
5. Oktober 1935 35. Aargang

VORE PENSIONSFORHOLD 

Omvalg for dem, der har l 1/u Aarsberegningen, og som har valgt 1927-Loven. 

Ko1·t Tid efter, at vi i 1931 havde faaet den 
nye Lønningslov, opstod der som bekendt 
l Tcnighed mellem Generaldirektoratet og Or
ganisationen om, hvorledes den til Tjeneste
mandsloven:,; § 71 knytted Bestemme] e om
J '/u Aaret i pensionsmæssig Hen. ·eende skulde
forstaas.

Da det ikke lykkedes at faa denne Uoveren -
stcrnmelse ud af Verden inden 30. Juni 1932, 

og da der netop til denne Dato var Adgang til 
at kunne vælge Pensionsordningen af 1927, er 

det saa lige til at forstaa, at det vilde være 
van. kcligt at vælge mellem den gamle Pen
sionsor:dn ing og den nye, om hvilken der her
skede Uklarhed. Vi søgte derfor ]< inansmini
steriet om, at Tidsfri. ten for det nysnævnte 
Valg, (der er omtalt i Tjenestemandsloven· § 
'i.I, Htk. 2) maatte bUve udskudt, indtil Tvivls
spurgsman I t med Hensyn til 1'/u Aarct var: af
gjort. 

Ministeriet fandt H:ke Anledning til at imø
dekomme dette vort Ønske, men gjorde op
mærksom paa, at hvis Domstolene skulde give 
Organisationen Medhold i den.· Opfattelse, ·aa 
skulde de, som havde valgt Pensionsordningen 
af 1927, ikke være bunden heraf. 

Nu lykkedes det jo i Vinter at faa en Ord
ning med Hensyn til Forstaaelsen af Bereg
ningen af 1 1/u Aaret. Denne Ordning var imid
lertid ikke en Afgørelse truffet af Domstolene, 
men en mindelig Ordning, truffet med Finans
ministeriet og godkendt af Rigsdagen. Svørgs-

111aalet blev dernæst, hvorvidt det tidligere givne 

Tilsagn: at de, ·om havde valgt 1927-Ord
ningen, kunde faa Lov til at foretage Omvalg, 

hvi. Domstolene gav vore Synspunkter Med
hold, stadig ·tod ved Magt. Generaldirektoratet 
mente ikke, at dette kunde finde Sted; vi tilskreY 
derfor Finansministeriet i Sagen, og Mini teriet 
har tiltraadt vor Henstilling. Den fra Ministe
riet under 12. Augu t modtagne Skrivelse lyuer 
·aaledes:

I Skrivelse af 28. Juni d. A. - Joumal r. 
2681 - har Dansk Lokomolivmands Forening an
draget om, at de a[ Statsbanernes kørende Tjeneste
mæn·d, det inden den 1. Juli 1932 har· afgivet Er
klæring om, al de ønsker sig behandlet e[ler Pen
sionsskalaen i § 55, Stk 6, i Tjenestemandsloven af 
1927, ikke skal anse. for buodet heraf, efter at der 
ved Normering ·loven for Finansaaret 1935-36 under 
Løbe r. 425 er tilvejebragt Hjemmel for ved Pen
sionsberegning for di ·e Tjenestemænd at regne bvei-l 
af de 5 første Tjeoe ·leaar eftet det fyldte 30. J\ar 
som ! 1/6 Aar. 

I denne Anledning . kal man efter tedfundcn 
Brevveksliog med Geneealdirekloratet for Statsbaner
ne meddele, at Finansministeriel har bevilget det an-
øgte, for saa vidt angaar del Personale, der i Hen

hold til § 71, Stk. 3, i Tjene temandsloven af 191!) 
har bevaret deres hid lid ige Ret li I ved Pensionsbe
regning al faa medregnet '/" Aa1·s Tillæget. 

I Henhold hertil vil der i den nærmeste 
Fremtid blive udsendt Meddelelse om, at cl m 
Sagen berører, altsaa dem, .·om har l l/u Aar�
beregningen og som i 1932 valgte den tidligere 
Pensionsordning, nu kan faa Lov til at vælgo 
1931-Ordningen. 

Vi bragte i 1932 en Ai-tikel om Pension.·-

213 

l) 

s 

s 

t-' 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

forholdene og anførte der 2 Tabeller, som viste, 
hvornaar man opnaar de forskellige Pen ion. -

brøker henhold vis efter 1927-Loven og efter 
1931-Loven, saaledes som Generaldirektoratet 

fortolkede den. Da hele dette Spørgsmaal imid
lertid nu foreligger afklaret, har vi udarbej
det en Tabel, som vi anfører nedenfor, og 
hvoraf de af vore Medlemmer, som har l'/o 
Aars Beregningen kan se, ved hvilken Leveal
der, de forskellige Pensionsbrøker opnaas. 

Tjenestemandslovens § 54, Stk. 2, foreskri
vel', at Pensionsalderen regnes fra det Tids
punkt, hvor man i 5 Aar efter det fyldte 30. 
Aar har været ansat i Stillinger, der er for
bundet med Pensionsret. Da det langt over
vejende Antal af den Del af vore Medlemmer, 
som har l 1/a Aars Beregningen, jo er ansat in
den dere 30. Aar, kan man altsaa betragte 
dette som det normale, og vi bemærker ud
trykkeligt, at Tabellen kun dækker over nor

male Forhold, aaledes at den ikke er fuld an
vendelig for de faa, som er blevet Lokomotiv
fyrbødere efter deres 30. Aar. 

Pensionsbrøken. Opnaas ved en Levealder af: 

2/10 
3/10 
4/10 
5/10 

31/60 
32/60 
33/60 
34/60 
35/60 
36/60 
37/60 
38/60 
39/60 
40/60 
41/60 
42/60 

35 Aar 1 Md. 22 Dage 

36 » 10 » 9 
38 » 6 » 26
40 » 3 » 13
42 » 10 » 9
44 » 6 » 26
46 » 3 » 13
48 » 0 » 0

49 » 8 » 17
51 » 5 » 5 

53 » 1 » 22
54 » 0 » 0 
54 » 10 » 9 
55 » 8 » 17
57 » 5 » 5 
58 » 3 » 13

EN SELVSTÆNDIG 

LOKOMOTIVMESTER 

»

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

Som det vil erindres, har der ved forskel

lige Lejligheder vist sig Vanskeligheder med 
at faa 2. Distrikt til at anerkende, at Tjenesten 
for Personalet i Rangerturene er 195 Timer 
pr. Maaned, gennemsnitlig 7 ½ Time pr. Dag. 

Paa vore gentagne Besværinger over dette 

Forhold har Generaldirektøren meddelt 2. 

Distrikt: »At 'I'jencst n for Per. onalet uden 
for Tur skal tilrettelægges saaledes, at den for 
den enkelte Maaned ikke overstiger det Time
tal, der fremkommer ved at regne med 7 ½ Timt; 
for hver Dag, hvor der er udført Rangertjene
ste og 8 Timer for eventuelle andre Tjeneste
dage. Denne Tilrettelæ_ggelse af Tjenesten mari 
ove1·holdes af Depotfo1·standeren, og saafremt 
der ikke skulde herske fuld Klarhed herove1·, 
beder man om, at der maa udgaa fornøden 
Instruktion fra Distriktet.« 

Dette er efter vor Opfattelse saa klart og 
tydeligt, at der ikke kan være Tale om Mis
forstaaelse; men det vi er sig alligevel, at der 
findes Folk, som mener, at de kan tilsidesætte 
baade Generaldirektoratets og Distriktets Af
gørel er. En Lokomotivfører tilskrev 2. Di
vtrikt, at han i Juni Maaned havde 7 Over
timer, hvorefter Distriktet tilskrev det paagæl
dende Depot saaledes: 

»Lokomotivfører P. P.s Overtid 7 Ti
mer i Juni Maaned bedes godtgjort med 
Fritid inden Udgangen af Juli.« 

(Under·skrift). 

