expedition 
Ny Vestergade 7 3, København B. 

Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
Te�nes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Telefon Central 14613. 
Kontortid Kl. 10-4. 

Frederiksberg Bogtry k.keri, Fa.lkonerallå 11. 
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