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-EMBEDSMÆNDENES FORLIG -�

I id te ummer af »Lokomotiv Tiden
d « omtalte vi eft r et Forlyd nd de Mu
ligheder, som man kunde v nte vilde dan
ne Grundlao- for et Forli im llem R ge
rin<Yen og det kon ervative Folkeparti, et 
Grundlag, som vel e entlig ikk kunde i
gc at indeholde tore Overra kel er naar 
det blev taget i Betragtning, hvad der var 
sket fra det kon ervative Folkeparti Side 
ov rfor flere af de af Regeringen fremsat
te l ed kæringsforsla , ammenholdt med 
. amme Parti's Ordfører Tale ved første 
BchandUng af Regeringens ForRlao- til 

d kæring af Tjene t m ndene Løn
ninger kunde der antagelig v nte en Ned
,;kæring af Lønning rne. Trod dette kom 
det dog meget overraskende, da man igen
nem et \rnbenhavnsk Dagblad Tirsdag d. 
12. pril blev bekendt med, at der Dagen
i Forvejen i en en attetim i Finansmi
nist riet var sluttet et Forlig mellem Rege
ring n og Repræ entanter for Embed -
Ida erne, et Forlig, som betød. at Reg -
ring ns oprindelig ed kæring forslag, 
der lød paa 28 Mill. Kr .. hlev nedsat til 
ca. 21 Mill. K:c., og at Regering n paa det
te Grundlao- hav.de opnaaet fuld Tilslut
nino- fra Embedsorgani ationerne Side. 
Dette Forlig, som kom gan ke overraisken
d ikke alene for Medlemmer af de Or
gani ationer, som amler ig under Cen
tralorgani a-tion II, men ogsaa for de po-
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liti k Partier aav 1 som for dem, en
tralorgani ation II hidtil loyalt havde 
amarbejdet med, indeholdt dett , at man 

fra Embed klasserne ide friviUigt gik 
ind paa, en forlod Ændring i Lønninger
ne fra 1. Juli, derved at man ekstraordi
nært n d atte Dyrtidstillæget med 3 Por
tioner ialt ca. 162 Kr. plu en Portion el
ler med andre Ord 10 pCt. af Konjunktur
tillæg t, hvilket for vore Lønningsklasser 
betyd r fra ca. 57 til 63 Kr., hvilket er det 
amme . om en amlet Lønned rottelse paa 

ca. 220 Kr. Denne meget betydelige Ind
rømmel e til Regeringen traf, om allerede 
nc. vnt, entralorganisation 1 o-anske 
uventet, og med Rette rej te der ig en 
Bitt rhed i Tjene temandskred e mod ile 
M nd, som af uforklarlige Grunde bag 
dere Kammeraters Ryg havde skabt For
lig med Regeringen, hvilket v 1 nok maa 
ig at være et ringere Forlig, end 

man kunde have ventet; aafremt det kon
rvativ Folkeparti havd ,c;taaet med 
n�varet for en Ordnino- af Regeringens 

red kæringsforslag. Dagen fter at dette 
Forlio- var blevet tilvejebrao-t imellem Re
geringen og Embed mand ldas rne søg
te R geringen Føling med Centralorgani-
ation J, for om muligt at naa til en Ord

ning med dennr Organi ation. Fra en
tralorgani a'tion I' Side øn kede man at 
faa L jligh d til nærmere at gennem e 
Rækk vidd n af det Forlig R geringen 
havde indgaaet med Embedsklasserne, og 
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da Paasken stod for, kunde der ikke blive 
Lejlighed til nogen hurtig Drøftelse af 
Forligets hele Karakter, men man lovede 
Finansminister Neergaard at afgive Svar 
umiddelbart efter Paaske. 

Embedsmændenes Optræden i dette 
rl'ilfælde maa afgjort virke som en ufin 
Adfærd, naar man tager i Betragtning, at 
den samme Centralorganisation forud for 
Valget henvendte sig til samtlige politiske 
Partier, og af disse fik forskellige Udta
lelser om Støtte dog ikke det konservative 
Folkepartis, da dette Parti dog, forsaavidt 
som ødvendigheden krævede det, vilde 
gaa med til en Nedskæring af Tjeneste
mandslønningerne. Desuagtet og efter at 
de uden Opfordring havde søgt Samarbej
de med Centralorganisation I· og under
·tregede dette Ønske om Samarbejde ved i

Fællesskab at rejse Protest mod Regerin
gens Fremgangsmaade overfor Tjeneste
mændene ved Afskaffelse af Voldgifsret
ten og den tekniske Forhandlingsret, ja,
ved endvidere i Fælle skab at henvende
sig til Domstolene om Afgørelse af, om
Regeringens Handlemaade i disse Sager
var lovmedholdelig. Samme Organisation
havde overfor samtlige Medlemmer af
Rigsdagen ved et særlig irkulære meget
nøje understreget Moralen i det Tilsagn,
der var givet Tjenstemændene i 1925 ved
Konjunkturtillægets Revision om, at ingen
Ændring i Lønningerne kulde finde Sted
før efter 1. April 1928. A!t Lederne af
denne Organisation trods alt dette og
uden at underrette de Tjenestemænds Or
ganisationers Ledere, som de stod i nøje
'amarbejde med, bag deres Ryg har til

traadt et Forlig med Regeringen, der baa
de i Vilkaar ,som i Hovedtrækkene alt er
nævnt har ført med sig denne beklagelige
Kendsgerning, at et mangeaarigt Samar
bejde ·og paa mange Omraader ogsaa
frugtbart Samarbejde nu er afbrudt, og
hvornaar det atter kan genoptages, kan
ingen i Øjeblikket udtale ig om, men en
Ting er givet, at som rringene har udvik
let ig, saa betyder denne Splittelse en
Svækkelse af Tjenestemændenes Slagkraft
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OCT en Styrkelse af Regeringens Stilling 
overfor Tjenestemændene, hvilket de kom
mende Tider sikkert nok skal vise. 

FORLIGET 

mellem Embedsmændene og Regeringen. 

1) Dyrtidstillæget reduceres forlods med 3
Portioner, men de øvrige Dyrtidstillægs
regler bevares uændrede. Yderligere Re
duktion af Dyrtidstillæget finder først Sted,
naar de gældende Regler medfører den 4de
tilbageværende Portions Bortfald. Tilsva
rende under Opg,angen af Dyrtidstillæget,
.·aaledes at Udgiftstallels Stigning vilde gi
ve 8 eller flere Dyrtidstillægsportioner,
ydes Ækvivalent for Stigningen udover de
7 Portioner, stadig efier de nu gældende
Regler.

�) Konjunkturtillæget reduc�res ved Lovens 
Ikrafttræden ved 10 pCt. ;;i_f Konjunktur
tillæget efter Loven af 1 . April 1925. løv
rigt Regulering efter nugældende Regler. 
Under Stigning og Nedgang tilsvarende 
Regler som foran nævnt for Dyrtids<tillæget. 

3) De ugifte over 35 Aar oppebærer ¼ af
begge Tillæg. De ugifte under 35 Aar 1/s.

4) Ved Fastsættelsen af Procentgrænser ned
Rd iagttages, at ingen Pensionister stilles
ringere end efter Regeringsforslaget.

5) Særlige Ydelser: De nugældende Regler bi
beholdes, men Satserne reguleres forlods
nedad med 2 Portioner. Der tilstræbes en

implifikation, specielt ved rørende Tillæg
for Ydelse af Res<taurationsskat.

G) De 3 pCt. for Pensionsafdrag accepteres.
7) Ordet »senest« i § 892 udgaar.

Vi skal ikke komme nærmere ind paa
Indholdet af ovenstaaende Forlig, som vil 
komme til Behandling paa vort· Delegeret
møde, der vil blive bekendt med Rækkevid
den af dette samt de særlige Forhold, hver 
enkelt af Bestemmelserne tager Sigte paa. 

CENTRALORGANISATION l's 

PROTEST 

Umiddelbart efter at det var blevet Cen
tralorganisationen bekendt, at man fra 
Embedsklassernes Side havde sluttet For
lig med Regeringen om edskæringen i 
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Lønningerne, ammenkaldtes ntralorgn,

nisationens tyrel e til Møde for at drøfte 
den derved p taaede ituation. om det 

i en anden rtikkel er nævnt, havd Fi
nansmini ter eergaard ti.l tillet Central
organi ationen Ordlyden af Forliget, og 

efter at entralorgani ationen Forhand
lingsudvalg nøje havde gennemgaa t de 
enkelte Punkter besluttedes det at hen ·til

le til de entraloro-ani ationen tilsluttede 
Organi ationer, at diss gennem deres re-

pektive Hovedbestyrel er udtalte sio- om 

selve Forlig ts Karakter, ligesom man 
enedes om, at hel tyrel en amled s til 

Møde On dagen don 20. d ., paa hvilken 

Dag man havde lovet at give Mini teren 
Centralorganisationens Svar om den til

ling· til det indgaaede Forlig. 
On dag den 20. samlede entralor-

gani ationens Styrelse oo- efter en lang 
og saglig Di ku ion og Behandling af 
Forligets enkelte Punkter, be lutted s det 
at til krive Ministeren følgende: 

Efter at vor Centralorganisation har gjort 
sig bekendt med det Udka. t til Ændringer i 
Tjenestemandsloven, der foreligger som Resul
tat af en Konference mellem R geringen og 

tatstjene temændene Cenlralorgani ation II 
(Embed klasseme) ·kal vi udtale følgende: 

Ihvorvel vi er opmærk omme paa, at det 
nævnte Udkast ad killer sig fra det i Folketin
get under 17. Februar d. A. frem alle For lag 
til Lov om talen.- Tjenestemænd hl. a. derved, 
at den kalkulerede edskæring, um ifølge Op
givelserne er nedbragt med ca. ? L/2 Million Kr. 
aarlig, maa vi betegne det som ab olut utilfreds
stillende for de Organi ationer, ri repræ ente
rer. Under de foreliggende Forhold an er vi 
det for unødvendigt at komme nærmere ind 
paa Forligets Enkeltheder. Det er paa flerP 
Punkter ringere end Regeringen oprindelige 
Forslag, hvilket gælder aavel for ugifte om for 
en stor Del ForsørgerP. I det store og hrle vil 
de foreslaa de edskmringer af Konjunktur- og 
Dyrtidstillæg ramme de lavere og lavest lønne
de Tjenestemænd i en uforhold mæs ig bøj 
Grad, og den Formind kelse af det oprindelige 
Nedskæring beløb paa 2 ·Mill. Kr .. som For
slaget tilsigter vil i særlig Grad komme de 
højere Lønning, klasser til Gode. 

