
8 �26, AAR6. N�- 19. REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 5. Oktober 1926.

VOLDGIFTSRETTEN 

For ca. 1 Aar siden nedsatte Ministe
ren for offentlige Arbejder et Udvalg ved 

tatsbauerne til at udarbejde Regler for 
en Voldgiftsret samt Regler for Forhand
ling om tekniske Spørgsmaal. Udvalget, 
hvori bl. a. Organisationens Formand 
havde Sæde, afgav som bekendt sin Be
tænkning i Marts Maaned d. A. 

Betænkningen, der ved en tidligere
Lejlighed har været Genstand for en nær
mere Omtale, skal vi ikke her komme ind 
paa, men kun anføre, at da Lønnings
raadet blev bekendt med dette Udvalgs 
Arbejde, fandt det Anledning til paa 
Grundlag af den afgivne Betænkning 9,t 
henstille til Finansministeren, at den for 
Statsbanerne paatænkte Voldgiftsret æn
dredes saaledes, at den kom til at omfatte 
samtlige Statsinstitutioner, hvorved alle 
Tjenestemandsorganisationer kunde faa 
Lejlighed til at forelægge for en Vold
aiftsret de Spørgsmaal, som den paatænk
te Ret var beregnet paa at skulle be
handle. 

Med den af Statsbaneudvalget afgivne 
Betænkning som Grundlag fremsatte 
derefter Lønningsraadet et Forslag til en 
Ordning for en Voldgiftsret for Statens 
Tjenestemænd. 

Forslaget blev tilsendt Centralorgani
sationerne til Udtalelse og den 14. Septbr. 
d. A. var Forslaget, med de Ændringer

Centralorganisationerne fremsatte, Gen
stand for en Forhandling mellem Finans
ministeren, Ministeren for offentlige Ar
bejder og Organisationerne. 

·ner blev her mellem Regeringens Re
præsentanter og 'rjens{emændenes Orga
nisationer opnaaet Enighed, og vi aftryk
irer Ordlyden af den Bekendtgørelse om 
Indførelse af Voldgiftsret for Tjeneste
mænd, som Finansministeren har udstedt. 

§ 1.
Til Afgørelse af Tvistigheder mellem Staten 

og Statstjenestemændenes Centralorganisatio
ner I og II (Funktionærklasserne og Embeds
klasserne) om Forstaaelse af administrative 
Bestemmelser af don i Tjenestemandslovens § 
24 nævnte Art oprettes - foreløbig forsøgsvis 
- en Voldgiftsret, 'hvis I(endelser Administra
tionen agter at følge i de SJ ørgsmaal, som det
ikke efter Tjenestemandslovens § 19 tilkommer
Dom. tolene .at afgøre, hvorhos Cent ·alorganisa
tionerne ved at. indbringe en Sag for Vold
o-ifsretten indgaar paa at efterkomme Rettens
Kendelse.

§ 2.
En Sag kan kun indbringes for Voldgifts

retten af en af de i § 1 nævnte Contralorgani
ationer. 

§ 3.
Anmodningen om Voldgift afgørelse rettes 

til paagældende Centralstyrelse, der, hvis den 
fastholder den paaklagede Fortolkning, er plig
tig til senest en Maaned efter Anmodningens 
Modtagelse at videresende Anmodningen til 
Voldgift rettens Formand. Voldgiftsretten af
viser Sagen, hvis den falder udenfor de i §§ 
1 og 1� afstukne Grænser for Rettens Kompe
tence. 
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§ 4.
Udelukkede fra Paakendelse ved Retten er 

Afgørelser, der hviler paa et stedligt Skøn, f. 
Eks. Spørgsmaal om, hvorvidt enkelte Tjene
ster, efter deres Intensitet, henhører under den 
ene eller den anden af de 3 Tjenestetidsnormer 
(208, 234 eller 260 Timer maanedlig). 

'§ 5. 
Voldgiftsretten bestaar af en Formand samt 

4 faste og 2 for den enkelte Sag valgte Med
lemmer, de to sidstnævnte Medlemmer dog kun 
for saa vidt en af Sagens Parter fremsætter 
Anmodning derom. Formanden og de 4 faste 
Medlemmer samt Suppleanter for disse 5 ud
peges for 2 Aar ad Gangen paa følgende Maade: 

Formanden og en Suppleant for ham væl
ges af Rettens 4 ordinære Medlemmer. Saa
fremt der ikke mellem disse kan opnaas Fler
tal for en Formand (og Suppleant), udpeges 
Formanden (og hans Suppleant) af den faste 
Voldgiftsrets Formand. 

1 Medlem med Suppleant udpeges af Fi
nansministeren og 1 Medlem med Suppleant af 
Ministeren for offentlige Arbejder, begge Med
lemmer (og Suppleanter) indenfor Statens Tje
nestemandsadministration som Repræsentanter 
for denne. 

2 Medlemmer med 2 Suppleanter udpeges af 
Centralorganisationerne blandt disses Medlem
mer, dog saaledes at Centralorganisationerne 
er berettigede til som Medlem at udpege en For
retningsfører, der ikke behøver at være ansat i 
Etaten. 

De for den enkelte Sag tiltrædende ·Medlem
mer udpeges henholdsvis af og indenfor den 
Organisation, der optræder som Sagsøger, og af 
og indenfor paagældende Centralstyrelse. 

For saa vidt der indenfor de 2 Aar sker 
Afgang af Formanden eller blandt de faste 
Medlemmer af Retten enten ved Dødsfald eller 
om Følge af, at d�n paagældende ikke læn

gere opfylder Betingelserne for at være For
mand for, henholdsvis Medlem af Retten, eller 
endelig derved, at den paagældende fremsætter 
Ønske om at fratræde, og Retten i dette Til
fælde giver Tilladelse hertil, skal Valg af nyt 
Medlem (Formand) foretages. De saaledes sted
fundne Valg har da kun Gyldighed indtil den 
ordinære Valgperiodes Udløb. Tilsvarende Reg
ler gælder ved Afgang blandt Suppleanterne. 

,§ 6. 
Voldgiftsrettens Sekretær antages og afske

diges af Finansministeren efter Indstilling af 
Retten. Anden fornøden Medhjælp antages af 
Fettens Formand. 

§ 7.
Voldgift retten udarbejder selv sin Forret

ningsorden. I denne skal bl. a. optages Be
stemmelser, der sikrer Parterne Underretning 
om, naar en Sag skal behandles i Retten, saa
ledes at enhver af Parterne, om de ønsker det 
- eventuelt ved Sagfører -, kan møde og
nærmere udvikle Sagen mundtlig. Endvidere
skal der i Forretningsordenen optages Bestem
melser, der sikrer Sagernes hurtige Fremme i
Retten.

§ 8.
Retten er med Hensyn til Fortolkningen af 

de paaklagede Tvistspørgsmaal frit stillet og 
kan, indenfor den gældende Lovgivnings Ram
mer fastslaa en fra begge Parters Opfattelse 
afvi�ende Forstaaelse som den rigtige. 

I Kendelsen kan der, saafremt Administra
tionen er den tabende Part, paalægges Admini
strationen at afbøde Virkningerne af dens fejl
agtige Fortolkning overfor det paaklagede og 
andre Tilfælde end det, der har foranlediget 
Indankningen for Retten, dog i det længste fra 
det Tidspunkt, da Organisationens Besværing 
til Administrationen over det paagældende For
hold fandt Sted. 

Ved Kendelsen paalignes der Parterne Ud
gifterne til Sagens Behandling, derunder Ve
derlag til Formanden, Medlemmerne og Sekre
tæren. Dette sker ogsaa, selv om Kendelsen 
gaar ud paa, at Sagen afvises som liggende 
udenfor Rettens Kompetence. 

En Kendelse fra Voldgiftsretten udelukker 
ikke Styrelsen fra med fremtidig Gyldighed at 
ændre Reglerne i Overensstemmelse med de for 
saadan Ændring gældende Bestemmelser, dog 
bør en saadan Ændring altid forelægges Fi
nansministeren til Udtalelse, forinden Afgørelse 
træffes. 

