
27. AARG. N� 11. I REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 5. Juni 1927.

FORHANDLINGERNE OM 

T JENESTETIDSREGLERNE 

I sidste I u111rner af Bladet redegjorde 
vi i en Artikel »Tjenestetidsteglerne« for 
de Forhn.ndlinger, som fand_t Sted i Ge
nern.lclircktoratei Onsdag den 4. Maj. I 
Tilslutning til denne Artikel optrykker vi 
her den ved nævnte Forhn.ncllingsrnøck 
førte Protokol. 

PROTOKOL 
over en d. 4. Maj 1927 Kl. 2,30 Em. ført For
hH nclling mellem Stal. lmnernes Generaldirekto

rat og Dansk Lokomotivmand. Forening. 
Til Stede var: For Generaid irel, tora tet: Gene

ralcl ircktørrn, Maskinclirektøren. Chefen for 
T'rrsonalafdelingen, Kontorchef Lunn,♦ Maskin.
be. lyrer Scltmiclt, Maskiningeniør Siahlschrnidt. 

For Dansk Lokomotivmands Forening: Lo
komotivfører Rich. Lillie, Lokomotivførel' Soph. 
.Jensen, Lokomotivfører C. M. Chri tensen, Lo
komotivfører E. Kuhn, Lokomotivfyrbøder J. 
Bøyesen. 

E. Ku lm f�rte- Protokollen.
,, Forlu�nclli11g. rrnne: 1. ForsJ::1g t,il nye Tjene

, leliclsregler', 2. 'Ophævelse af Tom:rnclshetjrn in
gleti.' paa; vi ·e Range.r}okomotiver.
· · Generaldirnkløren bøå ,;el kommen og udtalte,

�t Fbrhandlingen, som føres paa Mini terens
Vegne, for saa vidt angaar det første Forhand
lingsemne, skal føres om cTet Dansk Lokomotiv
mands ·;Forening til tillede Udkast til nye Tje
neslelicl. 1,·egler, hvilket Ujka t er udarbejdet foT
al opnaa Besparelser i Driften. Man har ikke
villet indføre Ændringer i de generelle Tjeneste
tid. regler, {11011 for�slaar rndført Skærpelser i
de Regler, a.er g::l'lder for Jernhanetjene, ten. I

Udkastet er dog faldet et Styl<ke ud, idet Be
, temmel. en om Fyrrensniog. Kullempning og 
AfvFtskning af J.okornotivernes Forerhuse fore
slaas cl'ndrC't lil det tidligere gældende, aaledrs 
at Iokomoliv[yrhøderne ikkP er fritaget for cl is
se Arbejder. l\ilFln kan vel 'ikke gaa nd fra. at 
Prr. onalel paa Forhaand modtager d fore
, la aede Skcl'rpel.-er med J igefrern G 1.-ede, men 
Administrationen haaber dog paa et godt RP
sultFtt af Forhandlingen. 

Kontorchef Limn g�nnemgik cl forskellige 
Ændringer,,h�i)ke 

Generalclirekløren nærmere motiverede. Be
stemmelsen om, at Lokomotivpersonalet ved 
Togtjenesten skal have mindst 1 fJO Timers Kør
, cl og Rangf!1�ing pr. :Maanecl. samt a.t det for 
Ra n-gerturcni:i ·v cdkommende skal gælde, at 
Rangerljenesten er intensiv, for at de paagæl
denclc Tjene ler kan komme paa Norm a (20 
TjcnPstel imer pr. :M:rnned) er i nclsat for heclre
c'ncl hidtil at modsvare de generelle Reglers -.Be-' 
stemme! e, hvo1·efter orm ;i knever egentligl 
Arbeijcle· og Agtpaagivenhed' i den langt over
vejende DPI af Tjenestetid n. Undersøgelser har 
vist, Ft t 5'7 ·pOt. ·henholdsris 60 pCt. og 58 pCt. 
af Lokomotivpersonalets Tjeneste i henholdsvis 
I, II og III Distrikt er Kørsel og Rangering, 
ligespm . amme Under øgeL e h�r vi. t, at de for 
f;okomoli'v 1�ersonalet gældende Tjene . leforclelin
g�r indeholder gennemsnitlig 191, 187 og 190 
maanecllige Tjene tetimer i henholdsvi I, II og 
III Distrikt. Det kan saaledes ikke siges, at der 
for Tiden er egentlig Arbejde og Agtpaagiven
hed i den overvejende Del af Tjenestetiden. Ad
mini trationen har derfor søgt at finde et Kri
terium og er , tanclset ved de 150 Timer. 

Bestemmelsen om, at Ihilepauser hvor det 
er økonomi k forsvarligt, gives udenfor Tids
r,ummet 11,C0 Aften-5,00 Morgen, l-ager k11n 
Sigle paa . latio11ære P rsonale. 
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'DANSK fQKOMOTIV li DEN DE 
Forslaget om i Bestemmelsen angaaende Mak

simumstjenesten at stryge Ordene »ingen Sinde« 
og erstatte dem Il}ed »som Regel« samt For
slaget om at nedsætte Tjenestemandens Krav 
paa mindst 9 Timers samlet Hviletid til kun at 
være 8 Timer er kun indsat for at skabe en 
Sikkerhedsventil. Reglen skal fortsat være den, 
at 10 'limers Togkørsel er Maksimum og 9 Ti
mers Hviletid Minimum, hvorfra der kun i 
ganske enkelte Tilfælde bør ske Afvigelser. Ad
ministrationen kan godt gaa med hl, at det for 
Maksimumstjenestens Vedkommende kommer 
li! at hedde »kun ganske undtagelsesvis«, og at 
det for Minimumshviletiden kommer til at hed
de 9 'limer med en Tilføjelse som f. Eks. »und
tagelsesvis 8 Timer«. 

Med Hensyn til Bestemmelsen om Tids
punktet for Paabegyndelse af Raadighedstjene
ste i Hjemmet, har man der strøget Lokomotiv
personalet, fordi det er oplyst, at dette Perso
nale altid forud er underrettet. 

Den for Lokomotivpersonalet gældende sær
lige Bestemmelse vedrørende Tjenestefordelin
gers Godkendelse og eventuel Forhandling der
om er slettet, fordi Lokomotivpersonalet bør 
dele Vilkaar med det øvrige Personale. Det har 
virket noget irrationelt, at der paa dette Om
raade gjaldt særlige Regler for Lokomotivper
sonalet. 

Hvad endelig angaar Nedsættelsen af Mini
mumsgrænsen for Fridage fra 36 til 30 Timer 
tilsigter ogsaa denne Ændring kun at skabe en 
Sikkerhedsventil, saa man kan foretage Afvi
gelser. Det er Hensigten kun undtagelsesvis at 
ændre de bestaaende Fridagsforhold, men de 
nugældende Bestemmelser har i visse Tilfælde 
vist sig ganske urimelige. 

Maskindirektøren motiverede Skemaet og Ti
derne vedrørende Forberedelses- og Afslutnings
tjenesten. Naar H, R II og S-Maskinerne er 
sat i Gruppe med P-Maskinerne, er det, fordi 
disse Maskintyper er saa komplicerede, at de 
maa have noget længere Tid end øvrige 'ryper. 
!øvrigt er Forslaget kun en Simplifikation af
de bestaaende Regler.

Reglen maa være den, at det er nok, naar 
hvert Lokomotiv faar 2 store Eftersyn daglig, 
eet om Morgenen før Kørselen og eet om Afte
nen efter endt Kørsel. De hertil foreslaaede 
'lider svarer nogenlunde til de nugældende Ti
der. I alle andre Tilfælde maa Personalet kun
ne klare sig med mindre Tid. Selvfølgelig er 
der visse af Lokomotivets Dele, som skal efter
ses hver Gang, der køres i Remise eller ud af 
Remise; Vægerne skal tages op som foreskre
vet, og de skal paany sættes paa Plads, der skal 
efterses, hvor der skal smøres og saa frem
deles. Det er muligt, at de foreslaaede Tider 
nogle Steder vil blive for korte, naar der skal 

tagesKul; men maaske kan Distrikterne saa fra
vige Reglerne. !øvrigt har Administrationen 
jo en Sag om Ændringer i Forberedelses- og 
Afslutningstiderne løbende med Foreningen. Vi 
har ventet paa Svar siden 1924, men stadig 
intet faaet. 

Lokomotivfører Lillie: Naar man ser, at For
handlingerne om Tjenestetidsreglerne for Jern
baneforeningens Vedkommende foregaar paa 
den Maade, at Ministeren forhandler direkte 
med Vedkommende Organisations Repræsen
tanter, og til denne Forhandling tilkalder Ge
neraldirektøren, saa at den senere Forhand
ling med Generaldirektoratet kun bliver af for
mel Art, medens Forhandlingerne med andre 
Organisationer foregaar gennem Generaldirek
toratet, hvorefter Ministeren senere træffer sin 
Afgørelse, finder Foreningens Repræsentanter 
en saadan Fremgangsmaade højst mærkelig, 
men tager den anvendte Fremgangsmaade til 
Efterretning. 

Hvad angaar det foreliggende Forhand
lingsemne, er Stillingen den, at dersom For
eningen kunde dele den Opfattelse, Maskindi
rek tøren har meddelt Dagspressen, nemlig, at 
de nu foreslaaede Tjenestetidsregler er fuldt 
forsvarlige og ikke i deres Rækkevidde vil vir
ke svækkeI).de paa Sikkerhedstjenesten, kunde 
man maaske forhandle om Ændringer, men 
Maskindirektørens Betragtninger er ingenlunde 
rigtige. 

Det foreliggende Forslag til Tjenestetidsreg
ler kan ikke være udarbejdet af Sagkyndige, det 
maa være udarbejdet af Amatører. Administra
tionen ønsker som Betingelse for at anvende 
Norm a nu mindst 150 'limers Kørsel pr. Mand 
pr. Maaned uden nogen som helst Hensynta
gen til, om Tjenesten udføres om Dagen eller 
om Natten, ved Godstog, hurtigkørende Person
tog eller Eksprestog, paa stærk trafikerede Ho
vedbaner eller paa Sidebaner, med store, svære 
Tog, der under hele Kørselen kræver en nøje 
og omsorgsfuld Vurdering af alle Forhold, eller 
med lette Tog. Alt skæres over en Kam. Ad
ministrationen har plukket noget fra Bestem
melser, som er gældende i Udlandet, men har 
ikke faaet det hele med. Ogsaa Foreningen er 
nøje underrettet om Forholdene i andre Lan
de. I det Land, hvor Bestemmelsen om et vist 
Antal maanedlige Køretimer findes, er Tallet 
betydelig lavere end 150, ligesom der er taget 
Hensyn til Toghastighederne. De foreslaaede 
Regler vil ikke afgive den allerringeste Beskyt
telse for Personalet, som vil blive bragt i en 
Situation, der langtfra er behagelig, og for hvil
ken Foreningen ikke kan paatage sig noget 
Ansvar. 

Maskindirektøren udarbejdede i 1915 et Ud
kast til Tjenestetidsregler for Lokomotivperso-
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nalet. I dette Udkast fore log Maskindirnktø
ren bl. a., at hver Times Kørsel i Nattimerne 
kulde beregnes som 11/� Times Tjeneste, at 

Nedbrudsreservetjeneste beregne som fuld Tje
ne tetid, at der ved Personaleskifte paa Lo
komotiv gives saavel det fratrædende Per onale 
20 Min. som det tiltrædende Per onale 20 Min. 
og saa fremdeles. Man kan vel gaa ud fra, at 
Maskindirektøren ogsaa dengang Yar sagkyndig. 
Endvidere har Lokomotivpersonalets Tjeneste
tidsregler i den nuværende Generaldirektørs Tid 
været behandlet i 2 af Sagkyndige sammensatte 
Kommis ioner, 1 i 1016 og 1 i 1920. I en for 
vort Land aare vanskelig Tid nedsattes Spare
kommi sioner og Oversparekommission. Alle 
Bestemmelser kærpedes dengang, saa langt 
Sikkerheden tillod det. Vor Forening viste 
T◄'orstaael e og Borgersind ved at indgaa paa 
alle Skærpe] erne undtagen paa Bestemmelsen 
om Raadigh dstjenestens Beregning som 2/3 Tje
neste. Naar Administrationen af sikkerhed.·
mæssige Grunde ikke turde gaa yderligere i 
1922, kan man heller ikke gør det i 1927, hvor 
Toggangen er blevet langt hyppigere og de en
kelte Tog hurtigere kørende. Foreningen for
staar, at Generaldirektøren støtter sig paa sine 
. agkyndige Medarbejdere; men agkundskaben 
skulde jo ikke blive anderledes, fordi vort Land 
faar nyt politi k Styre. 

For saa vidt angaar Enkellhrderne i de af 
Administrationen foreslaaede Ændringer, gør 
Forcningrn, ud over det allerede anførte om de 
J 50 Timer Kør el pr. [aaned, opmærksom 
paa at Lokomotivpersonalet efter Forslagets 
Ordlyd kan faa aavcl 234 . om 260 maanedlige 
Tjenestetimer, ja endog mere, idet Nedbrud -
raadigheden kun regnes til 2/a. Rangertjene
sten, for hvilken der hidtil har været en Mak
simumsgrænse paa 195 Timer pr. Maaned, gø
res afhængig af en tilfældig og vilkaarlig Be
dømmelse af, hvorvidt Tjenesten er intensiv el
ler ikke. 

Bestemmelsen om ikke at give Hvilepavser 
i Nattimerne skal efter Generaldirektørens Ud
talelse kun gælde det stationære Personale, men 
naar Administrationen mener, at Lokomotiv
personalet paa alle andre Omraader bør dele 
Vilkaar med andet Personale, bør denne Be
stemmelse selvfølgelig ogsaa gælde for Loko
motivpersonalet. 

Ændringen vedrørende Lokomotivfyrbøder
nes Fritagelse for Fyrrensning m. m. er ikke 
nogen Ændring tilbage til tidligere gældende 
Forhold; thi i al den Tid, Maskindirektøren 
har været ved D. S. B., er de nævnte Arbejder 
paa Fyen og i Jylland udført af Depoterne. 
kun paa Sjælland lod man Lokomotivfyrbøder
ne udføre disse Arbejder, om hvilke de Sag
kyndige i 1916 udtalte, at saadanne Arbejder 

rrttelig burde udføres af Depoterne. Lokomo
tivfyrbøderne kan ikke modtage et yderligere 
fysisk haardt og groft Arbejde, tilmed til la
vere Løn. 

Forslaget om at nedsætte Tiden ved Per-
onaleskifte paa Lokomotiv fra 15 til 10 Min. 

er uden Forbindelse med det praktiske Liv. I 
mangfoldige Tilfælde maa Per onalet gaa lan e 
Af tande for at finde de Maskiner, paa hvilke 
det skal afløse. Foreningen har et, at der 
flere Steder burde ske Ændringer heri, men 
har resigneret. Hvorfor indfører Admini tra
tionen ikke den af Maskindirektøren i hans 
allerførste Forslag til Tjenestetidsregler gi ne 
Afløsningstid, 20 Min.? 