Idet vor Centralorgani ation fremdele maa 
fastholde, at den nuværende Lønordning, der 
hviler paa en Overenskomst, der blev tl'uffet 

111 cl Hegeringcn og god k ndt af Rig dagen i 
I !)2.i. og som er gældendC' til I. April 192 , maa 
blive respekteret, undlader ri ikke at bemærke. 
at RrgPringen for t efter at Forliget med Em
bed;,;kla .. ·erne var en Kendsgerning har lilken
degil· l for o , at den har været villig til al 
forhandle om en Lønredukti n, iværksat paa et 
andet financielt Grundlag end det, der blev 
os meddelt vecl den officielle Forhandling i Fi
nansministeriet den 11. FPbruar d. A. Heller 
ikk ad anden Vej har vi faaet nogen om 
helst Ieddelel. e om at nye Forhandlinger var 
indledet, og vi har derfor været ganske afskaa
ret fra po itivt at yde organisa tionsmæ sig 

fedvirken til et for det . tor Flertal af Tjene
stemænd tilfredsstill nde Re ultat. 

RPgeringC'n. Grunde for kun a,t genoptage 
L•'orhandlingerne med Embed kla. seme, medens 
det tore Flertal af Tjene temænd, der alPne for 
vor Centralorgan i. alion omfatter 23000 Mecl
lC'mm r, blev holdt udenfor, kender vi ikke. men 
vi onsker at under trege, at· en . aadan Frem-
1-:ang. maade i hvprt Falrl ikke Pr i Over n.-
HLC'mmelse mPd Forhandlingsreglerne· Hen. igt, 
og at rn Fort ættel e heraf vil. medføre, at 
Forhandling reH n bliver Yc rdiløs. 
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amtidig besluttede Centraloro-ani.. a

lionen til nderretning for Offentligheden 
. om Følge af den mærkværdige Frem
gang. nmade, der fra Embedsklassernes 
. aav l om fra Regerin..,.en Side var ble
vet ndvi t i d t foreligo-ende Forhol<'I n.t 
frem. c tte følgend Udtalelse: 

t rel en for ta t tjene temændenes Ceu-
Lralorganisalion (Funktionærklasserne) udtaler 
sin BPklagelsc af, at ledende Mænd i Organi-
alion r, med hvilkr vi hidtil har taaet i el 

loyalt amarbejde og efter hvis særlige Op
fordring vi i den nu for liggende lønningssi
tuation har he luttet at virke paa en fælle 
l,inie, hag vor Ryg har indlPdet Forhandlinger 
med I geringen og derved skabt en ituation, 
der, .-aafrPmt den og.-aa faar Rig. dagen God
kenclel e, vil blive af bind nde Virkning for 
Tjene temændene. lønningsmæs ige Yilkaar -
og ·uL cle mange Tusind Tjene. temænd ·, hvis 
AnliggPnclH de ikke er sat til at varetage. 

] C'l er vor be lem1.e Opfattel e, at Embed. -
klas rnes Centralorganisation ,·ed denne Frem
gangsmaade kun har opnaaet at skade Tjene
temændene tilling indadtil og udadtil og 
kaht :Muligheder for en edskæring af et Om

rang, ·om næppe vilde være blevet Tilfældet 
uden di c Repræ entanleL' direkte :Medvirken. 

tat tjene lemændene Centralorganisation 
I (Funktionærklasserne) har tilkendegivet over-
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for Finansmini teren, at den ikke kan tiltræde 
det mellem Regeringen og Embedsklasserne 
sluttede Forlig. Dets Indhold er af en saadan 
Bcska[fcnhed, at vi maa tage Afstand derfra, 
og det er blevet til under saadanne Former, 
at vi og,saa overfor Regeringen maa udtale 
vor stærke Beklagelse. Regeringen har ikke 
overfor os givet tilkende, at den vilde være vil-
1 ig til at forhandle Lønsagen paa et andet fi
nancielt Grundlag end det, vi ved de officielle 
Forhandlinger den 11. Februar iaar blev præ-
en teret for som et Ultimatum. Vi fik først 

Mecldelelsen derom, da Forliget med Embeds
klasserne forelaa, d. v. s. paa et Tidspunkt, 
hvor vi var ganske afskaaret fra, hvad Ned
skæringens financielle Rammer angaar, at gøre 
vor organisationsmæssige Indflydelse gældende. 
Denne Fremgangsmaade er i høj Grad egenar
tet, og vo:ve ·Organisationer, der repræsenterer 
et Antal af 23000 Tjenestemænd føler den som 
en hensynsløs Tilsidesættelse af vore Rettighe
der, hvorfor vi overf_or Rigsdagen og Offentlig
heden maa nedlægge en bestemt Protest der
imod. 

Selve Forliget med Embedsklasserne er præ
get af disses Indfly-delse, idei en uforholdsmæs
sig stor Del af de 7½ Million Kr., som udgør 
For kellen · mellem den oprindelige Nedskæ
l'ingssum og den, Regeringen nu er gaaet med 
til, fortrinsvis vil komme de højere lønnede 
Embedsmænd tilgode. 

Baade Regeringen og Embedsklassernes 
Centralorganisation, der uden vort Vidende har 
køb laaet om vore Medlemmers lønning,smæssi
ge Vilkaar, har ved deres Fremgangsmaade 
fremkaldt en Bitterhed og Harme blandt vore 
Medlemmer, der sammen med Utilfredsheden 
med selve den økonomiske Nedskæring, de ud
sættes for, vil virke uheldigt paa Forholdet 
mellem Staten og dens Tjenestemænd. 

Da Finansministeren blev bekendt med, 
at Centralorgani ation I stillede sig afvi
sende til det indgaaede Forlig, gav h:rn 
Udtryk for, at i,,,,.., under de Omstændig
heder ikke fanrH År, ]pilning til at forhand
le med Centralorganisations l's Repræ
sentanter. 

Finansministeren maa imidlertid være 
kommet til anden Erkendelse, idet han d. 
21. ds. sendte Bud efter Centralorganisa
tionens Formand for at aftale et Forhand
lingsmøde i Ministeriet for at gennemgaa
de Ændringer af Lønningslovudkastet,
som Regeringen ønskede at fremsætte, som
Følge a-f det indgaaede Forlig, med andre

Ord i Forbindelse med de Ændringsfor
slag, der vil blive fremsat til det allerede 
af Regeringen fremsatte Lovforslag. Fre
dag den 22. ds. blev der be:r:ammet et Mø
de i Finansministeriet, hyor Finansmini
steren, Trafikminister Stensballe og De
partement chef Kofoed var til Stede, og 
hvori bl. a. vor Organisations Formand 
deltog; Forhandlingerne, der strakte sig 
over ca. 2 Timer, drejede sig kun om de 
forskellige Ændringer til Tjenestemands
lovens enkelte Paragraffer, som Regerin
gen ansaa for nødvendige, da man stod 
overfor andre betydelige Ændringer af 
Loven. 

Finånsminister.en aabnede Forhandlin
gerne med at udtale sin dybe Beklagelse 
over, at man fra Centralorganisationens 
Side ikke kunde tiltræde det Forlig, der 
var opnaaet med andre Orgamisatio:ne.r. 
Han understregede, at Regeringen meget 
stærkt ønskede at vise sin gode Villie til 
at bevare et godt F0;rhandlingsforhold til 
Centralorganisationen. Man gennemgik 
derefter Paragraf for Paragraf de Æn
dringer, som Regeringen ønskede at frem
sætte, og det skal siges, at Finansmini
ster Neergaard viste en ovenud stor Be
redvillighed tål at -forstaa de Betragtnin
ger, som man fra Centralorganisationens 
Repræsentanters Side fandt Anledning til 
at fremsætte overfor de enkelte foreslaaede 
Ændringer. 

Det var ligesom Ministeren gennem sin 
hele Form for Forhandling søgte at bøde 
noget paa det uheldige Indtryk, som han 
vidste, at samtlige Repræsentanter af Cen
tralorganisati nn T havde af de Begivenhe
der, der var gaaet forud, og da Forhand
lingerne sluttede var der ingen U overens
stemmelse mellem Regeringen og Cen:tral
organisation I, udover hvad de Ændrin
geæ, som Embedsmændenes Forlig med 
Reger1ngeN medførte. 

:c--------:..-::.�,:.. -� :;.: � ' .. ;;--. ,.;-·- - -�:;-
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EKSTRAORDINÆRT 
HOVEDBESTYRELSESMØDE 

m andet teds omtalt afholdt en 

Rrokk Organi ationer Hovedb tyrelse -

m d Tir dagen den 19., og g aa or Or
gani ations Hovedbe tyrel var indkaldt 

til ek traordinært Møde for at drøfte den 
Situation, der var opstaaet v d det Forlig, 

Embcd kla ern havde indgaaet med Re
g ring n, og endvidere det For lag til nye 
Tj 'n tetid regler om er optrykt andet 
'ted i Bladet. 

Eft r en meget nøje og saglig G nnem
gang af Forliget enkelte Punkter vedtog 
Uovcdbe tyrol en følgende dtalel e til 
l ndcrretning for entralorgani ation 1:

Hov dbe lyreisen for Dan. k Lokomolir
rnand · Forening udlaler in kuffelse og Be
klage! ·e over at led end M: nd i Organi alio
ner, man hidlil loyalt har amarbejdel med, 
red en ikke fair Adfærd har kabt en ituation 
af en bindende Karakter for mange Tu ind Tje
ne temamds lønning mæssige Behandling. hvii:; 
Velfærd de paagældende Led re ingen An var 
har for, og om i liøjeste Grad vil vanskelig
gøre Mulighederne for en frugtbar Forhandling 
med Regeringen eller med Rigsdagens Løn
ning udvalg om Ændringer lil de af Regel'in
gen frem alle For lag. 

For aa vidt tyreisen af Centralorganisa
tion I ved in Drøfte! er om del foreliggen
de Forlig kuld be lulle red Forhandling med 
Regeringen at røde paa d fr mtrædende ret
færdigheder, Forliget indeholder overfor Tje
nestemændene, til iger man Centralorgan i. 11tion 
I rnr Forenings tøtte, idet man dog i aa 
1' ald hcnsliller til Centralorgani ationen at sø
ge den almindelige ed kærin af Tjene. te
mændenes Lønninger udsat til I. Oktober d. A. 

Hovedbe t rel en be lutted ndviderc 
paa der m fremsat Fore pørg el fra Fæl
lesudvalg t at meddele F lle udvalgets 
Formand, at man under Hensyn til den 
ved Lønningsforliget op taa de ituatioJJ 
maatte an c det f r uheldigt, at de For

handlfoger, om en raldir ktoratet i 
Skrjvel e til } ælle udvalg t havde indburlt 
amme til at deltage i om d nye Tjene

stetid regl r. ikke ført af F llesudval
get, men af de enkPltc Or"ani ationer bver 
for ig. 
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amtidig be luttede Hovedbe t rel en, 
for aa vidt om eneraldirekt ratet maat
te indkald til Forhandling m Tjene te
tid reglerne, at bemyncli g F rrnanden ti 1 
at m del le reneraldi.rektoratet, at Fo1·
handlinger om Tjene tetid r glerne med 
vor Organi ation ikke kund finde tcd 
før efter . Maj d. . fordi d t er Hoved-
bestyrel en n ke. at d t kommende De-
le"er tmød ig til Tj n t tid -
re0-lern g den tillin°, Organi ationen 
Led l e b r indtage overfor l• or. laget. 