§ 9.
Afgørelsen indenfor Voldgiftsretten træffes 

paa tilsvarende Maade som for Tiden ved den 
faste Voldgiftsret. 

§ 10.
Afgørelser trufne af Styrelsen før nærvæ

rende Reglers Ikrafttræden er ikke udelukken
de fra Indbringelse for Voldgiftsretten, for saa 
vidt Afgørelserne er trufne i Henhold til Be
stemmelser, der omfatter flere Styrelsesgrene. 
Derimod kan Afgørelser ikke indbringes for 
Voldgiftsretten, naar Bestemmelserne alene an
gaar en enkelt Styrelsesgren. 

Det kan jo ikke nægtes, at denne In

stitutions Oprettelse er et Skridt i den rig

tige Retning. Voldgiftsrettens Omraade 

er ganske vist stærkt begrænset, thi den 
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vil kun komme Lil at beskæftige sig med 
iSpørg maal om - overenstemmelse om 
Fortolkning af bestaaende Ordrer. For 
Tjenestemændene er det selvfølgelig en 
Betryggelse at vide, at de i Forvejen har 
en ln titution at henvende sig til, naar d·e 
føler sig forurettede af en Administrations 
Fortolkning kunster. 

Voldgift retten venter nu paa sin 
Samm n ætning ved Udpegningen af de 
Per oner, som kal have fast Sæde deri, 
men noget epokegørende ved nævnte 
Voldgiftsrets Oprettelse er ikke sket, som 
man fra visse Hold synes at ville bibrin
ge 'l'jenesiemændene et Indtryk af, dertil 
er, som vi allerede har nævnt Voldgifts
r iten Omraade for tærkt begrænset. 
Dens Værdi underkender vi imidlertid Hr
ke, og vi kal ogsaa erkende Hr. Friis
Skottes Fortjeneste ved, at Spørgsmaalet 
om en oldgiftsret til Bedømmelse af 'l'je
nestemændene Sager nu er en Kendsger
ning. Fremtiden skal ogsaa nok gøre 
Voldgiftsretten mere værdifuld for Tjene-
t mændene, end den i sin nuværende 
kikkelse er. Mange er de Omraader, 

l1vor det for Tjenestemændene er af stor 
lnteres e at kunne faa Spørgsmaal afgjort, 
hvorom der ikke opnaas Enighed med Ad
ministrationen, i en Institution sammen
sat af dygtige men udenfor Etaten staaen
de Mænd. 

H r iigger Fremtidsbilledet som Or
ganisation rne ved klog Politik kan ar
bejde i Retning af, aaledes at den Vold
giftsret, der nu er en Kendsgerning, Tid 
efter anden kan blive udbygget til at være 
det Forum, om kan træffe Afgøre! e i en 
Rælike af de Spørgsmaal, som nu ofte, og 
for ofte skiller dministration og Perso
nale. 

Vi for vort edkommende vil vide at 
benytte den før te givne Lejlighed til at 
gøre denne Voldgift ret mere omfattend 
stærk i den Position og Indflydelse, end 
man i oven taaende Bekendtgørelse har 
givet den. 

»Dick«.

STATSBANERNES 

BERETNING OM DRIFTEN 

1925-26. 

(Sluttet.) 

I de med Tjenestemandsloven af 12. 
September 1919 fastsatte særlige Løn
ningstillæg ( ted-, Konjunktur- og Dyr
tidstill g) skete der i Driftsaaret 1925-·-
26 følgende Ændringer: Stedtillæggets 

atser forøgedes ved Lov Nr. 129 af 18. 
pril 1925 med en ny højere Sats paa 

495 Kr. aarlig, hvorttil Hovedstaden hen
førtes, og en ny laveste Sats paa 120 Kr. 
hvortil henførtes en Del Landdistrikter, 
der ikke tidlig re har haft Stedtillæg. 
Konjunkturtillægget, der var blevet ned-
at i Driftsaaret 1923.-24 og yderligere 

nedsat i 1924-25, blev forhøjet fra den 
1. April 1925 og fremtidig gjort bevæg1�
ligt. Dyrtidstillæggets atser udgjorde i
Driftsaaret - lige om i sidste Halvdel af
Drift aaret 1924-25 - som Maksimum
702 Kr. for gifte og 468 Kr. for ugifte.

Arbejdstiden paa tatsbanernes Værk
steder under Maskinafdelingen har i hele 
Driftsaaret normalt været 48 Timer p!'. 

ge. Paa Grund af de indskrænkede 
Forhold i entralværkstederne har Ar
bejde i skiftende Hold i nogen Grad værd 
nødvendigt i enkelte Værkstedsafdelinger. 

I Overensstemmelse med Lønbevægel
erne inden for Privatindustrien nedst1t

te Lønnen for det timelønnede Personal•� 
ca. 12 p t. fra Midten af Februar 1926. 

Kommissioner og Udvalg. 

I Driftsaaret 1925-26 er nedsat føl
gende Kommissioner og Udvalg: 

Den 12. Oktober 1925: Et Udvalg an
gaaende Spørgsmaalet om Oprettelse af en 
Voldgiftsret inden for Statsbanerne m. v. 

Den 4. ovember 1925: Et Udvalg til 
nder øgelse af Forholdene ved de for

kellige Transportmaader for Mælk til 
Hovedstadens Forsyning. 

Den 4. Marts 1926: Et Udvalg til O1)
stilling af Godsekspeditionerne i Række
følge. 

Udvalget angaaende Spørgsmaalet om 
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I Centralværkstederne udgjorde Gennemsnitstimefortjenesten: 

Driftsaar I April Kv. I Juli Kv. 192/i-25 1925 1925 Oktober Kv., Januar Kv. , Driftsaar1925 1926 1925-26 
Haandværkere ........ . Arbejdsmænd ......... . ca .. 194 Øre I ca. 201 Øre I ca. 204 Øre , 180 , • 188 • • 190 • ca. 205 Øre I ca. 197 Øre I ca. 202 Øre • 19 I • • J 83 • • L88 • 
Oprettelse af en Voldgiftsret inden for 

tat banerne m. v. amt det under 11. De

cember 1923 ned atte Udvalg til Revision 
af Forskrifterne for Bygning af Vogne til 

tat banerne har i Løbet af Driftsaar�t 
afsluttet deres irk omhed og afgivet Be
tænkninger. 

Enkeltheder vedrørende Driftens !Resultater m. m. 

ldet man i øvrigt henviser til Drift -

beretningens øvrige Indhold, fremhæves 

følgende: 

Den virkelige Længde af det af taten 

drevne Jernbanenet, ek kl. Havnebaner, 
var ved Driftsaaret Udgang 2 456,31 km. 

Gennemsnits-Drift længden af Banerne 

var i Driftsaaret 2 436,1 km, og Gennem
snit -Driftslængden af Banerne og Fær
geoverfarterne var 2 517,1 km. 

Færgeoverfarternes Længde udgjorde 

den 31. Marts 1926 1,0 km. Længden af 

kib strækningen Kalundborg-Aarhus 

er beregnet til 9 km. 

Lokomotiver. 

Ved Driftsaarets Begyndelse havde 

tat banerne til Raadighed: 284 Per on

t g lokomotiv r, 26 Blandettogslokomoti

v r, 184 Godstog lokomotiver og 204 
Rangerlokomotiver. I alt69 Lokomotiver. 

I Driftsaa1·ets Løb har tatsbanerne 

anskaffet: 0 Lokomotiver. 
I Driftsaa1·ets Løb er udrange·ret: 6 

Per ontogslokomotiver, 1 Blandettogslo

komotiv og 1 God tog lokomotiv. 
V ed Driftsam·et lutning havde Stats

banerne derefter til Raadighed: 278 Per-

ontogslokomotiver, 25 Blandettogsloko

motiver, 183 God tog lokomotiver og 204 

Rangerlokomotiver. l alt 690 Lokomoti
ver. 

f Toglokomotiver var 3 uden Ten-
dere. 