Hvad angaar Skemaet med de nye Forbere
delse - og Afslutningstider, da er det uklart af
fattet. Det kan ikke ses, hvor og hvornaar Ef
tersynene skal finde Sted. De foreslaaede Tider 
er derhos for korte. Man indfører en ny Pa -
sus »Eftersynenes Omfang fastsættes i de sær
lige Regler herom«, man indbyder Personalet 
til Forhandling om Ting, hvorom intet er op
lyst, hvorfor har de Sagkyndige ikke set, at 
Sporforholdene for Udkørsel fra Aarhus ny Re
mi e er lige aa omfattende og van kelige som 
i København, saa Tiderne for Aarhus H.s Ved
kommende bør forøges paa samme Maade som 
for Københavns Vedkommende? Alt er vil
harligt. 

Med Hensyn til Ændringen vcdrnren."le Mak
simumstjenesten finder Foreningen denne Æn
dring mærkværdig; thi Generaldirektøren giver 
selv Udtryk for, at den nuværende Maksimaltje
ne te kun ganske undtagelsesvis skal kunne 
overskrides, og skal der være Mening i Ændrin
gen, maa der derfor spørges, om en eneste Lo
komotivmand har vægret sig ved ganske und
tagelsesvis at udføre mere end 10 Timers Tje
neste. 

Den nugældende Be temmelse om Godken
delse af Tjenestefordelinger for Lokomotivper
. onalet mødte jo ogsaa i sin Tid Modstand hos 
Distrikterne, men Generaldirektøren indsaa den 
gang, at der for Lokomotivpersonalet kunde 
være særlige Forhold at tage i Betragtning, heri 
er ingen Ændring sket, og der er saaledes in
gen Grund til at ophæve den gældende Bestem
melse. 

'Forsaavidt angaar Forslaget om at nedsæt
te M:inimumsgrænsen for Fridage til 30 Ti
mer, opfatter Foreningen det. som vil man sætte 
et Pariastempel paa Tjenestemændene. "En Tje
nestemand kan saaledes komme hjem fra Nat
tjeneste Kl. 6 om Morgenen paa sin Fridag, og 
skal kunne møde til Tjeneste næ te Dags Mid
dag Kl. 12. altsaa har han kun kunnet bruge 
sin Fridag til at sove i. Andre Borgere har en 
Nattehvile saavel før som efter Fridagen. 
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'DANSK fQ,KOMOTIVT,DENDE 
Foreningen kan derfor ikke tiltræde det 

roreliggende Forslag Lil Tjenestetid regler. Per
sonalet ser op til Generaldirektøren med Ag
telse, det forstaar, at Generaldirektøren maa 
sløtle sig paa sine sagkyndige Medarbejdere, 
men del er for Foreningen og for dens Med
lemmer ufatteligt, al de samme Sagkyndige, som 
tidligere har deltaget i Udarbejdel en af Tje
nestetidsreglerne for Lokomotivpersonalet, og 
som kender Forholdene ved Lokomotivtjenesten, 
nu kan bøje Nakken og ige god for det fore
liggende Forslag. Forholdet er da ogsaa det, 
at en �mbedsmand har udtalt, at det nu dreje
de sig om at fratage Personalet alle de Go
der, .det havde opnaaet i den radikale Rege
rings Tid. Generaldirektøren vil kunne forstaa. 
al der ikke findes Tillid til ret mange af Em
bedsrml'nclene ude i Drift lrdelsen. Foreningen 
appellerer derfor til Generaldirektonttet og for
venter, at dette snart vil indse, at ikke alle Be
·temmel ·er lader ·ig generalisere og tilpasse
paa alt Per ·on.ale. De danske tatsbaner har
et Per. onale, som ingen anden Etat har, nem
I ig Lokomotivpersonalet. Dette Personale, hvis
Tjeneste ikke er det betydningslø ·este Led ved
.Statsbanernes Drift og Sikkerhedstjeneste, bør
derfor have særlige Regler afpasset efter dets
Tjeneste særlige Karakter.

Lokomotivfyrbøder J. Bøyesen: Det forelig
gende Forslag er overalt mødt med Harme, men 
Harmen bliver endnu større, naar det bliver 
bekendt, at Administrationen omgaas med Tan
ker om at lægge Fyrrensning og Kullempning 
over paa Lokomotivpersonalet. Skal de i Ske-
11rnel over Forberedelse - og A.fslutningstiderne 
angivne Tider gælde, selv om Lokomotivfyrbø
cl rne skal rense Fyr? Med Hensyn til Af
løsning. tiden ved Personaleskifte paa Lokomo
tiv har Foreningen haft adskillige Klager fra 
Medlemmer, der maa gaa meget lange Distan
cer - undertiden 4-fi Km - for at finde den 
M-a kine, lworpaa de paagældende har skullet
afløse.

De nugældende 1.- Min. bør derfor snarere 
forhøjes end ned. æltes. !øvrigt er al Lokomo
tivfyrbødertjeneste af den Beskaffenhed, at den 
kræver baade »Agtpaagivenhed og egentlig Ar
bejde« hele Tiden. Derfor maa al denne Tje
neste kun kunne beregnes efter Norm a. Skal 
en Tur med 149 Timers Kørsel og Rangering 
have 20 eller 234 Tjenestetimer pr. Maaned? 

Lokomotivfører opl1. Jensen: Hvad angaar 
de nugældende Bestemmelser om den enkelte 
Tjenestes Maksimum og det enkelte Hvils Mi
nimum, er Forholdet det, at der allerede nu 
findes Tjenestefordelinger med aavel mere end 
10 Timers samlet Tjeneste som med mindre end 
9 Timers samlet Hviletid, følgelig skulde der 
ikke være Aarsag til Ændringer. Alle vor For-

enings Medlemmer staar nu bag Foreningens 
Ledelse i Kravet om, at Reglerne for Lokomo
tivpersonalets Tjeneste ikke IJør skabes efter 
politiske Hen yn, men skabes ud fra sikker
l1edsmæssige Hensyn og Hensyn til det paa
gældende Personales særegne Tjeneste. Admi
nistrationen bør derfor søge gennemført, at Lo
komotivper -onalet faar dets egne Tjenestetids
regler. 

Maskindirektøren: Spørgsmaalet om 10 eller 
15 Min. ved Personaleskifte og ved Raadig·
hedstjene tens Begyndelse er kun et Skøn, der 
kan ikke foretages Beregninger herover. Men 
naar Afløseren til den fastsatte Afløsning tid er 
der, hvor Afløsningen kal foregaa, maa Tra
fiktjenesten sørge for, at Maskinen kommer der
hen. ellers bliver der jo Overtid for den, som 
skal afløses. Spørgsmaalet om Tiderne til For
beredelses- -og Afslutningstjenesten kunde maa
·ke have ligget bedre, dersom Foreningen havde
arbejdet for at faa afsluttet den om disse Ting
løbende Sag. Selvfølgelig er Kørsel orri atten
vanskeligere og mere anstrengende end Kørsel
om Dagen, men Distrikterne er nu og aa in
struerede om ved Tilrettelæggelse af Ture at
tage Hensyn hertil.

Naar Herr Lillie indledede med en Udtalelse 
om, at han fandt det »højst mærkelig«; at Mi
nisteren havde forhandlet direkte med Jern
baneforeningen, medens Forhandlingerne med 
de andre OrganisationeT foregik gennem Gene
raldirektoratet, skal jeg hertil bemærke, at det, 
der er sket, indskrænker sig til, at Ministeren, 
efter Anmodning fra Jernbaneforeningen, har 
modtaget et Par Repræsentanter derfra til en 
orienterende Konference, hvor ogsaa jeg var til 
Stede. Jeg er overbevist om, at Ministeren be
redvillig vilde have modtaget Repræsentanter 
ogsaa fra andre Organisationer til· en lignende 
Konference, hvis disse havde frem at Anmod
ning derom. 

Generaldirektøren: Det er rigtigt, at der- fin
des Tjenestefordelinger med mere end 1 O· Ti
mers samlet Tjeneste og mindre end 9 Timers 
samlet Hvil, men for saadanne Tjene tefOTde
Jingers Vedkommende er man nødsaget til at 
opnaa Per onalets Tilslutning, dette ønsker Ad
ministrationen at komme bort fra. Det clesa:n
gaaende stillede Ændringsforslag tager ogsaa 
Sigte paa andre end Lokomotivmænd. Udover 
det tidligere nævnte om for Maksimumstjene
stens Vedkommende at ige »kun ganske und
tagelsesvis over 10 Timer• og for Minimums
hviletidens Vedkommende at ige »mindst 9 
Timer undtagelsesvis 8 Timer• kan Administra
tionen gaa, med til en Tilføjelse til Fridags
be temmelserne, saa det kommer til at hedde 
»naar det i enkelte Tilfælde vil medføre ufor
holdsmæssig Bekostning at opretholde en Fri-
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 

dag paa 36 henholdsvis 33 Timer, kan Fri
dagens Længde gan·ske undtagelsesvis nedsæt
tes, dog i intet Tilfælde til under 30 Timer«. 

Det er oplyst, at der alene i ·1. Distrikt h.n 
·pares store Beløb til Aflønning af Remi ear

bejdere, dersom man lader Lokomotivfyrbøder
ne overtage Fyrrensningen, men· det er Menin
gen, at de i For Jaget angivne Tider skal for
højes noget, naar LokomotivfyrlJøderne skal
rense Fyr og lempe Kul.

Lokomotivfører Lillie: Det er altsaa Maskin
bestyrer Schmidt, som har stillet dette Forslag. 

Generaldirektøren fortsæt/er: Dot er ikko af
gjort, at en Tur med H9 Timers Kørsel skal 
have 234 maanedJige Tjenestetimer, den skal 
blot have mere end 20 , og en saadan Tur har 
Distrikterne efter Forslaget ikke Lov til at sætte 
i Jorm a. Ved Bestemmelsen om, hvortil der 
kræves egentligt Arbejde og Agtpaagivenb.ed, 
har Administrationen for Lokomotivporsonal ts 
Vedkommende særlig tænkt paa Kørsel og Ran
gering, men Forberedelse. - og Afslutningstjeno
ste maa vel ogsaa i nogen Grad tages i Betragt
ning. 

Dersom en EmJJedsrnand har udtalt sig som 
af Herr Lillie citeret, har Vedkommende ud
talt sig om i10get, han har savnet Kend kab til, 
thi. Administrationens Bestræbe]. er gaar ikko 
ud paa af politiske Grunde at fratage Persona
let noget. Bestræbelserne gaar ud paa at bid
føre Besparel er, saa den økonoiniske tilling 
bedres. Tidligere var dei: bedre økonomiske 
Forhold, men vort Land or nu ude i sin maaske 
allerv�mskeligste Poriodo, og clor or under dis, o 
Forhold ikke længere Raad til at stille sig saa 
large som hidtil. 

Naar den an ·varlige Regering hævder, at 
La.ndet ikke har Raad til at opretholde de nu
gaildende Regler, maa Administrationens Em
beåsmænd bøje sig. En Ting er givet, Sikker
heden paa Banerne maa ikke tilsidesættes; men 
Ad mi nistrationen føler sig o rsaa ovorbpvist om. 
al. med Hensyn til Sikkerbeden er man i de. 
Ioreslaaede Regler paa den rigtige Sido. 

Ved do Skærpelser, . om nu gennemføres. 
ll'æder inan nærmere til Sikkerhedens Græm;e. 
men den overskrides ikke. Der har nemlig hid
til været en ikke ringe Margen at bevæge sig 
paa. 

Maskindirektøren: Det e.i.· ikke Hensigten, 
at J<'"'orberedelse - og Afslulningstjenesten kal 
regnes med til de Arbejder, som kræver Agt
paagivenhed af samme Art som ved Kørsel og 
Rangering. 

Lokornotivfører Kuhn: Det er ikko alene ved 
Rangerlokomotiverne, Tiden til PersonaleskiHe 
er f01; knap. Ved Togtjenesten foregaar ogsaa 
Omskiften paa Lokomotiverne, i saadanne Til
fælde maa det tiltrædende Personale møde 

Remisen for at gennemse Cirkulærer og Jour-
11aler. Der kan være Ting, som har -Betydning 
for det ·Tog, der skal fremføres. Dernæst maa 
Personalet med Hekvisitkasser gaa til Bane
gaarden.' Det fratrædende Personale ska:l gaa 
til Remi en for der at hensætte Rekvisitkasser 
og skrive Rapport. Hvad angaar Tiderne· til 
Forberedelse - og Afslutningstjenesten er der 2 

leder an,1endt Betegnels n »uden Eftersyn«, 
hvilket kun kari betyde, at der intet Eftersyn 
skal foretages, men Maskindirektøren siger nu, 
at der er visse Dele, som al tid skal 'efterses, 
ligesom der ·kal smøres, men dette modsiger 
den anvendte Betegnelse. Naar Maskindfrektø
ren hævder; at Eftersynet af Lokomotiverne 
ikke kan kaldes for Tjeneste, der kræver Agt
paagiven hecl, el' det værd at erindre om, at en 
af Statsbanernes Maskiningeniører i en belæ
rende Artikelserie for Lokomotivpersonalet ind
prenter Per onalet Betydningen af Agtpaagi
venhed ved Eftersynene. Det hedder i en af de 
paagældende Artikler: »Lokomotivet bør i høje
re Grad end de fleste and re M askinet · være 
Gensta.ncl for stadig Opmærksomberl: Eftersynet 
maa. til enhver'Iid være grundigt og indgaaende. 
hvi. man . kal sikre ·sig nogenlunde imod uJJe
hagelige Overraske] er under Kørslen. En ube
tydelig Fejl, som overses ved Eftersynet, har, 
netop som Følge af de særlige Forhold, hvor
u ncler Lokomotivet arbejder, alle Betingelser for 
i Løbet af kort Tid at blive betydelig forværret 
og kan i ærlige uheldige Tilfælde indeholde 
Spiren til en Katastrofe.• 

Dot er ogsaa værd at erinch-e om, at da Fo1·
rningen for kort Tid siden ansøgte om at faa 
en Hammer med langt Skaft til Brug ved Ef
tersynet af Maskiner med underliggende ·Gang
tøj, kunde Generaldirektoratet ikke imødekom
me dette Øn. ke; idet Eftersyne:c.e derved ·mulig 
blev ro.indre effektive, cl. v: s. udført med min
d re Agtpaa.givenhed. Dette viser, at al Loko
motiv personalets Tjeneste kræver saa.vel ·Arbej
de som Agtpaagiveillhed, hvorfor ogsaa al Lo
·komot.ivt.iene te ma.a være i Norm a.

MasT.-indi_rektøren: Maaske dækker Beteg-
11clsen »11dcn Eftersyn« ikke helt det, der er 
Hensigten, men det bliver saa kun en Strirl 
om Ord. At smøre er heller ikke noget egent
ligt Eftersyn. 

Generaldirektøren: Spørgsmaalet om ·de 15 
'Min. Skifteticl kan for Administrationen ikke 
nl're noget Hovedspørgsma.al. Det skal blive 
drøftet med de Sa.gkyndige, naar Protokollen 
over denne Forhandling foreligger. 