ÆNDRING AF TJENESTETIDS
RE6LERNE 

For n gle Dag idcn har Generaldi
r kt rat t til endt Jernbaneorgani atio

nerne Fælle udvalg dkast til Ændrin(7 
af Tjene tetidsr glerne .. 

i har i efterfølgende opti-ykt rdren 
i in Helhed med de ændrede Be temmel

r, m Medlemmerne let vil kunne finde, 
idet d er op at med slcraatstillede Bog
taver eller Tal. 

Før t vil vi gøre opmærk om paa, at 
Be temmel en om at Lokomotivper nalet 

henføre til Norm »a< (20 Timer), nu er 
gjort afh ngig af, at der paa Lokomotivet 
ved Liniekør el plu Rangering udføres 
mind t 150 Timer af den amlede maaned
lige 'rjene t . Intensiv Tjen t paa Ran
ger! komotiv henføre og aa til orm a. 

Hvad der forstaa ved »inten iv« faar man 
vel før t at vide efterhaanden. Be tern
mel en om, at det maanedlige Timeantal 
paa Rangerlokomotiver med Eenmands
b tjening ikke maa over kride 195 'rimer 
maanedlig er bortfaldet. 

Med Hen yn til Forber d l e tiderne 

r de, som r anført, til yneladende de 
amm om er anvendt i det gamle ke

ma, men man maa læ e de nye 'l'ilføjel er 
under k maet, fter hvilket det almin
delige Efter yn af Lokomotiverne for det 
før t kun kal ke een Gang i Døgnet, 

mfang t af Efter ynet fa t tte i 
Regl r, ligesom det endvidere i 
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Kørselsfordelingerne kal angives, bvor
naar det daglige Efter yn før og efter Kø1·
. len kal foretage . Man er aldeles ikke i 
, 'tand til paa Forhaand at kunne ige, 
hvad dis e Bestemmelser vil kunne med
[ore udov r at Personalet eft r det fore
liggende vil kunn • udnytte i en meget 
stærkere 'rad nd hidtil. D. , .... atTurene 
I an stramme og naar Hen yn tag · til, at 
der aller de med de nu gældende Regler 
foreligger Tur , der er ov ran trengende, 
vil det ikkert komme ver Græn en nu. 
Det vil og aa e , at l estemmel en orn. 
at Per onalet )]ingensinde� ved Frem[ -
r lse af T g maa have over 10 Timer Tje
n ste, er ændret derhen, at Ordene »ingen-

inde« er bortfaldet og erstattes med » om 
Regel ikke«, hvilket vel i .A:lmindeligh d 
kan sige at være af den Be kaffenhed, at 
Tjenestelederne lettere vil kunne siddeden
ne nvisning overhørig. En aadan Be-

temmel e som, at en Tj n temand kal 
have mind t 9 aml de l lviletimer indenfor 
Døgnet mellem 2 Døgn Hovedarbejder, 
er ned at til 8 Timer, og det vil for den 
opmærksomme Læ er ses, at deraf følger, 
at man nu kan gøre det uden videre, me
d ns man tidligere, for at kunne anvende 
denne Be temrn lse, skulde have P rsona
Jet Til lutning dertil. En anden Ændring 
vil ligelede falde i Øjnen , idet de detail
lerede Bestemme! er, om hvorledes man 
vilde hav at forholde sig, naar der kal 
op. ætte ny Tjene tefordeling for Loko
tivper onalet, helt er bortfaldet, og man 
har i tedet givet Lo! omotivmændene de 
amme Anvi ninger om for .J. F. og D. 

J. F. 
Angaaende den ugentlige Fridag vil 

d t es, at der er sket den Ændring, at 
mind t 36 'rimer er rettet til mindst 30 Ti
mer, og at Bestemmelsen om Tjene ten 
Dagen før Fridagen kal . lutte senest 9, 
10 eller 11 Aften og efter Fridagen tiltræ
des tidlig t henholdsvi 6, 7 eller For
middag er bortfaldet. Det vH herefter me
get godt kunne lade sig gøre, at Fridagen 
begynder Kl. 1, 2, 3 om atten, eller at 
Fridagen afslutte ved en lignende Tid, 

saalede at 'l'jenesten skai paabegynde 
Kl. 1, 2, om atten. Derved er den Be-
kyttelse, der hidtil har været i de tid

li0ere Be temmel er, helt bortfaldet, og 
Tjene telederne har nu fuldstændig frit 
, lag til at kunne behandle Personalet om
! rent paa hvilken Maad , det maatte beha
ge dem. 

Bestemme! en om Fridagens Længde 
maa virke oprørende paa enhver, og naar 
det tages i Betragtning, at alle, der arbej
der i private Erhverv, uden Undtage!. e 
har en betydelig længere Fridag, og at 
man endog i mange irk omheder er kre
det til Dagen før Fridagen at give yder
ligere eller tidliger Frihed, for at Frida-
0en kan blive af aa stor Værdi som mu
lig, vil det ikke kunne undre, om Perso
nalet reagerer her over for. 

Dette Forslag til ændrede Bestemmel
ser vil komme til Behandling paa det fore
taaende Delegeretmøde, og der er næppe 

Tvivl om, hvorlede Modtagelsen vil blive. 

ALMINDELIGE REGLER OM TJENESTETID, 

UGENTLIG FRIDAG OG OVERARBEJDE 

f Ministeren for offentlige Arbejder 
er under 21. N ovem b r 1921 fast at følgen
de 

Regler for Statsbanernes Tjenestemænd om 

Tjenestetid, ugentlig fridag og Overarbejde. 

I. Tjenestetid . 

. 1. For Tjene temænd i 9.-18. Løn
ningskla se fastsættes en høje te Tjeneste
tid, dog undtages: 

a) Det i Afdelingernes, Distrikternes og
, ektion rne Kontorer tjenstgørende
Per onale.

b) Tjenest mænd, hvi normale Tjeneste
unddrag r ig Kontrol*).

Tjenester, for hvilke d r fastsættes en 
høje te Tjenestetid, henføre under følgen
de ormer for en Maaned paa 30 Dage 
med 4 Fridage: 

a. 208 Timer for 'l'jeneste, der maa kræ
ve egentlig Arbejde og Agtpaagiven-

*) Disse er for Tiden: Tegnere uden for de under 

a) nævnlc Kontor r samt Brofogeder.
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 

hed i den langt overvejende Del af 

Tjenestetiden. 
b. 234 Timer for mindre an trengend

Tj ne te, hvorved for taa Tjeneste,
der rnaa kr ve egentligt rbejde og

gtpaagivenbecl i den lG ng te Del af 
rrj ne teticlen, m n dog i mindre (+racl 
en cl under a. 

c. 260 Timer for al anden Tjene te.
Ovennævnte b je te Tjenestetider kal

tillige an es som normal Tjene teticl for 
det paagældende Per onale. 

Det maa afgøres fter 'rjene tens B -
kaffenhed og rbejdets Mængde, til hvil-

ken orm de for. k�llig rrjen ter maa 
henføre . 

om almindelig Regel vil F01·holdet 
dog væ1·e: 
a t  Lokomotivtjeneste (Liniekørsel), f01· 

aa vidt Tjenesten under Kø1· el og 
Range1·ing udgør mindst 150 Timer af 
den samlede maanedlige Tjeneste, 

intensiv Sikkerhedstjene ·te, 

�I.1ogtjeneste, naar Arbejdet er inten
sivt ogsaa under Kørslen, samt inten
siv Rangertjene te, herunder ogsaa 
intensiv Tjeneste paa Lokomotivet, 

niaa henføre til 'orm a (20 Timm· 
maanedlig Tjeneste) og 

a t  Ledbevogtnings- og ignalpassertje
neste, Brotjeneste ved mindre trafike
rede Overfa1·ter forskellig Kont?-ol
tjeneste amt Tjeneste paa mind1·e 

tationer vil falde ind unde1· orm, c 
(260 Timer maanedlig Tjeneste). 

V ed Banevedligeholdelsestjeneste fast
sættes den daglige Tjeneste aaledes: 
1. Ap1'il-30. Septernbe1· . . . . . . 9 Time1· 
Oktobe1· og. Ma1·ts . . . . . . . . . . . . 8 
November og Feb1·ua1· . . . . . . . . 71/2 
Decembe1� og Januar . . . . . . . . 7 • 

Hvis en Tjenestemand i Løbet af sam
me Maaned kommer til at forrette Tjene
ste af forskellig Art (for Station tjene
stens Vedkommend indgaar i forskellige 

Ture med ulige lang høje te Tjenestetid), 
fastsættes hans maanedlige højeste Tjene-

tetid ved ammenlægning af den daglige 
orm for de for kellige Tjenester, som 

han udfører paa de enkelte Dage i Maa
neden Løb. Herved regn � pr. Dag 8, 9 
eller 10 'I imer, efter om den udf rte Tje
ne te falder ind under orm a, b eller e. 
Falder und r flø ning den Tjenest , om 
Tjene ternanden paa den nk lte Dag ud
fører, unde1· flere end n af de nævnte D
Grupper, b temmes den b je te Tjene te
tid for Dagen med det Timeantal, om er 
fast at for den Tjen ste, ved hvil1 en han 
har vær t længst be lm•ftiget; dog kal 
den lave t orm altid anvende , naar d r 
i denne er gjort Tjeneste mind t Halvdelen 
af dens Timetal. 

1 Tilfælde af, at Aflø ning finder Sted 
Ior Ek traper onale, der ikke omfattes �f 
Tjenestetid reglerne, beregnes der for Af
løseren den Tjenestetid, om efter Tjene-
tens Art vilde komme til Anvendelse ved 

den paag ldende Tjeneste, saafremt d n
ne var blevet udført ved fast an atte; saa
danne Tjenesteture skal derfor være op
ført paa Tj nestefordelingsli terne. 

Saafremt frivillig Bytning af Tjene te 
Lillade , rnaa det paase , at saadan Byt

ning ikke medfører forøgede dgifter i 
fien eende til Overarbejd betaling. 

Naar Færger og kib ligger til Efter
syn ved Værft sætte de alrnindel_ige Reg
ler om Tjenest tid for kib personalet ud 
af Kraft, og der paalægges Personalet den 
almindelige Arbejdstid, om er fastsat ved 
Værftet. Kræves Arbejde ud over denne, 
regnes Overarbejdspeng for den oversky
dende Tid efter Reglerne i Afsnit III, dog 
kun, for aa vidt Maaned normen 20 Ti
mer, beregnet forholdsvi eft r foranstaa
ende Regler, er overskredet. ·

Naar Færger og Skibe er oplagt til Ke
delrensning og Eftersyn i Hjem tedshav
nen, henføres Tjenesten for de Dage, de 
paagældende er be kæftiget ved foran
nævnte Arbejde, til ormen 208 Timer. 