Her ses det alt aa, at Distriktet rettede sig 
efter Generaldirektoratet, men om Forladelse, 
paa det paagældende Depot sad der en lille 
Konge, som mente, at det var ham, der i saa 
Hen eende traf de nødvendige Bestemmelser. 
Han undlod at efterkomme Ordren og til
sendte den 8. Augu t Distriktet følgende Med
delelse: 

»Friheden ikke godtgjort paa Grund
af Personalemangel.« 

(Underskrift.) 

Ikke sandt, man forbavses, og det er vel 
nærliggende at ·pørge, om ikke den paagæl
dende Lokomotivmester trænger til at faa end
nu en Instruktion fra Distriktets Side; thi det 
kan ikke være Meningen, at vi ustandseligt 
skal beklage os over saadanne Sager. Naar 
Generaldirektoratet udtrykkeligt har meddelt 
Distrikterne, hvorledes Tjenesten skal tilrette

lægges, og udtrykkeligt har udtalt, at Depot
forstanderne har at sørge for, at Generaldirek
toratets Synspunkt overholdes, saa maatte vi 
have Lov til at formene, at det blev saalede , 

at Behandlingen af slige Sager ophørte; det 

modsatte vilde jo være nedbrydende for al 
Respekt. 
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UANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

I. T. F.s KONGRES

I Bladet for 5. September bragte vi en kor
tere Omtale af I. T. F.s Kongres og gav ved 
den Lejlighed Løfte om at komme nærmere ind 
paa Kongressens Forhandlinger. 

Første Kongresdag, Søndag den 18. Augu t, 
benyttedes kun til . elve Aabningshøjtidelig
heden, Gæsternes Taler m. v.; det egentlige 
Kongresarbejde tog in Begyndelse om Man
dagen. I Formiddag mødet færdigbehandlede 
Virk omhedsberetningen, der forelaa trykt, og 
hvortil Generalsekretær Fimmen knyttede nog
le Bemærkninger om, at det selvfølgelig saavel 
med Hensyn til Virk ·omheden om til det rent 
økonomiske var føleligt, at de kraftige tyske 
og østrig ke Organisationer var blevet tvun
get ud af Internationalen ; det blev dog oplyst, 
at der baade i de nævnte og andre fascistisk 
regerede Lande stadig arbejdes for Genopbyg
gel e af de frie Organisationer, og æilig vore 
østrig ske Kollegers Arbejde i saa Henseende 
aftvinger fuld Respekt. 

Virk omhedsberetningen godkendtes enstem
migt. Dot samme var Tilfældet med Regnska
berne. Drift regnskabets Po ter for Aarene 
1932-33 og 34 var henholdsvis 156 989, 125 260 
og 110 619 Gylden. Hvad Status angaar var 
Balancen pr. 31. December 1934: 134 159 Gyl
den. 

Om Eftermiddagen afholdt Kongressen luk
ket Møde, hvor Repræsentanter for Tyskland, 
Østrig, Spanien, Italien, Lithauen og Danzig 
aflagde Rapport om Forholdene inden for deres 
Virksomhedsomraade. Forhandlingen varede til 
sent paa Aftenen, men kan under Hensyn til 
hele dens Karakter ikke nærmere refereres. 

Derpaa fulgte Møder i I. T. F.s enkelte Sek
tioner. For Jernbanesektionens Vedkommende 
aflagde ekretær Nathans Beretning, og det 
fremgik af hans Tale, at . J ernbaneadministra
tionerne alle har været temmelig glubske i de
res Rationaliserings- og Besparelsesbestræbel
ser, som saa at sige overalt har givet sig Ud
slag i betydelig Personalenedgang. Tid punk
tet for, hvornaar de enkelte Lande har haft den 
største Personalestab, svinger fra 1919 helt op 
til 1930, men fra den Dag, Personaleantallet i 
det paagældende Land var højest og indtil nu, 
kan der noteres følgende Nedgang: 

Tyskland ............ 47,1 pCt. (siden 
Italien . . . . . . . . . . . . . . . 42,6 » ( » 
Sverige . . . . . . . . . . . . . . 31,7 » ( » 

1919) 
1921) 
1920) 

Holland ............. . 
England ............ . 
Czekoslovakiet ...... . 
Belgien ............. . 
Svejts .............. . 
Polen .............. . 
Frankrig ........... . 

28,6 p t. 
26,5 »

21,6 »
21,4 »

19,4 »
16,2 »

13,0 »

(siden 

( « 

( » 

( » 

( » 

( » 

( » 

1921) 
1921) 
1929) 
1926) 
1920) 
1930) 
1925) 

Di e Bespare! er er gennemført del. ved 
Indføre! e af Motordrift eller elektrisk Drift, 
del ved Forandringer i de tjenestemæs ige 
Forhold og dels ved inden for de bestaaende 
Rammer at paalægge Personalet længere Tje
neste end tidligere. For samtlige Organisatio
ner har det været et staaende Problem, hvilke 
Beskyttelsesforanstaltninger, der kunde træf
fes mod yderligere personalemæs ige Forrin
gelser. 

Naar de tilsluttede O1·gani. ationer har stil
let Forespørgsler eller ønsket Oplysninger, har 
Sekretariatet paa bedste Maade besvaret di e 
Henvendelser. 

Derefter fortsatte Kongressen Plenarmøder
ne. Et af Eksekutivkomiteen (svarende til vort 
Forretningsudvalg) stillet Forslag med Hen
syn til Landsgruppernes Mandater inden for 
Hovedbestyrelsen, tiltraadte uden Afstemning. 

Fra Belgien forelaa Forslag om at flytte 
I. T. F. Sæde og Administration til Bryssel.
Dette Forslag forkastedes.

Fra det engelske Transportarbejderforbund 
forelaa et Forslag, som tilsigtede en Centrali-
ering af hele den internationale Fagbevægel

se. Efter Forslaget skulde den internationale 
faglige Central (I. F. C.) ikke om nu sammen
sættes af Landsorganisationer, men ved Ind
meldelse af de enkelte Organisationer. Og de 
nuværende Faginternationaler - Internationalt 
Transportarbejder Forbund - Internationalt 
Metalarbejderforbund - Internationalt Byg
ningsarbejderforbund - Internationalt Fa
briksarbejderforbund o. s. v. o. s. v. - skulde 
oprettes som Fagsekretariater under I. F. C., 
saaledes at samtlige organiserede Arbejdere 
betalte et ensartet Kontingent til det internatio
nale Samarbejde._ Formaalet med denne Cen
tralisering skulde bl. a. være at opnaa Besparel-
er derved, at en Del Oversættelser og andet 

Kontorarbejde skulde kunne undgaas. Dette 
sidste blev dog betvivlet. Spørg maalet henvistes 
til Generalraadet (Hovedbestyrel en) til nær
mere Overvejelse. 

Indenfor I. T. F. saavel om indenfor Ar-
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

bejderbevægelsen i det hele taget har der gen
nem Aarene været Tale om Dannelsen af et 
internationalt Fond, der kunde træde i Virk
somhed i Konflikttilfælde, saaledes at den hid
tidige Understøttelsesform, frivillige Indsam
linger, kunde ophøre. Paa I. T. F.s sidste Kon
gres blev der fremsat Forslag om, at de til
sluttede Organisationer skulde yde et bestemt 
Kontingent til et saadant Fond, og Spørgs
maalet blev henvist til et Udvalg, der afgav Be
retning paa denne Kongres, men Sagen blev 
dog henlagt under Hen ·yn til den her ·kende 
okonomiske Krise og de øvrige van kelige For
hold. 

