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OPRETTELSE 

AF EN VOLDGIFTSRET M. V. 

( lullet). 

s. Sagernes Indankning for og Afgørelse i Voldgiftsretten 

samt Virkningerne heraf. 

Det kan her tra:kts lfastslaa.s, at det 
som ·Fø1ge aif de .f,aikt}ske Forhold altid vil 
vær-e Personalet og iiklke dmini trati,o
nen, der foranledi•ger Voldgilisr tten at i 
Bevægelse. Det er Adrrnino.strati•onen. der 
handler; det er den, der efter de :førte For
handlinger eventuelt udsteder det paagæl
dende Reglement e. 1ign. og for,t-o1ker det 
efter sin Opfatte] e, ih vorfor det maia blive 
Por onal t, ,s•oan v d at best1,ide Ri,g,tiglhe-
den aif den a:f drrnini· tr.a•tionen anlagt 
@ortolkning ønsker. aigen forelagt Vold

gid't retten. Ved Personalet bør .man efter 
dval,gets F,ormening dog :ikke Jorstaa den 

Enkeltmand eller ruppe .a,f Enlkeltnnænrd, 
hv m det paaO'ældende Reglement vedrø
rer. men alene den Organ.isatri.on, med 
hvem Forhandlingen, der li�ger forud for 

Regl mcntet..s Ud tedel e. 1har været fø1,t. 
Denne Be<Yræn nirng af Per: onalet.s Ret til 
at �orlang, et omtv,i,stet Fo:rmol1knings
spørgemaal forelagt Retten er n natur
lig Kon �kven af. at en forud O'aaet For
h,andlri.ng m d en Organisation er stillet 
som Betinge! efor, at 1Spørgsmaalet over
hovedet kan :forelæg,g � Voldgdætsrocten. 

I Tilfælde, !hvor dministrationen i 
Renihold til § 9 •i FIOifuandlinO',sreglerne aif 
1910 er .forpligtet -til efter en paa Grundlag 
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af :B orihandling, r glerne ,alf 1903 :ført For
handl1ing med en Orgarni a1rl.on at forelæg
ge aigen for en af d i Renihold til de 

før tnævnte Fm1handlin1g,sregler fol'!hand
liing b r tt.igedeEta: -Origa.nisaltioner, ma,a 
det efter Udval,g,e Formening forud-
ætte alene at være denne id te Orga

ni aition, ·som , enere kan forlange et om
t i tet Forbolllming,sspørg m,a,al vedrøren
de det paaigældende R crlement lfor lagrt; for 
Vo ld�ftsretten. 

Med Hen yn til den formen Fr m
gang131ffiaade ved en ag Indlbringelse for 
Voldgi1ftsretten 1bør Vejen øfter Udvalgets 
Opfabte} e være den, at den vedkommende 
Organisation, der er /Uenig i den M.aade, 
paa :J-i vilken Ac1mini trationen for ta.ar en 
eller and n Reglemenitsbesternrnelse, an
m der dmin1i -trabionen om, fur a.a vidt 
den ikke vil ændre sin Opfattelse af den 
paagældende Bætænmelse, at d'orelægige 

agen for oldgiiftsretten. aaifremt d-
minii.istratiionen 0ier�er fa: bholder in 
F> rtol:kning samt er enig i, at pørgsmaia
let efter de ,fasit..s,atte Re()' ler d'or Voldgift3-
r tten Omraaide er undel'lgiiivet V ,o,ld�f t,
h·em ender den a<Yen til Retten aned d<:.

dtalelser, hvortil denne giver dmini-

,trationen nledning, ,og underretter sam
tidig Or:gani •aitionen herom amt {)[Il, 

hvo.lke dtal l er den Ih.ar ·a:llgiivet ved Sa
gens Fremsendelse. Mener Ad.mini tra
tionen derjmod, at I agen efter in Be ikaf
d:,enJhed iklke er undergivet Voldg:idit. med-
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deler den 01,ganisationen debte, men den
ne vil 1aturligv,is !herefter -lrunne l,ade 
Spøvgsrnaalet om ,Berettigelsen af Adrnin�
strationens Afvisning alf Sagen OIIIl ilkike 
ifaldende ,ind under Voldgilft prøve ved 
Dom tolene. Adrnini tramionen Mgørel
se .med Hen yn til ag ns Hen visruing til 
Voldgå.ft røtten bør ,ske inden for en ret 
·kort Fri t, f. E)k,s. en Maaned, efter ait An-
1J11odnin.g om lndMlllrning er modltaiget.

At pør,g maalet om den rette Forstaa
els af en eller anden •Reglennenitsbest m
mel �e er •blevet Ih nv,i t til \f,gørel,se ved
V ldgdift. behøver e�r Udvalgets ,Forme
ning i:kke at medføre oo,gen Ændring 1i
den Maade, paa lhvilk.en Adimini •trationen
ib.idtil ·har ,brag,t Be.stemme1sen til Ud,fø
rel e. m n paa den anden ide ynes det
ri.mel,igt, .at Admini traitionen, !hvis Vold
giHtsrettens K.endel e enere giver Per o
nalets Opfatte1se aJf d n paagældende Be
sternmel.se Medlhold, saa vid:t muligt maa
.aillbøde de mulig al.lerede skøte ViclrniTuger
af den fejlagtige Forto�kning, og at Vold
gift r.etten derfor ved Kende} en rnaa kun
ne paalægge Admiruistratiionen en For
p-1,igtelse :i saa Hen eende i de Tilfælde og
det Omf.ang, døt maatte k,ønnes rigtigt;
under alle Oms1tænd.iig{heder dog under for
nøden Hen ynilrug.en til de i Tjene.ste
mandsloven § 19 indelholdte B temmel-
•er og 1højst ifra det Tå.dsp,unlki, da Or,ga

rui.saJtionen Besværing til Adlmionietratio
nen over det vedlkommende FmfulQ1d fandt
Sted.

Det vil 1føl,ge agen �.atur formentlier 
være vån keligt iat lfa.stsætte nogen 1be temt 
":l'icLsifoist. foden hvti.l'ken V•oJ.dgå.fts11 ttens 
K ndel e tSkal foreligge, efter at I aigen er 
lbl ven henvi t ,til Retten; men man viil i 
hvert Fald forud ætte, at der ved Vold
g.iif 1"10ttens Forr tning,oorden ilkre.s en 
lhimbig U nderr tn�ng fra Fornnanden til 
Medlemmerne angU!a nde en 1Sag· Henvå.s
ning ti,l Voldgift, og det vå.l -da altid være 
di • e - og navnlilg de Medlemmer. der 
· pecielt reræ enterer de clirekte inter n_ 

erede Parter i agen - muligt at · øge
Afcrorel en fremskyndet. Den eventuel! 

Pligt for Admirui•str,a;tionen til i Tilfælde 
alf Rettens Under,kendelse ruf dens Stand
punkit at søge Vir1kningerne af dette arlibø
det gør formentlig ogsaa bestemte Tids
:fr,i-ster for AJigørel..sen mindr.e paalkrævede. 

Tidspunktet ftor en aigs Behandling i 
Voldgift retten !bør ,alf denne forud med
dele.s Ad�ni tratiionen og den rpaag�ld.en
d-e Organisation. Grundlaget fur Behand
lingen i Retten maa Orcran,i,satri.onens n
modning om pørgsrnaalets eventuelle 
Henvisning ti.I Vold,gårft i Forbund 1se med 
Admim tra:bi,onens Udtalelser ved Frem-
endelsen til Retten .forudsætte.s at danne, 

men ,det bør staa en1hv r alf Parterne !frit 
for i Tilfælde, hvor det menes hen ig:ts
mæ iigt, at Lade agen mundtlå.-g proce
d.ere for Retten ved en ai den rpaagælden
de Part ærlig udpeget Til.lids!mand i Iler 
uden for Eta;ten. iDe nærmere Regler lfor 
Forretniing·sgangen ved agerus Behand
ling i Retten .fiorud.sætte.s i øvrigit som bid
ligere nævnt fastsait i en Ft0rretruing or
den lfor Voldgiftsretten, ev.entuelt paa 
Grundlaig ,a,f den før te Tid.s ViJ'lksiomlhed. 
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Ved Udvalgets Overvejelser med Hen
syn :til Omfanget aif den Myndtg!hed, Vol,d
giilf.tsreitten bør forlenes .med å. Henseende 
til at af,gøre et denne forelagt I tridsspørgs
unaal, ihar den •Opfatte! e været !fremme, .at 
tR ttens eføje1se ii<lke ,burde udstrækkes 
vider,e end til at give enten den ene eller 
den anden Parts Forstaae1se ia,f den om
, tridte Bestemrme1se Medhold, !hvorimod 
Retten hloke everntuelt skuJde kunne træffe 
en· ærlig. mod h g,ge Parterne.s Opfattelse 
af 1Forlholdet -tridende, AJfgøre1se. Selv 
·o.m man ved at tillægge Voldgwftsretten
denne ider�gaaende iMyndiog!b.ed i et givet
Til,fælde vå.l kunne ri ci.k.ere, at Rettens F\or
to.lkning �kike ti1fred :tiller nogen ·af Par
terne, lwe1·ken dmin1strationen eller ·Per-