2. ormen opgøres for den enkelte
Maaned efter denne Dageantal med Fra
drag af 1 ugentlig Fridag, Syge- og Fe
riedage samt Dage, paa hvilke der forret-
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'DANSK fuKOMOTtV1i DEN DE 
te Tjeneste i Stillinger, for hvilke der 
ikke er fastsat en høje te 1'jenestetid.*) 

Tjeneste paa mistede Fridage, der sene
re erstattes med andre Fridage eller Be
taling i Penge, medregnes i den udførte 
1'jeneste, men ved Opgørelse åf Maane
dens Dageantal tillægges der da 1 . Dag 
for hver mistet Fridag. Frihed, der i Hen
hold til Afsnit III, Punkt 4, gives som 
El'statning for et i en tidligere Maaned 
udført Overarbejde, betragtes ved Opgø
relsen som 1'jeneste; det samme gælder 
Fridage, der i Henhold til Afsnit II, Punkt 
2, gives som Erstatning for de i tidligere 
Maaneder mistede Fridage, idet saadan 
Fridag betragtes som Tjeneste i henholds
vi� 8, 9 eller 10 'rimer. 

3. aar Arbejdet efter Forholdets Na
tur ikke kan fordeles nogenlunde jævnt 
over Aaret, fastsættes ormen for længere 
Perioder end 1 Maaned. 

4'. Ved Skønn�t over, hvor stor en Del 
af 'J'jenesten der er egentligt Arbejde, maa 
Pauser i Arbejdet fraregnes. 

5. V ed 'I jenestetid forstaas Tiden mel
lem Mødetid paa Arbejdsstedet ( det be
ordrede Mødested) og det Tidspunkt, da 
1'jenestemanden atter kan forlade dette, 
dog med Fradrag af Hvilepau er paa ½ 
Time eller derove1·. Ved Hvilepauser for
staas saadanne Afbryde! er i Tjenesten, i 
hvilke Tjenestemanden kan forlade Ar
bejdsstedet, for det· sejlende Personale 
Dtekket, henholdsvis Maskim-ummet, Hvi
lepauserne skal, hvor det er økonomisk 
for•svarligt, gives uden f01· Tidsrummet 
f1·a Kl. 11 Aften til Kl. 5 M01·gen. 

Der bør om muligt gives den Spisepau-
e, om i en samlet 'Jljenestetid maa jnd

rømmes Tjenestemændene, en saadan Va
righed, at den ikke medr gnes i Tjeneste
tiden. 

6. Saafremt en mindre Del af en Tjene
te, der er henført under en af de i Punkt 

1 nævnte Normer, ikke er kontrolabel med 

*) Samme Fradrag finder Sted for beordret Tje
ne-. Lefrihed paa Genforening. dagen (Valdemarsda
gen). 

Hensyn til Varigheden, vil der for denne 
Del af Tjenesten kunne fa tsættes en Gen
nemsnitsvarighed for den enkelte Dag, 
hvilken altid beregnes, uanset om der i 
det enkelte Tilfælde rnedgaar kortere eller 
længere 1'id til den paagældende Tjeneste. 

For Togpersonalet regnes Tjenesten 
tiltraadt paa den fastsatte Mødetid før Tog
afgang og sluttet ¼ 'J:lime - for Kedel
passere ½ Time - efter, at det 'l'og, med 
hvi Betjening Tjenesten ophører, er ind
kommet til Togpersonalets kiftestation 
eller Togets Bestemmelsesstation. Dog kan 
den virkelige Tjenestetid, naar Tog betje
nes med korte Mellemrum mellem Togan
komst og Togafgang, ikke derved kunstigt 
forlænges. For saa vidt der paa enkelte 
Stationer efter Togenes Ankomst til disse 
til tadighed beordres en længere 'l'jene
stetid end den nævnte, skal Tiden for Tje
nesteafslutning paa disse Stationer forlæn
ges. 

For Lokomotivpersonalet gælder indtil 
videre følgende Regler for Forberedelses
og Afslutningstjeneste: 

Ved Forberedelses- og Afslutningstje
neste forstaas Arbejdet med Lokomotiver
nes Forsyning med Kul og Vand, Sand og 
Olie samt alle andre Materialer, Opsmø
ring og Eftersyn af Lokomotiverne samt 
for Lokomotivførernes Vedkommende 
Rapportskrivning og for Lokomotivfyrbø
dernes Vedkommende den daglige Renhol
delse indvendig i Lokomotivernes Fører
huse. 

Lokomotivfyrbøderne er fritaget for 
Fyrrensning og Kullempning samt for 
Afvaskning af Førerhuset. Uden for De
potets Omraade og paa Depoter, hvor der 
ikke findes Depotpersonale, maa Lokomo
tivfyrbøderne dog selv foretage Fyrrens
ning og Kullempning, men de nedenfor 
angivne Forberedelses- og Afslutningsti
der forhøjes da eventuelt med 20 Minutter. 

Under Raadighedstjeneste ved Depot 
kan det paalægges Lokomotivfyrbødere at 
udføre Pudsning af de indvendige Dele i 
bokomotivernes Førerhuse, jfr. Punkt 8. 

Ved Personaleskifte paa Lokomotiv 
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'DANSK [QKOMOT1v1ioENDE 
uden for Depotets Omraade regnes for det 
tiltrædende Personale en Forberedelsestid 
paa 10 Minutter og for det fratrædende 
Personale en Af lutningstid af samme 
Længde. Forud for Raadighed tjeneste 
ved Depot regne en Forberedelsestid paa 
15 Minutter. 

Forberedelse - og Af lutningstjenesten 
deles i rupper om angivet i neden taa
ende Skema. 

Lokomotivtyper 

II. P. C. D. A11dre 
Ran-

R. S. R. 2 cyl. 
aer-

Tog-
loko. 

Il I loko. 

Forberedelses fj eneste 
l 

l. I Forbindelse med
Eftersyn . . . . . . . . 75 60 50 40 

II. l Fo,·bindelse efter
Udvaskning . . . . . . 5 70 60 50 

III. Uden EJ ter syn . . . 30 20 15 10 

Afslutningstjeneste 

I V. I Forbindelse med 
Eftersyn ........ 45 40 .'15 25 

v. Uden Eftersyn ... :JO 20 20 10 

Forbe'redetses- og Af slutningstjenesten 

i Fo1·bindelse med Efte1·syn af Lokomoti

vet foretages fo1· de Lokomotivers Vedkom

mende, der er i daglig Drift, een Gang i

hve1·t Døgn, Efte1·synenes Omfang fastsæt

tes i de særlige Regler herom. 

I Kørselsfordelinge1·ne angives, hvor

naar de daglige Efter·syn før og efter· Kør

sel skal foretages. 

For Kjøbenhavns Godsbanegaards 
Vedkommende ( ekskl. Remiseanlægget 
ved Dybbølsbro) forhøjes enhver af de 
efter ovenstaaende i Betragtning kommen
de Tider med 10 Minutter. 

Naar ved Personaleskifte Lokomotivets 
planmæssige Ophold inden for Depotets 
Omraade er mindre end Summen af de 
foran anførte Forberedelses- og Afslut
ningstider henholdsvis for det tiltrædende 
og for det fratrædende Personale, formind
skes disse forholdsmæssigt, dog ikke til 
mindre end 10 Minutter. 

Naar Udvaskning ikke foretages af De
i;uterne, beregnes for: 
Lokomotiver af Litra H. P. R. og S. 4 Tim. 
andre Lokomotiver ............. 3 Tim. 

Det af Baneformænd og disses Afløse
re paa Søndage udførte Linieeftersyn reg
nes med den virkelig anvendte Tid - dog 

mindist som 4 Timers Tjeneste. 
Beordret Rejse som Passager medreg

nes som halv Tjenestetid, medmindre saa
dan Rejsetid i en Maaned overstiger 1 ¼ 
Time gennemsnitlig pr. Tjenestedag, i 
hvilket Tilfælde den overskydende Tid vil 
være at regne som fuld Tjene tetid. Rej
setid udover 36 Timer i en Maaned ved 
beordret Rejse som før nævnt vil dog i 
alle Tilfælde være at anse som fuld Tje
nestetid. 

Den Tid, der medgaar til Udførelsen 
af Ambulancetogsøvelser og Baareøvel
er, regnes som fuld Tjeneste. 

Den Tid, der medgaar til Møde hos Au
ditøren eller overordnede Tjenestemænd, 
regnes som 2/a 'l'jeneste. 

Arbejde i Hjemmet uden for den nor
male Arbejdstid ved Førelse af Tidslister 
m. m. regnes ikke som Tjeneste.

8. Naar Personale, hvis almindelige
Arbejde er henført til Normerne a eller b, 
i en Del af Tjenestetiden maa opholde 
sig paa Tjenestestedet for at være til Raa
dighed, medregnes kun 2/a af Raadigheds
tiden som Tjeneste. Tilsvarende Tjeneste 
i Hjemmet medregnes med 1/a af Tiden, 
hvilket ogsaa gælder for Tjenestemænd, 
der falder ind under Normen c. 

Saafremt der kræves egentligt Arbejde 
udført under Raadighedstjeneste, medreg
nes den hertil medgaaede Tid som fuld 
Tjeneste. 

9. Tjenesten skal, naar det er muligt,
· være amlet, og det bør tilstræbes, at Pau

ser i videst muligt Omfang udfyldes med
Arbejde, der ikke er bundet til bestemte
Tider af Døgnet. Tjenesten maa inden for
Døgnet almindeligvis ikke falde i mere end
3 Dele, dog at der ved Kørsel paa Side
baner om fornødent kan kræves 4-delt
Tjeneste, hvilket paa Tjenestestedet af
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mindre Betydning, hvor Personalet har 
Bopæl i Nærheden af Tjenestestedet, og-
aa kan kræves paa enkelte Ugedage. Saa

fremt en Tjenestemand Tjene te er 4-delt 
alle 6 Ugedage, tilstaa der ham en ugent
lig Friaften, der, for saa vidt Afløsningen 
ikke medfører urimelig Vanskeligheder 
eller ufoi-bold rnæ . ig Bekostning, begyn
der Kl. 5 Em .. 

Hvor Tjenesten fo1· det sejlende Pe1·so

nale e1· anordnet som Døgntjeneste, gives 
elm· Hvilepauser (Fritid) i A1·bejdsdøgnet 

i den Udstrækning, som, Forholdene tilla
rle1· det, jfr. dog Pkt. 10. 

Ved Banebevogtni'11g kan der i fo1·nø
dent Omfang lcræves 4-delt Tjeneste. 

J 0. Maksirnumstjenesten paa den en
kelte Dag maa for det k r nde Personale 
om Regel ikke over kride 12 Tjene teti

mer for det sejlende Personale 18 Tjene
stetimei· og for alt andet Personale 16 Tje
n stetimer. rrjenestc i eller ved Fremfø-
1· •l:;e af Tog maa uden pa ende Afbry
del c som Regel ikke vare over 10 Timer 
(h ri medregnet Forberedelses- og Af
slutnincrstjeneste). 

H.aadighedstjene ·te maa paa Tjene te
stedet ikke anordne med mere end J 0 
Klokketimer. 

An rdncs rrjenc te i ]Jer ved Fremfo
rel e af Tog i Forbindel e med udført 
Raadighed tjene te paa Tjeneste tedet, 
maa den . amm nhccngende Tjenestetid 
ikke overskride 13 Klokketimer. 