Hvorvidt det for Togtjenesten fastsatte Ti
metal,· 150 Timers Kørsel og Rangering pr. 
Ma.aned, er det rigtige Tal, kan der forhandles 
om, det er et Kriterium, Administrationen har 
valgt som Udgangspunkt. 
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Lokomotivfører Lillie: Dersom de foreslaae
de Regler kunde danne Gnmdlag for en fortsat 
Forhandling, havde Foreningen Pligt til at søge 
at naa til et Resultat, men det foreliggende For
slag er intet Forhandlingsgrundlag. Den sted
fundne :Drøftelse har vist, at For laget er ufuld
stændigt og mangelfuldt. Maskindirektøren ud
taler selv, at noget er bygget paa et Skøn, at 
de i Forberedelses- og Afslutningsskernaet an
vendte Betegnelser ikke dækker det, der er 
Hen igten, og at tie anførte Tider i nogle Til
fælde ikke vil være tilstrækkelige. N aar Ge
neraldirektøren vil hævde, at der med Hensyn 
til SikkBrhedshensynet nu er en Margen at be
væge sig paa, kan Foreningen ikke godkende 
ilette, og det ligger nær at spørge, hvor Em
bedsmændenes Sagkundskab var henne i 1921 
-22, da man nedsatte Kommi ioner udeluk
kende for at fremkomme med Forslag til Be
sparelser. Der er da heller ikke nu nogen Mu
lighed for gennem Personalets Medvirkning at
komme længere ucl med Hensyn til Skærpelse
af Tjenestetidsreglerne. Der er for Foreningen
ingen '.Ivivl om, at hele dette Forslag er af po
litisk Karakter. Personalet kan ikke tage baa
de Lønnedgang og forringede Arbejdsvilkaar.
Foreningen kan ikke tage Ansvaret for God
kendelse af de foreslaaede Regler. Vort Krav
er, at al Rangertjeneste og al Tjeneste paa
Hovedbaner skal være Norm a, om der paa
enkelte 'Sidebaner findes Forhold, som kan gøre
Norm b forsvarlig, kan ikke siges her, det kan
sammen med de øvrige Forslag undersøges i
t Udvalg. lokomotivpersonalet har vistnok

hidtil udført et for Statsbanerne paaskønnelses
værdigt Arbejde, men dersom Administrationen
sætler disse Regler i Kraft, maa Personalet og-
aa til at tage ar•- T{ensyn, nemlig Hensyn

til de Farer, PubliKum, vi selv og vore Hjem
udsættes for, dersom et overtræt Personale f.
Eks. kører forbi et Stopsignal.

Selv om Lokomotivpersonalet vil gøre sit 
bed te, bringer de foreslaaede Regler os ud i 
en vanskelig Situation, vi ikke tør tage An
svaret for, dette vil blive Jagt paa General
direktøren og hans Embedsmænds Skuldre, og 
selv om man kan komme 01·er Jernbaneulykker 
ved Pengeerstatninger, saa bringes Statsbaner
nes Renomme i Fare. Vi vil følge alle Be
givenheder indenfor Statsb'lnerne med største 
Opmærksomhed. 

Generaldirektøren: Forlt,mdlingen skal nu 
blive refereret for Ministeren, som derefter maa 
tage Stilling. Vi kan derefter gaa over til 
Drøftelse af det næste ForbandJingsemne. Ad
ministrationen ønsker al faa Frihed til, hvor 
den finder det forsvarligt, at gaa bort fra To
mandsbetjeningen af Rangerlokomotiverne, saa 
de fremtidig bliver eenmandsbetjente. Admini-

strationen fremhævede allerede i 1919, at det 
ikke var nødvendigt at have 2 i\Iand paa en 
Del af Rangerlokomotiverne, men vi gik med 
dertil for at faa Ro om den Sag. Der er saa 
megen større Grund til at ændre Signaler paa 
dette Punkt, som Personalet nu faar sit Øn
·ke om, at alle Hangermaskiner skal føres af
Lokomotivførere, opfyldt.

Lokomotivfører Lillie: Foreningen fo�staar 
ikke Generaldirektoratets Stilling. Et sagkyn
digt Udvalg, sammensat af Repræsentanter for 
. aavel Ma kintjenesten som Trafiktjenesten, be
rejste i 1925 bele Landet og indstillede ud 
[ra de gældende lokale Forhold, hvilke Ran
gerlokomotiver man fremtidig var nødsaget til 
at have tomandsbetjent. 

Ud fra den Indstilling indgik Administra
tionen og Foreningen en Overenskomst om Ran
germa kinernes Bemanding. Naar Administra
tionen trods dette nu rejser Spørgsmaalet paa
ny, er det kun en Bekræftelse af. at hele 
Spørgsmaalct ikke afgøres ud fra faglige, sik
kerhedsmæssige Hensyn, men ud fra politiske 
Hensyn. Det er derfor nærliggende, at For
eningen vil underrette det rejsende Publikum 
om den Fare, det kan komme i, der. om f. Ek .. 
Lokomotivføreren, der alt aa fremtidig skal staa 
alene paa Lokomotivet, under ·Sovevognes Om
bordsætning paa Færgerne faar et Ildebefin
dende. 

Selvfølgelig maa det herefter ogsaa staa For
eningen frit at rejse sit gamle principale Krav 
om 2 Mand paa samtlige Rangerlokomotiver; 
thi de danske lokomotivmænd bør ikke have 
Utak for, at de i en Aarrække har udført et 
godt og præcist Arbejde paa •mange vanske
lige Rangersteder. Foreningen kan med fuld 
Ret hævde, at det danske Lokomotivpersonale 
maa være dygtigere end Udlandets Lokomotiv
personale, idet saa godt om alle europæiske 
Baner har 2 Mand paa samtlige Rangerlolrn
motiver. I Tyskland anstillede man Forsøg 
med Eenmandsbetjening, men man forlod det 
igen, fordi det baade virkede svækkende paa 
Sikkerheden og fordyrende paa Driften. 

Maskinbestyrer Schmidt: Lokomotivføreren 
skal ikke staa alene paa Lokomotivet under 
Vogne· Ombordsætning paa Færger. Overpor
tøren skal tage Plads paa Lokomotivet. 

Generaldirektøren: Ingen paaskønner bedre 
ond jeg vort Lokomotivpersonales udmærkede 
Arbejde. Forholdene ligger dog nu anderledes 
end tidligere. Administrationen skal have Be
spare! er, og den har ikke Ret til at undlade 
at pege paa Tomandsbetjeningen, idet man jo 
ingelunde maa glemme, at man tidligere i 
mangfoldige Aar og uden at Sikkerheden bar 
lidt derunder har kunnet nøjes med Eenmands
betjening. Det ser unægtelig ikke godt ud, hvis 

.156 

.. 

s 
s 

s 
s 

l' 

s 

s 

s 

" 

s 



'DANSK [QKOMOTIV1i DEN DE 
Foreningen vil søge at sktæmme Publikum for 
at opnaa Gennemførelse af sine Ønsker og jeg 
advarer paa det bestemteste derimod. 

Lokomotiv/ører Soph. Jensen: Foreningens 
pricipale Krav med Hensyn til Bemandingen 
af Rangerlokomotiverne har altid været To
mandsbetjening overalt, men paa Grund af Ad
ministrationens mærkelige Uforstaaenhed her
overfor samt overfor deLokomotivfyrbødere, som 
i mange, mange Aar har kørt paa Rangerloko
motiver til en altfor lille Betaling, gik For
eningen med til Behandling af det lønmæs
sige af Hensyn til det rangerende Lokomo
tiv personale. Vi fik derved Lokomotivførere 
paa alle Rangerlokomotiver, men det synes 
nu at være et Fejlgreb, at Foreningen 
er gaaet med til overhovedet at godkende 
Eenmandsbetjening. Vi skulde nok have naaet 
at faa Tomandsbetjening overalt. Vi henstiller 
derfor til Generaldirektoratet, at den Overens
komst, vi forrige Aar indgik paa, opretholdes. 

Lokomotivfører Lillie: En Ilcke-Fagmand 
paa Lokomotivet er selvsagt ikke mindste 
Ga-ranti for Afværgelse af Farer i det Øjeblik, 
der ske11 noget ekstraordinært, f. Ek ·., dersom 
der springer et eller andet, i saadanne Tilfælde 
er det af Betydning at have en Fagmand paa 
Maskinen. Foreningen nedlægger derfor en 
ktaftig Protest mod Afskaffelse eller Forringel
se af den gældende Tomandsbetjening, hvilket 
kun vil være til Skade for Sikkerheden paa de 
danske Statsbaner. 

Generaldirektøren: Der sker intet Brud paa 
Sikkerheden. Ved Indførelse af Administra
tionens Forslag vil Sikkerheden blive fuldkom
men opretholdt. 

Hermed lutlede Forhandlingen. 

Vi kan til nderretning for Organisa

tionens Medlemmer oplyse, at Generaldi

rektoratet senere har tilstillet Organisa

tionen Forslag til Tjenestetidsregler i en 
lidt ændret Skikkelse end det, som forelaa 
ved ovenfor anførte Forhandlingsmøde. 

Generaldirektoratet har udbedt sig 

Organisationens skriftlige Udtalelse til det 

fremsatte Ændringsforslag, som Organi

sationen under 28. Maj bar tilstillet sam
me. Vi skal i næste Nummer optrykke 

Generaldirektoratets ændrede Forslag til 

Tjenestetid regler samt Organisationens 
Svar hertil. 

»Dick.«

NEDS.KÆRIN6EN 

Tirsdag den 24. Maj kom Regeringens 

Forslag om Nedskæring af vore Lønnin

ger til 2. Behandling i Folketinget. De 
samme 4 Ordførere for de 4 Partier, nem

lig Hagbart Berg for Venstre, Parkov for 
Højre, Vald. Olsen for Socialdemokratiet 

og A. M. Hansen for de Radikale, som ved 
første Behandling tolkede deres Partiers 
Synspunkter, gav ligeledes nu ved 2. Be

handling Udtryk for det siden første til 
anden Behandling ændrede Regeringsfor

slag eller rettere sagt til det mellem Re
geringen og nogle Embedsmandsorgani-

ationer indgaaede Forligsforslag. 
Venstres Ordfører faldt naturligvis i 

H rn·ykkelse over det passerede og kunde 
egentlig med Rette takke Regeringen for 

den Daad, den havde vist ved at faa nogle 
Organisationsledere til frivilligt at indgaa 
paa en Lønnedskæring. 

Det konservative Folkepartis Ordfører 
fortalte elvfølgelig vidt og bredt om den 

store Vel villie, det konservative Folkeparti 
nærede overfor Tjenestemændene, men at 

Hensynet til Samfundet og Statens økono
miske Forhold, Erhvervslivet m. m. og 

hvad nu alle de skønne Tirader er, som 
i en saadan Forbindelse kan nævnes, 

maatte det konservative Folkeparti stem
me for Forliget. 

Det socialdemokratiske Partis Ordfø

rer sagde igennem en stor Tale eet Nej til 
Forliget, og det radikale Venstres Ord
fører redegjorde for de forøvrigt ganske 

forstandige Ændringsforslag, dette Parti 

havde stillet til Regeringens Forslag eller 
rettere til Forliget, som vi andetsteds op
trykker. 

Debatten, hvori foruden Ordførerne en
kelte andre af Folketingets Medlemmer 

deltog foruden Finansministeren og Stats

ministeren, varede en ca. 3 Timer, men 
først Onsdagen den 25. Kl. 1 Em. lod 

Folketingets Formand foretage Afstem

ning over de enkelte Ændringsforslag saa
vel som over det hele Forslag. 
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Afstemningen var selvfølgelig imøde
set med ikke ringe Spænding, idet enkelte 
Medlemmer af det konservative Folkeparti 
paa Møder rundt i L�ndet og i Artikler i 
de konservative Blade havde givet Udtryk 
for deres Utilfredshed med enkelte Dele af 
Forslaget navnlig med de ugifte. 

Det konservative Folkeparti havde 
som allerede . ·nævnt ingen JEnd:i;-ingsfor
slag stillet, men da det radikale Venstre 
havde stillet Ændringsforslag om en For
hearing af Regeringens Forslag for de 
ugifte, vilde der saaledes være Lejlighed 
for det konservative Folkeparti t_i1 at vise 
sin ·gode Villie overfor de ugifte. Det kon
servative Folkeparti viste ved· Afstenrnin
gen sit rette Sindelag overfor Tjeneste
mændene. Partiets Udtalelser rorud 'for 
Folketingsvalg�t viste sig at være Udta
lelser, hvoTpaa ingen kunde bygge; selv et 
saa anset Organ som »Berlingske Tiden
de« har igennem en Række Artikler udtalt 
sig qm dette Spørgsmaal og ·har �o{·øv.rigt 
ogsaa afgivet en Undskyldning for at de 
troede om det konservative Folkeparti 
bedre end· Partiet ga'v Udtryk for gennem 
sin Afstemning i Folketinget. · Vi skal 
ikke her nærmere komme ind paa en Om
tale af_ det konservative Folkepartis Upaa
lidelighed, men vi skal henvise Medlem
mer, som føler sig draget af det konsei· 
vativ·e Folkeparti, til at læse Rigsdags
tidende og sarruiienho1de, h v�d dh er pas
St=\ret i· Rigsdagen med det ko

1

nservative 
Folkeparti og den af Partiet fol'ud for- Val
get fremsatte officielle dtaleJse. 

Afstemningen gav til Resultat, at med 
Unutagelse af en Konservativ, nemlig Fol
ketingsmand Ulrich.sen, stemte , det kon
servative Folkeparti og Venstre imod det 
af det radikare Venstre stillede Ændring 
forslag til Forbedring af d·e· · ugifte øko
nomiske Vill"i:aai·. De sari-ime. to Partier 
ste.rnte imod. d�t. radikale Ve11cstres Æn
dringsforslag om en Graduering for Ned
sættelsen 'af Dyrtids- og Konjunkturtil
læg,· de· samme to Partier stemte imod det 
radikale Venstres Ændringsforslag om, at 
de særlige Y del.ser ikke . ekstraordinæ1·t 

blev nedsat ved de to Portioner, som For
liget gik ud paa. 

Socialdemokratiet og det radikale Ven
stre stemte Side om Side ved Afstemnin
gen for de Ændringsforslag, som -var 
fremsatte, og som betød Forbedring. Da 
de ikke var til ·trækkelig mange til at gen
nemførn disse Forbedringer, og da hele 
Regeringens Forslag om Nedskæringen af 
Tjenestemandslønningerne fra 1. Juli d. 

. var gaaet til· Afstemning, temte Højre 
og Venstre for Ned kæringen og oeial
J.ernokratiet og de Radikale morl Nedsk1: 0-
1·ingen. 

Nedskæringen blev imidlertid vedtaget 
ved ·de forenede Regeringspartiers Stem
mer, og fra l. Juli e1' det en Kendsgerning, 
at vore Lønninger og Emolumenter vil bli
ve nedskaaret. 

For ·laget har været Genstand for en 
3. Behandlino- i Folketinget, men gik uæn
dret til Landstinget, hvor det efter 1. Be
handling er henvist til Udvalg, men der
vi.l ikke fra dette Udvalgs Side kunne for
ventes .Æ.;ndringer til den Beslutning,
Folketinget tog ved Lovens' 2. Behand
lin0.

Tilhøreren. 