Under Hensyn til, at Trafikproblemet i alle 
det.· Faser har Krav paa den største Interes e 
hos alle de ved Transportvæ enet beskæftigede 
Personer, følger I. T. F.s Sekretariat dette 
Spørgsmaal meget nøje. Det vil saaledes erin
dres, at et af det svejtsi ke Jernbaneforbunds 
Sekretær, Bratschi, holdt Foredrag om Jern
banerne og Automobilkonkurrencen er ud
givet i Pjeceform og tilstillet alle vore Læse
værelser. I. T. F.s sidste Kongres paalagde 
Sekretariatet at udarbejde Retning ·linier for 
'amarbejde mellem alle Transport- og Trafik

væ enet. Brancher. I Henhold hertil forelagde 
Sekretariatet denne Kongres en lang Udred
ning om Trafikmidlernes Koordination, d. v. 
s. de forskellige Trafikmidlers Ligestillelse.
Redegørelsen omtaler dels det herskende Kaos
paa Trafikvæ. enets Omraade, dels de Foran
,.;taltninger, de forskellige Lande har trnffct
under Pre · af det nævnte Kaos, endelig frem
,-;ætte:-; nogle Principper for et Trafiksystem,
hvol'i de for. kellige Brancher - Jernbane,
Biler, Indenrigssejlads og Flyvning - er
lio-estillet.

Sekretær van Brctarnbeek, Holland, holdt et 
[nclledningsforedrag om Spørgsmaalet, han 
hmvclede bl. a., at den indenlandske Trafik 
burde behandle som en Enhed; dette kunde 
lade sig gøre f. Eks. gennem et til Støtte for 
de offentlige Myndigheders Beslutninger ned
sat T rafikraad. 

Del' udspandt sig om dette Spørgsmaal en 
indgaaende Debat, som resulterede i, at Sagen 
henvistes til Sekretariatet til yderligere Under

øgelse. !øvrigt kal vi senere bringe en endnu 
udførligere Omtale af dette interessante Spørgs
rnaal. 

·. 

Til Medlemmer af Generalraadet valgtes

Marchbctnk og Spence, torbritannien, Palæ
stina _og Australien; Lindley, Skandinavien, 
Jarrigion, Italien og Frankrig; Mahlman, Bel
gien og Holland; Bratschi, Svejts og Østrig; 
Gomez, Spanien og Sydamerika; B1·odecky, 
Czekoslovakiet og Rumænien; Maxamin, Polen 
og de balti ke tater, Yonekubo, Japan. Som 
Stedfortræder for Skandinavien valgte Se
kretær Vejre, Dansk Jernbaneforbund. 

Til Eksekutivkorni teen valgtes: Lindley, 

Mar·chbank, J a1·1·igon, Gomez og Mahlmctn. 
ekretærerne E. Fimmen og N. Nathans gen

valgtes med Akklamation. 
Endelig vedtoges en Række Resolutionel', 

ialt 7, vedrørende 1) Aktion mod Fasci men, 
2) Situationen i Tyskland, 3) Situationen i
Danzig, 4) Situationen i Spanien, 5) Den
østrigske Arbejderklasses Kamp, 6) Straffc
retskongre ·sen i Berlin og 7 ) Faren for Kl'ig
mellem Italien og Abe::;8inien. I denne sidste
Sag besluttedes det som tidli�ere meddelt at 
opfordre I. F. C. og S. A. I. til en Raad. !ag
ning i Geneve samtidig med Folkeforbundet,-; 
Møde. Som vore Læsere formentlig har set i 
Dagspressen, har det paagældende Møde været 
afholdt, og de organi::;crede Arbejderes faglige 
�·amt politi. ke Repræsentanter har ved et Fore
tl'oode for Folkeforbundet frembragt den inter
nationale Arbejderklas:,;es Protest mod Krigen. 

PROTOKOL 

Aal' 1935 dun 10. April førles i 
Generaldirekloral J<'ol'handling mellem 
lorntel og de 4 Jornbaneorgani ·alioner. 

Til Slede var: 

Lal. banernes 
Generaid i l'ek-

For Generaldirokloratel: Gooernldil'ekløre11, Pel'-
80nalecliefen, Konlorchef E. Lunn, Konlroløl' A.
Høeg. 

For Dansk Jernbaueforbund: Forl'olningsfører 
Ch. Petersen. 

For Jernbaneforeningen: Formand L. Morlensen, 
Sekrelær P. From Hansen. 

For Dansk Lokomolivmands Forening: Formand 
Sopb. Jensen, Sekretær Kubn. 

For Værksteds- og Remisearbejderne· Fællesorg.: 
Formand Laur. Hansen. 

Fol'handlingsemne: Ændring i Forflytlelsesreg
lerne (Ordre Serie A, Side 108). 

Generaldirektøren: Generaldirektoralel ha1· med
delt de 4 Organisationer, at man agtede al forelage 
følgende Tilføjelse til Ordre A, Side 108 b: 

»Tjenestemænd, der som Følge af Stillings
regulering, Omnormering e. l. bliver overtallige 
paa deres hidtidige Tjenestested, og som derfor 
maa være indstillet paa Forflyllelse, kan, naar 

216 

.... .. 

• . 

.. 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

der opslaas ledige Stillinger, eller naat· del' 
paa anden Maade er Tale om Besættelse af le
digblevne Poster, en/en paa almindelig :Maade 
ansøge om at komme i Betragtning eller stille 
sig til Raadighed for Forflyttelse paa Betin
gelse af, al denne Forflyttelse betragtes som 
uansøgt. 

Der vil i disse Tilfælde inden for de natur-
1 igc og nødvendige Hensyn til de paagældendes 
Kvalifikationer, Alder og Tjenesteanciennitet 
i videst muligt Omfang blive taget Hensyn til 
Ansøgninger om Forflyttelse. « 

De 4 0 rgan isationer bar i. Fællesskab foreslaaet 
IJdkaslels 2 sidste Linjer affattet aaledes: 

»i lige Grad blive laget Hensyn til de fremsatte
Ønsker, hvad enten de paagældendc bal' ansøgt
om eller blot stillet sig til Disposition for For
flyttelse. < 

Da delle el' en ganske anden Regel end den, der 
er paalænkt fra Generaldirektomtets Side, bedes Or
ganisationerne motivere Ændr:-ingsforslagel nærmere. 

L. Mortensen: Al lerede den Gang Spørgsmaalct
um Nedlæggelse eller Nedrykning af Stationer m. v. 
forhandledes, heJ1stillede Jernbaneforeningen, at der 
ved alle de Fodlyttelsel', som fandt Sted i den Anlecl
n i ng, udbetal les Godtgørelse som for beorrlret For
fl yllelse. Sagen ordnedes, eHer at Lønningsraadet 
havde beskæftiget ig med den, saaledes som General
di rektoratets Meddelelse desangaaende giver Udtryk 
for. Senere skele der det, at 4 Overbanemeslerembe
de1· og 1 Lokomolivmcslerembede nedlagdes, og da det 
saaledes vat· Statsbanerne, som tvang de paagældende 
fra dere h idlidige Tjenesteslr<ler, burde de efter vor 
Opfattelse have Krav paa Flyttegodtgørelse i Hen
hold til Tjenestemandslovens § 809, Stk. 3, uanset 
al de havde . øgt de opslaaede ledige Stillinger. Dette 
var Generaldit-ekloralet .ikke helt .indforslaact med; 
men Sagen er jo nu løst ved Lønningsraadets Be
handling, og Resultatet er, at vore Synspunkter har 
l'aael Medhold. 

Dersom det nye Ordreudkast betyder, al det· ved 
de i Stykket omlalle Forflyttelser - altsaa Forflyt
telser, som skal /'inde Sled paa Grund af Omnorme
ring eller lign. - først og fremmest vil blive taget 
Hensyn lil den Del af Per onalet, som indsender 
Ansøgninger am Forflyttelse, inden der tages Hen
syn til dem, som stiller sig til Raadighed for For
flyttelse, er det uretfærdigt; thi man tvinger derved 
Personalet ti I fri vi lligl at indsende Forflyttelses
ansøgninger, som egentlig er dem imod. 