V cd Opstilling af rl'jenestefordclings
eller 'l'urlister skal det paases, at enhver 
Tjenestemand faar mind. t amlede Hvi
l tim r inden for Døgnet ( o: mellem to 
til. t den de Døgns Hovedarbejdei·), og 
di c HYiletimer kal saa vidt gørligt kun
ne tilbringe i Hjemmet. den for Hjem
stedet kan Hviletiden for kørende og sej
lende Personale undtagel esvis indskræn
kes til 6 Timer i Døgnet. I øvrigt skal lan
ge Hviletider uden for Hjemstedet saa vidt 
muligt undgaas. Den normerede Tjene-
te maa saa vidt gørligt i et Døgn ikke 

overskride den daglige Gennemsnitsnorm 
med- mere end 2 Timer. Fra denne Regel 

undtages dog det kørende og sejlende Per
sonale. 

'l'ogpersonalets Raadighedstjeneste i 
Hjemmet begynder, saafremt anden Ordre 
ikke foreligger føl'St 8 Timer efter den for
udgaacnde Tjenesteturs Ophør og er endt, 
·aa snart Tjenestemanden har Ordre til

ny 1'ur i Hænde eller har modtaget Med
delel e om, at han i et nærmere opgivet
'l'id rum fritages for Pligten til at holde
sig hjemme.

11. Naar der kal opstille nye Tjene
·tefo1·clelings- eller Turlister eller Bestem

melser for Tjenstgøring, kal dei· gives de
forskellige Personalegrupper henhørende
under Jernbaneforeningen, Dansk Jernba
neforbund eller Dansk Lokomotivmands

Forening Lejlighed til gennem deres Re
præsentanter at fremsætte deres Ønsker,
og de kal derfor have Adgang til at gøre
ig bekendt med de udarbejdede Forslag. 

narest muligt og enest 1 Uge efter, 
at Forslagene er bekendtgjort, skal Per
sonalet fremsætte sine Øn ker, og vedkom
mende, der stadfæster Listerne eller Be
stemmelserne, skal i det Omfang, som efter 
hans Mening er foreneligt med en forsvar
lig Varetagelse af Tjenesten, sørge for, at 
<ler tages Hensyn til Personalets Ønsker. 
De tadfæstede 'l'jenestefordelings- og 
Turlister samt Bestemmel er for 'ljenst
gøring skal være tilgængelige for det Per
sonale, de vedrører. 

B. Normeringen af Antallet af de
Tjenestemænd, for hvem der i Henhold til 

f nit A. 1. ikke vil kunne fastsættes en 
høje te Tjenestetid, og for hvem de der
med i Forbindelse staaende Regler ikke er 
gældende, bør foregaa ud fra det Syns
punkt, at det Krav, der stille til deres Ar
bejde, er af nogenfonde samme Omfang 
om for andre Tjenestemænds Vedkom

mende, medmindre der er Tale ·om Tjene
temænd i egentlige Chefstillinger. 

li. Ugentlig fridag. 

1. Der tilkommer med den i Punkt 3
nævnte Begrænsning hver Tjenestemand 
52 aarlige Fridage, hvoraf ingen Sinde 
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'DANSK fQKOMOTIV li DEN DE 
mindre end 3 maa falde i enk lt Maaned. 
Fridagene kal aa vidt muliat lægge paa 

øn- og Helligdag . 
ed en Fridag for taa. i Almindelig

hed et Tid rum paa mind. t 30 Timer. 
De til en Fælle p t ved L dbevogt

ning hørende to Per. oner har Krav paa, 
at 18 Timer af Fritid n giv begge paa 
._ amme 'l'id. 

Fridage maa i Reglen kun gi ve enkelt
v i og kal fordeles saa lig ligt som muligt 
over faanedens Dage. Sammenlægning 
kan dog finde ted med fdelingens hen
hold vis Di trildets Tilladel e. 

2 ammenlagte Fridage b tragte som 
givet, naar den paagældende 'I'jenesLe
mand har haft fri i 30 + 24 'limer. 

2. Maa en Fridag paa rund af ind
trufne uforud te Om tændigheder ganske 
undtagel esvis inddrages, erstattes den 
nare t med en anden Fridag. Fridage, 

der falder inden for ygeperi.od r, Ferie 
eller Orlov, erstattes ikke. 

I de 'l'ilfælde, hvor Fridagene ikke se
ne t Maaneden forud er fa L laaet (f. Eks. 
ved en af den lokale hef approberet Fri
dag liste), regnes der at falde en Fridag 
i ygdoms-, Ferie- eller Orlov perioder 
for hver fulde 7 D:1ge af di e. Varighed. 

Hvi det undtag 1 esvi bliver umuligt 
at er tatte en mi tet Fridag med en anden 
ind n dgangen af de følgende 2 Kalen
dermaaneder, ydes i tedet et kontant Ve
derlag, jfr. Ordre .. 19. 

En Fridag an es om bortfaldet, naar 
vedkommende Tjene t mand beordres til 
rl'jene te paa _Fridagen. ndtagelsesvi 
kan der dog paa Dage, hvor Ek pedition -
tedet ellers er lukket, eller hvor det kun 

er aabent en gan ke kort Tid og betjenes 
af kun 1 Tjenestemand, paalægge en Tje
ne temand en gan ke kortvarig Tjeneste 
efter Tur, uden at Fridagen betragtes som 
bortfaldet. I saa Tilfælde ydes der Tje
nestemanden et Vederlag, som fastsættes 
til at erne for Overarbejde, opgjort efter 
Tjenestens Va1ighed, forlænget med 50 
pCt., og saaledes

1 
at der mind t ydes Beta

ling for 1 Time. Hvis det undtagelsesvis 

er nødvendigt at kræve saadan rrjene te 2 
Gange paa en Fridag, forlænge Tiden for 
det 2. 'l'jenesteafsnit med 100 p t., og der 
ber gn mindst 1 Time for hvert af de 2 
'l':1enc teaf ·nit. Afstanden mellem de 2 
M dcLider maa høj t være 3 Tim r. For 
Tjene temænd, der falder uden for Regler
ne om Overarbejdspenge, vil aadan odt
gør I e kunne ydes efter SaL erne for til
svarende ller eventuelt nænne t lavere 
Kla , for hvilken saadan Betaling er 
fa t at. Tjene ten bør fortrin vi ordnes 
ad fri villig V ej. 

3. 'l'jenestemænd, hvis normal Tjene
ste unddrager ig Kontrol, indgaar ikke 
under foranstaaende Regler, aafremt en 
A flø ning af dem vil medføre urimelige 
Vanskeligheder eller uforhold mrossig Be
ko tning. 

Ill. Overarbejde. 

1. Overarbejde bør saa vidt muligt
un lgan. . tadig tilbagevendende verar
bejde kal anordnes paa 'l'jenesteforde
ling - eller Turlister eller ved Be temmel
ser om Tjen tgoring. Ved di e maa der 
ikk anordnes 0Yerarbejde ud over 15 Ti
mer maanedlig f r Lol omotivp rsonal t 
oa 30 Timer maanedlig for andet Per ·o
nal . 

9 'om Ov rarbejde betra,.,te. : 
a. 'rj n t , der ved Tjene Leli te e. l.

fa t eller midlertidigt er paalagt en
Tj ne ·temand ud over den ft r 1. A.
fa tsatte I orm.

h. Tjene te, der ved Tilkaldelse til
Ek tratjene te paalægge en Tjeneste
mand ud over .r ormen.

c. Tjene te, der fremkomm r ved en
Over krid 1 e af ormen foranlediget
ved tilfældig Forlænge! e af den or
dinære Tjene te, for saa vidt Over•
. kridelsen af denne udg r mere end
'/2 Time pr. Dag.

Ventetid foranlediget ved Forsinkelse,
om ikke eller kun rent uvæ entlig paa

fører Tj n ternanden mere rb jde, med
regne kun med Halvdelen; dette gælder 
og aa, naar der bliver Spørg maal om, 
hvorvidt der er hengaaet den halve Time, 
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som efter foranstaaende skal overskrides, 
forinden Tjenestetiden overhovedet betrag

tes som overskredet. Den her omhandlede 
Regel kan, hvis der forekommer flere Ven
tetider i et Døgn, kun anvendes paa 2 af 
disse. 

3. De i Punkt 2 under· b. og c. nævnte
Tjenesteoverskridelser skal for den enkelte 
Dag afrundes opad til Mangefold af ½ Ti
me; Overskridelse af den under a. nævnte 
Art afrundes maanedsvis opad til 1/2 Time.

4. Bor Overarbejde ud over 20Timer i en
enkelt Maaned udbetales der Overarbejds
penge. Overarbejde indtil rn Timer pr. 
Maaned søges .saa vidt muligt godtgjort 
med Fritid inden Udgangen a,f den følgen
de Kalendermaaned. 

5. Saafremt den i Punkt 4 nævnte Fri
tid ikke er givet inden Fristens Udløo, 
udbetales Overarbejde, jfr. Ordre G. A. 18. 
For tilfældigt Overarbejde ( Punkt 2 c.) 
udbetales Overarbejdspenge dog ikke, naar 
Fritiden ikke kan skaffes ved lokal Afløs
ning, og Tjenesteoverskri.del en for Maa- · 
neden udgør mindre end 1 normeret Ar
bejdsdag. 

For Tjeneste paa de 4 Paa kehellig
dage, de 2 Pinsehelligdage og de 2 Jule
helligdage ud over det for vedkommende 
for disse Dage fastsatte Antal RlnMrntimer 
ydes Overarbejdspenge, forhøjede med 50 
pCt. Betalingen for det paa de nævnte 
Helligdage præsterede Overarbejde opgø
res for sig uden for den maanedlige Op
gørelse over Tjenestetiden, i hvilken de 
paagældende Dage medregne med den or
dinære Tjeneste. Saafremt de anførte 

Helligdage ordinært var Fridage eller Da
ge, for hvilke der ikke er opført en bestemt 
Tjenestetid, ydes den særlige Overarbejds
betaling dog kun for Tjeneste ud over 
henholdsvis 8, 9 eller 10 Timer, medens 
der for den paa Fri.dage udførte Tjeneste 
i øvrigt ydes Vederlag efter de alminde
li O'e Regler for mistede Fridage. 

6. Reglerne om Overarbejde gælder
alene for de Tjenestemænd, for hvem der 
i Henhold til Afsnit 1 er fastsat en højeste 
Tjenestetid. Overarbejdspenge for tilfæl-

dig Tjenesteoverskridelse ydes kun, for 
saa vidt en saadan Overskridelse kan kon
trolleres, og kun til Tjenestemænd i 9., 10. 
og 14. til 18. Lønningskla.sse*) samt Lo
komotivførere og Togførere, der ikke gør 
Togtrevisortjeneste. 

Denne Ordre træder straks i Kraft, og 

de i Ordren indeholdte Bestemmelser vil 
være at gennemføre snarest muligt. 