onalet, mener Udv,alg t dog, at det vil
v re betænkeloigt at inds•lffænke ,Rettens
Komrpetcnoe paa den Maa<le som oven for
nævnt, er kal derlfor fore.slaa, at Vold
giftsretten i Hen eend til den For.to1k
ning, den anlægiger, tin lfrit, saa.ledes
at den. 1 aafremt den findei· dette rigtigt,
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!kan :fastslaa en fra 1b gigD Par:teris Opfat
telse afvigende For taaelse .som den rette,
idet d,og Rettens Kende1se overenBstem
mende m d almindelige P noce regler ri;k1ke
kan gaa ud over dD af Parterne -i agen
nedlagte Paastande, 1igesorrn Ke.ndehsen i
al,le Ti.lrfælde . kal tage fornødent !Hen yn
til de i Tjenestemandslovens § 19 inde
holdte Bestemme1ser. Medvirkende til d
valgets Opfattelse alf l ødvendigiheden aif
at itillægige Voldigiiitsretten den for laaede
videregaaende Myndii.glhed har o,gsaa væ
ret, at man ikllrn har viUet anskære V,old
gtiliitsretten ,fra i et givet TiJ;fælde at kiunne
v:irlrn om Jfurli,gsini tituljJion mellem Par
terne, saalede.s at At i1gel, e af egentlig
Kendelse. blev overflødig, lhvirken Opga'Ve
for Retten viilde blive væ.sentli,g van keliig
gj,ort, h,viis den iS!kulde s-lu1tte ,sii,g itil den ene
eller den anden Parts Opfattel,se a,'f a.gen.

Udvalget l1l3Ja :fornnene, at Voldg.ilft.s
retten, aalfremt Kendel,se bliver af-sagit,
næl'IIIlere .s!kal .motivere denne.

Idet U dval,get maa ,gaia ud lfra, at saa
vel Forl!llanden som 1Medlem1Illerne af V,old
gifts,retten ved at modtruge Valg 1til denne
rpaatager a.iig en Forpli,gtelse til at paruken
de i de Sager, der forelæg,ges Retten til
.Aifg,ørelse, tfor;udsætter man der.hos, at en
ag<B Mg,ørelse inden for Retten træffes

paa tilsvarende Maade ,som for T,iden ved
den lf,aste Voldg.irf;tsr&.

Udvalget vil :i øvriigt finde det natudigt
og aif i.Ikke riThge moralsk V1i1i1rning, ait \Ret
ten for-uden ait paaikende den forelag.te Sag
Jiilk Myndi,glhed :til, naar den .maatte .anse
det :riigtigt, at paalæg,ge den ;taJbende Part
t vi t Bel01b i »Prooos•ormkostninger« ,og

tillige om fornødent i Mulild; ifo:r unødig
Trætte. Di e Beløb, der dog itilsammen
flor den enkelte a,g .ikke bør -'.)ver ti<Y,e 500
Kr., maa fo1imenthg tilfalde t,n,ts1kas, en,
ev,cntuelt ·som Afdraig paa d� Udgii'fter,
&Om VoldcriftsretJtens O,prettel vil med
for for denne, og om er forælaaet O'Piført
paa Finan lov,ens § 16.

Voldg,.itf rettens Kende1se fo:ru.dsrottes
meddelt Part rne sikriiftli,gt , narest mul:ig
efter Afgørelsen og Virkningerne af Ken-
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del en maa være, at Parterne 111betinget er 
p1iO'tige at rette Slig e:liter <len .o,g eventuelt 
1kan tviinges dertil igennem DomBtolene. 
Paa den anden ide maa !i ,Overens tem
m lse med det foran 'Udv:ilklede :begge Par
ter anta.ges at have fraiSlkrevet · ig enihver 
Ret i øvrigt i Henseende til Rekurs til de 
almindeliige -Domsto.le med ;Hensyn til Ri,g
•oi!gtheden af VoldgiiftsretJtens Afg,ørelser. 
Bli'Ver den al Adiministrabionen ihævdede 
Opifattel Ne ad: en Reglementslbe temrme1se 
undeiikend.t, maia Admini iratiionen a1tsaa 
uoplholdelig foranledige Kend lsen øfter
,:fiulg,t og anfage Voldigiftsrette111S ·Fortolik
ming aif den paaO'ældende Bestemmelse el
ler det vedkommende R glemenit, ihvorhoo 
Admiillistrationen endvtidere, saåfremt 
VoldgHtsretterus Kendelse tilli,ge ,gaar ud 
d rp,aa, !kal alfbøde de kete V.idminger af 
den fejlagtige For:tolkninig i det i ,K ndel
sen nærmere aingiivne Omfang. 

Endeliig lhar man tlnden for Udvalget 
drøftet pørgsmaalet orm, ihvor længe den 
alf Voldgtl.f.tsreitten rufsagte Kendelse vil ;ha
ve Gy,ldigihed. Da Voldg:i,ftsretten skal 01>
r-ette.s som et Suppl,ement iti1 den 1gældende 
For1handlingsordning, ·uden at 1Fo:rlhand
lingsreglerne i øvri,gt ændres, maa Ad-mi
Illiistra;bionen p:runcipielt ihave den samme 
Adgang so,m lh:idtil .til naar ,som :helst at 
ændre de ,a'f den 'Udstedte Besrtemmel,ser, 
Reglementer o. J.; .i de Tillfælde, Ih.vor For
handling iiføl,ge de bestaaende Fo:rlhan<l
lingsregler skal finde :ted; dog !kun un
der Forudsætning aif, at saadan Fo:r1hand
ling !har været iført. 

Vo-ldgiilftsrettens Kendel1Se ·viil derfor 
formelt :kun iba·ve Gyldiiglhed, indtil dmi
nistrationen - eventue1t som nævnt dog 
før ,t efter ,tedJf.unden Fmfuanidling med 
Oro-ani ationen - lhar ændret !Reglemen
t t p,aa det paagældende Purukt. ·En anden 

a,<Y er, at Adminiistratiionen formenil,iig. 
ih vlis 1hele Voldg:ilf ret in titubionen iikike 

kal ·g,øre.s 1betydningislø , vil vær-e noget 
var om med at !benytte si,g af denne Ret. 

Uden at Udv,a1get i øvriigt , kal komme 
ind paa, ihvHken Fremg,angsmaade Admi
n.iistrati·onen maatte øn 'ke at anvende :for 
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'DANSKiQKOMOTIV1iDENDE 
at indlfør,e den olIIllhandlede V oldgiitt.eret 
ved Statsibanerne, \har man slutteli,g ii. det 
Beitænikniillgen vedføjede Bilag udarbejdet 
de Bætemmelser, der efter Udvalgets ·F-or
mening ,burde 1optag,es i den eventuelle 
Ekspedition. 

B. Forhandlingsrettens Udvidelse til

tekniske Spørgsmaal. 

Bom det ifremgaar af Udvalgets indle
dende Bemærlkninger, !har F:o:rihand,1ings
retten ci-ter de .gældende 1F·o:rlhandlingsreg

ler \hidtil været ibegrænset saaledes, at den 
:ilkke omfattede iteknisk,eSpør.�smaal. Det er 
:i!kfke i Staiisbanernes ,F,01-.\handlii.ngregle.r 
eHer å. ,supplereillde Besrt:.emme1ser .bil disse 

nærmere dediineret, llrnillke S,pørgismaal der 
efter deræ Natur :rnaa !betegnes -s,om tekni
ske, il11en som Følge af, at Generaldirek
toratet ikke !har fundet Grund ti1 at aifslaa 
de hidJtil fremlkomne Aillffiodniiillg•er .fra Or
ganisationerne om Forlhandlin,g angaaen
de øt .Spørg,smaal, selv om dette maatte 
betegnes som værende lhelrt eller del.vi! af 
teilrnilSlk Kar.a!kter, 'har der iikike i Tiiden 
siden Fo:r1haooliin,gsregllernes Indførelse i 
1910 været Anledniin:g rtJi.1 nogen Divergens 
i Opfattelsen 1heraf .mellem A,dmin:iJstmtio
nen -og Perisonal� Orga;nå.s,ruti,oner. 