214 

Antallet af Pe1·son-, Blandet- og Gods

togslokomotiver udgjorde p1·. Banekilo

meter ca. 0 20. 

V ed Lokomotiverne er der i Løbet af 

Driftsaa1·et bl. a. foretaget følgende Ar

bejder: 261 Lokomotiver er udgaaet 3,f 
Værk tederne efter at være underkastet 
vær R paration, 176 Lokomotiver efter 

at v re underkastet let Reparation og 
23 Lokomotiver efter mindre Reparation 
ud n Hjulafdrejning. Der er paasat 429 

Hjulringe paa Lokomotivhjul, og 1 318 
Par Lokomotivhjul r afdrejede (heri ind

bl'fo.ttet de Hjul, der har faaet nye Hjul

ringe). l 67 Lokomotiver er indsat ny 
l!..,yrka e af Kobb r. Der er foretaget 

221 afdækkede Kedelprøver, om for 8S 

Lokomotivers Vedkommende har været 

forbund t med indvendigt Eftersyn. H 

Lokomotiver har faaet i alt 28 nye Cylin

dre. 2 Lokomotiver har faaet ny Kedel. 

209 Lokomotiver r opmalede og lakerede. 

f ærlige rbejder udførte i Aarets Løb 

i ærk tederne skal anføres, at 3 Loko

motiver af Litra K og 2 af Litra D er om

dannede med Anvende! n af . Re erve

k dler for Øje. 

Lokomotivernes Materialeforbrug. 

I Regnskabsaaret 1925-26 er forbrugt 

2 9 5 l 00 kg Kul, Kok , Tørv og Bri

ketter, og Udgiften hertil har været 

10 436 0 Kr. Det amlede ntal Loko

motivlrn1 inkl. Rangering og Reservehold 

2 36 400 km, og Forbruget pr. Lokomo

ti vkm 10,33, hvilket svarer til en dgift 

pr. Lokomotivkm af 37,23 Øre og pr. kg 
Brænd el 3,60 Øre. 

'l'il ammenlignina tjener, at Udgifbn 

pr. Lokomotivkm i 19_ 25 var 48,64: 

re og pr. kg Brændsel 4,47 Øre. 
Kulforbruget er fra 1924-25 til 1925 

-�6 faldet med 0,55 kg pr. Lokomotivkm.
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Af Olie er forbrugt 55 417 kg til en 

amlet Pris af 168 059 Kr. 02 Øre. For
bruget pr. Lokomotivkm var 0,0199 kg, 
hvilket varer til en dgift pr. Lokomotiv
km af 0,599 Øre og pr. kg Olie 30,10 Ør,e. 

Til Sammenligning kan anføres, at 
Udgiften pr. Lokornotivkm i 1924-25 var 
0,614 r og pr. kg Olie 30,18 Øre. 

li forbruget er fra 1924-25 til 1925 
-26 faldet med 0,0015 kg pr. Lokomotiv
km.

Ulykkestilfælde. 

I Regnskabsaaret er forefaldet ialt 915 
lykkestilfælde deraf 14 med dødelig U 

gang, 63 haardt til kadekomne og 83 
mindre haardt tilskadekomne. Af de dø
de var 1 Rejsend og 9 dræbte under Ar
bejde paa Banegaarde eller ved uagtsom 
Ophold paa Banen. De 4 dræbte var 
Tjenestemænd. 

Skinnebrud. 

I Driftsaaret har der i Hovedspor fun
det 3 fuldstændige og 74 delvise Skinne
brud ted og i ide por 146 fuld tændige 
og 39 delvise kinnebrud. 

Axelbrud. 

Der har i Drift aaret fundet følgende 
Antal Axelbrud ted: Paa Lokomotivtir 
og Tendere i Driften 1 og ved Eftersyn 
3. Paa Personvogne ingen og paa Post
og Rejsegodsvogne 1 og paa God vogne
1 ved Eftersyn.

Hjulringsbrud. 

Paa Lokomotiver og Tendere i Drif
ten 1 oo- ved Eftersyn 2 og paa Godsvogne 
ved Eftersyn 1. 

Sygestatistik. 

Lokomotivførern har i Gennemsnit i 
Driftsaaret haft 16,5 ygedage og Loko
motivfyrbøderne 9,6 ygedao-e. 

Togførerne har g nnem nitlig haft 
22,3 Sygedage og Togbetjente 11,0. 

Lokomotivførerne er fra forrige Regn
skab aar gaaet op med 2,2 Sygedage og 
Lokomotivfyrbøderne gaaet ned med 0,9 
Sygedage. 

KONGRES I TYSK 

LOKOMOTIVMANDS-FORENIN6 

I Dagene 16. og 17. September afholdt 
» ewerkschaft Deutscher Lokomotivftih-
1' r« sin 4. Kongres i Dortmund Wesf. 
Kongres n talte ca. 3000 Deltagere, 
hvoraf dog kun ca. 150 var stemmeberetti
gede Delegerede. Resten var Medlemmer 
med deres Hustruer, som var stævnet til 
Dortmund fra hele Tyskland, for at over
være Kongresforhandlingerne, og de der-
med forbundne Festligheder og Udflugter. 

or Forening var blandt de indbudne 
æster, og var repræsenteret ved Lokf. 
ug. Ander en og Lokfb. Carl Petersen, 
r. eden taaende skal vi give et lille

Overblik over de gode og lærerige Dage, 
vi tilbragte sammen med tyske Kolleger i 
det tyske Industricentrum. 

Vi ankom til Dortmund den 15. om Ef
termiddagen og blev hjertelig modtaget af 
G. D. L.s Hovedbestyrelse. Efter et lille
Ophold paa Hotellet, kørte vi med Spor
vogn til den store Forsamlingsbygning
»Fredenbaum«. Hertil var paa dette Tids
punkt en sand Folkevandring af Lokomo
tivmænd, let kendelig med Foreningens
smukke Emblem i Frakkeopslaget. Ved
Indgangen var der en frygtelig Trængsel;
m n under Førerskab af vor gamle Ken
ding her i Danmark, Hr. Scharfswerdt, fik
vi banet os Vej til vore Pladser, og over
værede her en festlig Indledning til Kon
gressen. Formanden for Afdelingen i
Dortmund, Hr. Lokf. Wettermann bød
Velkommen, hvorefter et Sangkor paa 120
Lokomotivmænd sang nogle prægtige

ange. Midtpunktet i Festligheden var •.�t 
Fe tspil, forfattet og iscenesat af Lokf. 
Tunigkeit, som forestilled Tiden fra 1835 
til 1926. BL a. aa man i tro Gengivelse 
det første tyske Lokomotiv »Der Adler<, 
, om blev brugt veg. Aabningen af Niirn
berg Fiirth Banen. Efter Festspillet var 
der Orkesterkoncert og Taler af forskelli
ge ledende Mænd inden for G. D. L. Den
ne mægtige Forsamling, som her var til 
Stede adskiller sig en Del fra det, vi plejer 
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at se, naar danske Lokomotivmænd fester. 
rnder hele Festligheden saa man tyske 
!folleger sidde med deres Brød og Pølse
og en stor »Bier« foran sig. Men et er
givet, de forstaar at more sig, og det paa
en billig Maade.

Den 16. September begyndte den egent
lige Kongres. »Fredenbaum«s store Sal 
var fyldt til sidste Plads, bl. a. saa man 
en Mængde Lokomotivmænds Hustruer, 
som med stor Iver fulgte deres Mænds Ar
bejde. Dagsordenen bestod af 9 Punkter; 
men til Gengæld var der 644 Forslag til 
Behandling. 