STATSBANERNES 
SOM MERKØREPLAN 

Chefen for \Statsbanernes Køreplanskontor, 
Trafikinspektør Diechmann, har forleden ladet 
sig interviewe af et københavnsk Blad og for
tæller herunder bl. a., hvor vanskeligt det kan 
være at gøre alle Parter tilpas ved Tilrettelæg� 
ningen af Køreplanen, et typisk og morsomt 
Ek empel herpaa: 

ordjyderne ønskede Daghurtigtoget fra 
Aalborg fremsyndet med 22 Minutter og Mor
genhurtigtoget fra København afsendt saa tid
ligt, at det kunde være i Aalborg 24 Minutter 
tidligere. Da meget talte for at imødekomme 
dette Ønske fra en Landsdel, der leverer et be
tydeligt Kontingent til Statsbanernes Tog, skred 
man til Køreplansforandringen, men - som 
Bladet lader Trafikinspektøren sige - dette fik. 
hele Køreplanen til at skælve i sin Konstruk
tion. Paa ikke færre end 17 Baner maatte en 
lang Række Tog lægges om, Virkningerne for
plantede sig ikke alene til alle nord- og midt
jyske Baner, men ogsaa til Strækninger paa 
Sjælland. Værst gik det ud over Aarhus
Kalundborg Ruten, idet de 22 Minutter bevir
kede, at Aarhusbaaden kom senere til Kalund
borg om Eftermiddagen, og atter at Ekspresto
get fra Kalundborg naaede senere ind til Kø
benhavn. Og i samme Øjeblik, Køreplanen var 
traadt i Kraft, strømmede det ind med Pro
tester fra Aarhus, hvori man stærkt beklagede 
sig over, at nu var det umuligt for Aarhusianer
ne at faa en Teateraften ud af det, som de hid
til har kunnet faa det ved at tage over Kalund
borg. Eksemplet er meget betegnende for, hvor 
mægtigt et Arbejde, der ligger i Fastlæggelsen 

*) For Tiden vil der herefter kunne ydes Over

arbejdspenge for tilfældig Tjenesteoverskridelse til 

samtlige Kategorier i de paagæld.ende Lønningsklas

ser mecl Undtage! e af Magasinformænd samt de 

som Ledere af Depoterne for fundne Sager ansatte 

Pakhusformænd (A. 142). 
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af en Køreplan, naar der skal tages Hensyn 
til en Parts Øn ker, uden at det griber forstyr
rende ind i andre Parters Ønsker, og saa kan 
det jo endda som oftest dreje sig om vigtigere 
Interesser end dem, der er knyttede til en 
Teateraften. 

Det er - for at nævne de vigtigste og største 
Hensyn der bør tages - nødvendigt, at Køre
planen lægges med nøje Tilslutning tider til 
de intennationale Ruters Hurtigtog; dernæst 
maa Planen lægges for Hurtigtogene mellem 
Landsdelene, og herefter maa den øvrige Del 
af Køreplanen rette sig. 

Der melder sig naturligvis stadig Krav af 
lui-al Interesse fra alle mulige Egne af Landet 
om Køreplansændringer. De kan ofte volde 
Køreplanskontoret store· Besværligheder, og for 
de flestes Vedkommende er det selvsagt umuligt 
a:· ;mødekomme dem. 

::li.en foruden disse Hen yn stilles der i de 
senere Aar voksende Krav til Køreplanen i 
Retning af at udvide og udvikle Toggangen 
saaledes at BanePne formaar at tage en virk
ningsfuld Konkurrence op med Biltrafikken el
ler rettere saaledes, at Jernbanerne fuld tud er i 
Stand til at ,tilfredsstille de Krav, der nu om 
Dage stilles til dem som Trafikmiddel. 

Ben megen Tale •om »Konkurrencen med 
Bile1me• er vel nok ved at blive et Slagord, 
der dækker .over en Del Misforstaaelser. Det 
kan elvfølgelig - samfundsmæssigt set - slet 
ik,ke v.ælle Meningen, at Jernbanerne skulde 
skru.e sig op til ,en større og større Ydeevne med 
det Formaal at fora;arsage Bjlernes Undergang. 
I den Henseende vilde man snart blive belært 
om, at main arbejdede paa ulø elige Opgaver. 
Den Ud vikling, Autoroobil-Tekniken er under
gaaet, har ikke kulm�neret, og dens fortsatte 
;Fr·emskridt lader sig fornuftigvis ikke standse; 
man vil· selvfølgelig opleve, at der fremstilles 
bitliger,e og hilligere Biler, og at der skabes 
bi.lligere og billigere Driftsmaader. Heroverfor 
har Jernbanerne lctun at gøre: se at finde sit 
eget -naturlige 10mraade og udvikle sin Ydeevne 
indenfor dette paa en saadan Maade, at det rej
. ende Publikums Fordringer tilfred6stilles paa 
,bedste ·Maade. Besb:robelser j denne Retning 
har ganske særligt i Aa r -sa1 sit Præg paa 
Sommerkøreplanen af j 5. Maj. 

Meden man hidtil har lagt særlig Vægt paa 
Forbedring af de lange Ruter, er man nu gaaet 
stærkt i •Gang med en tiltrængt Forbedring af 
Lokalforbindelserne, og her har man tagiet for
nuftig Lære af den Udvikling, som særlig Tra
fikken med Rutebilerne er undergaaet, idet man 
er klar over, a,t Befolkningen stiller andre og 
større Krav til Befordringshyppigheden og til 
hedre Forb:i:ndelser end tidligere. 

iEn Bel af de i d!'ln nye Køreplan indlagte 

nye Tog er egentlig baseret paa Kørsel med 
Motorvogne (paa korte Sidebaner), men det vil 
dog foreløbig blive Damptog, der udfører ogsaa 
disse Ture. Altfor længe synes Statsbanerne 
at have bevæget sig paa Overvejelsesstadiet med 
Hensyn til Anskaffelse af Motorvogne, og man 
er endnu kun naaet -til Motorvognsdrift paa 
Ru ten Aarhus-Riisskov og Hellerup-Nørre
bro. Der vil imidlertid i Løbet af 1927 blive 
anskaffet en Del nye Motorvogne, dels Diesel
vogne og dels Benzinvogne. 

Køreplanen af 15. Maj indeholder som sagt 
b tydelige Forbedringer af Lokaltrafikken, idet 
der bl. a. er indlagt nye '!'og direkte før og efter 
Hurtigtogene, hvorved Ophold paa Mellemsta
tioner for langsvejsrejsende væsentlig indskræn
ke . 

Udvidelsen af Køreplanen repræsenterer i 
Forhold til Køreplanen for Sommeren 1926 ca. 
3000 Per ontogskilometer daglig. De fordeler 
sig nogenlunde ligeligt over hver af de 3 Di
s-trikter med 1000,km. I Sommeren 1925 kørtes 
39 4-20 Persontogskilometer daglig, 1926 41 607 
km. eller en Stigning paa 2187 km, og nu i 
Sommeren 1.927 44,753 km, en Stigning paa 
3146 km. 

Man vil fortsætte med de af Trafikminister 
Friis-Skotte med saa stort Held for et Par Aar 
siden indførte billige Søndagstog. Yderligere 
vil man i Aar udvide Foranstaltningen til ogsaa 
at omfatte Juli Maaned (Feriemaaneden), der 
hidtil bar været undtaget. Man er gaaet til den 
ne Indrømmelse med storn Betænkeligheder, 
del fordi der i Forvejen i denne Maaned stil
les tore Krav til Banernes Ydeevne og dels 
fordi Foranstaltningen maaske vil være uøkono
misk for Banerne. Man har imidlertid bøjet sig 
for de mange Ønsker, der er fremkommet. For
anstaltningen vil blive gennemført forsøgsvis i 
Aar. Herefter er der Billigkørsel paa alle Søn
dage undtagen 1. Pinsedag og endvidere paa 
Kristi Himmelfartsdag. 

»Sensationen« ved den nye Køreplan vil
denne Gang ellers blive den nye Tidsinddeling, 
idet· Døgnet tælles op til Kl. 24. Man er her
evd kommen paa Højde med Systemet i alle 
andre europæiske Lande, hvor det forlængst 
har været anvendt, i England dog med den 
Reservation, at man kun anvender 24 Timar
Systemet i Forbindelse med udenlandske Ruter. 

Der vil sandsynligvis i Anledning af denne 
nye Tidsinddeling lid1 efter lidt blive foretaget 
F'orandringer paa Urskiverne paa alle Stations
ure. saaledes at Timetallene 13-24 bliver malet 
i en Krans indenfor Tallene :1-12. 

I Praksis vil Forandringen bevirke, at en 
'l'ogtid, der falder mellem KL 24 og KL 1, f. 
Eks. 10 Minutter efter Kl. 24, be-tegnes med 
Kl. 0,10 (ikke KL 24,10). Det nøjagtige Mid-
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natstid punkt. Kl. ·24, vil kun blive anvendt for 
ankommende Tog. Et Tog, der afgaar paa dette 
Tidspunkt, faar sin Afgangstid betegnet med 
Kl. 0,00. Det ser lidt indviklet ud ved første 
Øjekast, men inden vi naar tilende med Dagen 
den 15. 'Maj, har vi jo nok allerede vænnet os 
til dette. som om det alle Dage havde ek isteret. 

Vi kal nodenstaaende anføre nogle af de 
væsentligste Forandringer og nye Tog: 

Nordbanen (Hverdage): 
trækningen Birkerød- Hillerød faar et nyt 

Togpar ved, at det Kl. 23,00 fra København 
til Birkerød løbende Tog føres videre til Hille
rød. An. 23,59, og returnerer derfra 0,06 til 
København. An. 1,03, hvorefter det nuværende 
Tog (ra Birkerød, der ankommer til København 
0,37, bortfalder. 

Kystbanen (Hverdage): 
Morgrnek ·prestoget til Helsingør, nu Afg. 

7,00, afsendes 6,55 med Ankomst til Helsing
borg 8,2G Fm. 

Helsing,ørtoget, der gaar fra København 
13,05, afsendes allerede 12,55 og faar ikke mere 
Forbindelse til Gøtehorg, idet denne optages af 
Toget fra København 14,12, ,An. Gøteborg 21,40. 

Vedbæktogene 459 og 460, København Af. 
13,20 henhold. vis An. 15,20, gennemføres til 
og fra Rungsted. 

Klampenborgtogene 581 og 582, der afsend
les 1 ,43 henholdsvis ankom 20,47, gennemføres 
Lil og, fra Rungsted med Afgang fra København 
J ,30 heoholdsvi Ankomst til København 
20,53. hvorreel Strækningen Klampenborg
Rungsted faaT et nyt Togpar. 

Med omtrent uforandret Afgang fra d noTd
ligeTe Stationer vil Morgentogene fra Helsingør 
Nr. 401- og L�06, Klampenborgtog 508, Rung
stedtom 14/4- og Vedbæ\dog 446 ankomme 6 a 7 
Minu tlC'r tidligere til Køl!enhavn. 

Togene 411- og 416 vil med samme Afgangs-
1 id fra Helsingør ankomnie.5

.
Minutter tidligere 

til København. . 
Tog 4-22, Helsingør Af. 16,48, afsendes først 

17,·J 0, men fremskyndes 21 Minutter, saalede11 
at Ankomsten til København kun. bliver 1 Min. 
senere, nemlig 18,17 .. 

Tog 4,2,t afsendes 3 Minutter senere fra 
Helsingør, men ankomip.er .4 Minutter tidligere 
til Køb nhavn. 