Hvis Ordreudkastet derimod skal forslaas paa den 
M:aade, at begge Parler stilles lige, bar vi intet at 
indvende; men Meningen maa saa være nærmere 
pl'æciseret. 

Generaldirektøren: Der ·laar i Ordreudkaslet ikke 
andet end i den tidligere Meddelelse vedrørende de 
nedrykkede Stationer. Det drejer sig for Administra
tionen ikke blot om at spare Flyttegodtgørelsen. Hid
til er der jo ikke disponeret saaledes, at der er gjort 
nogen Urel. Der er derfor heller ikke nogen Grund 
til at nære en saadan Tro med Hensyn til F'rem
tiden; men Organisationernes Forslag kan ikke til-

trædes, da del i for høj Grad vil binde \drninislra
tionen og give urimelige Resultater. Løn11i11gsraadets 
Stilling i Sagen om Overbanemeslrene kan ikke lages 
til Indtægt for, at overtallige altid. kal forflyttes med 
l1øjeste Godtgørelse. Hvis en Mands højeste Ønske 
er at komme et bestemt Sted hen, er der da ingen 
Mening i, at ban, naar delle hans Øn ke imødo
kommes, saa ogsaa skal have Godtgørelse som bo
ordret forflyttet; det betyder· derfor noget, om c11 
Mand søger et bestemt. Sled, eller han blot stiller 
sig til Raadigbed. 

E. Kuhn: For dem, hvis højeste Ønske det r,·
at komme andetsteds hen end der, hvor de i Øje
blikket 01', behøver General di l'ektoralet i .k kc a L ud
stede denne 11ye Ordre; thi for de allerflesle af rln 
paagældencle gælder, at de saa vil have haft For
flyttelsesansøgning liggende i flere Aar. 

Generaldirektøren: Den paagældende kan jo uden 
Risiko tilbagekalde Ansøgningen og stille sig til Dis
position for uansøgt Fodlyllelse, hvis Organisatio
nernes Forslag gennemføres. 

Oh. Petersen: Jeg har læst Ordreudkastet saa
ledes, at man med Hensyn li I Flyttegodtgørelse stil
lede de lo nævnte Kalegorier -- dem, som ind<rivcr 
Ansøgning og dem, som blot stiller sig til Raadig
hed - ens, og jeg har stærkt hævdet denne Opfat
telse; men da Generaldirektøren tilkendegiver, at der 
ønskes at gøre Forskel paa den, som ansøger, og den, 
som blot stiller sig til Raadighed, maa det betones, 
at noget saadant vil være en Uretfærdighed overfot 
Personalet. Det er jo klart, at en saadan Fremgangs
maade vil fremkalde Ansøgninger fra alle dem, der 
skal forflytte ; thi naar man ikke længere kan for
blive paa sit hidtidige Tjene Lested, er de fleste selv
sagt interesseret i at faa et nyt Tjenestested, som 
dog kan anses for nogenlunde at være efter de enkeltes 
Ønsker; men derved vilde denne Ordre borteliminere 
Bestemmelsen i Tjenestemandslovens § 809, Stk. 3, 
og det er derfor nødvendigt, at Ordren faar en saa 
klar Affattelse, at den ikke kan misforstaas. Del 
nævnte Stykke i § 809 forudsætter udtrykkeligt, at 
naar Staten forflyller en Mand, fordi han paa Geund 
af visse af Administrationen geuncmføl'le Ændringer 
ikke mere skal anvendes paa det hidtidige Tjeneste
sted, saa ·kal den paagældende have fuld Godtgørelse 
derfor; thi medens § 809, Stk. 1 og 2, er beregnet 
paa. kun at give delvis Dækning for Flytteudgifterne, 
gives der efter Stk. 3 fuld Dækning for alle normale 
Udgifter. Det Cl' kun rimeligt i de Tilfælde, hvor 
Tjenestemændene tvinges ud i en Forflyttelse paa. 
Grund af Forhold, paa hvilke de er ganske uden 
Indflydelse, a.l give dem størst mulig D,-ckning fol' 
de med deres Flytning forbundne Omkostninger. 

Det Cl' kun el skyldigt Hensyn at vise disse �'je-
neslemænd, naar man ved dere. Forflyttelse anbrin
ger dem paa de ledige Tjenestesteder, som de maatte 
foretrække, alt naturligvis under Hensyn til deres 
Kvalifikationer,· Alder og Anciennitet. Denne Om
stændighed kan ikke med Rette stille dem økonomisk 
ugunstigere, end hvis den tvungne Forflyttelse havde 
været til vilkaarlige af Statsbanerne valgt Tjeneste
steder. 
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Generaldirektøren: Som Eksempel paa, hvor uri

meligt det vilde være, hvis der i alle Tilfælde skulde 

udbetales Godtgørelse som beordret forflyttet, skal 

jeg nævne Stationsmestrene. For saa vidt angaar de 

Stationsmestre, som ved Omnormeringen bliver over

tallige i Vestjylland, blev kun de, som søgte ledige 
Stationer, forflyttet, og da efter Ansøgning, hvorimod 

de øvrige hidtil har faaet Lov til at blive, hvor de 

e1·. Det er jo ret almindeligt, at Stationsmestre fra 

de tyndtbefolkede Egne i Vest- og Midtjylland søger 

hen til tættere befolkede Egne - Østjylland, Fyn 
eller Sjælland. Det vilde derfor være urimeligt, om 

vi i alle disse Tilfælde skulde være tvunget Lil al 

beta.le Godtgørelse som beordret forflyttet. Noget til

svarende skete, da Skanderborg Maskindepot. blev 
nedlagt og vil antagelig ogsaa kunne gennemføres, 

naar Langaa Maskindepot nedlægges. De, der ind

sender almindelig Ansøgning, vil sandsynligvis faa 

deres Ønske imødekommet, hvorimod de, der for

holder sig passive eller som kun stiller sig til Raa

dighed, faar Lov til at blive i Langaa og køre derfra 

eller fra Nabodepotet Randers. 

Ch. Petersen: De paagældende kan jo ikke blive 

Langaa til Evighed. 

Generaldirektøren: De kan blive der indtil videre. 

Ch. Petersen: Naar Langaa Depot skal nedlægges, 

er det altsaa Administrationens Hensigt, at det der

værende Personale før eller senere skal forflyttes, og 
der er da ingen Mening i, at Administrationen ved 

en Ordreudstedelse skulde afskære de paagældende 

i at faa godtgjort Udgifter, som Tjenestemandsloven 
forudsætter dækket. Det hele er saaledes kun et Penge

spørgsmaal: Generaldirektoratet skal forflytte Per

sonalet, men ønsker at spare Flyttegodtgørelsen. Or

ganisationerne derimod ønsker at sikre Personalel 

de Rettigheder, Tjenestemandsloven hjemler. 

Maaske kunde man ændre Ordlyden i Ordre

udkastets Stk. 2 til at gaa ud paa, at der » i videst 

muligt Omfang blev laget Hensyn til de fremsatte 

Ønsker«. 

Soph. Jensen: For Lokomotivpersonalets Vedkom

mende er Forholdet det, at man naal.' som helst kan 

indsende Ansøgning om Forflyttelse, og dersom en 

Mand, som har Forflyttelsesansøgning liggende inde, 

forflyttes til et af de Depoter, han har søgt, faar han 

ikke Godtgørelse som beordret forflyttet. Dette bør han 

derimod have, hvis Forflyttelsesansøgningen fremkal

des paa Grund af Administrationens Dispositioner, 

hvad enten det drejer sig om Nedlægning eller Om
normering; thi man kan roligt gaa ud fra, at del 

højeste Ønske for dem, som ikke har Forflyttelses

ansøgning liggende, er at forblive paa deres hidtidige 

Stationeringssted. 