E.fiter K()l]I)Ilnissoriets :Ordlyd maa man 
g.a,a ud fra, .at den U dvidehse af ·Forlhand
lingsretten til o·gsaa .at •o:mlfatte teknisike 
Spøngismaal, sOIIIl Må.næster-en er sindet .at 
vi,lle gennemføre, maia være .af almindelig 
Karrukter og altsaa ,omfatte ilkke -alene å.n
geniørtekniske, men o�saa f. Ekis. tratl'1k
og .tariiiteiknit.Slke iSrpør,g1smaal. Medens nog

le Medlemmer inden lfor U dval,get !herefter 
ihar ,den Opfattehse, .at der tfremtidti.g vå.l væ
re Adgang :for -Or.ganisati·onerne til at be
gære .Forihandlå.ng med Admiinistriationen 
om et ihvHiket som lhehst -tjensm-gt Spørgs
maal ( Enlkel1tm.ands Udnævnelse el.ler Af
skedige1se alene undtaget), mener andre 
Medlemmer med Henvisning til Ordlyden 
a.f .§ 3 i Fo1•handlinsgreglerne ,alf 1910, j;fr.
Tjeneste.mancLslov-eoo § 21, -at Retten til
Forhandling om teilrnislke Spør,gsmaal maa
være begrænset til fagli,ge ISpørgsmaal
vedrørende filtruten eller Grupper ii.nden tfor

denne samt vedrørende Enikeltrrnand, dog 
ik;ke ,Spørgismaal ·Olffi En1keltmand.s U dnæv
nelse eller Afskedigelse. I øv1'1i.1gt maa Ud
videlsen ,af Forihandlnng.sretten -til ogsaa 
at gælde tekniske Spø1,g.smaal efter Udval
gets Opfattelse være ensbetydende med, at 
de under 4. Maj 1910 ,alf F11nan,smini1steriet 
ud,sitedte F,orlhandHngæg1er fremtidig skal 
krrmne bringes itil Anvendel.se paa saaidan

ne Spø1,gemaal paia den Maade, ,som Mini
steren under Hensyn 1Jil de tellrnislke 
Spørg.smaal,s ,særegne Karrukter nærirner-e 

maatte finde Anledning til at 1f.aistsætte. 
I denne Henseende vil det være oply

sende, at der .saavel ved Postvæsenet sorrn 
ved Telegrafvæsenet i den -�nere 'D1d er 
å.ndført Reg,ler !for 1Fo:rlhandling,er mellelffi 
PerS'onalets Or.g.anisationer -og Ad:mini
str,ationen angaaende tellmislke Spørig,s
ma.al. Fior beg,ge Etaters Vedikommende 
er -der ved dlisse .Regler kun 'ind!llørt Ad
ig.ang for -Or,ganisatfonerne rtil at kræve 
iForlhandl,ing om saadanne Spør.gsmaiail, 
medens der ikke er paalrugt Adminiistratio
nerne nogen Forplri,g:telse tiil, !forinden iv.iis
se .Fmanistaltning,er bringes hll Udd:ørehse, 
iat :forelægge Spør;gemaalet mor de ,f.or
ihandling,sber,ettigede Organisationer. Med 
andre Ord, den ved disse Etater stedrund
ne Udviidelse a;f F-oiihandling,sretten i den 
heriomlhandlede Henseende Ib.ar alene lh,aJt 
iRe1ation til ForihandHn:gisreig,lernes §§ 3 
o,g 4, j.fr. Tjenestemands-lovens § 21, me
dens der lhverk,en ved Postvæsenet eller 
T,elegrafvæBenøt er for-etaget no1gen Æn
dring med Hensyn bil de Adlillinistra;1Jio
nerne i Medfør af Forihaooling,sreglernes 
§§ 2 og 7, jlfr. Tjenesrtemand;sl,ovens § 24,
paalaigte 1Forp,lig,telser.

Ved Drøftelserne inden .for nærvær,en
de Udvalg -om, ihv-orvidt -der ved iStats'ba
nerne var Anledninig til a:t tforeslaa •indført 
de 1Samme Begrænsninger imed Herusyn til 
Anv-endel en ,aif F,orhanidlringsreg1erne af 
1'910 ,som :sket for de to 'fornævnte Etater, 
ih.ar for,sik,ellige Opfattelser været fremme. 
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A:f PeJ.·.s•onalets iRepræsentanter i Ud
valget er der ·særliig lbleven !fremlhævet ,dert 
ønSlkelrige i, at Adrministrationen, lf.ørend 
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v1s-se For.anstalitninger 1brag.tes ,Lil Udtførel
se, !havde Pligt ti,l at forelægige Sagen .for
de anerkendte 0rgani:sabi,oner. Medens
nemlig Pe:r,sonalets Intereeser vel J Al!min
deh<Ylhe,d maatte siges at være itihsitrælklke-

o 

li-g vare.taget vod en Adgang til ,gennellll

0rgarni,s,ationerne at beigære Fo1ihandling

med . .A,dminis1trationen i .Forbinde1se med

de denne ved Tjenes1tem.andsloverus § 24

allerede nu paalag1te Forp1igitelser, var der

dog en:keJ.te Di,spo,sitioner, der var ai:E en

.saa vital Betydning for 'Statsbanernes Tje
nestemænd, .at en Adgang til at !blive he
kendt med -dem ;før deres IvæJ'\k,sætteJ.se var
naturJ.i,g, Ligesom Forlhandlingsre:tterus Be
tvdning � diss-e Ti1fælde nemt kunde !b1ive
illu,sorisk, naar 0rganisattrionerne maaske
først filk Mulii1gihed Jor 1ait komme bH :i;;'or
handling, naar de paagældende ,Foran
stal,tninger var saa l.angt ifrems:luedne, at
Ænd:riinger i ,dem ·var ,urrnuUg,e eller i lhvert
Fald meget •varuskel�,ge. Man tænkte væ
sentlig paa tre G:riupp,er af :Spør,gsmaal,
nOOllæg de1s 0ptførelse og Indretning .alf
Boliger !for Tjenestermænd, dog llrun nye
Typer a;f Boliger ,og nye Bolig,er, 'der ikllm
er Typeboliger, Indretning af Opholds
rum for Personalet og Forandriinig og Op
forel,s-e a:f Bygninger, !hvorved Ar:bejds- ·
fo:r!holdene direkte !berøres, dels .D1sposi
tioner over den ·paa de .aar,lige Finanslove
opførte Konto: TJ! Ve1færdsforarustaltnin
.ger for Person.aleit, samt ,endelig ,Fmiflyt
te1ser af Tjenestemændene, dog naturlig
viE ilk'k,e Enk-e1tmands F·orlflyittel:se, men
kiun paatæn:kte større 0ms.tationeDinger, if.
Ekis. ved Kør,eplansændriniger, ændret
K,ørsels1for<leHng o. 1. P-ei onale..filepræ
sellltanterne var v-el paa det rene med, .at
en U dvJde}se aJf de nuværende Fo:rihand-
l in,gsregler l den ønskede ,He1�,secnde i no
gen Grad vilde ind2krænke Administra
rionen.s Bevægel,se .frilhed men rrnente, at
man under Hensyn .til, ,at d-er ,i alle de
næV1I1te Tilfælde var Tale ·orm ·Foranistalt
ninger, der greib dybt <ind li Per onalet•s
Ve1færd, maa:tte ·se ,bort iherfra, og ,at man
heller jJkJk-e maatte være blind d'or, at en
Imødeilmmmen paa diE,se Punlkter tilliig-e

V'ilde 1lmrme byde Admi,nistr.ationen ·Fo:ride
le, ud fra !hvi,lke sidste ·Betraigtnii.nger ,en aif 
Repræsenitarnterne rfor Personalet (L. 
Hansen) ,i og .for sig vil<le finde det natur-
1:igt, at tats1banernes Styre1'se ,ogsaa fik 
Pl.i,gt til at tforlhandle med Tjenes·temæn
dene, for størr,e Installationsarbejder s•at-
tes i Gang, Ind:k,øb ruf Ar,bejd61Il1rusil{liner 
ifandt Sted, eller ,1iignende Dispositi:oner 
.fo:rieto,ge,s, ,hV1or de ,af Person.alet indvund
ne Enfaringer kunde være nytt-elbri:Illgende. 

Foran.anden og Repræsentantern-e 'iior 
rStatsban-erne.s Adrrrinri..c:rtrahlon j Ud valget 
mente Uibeting-et iiikke at knmne ,gaa ind paa 
Tanken ·om, ,at der ek:rulde 1pa:alægges rStats
banernes Styrelise en F,orplig,tehse til un
der de af !Mindretallet ,berørte Forlho,1,d .at 
!henvende sii.g 'til P.ensionalets 0r,ganisatio-' 
ner, for de !fornødne Dispoisitrioner fore
tog-es, da man bl. .a. -1kke [runde bortse 
fra, at Forlho-ldene i en given Situation 
krrmde ikræv,e, at F-oranstaHninger, illV1orom 
der lher var Tale, maaitte ,gennemføres 
· tra'IDs d'or at vi:rike citer Hensigten, ihvor
rfor Adm<inistrationens Suveræn�-tet paia
dette Omraade iilk!ke kunde op,gives. I øv
rigt vilde man e:rikend-e, .at det ved de ifle-
te af d,e af Pernonale--Repræsentanterne 

under. de rforannævnte tre Gnupper ,aruførte -
:F,orans,ta;tninger var Tale -om Forlhol<l, der 
dri.:rekte .angik Per.s•onalet .som saadant og 
lmmde berør,e dets Ve1færd, o-g .aJt en Hen
•syntagen til Tjenætemændene 1paa disse 
,0mr.aader derfor kun var nauurli,g, for 

. saa VJidt den var for-ene1ig ;med Staisiba
nerne,s Tarv. Navnlig var man !klar over, 
at Tv.angsiforfly;tte1ser a!f Tjene.st001ænd 
v.ar en .F,or.anstaltn�ng, der kunde være til
størs.te Gene for Personalet 01g medlføre
Korus,e,kv,en,ser .i ølmnOllllil.B'k Hens-eende for
nkse aJ riiklke ringe Betyidning. ,De ibrurde
denfor, ,foaset naar de !fandt Sted ri. Uddan
neL esøjemed eller om Sti<af, ikun foreta
ge , naar Hensyne:t til '8tatslbanernes Øko
nomi ahsolrut nødvendi1ggjorde det, o,g da 
lkun efter nøj-e 0verv,ejelse i ihvert enkelt 
T:ilfælide. 