Tog 426 afsendes 14 Min. senere fra Hel
ingør, men kommer til København kun 5 Min. 

senere. 
Tog 434 afsendes fra Helsingør 8 Minutter 

senere, men ankommer til København 1 Minut 
tidligere. 

København-Gedser. 
Der indlægges et nyt Tog fra Nykøbing 11,28 

til Gedser, An. 12,06; et nyt hurtigkørende Per
sontog, Afgang Orehoved Fgh. 15,52, An. Nykø
bing F. 16,48 og, Gedser 17,30; et nyt Tog fra 
Roskilde 9,52 til Køge, An. 10,27; et nyt Tog 
fra Næ tved 15,50 til Masnedsund, An. 16,51; 
et nyt Tog fra Køge Kl. 11,39 til Roskilde, An. 
12,15, hvor det. faar Tilslutning til øt Kl. 12,18 
til København afgaaende Tog, An. København 
13,03; øt nyt hurtigtkørende Persontog med 
Standsning ved alle Stationer, Næstved Af. 
16,56, Roskilde An. 17,35 og København An. 
18,28; endelig et nyt Tog paa Falster, Gedser 
Af. 12,26, Orehoved An. 14,29. 

Eksprestog, Nr. 100 afsendes 15 Min. senere 
nd nu fra Nykøbing F., nemlig 19,10. An

komsten til København bliver 22,50. Toget ud
sendes fremtidig fra Gedser, Af. 17,46. 

Kø.b�nhavn-Kalitndborg. 
Ekspi·estogene paa K1;tlundborgruten omlæg

ges og fremskyndes. Tog -155, der nu afgaar 
fra København 9,15 , afsendes først 9,46 og an
kommer til Kalundborg 11,45. Skibet ankom
mer til Aarhus 16,55 mod nu 16,40. 

Skibet afg,aar fra Aarhus 11,30 mod nu 
11.50, An. Kalundborg 16,25. Tog Nr. 166 af
gaar derefter fra Kalundborg 16,40 og ankom
mer til København 18,43 (mod nu 19,23). 

I Tilslutning til Toget fra København 5,48 
afsendes et nyt Tog fra Roskilde 6,50 til Hol
bæk, An. 7,42. Tog 153 afsendes fra Køben
havn 7.4-7 og ankommer til Kalundborg 10,38. 
Tog 157 afsendes fra København 9,13 og 
føres uden Standsning til Roskilde, hvorfra det 
afg,aar 9,54 med Ankomst til Holbæk 10,45. 

I Tilslutning til Vestbanetog Nr. 31, der af
sendes fra København 15,29 og føres uden 
Standsning Valby-Roskilde, An. 16,11, afsen
des nyt Tog fra Roskilde 16,15 til Holbæk, An. 
17,06. 

Paa Strækningen København-Roskilde ind
lægge. et nyt Lokaltog i Tog 163 nuværende 
Plan, København Af. 17,10. 

J\fed Afgang fra Holbæk 8,22 indlægges et 
nyt Tom til Roskilde, An. 9,26, hvor det faar 
Tilslutning til Vestbanetog Nr. 22, Af. Roskilde 
0,35. An. København 10,23. 

Toget fra Holbæk 11,29 afsendes allerede 
11,12. og faar i Roskilde Tilslutning til Syd
banetoget, der gaar fra Roskilde 12,16. 

Der indlægges E:lt nyt standsende Tog fra 
Holbæk 17.1�1 til København, An. 19,36. 

Kalundborg-Slagelse. 
Der indlægges et nyt Togpar, Kalundborg 

Af. 7,53, Slagelse An. 9,15 og Slagelse Af. 
13,29, Kalundborg An. 14,58. Tog 236, mellem 
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Gørlev og Slagelse, An. 9,23, inddrages sammen 
med det tilhørende Returtog, der gaar fra Sla
gelse 8,04. 

Slagelse-Næstved og Dal·mose-Skelskør. 

Der indlægges et nyt Tog Nr. 187 fra Sla
gelse Kl. 15,53 til Næstved, An. 17 27 samt et 
nyt Tog Nr. 194 fra Næstved 21,38 til Slagelse, 
An. 22,58. 

I Tilslutning til og fra Tog 187 indlægges 
et nyt Togpar paa Skelskørbanen, nemlig med 
Af�ang Skelskør 15,58, henholdsvis Ankomst 
Skelskør 16,51. 

K øbenhavn--F rederikssund. 
Der indlægges 3 nye Togpar mellem Kø

benhavn og Ballerup og et nyt Togpar mellem 
København og Maaløv. 

(r'MIRætles.) 

D. L. F.s FERIEHJEM

Som det er vore Medlemmer bekendt, er 
Feriehjemmet hvert Aar blevet aabnet i Maj 
Maaned, det vil ogsaa i Aar være aabent for 
Gæster fra den 20. Maj. 

Man skal i Anledning heraf anmode eventu
elle Gæster, som ønsker Ophold i Maj, om sna
re t at tilstille Kontoret Bestilling, der altid 
bor R.[gives skriftlig med nøje Oplysning om 
A11 tal Personer, og for hvem Op holdet ønskes 
samt for Børns vedkommende disses Alder. 

Som tidligere meddelt her i Bladet for den 
20. Mart d. A. er alle Pensionspri er ned
satte. saaledes for ] . L. F.s Medlemmer med
Hustruer til 3,75 pr. Dag, Børn fra 1-6 Aar
1.75 og• Børn fra 6-14 Aar 2,75 pr. Dag.

Udvalget har haft vi. se Betænkeligheder ved 
at gaa til denne edsættelse, idPt man i første 
Linie har sin Be'tnC'belser reltet paR. hele vort 
økonomi ke Forhold i Forbindelse med en sta
dig Bedring af Forplejningen, der maa ·iges 
at være den bedst mulige, naar henses til dr 
tidligere billige Pri. er; men T dvalget har vovet 
Skridtet og forventer, at vorP Medlernmm: med 
Glæde har modtaget }Vf eddPlelsen. Det kan da 
ogsaa med Bestemthed siges, at in let andet 
Feriehjem paa disse Omraader staar paa Høj
de med os. Med Hensyn til Beboelse og Omgi
velser findes ingen Feriehjem, der giver sine 
Gæster de Betingelser for Ophold, som her fin
des, vore Gæster fra tidligere Aar kan bedst 
give Udtryk herfor ved den store Tilfredshed 
man altid har sporet hos disse efter et Ophold. 

Som det allerede er en Del af Medlemmerne 

bekendt har Foreningen imødekommet et læng 
næret Øu ke ved at erhverve den til Feriehjem
met grænsende kanse, som sikkert vil blive el 
yndet Opholdssted for Gæsterne. Udvalget har 
paa den nyerhvervede Grund foretaget Beplant
ninger, d r vil omgive denne en l1erlig Ramme. 
.\fan vil . e, at Forening og Udvalg paa alle 
man altid har poret hos disse efter et Ophold. 
paa Lokomotivmændenes Feriehjem saa minde
rigt som vel muligt. 

aar vore Gæ ter i nær Fremtid holdes deres 
Indtog, vil de paa mange Ornraader finde til
freds Lillende Ændringer, og det maa tilføjes, 
at hvad Udvalget ved sit Arbejde maa henlægge 
raader Naturen paa Ref. næ Bod paa. Hvor 
[indes renere Søbd, renere Luft og mere Stilhed. 

fan skal af Hen yn til den bedst mulige 
Belægning atter henstille til vore M edlemmcr 
at være os behjælpelig med at give saa mange 
som det er muligt Lejlighed til at faa Ophold 
i den Tid, hvor Børnene har Ferie. Det er 
jo en kendt Sag, at mano-e Forældre er afskaaret 
fra Ferie, naar denne falder i den Tid, hvor 
'Børnene maa søge Skolen, det er en Selvfølge, 
at naar For- og Eftersommeren benyttes mere, 
kan Udvalget skaffe Plads til flere i Løbet af 

ommeren, og dette maa i første Række være 
vor Opgave. 

G. 0. li'. Lund, Fmd.

FORAARSBAL 

l)p københavnske Lokornolivforern afholder OJJs

dag- cl. ,1 .. Maj l�I. 8 fælles }Caffcbord 1nrrl dlt't

folgc•ncle Bal i Valdeniar ·gade 8. 

l•'ei;lncl-valgcl. 

DØDSFALD 

P. Christensen. 

Mandag den 11. April afgik Lokomotivfører P. 

Christensen, ykøbing F., ved Døden dler ca. 3 

::V[aaneders Sygdom. Christensen var eu dygtig, 

pligtopfyldende og afholdt Lokomotivfører og en 

støt Organisalionsmand. 
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'DANSK [QKOMOTIV1i DEN DE 
Begravelsen fandt Sled Lørdag den 16de April 

11nder stor Dellagelsc fra saavcl KollcgeT som Med
ansattc. 

Ved Kislen paraderede 6 af Christensens Koll ·
ger tilligemed 3 Organisationsfaner. Kislen blev 
baaret Lil Graven �tf Lokom9tivførere og Lokomotiv
fyrbødere. 

De mange signerede Kranse vidnede om al 
Chrislensiin var afholdt saavel i som uden for 
Tjenesten. 

· Efter Jordpaakaslelsen bragle Lokomotivfører
e sing paa Organisationens Vegne en sidste Hilsen

og el ,Ære være dit Minde«. 

s. 

FERIEOPHOLD PAA KNUDSHOVED 

I de nærmeste Dage kan der ventes at ville 
udkomme Meddelelse fra Generaldirektoratet om, al 
Knudshoved Feriehjem vil blive aabnet for Stats
banernes Personale den 12. Juni, og at det atter i 
Aar blev Banegaardsrestauratør Nielsen i Nyborg, 
c!er skal overtage Fq_riehjemrriets DrifL 

Den Prisnedgang, som er indtraadt siden. forri-
' g-e Sommer, og som har gjort sig gældende ved 

Nedgang i Konjunkturlillæget og Dyrtidstillæget, vil 
. ogsaa komme til at vise sig paa Knudshoved til 
Sommer, dels derved al Pensionsprisen, som i Fjor 
var 3 Kr. 70 Øre for Voksne og 2 Kr. 75 Øre for 
Børn i Aar nedsættes til henholdsvis 3½ Kr. og 
2½ Kr., dels ved at der fikses lidt op paa For
plejningen; der vil forsøgsvis i Sommer blive ser
veret Marmelade ved Morgenmaaltidet, Dessert om 
Søndagen og af og til (men ikke hver Dag!) lidt 
,varmt• til Aften. 

!øvrigt bliver Programmet det samme som i
Fjor, men hvis det viser sig, al der er Trang til 
C'n Forlængelse af Sæsonen udover den fastsatte 
Tid, 28. August, vil Statsbanerne udskyde Lukke
dagen til Midten af September. Erfaringen gaar 
imidlertid ud paa, at Tiden fra Midten af Juni 
til Udgangen af August er den mest foretrukne 
Tid, uagtet der i Virkeligheden er ganske udmærket 
at bo clerovre baade før og senere paa Aaret. 