Mødet aabnedes af Formanden for G. 
D. L., Hr. Lokof. Neumann, Berlin, der
udtalte Ønsket om, at ForhandlingernP,
paa Kongressen maatte blive til Gavn for
tyske Lokomotivmænd, samt rettede i
hjertelige Ord en Velkomst til de indbudte
Gæster. Derefter fik de fremmede Lan
des Gæster Ordet, som blev modtaget med
stærk Bifald af Forsamlingen. Efter at
Navnene paa de stemmeberettigede Dele
gerede var opraabt og Forretningsorde
nen vedtaget, afgav Neumann en udførlig

. Beretning om de forløbne to Aar. Man 
kunde forstaa, at Inflationskrisen, som 
medførte den tyske Valutas. Sammenbrud, 
havde sat sine dybe Spor blandt vore tyske 
Kolleger; men trods de uhyre store Van-
keligheder, de havde haft at kæmpe imod 

paa saa godt som alle Omraader, er det be
undringsværdigt at se, med hvilken sam
menbidt Energi de har taget Kampen op. 
Det tyske Folk er vænnet til Disciplin, og 
dette gør sig ogsaa gældende inden for 
Organisationen. Sammenhold _og Enighed 
har været de tyske Kollegers Parole, uden 
det havde det sikkert ogsaa set værre ud, 
end Tilfældet er nu. eumann dvælede 
særlig ved de bestaaende Tjenestetidsreg
ler, som Foreningen iøvrigt ikke havde 
godkendt, og haabede paa at faa disse for
andret, ikke alene for Lokopersonalets 
Skyld men ogsaa for det rejsende Publi
kums Skyld, idet det var en uomstødelig 
Kendsgerning, at med lang og anstrengen
de Tjeneste voksede Faren for Toguheld 

betydelig. Neumann sluttede med Orde
ne: »Einigkeit und Recht und Freiheit 
sind des Gltickes Unterfand«. 

Derefter foresatte den anden Formand, 
Hr. Warstein Beretning�n. Omtalte sær
lig Personaleforholdene og Virkningerne 
af Dawes Planen. Nævnte Forsøgene for 
at faa Lokopersonalets Lønninger hævet. 
Forfremmelsesforholdene var ogsaa meget 
vanskelige. Før i Tiden kunde man op
naa Stillingen som Lokf. i en Gennem
snits-Levealder af 38 Aar, nu var man 
oppe paa 43 Aar. Omtalte ligeledes Ar
bejdet for de ældre Lokf. og meddelte, at 
det havde voldet store Vanskeligheder for 
at opretholde de 1256 Overlokomotivfører 
Pladser. Ligeledes havde man krævet 
højere Pensionssatser. 

Beretning og Regnskab blev derefter 
enstemmigt vedtaget. Det oplystes, at 
Medlemsantallet var 71 000. 

Man gik derefter over til Valg af Be
styrelse, dette vanskeliggjordes en Del 
ved, at der var indsendt et Forslag, som 
gik ud paa, at man skulde undlade at væl
ge to ligeberettigede Formænd. Herom 
førtes nogen Diskussion, men da de to 
Formænd afgav Erklæring om, at hvis 
man indførte den nye Form, vilde de ikke 
modtage Genvalg, blev den gamle Ordning 
gældende, og den hidtidige Bestyrelse blev 
valgt mod 18 blanke Stemmer. Valget blev 
fuldbyrdet under uhyre stærk Bifald. 

Den 17. September Kl. 9 Form. fort
sattes Kongressen og man tog fat paa de 
644 Forslag. Disse var behandlede i Ud
valg Dagen før Kongressen, saa der fandt 
kun meget lidt Diskussion Sted. De for
skellige Ordførere havde ganske kort Or
det, og man foretog saa Afstemningen, 
sommetider en halv Snes Stykker paa c-n 
Gang. Afstemningen foregik ved Haands
oprækning. Der blev bl. a. behandlet et 
Forslag gaaende ud paa, at Foreningen 
skulde arbejde hen til at faa indført en 
lovmæssig 8 Timers Arbejdsdag. Lige
ledes vedtoges at protestere mod Kulpræ
miesystemet, da det virkede demoralise
rende og fremmede Utilfredsheden blandt 
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Per onalet. Man var af d n Formening, 
at den tørste K ulbe parel e kunde op
naa ved at give Per onalet bedre Tjene-
tetid regler, saalede at Tjene ten paa 

Lo:,ornotivet kunde omfattes med st rre 
lnt re e, amtidig burde Vedligeholdel
en og Reparationerne v re betydelig bed

re. Man vedtog, at næste Kongres i 192 
skulde afholdes i Frankfurt a. M. 

Kl. 7 Em. var Dagsordenen udtømt, 
og eurnann sluttede Kongressen ved 
mukke og velvalgte Ord om de ty ke Lo

komotivmænd ·og deres Gæ ter, samt ud
bragte et »Hoch« for Gewerkscbaft Deut
cher Lokomotivfiihrer. 

Hermed var altsaa to minderige Dage 
forbi, og for os to Danske, som nød den 
Ær at repræsentere D. L. F., vil det blive 
et Minde, som sent glemmes, idet vi mødte 
en Hjertelighed og Kammerat kabsfølel e, 
om vi ikke havde drømt om. Det, som 

ligeledes betog os, var den saglige Maade, 
vore ty ke Kolleger førte Diskussionen 
paa, oo- den Enighed de gav Udtryk for 
gennem deres enstemmige Beslutninger, 
som bl. a. resulterede i at genvælge deres 
gamle Ledelse. Vi rejste fra Dortmm1d 
med Indtrykket af, at den tyske Organi
sation er en solid sammentømret Bygning, 
, om ogsaa i Fremtiden vil være i Stand til 
at varetage dere Medlemmers Interes er. 

ET INDLÆG 06 ET SVAR 

Foranlediget ved flere i den enere Tid i 
Dan k Lokomotiv Tidende fremkomne Artikler, 
finder jeg Anledning til at gøre opmærksom 
paa den stadig stigend Utilfredshed der spo
res indenfor Lokomotivførerne Rækker, dels 
paa Grund af Maaden, om D. L. F.s Hoved
bestyrelse arbejder paa og dels paa Grund 
af nogle af de Resultater, - hvi man kan 
kalde det Resultater, - om den mener at have 
opnaaet. 

Hovedbestyrelsen og De, Herr Redaktør, vil 
meget gerne give det Udseende af, at Utilfreds
heden kun findes paa Gb., og at det kun dJ:ejer 
sig om 30 til 4-0 Medlemmer, (efter Herr Lil
lie egen Udtalelse paa et Møde), der altid er 
utilfred e med Hovedbestyrel en Arbejde, dog 
specielt naar det drejer sig om Penge, !hvilket 

idste vel iøvrigt ikke kan forundre, naar man 
lægger Foreningen uhyre omfang rige Regn
skaber til Grund. 

Denn n kue! e er imidlertid ikke rigtig, 
idel del for del før te drejer sig om betydeligt 
flere end nævnte 30 til 40 Medlemmer alene 
paa Gb., og for det andet at endog Flertallet 
af Førern ved flere sjæ-llandske Depoter er 
meget utilfreds med Hovedbestyrelsen Arbejde 
og Fremgangsmaade, hvilket sikkert ikke er 
Herr Lillie ubekendt. 

Hvor underligt del end Jyder, overser eller 
glemmer Hovedbestyrelsen, med eller mod sin 
Villie, fuld tændigt, at Foreningen bestaar af 
to Grupper, Lokomotivførere og Lokomotivfyr
bødere, og medens Førerne tilling vel nær
me t maa siges at være blevet forringet, er det 
modsalle 'l lifældet for Lokomotivfyrbøderne, 
hvilket sidste dog kun kunde have glædet os, 
saafremt d nne Forbedring ikke var opnaaet 
paa Førernes Beko tning. - Dette kan kun 
kabe stadig tigende Utilfredshed, og selv om 

vor Formand endnu har formaaet tilsynela
dende at slaa Utilfredsheden ned, kommer der 
sikkert den Dag, da Herr Lillie maa drage 
lukøret hjem, hvis han da ikke forinden, som 

enhver god tyrmand retter ig efter Kom
pas el og laar Roret om. - Husk! elv a
poleon holdt kun tand en Tid. 