At man saaledæ ad' maTuge Grunde 
ikke mente at ,kiunne giaa med tiil en Ud-
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 

videlse ruf den Adrnini.s,trationen i Medlfør 
alf Tjen ste11nand1s:lovens § 24 paiala,g;te 
Forp1igtelse, var paa den anden 1S1de d;k:ke 
eI1JS1betydende med, at man ikike 1mnde ,tæn
ke sig ·under adsltill1ge Forhold paa For
lhaand at konferere med Org.anå.sationerne, 
jnden en vis For,aIJJSrtaltniilllg iblev sat i 
Kra,ft ibl. a. ,o�aa fordi 1Forihandlinlg, naar 
For!hand1in.gsr,etten nu udvides til a;t orm
fatte telkniB��e ,Spør,g,smaal, kan !blive lfor-
1.angt a,f Or,g.aru ationerne. Med Hensyn til 
I:ruddiørelse af nye Typebo1iger for P.er.so
nalet og Di•sposirtion ,over Vel'færdsik,onrt·o
en · vi,lde iJllan •saaledes 1kiun :finde det na
:burli.g,t, at forudgaaende IF•orlhandl,ing 
!fandt Sted. 

Under Hensyn 'til ms.se Udtale1ser, 
bv;orved Per-sonale-1Repræsentanterne Jiik 
den bestemte Opfatte1 e, at der i:fr.a Admi
nisitrationellls &de var god Vå.lje rtil ' .tede 
til i ,SrtatS1banernes Interess•e ,at naa til 
LF,ors•taa,e1s,e med Or,g,ani.saiti.1onerne paa 
dis•se for Personalets Velfærd aa V1i1g,tige 
Punkter, vilde ·Pens·onale�RepræseDJtanter
ne rundlaide at ,stille nogøt Fon.slag. 

Herefter ,er lhele Udva1get eni,gt om, .art 
den ·paatæn:kte Udvå.delse af Forlh.and.lin,gs
retten ,for Statsibaneper.sonalets Organisa
·ti-oner mest lhensigitsmæs,si,gt 
,s,om ved de 2 andre Etater, saaledes at der 
kun ,gives Orgn n,isationerne en Ret .til at 
lbegær,e F:or1ha11dLing om ,tekniske 1Spø:rtg,s
crnaal. Udvalget vil derlho.s finde det naibur·
Egt, at der for Statsbanernes Vedkommen
de indføres ,samme :Regel so.m ved Po,st
va:isenet, at Sruger af teiknd.,s'k Art 1�k1ke aif 
Or,ganiis.ationen kan :for1anges !forelagt 
høj,er,e Myndtglhed end Generaldir·ektøren, 
medens selve ,Spørg1Smaalert om, lhviorvidrt 
en ISaig er alf teknisik , Kar.aJkter, .altid kan 
;fo:r,laniges forelag,t Miniisteren til Aifgø
re1se. 

Sluttelig stkal ibemæ1ikes, .at man uanset 
de p:aa ,Si,de 16 omtailte diver,ger,en,d,e Op
farotel-ser inden ifor Udvalget med Hensyn 
til ,Omfanget a;f den paatæn1kte UdvideLs-e 
af Forhand1irug.sretten er eruig o,m, at for 
saa vidt der efter en For!handling om ·et 
teknisk :S-pør,gsmaal ,er 1ud,s,ted,t et Regle-
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ment, ill1aa Tvisbiglheder ,angaa,ende F,or
etaaelsen af dette Reglecrnenit dler Dele 
deraif kun kunne å.ndanlkes for den foran 
ocrnlhandlede V•oldgilftsret under de amme 
Fo:mdsætninger o,g efter de ,samme Reg
ler ,som Tvi�!Jigfrieder o.m F·orstaael,sen ruf et 
Reglement ang.aaende et .ilklke-telrnis'k 

p·ø1,g;smaal. _ Det rnaa .deJ:'lhos yderlig·ere 
efter U d:v1alg,ets ,Oplfatte1.se være en F,or
uctsætnd.ng for Indankning, at der under 
F·orlhandling,en er •opnaaet Eni,gihed mellelll1 
Pa1�terne om, art sa.adan Indankning lkan 
;fonde ,Sted. Har Eniglhed des,angaaende 
iiJkll.rn Qmn:net opnarus, :kan iSpø:r,g.smaalet 0011 
Mruligiheden :for ,Reglementets Indbringelse 
ifor Vo1ldgæf.tsretten forlang,es forel.a,gt :Må.
nisteren ti,l A1fgiøre1se. 

,Saafremt disse Bestemmelser vedrøren
de Tv1istig1heder ,om F·o1�staaelsen ruf teilmi
ske Reglementer gennemføres, vil det for
mentlig være nødvendigt art foretage en 
mindre Tilføjel,se til de j •Bilag 4 optaigne 
Bætemrndser. 

Kjøbenhavn, ,den 10. Marits 1926. 

Flensborg. A. Floor. Graae. 

L. Hansen. Hoskiær, L. 0hr. La1·sen,
Formand. 

Rich. Lillie. Nansen. Oh. Pete1·sen. 

E. Terkelsen.

Bilag 4. 

§ a.
Der -opretieis en Vo1dg.if:tsret ,til Af,gø1,e1s,e af 

Tv,i·stigheder mellem Staitsban�r.ne,s Administra
tion og ,Per,s,ona,lets 011ga.ni00Jtioner a'Illgaia:enide 
For. ,taaeLsen ,af de af MænlisterJ.et eller &tatsiha
uerne udst•edte Tj•eIJleisibøthdis- og Løn111ri.Tugsbe
&temmeLser eLler a1111dl-e Jl.egJmnen.teT, oom i:følge 
,gæ,lden,d,e Fi0rhandiliia.1:g.sregler er u,dsteidit efiter 
F,orhai11,æLing med Per.sana:1'eæ Or,gamsafaoner. 

§ .b.
En · a,g kan ku•n forlam,gøs !i.n,dbrag:t for 

Y.o1cugåifitSJr1etten .af den iOr,g.a.nisatio:n, med hvem
den i § ,a 101mhanidle,de F,orharndtlrinig har 'Været
fø1,t; ,i æe To!lfælde, h,•æ· en .af ,de �ForhooidJ.im,gs--
1,eglerne af 1910 11ævnte Eiats-Organiiis,a.tioner i
Meidfør af ,di,s, e Regleris § 9 har ha:ft Sa,gen
ti1siti!lJ.e,t 1tiJ E11lclæring, dog ilrnl!l aJ vedk,ornmen
de ®ta.its..J011ga:ruisarti.on.
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§ C. 

Tvi,stigheder af ,døn å § a omhamidlede Arl,

der har .fil.lD!det deres Afgørelse ,overe.n,sstem

mende med de ·hid<bil ,gæ1dewde Jlegler, kian Tklke

forla.nge,s forala,g.t V old,gi f.tsrn-tten, :m dm indre

det isker af en .a:ruden 0rgairuisaition n,d ,de11, over

for hvem den tid!Ligere AJigøre1se er tru.filen, o,g

ikun UD!der Forudi.sætnri,n,g af, .a,t ,doo fønstnævn-

11.e 0rgamisruticm .ilklJre ma.a aJ'.lltag,es at .haw været

ikerud•t med den tidligP.re 1 agmi faildne Afgø-

rel,se. 
§ d.

pør.gsmaalet om, h v,orvtidt en a,g efter Be
stei:nmelserne i §§ a-c •k;m forla111ges forelagt 
Voldgiftt.sretten til Paak nidelse, afgør a.f Ad
roi,:nuJStra:tionein. Afgøre! n, d·er ska I foreug,ge 
senest et11. Maaned ef:t.er, at Anmo,d,niJl.g -O!ITI I,n,d
anJrnrin,g er modta,g t, kan af den ,paa,gældende 
Or,gani,s,at1on forel gges cle aJmind 1.i,ge Dom
stole til Prøveilse. 

§ e.
Den i§ a omhandled Voldg.iftsret sammen

.sættes af en Formand og 4 faste M•oo1emmer. 
F,orma:ndein ,saimt en up,p,Jean.t for ,ham, 

der hver for si1g skaa fyld stgøre iBøtingel erne 
for .at kunJ11e være DoID1J11er i en ikolle,giaJ Ret, 
væl,ges af de 4 faste Medlemmer, for saa vidt 
disse alle kan ,enes om en '.beiSteimt 1Pe11sOJ1, og 
elleoo af dien faste Y.oldrguf.tsrets -Præsidi!Ulll in
den for Præsidåets egne 1Med!,em11Der eller ån
den for Kred1se:n ,af Dommere i Østre iLanidisret. 