LØNNIN6SU'DVAL6ETS 

BETÆNKNING 

J< olketinget Lønningsudvalg, aflagde d. 
20. Maj sin Betronkning over Regerings
for. lagel. Som vi allerede i forrige Num
mer antydede, vilcle Venstre og ·det kon
sel'Vative Folkeparti i Udvalget finde hin
anden i det Forlig, som var indgaaet imel
lem Regeringen og ,nogle Embedsrnands
organisationei·. Det konservative Folke
parti, som · ved fo1'(,kellige a� deres Med
l�mmer havde givet Udtryk for Utilfreds
hed med :B orligets Indhold, fandt dog ikke
Anledning til at stiUe Ændringsforslag.
Det eneste Parti, som i Realiteten stillede
Ændringsforslag til væsentlig Forbedring
af det indgaaede Forlig, var det radikale
Venstre, 1det Socialdemokraterne ind-
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skrænkede sig til at stille Forslag om, at 

Dyrtids- og Konjunkturtillæget førtes til

bage til den nugældende Affattelse, saa

ledes at Ændring beri ikke kunde ske før 

1,928. Da det sikkert kun har Interesse 

for vore Medlemmer at blive bekendt med 

de to Partiers Stilling, som positivt har 

virket for en Forbedring af det Forlig, 

som de højere lønnede Embedsmænd har 

indgaaet paa 'Bekostning af de lavere løn

nede, optrykker vi nedenfor det socialde
mokratiske Mindretals og det radikale 

Mindretals Betænkning. 

Et socialdmnokmtisk Min,(lretal (Ejerring, 
Kammersgaard, A. C. Mortensen, N. P. Nielsen, 
Valdemar Olsen og Friis-Skotte) kan ikke til
træde de Be temmelser, der tilsigter en Ned
sættelse i Tjenestemændenes Lønninger. Min
dretallet maa hævde, at Lovgivningsmagten bør 
respektere .det Tilsagn, der i 1.925 er givet Tje
nestemandsorganisationerne om, at der ikke vil
de finde nogen Ændring Sted i Bestemmelserne 
om Konjunkturtillæget inden d. 1. April 1928, 
og at kun en Aftale, der var truffet med samt
lige Organisationer, kunde fritage Lovgivnings
magten for at respektere dette Hensyn. Man 
mener dernæst, at da Konjunkturtillæget nu 
automatisk følger Pristallet, og en Nedgang i 
Lønningerne derfor, efterhaanden som Pristal
let falder, af ig selv vil indtræde og adskillige 
Gange siden 1925 har fundet Sted til en sam
let Besparelse for laten paa ca. 30 Mil!. Kr., 
er der ikke noget Grnndlag for den ekstraordi
nære Ned ættel e, som ] orslaget tilsigter. Min
dretallet stiller derfor Forslag om at føre Be
stemmelserne om Dyrtids- og, Konjunkturtillæg 
tilbage til den nugældende Affattelse, herunder 
Revisionsbestemmelsen: 1. Marts .1928. Til
bageførelsen gælder ogsaa Beslemmelsen om 
en Forhøjelse af Pensionsbidraget, swn man ud 
fra samme Betragtning ikke finder Anledning 
til at ændre. 

Et radikal{ Mindretal (A. M. Hansen) er 
kender, at de almindelige økonomiske Forhold 
begrunder Ændringer i den hestaaende Ord
ning med Hensyn til Tjenestemandslønninger. 
Mindretallet mener, at en saadan kunde have 
været gennemført paa tilfredsstillende Maade 
i Foraaret 1928 efter forudgaaende rolig For
handling med de forskellike Tjenestemandsor
ganisationer. Man vilde til den Tid have langt 
større Klarhed over Statens finan ielle Stilling 
og den herskende Krises Forløb, end det nu 
er Tilfældet. Man vilde have undgaaet at skuf
fe Forventningen ·om, at Ordningen af 1925 

skulde blive taaende ti:l 1928. En meget be
tydelig Ned gang i Tjenestemandslønningerne 
var allerede sket efterhaanden so1;n Prisfaldet 
indtraadte. En yderligere edgang kunde ven
te· at vilde finde Sted i Dyrtidstillæg og Kon
junkturtillæg, naar de følgende Pristal kom til 
at foreligge i August og Feb-ruar. Og ma·n 
maatte regne med, at Tjene temændene i mange 
Kommuner i Aaret 1927-28 vilde komme til 
at bære er forøget Del af den kommunale Skat. 

Ministeriet har imidlertid ikke taget Hen·
syn til di e Forhold. Gennem en Særforhand
ling med vi se Tjenestemandsgrupper, og uden 
at efterkomme disse Opfordring til at inddrage 
alle Tjen.estemandsgn1pper i Forhandlingen, 
har det lagt Forholdene saaledes til Rette, 'at 
man kunde vente, at resultatbringende For::. 

handling med· samtlige Tjenestemandsgrupper 
derved udelukkedes. De foreliggende Ændrings
forslag er Resultatet af denne Særforhandling. 
Mindretallet kan ikke finde disse Forslåg w::. 
freds tille�1de. Gennemføres den planlagte · Ord
ning, vil den ekstraordinære Indtægtsnedgang 
forholdsvis ramme de lavt lønnede .Tjeneste� 
mandsgrupper langt stærkera end de højt løn
nede, dels som :Følge af, at det særlig er, Dyr,,
tidstillæget, kun i mindre Grad Konjunktur
tillæget, der nedsættes, dels fordi der foregaar 
en meget· stor Nedsættelse af ·de særlige ;Y del
ser, der aldeles overvejende har Betydning for 
de lavt lønnede. Desuden vil de ugifte Tjene
stemænd, og aa de ældre ugifte, blive ramt me.
get haardt. Mindretallet har anset det for rig� 
tigt at gøre et Forsøg paa at opnaa nogen For
hdring af For lagene ved at stille Ændrings
forslag, . hvis Vedtagelse ville fjerne de . værste 
Ubilligheder. 

Mindretallet foreslaar ved Ændringsforsla• 
gene Nr. 26, J64. og 171 saaledes: 

1) at ugifte Tjenestemænd over 35 ·Aa·r i
Stedet for som af Regeringen foreslaaet at Iaa 
Halvdelen af det alminde.lige,Dyrtidstillæg ,skal 
have �/:i og.,t1gifte Tjenestemænd under 35 Aa_r 
i Stedet for. 1/a Halvdelen af Dyrtidstillæget. 
Tilsvarende foreslaar man, at de to Grupper _af 
ugifte Tjenestemænd skat have henholdsvi's 2/a 
og ½ af Konjunkturtillæget, ikke som foreslaaet 
½ og 

1/:1. · · •· · . 

2) a.t den forlods NE�dsættelse af de særlig�
Ydelser bortfalder, saaledes a_t der i disse ku_n 
finder den· normale Nedgang Sted i ·:a:enhold 
til Pristallet. · 

· · 
3) at Nedsættelsen af Dyrtidstillæg og Kon

junkturtillæg først træder i Kraft efterhaanden, 
saaledes at den gennemføres. for Tjenestem,i;en1!, 
der har over 6500 Kr. i Grundløn og Alderstil
læg, fra 1. ·Juli d. A.; for Gruppe�·ne meilem 
4000 og 6500 Kr. fra 1. Oktober, mellem 2850 
og 4000 Kr. fra 1.. Januar 1928 og for Tjeneste-
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'DANSK}QKOMOTIVliDENDE 
mænd med 2850 Kr. og derunder først fra 1. 
April 1928. 

Naar Mindretallet har stillet dette sidste 
Forslag, skyldes det den Betragtning, at skal 
der ske en forlods Nedsættelse af Tjeneste
mandslønningerne udover den, som Prisfaldet 
naturligt medfører, da vil dog de bedre lønnede 
Tjenestemænd lettere kunne bæTe denne end de 
lavere lønnede. 

REFERAT 

FRA; 

DELEGERETMØDET D. 27., 28 og 29. APRIL 1927 

(Fortsat.) 

Lillie: I Henhold til hvad der blev taget Be
slutning om i Gaar, skal jeg nu benytte Lej
ligheden til at gøre Dem bekendt med, hvor
ledes hele Lønsituationen ligger. Refererede 
Mødet med Ministeren den 11. Februar og be
lyste nærmere Ministerens Forslag. Der var 
taget bestemt Afstand fra Forsørgertillæget, 
ligesom der ogsaa var taget Afstand fra den 
Mindreløn, Forslaget indeholdt for ugifte. Der 
var ogsaa en Ændring af Stedtillæget i For
slaget, ligesom der var en stærk Nedgang i de 
særlige Ydelser, bl. a. Rangergodtgørelsen skul
de helt bortfalde. Det endelige Resultat blev, 
at man helt maatte tage Afstand fra Ministe
rens Forslag. Forslaget gik herefter lil Rigs
dagen, hvor der er ført en hel Del Under
haandsforhandlinger. Det der i højeste Grad 
interesserede vor Organisation var de særlige 
Ydelser, idet disse berører vore Medlemmer i 
langt højere Grad end Tilfældet er med nogen 
anden, vi havde derfor straks koncentreret Ar
bejdet paa at faa disse Ydelser ført saa frelst 
igennem som muligt. 

Omtalte de politiske Intriger, der havde væ
ret paa Spil i Rigsdagen, og hvad der havde 
bevirket de Konservatives Ændringsforslag, 
endvidere om det Forlig, som C. 0. II havde 
indgaaet med Regeringen, et Forlig, som var 
et Forræderi overfor C. 0. I's, Medlemmer. Der 
var ogsaa taget bestemt Afstand fra dette For
lig, og C. 0. I havde tilstillet til Ministeren en 
Protest mod Forliget. 

Gennemgik derefter Forligets Virkninger 
paa Lokomotivpersonalet. 

Har forsøgt overfor de politiske Partier at 
paavirke dem til at stille Ændringer, saaledes 
at Virkningerne først traadte i Kraft den 1. 
Oktober i Stedet for den 1. Juli. 

Da der sikkert vil falde en Del Udtalelser 
efter denne Beretning, vil jeg foreslaa, at der 
nedsættes et Udvalg, saaledes at dette, efter 

de faldne Udtalelser kan udfOTme en Udta
lelse fra det samlede Delegeretmøde. 

Liljekrans foreslog 2 Mand fra Sjælland, 2 
fra Jylland og 1 fra Fyn. 

Lillie: I samme Forbindelse med Lønned
skæringer. er der ogsaa udformet Forslag til 
ny Tjenestetidsregler. Henviste til sidste Nr. 
af »D. L. T. « og gennemgik de forskellige Punk
ter og paapegede, i hvor høj Grad Personalet 
kunde udnyttes, hvis disse Regler bliver bragt 
i Anvendelse. Med Hensyn til Fridagen i For
slaget, saa er den vel nok det groveste Brud 
Brud, som kan faa alle Tjenestemænd til at 
protestere. Generaldirektoratet har tilskrevet 
Organisationen i Dag, at der ønskes Forhand
linger om Ændringerne til Tjenestetidsreglerne 
den 4. Maj Kl. 2 Em. Samtidig ønsker Ge
neraldirektoratet en Forhandling om Afskaf
felse af 2 Mandsbetjening af Rangermaskiner
ne. Dette kommer ikke helt overraskende over 
mig, ieg udtalte mig lidt desangaaende i Gaar, 
men nu maa De, mine Herrer, give mig, Mid
ler i Hænde til at imødegaa et saadant An
greb, hvis De vil have, jeg skal fortsætte som 
Formand. 

Det vedtoges paa Forslag fra N. Møller Jen
sen og V. Heftholm, at Mødet den 29. April 
paabegyndes Kl. 8 Fm. 

Rasmussen, Skanderborg, udtalte, at vi ikke 
vedblivende kunde være Kastebold mellem de 
politiske Partier. Alle var vel nok enige med 
ham i, at ved sidste Valg havde vi det godt. 
Nu maatte vi kræve at være med i Ledelsen, 
hvis Statsbanerne skulde forrente sig. Taleren 
havde fra alle Partiers Side kun hørt Lovord 
om vor Formand. 

Mortensen, Esbjerg, takkede Formanden 
for at· han havde protesteret mod Overens
komstbrudet. Troede, at man gjorde Regerin
gen en Tjeneste ved at sige Pladserne op, thi 
det var den stærkeste der havde Ret; anbe
falede, at vi arbejdede os op i en saadan Stil
ling, at vi blev de stærkeste. Kunde ikke gaa 
med til at forhandle om Løn eller Tjenestetids
regler, dette kunde maaske medføre, at de blev 
dikteret, men saa hellere det. 

Sessing, Ge, vilde gerne sige til samtlige 
Delegerede, at vi maatte gøre os det klart, at 
der skulde være Sammenhold, og give For
manden Fuldmagt til at handle som han vilde 
paa en for Foreningen værdig Maade. 

K. Petersen, Nyborg, udtalte, at den Over
enskomst, Jernbaneforeningen havde indgaaet 
med Regeringen, var en Haan mod de lavest 
lønnede, og mente, at der laa Politik bag det 
hele. Vilde foreslaa, at Forsamli:c.gen gav For
manden og H. B. Mandat til at handle som de 
vilde, til Gavn for os alle. 

J. Nielsen, Kb., kunde ikke køre mere end
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'DANSK [QKOMOTIV 1iDENDE 
han gjorde, da han ikke kunde forsvare det. 
Udtalte, at det var altid, naar Venstreregerin
gen kom til, at Tjenestemændene skulde holde 
for baade i Rigsdag• og i Presse. 

S. Jensen, Fa., protesterede mod den Maa
de, C. 0. II havde handlet paa. Mente, at de 
smaa Dolkestød, der var til, maatte høre op nu. 
Tiden var kun til at staa fast og samlet om. 
vor Organisation. 

Chr,istiansen, Fa., vilde foreslaa at vedtage 
en kraftig U dtalel e, saa at Offentligheden kun
de forstaa, hvad Meningen var. 

Rasmussen, Odense, kunde tænke sig For
handling for at høre, hvad Ministeren havde 
at sige, derefter kunde man afvise Tjeneste
tidsreglerne. 

Jensen, Sønderborg, kunde heller ikke for
staa, hvorfor Afd. 1 ingen Ting havde sagt til 
dette alvorlige Spørgsmaal. Vilde lægge hele 
Sagen i Form.andens og H. B.s Hænder. 

Rosenkilde Laursen, Gb., meddelte, at han 
havde indleveret en Resolution. 

JesJ)ersen, Gb., troede ikke, at Offentlighe
den havde den rette Forstaaelse af vor Tje
neste, dette skulde ogsaa bringes til dennes 
Kendskab. 

Formanden udtalte, at nu var Tiden ikke 
til at diskutere de smaa Punkter, nu maatte 
vi samles om. de, to store Ting, som foreligger 
i Øjeblikket. 

Udtalte, at det var jo ikke nok at vedtage 
skrappe Resolutioner, der maatte mere til. Der 
m.aatte eventuelt fremskaffes saadan en Situa
tion, at vi havde Chance for at vinde, men 
det kostede Penge. 

Med Hensyn til Rangermaskinernes anden 
Mand vilde Trafiktjenesten maaske sætte en 
Portør paa Maskinen ved Færgestationer for 
at spare denne Mand. 

Talte om. Forberedelsestiden, man skulde 
selvfølgelig kun bruge den Tid, der var sat. 

Taleren troede ikke, der kunde ske os no
get, hvis vi stod Skulder mod Skulder, for vi 
maatte jo huske paa, at den halve Del af Lan
dets kaarne Mænd stod bag os. 

Maatte ogsaa henlede Forsamlingens Op
mærksomhed paa, at den havde Pligter over
for de Ledende i Foreningen. Henstillede til 
Forsamlingen at indberette alle Uheld, der ske
te paa trækningen, til Foreningen, dette kunde 
have sin Betydning. 

Foreslog at nedsætte et Udvalg til en Re
solutionsaffattelse, dette kunde være paa 5 
Mand, 2 fra hver Kreds og 1 udpeget af H. B. 

Til dette Udvalg blev følgende valgt: 
Fra Kreds 1: Mortensen, Esbjerg, og J. 