Generaldirektøren: Naar det hævdes, at det for 

Administrationens Vedkommende er et Pengespørgs

maal, er det naturligvis rigtigt, at Administrationen 

har en økonomisk Interesse at varetage; men det 

afgørende for os er at admini trere efter Tjeneste

mandslovens Ord og Forudsætninger og undga.a op

lagte Urimeligheder. Og der er vist Enighed om, at 

en Mand, der faar opfyldt et længe næret Ønske om 

Placering, ikke bør have forhøjet Flyttegodtgørelse, 

fordi han tilfældigvis bliver overtallig og maaske 

endda derved faar sit Ønske opfyldt tidligere end 

ellers. 
Hvis en Mand har Ønske om at komme et bestemt 

Sted hen, og han indsender Ansøgning derom, er 

der noget at bygge paa, og hvis han da skal have 

Godtgørelse som beordret forflyttet, kommer Stat. -

banerne faktisk til at udbetale Beløb, mod hvis Ud

betaling der kan rettes Kritik. Dette finder vi er 

urimeligt. De, som indsender Ansøgning, bør derfo1· 

have et vist Fortrin til at faa deres Ønsker imøde

kommet fremfor dem, som kun siger: »Hvis jeg kan 

faa Godtgørelse som beordret forflyttet, saa kan 1 

for min Skyld gerne forflytte mig, men ellers ikke.« 

Den af Ch. Petersen skitserede Ordlyd kan til

ll.'ædes, men kun, dersom det ikke betyder det amme 

som Organisationernes første Ændringsforslag, saa

ledes at vi er af kaarel fra med Stationsmestre, Over

portører, Lokomotivførere og Lokomotivfyrbødere at 

kunne disponere over en længere Periode og faa Per-

onalet forflyttet efter Ansøgning. Vi kan ogsaa slette 

hele Udkastets 2. Stk., ja, vi kan eventuelt helt und

lade at. udsende denne Ordre og saa lade det forblive 

ved det Cirkulære, vi allerede har for Stationstjene

stens Vedkommende. 

L. Mortensen: Med Hensyn til Generaldirektørens

Bemærkning om, at dem, som indsender Ansøgning, 

bør have et vist Fortrin, ønsker jeg at udtale, at jeg 

deler dette Synspunkt, hvis det drejer sig om Ansøg

ninger, som ligger inde og har ligget i længere Tid, 
men ikke, hvis det drejer sig om Ansøgninger, der 

fremkaldes, fordi der paa Grund af Administratio

nens Dispositioner skal foretages Forflyttelser. 

Generaldirektøren: Tidligere Ansøgninger kan jo 

som før nævnt tages tilbage. 

Ch. Petersen: Det. reelle er, at de, som skal for
flyttes paa Grund af Omnormering eller lignende, 

ikke selv har nogen Indflydelse paa, om de skal væk 

fra deres hidtidige Tjenestested eller ej; det er Gene

raldirektoratets Dispositioner, som bevirker dette. Det 
er derfor rimeligt, at de faar den Godtgørelse, Tje

nestemandsloven forudsætter, og Organ i. ationernes 

Synspunkter i saa Henseende deles som bekendt af 
Lønningsraadet. 

Vi udbeder os nogle Dage for al tage Stilling li I 
Generaldirektørens Forslag om at udelade Udkastets 
2. Stk. eventuelt helt at undlade Ordren.

Generaldirektøren: Der er jo Enighed om, at den
for Stationsforstandere, Stationsmestre m. fl. trufne 

Ordning er rigtig. Forholdet er imidlertid gan ·ke det 
samme for andre Tjenestekategorier i Til fælde, hvor 

Afviklingen udskydes over et længere Tidsrum. D'Hrr. 

har ogsaa selv fremdraget de Tilfælde, hvor en Tje

nestemand har haft Ansøgning liggende. Disse Eksem

pler viser, at man ikke kan klare sig med Organi

sationernes Forslag, men ma.a have Adgang til at. 

give Ansøgere et vist Fortrin. 

Jeg venter nu at høre fra Organisationerne. 

Forhandlingen sluttet. 

Knutzen. Kulm. 

Organisationerne har derefter meddelt Ge
neraldirektoratet, at de ikke kan fravige det 
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under Forhandlingen anførte Synspunkt, nem

lig at Personale, som forflyttes paa Grund af 

vi se af Administrationen foretagne Dispositio
ner, maa have Krav paa en ligelig Behandling, 
hvad enten der fra de paagældende foreligger 

en ved Administrationens Dispositioner frem

kaldt Ansøgning om Forflytte! e, eller de blot 
har stillet sig til Raadighed. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

N ormativernes Udregning. 
I Nummer 17 af nærværende Blad har Hr. K. 

M. P., Nyborg, været ude med en Artikel om Nor
meringen af Personalet paa de forskellige Depoter.

K. M. P. fremkommer med Betragtninger over
den Personaleomvæltning, der er foregaaet ved Lille
bæltsbroen Aabning, og omtaler der et Depot, som 
forud for Broens Aahni.ng var normeret med en 
Nedskæring af 19 Mand, et Forhold, som senere er 
ændret saaledes, at der nu er udstationeret det 
samme Antal, som Depotet skulde nedskæres med. 
K. M. P. kan godt nævne, at det Depot, der hen
tydes til, er Fredericia, men det er vistnok kun
noget, K. M. P. fabler om, naar han si.ger, at Fre
dericia var »normeret« med en Nedskæring, det er
han vist alene om at vide. Nej, man havde forventet
en Ind krænkning af Rangerturene, der imidlertid
ved Fredericia nye Stations Ibrugtagning viste sig at
blive en Udvidelse og derved Beskæftigelse for mere
Personale. K. M. P. er altsaa blot ærgerlig over,
at han ikke fik alle disse Tvangsforflyttelser at e,
men til Gengæld er der mange flere, der er glade
ved, at de blev undgaaet.

K. M. P. er derefter inde paa Personaleforhol
dene i Nyborg, havde K. M. P. haft Kendskab til, 
hvad der forud for Broens Aabning var tiltænkt 
dette Depot, vilde han sikkert ikke nu spørge om: 
»Hvad er Meningen«, men forstaa, at Fyn fra 15.
Maj ikke mere danner ot Kørselsinterval for sig
selv. Naar K. M. P. fremkommer med Ordene: »Kør
sel de tager fra andre Depoter«, maa det antagelig
ikke være andre end Nyborg, der menes dermed, idet
jeg ikke tror, K. M. P. er bemyndiget til at føre
Paatale for andre og antagelig heller ikke for Af
delingsledelsen i ryborg, men det maa være egne Be
tragtninger, der fremføres, og man er da klar over,
at K. M. P. hidtil har været isoleret fra andre De
poter og ikke nu kan for taa, at der fra jyske De
poter kan køres til Nyborg. Af samtlige Depoter her
i Jylland, der har korresponderende Kørsel med
andre Depoter, bliver der næsten til hver Køreplans-
kifte byttet om paa enkelte af Togene; men delte

foretage af Distriktet og ikke efter Personalets Hen
stilling eller efter dettes Ønsker. Jeg tror ikke, no
gen Afdelingsledelse vilde driste sig til at forlange
Kørsel fra andre Depoter, uden den anden Part
havde givet sit Samtykke dertil.

I forskellige Dagblade fremkom der efter Broens 
Aabning en Meddelelse om, at en Lokomotivfører 

fra Nyborg havde mi tet sit Lokomotiv; forskellige 
Ting i K. M. P.s Artikel peger hen paa, at det godt 
kunde være ham, der var saa ilde stedt ikke at 
kunde finde in Maskine, og nu er K. M. P. i den 
samme Situation med Kørselen; men som det den
gang gik med Lokomotivet, vil Tiden ogsaa nok lære 
K. M. P., at det ikke er nemt at beholde noget for
si.g selv, og er der Kør el over Fyn, om ligger godt
for et af de jyske Depoter, er det ikke Per o
nalet men Administrationen, der bestemmer, hvor
fra Kørselen skal foregaa.