De 4 faste Medlemmer samt 1 u,p,pleant for 
Iwer a,f ,dem v tges: 
1 Medl'01Il moo. 1 ru,pplearut. :af Goo.eraldirek1ø

ren for tatSibanerne Jnden .for iStatsbamer
neis •AidJm:in,iJStration, 

1 Medlem med 1 up,plean.t af Jerrubaneor,gami
.sa:ti,cm.erneis Fællesudvalg tim1den :fo:r de 0r
ganåsrutioner, Fælles ud vaJget repræoonroerer, 

1 Medlem med 1 ,S,u,ppleant af Danisk Ar.bejds
,guverlorem'Illg og 

1 Medlem mecl 1 up,p,leanit af De saa:nv.irkende 
Faigforbun,d i Danmark. 

§ f.
!For saa v.idt ,der før VoJ,d.giftsl.'01.tens Be

ha.rudl!in.g af en deirnrue forelagt a,g af en af Sa
genis Parler rej es Forla.rugeJ1de der,()llll, isikal 
Vol,dg:i,fitsrntt:en fm,stærke. med '2 iP r oneil: (ilk 
ke-foste M·eæløm.mer), ,af hv:il-ke den ene væl

,gies af Generaildirektøren for 1tatsbamerne :i el
'1er uden for lat. iba:nemies A,d,minå :I.ration ,og 
den a,ndøn :af Jernba�1e-Organisallionernes ,Fæl
Jooudvalg ti eller ude,n for de 0J.'lgianisati()[ler, 
Fæli udvail,get reipræseJ1itcrer. 

§ ,g.
aaveJ de fruste ,som de i·k1k€-faste 1Meælem

mer af Voldg;i:ftsretten og dere.s up,plean1.er 

sikrul have d:a:nsk Iudfø.dsret, være fuJ,dimyn,dige 
og :ru:aa i'kke være ,dømt for en i den offe.nt
li,ge i.Meinim.g vanærende Ha,nd.1iTIJg eller være ude
af Raaicliig'hed ,over dere Bo. 

§ .h.

Valget al Formamid.en f.or Vdldigi;litsrøtten og 
af 1de 4 faiste Medaemmer af denne 1Saa:nt af Swp
pleailllteme sker for et 'l'i,æsrum af 2 ar; Gen
rn,1g efter Per,ioderu.s Uidløib kan. ,dog finde ted. 

For ,saa vidt der iruden for de 2 A,ar ,sker 
Mga.ng af Ronma,ruden eller .blanid,t de &.ste 
Mechlam,m.er aJ Rebten enten ved Dødisfald eller 
som Fø1g,e af, ait den ip,aa,gælderude tiJdke Jæn
,gere op,fyLder Betinigelser.ne for at være For
mand for, henholdsw.s M d[em aJ iR.etten, eller 
endeli·g de1"Ved, :a,t den ,p,aa,gæ1dørude fr.ea:nsæbter 
Øruske ·om at fratræde, og Retten i dette Til

fæ1de g,iver Tiliadietse ·her.tH, kal Valg af nyt 
;\fodlem (Formand) fuN;f;age,s. Det &aalledes 
stedfunidne Val,g har d1a kun Gyldi,ghed indtil 
den orc1inæro VaJgiperiodes Udløb. Tilsvarende 
Regiler ,gæ1der ved Afga;rug hlanidt upplean
terne. 

iPersonforandr.in,g :bla111dt ide faste Medl,em
mer .inden for en Vatl,gp rfode forarulediger ikike 
nyt VaLg al F,orma:nd. 

§ i.

Voldig.i.f:tsrotte.ns · el"11Øtær 'll•dnævnes og af
skoo:ige.s aJ M,irui,steren for offenili,ge Arbejder 
ef.ter Iruæstillfag fra RetteJ1. •Aud-en fornøden 
iMedhj 1,p anitages a,f Retten, Forma111d. 

§k

7!1 

V,Ol1d,giftsretten ud.arbejder 1selv sin Forret
n.in,gsorde.n. I ,drurne kal hl. ra.. opita,ges Be--
l'emmelser, der •sikrer Parterne U11Jder:retrninig 

O!ID., :ruaar en a,g skrul ·beh1a:ndles li iRretten, isaa

-lede,s iait enihve-r af Pal"OOme, ·om de øn&ker det 
- evein.tueJ,t v,ed · a.g.fø1·er -, :imn møæe og nær-
mere udv.ilka-e &geTu 11Illl1l1Wtlig. Endvidere ska:l
d�r � Forretruinigis,ordenøn. optages Besbemmel
ser, der ,sikrer ager:ne Jiurti,ge Fremme i 
Rebten. 

§ a.

V o1Jdg,i;f,ts.ret;te.ns Kend�lse kal ubeti11Jget ef
:terkiamme.s aJ Parterne. Retten er med Hen-
yn :tirl lF.o:r:tolk:niirugen .af de paaklagede Tvrjist

spørgsmaaJ fr.it ,SltJH>le,t og ik�, iD!den for den 
,gæLdiendie lLov,givm·nig-s !Rammer, fast laa en fra 
he,gge ·Parter, 0,pfuittelse afv-ige:n1de Forstaaelse 
oom ,den riig.ti•ge, ,dog a.t Rettens Kemdel!se over
e.n stemnnende med a1mindel-ige Prooesreg,J,er åk
'ke ka,n ,gaa ud over de af Parte1,ne .i Sagen 
n-e,d l:agite f'ra.ra.stamde, �iigesom. ilfollidelsen ;i ,a,J.J.e
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TdliæJ.de sk..al .tage fornødent Hensyn Hil de å. 
Tje,nestema,n,d ,Lovens § 19 iilldeho1dte Bestem
melser. ,I Kerudeloon kan deT, saafr.emt .Admi
msitrati,onen er den ta;bende Part, ,paalæg,ges 
AK:lm:i,nri.SJtratione,u a.t :afbøde V irkni.n,gerne af 
derus fej'1a,gtige Fortoliktrui,ng ,over LOT det ,paa
kJ.aged,e o,g andre Tulfælde end det, ider har for
arule,dJi,get lrudant,nåu,gie,n for iRøtte.n, dog i ,dert 
lænig,ste fra det Tidispunkt, ,d,a Org&Jå,s:atione.rus 
Be,sværi,ng til iAdminri.SJtratiomm over det ,paa
gæ1den,de Forho1d fu.ndit Sted. I Ken,de1sen kan 
det endvidere ·paaJæ,gges ,den tabende -Part til 
Dælmin•g af Omkostningerne ved Vo1dgå:ftsret
,ten,s iBelm:n,cllrun,g af Sagen (l,g om ,fornødent ti1l
l:ige i .M,u,U,;t for unød:i•g Trætte alt erlægge et 
vå.srt, ' it.alsJrnasen t11fa1d-ende Beløb, der dog :fior 
den enkelte ,a;g tiJ.saa:nme,11 .iikke maa .overstige 
500 Kr. 

§ [Il. 

.' Af,gørelsen inden f.or Vokligiftsrøtten. træffes 
,paa tiilsvare,nde Maiaide ,som for 'Dilden ved d,e.n 
fu,ste Vo'Ld,gifilisret. 

NORMERIN6SLOV 1926-27 

BETÆNKNINGEN 

Det forela,gte Normering,s,lov,fo:r,slag 
saavel . om Ænd1'ingsforslagene med Un.r:l
tagels af de som r. 6, 7 og 8 opførte 
o,g de s-om Nr. 1, 2, 3, 27 o,g 28 ·op.førte,
der ,er .ud.arbejd -de p,aa Grundlag :af Ad
ministr,rutio;:n, kommissionens og tatisregn
skrub kommissionens B tænkniTuger, .har 
1.ige.s,om ,tidligere Normering l,ove været til 
Udtalelse i Lønningsraia,det, -der 1har til
traadt samtlige de stillede For.slag. 

Udva1g,et har derih:os i ,en Række af 
Møder og i Samraia,d med flere ruf Min1-
stnme drøftet Lovfor,slaget -og de til dette 
sti.Hede Ændringsforslag. 

Et Flertal indenfor dvalget (Bjer-
ring, G.amborg, ' . M. Hansen, Einer Jen
sen, ,K.arnmensgaard,· A. . MortcJl6en, N. 
P. Jiel en, Valdemar Ol en, Parkov og
Ves1terager) ih.ar 1ktmnet tiltræde I< orsla
g-et i den foreliggende Ski1ldæLse, ,ligesom 
det ::har ilmnne,t ,tiltræde de stiUed.e Æn
dring forsla,g, !hvorfor Flertallet fadsitiller 
saavel Lovforslaget som Ændrinigs.forsb,
gene ,ti'l Vedtagelse. 

Et Mindretal (JeillSen [Broby], S. C. 
� rga.ard, Slebsager, øren vendsen og 
Chr. øg,aard) ønsker a;t bemærke følgen
de: 

V ens.tres Medlemmer i Udvalg-et ud.tai
te allerede ved Be·handlingen ,af .sidste 
A,aæ Normerings,lov Betænlkeliglhe,der ved 
at gaa iIIlOO ,til de da forealaia.ede Forøg�l
ser ruf A va,ncement&stillingernes Antal, 
men under Hensyn .til, at det amlede U<l
vialg dia enedes om at ·udtale i Be,tænknin
gen, ait »Udvalget vHde finde det ih el digt, 
·Om man .tilstræbte :at na,a, iti'l en -0:r,drning,
!hvor,efter Forslag af ,s.tørre 01konomisk Be
tydning eller F-orsLag, ,der !betyder en prin
ci-piel .Ændl'.ing i Tj,enestemandsloviens
Regler, � krmde foretagoo med ,størr-e
MeHemrum, oo- a,aledes, a,t den aa:r'lige

omnering,slov i Overensstemmelse .me,d, 
hvad der i in 'Did ihar vær t .tilsig.tet �J,f 
Lønning kommissionen, kun omfattede 
Opr-ebtel e eller Nodlæg,ge1se af Sti'llinger, 
naiar ydre F,011ho,l.d ,ga.v Anledrning der,til, 
samt mindre væsentlige ·Omplaceringer 0g 
Anciennitetisforihedcinger«, sluttede ma.n 
sig til de ,still-ede Forislag. 