Søndergaard, Gb. 
Fra Kreds 2: L. Rasmussen, kanderborg, 

og K. M. Petersen, Nyborg. 

Udpeget af H. B.: Kuhn, Kalundborg. 
Lokofører Schou fra Privatbanerne udtalte 

nogle smukke Ord til Forsamlingen, vilde haa
be og ønske ·at disse Dages Forhandlinger 
maatte føre til gode Resultater for alle danske 
Lokomotivmænd. Sagde 1;1.erefter Farvel til 
Forsamlingen. 

G. 0. F. Lund, Gb., oplæste følgende Er
klæring: 

Til de Herrer Delegerede.
Endskønt jeg ikke anerkender Delegeretmø

dets Vedtagelse. paa Mødet i Aar 1925 angaa
ende Lockout-Bidraget til D. S. og M. F. har 
jeg nu besluttet at betale de 12,50 Kr. Idet 
jeg ikke vil have noget Ansvar for, at det skal 
have nogen skadelig Indflydelse paa vor Or
ganisation i den kommende vanskelige Si-
tuation. J. Skjoldager, Afd.-Form.

Østerbro - Afd. 5. 

J. Nielsen, Kalundborg, vilde sige til dem,
som ikke havde betalt, at nu var Stunden jo 
rykket nærmere. Vilde anbefale, at vi alle 
om en holdt sammen og kunde forlade De

legeretmødet som en enig og fast Stok. 
Christiansen, Fa., omtalte forskellige Vel

færdsforanstaltninger paa Maskinerne i Jyl
land, som burde gennemføres. Vilde henstille 
til H. B. ikke at spørge afskedigede Medlemmer 
om at skænke deres Kampfondskonti til Re
kreationshj emmet. 

Thygesen, Nyborg, omtalte de stærke Ry
stelser fra Maskinen, som havde en uheldig 
Virkning paa Muskelcellerne. 

Taleren var vidende om, at nogle Lokomo
tivførere havde faaet afmonteret Velfærdsfor
anstaltninger. Dette var ham meget imod, for 
han havde altid interesseret sig meget for den
ne Sag. 

Liljekrans, Gb., var utilfreds med, at der al
tid blev slaaet paa Gb. Afd. 1, de var nemlig 
lige saa gode Medlemmer som andre. Kunde 
støtte flere Talere med Hensyn til StedtiUæget. 
Kunde ikke rigtig anerkende H. B.s Frem
gangsmaade i Rangermaskinesagen; troede, at 
det var for dyrt købt, da Tjenesten bestandig 
blev længere. Var glad for, at Afd. 2's For
mand havde paatalt, at Personalet fra andre 
Depoter henvendte sig i Distriktet, naar Kør
selsfordelingerne var paa Trapperne. 

Sofus Jensen, Fa., udtalte, at Rangermaski
nesagen var løst tilfredsstillende og var aner
kendt af den nuværende Regering. Anbefalede 
et Kursus paa Teknologisk Institut til Uddan
nelsen af vore Medlemmer til Motorvognene, 
og der vilde de kun oplære faglærte Folk. 

Lillelund, Kø., anbefalede at faa Sandkas
serne bragt i en god Stand, da de var meget 
vigtige. Taleren kunde ikke forstaa, at An-
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dreasen stadig var interesseret i den Laanesag 
fra Gb.; vilde tro, at der blev anlagt Sag imod 
ham for at faa den Sag ud af Verden. 

B. T. Petersen, Gb.: Til Spørgsmaalet om 
de 12,50 Kr. vilde han kun sige, at han vilde 
ikke betale, uden at Delegeretmødet havde sagt, 
at der forelaa noget ulovligt i Beslutningen fra 
1925. Talte om en Postkvittering fra en pen
. ioneret Lokofører, som H. B. havde faaet, men 
Taleren havde Vedkommendes Ord for, at han 
havde ikke afsendt nogen. 

G. 0. F. Lund, Gb., udtalte, at Flertallet
maatte være raadende; dette skulde Organisa
tionen ledes efter. Hovedsagen med denne 
Postanvisning var jo, at Pengene var betalt; 
kunde forresten godt tænke sig, at B. T. Pe
tersen havde afsendt den. Meddelte Forsam
lingen, at der var tegnet nogle Andele til Fe
riehjemmet i disse Dage, anbefalede andre at 
tegne sig. 

Røgils, Aalborg, mente, at nu hm�e det være 
nok med at diskutere Lock-outbidraget, vilde 
disse Medlemmer ikke bøje sig, maatte de jo 
gaa deres egne Veje. 

Formanden svarede de forskellige Talere, der 
havde haft Ordet til Beretningen. Det glædede 
Taleren at høre, at man var tilfreds med det 
Arbejde, H. B. havde udført. Vilde til de for
skellige Talere sige, at H. B. selvfølgelig havde 
Pligt til at udføre det Arbejde m. H. t. Motor
vognene, men derfor kunde det jo . godt være, 
at vi ikke fik disse Pladser. Dielselvognene 
fik vi maaske nok, for Resten· var H. B·. under 
et stærk Tryk fra Kreds 2's Si-de paa dette 
Punkt. Var tilfreds med, at Forsamlingen 
anerkendte Rangermask.inesagens Løsning. Mi
nisteren havde sagt, at han maatte søge Be
villing til Udnævnelse af flere, hvis der ikke 
var nok. Nu var der jo Lovhjemmel. for, at 
det skulde være Lokoførere; var Sagen ikke 
ordnet· i indeværende Aar, kun.de der skaffe. 
Funktionstillæg. Meddelte Hg. at der selvføl
gelig var flere Steder, at Forholdet m. H. t. 
Rangermaskinernes Pasning var slette. Var me
get interesseret i Velfærdsforanstaltningernl!, 
men den Sag var jo i -ae bedste Hænder. Vold
giftsretten var Taleren ikke saa glad for, da 
den eksisterede, for dens Love var aft°attet saa
ledes, at det næsten var umuligt at faa Sager 
for denne Ret. Meddelte,. at vi engang havde 
benyttet den tekniske Forhandlingsret, inden 
den blev ophævet. Administrationen havde til 
dette Spørgsmaal sagt, at de dog stadig var glad 
ved at høre os m. H. t. tekniske Spørgsmaal. Der 
havde været et Udvalg i Ge. og Ro. fra Løn
ningsraadet, men de var. kommen tif det Re
sultat, at det ikke var nødvendigt at forhøje 
Stedtillægget. M. H. t. Samarbejdet med andre 
Organis�tioner var der jo ingen, der kunde tro, 

at blot for en Maaned siden var C. 0. II. saa
dan, . om de er nu, der var selvfølgelig mange 
udmærkede Medlemmer af Jernhaneforeningen, 
men derfor kunde Lederne godt være nervøse 
og uheldige. Taleren vilde godt indrømme, at 
N .. J. U. ma�ske var uheldig paa vi se Punkter, 
saa det \Samarbejde blev maaske ophævet, maa
ske i en nær Fremtid. Udtalte til sidst, at nu 
var jo Lock-outbidraget behandlet indgaaende, 
og hen tillede til Forsamlingen at vedtage H. 
B. Forslag paa dette Punkt.

Forslag fra Rosenkilde Lauer en blev for
kastet. 

Kreds I's Ændringsforslag til Punkt 4 a.
Formanden og Kreds I's Formand anbefale

de at vedtage H. B. For lag uden Ændringsfor
slaget, hertil sluttede Kreds II's Formand sig. 

Knudsen, Gb., anbefalede Kreds I's Forslag. 
Paa forskellige Spørgsmaal blev de't oplyst, 

at Kreds I's Forslag er en Tilføjelse til H. B. 
Forslag. 

Det vedtoges, at Stemmeafgivningen. skulde 
Eoregaa ved Navneopraab. 

- Kreds I's Forslag blev vedtaget med 94 Ja,
17 Nej, 9 stemmer ikke.

Det samlede blev vedtaget mecl alle Stem·
mer mod 1. 

J. Hansen,, Ar., naar de Delegerede fra Ar.
Afd. 37 har stemt nej· til Forslaget, er det, 
fordi man ikke vil væ're med til at umuliggøre 
011 fredelig Løsning. 

Beretningen ble� godkendt med alle Stem-
mer imod 1. -

C. M. Christensen forelagde paa det nedsatte
Lovudvalg Vegne Resultatet af deres Arbejde. 
Kunde oplyse, at Udkastet var en tcmmigt god
kendt af lwle Udvalget. Gennemgik Udkastets 
forskellige Paragrafer og sammenlignede H. B. 
Forslag med de af Udvalget foreslaaede. Anbe
falede at vedtage Udvalgets Forslag i den Form, 
det her foreligger. 

Svendsen, Gb.,_ hen. ti Ilede til Hovedkasseren, 
. om hidtil at udsende et Budgetforslag. 

G.· 0. li'. Lund henstillede, at Ordet: »Kraft
vognsfører« blev slettet i § 3. 

Formanden vilde meget henstille, at •Kraft
vognsfører« ikke h(;llt udgik af § 3, men at der 
aabnes Adgang for disse i Organisationen. An
befalede at bibeholde den gamle Ordning med" 
Valg af Delegerede. 

Ramkilde forstod ikke Formandens Udtalel
se i Dag. Udvalgets Ind tilling om Nedsættelse 
af de Deleger0des Antal er baseret paa at spare. 

Andreasen, Gb., kunde ønske forskellige Æn
dringer, med Hensyn til Byggefonden, da var 
dette en maskeret Kontingentforhøjelse, vilde 
protestere herimod. 

Gronemann ønskede, al Delegeretmødet hver 
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Gang afholdtes i København, motiverede nær
mere hvorfor. 

J. Nielsen, Kb., støttede Gronemanns For-
slag. 

Ramkilde, Ar., anbefalede at stemme for, at 
Delegeretmøderne som hidindtil skifter mellem 
København og Aarhus. 

Diskussionen om LovEorslR.gene sluttede her
med. 

Det vedtoges, at Ordet: »Kraftvognsfører• 
udgaar af § 9. 

Ændringsforslaget til Skalaen for Valg af 
Delegerede vedtoges. 

Det vedtoges, at Delegeretmøderne skal lwl
rlrs skiftevis i Aarhus og Købe11havn. 

Angaaende Ro. kilde Afd. 9's Forslag om 
K va rlalsberetni ng henstil lede Ud valget, at For
slaget rettes til en »Henstilling« Lil Formanden 
om at udsende Beretningen. 

Klem, Ro., ønskede Forslaget indsat i 
Lovene. 

Formanden gav Underretning om, af hvil
ken Grund Kvartalsberetningen var ophørt. 
Lovede at Beretningen skulde blive udsendt 
igen, hvis Afdelingerne vilde tage tilbørligt Hen
syn til de fortrolige Meddelelser der undertiden 
fandtes i Beretningen, hvilket ikke altid havde 
været Tilfældet. 

Klem, Ro., tog Formandens Udtalelse til 
Efterretning og tog paa Afdelingens Vegne For
slaget tilbage. 

Ændring til Kampfonden vedtoges med 81 
Slemmer, 2 imod. 

§ 23, 2. Stk., vedtoges med 98 Slemmer,
!5 imod, 

Forslaget g fra Afd. 2. 
Knud�en, Gb., motiverede Forslaget og an

befalede at stemme for det. 
· Formanden anbefalede at temme imod, da

der ikke var anvist Midler til at imødegaa 
rlisse Udgifter med. 

Knudsen, Gb.: Midlerne er anvist i H. B.s 
Bemyndige] ·e til Udskrivning af Ekslrakon-
lingent. 

Forslaget blev forkastet med 51 Stemmer 
imod, 41 for. 

Lovforslagene med de vedtagne Ændringer 
og Tilføjelser blev vedtaget med 111 Ja, mod
9 Nej. . 

Kampfonden ved taget med 107 Ja mod ·11 
Nej. 

Lovene træder i Kraft fra og med den 29. 
April 1927. 

Punkt 6.· 
Hovedkassereren meddelte, at han havde 

overtaget Regnskabet 1. Juli 1925, foreslog, at 
man ski1Jde tage Regnskaberne 1925 og 1926 

hver for . ig og debattere dem, saa vilde Taleren 
svare paa dem samlede. 

Gennemgik Regnskaberne for 1925 og mo
tiverede de forskellige Poster og fremlagde der
efter Regnskaberne for 1926. Da forskellige 
Poster muligvis kan give Anledning til Fore
spørgsler, vilde Taleren med det samme' give 
vejledende Oply ·ninger, som sikkert vilde virke 
tilfredsstillende. Vilde henlede Opmæ1:ksom
heden paa en glæde! ig Fremgang i :f eriel1jem-
mets Status. · 

Svendsen, Gb., rettede forskell-ige pørgs
maal til Hovedkassereren, henviste Lil nogle Ar
tikler i »D. L. T. « om Administrationen, menle 
ikke, at de paapeged Punkter helt passede. 

Grosen, Ar., kunde som Revi�or lakke Ho� 
vodkas. ereren for Regnskabet og den Form, 
ltvori. delt.e fandtes. Fremdrog forskellige Po
ster, der sikkert kunde komme en Del ned. 

Andreasen, Gb., havde i en Arli_kel i »D. L. 
T.• kritiseret Administrationen . i Organisa�io
nen; va,r ikke fra nogen Side:imødegaaet hvad 
Tallene angik. Artiklen· skulde Taleren senere 
komme tilbage Lil. Vore Repræ. entanter skal 
ikke arbejde gratis, men der skal dog ogsaa 
være Gn·cnser for, hvad der skal ydes. Kriti
serede og udbad Oplysninger om flere Poster. 
Feriehjemmet Drift er for dyr og Organisatio-
nens Ti I skud for stort. 

· · · 

Soph. Jensen: NR.ar Andreasen paastaar, at 
Organ i alions-Admin istrationen er fol' dyi:,, !11aa 
han virkelig ogsaa pege paa Posl(,!r, hvor der 
kan spares, men ikke el Ord herom har man 
hørt, delte burde dog være Forudsætniuge� for 
en sund Kritik. Med Hensyn til Feriehjem
met saa er der vis(_ ikke _noget Uecllem; der 
mener eller ønsker;_ at delte �kal drive forret-
n i ngsmæssigt. · -

·· 

G. 0. F. Lwul, Gb., gav nogle oriEp1t�rende
Oplysninger angaaende Feriehjemmet . Regn
skab, ·om tillige var i:Jvar paa Kritiken og flei:e 
Spørgsmaal, der' va1: rettet. 

. 

Søndergaard 'syn tes ikke, der var rettet· no
gen synderlig ifriLik; naar vor Organisation 
har saa store TilknyLningspunkter udadtil, §la 
maa der Penge lil. Det kan ikke nyll at hæn
ge sig i Bagateller, dem, der gør delte, er gerne 
dem, der selv kræver mest. 

Hovedkassereren svarede _paa de fors��llige 
Spørgesmaal, og tilbageviste Kritikken fri An
dreasen som ikke berettige·t, men gav ham dog 
vejledende Oplysninger. 

Regnskabet for' 1925-1926 enstemmigt god-
kendt. 