Hvor ledes N ormativet bliver for Fredericia, vil 
K. M. P. følge med Intere ·se, og det vil underteg-
nede ogsaa. Mar. Ladeby.

Remisearbejdernes Anvendelse som 

Lokomotivfyrbødere! 

Hr. Redaktør. Da jeg i vort Fagblad for den 20. 
September 1935 læste Artiklen med ovenstaaende 
Titel, kunde jeg ikke dy mig, men for straks til 
Blækhuset. Jeg tror ikke, at der paa Godsbanegaar
dens Maskindepot, bvo1· jeg hører til, er mange Lo
komotivførere, der øn ker Depotarbejdere med som 
Lokomotivfyrbødere i Stedet for de veluddannede, 
veltjente og prøvede Lokomotivfyrbødere og Lokomo
tivfyrbøde1·aspiranter, vi for Tiden har. Derefter vil 
jeg forespørge vor ærede Redaktion, finde der en 
Ordre, Overenskomst eller lignende, der forbyder De
potarbejderes Brug som Lokomotivfyrbødere paa S. 
og P. Maskiner, jeg bar forgæves efter ø_gt dette, og 
ved en Forespørgsel paa Remisekontoret faaet til 
Svar, at det var tilladt. At dette ikke er saa heldigt, 
vil man kunne se af efterfølgende. 

Søndag den 15. September 1935 havde jeg, paa 
Trods af min Protest paa Kontoret, faaet en Depot
arbejder med som Lokomotivfyrbøder paa en S.-Ma
skine, Tjenesten var tre Ture til Holte (Aftentur). 
Manden var flink og fyrede godt, men dermed er alt 
sagt. Efter første Tur kom vi til København med kun 
l m3 Vand tilbage i Tanken. Hvor var Vandet blevet 
af? i Ballasten! Paa min Forespørgsel om, hvorlænge 
Depotarbejderen havde kørt med S.-Maskine, sva
rede han een Tur uden Uddannelse eller noget andet 
i den Retning. Han kendte ikke Varmtvandsin-jek
toren eller dens Brug eller Koldtvandspumpen! Naa, 
saa kom anden Tur, under denne rodede Vedkommen
de saadan med Varmtvand injektoren, at den.c blev 
ubrugelig under Resten af Turene. Paa Virum Holde
sted slog den venstre Kedelhusventil ud, jeg sendte 
Manden op paa Tanken for at lukke for Kedelhuset, 
men opdager til min Skræk, at han er ved at skrue 
Topstykket af; hvad der derved kunde være sket, 
vod enhver Fagmand. Jeg maatte selv op paa Tan
ken og stoppe ham og selv foretage det fornødne. 
Havde det været under Kørsel, hvad saa? Tredie 
Tur gik nogenlunde, men jeg maatte dog have min 
Opmærksomhed henvendt næsten mere paa Depot
arbejderen og hans Arbejde, end paa Kørslen, hvilket 
jo, som enhver kan for taa, ikke er saa heldigt, og 
jeg ønsker ikke saadan en Dag om igen; thi saa kan 
de 9 Timer 47 Min.s Tjeneste være lige haardt nok. 
Jeg vil slutte dette med en energisk Protest mod at 
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faa Depotarbejdere med paa disse Maskiner i Stedet 
for vore prøvede, veltjente Lokomotivfyrbødere og 
Lokomotivfyrbøderaspiranter. Gb. L.

Naar den ærede Indsender efterly er en Overens
komst og en Ordre vedrørende det omtalte Forhold, 
maa vi meddele, at Overen kom ten er truffet for 
mange, mange Aar siden og den Gang optrykt i 
»Dal)sk Lokomotiv Tidende«, men selvfølgelig er den
ogsaa udtrykt i Ordreform, og har i mange Aar haft
følgende Ordlyd:

»Til Lokomoliv[yrbødertjeneste maa kun i
ganske særlige Til.fælde benytte. Arbejdsmænd, 
og aldrig Lil de i Opslagskøreplaner for Publikum 
som Eksprestog og Iltog betegnede Tog samt paa 
P.- og S.-Ma kiner. « 

For et Par Aar iden blev Bestemmelsen omre
digernt, saa det sid ·te blev det før.'le og omvendt. 
For 1. Distrikts Vedkommende findes den nu i Lo
komotivpersonalets Ordrebog Ma. A. r. 24 og burde 
allsaa være enhver Lokomotivmand og Depotforstan
der bekendt. Det skal gan ko vist indmmmos, at Di
striktet i Fjor udsendte en Rettelse, som skulclo mu
liggøre Remisoarbejdores Anvendelse paa S.-Maski
ner, men den no Rettelse var II lov I ig, hvil kot Genorai
d i rektoratet unde i-rettede Distri ktot om; som Føl go 
heraf har don heller ikke haft nogen Gyldighed. 

Red. 

ARBEJDSTIDSNEDSÆTTELSE SOM 

MIDDEL MOD DEN ØKONOMISKE 

KRISE 

(Sluttet.) 

[ denne Forbindelse er der ol andet Forhold, 
som synes at spille en Rollo. Gunstige Ro"ultater 
synes kun at fremkomme, hvor offentlige Arbejder 
finan::;ieres ved Laan fremfor ved Beskatning. At 
forøge Beskatningen i Depressionslider er egnet til 
at. hindre friskt Initiativ og vil saaledes i sidste 
Jnstans let vise Tilbøjelighed til kun at flytte Ar
bejdskeaft fra det private Erhvervsliv for at be
skæftige den ved offenll ige Arbejder. Hvor det imid·
Jertid lader sig gøre at laane Penge, for hvilke de,: 
ikke er Anvendelse til privat Anlægsvirksomhed, for
øges Pengeomløbets Omfang og Hastighed, og som 
Følge deraf . viser Beskæftigelsens · samlede Om
fang Tilbøjelighed til at stige. Det er paa detl<
Grundlag, at de store Statslaan, som er optaget i 
Japan, Sverige og U. S. A., har været berettigede 
og synes at have ha[L heldbringende Virkninger paa 
den økonomiske Situation, skønt do medførte Un
derskud paa Budgellel, eller maaske nøjagtigere ud
trykt, i hvert F,ald for Sveriges Vedkommende, at 
dei· skabtes Balance over en Aarrække i Stedet for 
paa det enkelte Aars Budget. Del er naturligvis klart, 
at en saa dristig Afvigelse fra den orthodokse Finans
læres Regler ikke lader sig praktisere i alle Tilfælde. 
Det kan kun gøres, hvor et Lands finansielle Stil
ling er stærk nok til at tillade det - d. v. s. ·hvor 
del kan gøres uden FaL"e for Inflation eller uden 

at vække Landet· Krndit. Det er ligeledes klart, at 
Fol'anstaltninger af denne Art kun kan være af mid
lertidig Karakter. Disse Principper har været aneL"
kendt i alle de tre her omtalte Lande. Det cen
trale i Spørgsmaalet er, om det er muligt ved stor
stilede offentlige Bevillinger dækket ved Laan, al 
bringe ny Købekraft i Omløb og saaledes medvirke 
Lil at opretholde Efterspørgslens Omfang, forudsat 
at de offentlige Finanser er tilstrækkeligt sunde Lil 
at tillade en saadan Fremgang maade uden Fare fot 
Landets Valuta eller dets Kredit. 

En tredje Slutning, som det synes beretliget al 
drage, er, at offentlige Arbejder kun er økonomisk 
virkningsfuldo som Middel til at bekæmpe en De
pression, naar de led. ages af en ek pansionislisk 
Pengepolitik. Forsøger man paa den ene Side at for
øge de samlede Køb ved at sælle offenll ige A i-brj- • 
der i Gang, meden man paa den anden Side sna
rere bogræn:er end forøger Betalingsmidlerne, r,r 
man inde paa en selvmodsigende Politik. Det lig
ger nær at tænke sig, at adskillig Misfot·slaaels0 
mod Hensyn ti I. Vwrdien af offentlige A rbejdor om 
Middel Lil at organisern økonomisk Genrej ning, 
hviler paa mangelfuld Erkendelse af delle afgøL"ende 
Fo1·hold. 