1Mindr.etallet !kan imidler,tid i.Jldce er
k,ende, -at mam ·fm Minii.steriets Side ved 
det foreEg,g,end,e Forelag til Nor.mering2-
lov .for 1926-27 ih.ar taget Hensyn rtil den
ne Udtalelse fr.a d,et samlede Lønningsui
v.:rlg, idet man, naV!Tllig ihv,ad Avamce
mentsstillinger .angaar, endo,g ifiorælaar 
en u, ædv,arnlig stor Fmøgelse ruf diss,). 
Tillig,e ma,a Mindretallet 'Udfal,e, .at den pa,a 
dette 01m:1ermg.s,lovfors'l.ag i Hen:hold til 
Tjen temandslovens § 46, Stik. 3, foretag
ne Regulering af visse Tjenestema,n,dsstil
liniger 1kke nødv,endigvi�, s,a,aledes om i!J,2r 
for laaet, :bør resultere .i, at mange af 
diæ,e . ,tillinger -ry!klkes •op i ,en høj,er,e Løn
ning 'kla se og dermed foraarasager .for
ogede dgifter, uden at der .foretag�s 
Nedisættehser i til,sv,arende Omfang. 

elv om MindretaHet har Sympa,ti for 
.ad killige ,af de tiUed.e Fori lag om A van

. 
cemen:tsfor.bedring.er lfor de pa,a,gældende 
Tj,en stemænd, mener man. rmder Hensyn, 
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til det ovenfor -anfør,te o,g til'lige under 
Hensyn til :Statens økonomisike For'hold, 
samt ,under Hensyn ,til, at For!holdene 
indenfor <le private E:rihverv ite.gner sig 
meget mørk€, hvorfor de.t vil være ubillig 
overfor dis,s,e under ,saadanne Forihold at 
ga-a til ikke ruvæ.sentlige Forhøj-elser af 
Statens Lønningsiudgifter, ikke at kunne 

stemme fo1· det foreliggende Lovforslag. 

FRA NORGE 

Der ihar i længere Tid i Norge været 
aflbejdet paa en Sammenslrutn:in,g ,a,f Jern
baneor,g.anisa.tionerne, ·og den 25. og 26. 
Febrruar d. A. 1har det neds-aitte Udv,alg 
holdt af.sluttende Møder. Herom meddeltir 
»Loiko:motivmands Tidende« if.ølgende: Ud
valget, der lbestod af 9 Medlemmer, 3 fra
hver ·af de in:teres,ser-edti Organisrutioner:
Norsk:Jer.nJhaneforibund, Norek Lollrnmo-tiv
mandsforbund -o,g Jernhanens Kontorper
s,on,ales F,oJ.'lbund, !har delt sig i et Flertail
paa 6 Medlemmer ·og et 1Mindretal p.aa 3.

Flertallet by,gg,er ,sit FoJ.'lsl-ag paa, at 
de tre Forbund opl,øees ,o,g med hele sin 
S:tyrk,e gaa:r over .til eet Foubund p,a;a nær
mere i Forelaget ,anførte Beiin,gehser. 

'Mindr,etallet iby.gg.er sit For.sla.g paa 
Opretholde1sen af-d-e nuværende Foiibun,d, 
men ·at disse F-orbun-d danner en Fælles
organisation gennem et »Jern:haneorg�ni
s,a;tionens iSøluetari,a;t«. ISekrntariatet ,skal 
repræ.senter-e Tjenes,teanænd-enti udad efter 
nærmere i F-orslaget -anførte Bestem
m-elser. 

Som Udgang,spunlkit. :har Udvalgets 
F.ler-tal .samlet sig om fø1g-ende Udtalelse:

» Idet ,man tirkender, ,at det vil være
magipaaligigende at faa • kabt den tærikest 
mulige Organisation indenfor J ern:bane
etaten, giver man ,sin :fulde Tilslu:tning til 
Taniken om .Damnel en af et Fm�bnmd. 

F·orudsætning,en iherfor er, at de nu 
e:ksiste1,ende F,orbund opløses •og tilsluttes 
den ny-e -Or-g-an:iisaiti-on me,d 'hele ,sit Med
lemstal.� 
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Udv-alget :anfører 1b�. ,a,. i ,sin Motive" 
riillg: De Erfaringer, de enikelte F-or,bund 
hidtil ih-ar høstet, nødvendiggør -at en 
Sa,mmenslutning ,af 1Kræfterne finder Sted. 
Een stor ,Or,g.anisaitfon v.il al-tid th-ave let
tere ved ·at opnaa, lhv.aci flere ,og mindre 
Organd.s:ationer ilkke ik-an. n,a,a. Den Spalt
ning af Kræfterne, som ih.ar .fundet Sted, 
har ikke været til Jernbane.personalets 
Bedste, og deroo Internsser har bdt Skade 
ved ,at Spøl'gsmaal og Sager, om fimr væ
ret af fælles Inter,eæe, i:klke er Ib-levet be
handlet paa en saad-an Ma:ade, som Tiliæl
det vil :blive, n81ar de .tre For:b'llnd g;a:ar op 
i cl stort J ernbanefo:r,bund. 

Bl'adet redegør :for 1Enkel-th�d-erne i 
Forslaget, ,og 'bl. a. ,s:kal de .tre norske 
Fa.g:bla,de ,slaas, sammen til eet. 

Det er Meningen, at Forsl,a.get isk,a,l be
handles p:aa Landsmøderne i For.bundene 
i Aar og derefter udsendes til Urafetem-
nin-g til Ef.ter.aaret. 

Vi ,skal i et -følgende Nummer omtale 
Mindretallets Ind.stilling. 

DANSK LOKOMOTIVBYGNING 
NYKONSTRUKTIONER Til PRIVATBANERNE 

Imellem Lokomotivmænd har det læn
g.e været beikendt, at A/.S. Frichs i flere 
A1ar ih.ar ibyg;get Lokomotiver -til De Dan

-ske Statsibaner - i de senere Aar endog 
alle Nyarusfoaffelser - ispecieH de ,største 
og ihelt moderne Typer ,af ,den nuværende 
Loiko.mo,tiv:bætand. Med ,sitar Initeresae 
har man ,fulgt di,sse Lok,omotiver ii Drif
ten, o,g med Glæde !har rrnan kumnet kon
statere, at de i Udførelse o,g K va,Utet ista.ar 
.fuldt paa Højde med -selv de bedste Ma-
kiner ,af udenlandsk Frubrikat. Alle hid

til udførte LOJkorno,tiver er imidlertid :ble
vet :by,g,get -ef.ter :Statshanernes egne Kon
struktioner, idet Frubr.i:kken ,fog selv har 
ud.aI'!bejdet ,de for F,'l)bri:k.ationen m,ødven
dig,e A:r,bejdistegnin-ger. Det :k,an derfor 
betegnes • •om et betydeligt Fremskiidt in-

• .. 

.. 
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denf r dan,~,k L komotiV1bygning, at der 

nylig. er ,b,leve,t ·afleveTet to Lokomotiver 
til Privathanerne, lhenJhol,d v1s V,arde

Grind t d og >Jo.k,skov-Rødby Jernbane, 

er projekteret med Priv,aLbanedrift for 

Øje. 
De to udfø1�te Maskiner er by,ggroe 

�om Ten<lerlok>omotiver af Type 1 C, en

IC. Tendcrlokomoliv til Vardc-Gl'ind led ug .'akskov-Rodby .Jernbane. 

som ihelt igennem er kon. trueret -o,g gen

nemarbejdet af den dan ke Lo.komotivfa

ibr.i!k, o,g ,som d•an.ner et enkelt Led i en 
Række a:f tartlJdardtyper, der udelukikende 

Ol 

1450 
99 00 

dføre1 e form om me,r,e -og mere vinder 
Indpai ved vore ihjemlige Priv,artbaner 
1begrundet pa:a en g·od V rogtfordeli,ng i 
:Foiibindel~e med fornø.den Ad'hæsi,oos-

l450 -l680 920 - 8'14 - 58'. •. 