Denne Utilfredshed er imidlertid ikke ny. 
- Saa langt tilbage om til 1920, kan denne
pores hos mange Medlemmer. - Det var den

gang da H ovedbe tyrelsen, uden først at ,have
hørt Medlemmernes Stilling, vedtog at deltage
i den heldige eller uheldige Generalstrike, hvad
man nu vil kalde den. - Et groft Brud paa
den per. onlige politiske Frihed. - Frihed,
Lighed og Broderskab, eller Humbuggen længe
leve!

Yderlig r bragte Fripa -Sagen ligeledes 
mange Tjenestemænd i Harnisk, idet dette at 
bruge ine Tillids- tillinger om Hovedbesty
relsen gjorde ved at gaa med til at tage 6 Fri
pas fra en Del ældre Medlemmer og give dem 
til de -yngre, uden før t at spørge den afgiven
de Part, ikke skaber Tillid, men yderligere 

. s'uerper 1istilliden til Hovedbe tyreisen. 
Ho edbe lyrel. en nøje endda ikke med at 

misbruge Tilliden, men over krider ydermere 
sin Kompetence. - Under Arbejdsstriden i 
1925 vedtog Delegeretmødet at yde de lockoute
de Ma kinarbejdere et Bidrag paa Kr. 25 000 
+ Kr. 500 pr. Uge, hvilket blev Kr. 12.50 pr.
Medlem. Dette vedtoges, tiltrods for at Dele
geretmødets Medlemmer og i Særdeleshed Ho
vedbestyrel en burde være indforstaaet med, at
Delegeretmødet var og er inkompetent til at be
handle et saadant Spørgsmaal, idet Forenin
gens Love 1. ide udtrykkeligt bestemmer, »at
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Foreningens Opgave kun er at varetage Loko
motivmændenes økonomiske Interesser, samt at 
søge amarbejde med tatens og Kommunens 
øvrige Tjenestemandsorganisationer.« - Selv
om det paa dette Punkt vilde have være lov
ligt, vilde det dog have været i Strid med Lo
vens 2. ide, hvor der staar, •Spørgsmaal, der 
skal behandles paa Delegeretmødet, skal være 
belhandlet paa Afdelingsmøderne senest en 
Maaned før Delegeretmødet«. - Dette taler 
for sig selv. Hovedbestyrelsen forsøgte ikke 
engang at høre Medlemmernes Stilling til 

pørgsmaalet, og paa Gb. tillod man sig endda 
paa en ret opsigtsvækkende Maade at meddele 
Medlemmerne, at Beløbet blev trukket fra paa 
Lønningslisten den 1. Maj, Frihedens Dag. 
Kort og godt, Hovedbestyrelsen alene vide og 
befaler. 

I Rangermaskine- pørgsmaalet har Hoved
bestyrelsen heller ikke været rigtig heldig. -
Efter i mange Aar at have arbejdet for to 
Mands Betjening paa Rangermaskinerne, slaar 
Hovedbestyrelsen fuldstændig om, for stadig at 
tilfredsstille Lokomotivfyrbødernes Krav, og 
sælger paa bililg te og bedste Maade den ene 
Mand for at faa Førerne paa Rangermaskiner
ne. - Dette har haft til Følge, at en Del Fø
rere i Hg. og mulig andre Steder maa udføre 
Lokomotivfyrbøder-Arbejde fordi Lokomotiv
fyrbøderen først kommer en Time senere og 
gaar en Time tidligere hjem end Føreren. -
Dette kan have til Følge, at Førere, som paa 
Grund af Alder, søger Rangermaskine, for at 
faa lettere Tjene te, først nu kommer paa Ar
bejde. Eller hvad mener Hovedbestyrelsen om 
Førere med svækket yn, der bliver tvunget ud 
paa Rangermaskinerne. - Det næste bliver vel, 
at Førere, der søger lettere Tjeneste, maa søge 
tilbage til Lokomotivfyrbøderstillingen paa 
Rangermaskine for at opnaa lettere Tjeneste. 

fange af o troede, at Hovedbestyrelsen 
gjorde alt for at højne Førernes sociale Stil
ling. Jeg er imidlertid ikke i Tvivl om, at det 
modsatte er Tilfældet, naar man ser hen til 
Indmeldelserne i C. 0. I. og International 
Tran portarbejderforbund. - Jeg er selvføl
gelig ikke i Stand til at bedømme, om Ho
vedbestyrelsens Stilling derved gøres større. Vi 
andre Menige gaar nedad og bliver kun fat
tigere, idet vi maa betale Rejsegildet. 

I det uendelige kunde jeg blive ved med at 
give Eksempler paa den Maade, Hovedbesty
relsen stadig inclusive Dem Herr. Redaktør gi
ver Beviser paa incarneret Selvtillid og glad 
Fagfor nings-Stolthed, og i de Artikler, der i 
den senere Tid, specielt siden Maj 1925, er 
fremkommet i vort •hellige urørlige blaa Blad, 
hvor De i mange Tilfælde uden at turde navn
give, langt mindre aabent at underskrive disse 

Artikler, angriber paa den for Dem, Herr 
Redaktør, bekendte Maade. 

I Bladets Nr. 15 af 5. August d. A. med 
Over krift •En Kritik og en Dom«, farer De 
om sædvan]jg frem med Deres selvglade Mi

ne. - Hvorfor ikke ligefrem bruge den rette 
Over krift •K r. 1 2,5 O?-c. 

Jeg skal imidlertid ikke gaa i Detailler, 
men hvis Forfatteren er den, jeg tænker, saa 
vær glad hvis De kan opnaa at blive ligesaa 
populær, som den i ovennævnte Artikel omtalte 
Ekspert. 

Hel digvi findes der endnu Mandfolk, der 
ogsaa i Foreningssager tør tænke, tør tale og 
tor Lemme eILer dere Overbevisning. 

B. T. Petersen. 

Vi har ikke villet forskaane Medlemmerne 
for at blive bekendte med ovenstaaende til Ho
vedbe t yrel. e, dens Formand og Redaktør 
•Grausame« Salve. Forfatteren, Lokomotivfø
rer B. T. Peter en er endnu ikke helt lands
kendt, men træber ved alle Midler efter at
hlive det. Vi skylder, forinden vi gaar over
til Hr. Peter ens Artikel, at oplyse lidt om
ham.

Forfatter n, Hr. P. er nemlig et af de 10 
-50 Medlemmer, om endnu ikke har indbe
talt det Beløb, om Foreningen har udlagt for
dem til Hjælp for de Medlemmer af Dansk

mede- og Ma kinarbejder Forbund, som for
rige Aar, paa Grund af den lange Udelukkelse 
fra Be kæftigelse, havde saa haardt Brug for 
1:edføl Ise og Pengehjælp. Hr. Petersen har 

efter haanden slaaet sig op til Fører for den 
lille Krnd af Lokomotivførere, der ikke for-
ømmer nogen Lejlig1hed til at demonstrere de

re •smukke Karakteregenskaber«, og den 
tænk omme Læser vil, naar han gennemlæser 
Artiklen, faa Bekræftelse paa, at Karakteregen-
kaberne hos dem er, om vi nævner. 

Før t fortæller han os om den Utilfredshed, 
der spores indenfor Lokomotivførernes Rækker, 
paa Grund af den M:aade hvorpaa Foreningens 
Hovedbe tyrel e arbejder og paa Grund af nog
le af de Artikler, Dan k Lokomotiv Tidende 
har indeholdt. 

Han hævder med Suffi ance, at Utilfreds
heden ikke alene finde paa Gb., hvor man jo 
indenfor en be temt Klike altid er utilfreds 
med, hvad Hovedbestyrelsen og navnlig med, 
hvad dens Formand laver eller har lavet, -
men at Utilfreds/heden blandt Lokomotivfører
ne er stærkt fremtrædende ved flere sjælland
ske Depoter. 