Udgifter til offentlige Arbejder er tillige kun er11 
Form for offentlige Udgifter. Den kan ikke i sig 
selv ventes at frembyde et tilslrækkol igt Middel ti I 
Afhjælpning af Arbejdsløsheden og er heller ikke 
noget, som h urligt og let kan bringes i Anvendelse. 
Dot er almindeligt godkendt, at Arbejde ikke skal 
sættes i Gang, med mindL"e det er af virkelig økono
mi:k Værdi, og man har med Rello ofte sondret mol
lom Arbejde af denne Art og rent N ødhjælpsai-boj
de, iværksat blot for at skabe Beskæftigelse, men 

ødhjælpsarbojcle forka. tes ganske vist ofte i UdLL"yk, 
der næsten giver det Udseende af, al virkelige Pla
ner Lil Fremme af Landets Udvikling kun skulde have 
i-inge eller slet ingen Værdi for Beskæftigelsen. Dr
FoL"enede Staters »National Resources Board« hmv
der, at et gunstigt Resultat af offentlige Arbejder
afhænger af, al mau overholder tre Betingelser: 1)
at Projekter i tilstrækkelig stor Stil planlægges ,ia
lang Tid forud, at det ikke volder Van kelighed al
faa do fornødne Kontrakter afsluttet 2) at Fore
tagenderne ikke sælles i Gang, før LikvideL"ingen af on
tidligere Periode finansielle Udskejelser or skredet
langt frem, og 3) at fornøden Dækning kan skaffes,
uden at privat Foretagsomhed derved hæmme· eller
det offentliges Kredit overbelaste·. Under disse For
udsætninger og med den nødvendige systematiske
Forberedelse mener do, at •offentlige Arbejder kan
bringe til at virke som en værdifuld slahiliserenclc
Faktor«, men at »uden en fornd lagt Plan af denne
dristige Beskaffenhed viser tidligere Erfaringer, al
offentlige Arbejder i bedste Fald kun kan lindre do
ved Depressionen forvoldte Lidelser og Tab noget. « 

Det er endnu for tidligt at fælde nogen endelig 
Dom, men flere og flere 'Vidne byrd synes at vise, at 

.en ny Teknik ad disse Linjer virkningsfuldt kan be� 
nyttes til al bekæmpe en Depression. I Belysning af 
de seneste Begivenheder kan den ikke længere af-

220 

s 
:,, 

s 

s s 

s 

s 

s 

s 

s 
s 

s 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

vises som fanlaslisk eller ulopisk. Man har allerede 
nu et foreløbigt Indlryk, der taler for Benyttelsen 
af offentlige Arbejder i dette Øjemed og godtgør det 
berettigede i den vedholdende Opmærksomhed, den 
Internationale Arbejd organisation har vist dette 
Spørgsmaal. Det begyndte allerede paa den første 
Arbe;idskonference i 1919, hvor der vedtoges en Hen
stilling, der anbefalede paa Forhaand at planlægge 
offenllige Arbejder. Albert Thomas gjorde sig i 1931 
til. Talsmand l'or denne Politik. I 1933 , lullede Ar
bejdskonferencen sig herlil og anbefalede den over-· 
for den økonom i ske Konference. Deus Betydning og 
mulige Værdi blev paany fremhævet i forrige Aars
berelning og er nu ved al blive almindelig anerkendt. 
Der er endnu ikke fuld Forstaaelse for de økonomiske 
Virkninger; men de gunstige Resultater, visse Lande 
allerede har opnaaet ved al slaa ind paa denne Vej, 
gør en dybtgaaende og fortsat Undersøgelse af 
Spørg maalel mere nødvendig ond nogensinde. 

Arbejdstid. 

Et andet Middel Lil Arbejclsløshodons Bek.:umpelse, 
sum blev modtaget med almindelig Skepsis, da det 
i 1932 for første Gang var Genstand for Drøftelse 
i udenfor den Internationale Arbejdsorganisation, er 
A rbejdsli dens N edsæltelse. Under Dep re, ·sionens fort
salle Tryk har del i mange fodustrilande vundet be-

. lyclcl igt frem i det forløbne Aar. Den Opfattelse vin
drr Terræn, al kortere Arbejdstid ikke blot i De
pressionstider kan være et Middel t.il at fordele Ar
bejdet, men maaske ogsaa er den logisk nødvendige 
Folge af den Jorsla:-rkedo Produktionskraft, Indu
strien nu raader over. 

I første Række maa her nævnes, at 48 Timers 
Ugen har fæstnet sig betydeligt. I Frankrig er den 
blevet udvidet til og aa at omfatte visse Transport
virksomheder og Hjælpeindustrier til Byggeriet. I 
Brasilien, Polen og Storbritannien er den ved Lov 
eller kollektiv Overenskorn t indført for Landevejs
tran ·porten. Indien har nedsat det i Washington
Convonlionen fastsatte 60 Timers Maximum til 54 
Timer i all.e ikke- æ onprægede Fabriksvirksomhe
der. Cuba og Nicaragua har ralificeret Convcntionen 
om J\ rbejdslid ( i Industrien), :flfoxiko og Nicaragua 
Con.venlionen om Handelen. Mc 'l paafaldende af all 
CL' maaskc det Skridt, Canadas Regering har tagel 
ved at foreslaa en Forbundslovgivning om Anven
delse af vVashington-Conventionen om Arbejdstid 
over hele Domin.ion'en som KonsekveDs af dens Be
myndigelse til at afslulte Overen kom ter med andre 
Lande. For helt at forslaa Belydningen af dette 
Skridt maa man erindre, at Bestemmelser om Ar
bejdstid og andre Arbejdsvilkaar hidtil er blevet be
handlet som udelukkende henhørende under de en
kelte Provinsers Myndighedsomraade, og at de fleste 
af dem ikke havde Lovbestemmel ·er vedrørende 
voksne Mænds Arbejdslid. 

En anden betydelig Ændring fandt Sted i Fran
krig, hvor Tilladelsen Lil Overarbejde blev tilbage
kaldt for en Række store Industrigrene, deriblandt 
Tekstilindustrien, Jern- og Staalværken1e, Maskin
industrien, Garverierne, Bundtmagerierne og Byg
Dingsindustrien. 

Imidlertid har 40 Timers Ugen vedblivende haft 
Fremgang. 

I U. S. A. var den 5. Januar d. A. 541 Forord
ninger om loyal Konkurrence - de saakaldte »codes« 
- i Kraft omfattende over 95 pCt. af alle de ved
industrielt Arbejde beskæftigerle. Omkring 85 pCt. af
disse Forordninger indeholder for Hovedparten af
Industriarbejderne Bestemme.Ise om en Arbejdsuge
paa 40 Timer eller derunder. Mr. Richberg ucltallc
i sin Beretning til Præsidenl Roosvelt om Genrejs
ningens Fremgang, at efter hans Skøn skyldtes den
Nedgang i Antallet af arbejdsløse som havde fundet
Sted i Tiden fra Juni· 1933 til Juni 1934, og som
havde sat Tallet ned med 2 320 000, hovedsagelig
den ved Forordningerne gennemførte Nedsættelse af
Arbejdstiden. Ogsaa paa anden Vis har Bevægelsen
i Retning af en kortel'e A rbejdsugc vundet Frem
gang. En Overenskomst, som i December 1934 er til
lraadt af Repræ ·en tanter for Staterne: Massachuselt.s,
New Hampshire, Rhode IslaDd, Conn.eclicut, New
York og New Jersey, indeholder Beslemmelse om
Lovfæslelse af en fem-Dages 40 Timers Arbejdsuge
for Industriarbejdere. Denne Overenskorn ·t kal ra
tificeres af de paagældende Slater. Imidlertid gaar
den offenllige :Mening i visse Kredse endnu videre.
Den amerikanske »Federation of La.bor« har udtall
sig for en 30 Timers Arbejdsuge, og der er forelagt
Kongressen Lovforslag i den Retning.