� C- HeddamP. Tender-Lokomotiv 

Sporvidde 
Cylindordiam 
SlempclsLig 
Orivhjulsdiam 
LBbohjuls�1c1m 
Kedellryk 
RlsleJlade total 

t o komolivøts Hoveddimensioner 

1435 mm 
360mm 
540mm 

HOOmm 
eoo mm 

12 kg/cm' 
-1,2m2 

T.•æi<kckraJl • O,E; 

HodeJlade I hedel 6,"2·►44.7 -s◄,nm7 

HeduJl.ado aJ Overheder 22,• rri' 
vand I Vandkasserne 5 m1 

Kul i Kulka5serne 2?Sm3 

Tornvægt 29000 kg 
Tjenestevægl 38000 kg 
l}dhæslonsvOl!JI 300CO kg 

p-d-n 
-0-• 4570kg 
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væg,t o,g <S•O.m Fø.1,ge af rent praiktiske For
-dele ved Jernbanedrift pa,a :kortere IStræk
nin,ger. 1Hoveddirnensione1'ne, som findes 
.a:n,givøt un,der F-rontlbilled.et, er val:git med 

I 
t581 

Hen;bli;k paia .ait eftefllmmme aa vidt for
ekellige •Kr-av ,o:m vel muhgt og ,specielt 

ved F:astlæg,gelsen ,a,f Hjuldfa,meteren ,har 
mah øgt at forene en rlmel�g Mruks.imal
ihaJStig:hed, ca. 60 km/Time, med ,den .størst 
mulige Træk:keikraft. 

I Kedlerne er iooby,gget Storrør&over
iheder af W. Sdhmi,d,ts Sy.stem .med en en
kelt Dampsamlcl<:,aisse :fornven i Røglkam

meret o:g med 18 :Ov•erlhederelernenter fo-r
delt i 3 Rækker Rø,grør, som har en hl,d
vend1g Diamøter paa 119 mm. Som iStøt
tebolfomateri.ale har man i Stedet for det 
herhjemme !hyppi,gst -anvendte Kv,alitets
jern indført Mang.ankoib-ber .af en Sam

mensætning, .som ved mange Aarn Er.fa

r:ng paa udenlandSike B.aner har v1st sig 

·at være velegnet. !øvrigt er Kedlen for
synet med al nødvendig Amnatur i mo
derne Udf øre1se.

Under:by,gnin,gen er særlig ikraftig 

ko11Jstruere:t idet :man foruden sofide Af
sli vninger og l,u'ktkede 1Sta;alg,od,s,a,kselg,af
ler ih.ar indbygg,øt Hov-edv-andik,assen i 
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Rammen, hvil:ket naitmrligt bevirker en -
selv under stæiike P aa virlmhi,ger - meget 
stiv F,orbindeLse. Foruden den indven
dige V,andkasse :findes 1to udvendige frit-

staaende V,andikaeser foæynet med p.as: 
-sende Fyldea;albnirnger o,g saaledes an
:br,agit paa K:on&oller paa Raimrrien, ,at d-e

ikke ·er i Vejen for Kedlens fuldi tændige 
E.fter ym eller ved Udveskling af IStøtte
bolte.

V ed Ov•el'!by,gnin,gen bemæ11ker inan 
lhov,edsag,eligt det rummelige Førierlhu.s, 

I 

f 
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som-er vel ventileret ved møk,arnisk bevæge
Hge Ve:ntHaitiolllskl:apper Dreje- o.g -S'kydP-
vinduer, samt den-hag Førerhuset rige1i,gt 
dimensionerede Kulka&se. Under Kul'� 
kassen finde.s rumrneltge V ærktøjslmsser 
og Klædeskabe og i Før,erhmset tillige 
Klapbord o,g Klaps:tol til haa,de Før-er og 
Fyr,bøder. 

. elve Maskineriet er the1t og thol,dent 
byg-get .som paa .Stat banernes nyeste og 
s:tøl'ISte Lokomotiver. Saalede.s er Cylin
drene f. Eks. .foruden Stempe,l,gli,der med 
smalle ,Ri:n;ge, Ud1blæsn:ing,s:haner ,og Sik
l.<'erhedsv,entiler forsyent med Tryikudlig-
nere, s,om_runder Af•spærring,en wutomat1sk 
forbinder de to Cylinderender og udligner 
'l'ryikforskellen imellem disse, medens Om
s.tyringen .foreg,aa:r v-ed Hjælp af den fine
re reg,ule:ribare Skifteskrue. 

Den danske L�k•omotivfabri,k ih.ar ved 
Fr-emstilling'en .af ,disse Maskiner paa alle 
Oinr.aa,der vær-et 'bes',,.æbi paa at overføre 
de fra Bygnti.ngen af de større Loilw-moti
ver til ,Statsbanerne ,gj-orte Er.faTinger ;;a,a, 
v·el som at mø-de frem .med ful,dt moderne 
Typer, som f. :IDkis. ved at an:bringe Ked
len thelt ov,enp:aa Rammen, ,s.aialedes at Ef
tersyn ,o;g Udveksling a;f .alle Fyrk,assens 
Stø:ttebol1te ikan eke, uden at hve:rik:en Ke
del eller F,øre:rthus 1behøver .at løftes af 
Rammen. Den 'h-øjtltggenide Kedel med
fører tilli,ge langs·ommer,e Pe11-dru1sving
ninger, der atter ,bevir!k:er en -blødere 
Gang, som iSlk,aaner .Spor o-g Banelegem,�. 

Ved Aflevering.sprøv,erne har de to nye 
Lo,lmmotiv,er, som er dirmensionerede til 
Bef.ordrinig .a,f en Togvæ;grt; paa 200 Tons 
paa en Stigning af 12,5 °loo ved en gennem
sni:tlig 'Hrustiglhed p.aia 25_:_30 :km, vist sig 
fuldt ud ·at ,svarn til -de ,stillede For,dringer 
o-g !har foa ,alle .Sider vundet meg0n
Anerkendelse /for omihyggøl,ig Ronst:mk
tion og ;f-ortrinli�t udført Aibejde.
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LOKOMOTIVFYRBØDEREKSAMEN 

, I MARTS 1926 

Ved -den paa Jembanes{o!en nys 'afsluttedle
Eksamen erholdt . '.Ek,samina,nte1,ne følgende Ka
rakterer: 

Haandv. 6638 0. J. N. Bagger, Kbh. Gb . .. 
6639 E. C. L. Brandt, Kbh. Gb. 

E. 9154 A. M. Christensen, Esbjerg .. 
8050 N. P. ,Christiansen, Aarhus H

(U dmær.kelse). 

6641 H. C. ,E. Chr.istoffersen, 
Kbh. Gib. . .. \ ..... : ............ ,. 

E. _ -:-� _ 9159 E. E. Fri.kke, .. Langaa ..... . 
E. 9156 B. S. H. Jensen, Struer ... .

7107 C. Jensen, Sønderborg ..... . 
E. 7110 J. P. M. Jensen, ,Fredericia ..

7105 J. B. M. Kjær, Fredericia ..
E. 7109 E. A. Madsen, Fredericia
E. 9155 H. �- Mik·kelsen, Esbjerg · ..

71106 B. A. Nielsen, Sønderborg ..
915'1 P. B. Petersen, 1'hi,sted ....
8053 P. H. Peterso,n, Aarhus H ..
7HY1 A. L J. Sell, Nyborg ..... .
661;0 S. T. Stenkvist, Kbh. Gb . ... .
8051 A. R. K. Sørensen, Aarhus H
7108 M. Sørensen, Fredericia .... 
!Jl48 H. K. Mikkelsen, Esbjerg .. 

DE FREMSKUDTE SIGNALER 

5,31 
4,00 
6,47 
7,13 

6,66· 
5,22. 
5,84-
6,04-
6,78 
6,59· 
6.63· 
6,66 
6,69' 
6,94 
5,97 
5,00· 
6,23 
4,56, 
6,75-
4,73, 

Hvor kan det være, at de fremskudte Sig,naler 
mellem København og Roskilde er suspenderede? 
Signalet Vest for Glostrup bar bel-t nedlagt Arbej
det, medens de øvrige med Arme forsynede -paa an
den Maade er sal fra Bestillingen, idel der er opstil
let en kunstig Baggrund af raa Brædder, der paa;. 
Grund af Fugtighed og Smuds nu har antaget en 
saad,an Farve, at det er -saa ternmelg umuligt at Qp
dage den mørkerøde Vinge. 

Del er maa-ske ik•ke gaael op for relle VecLkorn
mende, at disse Signaler er et ret godt Aktiv for 
Statsbanerne, idet der spares Damp og derigennem
Kul for hvert Tog, der passerer el aadanl Signal 
i tar'lgel Vejr; endvidere kan Togene bedre gennem
føres reltidi,gt, medens et enkelt Togs Forsinkel�e
paa de stærkt tra:fikerede Tider let kan bevirke
en Standsning a.f de efterfølgende. I alle Tilfælde--

• 

• 

.. 

• 
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Signa,le1me taar der, al'bejder (de fleste da end

nu) og koster Penge, hvorfor saa ikke ,tage For
delene med. 

Jo. 

,,FOREDRAG" 

Maa del være underLegnecle Lilla.dl at ,truk.k:e Hu
vodbestyrelsen for de af:holdLe F,oredrag, men, lad 
os faa nogle flere, og cen Ting til, lad ,os faa en 
Spørgetime efter hvert Foredrag i Stedet for Dan.�. 
Disse Foredrag, altsaa de tekniske, har vi nemlig 
dtcrhaa,nden mere og · mere Trang for. Dansen 
derimod er der jo Foreninger nok Lil at lage sig af. 
Der er et gammelt Ord som ,siger, at naar man 
slaar iblandt en iFlok Hunde, saa piber den :ler 
rammes, men maa jeg alligevel fremdrage ,følgende: 
Hr. Maskinlbes,tyrer Dorph fremkom her i Kø·ben
.hav,n i sit Foredrag med en Passus, der konklude
rede i, at Lokom9tiver,nes Økonomi for en Del vitr 
æfhæ11gig af Lokomotivfyrbøderens Behaindling af 
.Fyr kovl og Kul. Vel, baade ,Fyrskovl og Kul har 
Lil Dato været af en meget ringe Beskaffenhed. Nu 
ser ·det jo ud ·til, at en lettere Skovl :bliver gennem
ført. Kullene derimod, jo flere Kornmitterede og jo 
flere Eksperter der fremkommer, ,des daarligere bli
ver Knlleue. For· Tiden ligner BræncLslet Havejord.. 