Det er muligt, at Hr. P. har større Kend
skab til dette Forhold end vi andre, og det er 
ogsaa muligt, at han kan faa Tilslutning i sin 
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Kritik af den siddende Hovedbestyrelse hos en 
Del, som ynder Kritik, naar man blot ikke er 
for nøjeregnende med, hvorledes Kritiken øves. 

aar man som i dette Tilfælde ser, at Hr. 
P. vender sig stærkt imod vor Organisations
Formand, hvem han beskylder for at forsømme
Lokomotivførernes Interesser og udtaler, at Fø
rernes Stilling vel nærmest maa siges at være
blevet forringet i fodsætning til Lokomotivfyr
bødernes, saa kan Konklusionen deraf kun
blive, at havde det omvendte virkelig været Til
fældet, aa havde Hr. Petersen følt sig sær
deles veltilfreds.

Han mener og aa, at den Dag vil komme, 
hvor Hr. Lillie maa drage slukøret hjem, men 
han regner dog ogsaa med den Mulig/hed, at 
han som en god Styrmand retter sig efter Kom
pas et og laar Roret om. 

Hr. P. forstaar aabenbart ikke det ene vir
kelige, at Organisationens Formand er Leder 
af 2 Kredsbestyrelser, en for Lokomotivførere 
og en for Lokomotivfyrbødere, som, naar de i 
Fællesskab holder Møde for at behandle alle 
Fællessager, da er een Bestyrelse, nemlig Ho
vedbestyrelse. Det er derfor Kredsenes, hen
holdsvis den samlede Hoved.bestyrelses Beslut
ninger, som Formanden udfører, og for For
manden maa og skal alle Medlemmer af Orga
nisationen være lige. Formanden kan, hvis 
han er, som en Formand skal være, ikke føle, 
tænke og handle kun som Lokomotivfører. Han 
skal forstaa ogsaa de yngre Medlemmer, d. "· 
s. Lokomotivfyrbødernes Interesser, og det vil
nok ogsaa erkendes fra alle ider, at denne i
sig selv ikke helt lette Stilling har vor ærede
F-ormand altid udfydt paa bedste Maade. Det
ældste Medlem som det yngste Medlem, - hvad
talrige Eksempler og Sager beviser, - har alle
. Tider mødt hos Formanden den største In
teresse for deres Henvendelser, og naar derfor
Hr. P. vil skyde Ledelsen i Skoene, at Loko
motivførernes Interesser forsømmes, savnes
Beviserne, og Hensigten kan kun være at spe
kulere i mulig Utilfredshed her og der, en Spe
kulation Hr. P. næppe vil faa Glæde af eller
Held til.

De Bebrejde! er, der rettes mod Hovedbe
styrelsen for dens Arbejde for, at alle de Med
lemmer af vor Organisation, som ikke havde 
Familiefripas, kunne opnaa Familiefripas, har 
Delegeretmødet godkendt. og anerkendt, saa Hr. 
P. skyder over Maalet; men den Tanke, som
her afsløres hos Hr. P. og formodentlig deles
af hans 40-50 amtænkende, bevi er bedst af
alt; hvor begrænset, egoisti k en Tankegang,
der rører sig hos de paagældende. Hvad vilde
det sige, om ikke dette Spørg maal var blevet
løst, at man, hvad Tilfældet havde været, i Lø
bet af 1 Aars Tid vilde have set de første ud-

nævnte Lokomotivførere uden· Ret til Fam.ilie
[ripas. fon saa Hr. P. da ikke med Rette 
kunde have benyttet Ordet om, at Førerens 

tilling var blevet forringet. Det maa vist si
ge til Ledelsens Ros i denne Sag, som i saa 
mange andre, at der har været Udsyn og Frem
syn, og navnlig maa det forbavse at se, at en 
københavnsk Kollega vil spekulere i Utilfreds
hed, skønt 'han i Forhold til andre, ogsaa sjæl
landske Kolleger, hvor det drejer sig om Fri
befordring af Familier har saadan en Fordel 
som Skovfrikort, hvilke Kolleger ude omkring 
i Landet dog endnu ikke har udtrykt Misun
de! e over for. 

Hr. P. kommer i sit Indlæg ogsaa ind paa 
Begivenhederne i 1920. Der har siden været 
afholdt flere Delegeretmøder, og den Sag er 
godkendt af an varlige Mænd, og Beslutningen 
i 1920 var en for vor Organisation og dens 
:Medlemmer for tandig og klog faglig Stilling 
i den standende trid. Men dette er det umu
ligt at overbevise Folk med tærkt udprægede 
reaktionære Begreber. 

Med en Kyniskhed af den Art, som kende
tegner sin Mand, og som netop kan be
virke Til lutning paa Grund af en ansvarsløs
Agitation, siger Hr. P., at Hovedbestyrelsen 
har misbrugt den Tillid, der vises den og over
skredet in Kompetence. Fuldt vidende, som 
han vel maa være, om, at Spørgsmaalet om 
Hjælp til udelukkede Maskinarbejdere var Gen-
tand for Behandling paa de respektive Kreds

generalforsamlinger og siden paa Delegeretmø
det, hvor · det fik en temmig Tilslutning, og 
uden at en eneste Delegeret protesterede mod 

agens lovlige Behandling. Det er Hovefil>e
slyrelsen, siger Hr. P., som i Magtfuldkommen
hed, i Mi brug af Tillid, i Overskridelse af 
Kompetence bruger Midlerne . 

ej, Hr. P., Hovedbestyrelsen ved og ken
der de rette Lejligheder til at bevise, at Loko
motivmændenes store Flertal er besjælede af en 
Aand og en god Forstaaelse af de Vilkaar, som 
bydes andre, og som i 1925 blev budt den Stand 
hvorfra De. Hr. P. og vi er udgaaede. Danske 
Lokomotivmænd vilde i Anseelse og Værdighed 
være vel farne om de i deres Ledelse havde 
Folk med de ynspunkter, det Hjerte og den 
Karakter, som Hr. P. ved sin Artikel afslører. 

aa peger Hr. P. paa Lovenes Paragraf
fer, men enhver, der kan læse Dansk, kan se, 
at Hr. P.s Mening om, hvad Lovenes Paragraf
fer udtrykker er urigtig, og forlanger, at det 

pørgsmaal, som piner og nager ham baade 
Dag og at, skulde have være meddelt en Maa
ned før paa ordinær Vis, naar det som her 
drejede sig om en Arbejdskamp, der knap nok 
havde antaget sin Form den Maaned før De
legeretmødet. Hr. P. er uerfaren i, hvorledes 
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Forholdene former sig i det prakti ke Liv for 
en Organisation og en Organisations Ledelse, 
derfor maa vi vel undskylde ham. Mon Hr. 

· P. ved, hvad. en force majeur Situation er.
Rangermaskinespørgsmaalet !har Hovedbe

styrelsen. jo ogsaa fuldstændig forfejlet efter 
Hr. P.s Mening. aavidt vi kan forstaa paa 
Hr. P. vilde han anse det for at være rimeligt, 
at de Forhold, om han kender fra sin Loko
motidyrbødertid kulde være gældende endnu, 
trods det at han vel har været med til at kræve 
Førere paa Rangerma kinerne, men Ret, Rime
ligh· d og Billigbed kendes fra hans og am
lænkende Side ikke nedad.