Punkt 7 a.
Redaktør C. M. Cfhristen;sen meddelte, at der 

var udsendt 24 umre og et Jubilæumsnum
mer af D. L. T. Det, der særlig havde kende-
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"DANSK[QKOMOTIVliDENDE 
tegnet Bladet, var ja den sidste Tids Begiven
heder. Lokofører B. T. P ter en havde indsendt 
en Artikel i 1926, denne havde foranlediget Re
daktøren til at skrive en redaktionel Artikel 
og meddelte, at H. Il. var enig i dette Svar� 
Form. Omtalte en indsendt Artikel fra Loko
fører Thomsen paa Gb., denne havde Redak
tøren tilbagesendt. Omtalte en Artikel i Bla
det med Overskriften: »En Kritik og en Dom•, 
der rnr foranlediget ved at en Lokofb. havde 
fdc1.ot en Irettesættelse for en J otits der hand
lede om de daarlige Kul. Denne Artikel hav
de foranlediget D. S. B. til at undersøge For
holdet, og den dertil udpegede Lokofører var 
kommet til det Resultat, at Kullene var gode 
n'bk, skønt disse virkelig var daarliO'e •hvad 
der var mange Udtalelser for. Denn: Artikel 
følteB. T. Petersen sig foranlediget til at svare 
paa ved et Indlæg til Bladet, men dette var 
tilbagevist af Redaktøren. Grunden til at disse 
Artikler var tilbagevist var den ganske usag
lige :B orm de havde, og om nærmest var gan-
ke urigtig og vidnede om daarlig For taaelse 

af Organisationen. Formaalet var at give det 
Udseende af, at der var skident Tøj at vaske, 
medens der intet andet fandtes end Indsen
d rens. Det drejede sig bl. a. om, at faa den 
nævnte Ekspert stillet. op i den bedste Belys
ning. Omtalte ligeledes en ind endt Artikel 
fra Lokofører Andreasen. Oplæste denne Ar
tikel, kommenterede den og spurgte For am
lingen om man skulde optage saadanne Ar
tikler. Taleren vidste, at andre Fagblade ikke 
optog saadanne Artikler, og det gør vi heller 
ikke, uden at de er saglige, og alle indsendte 
saglige Artikler skulde nok komme i D. L. T. 
Taleren kunde ikke følge Afd. 2's Forslag, men 
kunde tænke sig at indrykk ravnene paa dem 
der ikke var i D. L. F. i Bladet en Gang hvert 
Kvartal. 

Dirigenten meddel to herefter Forsamlingen, 
at Formanden havde udtah; Ønsket om, at De
legeretmødet udtalte sig til de 2 Resolutioner 

'

som nu var udarbejdet; kunde tænke sig, at 
Delegeretmødet vedtog dem uden videre Dis
kussion. 

G. 0. F. Lund, Gb., kunde tænke sio- en Til
føjelse efter politiske Konstellationer, 

0 

der lød 
aaledes: •for Ek empel ved Takstnedsættelser 

for hele Samfundet ikke alene kal dækkes af 
Tjene temændene alene.« 

. Gronemann, Aalborg, kunde tænke sig, at
H. B. udsendte en Redegørelse til Medlemmer
ne om, hvorledes de skulde forholde sig. 

Lillie agde til Gronemann, at det var H. B.s 
Mening at underrette Medlemmerne gennem D. 
L. T. Mente, at der opstod Politik ved Lunds
For lag. Mente, at det var taktisk klogt at 
lade det tykke udgaa.

G. 0. F. Lund trak derefter sit Forslag til
bage. 

Resolutionerne blev herefter enstemmig ved
tagne. 

RESOLUTIONER 

I. 
• Dansk Lokomotivmands Forenings Kon

gres i KøbenhaYn den 29. April 1927 udtaler 
sin Harme over det af Regeringen fremsatte 
For lag om edskæring af Tjenestemændenes 
Lønning r, idet disse Lønninger alene i Aaret 
1926 er nedsat med 500--600 Kr. for hvert af 
Foreningens Medlemmer. Man kræver, at Ud
maalingen af Tjenestemænd,,nes Lønninger sker 
under fuld Hensyntagen til deres Tjenestes Ka
rakter og protesterer mod Indførelse af det 
System, at Lønningerne skal gøres til Kaste
bold for politiske Konstellationer. 

Fastholder Regeringen at ville diktere Tje
ne lema,ndene, hvad den ikke har kunnet op
naa ved Forhandling, betragtes dette som et 
Brud paa en paa lovlig Maade indgaaet Over
en kom t. Regeringen indfører derved en i 

talsadministrationen hidtil ukendt Retsprak
i , nemlig den, at den stærkere har Retten. 

Følgen heraf er, at Organisationerne i en lig
nende Situation ikke vil kunne anklages for 
Lovbrud, men maa have Ret til at anvende 
den af Regeringen anviste Frerogangsmaade. 

Kongre en udtaler, at det herefter maa 
være Organisationens fornemste Opgave at ind
tille sig paa Foranstaltninger til Imødegaaelse 

af Overgreb. 
Kongre sen misbilliger, at Ledere af andre Tje

nestemand organisationer, med hvilke vi hidtil 
har samarbejdet, bag vor Ryg har indladt sig 
paa Drøftet er og Forhandlinger og derved gjort 
] or øg paa lønningsmæssigt at binde mange 
Tusinde Tjenestemænd, for hvis Velfærd de 
paagældende Ledere intet Ansvar har; man ud
taler, at disse elv bestaltede For handleres For
lig med Regeringen ikke kan være bindende 
for vor Forening.• 

II. 

»Efter indgaaende Behandling og Drøftelse
af det af :Mini teriet for offentlige Arbejder ud
arbejdede Forslag til nye Tjenestetidsregler for 
Lokomotivpersonalet, beslutter Kongressen 
at give HovedlJe tyreisen Paalæg om, at den ved 
do Forhandlinger, som skal føres med General
'direktoratet, gør dette opmærksom paa, 

at man i 1916 enede med Generaldi
rektoratet om Tjenestetidsregler, som• 
var udarbejdet i et af Sagkyndige sam
mensat Udvalg, hvori Lokomotivperso
nalet var repræsenteret, hvilke Tjene
tidsregler var udarbejdede efter Loko
motivtjenestens særlige Karakter, 
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'DANSK fQKOMOTIV 'JiDENDE 
al samme Regler i 1920 blev revideret i 

et ligeledes af Sagkyndige sammensat 
Udvalg, og at man ogsaa dengang op
naaede Enighed med Generaldirekto
ratet, 

at Lokomotivpersonalet efter Afgivelse af 
Sparekommissionens Ind tilling i 1922 
indgik paa væsentlige Skærpelser af de 
dagældende l'ienestetidsregler, samt 

at Lokomotivpersonalet paatog sig 'stren
gere Arbejdsvilkaar for at skaffe Dæk
ning af Merudgiften ved Rangermaski
nesagens Ordning. 

Tjenestetid reglerne er efterliaanden blevet 
strammede saa stærkt, at der nu findes Tjene
stefordelinger af en saadan Art, at Grænsen for 
Sikkerhed. tjenestens forsvarlige Udførelse er 
rokket. Det af Ministeriet for offentlige Ar
bejder nu fremsatte Forslag bringer den Del af 
Sikkerhed tjeneste, for hvis Udførelse Lokomo
tivmanden lu�r Ansvaret, i Fare. Kongre -
::;en føler det derfor som sin Pligt, ikke alene 
overfor Generaldirektoratet at gøre opmærksom 
paa dette Forhold, men samtidig oplyse Offent
ligheden om, at man frasiger sig Ansvaret for 
Følgerne af mulige Tienestefordelinger, udar
bejdede efter de nu af Ministeriet foreslaaede 
Regler, idet der derefter afgjort ikke vil kunne 
bydes -det rejsende Publikum den Sikkerhed og 
Tryghed, det med Rette kan forlange, naar det 
mod Betaling befordres paa Statens Baner.« 

Punkt 7 a.
Rosenkilde Laursen, Gb., udtalte, at Redak

tøren havde ingen Ret til at maale forskellige 
Medlemmers aandelige Dybde. Kunde godt 
forstaa, at der ingen usømmelige Artikler kom 
i Bladet. Omtalte en Artikel »En Banemand« , 
den skulde have været omredigeret, som aa 
mange andre. Mente, at Redaktøren godt kun
de have optaget hans Artikel, for Eksempel efter 
en Samtale med Taleren først. 

F. Petersen, Gb., havde det Indtryk, at Re
daktøren kun optog to Slags Artikler i Bladet, 
dem, der forherliger ham, og dem, han bag
efter kan vælte en Skarnbøtte over paa. 

Andreasen, Gb., var ikke glad for Redaktø
rens Svar paa visse Artikler. Spurgte, hvor
for Randersmandens og Sessings Artikler var 
optagne. 
J. Knudsen, Gb., savnede Billeder af for

skellige Uheld; hellere det, end de Billeder, som 
Rosenørn havde i om Skufferne paa Maga iner
ne. Meddelte, at han ogsaa havde faaet sendt 
Artikler tilbage, men havde ikke holdt op med 
at indsende for det. 

0. Lørborg, Gb., anbefalede Forslaget fra Gb.
2. Navnene skulde i Bladet paa dem, der ikke
va-r i Foreningen.

C. M. Christensen, Gb., svarede de for. kel
lige Talere paa dere Anker mod Bladets "\ irk
somhed. Syntes ikke, at de forskellige Talere 
fra Gb. Afd. 1 skulde klage saa meget slet ikke 
Fritz Petersen, som ikke rigtig vidste, hvad han 
talte om, men det ved jeg, for det første er 
Kommentarerne ganske som Artiklen, og for 
det andet har der kun været een Notits paa, 
der roste Red., og den blev at med Petit efter 
at have ligget et Aar. Hvis De selv var an
svarlig for Bladet, kom De nok paa andre Tan
ker. Meddelte, idet han viste et lille Blad frem, 
at dette lille Blad, om B. T. Petersen havde ud
crivet, laa 01 pe i Generaldirektoratet. 'raleren 
syntes ikke, at det var passende at klage, naar 
de selv sendte den Slags Smudsskrivelser om 
Organisationens første Tillid. mnæd rundt alle 
Vegne for at nedbryde Agtelsen for dem. Vilde 
Lil J. Kn11dsen sige, at Billeder vist ikke var 
aktuelle naar Bladet kom, da Dagspressen saa 
havde haft Billederne af de forskellige Uheld. 
Vilde gaa mecl til at sætte Navnene i Bladet 
paa de uorganiserede hvert Kvartal. 

Rosenkilde Laursen, Gb., var ked af, at det 
lille Blad var kommen saa langt frem, havde 
han vidst det, havde han ikke sat den Artikel 
i fra ham. 

Afd. 2 trak it Forslag tilbage til Fordel 
for Redaktørens. 

Bladets Virksorruhed blev herefter enstem
mig godkendt. 

Punkt 7 b. 
K. Johan en oplæste Bladet Regn kab for

J 92:S-26. Meddelte, at et P'ir Annonceagenter 
havde bedrøvet o for ca. 1000 Kr. Troede; at 
hvis Forholdene blev bedre vilde Indtægterne 
ogsaa blive bedre; for Tiden kunde Annoncerne 
godt dække Tekstens Betaling; havde vi ikke 
haft Annoncerne, havde Bladet kostet os 40 000 
Kr. mere paa 6 Aar. 

Bladets Regnskab blev herefter godkendt en
ternmigt uden Di kussion. 

Punkt 8. 
Budgettet for Hovedkassen blev vedtaget 

uden Diskussion. 

Pitnlct 8 a. 
Hoveclkassereren motiverede Forslaget. 

Mente, at der kunde spares nogle Renter ved 
Afkortning af Kontingentet i Lønnen. 

K. Svendsen, Gb., spurgte, om det var Ho
vedkontoret der skulde afkorte Kontingentet. 

Hovedkassereren svarede, at det blev Bog
holderikontoret. 

F'orinanden mente, at det var bekvemt og 
heldigt at gøre om foreslaaet. 
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K. Swmdsen, Gb., vilde have, at hver Af
deling seh havde den Ordning, de ønskede . 

. _F_ormw1den sagde; al der jo først skulde op
lages Fo1•handl inger om det Forslag, ligeledes 
skulde der op l�tges Forhandlinger med de lokale 
Afdelinger. 

Forslaget blev vedtaget med M Stemmer 
mod 10 Stemme,r. 

Pmikt 8 b. 

Forslaget blev en temmigt vedtaget uden 
Diskussion. 

Punkt 8 c. 

'/1 ri&l.wn.·en, Aarhus, motiverede Forslaget 
som godt ved flere Lejligheder. 

F'rrrnwnden udtalte, at det selvfølgelig skulde 
vct•rc ·li.1 ·en overkommelig Pris og frivilligt at 
lmn-e og .-løbe det. 

For_slaget blev vedtaget med 4 11 Stemmer for 
og 13 imod. 

Pn:11kt D 
g�clkendtes. 

Punkt .LO. 

Su: lt . .Jeuse11: Forslaget er nu ændret til at 
v.,l:'r _ el. For lag fra Kreds I, idet det er ved
laget' paa Kreds I's General for. a111li11g. 

Vedtaget. 
·,

Punkt 11. 

Kleis, Gb., forelagde Forslaget og anbe[alecle 
at stemme for Forslaget. 

8ff.1tdero(trrrd anbefalede at stemme i mod. 
Por1na,nde1t mente ikke, der ·kulde lages no

gen· større Debat paa dette 1 ørgsrnaal. Hl2!J 
eller J930 skal vi have n Lømevision. Til don 
Tid men.er jeg vi kan tale om Forslaget. Er 
selv en Tilhænger af en lavere Al<ler. gnt•nse, 
og saa med Forstaael e og Velvillie paa Tøn
ders For ·lag, der siger, at man kan gaa naar 
ma-n er 60 Aar, og skal gaa naar man er 65. 

Afd. 2 tog ·it Forslag tilbage. 
An!J. Aucleu;en vilde a11hefale at stølte 'fon

den; Forslng, saaledes al det blev laget med i 
en kommende Lønrevision. 

Souclergaarcl: Vi maa have Ækvivalenl, hvis 
vi ,·kal gaa, naar vi er 65 Aar. 

Uflehmd: Det var jo TRrt, hvis vi kunde 
faa .11oget mere og· gaa 1toget tidligere, et andet 
Spørg· maal er, om man gør di, se Mennesker 
noget godt ved at lade dem gaa, det lror jeg 
ikke; jeg kulde være glad for, hvis Organisa
lionen engang kunde opnaa en lavere Alder, -
gramse. . 

Afd. 52 Forslag vedtage . 
P. 12 a, b og cl henvi tes til H. B. med den

Hen tilling, de1· ligger i 'Forslaget. c taget til
bage. 

P. 13 a. Forkastet med 52 St., 30 St. for.
b. henvistes til H. B.

P. 14 a. Gronemann foreslog Valg ved
Navneopraab og motiverede Forslaget. 

DiUie valgtes med 113 St. Ja, 3 Stemmet 
ikke, 2 fraværende. 

Lillie takkede for Valget og fOT det Udtryk, 
der laa i Valget, det vaT alle Tider godt for en 
Formand at se, hvor han havde sine Medlem
mer, skulde ogsaa vise, at han skulde værn deru 
Tilliden værdig, skulde gøre sit bedste til Gavn 
for Medlemmerne, for 0Tganisationen og for 
Standen. 

P. 14 b. 0. M. Christensen genvalgt med
97 St., Rosenkilde Lauersen 16 St., 2 ugyldige. 

c. Genvalg.
cl. Genvalg.
P. 15. Fra Krecl I er valgt Morten en,

Aug. Andersen, Ax:e_l Madsen, Røgilds og Tfw
gesen. 

Formanden foreslog, at Diæter, som Orga
nisationen udbetaler fra 1. Maj, 'fastsættes til 
14 KT. 