A. Møllebro.

SYGEKASSEN 

Det meddeles herved, at Læge H. Therp fra 1. 
April d. A. op.hører med at varetage Lægetilsynilt 
med de til afdøde Jernbanelæge Thv. Jensens Di
str1kt hørende !interessenter, ,og ait der ikke p,aa
tænkes an. at nogen ny Jernbanelæge i Distdktet 
før fra 1. Januar 1927. 

De til Jernbanelæge Thv. Jensens Distrikt (1 
A III) hørende I•nteressenter kan i Tidsrummet 1. 
April- 31. Deember d. J\.. konsulere •de a.ndre 3 
Jer•nbanelæger i ,1 A Lægedistrikt, •d'Hrr. J,auritzen, 
Vesterbrogade ,82, .Ko111sultationstid: 112�1, Thamsen, 
Vest·erbrogade 68, Konsullationst.id: 12-,1, og Bie
ring-fPetersen, Nørrevold 16, Konsu1tationstid: 1-2, 
idet disse med Repræsenta,ntskaheLs Samtykike har 
paataget ,sig at 1)asse den afdøde J ernibanelæges 
Prak is i nævnte Tidsrum for Enkefru Jensen. 

Det t.ilføjes, at den i Sygekassens Bestemmelser 
givne Frist for Anmeldelse af Lægeskifte i,k,ke for
andres ved nærværeJ1d , og at der senere ved An-
ætlelse al en ny Jennbanelæge i 1 A III Lægedi

strikt fra 1. Januar 1927 vil blive givet de til dette 
Distri,kt hørende foleressen-ter, der jkke har ønsket 
at oveiiføres til et af d.e 3 ovennæ1:nte Jern,ba,ne
læger Distrikter, Lejli,gl'led til at vælge, hvilken 
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af Jernba,nelægerne 
at benylle. 

1 A Lægedistrikt de ønsker 

Sygekassens Repræsen,tamitskab har fra 1. April 
cl. A. a:nsat Øjenlæge Hans Ulrik Møller, Rig,shospi
talet (KonsulLationstid: KJ. 121/2-1 ¼) som Spe
cialist i Øjensy,gdornrne.

Interessenterne rkunne herefter - for indenbys 
Vedkommende ved Forevjsning af Medlemskortet 
-0g for uden,bys Vedk-0mme111de eifter en .af vedkom
mande Jerruba,nelæ�e udstedt ,Henv.sniingsseddel • -

•blive behandlet enten .hos ovennævnte lLæge eller
Sygeka,ssens anden Specialist i Øjensygdomme, Læ
ge C. Tychsen, Nørregade ,18.

,.LANTERNEN" 

Den aarlige Generalforsamling afhold,es Onsdag 
den 14. April Kl. 8 prc. paa Ny Ravnsborg, Ve
stedælledvej 82, med ,følgende Dagsorden: 

1. Forhandli1ng,spr-0tokollen.
2. Beretning og Regnskab.
3. Indkomne F·orslag.
4. Valg af J3estyrel,se.
5. Eventuelt.

Bestyrelsen. 

STIFTELSESFEST 

De københavnske LokomotivfyrJ:Jøderes •Selska.be
lige Forenin,g .,Lanternen« afholder Lørdag den 1. 
Maj Kl. 6 pre. sin 6aarige Stiftelse med en Fæl
Jesspis11i,n,g og efterføLgende Bal. Festen vil ,blive 
alholclt i ,Dansk Arbejderloge nye Selskabslokaler, 
Valdem·arsgade Nr. Adgang til Festen er kun 
for Foreningens Medlemmer med Damer. Billetter 
a 2,50 Kr. '.PTO persona vil kunne fa.as ved Hen
vendelse til ,Fol'eningens Kaisserer, Th. Olsen, 
Ægirsgade 66, 2. S., N. 

Nærmere arugaaende Arrangementet vil ,blive op
opslaaet paa Opholdsstuerne. 

Festudvalget. 

HJERTELIG TAK 

Hjertelig Tak for udvist DelLagelse ved min kære 
Mand, Lok-0motiv.fører I. K. Hansens Begravelse. 

En særlig Tak til Afdelingsformand Hr. Loko
motivfører M. J'. Røgild,s for de dejlige Ord vP,',f 
Graven. 

Anna Hansen, 

St. Bliehersgade 5, Aalborg. 

• 

-

.. 
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,Min bjertelimsle Tak for •al udvis.t· Deltage1se ved 
min kære •Mænd, LLakornotivfører S. 0. MorteJI.sens 
Død og Begravelse. 

Julie Mortensen, Vordingbor.g. 

R..ETfELSE TILT� 
AoRESSffO� � 

T,olwmotivførerkredsen. 

Gedser: A.fd Jingsformandens Adresse rettes til: 
Østre Alle 3. 

Kalundborg: Kassererens Navn og Adresse ret
tes til: 0. Jessen, »Knuds·høj«, 'Mølleba.kken. 

Lokomotivfyrbøderl,redsen. 

Nyborg: Kassererens Navn og Adresse rettes til: 
0. K. Peter-sen, Ingolfsgade 9.

Adlborg: Repræsentant f. F. & iR. Navn og Adres
se rettes til: V. Nyg.aard Pedersen, Vossvang, Voss
vej, Hasseris. 

Udnævnelse frn 1.-4.-26: 

Lokoi:ootivfyrbødere til Lokomotivførere: L. C. 
Jen-sen Øster.bro, i Orehoved, C. C. Larsen, NæB•t
ved, i Masnedsund, C. P. M. V. EkeJund, Helsingør, 
i Vamdrup, J. L. H. Grønm.iog, Odense (Rangerfø
rer), i \Tamdrup, J. N. J. Madsen, Esbjerg, i Struer 
(alle min. Udn.). 

Forflyttelse efter- Ansøgning fra 1.-4.-26: 

Lokomotivførerne: A. R. Laursen, Vamdrup, til 
Kbhavns Godsbgd., H. C. Lorentz, Struer, til .Kbhns· 
Godsbgd, J. 'M. Petersen, Ma,sned-surnd, ·til Nyibor)!', 
C. M. Sørensen; F;reclcricia, til Aarhus H., G. 0.
L. Clu.istensen, Hjørring (Depotforsl.), til Aalborg,
V. Brøgger, K,or ør, �il Slagelse, J. M. M. Jensen,
Orehovecl, til Korsør og J. H. Vrigsted, Vamclnq:i,
I il Fredericia.

Afgcmet ved Døclen: 

Lokomolivfø1:ernc B. PeJersen, I{:bhavns God�
bgcl, den 7.-3.�G, og J. K. Hamsen, Aalborg, 
den .-3.-.26 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 3. April.· 

Fællesforeningen for 

Danmarks Brugsforeninger 

Hovedkontor: 
15 Njalsgade 15 

Køhenbavn 
Telefon 4016. Telefon 4016

KØB DANSKE VAR ER 

lugter ikke godt, men 

I
renser knage n,d e godt! 

Lugten forsvinder hurtig I 
Bevarer Huden! 

Worning & Petersen, Vejle. 

0 Amk. ljummivare 
lndutrl Vestergade 3 lbb,n. B. 
li odersprøjter, Saoih:l!' · t Sygeplejeartikler 

Ill. Prisliste ruod �O .ffre i Frimrk. 
!ISlRET EK!PE0ITI0! ♦ TelJ. 8/en U95

Jernhanemænd 10 pCl. R1ba1 

STØT VORE ANNONCØRER 

Camillus Nyrops Etabl. 
Nyrop og Maa,q fl../ S. 

Købmagergade 43. - København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028. 

I Bandager og:Sygepl;je.ariikler i stort Udvalg.
Specialitet: 

Bandager til vanskelige TIifæide. 

•!•���:::E:�--�=-===-==•!• 

I Forlang I 
I "Slotsbryggerie,t"s l 
I Husholdningsøl & Skibsøl f 
W Original pasteuriseret Aftapning ,W 
W Faas paa Hel- og Halv-Flasker W
•!•:::E:�:::E:'1\IIIE�3=:31:=3=:�-•oI• 

ST Ø T  DANSK INDUSTRI KØB DANSKE VAR ER 

P.edaktion: Veeterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. 
Tlf. Veeter 8173 eller Centr. U,613

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Abonaementspris: 6 Kr. aarlig.

Tegnes paa alle Peøtkonterer I Skaadinavien. 

A..nnonc .. -Expeditiøn 

Ny Vestergade 7 3, København B. 
Telefon Central 14613. 

Kontortid Kl. 10-4. 

F:'rederikaberg_ Bog_lrykbri, Fatkone_ralle 11.

,. I I 

• 
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