I selve Skoleferien er Tilstrømningen naturlig
vis størst, og for at flest muligt kan faa Gavn og 
Glæde af en forholds.vis billig Ferie paa Knudsho
ved, henstiller vi - ligesom i Fjor - til de Fo1·
ældre, som ikke har skolesøgende Børn, om muligt 
at lægge deres Ferieophold paa Knudshoved før 
C'ller efter Skoleferien. Endvidere vil vi af samme 
Grund bede de Gæster, som er saa uheldige at faa 
Forhindringer, om straks at meddele det til Gene
raldirektoratet, saa det bliver muligt at udfylde de 
ledigblevne Pladser. 

Der var i Fjor Sommer ca. 300 Gæster paa 
Knudshoved, som, aa vidt vi ved, befandt sig 
udmærket derovre, men hvis Juni og sidste Halv
del af August blev benyllet lidt flittigere end i de 
foregaaende Aar, kunde Bcsøgel for Pladsforhol
denes Skyld godt være større endnu. 

De, der har prøvet at holde Ferie paa Knuds
hoved, skal nok finde derover igen, saa for -deres 
Skyld er Anbefaling u fornøden, men til alle de an
dre sige1· vi: 

- Rejs derover til Sommer!

BOGANMELDELSE 

Paa Hagorups Forlag er ,Frugthaven og Køk
kcHhavcn« af Gartner Hardy Hansen udkommen, 
og i denne gives Anvisning paa Anlæg, Behandling 
og Pleje af saavel Frugthaven som Køkkenhaven. 

Forfallcren har især lagt Vægt paa at beskrive 
J ordbundsforboldene, de forskel lige Gødningsarters 
rolle Fordeling, Planters og Træers Sygdomme og 
di, ses rationelle Bekæmpelse saml Tilberedning af 
Sprøjtevædskcr og deres rette Anvendelse. 

Bogen, som indeh6lder 'Illustrn:lioner bl. a.- oni 
F'rngllræcr Formning· og Beskæring, kan anbefales 
Lil enhver Haveejer, der ønsker sin Have, især sin 
Fmgthave i sund, smuk og frugtbar, Stand . 

STATSBANEPERSONALETS 

ULYKKESFORSIKRING 

T. 

Foreningens ordinære General forsamling afhold
tes i l(øbcnbavn den 30. Marts. BPrelning og 
Regnskab godkendtes, og de afgaaelldc Bestyrelses
medlemmer; d'Herrer Assistenter Krclscbmer og R. 
A. Hansen. Værkmester V. Malhiesen og Slalio,•s
forslander Gnmnet genv.algles. Endvidere nyvalgtes
Stationsforstander Stomnann og som Suppleant
Stalionsforstander Scbumacber, Silkeborg. Som
Revisorer valgtes d'HerrC'r Slalionsforsta11dcr Mo
gens Nielsen og Bogholder Mourilzcn.

SJÆLLAND-FALSTERSKE SYGEKASSE 

· JernlJanelægc G. Busck er bortrejst fra 24. April
-ca. L Juni cl. A.; hans Praksis i nævnte Tids
rum varetages af Læge Neurnann, Islands Brygge
15. Konsultationstid: 1-2 saml Fredag 6-7.
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 
TAK 

lijcrtC'lig Tak [or u'!vist Delragelsc ,·cd vor kære 
Mand og Fadet, Lokomotivfor�r H. P. F. Lundby·s 
Sygdom. Død og Begravel■e. 

Emilie Lnndbu og 73ørn. 

Modtag igennem di se Linier min og mine Bøms 
og vign·Lorns dybtfølte Tak for al den D llagelse, 
der bil',· 1·i. t ved min kære Mand, Lokof. P. Chri
stensens !Jød og Begravelse, Nykøbing F. 

Jensine Christensen. 

�ETIELSETJL� 
AD��� 

Col,owol ivfønr- !( rrilsen. 

Tander: Fonnanclens Arlres. c rett s til Horups
gacll' 4. 

Lokowol ivf !Jr/Jodc r-T< n dsen. 

Gecls(r: Formandens Navn og Adr. rettes til Th. 
Jensen, Strandgade ¼. 

-

Hel ·ingør: Formanden& Navn og Adr. relUis til, 
0. Reinhold Wcdam, Kongensgade 10, Helsingør. · , 

Aarlw.·: Formanden Adr.· rettes til De MczasveJ 
7, St. · 

Afsked: 

Lokomotivfø1·cr M. A. Heelund, Silkeborg, paa 
Grund af Svagelighed med PcnsioJ1 fra 31.-7.-2,. 

N avnesl.ifle: 

Lokomøtivførcr V. H. C. Rasmussen, Fredericia. 
lll'dd r fra 25. Mart :I 927 Viggo HolgPr Kri lian 
Kniggc•. 

Tildeling al Funktion: 

Lokomotivfører C. M. Ra mu SE•n, Aarhus Ø .. 
efter Ansøgning ifølge Opslag som Depotforstander, 
Aarhus Ø., fra 1.-5.-27. 

KØBENHAVN.S LIGKISTEFABRIK 
TELEFON '69 66' BLEGDAMSVEJ 50 TLF. VESTR. 4357 
- -- --

- -- GRtJ�DL-A-GT 1888 GRUNDLAGT 1888 

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

Camillus NyropS Etabl. 
Nyrop o_q Maa_q AIR. 

Købmager15ade- 43. - København K. 
Telllfoner: Cen�al 768 og 10028. 

. . 
Bandager og Sygeplejeartikler I stort Udvalg. 

' 

Spec/111.tt�t: 
��ndager til ':'anskellge Tlllæl�•• 

•' 

Mm . . . . e ... --,��; 
,. :',:: . .. i 

renser alt 
for Olie, Maling;t]ære a.lign. / { , 

Faas I D•a•er rra I Kr. �0-111 20 llr. ,. 

Engelsk-Dansk Beklægnings-Magasin 
Langga1le Gl. VALBY. 'l'elef. ol. 

Største, billiJ!"Bte og hedste 
Herre- og Drengeekviperings-

Forretning og -S�ræderl, 
Undarbeklædnlnp, Hatte oq ruer . 

·----��-3S-,l Ffr1·lang _ · -.· M
• ,,Slotsbryggeriet"S ;
i Hu��o!dningsøl & Skibsøl w
W Original- pasteuriseret Aftapning W 

I 
H. 0. Ha.ns en',i 

62, Vesterbrogade 62. 
Trikotage- oo Garnforretning. 
-- Stort Odvalg. --

'1Jnderbeklæ<l11inl!", Strømper, Sokker. 
Leverandør til Forbrugsforenin�en. 

0 ' Amk. Gummivare 
!oduut Vestergade 3 Dt,a. I. 
lffenpr1jter, S11ilct1· t 1Jre,lejearUUer 

Ill. Prisliste "" IIO Øre I frillrt. 
IISlllT llSPlDITIOI ♦ Tel1. IJea illi 

� Jerallane■ai:■d to pCt. R1�1t 
. 

'• 

Vesterbros· Vinimport 
· Åbsalonsgade 34

.. 

AENSECREME � 

"Tlklo" e" d .. •J l s"ugen 
�

aas �aa Hel- og Halv-Flask
:I 

,, . .
�:;.>��,;��:-��:�=:�;.1�:�.;!��1"�J --------- TIL Vester 4988 Tlf. Vester 4988 

I 

Nærværende Nummer er aflevere(· pa_a A'!is-po$1kqnlore/ d. 23.r· �pril. 
1 

Redaktion: Vesterbrogade 98 A •, K.jøbenhavn V.· 
Tlf. Ye�ter 8173 eller €:entr. 14,613. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
A bonnefflents1ms · 6 Kr. aarlig. 

TPOIIP.• 1iaa nlle Postkontorer i Skandi�a.,å8fl. 
Fred erikaheri Bca:tryU,erl, 

Annonce-Ekspedition 
Ny Vestergade 7 1, København K. 

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

F,alkoneralle IL 

I• 

I 



I BandagtsJ_ ttt~hmeltn' 
Holbergsgade 19, København K 
Kunstige Lem,;ner med Luftpaa-
spæn<ling. - Platfodsindlæg, Un-
<lerli vsbælter, Gummistrømper. 
Specialist i Bandager til vanske-

lige Broktilfælrle. 
Tell.: Byen 5. T ell.: Byen 5. 

smudsige Hænder brug 

Aggerbecks 
Motor-Sæbe 

Den-skalMr-bå 

STØT VORE ANNONCØRER 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYN IN G 
LOTHARDT DAHL. 

Veeterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Hel golan degade 1 . 
FILIAL : Vodroffs veJ 22. Telefon Ves ter 3992. 

Storste Kolonial- og Konserves-Import i Danmark. - Direkte fra Producent til 
Forbruger, derfor altid billigst. - Vore Automobiler kører overalt i By,11 og l ·urslæder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

Da Værksteds- og Remis arbejdernes Fællet;organisation i .ll'urbrndelse 
med Dan k Lokomotivsmands Forening har overtap:et Driften af Marke-
tenderiet i Centralværkstederne ug God banen· Remise, anbefaler vi 
derfor Be!'.)yttelsen af dette til ærede M edan atte. 

DRIFT ' DV ALGET. 

Søg vore. Restauranter 
,,Hallen" ,,T aarnborg " ,, Nørrehal " 
Vesterbrogade 85 Allegade 18 N ørrebrogade 88 
Tlf. Vester 8885 Tlf. Vester 1990 Tlf, Nora 1\)88 

,, Sønderbro" ,,Øbro" "Mejlhal" 
Amagerbrogade 7 Ø~terbrogade 89 tore Torv 16, Aarhus 
T ell. Amg. 3678 Tell. Øbro 1089 Telf. 38401 
1 Middag 1,25 + 10 p t. Skat. - 10 Bil letter 11 ,50 + -10 pCt. Skat. 
God billig Mad · . · Pimsionære,· modtages . · . Ingen Drikkepenge 

Kvindernes Alkoholfrie Restauranter 
• 

Bøger ,.., Papir - Musik ,.., Fotografiske Artikler. 
VIGGO· NI ECSENS BOJiHANDEL 

· 'l'elf: 9327. Isted~ade _6 4. Isted,raard. Telt'. 9327. 

A. Larsens Efttl., Skotøjsmaga~in_, . Istedgade 57 
I>rima dan k Fodtøj til 'maa Pri er. 

Reparationer udfore paa eget Værksted. - 'J'elf. Vester 4 3 y. 

J A k I Bageri & Cond.itori Q Ør S O V S l<'lensborggade 61. Tlf. Vest. 836'T 
.anbefaler sig t il <l"Herrer .lernbanemænd med 1. K .J ai,,8eø Varer. 

Bestillinger paa sterre og mindre Kager til elskaber, modtages. 
Jlorø;enbrød brlu,re11. Korareabrød hrinct? s .. 

P. Nellemann, Vejle. Telefon 170' 
og 171 • . 

Isenkram,..,: Køk~øn.udstyrs,.., oø Lampeforretninø. 
'J. C. Sørense·n, Vejle, 
sælger gode Manufakturvarer til smaa Priser .. 

Vejle Trælast- og Kulkompagni · A/411 
Vejle. Telefon 68 og 69. Statstelefon 13. 

Em. Kallerup, Vejle .. 1!~: 
~re - ~ptik - f.est.., og Jubllæumsøner. 
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