Den Maade, hvorpaa dette Spørgsmaal nu 
er løst, er saaledes, at Hr. P. mener at kunne 
tiske utilfredse Lokomotivførere paa de teder, 
hvor de har mistet deres Lokomotivfyrbødere. 
Se, hvilken Humanitetsfølelse der gør ig gæl
dende fra Hr. P.s ide overfor Lokomotivfø
rer , som enten paa Grund af Alder, Svage
lighed eller daarligt yn for at faa lettere Tje
neste, tvinge paa Rangermaskinerne, nu ikke 
hcngere kan finde lige saa mange Rangerma-
kiner med 2 Mad om tidligere. Ordningen 

for Rangerma kinerne giver stadig Plads for 
Humanitet (Hr. P. har ikke Eneret lherpaa), 
men hvad \iser· Hr. P. Artikel os, den viser 
.for os en Per on, der er ganske inhuman, naar 
det drejer sig om dem, der nu er indtraadt i 
den tand, han og vi tilhører. Deres Vilkaar 
dere Liv, dere Forhold vedkommer ikke ham, 
·inleres erer ham ikke. Han nævner et kon
kret Forhold i Hg., som han afgjort maa vide,
Administrationen skabte, men som Hovedbesty
relsen ogsaa traks fik ændret, da den blev be
·kend t med det; men hvad med andheden gør
det ikke saa nøje, blot det kan bruges i Agi
tation mod Ledelsen.

Hr. P. siger i sin Artikel videre, at han
iroede, at Hovedbe tyrelsen gjorde alt for at
højne Førernes ociale Stilling. Det kan Hr.
P. vedblivende godt tro, at Hovedbestyrelsen
gør, for det gør den. Men Hovedbestyrelsen 
forstaar ogsaa, at danske Lokomotivmænd ikke 
kan· isolere sig, fordi man ikke 'har nok i sig 
selv i vor Tid. I det store centrale Samarbejde 
om Fællesspørgsmaal, som nu en Gang maa 
her ke og be taa mellem Tjenestemænd indbyr
· des el' vi placeret, hvor vi i faglig Henseende
ha1' den sunde te Basi . Hr. P. mener, at ved
delte amarbejde bliver Medlemmerne fattigere.
Vi tror Hr. P. har ganske Uret. Medlemmerne
er blevet rigere, ·thi den Politik, som Hoved
he tyrel en og navnlig den Formand siden
1919 har ført udadtil, har haft til Følge, at
·hvorsomhelst den danske Lokomotivmand be
•finder· sig, i · kåndinavien, i Tyskland, i

ch�vetz, i Østrig· eller andre Steder, ligger For-

holdene saaledes, at han altid vil kunne paa
regne at finde Venner, der i en eller anden 

iluation vil være !ham til ytte. Denne stille 
Politik udadtil er der maaske ikke ret mange 
Medlemmer, der har faaet Øjnene aabne for, 
men en Del har dog allerede under forskellige 
Forhold ved Rejser i Udlandet erfaret dette 

amarbejde Nytte. 
Hr. P. siger videre, at han kunde blive ved 

med -at nævne Eksempler paa den Selvtillid, 
Hovedbestyrel en og undertegnede Redaktør er 
i Besidde! e af. Ja, Hr. P. maa nu en Gang 
Iorstaa, at Hovedbestyrelsen har Tillid til de 
Manne ker, om hal' givet dem Ansvaret og 
med Arbejdet kommer den glade Fagstolthed, 
som ogsaa 01· værd at eje, naar man er beæret 

· med Tillid.
Hr. P. nævner noget om omfattende Regn

skab r, selvfølgelig med en bestemt Hensigt. 
Hr. P. og lignende amtænkende havde vel 
ikke i 1914-15 tænkt sig, at vi i 1926, i det 
korte Spand af Aar og inden for et saa be
grænset Antal Medlemmer, som D. L. F. om
fatter, kulde have amlet og være Ejer af den 
Formue, vi nu besidder. Men en bestemt Vilje, 
et be temt For æt og en bestemt Ledelse inden

·for Hovedbestyrelsen har vi at takke herfor.
Det er og bliver det Grundlag, som løfter os
og beskytter den enkelte Lokomotivmand.

Vi skal ikke komme nærmere ind paa Hr. 
P. Bemærkninger om Artiklen i vort Fagblad
for 16. August. Den tog igte paa en Mand,
om efter vor Opfatte! e ikke har de Evner,

han gerne vilde give det Udseende af at be
sidde, en Mand, som vi gennem en Aarrække
har kendt, og hvis aandelige Dybde vi ofte
har haft Lejlighed til at lodde. Naar Hr.
P. siger, at Overskriften for Artiklen burde
være 12.50 Kr., saa er det det bedste Bevis for
den daarlige Samvittighed, der besjæler Hr.
P. og hans ligestillede.

Hr. P. lutter in Artikel med at sige, at
der heldigvis endnu findes Mandfolk indenfor 
Foreningen. Ja, der er jo nogle, der gaar og 
bild r sig ind, at de er Mandfolk. Det har vi 
sel mange Tilfælde af, og vi har ogsaa set, 
hvormeget Mandfolk der er i dem, naar de 
lilles overfor ituationer, om netop kalder 

paa Mandfolk. Men hvis Hr. P. i sin Selv
overvurdering tror, at han ,har Muligheder for 
ved ovenstaaende at faa Prædikatet Mandfolk, 
saa er vi overbeviste om, at Hr. P. ganske sav
ner Forstaaelsen af at vurdere og bedømme de 
tænkende Lokomotivmænd, som heldigvis, og 
i Mod ælning til Hr. P., ved deres organisa
tionsmæssige Arbejde har vist at være de rette 
Mandfolk, hvorpaa det positive Arbejde for vor 
Organisation hviler. 

er man Li ten igennem over de 40-50 
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'DANSK[QKOMOTIVT,DENDE 
Lokomotivførere, som endnu ikke har betalt det 
Beløb, Foreningen har udlagt for dem, saa ser 

man, at over Halvdelen af dem er gamle Ken
ding -, gamle Separatister, dem, som i sin Tid 
følte sig tiltalt af en lav og ufin Tankegang, 

forlod dcre Kammerater Rækker, der nu atter 

lader ig forlede til sammen med Hr. P. at 
være m d i et Nedraknings-, Mistænkeliggørel-

en - og for vort Stand og Organisation for-
ringende Arbejde. Red.

50 AARS JUBILÆUM 

Osvald Bøck,I. 

Den !). Oktober kan Lokomotivfører Osvald Bø

l'kcl, Nyborg, fejre cl for en iLokomolivmand vistnok 

e11estm1cndc Jubilæum, idel Bøckel nævnte Dag har 
tjent Slat banerne 50 Aar. 

aar B. kan fejre denne sjældne Fest i en for

hold vis ung Alder, 64 Aar, er del, fordi han be

gyndte ·in Virk omhed ved Hanerne om iLærling, 

Maskinlrorling, paa talens Jernbaneværksted i Fre

derikshavn. 

Det var den 9. Oktober 1876 under daværende 

Maskinmester Rambusch. 

Efter udstaaet Læretid don 9. Oktober 1001 ar

bejdede Bøckel som Svend samme led, indtil han 
den 9. AprjJ 1882 blev ansat -som Fyrbøderlærling, 

som del den Gang hed. 

Med Undlagel e af ca. 1 ½ Aar Tjeneste i Ny

borg kørte B. hele sin Fyrbødertid i Frederikshavn 

og kom ved Forfremmelse til Lokomotivfører 1892 

til trncr, men var kun ca. 2 Maaneder der, for

flyltede til yborg, hvor han nu har ,kørt som 

Fører i 34 Aar. 

Længe før D. L. F. stiftedes, var Bøckel ofte 

primus motor i alt, hvad der skulde foregaa inden

for Kollegernes Kreds, hvor •han var stationeret, 

og ved Foreningens Start var :B. ogsaa den, der 

paatog sig al være Formand for de fynske Loko

motivmænd og blev amtidig Medlem af den ny

stiftede Forenings Hovedbestyrelse. 

Del var den Gang ikke alene elve Organisations-

arbejdet, der hvilede paa Formandens kuldre, og

aa Festarrangementer baade orgens og Glædens 

maatte han staa i pidsen for. 

Smukt, værdigt og taktfuldt forstaar Bøckel al 

optræde ved Sørgehøjtideligheder og - ja - som 

han kan more el elskab, naar ,der er Glædesfest. 