P. 15. Fra Kreds II er valgt: A. Hasberg,
Fcl., A. S. Pedersen, Ar., C. Petersen, Ar., J. 
Knudsen, Gb., og Jensen, SønderboTg. 

Afslutning. ·
De foTSkellige Gæ ·ter fik Ordet og takkede 

for Indbydelsen og for de Dage, de havde til
bragte i vort Selskab. 
Carl J. Christensen, Sekr. P. A. Jensen, Sekr. 

0. Thygesen, Protokolrevisor.
K. M. Petersen, Protokolrevisor.·

NORSK LOKOMOTIVMANDSFOR

BUND 82; LANDSMØDE 

Norsk Lokomotivmands Forbund af
holdt den 20.-21. Maj Landsmøde i Oslo. 

Der var indbudt Gæster fra Ind- og 
.Udlandets forskellige Organisationer. 

A. Alberti, H. Larseri, Jernbanernes
Kontorpersonales Forbund, samt Jernba
nepersonalets Repræsentant i Hovedstyret 
for Statsbanerne, H. Johansen. 

Lokof. Ek, Sveriges Lokomotivinaucls 
Forbund, Lokof. Brix, Dansk Lokomotiv
mands Forbund, og undertegnede for D. 
L. F.

Landsmødet aabnedes af Formandell
Robert Lund, der ønskede de mødte Re
præsentanter og Gæster velkommen. 

De indbudte Gæster havde derefter Or
det, takkede for Indbydelsen og udtalte 
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'DANSKfgKOMOTIVliDENDE -------
Ønsket om de bedste Resultater af Lands
mødets Forhandlinger. 

Dagsordenen blev, efter at der var stil
let Forslag om Optagelse af 2 nye Punk
ter, godkendt, og Mødet konstituerede sig 
med Lokof. M. V. Christiansen, Drammen, 
og Lokof. J. Norring, Hamar, som Diri
genter. 

Formanden R. · Lund .aflagde derp;:ta 
Aarsberetning og .udtalte. blandt andet i 
sin Indledning de vanskelige Forhold, 
hvorunder Organisationen maatte arbejde. 
Staten gik foran med Angreb paa Tjene
stemændenes Lønninger og Arbejdsvil
kaar. 8 Timers Dagen skulde nu bort
elimineres ved Indførelsen af nye 'l'jene
::;tetidsbestemmelser. Henvendelserne ho 
Administrationen hav<le vist sig frugtes
løs, ønskede Landsmødets Udtalelser og 
Bestemmelser for, hvilke Veje der nu skul
de betrædes, for at slaa Administrationens 
Angreb tilbage. 

Omtalte udførligt, hvad der fra Fælles
udvalget var uaført for disse Sagers Ved
kommende. Henviste iøvrigt til den tryk
te Beretning, hvor Organisationens Ar
bejde i det forløbne Aar var udførligt re
fereret 

Formandens Beretning blev paahørt i 
::;tor Stilhed og lønnedes af Forsamlingen 
med et kraftigt Bifald. 

Diskussionen om Beretningen samlede 
sig i alt væsentligt om de førnævnte Punk
ter; samtlige Delegerede udtalte deres Tak 
for Formandens Stilling og tilsagcle den 
kommende Hovedbestyrelse al Støtte til de 
Midler, der mi maatte være fornødne at 
bringe i Anvendelse. 

Eenmandsbetjeningen af Elektro-Loko
motiver behandledes. Følgende Udtalelse 
yedtoges: 

. · »Lokomotivpersonalet er i Eenmands
betjening af Lofromotiver et tort Faremo
ment for Jernbanernes Driftssikkerhed, 
samtidig som det vil medføre, at Lokomo
tivmændenes Tjeneste bliver yderligere 
anstrengende og enerverende.« 

Der blev ligeledes vedtaget en Protest 
mod Opsigelse af Depotarbejdere i de for-

skellige Distrikter under Hrnvisning til 
Lokomotivernes mangelfulde Rengøring, 
der gø1� Eftersynet mindre effektivt. 

Under Budgetbehandlingen. vedtoges 
det at paaligne Medlemmerne et Ekstra
Kontingent paa 50 Øre pr. Maaned til 
Styrkel e af Forbundets Økonomi. 

Herefter behandledes Hovedbestyrel
sens Forslag om Indmeldelse i De sam
menvirkende Fagforbund. Følgende For
slag vedtoges: 

»Hovedbestyrelsen paalægges at drive
en kraftig og maalbevist Agitation i alle 
Forbundets Afdelinger for Tilslutning til 
A. F. L.« 

Efter Agitationen gaar Sagen til Ur
afstemning, og Resultatet forelægges næ
Nte Aars Landsmøde til endelig Afgørelse. 

Formanden R. Lund genvalgtes. 
Formandens Løn fastsattes til 8500 Kr. 
Landsmødet afsluttedes med Tale af 

Formanden og de indbudte Gæster. 
- Landsmødet gav mig det Indtryk, at

norske Lokomotivmænd tilfulde er sig be
vidst, at en stærk maalbevidst Organisa
tion er Vejen til Fremgang saavel økono
misk som socialt. 

De ser i deres Organisation, som de 
omfatter med den varmeste og største In
teresse, deres mest værdifulde Ejendom, 
og paa et saa godt fundamentalt Grundlag 
\'il de sikkert finde den rette Form og de 
rette Midler til at afværge de Angreb, der 
nu rettes paa dem. 

Med dette som Ønske takker jeg Norsk 
Lokomotivmænd for behagelig og godt 
Samvær i Oslo. 

Aar lrns i Maj 1927. 

Axel L. Pete1·s'en, 

STATSBANERNES NYE 

STOREBÆL TSFÆR6E "KORSØR" 

Banernes sidste Nyerhvervelse paa Færger
nes Omraadc afleveredes af Helsingør Værft Lil 
Banerne omkring Midten af :Maj M:aaned. 

Eflcr Indbydelse fra Generaldirektoratet del

tog en talrig Repræsentalion for Pressen herun
der og aa Repræsentanter for J ernbaneorganisa-
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tionernes Fagpre se, i en Prøvesejlads med 
Færgen den 16. Maj. 

Rejsen til Korsør foretoges i en særlig Vogn 
med Tog 5. 

Generaldirektøren, Trafikchefen, Søfartsche
fen m. fl. Embedsmænd var til Stede som Ba
nerne Repræsentanter, og saavel disse som 
Pressens Repræsentanter amledes efter An
komsten til Korsør Kl. ca. 10¼ Fm. i Færgens 
Rygesalon, hvor Generaldirektøren bød velkom
men og gav en Række Oplysninger vedrørende 
Jybygningen. 

Gonoraldiroktø1·en oplyste bl. a., at Færgens 
Hoveddimensioner er: 

Længde 96,6 m. 
Bredde 17,7 ro. 
Dybde 6,15 m. 
Dybgaaende med fuld Last 4,0 m. 
Sporlængde 240 = ca. 30 God vogne. 
Hestekraft ca. 4000. 
Passagerantal 1500. 
Fart lastet 15¼ Knob. 
(Til ammenligning anføres, at Statsbaner

nes 2 hidtil største Færger »Chr. IX.« og »Odin« 

har Længde 88,9 m, Sporlængde 143 m, Heste
kraft 2260, Fart j 3 Knob). 

Hovedmotorer: 2 B.W. 8 cyl. Trunkmotorer 
paa tilsammen 4000 HK., 3 Hjælpemotorer, 2 
paa 150 HK., 1 paa 75 HK., alle direkte kob
lede til hver sin Dynamo. 

Alt Hjælpemaskineri i Maskine og paa Dæk 
er rent elektrisk. Dæksmaskineriet bestaar af 
2 Ankerspil, 4 Varespil samt 4 Brospil til Land
gangsportene. 

Styremaskinerne er rent elektriske. Alle 
elektriske Spil levere af Thl'ige i Odense. 

Til Færgens Opvarmning anvendes 2 kom
binerede Udstødsga og oliefyrede Kedler. 

Apteringen under Dæk bestaar forude af en 
Fælle salon, en Herre- og en Damesalon I. og 
II. Kl.

Agter en Fællessalon, en Herre- og en Da
me alon III. Kl. 

I begge Fællessaloner findes Buffet med Ele
vatorforbindelse til Kabyssen. 

Paa Promenadedækket findes Spisesalonen 

til Indtagelse af større Maaltider (varm og 
koldt Bord), og til hvilken alle Klasser har 
Adgang. I Forbindelse med denne en Hall 
saml en Rygesalon, hvor tillige Servering af 
Smørrebrød og Kaffe o. 1. finder Sted. 

Agter findes en 3. Kl.s Rygesalon og en Ikk 
Rygesalon, hvor der ligeledes kan serveres. Ka
byssen er beliggende mellem 3. Kl.s Rygesalon 
og Spisesalonen. 

Promenadedækket er forude lukket med 
kærme og danner en Læsalon i Forbindelse 

mod I. og II. Kl.s Rygesalon. !øvrigt er hele 
Promenadedækket fælles for alle Klasser. Ag
ter findes i Forbindelse med· III. Kl. en aaben 
Veranda. 

Færgen er forsynet med 3 Spor, alle ført 
helt agterud, og kinnerne er anbragt forsænket 
af Hensyn til Automobilerne. 

For Færgen, og Passagerernes Sikkerhed 
er der sørget ved et sto1i Baadmateriel og en 
meget effektiv vandtæt Inddeling. 

Kamre er anbragt: for Kaptajn paa Baade-

168 



'DANSKlQKOMOTtVliDENDE 

dækket, for Styrmændene paa Promenadedæk
ket, for M.askinpersonalet under Dæk agten for 
Maskinen, for Matroser og Fyrbødere (Smøre
re) forude og for Restaurationspersonalet agter. 

Færgen er bygget af Akts. Helsingør Jern
skibs- og Maskinbygger1 og til Bureau Veritas 
højeste Klasse. 

Endvidere udtalte Generaldirektøren, at man 
nu ved btorebæltsoverfarten havde 3 ret moder
ne ]'ærger, hvoraf Motorfærgen »Korsør« re
præsenterede en ny 'l'ype, hvorved det var ble
vet mulig at indvinde megen Plads, dels til 
Vogne og dels til det rejsende Publikum og 
saaledes, at der var taget Hensyn til Flertallet 
af Hanernes Kunder, nemlig Rejsende paa 3 . 
.J:ilasse. 

Færgens Bygning havde kostet Banerne ca. 
3 200 000 Kr., hvortil kom forskellige Omfor
andringer ved Klapper og Færgelejer i An
ledning aI, at denne Færge var 3-sporet og 
havde nye Landgangsindretninger. Herefter vil
de den samlede U dgiit andrage ca. 3½ Mill. 
Kr. 'lil Sammenligning anførte Generaldirek
tøren, at Gedserfærgen »Danmark«, som var 
bygget for 6 Aar siden, havde kostet omtrent 
det dobbelte. 

Efter at Generaldirektøren havde fremsat 
disse vejledende og orienterende Oplysninger 
delte de tilstedeværende Presserepræsentanter 
sig i Hold og blev under sagkyndig Vej
ledning vist rundt overalt i Færgen. Man 
fik et levende Indtryk af, at der i Kahytter 
og Saloner var taget alle rimelige Hensyn til 
det rejsende Publikums Bekvemmelighed. Over
alt var der god Plads, og samtidig, hyggeligt 
og stilfuldt. 

Maskinrummet er stort og lyst, men det kan 
ikke nægtes, at den Støj, som Hjælpemotorerne 
frembringer, synes overvældende, og det var 
næsten umuligt at raabe saa højt til hinanden 
- trods umiddelbar ærhed - at det kunde
høres, - i den Henseende synes Dampmaskine
anlæg at have et Fortrin frem for Motoranlæg.

Efter Besigtigelsen af Færgens forskellige 
Lokaliteter samledes saavel Administrationens 
som Pressens Repræsentanter paany, og fra 
alle Sider hørtes kun rosende Omtale om Fær
gens hele Indretning. Med vore i det foregaa
ende fremførte Bemærkninger in mente slutter 
vi o i al Almindeli.ghed ganske til den øvrige 
Presses Anerkendelse. 

Derefter sejlede Færgen en Tur ru:qdt om 
Sprogø, og ogsaa denne Prøvesejlads forløb i 
enhver Henseende udmærket. 

MOTORVOGNE TIL ST ATS
BANERNE 

Den 31. Maj forlod den første diesel-elektri
ske Motorvogn Vognfabriken »Skandia« i Ran
ders bestemt for de danske Statsbaner. Som be
kendt er Motoren bygget paa Frichs Fabrikker 
i Aarhus og Vognen hos »Skandia«. Det er 
Meri.ingen, at Vognen indtil videre skal statio
neres i København, hvor man vil foretage en 
Række Prøvekørsler med den, forinden der ta
ges endelig Bestemmelse om, paa hvilken Stræk
ning V agnen skal stationeres. 

CHEFSKIFTET I MASKIN
AFDELINGEN 

Der foreligger nu officiel Meddelelse om 
Maskindirektør Floors Afgang som Direktør for 
Statsbanernes Maskinafdeling og Udnævnelse af 
Direktør Ove Munch til Afdelingschef ved Stats
banerne, idet følgende officielle Kundgørelse er 
udsendt: 

• Under 20. Maj har Kongen allernaa
digst afskediget Afdelingschef ved Stats
banernes Maskinafdeling, Direktør Axel 
Floor, Kmd. af Dbg. og Dbmd. efter An
søgning paa Grund af Alder i N aade og 
med Pension med Udgangen af August 
Maaned d. A. 

Under samme Dato har Kongen ud
nævnt Direktør Ove Holger Munch, R. af 
Dbg. p. p., til Afdelingschef ved Statsba
nernes Maskinafdeling fra den 1. Sep
tember d. A. « 

Ved Direktør Floors Afgang forsvinder den 
sidste af de Afdelingschefer, der under en tid
ligere Lønningslov var udnævnt som Direktør 
og fremtidig vil saaledes samtlige 5 Afdelinger 
i Generaldirektoratet blive forest.aaet af Afde
lingschefer. 

FERIE- OG REKREATIONS
HJEMMET 

Ferie- og Rekreationshjemmet staar nu 
aabent for Modtagelse af Gæster, allerede fra 
Aabningsdagen havde Medlemmer tegnet sig for 
Ophold, og mange er Bestillingerne, som alle
rede er modtaget. Tilstrømningen til Feriehjem
met er i Aar særlig stærk i Juli Maaned, saa
ledes at vi mulig i nær Fremtid maa melde alt 
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11dsolgt for denne Maaned, vi opfordrer derfor 
vore Medlemmer, som øn. ker Ophold, til sna
re. t at tegne ig, mei1 henstiller dog samtidig 
aa vidt muligt navnli<7 for Medlemmer uden 

skolesøgende Børn at tage Opholdet paa Ferie
hjemmet i Juni og August Maaned. 

Hjemmet forestaas i Aar som i de senere 
Aar af Fru Anthonse11, og Betjeningen saavel 
Pigerne som Chaufføren er de samme . om 1 

Fjor. Ved Erhvervelsen af den ved Hjemmet 
liggende »Skanse• har Medlemmerne faaet et 
længe næret Øn ke opfyldt, og som sikkert nu 
vil blive det Sted, hvor ferie- og Livsglæden 
. ærlig vil udfolde sig. 