Tiden .·yne.· al være gledet Jet hen over .Ju

bilarens Hoved; thi trods -de mange Aar paa Loko

motivet er han end1w spænstig •som en Yndling, 
baade legemlig og sjælelig; tjener stadig den In

·litution, som han for et halvt Sekel siden gav sig

ind til med u. vækket Inter-es c og Kraft, kører sta

dig i sin Jltogstur og er endnu af ine ammerater

betroet flere Tillidshverv.

Hjertelig til Lykke paa Højtidsdagen kære, gam-

le Ven og Kammerat. C. T.

I elle gælder ogsaa for Reel. 

LOMMEBOGEN FOR LOKOMOTIVMÆND 

l�or nogle Dage . ·idcn er· d-er Hdsendl Bestil-

1 i ngs. cd ler paa 2. Aargang af den for Lokornoliv

mænd specielt udarbejdede Lommeb0g. 

Af dem, som har købt Lommebogen sid te Aar, 

har vi erfaret, al Bogen har værel dem til slo1· 

.\Tytte i den daglig-e prakli ke Tjeneste. 

I 1Lighcd med forrige Aar indeholdet· Bogen

Afsnit om Togenes Gang, Ha. tighed, ignalisering, 

Fi-ibaneordre, 1Lokomotivtyper, Vægt, TrækJ-ekrafl 

o. s. v., alt ført op Lil iDalo med de Ændringer,

som siden er foretaget. Desuden indeholder den
nye Udgave Afsnit vedrørende Vandforsyningssta

lioncr, Vognlære og Vognlyper, 'Færgetjene te,

Færger, Jernbanehistorie, Værk leder og Hjælpe

værksteder m. m.

Desuden vil Bogen komm-e til al indeholde 'Løn

ning lov, Dyrtids-, Konjunktur- og Stedtillæg. 

Bogen indeholder desuden almindelige Kalen

deroplysninger, og Bogens Regnskabssider er, dels 

paa Grund af, at Bogens Formal er noget ,større, 

dels paa Grund af, al Maia.neden er ført paa to 

idcr betydelig bekvemmere. 

Vi anbefaler alle jnteresserede Medlemmer at 

købe Bogen og al benytte Lejligheden J.lU ved al 

skrive sig paa de udsendte Lister for al sikre . ig 

cl Eksemplar, da der ikke vil blive frem.stillet 

flere Ek emplarer end nødvendig. 

Uheldsforsikringsforeningen. 

Den 11. Oktober d. A. kan Uheldsforsik-
ringsforeningen for de danske Statsbaners Per
onale holde 25 Aars Jubilæum, i hvilken An

ledning Uheldsforsikringsforeningen har ud
sendt en Beretning om de 25 Aars Virksomhed. 
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'DANSK lqKOMOTIV 1iDENDE 
Beretningen, lnis Fod aller er Forr lning -

forer P. D. Peder n, giver i et mukt udsty-
r L \ ærk cl klart Billede over held for ik-
r i ngs f ren ingens rb jde og \ æk t gennem di -

25 Aar. 
I Ani dning af Ju bilæet afholde der paa 

Jubilæum dagen en a mm nkom t med paaføl-
ge nde ~\I id dag, lll'or lil der er ud endt en 
H;1'kk Indbydelser . 

25 Aars Jub ilæum. 
Den 1. Ok tober kund Dan k med - og 

,,la kinar:i jder Forbund fdeling, fd Jing 7 
Yed de dan ·k tal baner ho lde 25 Aars Jubi-
læum. 

I den Anledning bar fdeling n u~sendt 
et meg t mukt ud tyret Fest krift, af hvis 
Indh old vi fremhæver f nittet om J ernhane-
værk lederne Hi torie, de før le Dage faglige 
Bevæge! e ind enfor medene ved tat banerne, 
om deres Formænd, ærlig vor gaml Ven, Hr. 
Kirketerps Virken for ine Kald fæller, en Om-
tal af en Række Forhandlinger og Overens-
kom t r , derim 11 m og aa de Aftaler og Over-
en kom ter, om vor Organi ation !har med 
Dansk mede- og Ma kinarbejder Forbund, 
og ndelig en smuk og varmtfølt Omtale af 

medene a fd øde F ører I. A. Han en . 
Jubilæet blev fejret Lørdagen d n 2. Ok-

lob r ved en muk F est paa •Gimle« med Af-
hold lse af Koncert og Faneafsløring med ef-
le rfølgende Bal. 

Bonusfordeli ng I Uheldsforsikrings-Foreningen. 
om m ddelt [oregaa r der aller i Aar Bonu sfor-

deling til de For ikrcde. 
B nu fordelingen i H . t. •Loven. § 21 foretag 

·aaled , al ![ dl mmcr, der er indtraadt i F or-
anin gen for 30. ovember 1925, og som er Med-
I m mor ep lem bor og December Kvartal er .I 926, 
fritage i næv nte lo Kvartaler for Præmieydel o 

af den Forsikring um , de havde legnel inden Ud-
gangen a [ August I ~26. 

Opm,,rk · rnh ed nyt For ik-
ringsaar begy nd r 

J ndm eld elser bede8 ad res oret til: 
Il U ,D ' FOR I I( RI NO - FOREN I NGl!JN 

J(øbenhavn 1H. 
Hrcrforsc ndolscr til F or ningen kan :om Tjc-

ncs .esagcr befordres frit , naar Konvolutten r util -
kl æbot. 

Min. Afsked med Pen ion fra 31- 12- 26. 
tLokomotivfo l'crne A. l . F. Kock, Kbh vn God bg., 

paa Gl'und a f vagelighod, . C. P. tubclru 1, 
S tl'U e l' , 1 aa Gru nd a f v,agelighed, R. M. Peter en, 
Kalundborg, eft er An øgning paa Grund a [ Id r, 
Jc. V. P etCl'S n, Kbhvn Godsbg., cft 01· An . øg nin g 
1 aa Grund a [ vagelighed. 

Tilladelse Lil at træde udenfor Nwmmer : 
,Lokomo tivfyrbøder H. H. E. chæbel, Østorbro, 

fra 1- 10-26 til 30-9- :.7. 

Tilladel ·e til at by/le Tjenestested frn 15- 10- 26: 
Lokomot ivfyrbød rn L. J. Ander en , J(bbvn 

Goclsbanogaard, og 0. C. Ander en, Løgumkloster. 

l•'or flyltelse fra 1- 10- 26: 
Lokomotivfyrbøder J . E. Chri tensen , Aa lborg, til 
Fr derik havn. 

· llvne 1,:ifte: 
Lokomolivfyrbøclcr 0. A. Olsen, Kbhvn 

Godsbgd, hedder [ra 23.-9.-26 Otto Albert Axel 
Løv borg. 

Afgcwet ved Doclen: 
Lokomot ivfyrbøcler G. A. Mouritzen , Sønderborg, 

den 28.-9.-26. 

Kiærs ·Klæder Habit eller frakke 35 Kr 
udmærket dansk Stof 

20, Skindergade 20 smukt udstyret helt igennem 

R.ENSECRErv,EN -riKLo 
er ganske vidunderlig til a t fjern e Olie, 
Fedt, od, Smørelse, na vs, '.l'jære o. lign. 
fra Hænder og Arbejdstøj . 

Forlang ,, Ti klo" h os Deres Køb• 
mand eller skriv ti! 

Worning & Petersen, Vejle. 

S TØT DANSK INDUSTRI 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 6 . Oktbr. 
Redaktion: Vesterbrogade 98 A ~, Kjøbenhavn B. 

Tlf. Vester 8173 eller Centr . 14,613. 
Udgaar 2 Gange maanedlig. 

Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
Te,ries pua alle Postkontorer i Skandinavien . 

Annonce-Ekspedition 
Ny Vestergade 7 3 , København B. 

Telefon Central 14,613. 
Kontortid Kl. 10-4. 

Frederiksberi Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 


	Side211
	Side212
	Side213
	Side214
	Side215
	Side216
	Side217
	Side218
	Side219
	Side220
	Side221
	Side222