Feriehjemmet kan i Juli Maaned holde sin 
femaarige Fødsel dag, og det er Feriehjemsud
valgets Ønske og Haab, at Medlemmerne vil 
samles om Institutionen og ved tore og smaa 
Bidrag medvirke til, al Feriehjemmet efterh.aan
den rnaa blive det Sted, der kan tilfredsstille 
Alle. 

25 AARS JUBILÆUM 

Lokomotivfører L. N. Petersen, Aaleslrup, der 
den I. Juni holclt 25 Anl'S Jubilæum som Lo
ko1not.ivmand, er en jovial og gemytlig Mand r,g 
har forstaaet al gøre sig vellidt a[ Kolleger og 

L. N, Petersen, 

Medansallc. Jubilaren har altid vmret <'n god Or
ganisalionsmancl og ha1· bl. /1. gjol'I cl stort A1·
lwjde for Fredssagen. Afdl'lingcrnc R<'ndcr ham 
rlc• b<'dstc Ønsker paa Hojtidsclagcn og beder ham 
modlagr med Tak for dt• \:!fl Aal' ri!' lwdslr Ønsk1:1· 
rur Frr1ntiden. 

DEN GAMLE VISE 

Ved en fornyl,ig afholdt politisk Festlighed blev 
følgende Sang sunget, som vi paa Grund af Silua-
1.ionens hele Karakter og Sangen.· fornøjelige men 
dog rn1nmendo Indhold vil givr Mrdlernmerne Lej
lighc•cl til ill blive bekendt 111cd: 

Liden Sølvsnor og Hr. Guldsnor de sad Clver Bord, 
dr lalle saa mangl cl Sk,l:'nilcns O1'd. 

Ha ha ha! 
Saa saa saa saa! 

Do lall saa mangl et Skæmten Ord. 

Før skal hvert Træ i Haven brnre .1310111. ter ni' C1ilrl, 
før jeg skal vorde nogen NPrlskwring hulrl. 

Ha ha ha! 
Saa . aa saa saa! 

Føl' jeg skal vorde nogen cdskænng hulrl. 

Hr. Necrgaard stod paa Svalen og ly lied 1nrd. List: 
Den IL•r dog nok bedst, s0111 ler Lilsidsl.. 

Ha ha ha! 
Saa saa saa saa! 

Den ler rlog nok bedst, sClm ler tilsirlsl.. 

Og der de kom ned i Urtegaardcn.· Læ, 
da hang der en Guldsnor vaa hvert cl Træ. 

Ha ha ha! 
aa saa saa saa! 

Da hang der en Guldsnor paa hvert cl Træ. 

Liden Sølvsnor blev saa rod . on1 cl dl'yppcnclr Blorl. 
hun stil'rcd i Grn,sscl ned fnr sin Fucl. 

Ha ba btd 
Saa sna saa saa! 

Hun slirred i Græsset ncrl for sin Fod. 

Da nedskar Hr. Ncergaard hendes Lønning med Lyst. 
Dt•n ler dog nok bed. l, som ler lilsidst. 

Ha ba ha! 
Saa saa saa aa! 

DPn ler dog nok bedst, som ler tilsiclsl. 

J ubilæumsforeningen i 1. Distrikt 

afholdC'r sin aarligc Jubilæumsfrokost for vore Ju
bilar<'r Onsdag den 8. Juni Kl. 12,30 paa ,Carls
hP1·g Pavillonen·•, Strandvej 20. 

Lokni11otivfon'rc [ra dP ;indre Distrikter er yel
kornne. Man hcrl,•s I.egne sig i Tide paa de frorn
lagle .Lister. 

P. B. V. 
L. M. Schmidt. 

Knudshoved. 

Da der er stærk Tilstrømning til Knudshoved i 
Juli og Begyndelsen af August, maa del lilraades 
al lægge Opholdet derover i J11ni Maancd <'il<'r efter 
11. August. 

· Vi bringer i Erindring, al der lukke. op den

170 

.. 



��----- . 'UANSK [QKOMOTIVTtDENDE 
li . .funi, og n.l Sæsonen slutlcr med Udgang0n n,[ 
Aug11st, 111C'd mindre der meldc•r sig cl ri1110ligt An
tal G.:u··te1· til Iørslc Halvdel a[ September. 

Udholdenhedspræstation af et Gods togs lokomo-
tiv i Amerika.

l,aa orlllcrn Parific .Jprnbancn har cl Gods-
t11,!_\"slokon1otiv urll'n al v,P1·0 i Re111isu l're111førl cl 
(,odstog uv01· dt•11 2031, k,n lange Stnckning fra
Sl'altlc-Wash til Twi11 Gi.ties. Turen, som gaar np 
!!;l•n11r111 3 af H,1tky Monnlains Højdedrag, tilbagc
l;igdf's paa ialt 10!) Timer 30 Min., hvorn[ ialt 4 
Ti11111· /i3 Min. medgik Lil Ovhold paa Stationer.
\laskint·n var hele Tiden fuldl bclaslt•t, 111011 da
:-strrnkningP11 igC'n11t'lll Bjcru·1 •rrænet jo har mange 
St igni 11gt•r, var Belast ni 11gc11 vekslende fra '160 
\'og11larlnin!-(C'I" til l;-00 Vognladninger. .Maskine g
'frndcr havdt• <•n tjm1stl'ærdig Vcegt af 2/i/i-,7 Ton.,
dr-n ai-lJL•jder merl et Keckltryk paa J3 Atn1osfwrer
og C'l" ind 1· •Ltl'l I il Kulfyri 11g 111ed rnckan isk Ind fy
ring. Paa Tun•n blev !Jrui.L HiGl Kubikn1ell'r Vand
,1f :JfJS To11s Ku I. IJisst• var endda a[ /i. heil Cor
;;kt·llig-c li:valiteter, ,aalL•dcs IJlcv der dt• ·t "130 km.
fyrl't 111 ·cl Rru11kul l'ra Moutand. Ramle Kul og 
Vand IJlt·v ta;tl•t paH de 11urnrnll' Stcrl0r la11g, Stræk-
11i11g·l'n. Slagger l'rn Fyn·t og As.kr• fra Askl'kass<•11,
:1,q Tons ialt. udtomte.· v<'d u11der Korsclr•11 lwl'Over 
iJ,, dt•rtil lwr<'g11,•rle Grave ;Ll aabne Ask,·kasseb1111-
dt•11. IJ,•r skirt<'dc · J6 Ga11gc JJcTsonale.

Vorans. 

Et fantastisk Jernbaneprojekt.
T '.V,,slfahl011, hvor cll'l. tyskC' Rigl's lnd11slri

r,,11tru111 [incles og grupw•r,·r sig om Hyt•r ,•0111 IJ0.rl-
111u11rl, IJ11islrnrg·_. Boch11111, E�sc•11 o. s. v., har der i
111angc Aur vaJrcl Utilfredsllt'd 111,:,d Sainræl'dsels-
1111ilighPdt•rn<•. Jlanenellul er i delle l11du.·lriom
ra:tde ml'gct stærkt ucil·id l, 111cn tillige meget stærkt 
t ni fikerC'I. Jnd11st1·ileder11C', s01n aliiu har trav IL,
h:u· gc•11tagne Ga,;"e ai-bcjdc•t med' P1·ojcklC'1' om An
la'g al' l'tl ny Ha1ie, ·so1n 11dt·lukR'e11·c1 ' .-kul le n11vendl'S
til T-l 11rtigtogHiorset·og dt·i-l'oT lil. ;L�'iklfo hc1vt• nogle
Niveauovl'rkørsil•r. Tankt'11 var r,�;·st, al Banen kun
skulrlc gaa g-e1111cm Huhnli. trik_lt-t, saa Tnd11stri
l1t•1-rcrne hurtigt ku11dt• ko111111t• rra Fabrik Lil Mi11c
t·ller tH11ve11tll. Senern udvidedes Tvnkeomraadel Lil 
o;t, ,L:t al gruldc Forbindelse med Bl'J:li11. En af
Plnnens ivrige Forkæ111p<-rc, lngcnior K1rnckc11burg
fm Ht•itklberg, fik da slarlel cl ,Sel,kab for a111-
l',t-rdsclslt-knik«, so111 særlig kastede :ig ovt•r SL11tliul
og Jkrt'g-11i11ger vcdrøre11dc Svævebaner. Ji'ol'llylig
l'I" der da i et vcsllysk Ugeblad fremsat el Frc111-
t.irlspi·ojckl, der maa sige. al være højlslræbenclc,
1H•111lig Anlæ0• af Baner 111 'd en Haslighcd paa 360 
I ilomctcr i Timen. Projeklut. Frcmkomsl molivc
i-cs med Henvisning til, at de økonomi kc Forhold
i Europa cflerhaanclcn udvikler ig saaledcs, al alle
Lande saa al sige er l'orlm11del med hinanden. Del
drejer sig derfor om al skabe en hu.rlig Forbin-

dclse mellem Produktionssleclcrnc og Ad111inislra
lio11sccntralerne. · Da Flyvemaskinerne ikke lil
su·ækkelig ln!-rligl kan bc[mclrn Fremtidens finan
sielle og incluslriejle Ledere, l'l' der u larbcjclct Pl
Projekt af Svævebaner, som skulde kunne op[yldr
allr Ønskl-1· med Hensyn til H11rtighed. Der skal
vaJro 3 forskellige Arlcr a[ disse Svævebaner. 1)
lfnvcdlinierne, som skal befares u1c•d l'll Hastighed
paa 3G0 km i Timen, 2) Føclcli11icrnc, som skal br
l'arcs rnccl 240 km Hastighrd, og rnclclig 3) Hing
ha11er, hvor H astigheden skal væi:c J20 krn i Timen.

Vognene skal drives fremad ved Hjælp af en
af Elektricitet drevet i Vognene Bagende anbragl
PropPI, herved mener J rojcktcts Fædre at kunne
oµnaa den onskcde Hastighed. DC'l ce endvidere
disse Fædres Tanke, al den l'ør. to Banu skal gaa 
[ni Berlin Lil Bryssel. 

Maa,7rn li"gc1· ., clcl.lr Pi-ojekts Vi rkcliggørC'lse
langl ude i Frc111lidcn. 7E. 7(.

SJÆLLAND-FALSTERSKE SYGEKASSE 

Jernbanelæge William Ollesen er bortrejst fra
1 .. foni til 1. Juli cl. A. Hans Praksis var lages 
i m-i:-vnle Tidsru111 af L:ngc Valdemar .Johansen, 
f:h r. d. I rs Alle 4-. '.rclef. Amager 1 4-. 

Ko11sullationst.id J2-I saml Fn•dag 6-7. 

HJERTELIG TAK 

Hjt'rtelig T<1k fur den slo1·c• og venlige Della-
g-l'ls,• n·d n1in Malicl, Lokomotivfører A. P. 
Olsc•11s Død og Bt•g.t·avclsl' 

Amw Olsen. 

Hjl'rtclig Tak for den mig -udviste Opmærksorn
lil'rl ved 111it 25 1\11)s Jubila-urn. 

! R. N. WendPlboe, Kh. Gb.

1Jd11wvnelse fra 1-6-27: 

Loku111otivfyrbodN P. T. Bolcln1p, l(bhvns Gb., 
I.il .Loko111otiv(ører i Brnndc (min. Udn.). 

Forflyttelse ef/Pr Ansoani110 fra, 1-6-27: 

Lokomol.ivl'ørcr P. K. Frecleriksc•n, Gc lscr, Lil
Assens.

Lokomotivforer A. V. K. Anclen-icn, ykøbing F., 
Lil Gedser.

Lokomot.ivfør.·er, J. A. M. Nielst'n, Brande, t.il Ny
købing F.

171 

N 

s 

u 

C. 



'DANSK[QKOMOTIVT,DENDE 
Afsked fra 31-8-27: 

Lokomotivmester I J. L. A. Qvist, Aarhus H., 
Lokomotivfører V. A. Andreasen, Østerbro, p. Gr. 

af Svagelighed med Pension (min. Afsk.). 
e. Ans. p. Gr. af Alder i Naade og med Pension
(kgl. Afsked).

Lokomotivfører N. Nielsen, Aarhus H., p. Gr. 
af vagelighed med Pension (min. Afsk.). 

KØBENHAVNS LIGKISTEFABRIK 
TELEFON 69 66 BLEGDAMSVEJ 50 TLF. VESTR. 43 57 

GRUNDLAGT 1888 GRUNDLAGT 1888 

Kyndig og samvittighedsfuld Vejledning samt Besørgelse af alt vedrørende Begravelse og Ligbrænding. 

Camillus Nyrops Etabl. 
INyrop og Maa,q A/S. 

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

I Bandager og:Sygepl;je�rtikler I stort Udvalg.
Speclalllel: 

Bandager tll vanakellga TIifæide. 

ST Ø T  DANSK INDUS TRI 

C) Amk. Gummivare 
�d111r1 Vestergade 3 lb�11. 1. 
ldenpr1jter, Snitell• l S,replejeartlkler 

r Ill. Prlslisle mol ilO Øre I Frlmrk. 

Jl!lllT IUPIDlTIOI ♦ Tel1. BJea Ui5 
_, Jernbaneme.nd 10 pCl. Rabat 

H v o r b o r j eg, n a ar jeg 
kommer til København? 
Selvfølgelig paa Savoy Hotellet, Vesterbrogade 34, Tlf. 407 3-40 7 4 
Gode Værelser, billige Priser. Specialitet: Savoy Cal-aret med varm Ret 1.76 

.Ærbødigst Ch1.·. ;Nielsen. 

Vesterbros Træ- & Finerhandel 
Absalonsgade 31 Tlf. Vester 7452 

Lager af tørt Snedkertræ. 
- Bygningstræ. -
Lister. - Krydsfiner. 

ARTIKLER FOR SELVBYGGERE 

Forhen Afholdshotellet, 
Colbjørnsensgade 29. 

Vesterbros . Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tlf. Vester 4988 Tlf. Vester 4988 

KØB DANSKE VARE R 

STØT VORE ANNONCØRER 

CHR. V. HANSEN, Istedgade 95. 
Isenkram • Porcellæn - Udstyr - Gasovne 1,aa Ratebetaling uden Udbetaling. 
�, Leverandør til Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger. -
'.l'elefon Vester 49 22 Telefon Vester 49 22 

Statsbane tjenestemænd bør forsikre i

Sta tsbaneperso nale ts Brandforsikrings-Forening 
Foreningen har uddelt ca. 130000 Kr. i Understøttelser. Ulønnede Tillidsmænd over hele Landet. 
Ekspeditionskontor: Vesterlu·ogade 26, :København, Telef. 6(i 26. 

Lav Præmie - Uden Gensidighed - J(ulan.t Erstatning 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 7. Juni. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 A ', K.jøbenhavn V. 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,618. 

U dgaar 2 Gange maanedlig. 
.Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 

TegnSII paa alle Postkontorer i Skandinatnen. 

Annonce-Ekspedition 
Ny Vestergade 7 1, København K. 

Telefon Central 14,618 . 
Kontortid Kl. 10--4. 

Frederibberir Bortryllerl, Falkoneralle 11. 

. 

I 

I I 
·~ ...... ·•: ·- ;~ e __ ,,.Miij 

RE NSECREME renser alt , 
for Olie, Malln11,1Jære oJign. / { , 

Faae t Daaaer fra t Kr. DO tll 20 ltr. ' 
"Tlkl o " er drej I B rugen 

WORNINC3 •PETERSEN . VEJLE - ·•~.;; -· ·-•''31' L 
I 
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