I Ilalien er der laget et vigtigt Skridt ved en 
Overenskomst, som blev underlognet den 11. Oklober 
1934 med Gyldighed til 16. April 1935, mellem do 
fascisliske Landsforbund for Arbejdsgivere og Ar
bejdere i Industrien med det Formaal at fordele de 
forhaandenværendo Beskæftigelses-Muligheder blandt 
et større Antal Arbejdere. Denne Overen.·komst blev 
i Løbet af nogle faa Uger . at i Kraft gennem mere 
end 50 ærlige kollektive Overenskomster i et lige saa 
stort A □tal Industrig1·ene. Den fastslog Princippet 
med en 40 Timers Arbejdsuge. Arbejdslønnen blev 
nedsal i Forhold Lil · edsæltelsen af Arbejdstimernes 
Anlal, men suppleredes med Tilskud Lil de af den 
kortere Arbejdsuge omfattede Arbejdere, der havde 
slore Familier at forsørge. Overarbejde belragtes som 
principielt afskaffet, mon kan Li !lade under ganske 
særlige Forhold. Andre almindelige Overcnskomslcr 
blev afslultet for Handelsvirksombeder, Banker og 
Forsikrings-Instituller samt for Landbruget. Det 
er officielt fast. laaet, at Overenskomsterne i Løbet 
af tl'e Maaneder efler deres Ikrafltræden føl'te til 
Genanlagelse af omkring 200 000 arbejdsløse. De 
opnaaede Resultater belragles som saa tilfredsstil
lende, al det fascistiske Store Raad den 16. Februar 
har besluttet, at 40 Timers Ugen skal indføres som 
varig Ordning. 

I Czekoslovakiel var der i Seplember-Oktober 193ft 
over 750 Fabriksvirksomheder, med nærved 70 000 
Arbejdere, som havde en 40 Timers Arbejdsuge, og 
mere end 1 500 Fabriksvirksomheder, med omkring 
125 000 Arbejdere, havde mindre end 40 Timer ugent
lig. Endvidere har Socialministeren forberedt et 
Lovforslag om Indførelse af 40 Timers Ugen i alle 
industrielle Virksomheder undtagen Gruberne, som 
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vil blive behandlet for sig. Efter Ministerens Skøn 
vil delte føre til Genantagelse af 60 000 Arbejdere 
eller omkring 10 pGt. af de Industriarbejdere, For
slaget er tænkt at skulle omfatte. Ministeren fastslog, 
at baade Arbejdsgiver- og Arbejder-Organisationer 
havde anerkendt Nødvendigheden af Arbejdstidens 

edsæltelse, elvom der var Meningsforskel med 
Hensyn til Lønnen. 

I Danmark har Arbejdsløsheds-Raadet afgivet en 
Betænkning, der udtaler sig gunstigt om de Virk
ninger en edsættelse af Arbejdstiden kan antages 
at have som Middel til Arbejdsløshedens Bekæm
pelse, omend der ikke opnaaedes Enighed med Hen
syn til Maaclen, hvorpaa en saadan Nedsættelse 
skulde gennemføres, eller i Spørgsmaalet om Erstat
ning. 

I Tyskland er Arbejdet blevet fordelt paa flere 
Hænder indenfor nogle Industrier, og i visse Grene 
af Tekstilindustrien er det ved en Forordning af 19. 
Juli 1934 begrænset til 36 Timer om Ugen. I Stor
britannien har Arbejdsministeren, Mr. Oliver Stan
ley, indledet Forhandlinger med Arbejdsgivernes og 
Arbejdernes Organisationer for at faa undersøgt. 
Mulighederne for en edsæltelse af Arbejdstiden in
denfor hver Industri for sig. Et bemærkelsesvær
cl igt Forsøg med kortere Arbejdstid blev foretaget i 
Bool Pure Drug Gompany's Noltingham og Beeston 
Værker. Ved Indførelsen af en fem Dages Uge blev 
Fabrikarbejdernes Arbejdstid nedsat fra 4 7 ½ til 42 ½
Time ugentlig, hvilket efter en Prøvetid blev erklæret 
al have giYel et absolut tilfredsstillende Resultat. En 
uafha:mgig agkyndig berettede, at i Almindelighed 
rnr de samlede Omkostninger ikke forøget, og at 
l gelønnen blev opretholdt ubeskaaret. Hvis der ikke
rnr sket en I edsættelse af Arbejdstiden, vilde Ar
bejdere være blevet afskediget som Følge af Ny
ordning og af Indførelsen af arbejdsbesparende Op
findelser.

Af denne korte Oversigt over hvorledes Bevægel
sen for nedsat Arbejdstid har udviklet sig i 1934, 
kan der drages to eller tre vigtige Slutninger. 

For det første fortjener det Opmærksomhed, at 
der er en afgjort Tilbøjelighed til at tage Spørgs
maalel op for hver enkelt Industri for sig. Det vilde 
imidlertid være en Misforstaaelse at tro, at Benyt
telsen af denne Fremgangsmaade nødvendigvis maatte 
føre til, at de enkelte Ordninger fik et meget for
skelligartet Indhold. I Praksis er der betydelig Lig
hed mellem de Bestemmelser, der angaar Arbejds
tiden, hvad enten de findes i de amerikan ke »Godes•, 
i de italienske Overenskomster eller i de franske For
ordninger. Fremgangsmaadens Betydning ligger sna
rere i, at den sikrer, at de for hver enkelt Industri 
særlige Spørgsmaal kommer helt til deres Ret, og 
at Bestemmelserne bliver fastsat i Samarbejde med 
de direkt-e interesserede Organisationer. 

Det kan endvidere bemærkes, at Benyttelsen af 
denne Metode, hvor Forholdene ordnes Industri for 
Industri, ikke er uforenelig med hurtig Handling. I 
U. S. A. blev der i Løbet af 16 Maaneder i Henhold 
til Loven om Landets økonomiske Genrejsning »Na
tional Industrial Recovery Aet« vedtaget over 500 

»Godes• og omkring 140 Tillægs-»Godes« foruden
en Mængde andre administrative Bestemmelser. I
Italien gennemførte paa to Maaneder omkring
firsind tyve kollektive Overenskomster indeholdende
en nærmere Udformning af fire almindelige O,,er
en komster. Og i Frankrig vedtoges i 1934 over
firsindstyve Dekreter i Henhold til Loven af 1919 om
Arbejdstid.

Disse Slutninger, som kan drages ud fra enkelte 
Landes Erfaringer, er værd at have i Erindring paa 
et Tid punkt, hvor Arbejdskonferencen opfordre til 
at bringe Metoden med at ordne hver Industris For
hold for sig i Anvendelse ved Løsningen af ·Spørgs
maalet om den internationale Nedsættelse af Ar
bejdstiden. At den skulde være det fuldstændige 
og eneste Middel mol\ Arbejdsløsheden, er der ingen, 
som paastaar; men at den frembyder en delvis Løs
ning, synes godtgjort ved de allerede opnaaede Re
sultater, navnlig indenfor stærkt mekaniserede In
dustrigrene. 

(H. B. Buller, 

Dir. for det intern. Arbcjdsburcau.) 

OPLYSNINGSARBEJDET 

I de senere Aar har Studiekredsarbejdet faaet en 
mægtig Udbredelse her i Danmark. Naar denne Ud
vikling har været mulig, ligger det uden Tvivl deri, 
at der ikke blot blev givet Anvisning paa et Red
skab - Studiekredsen - men at der lige saa stærkt 
blev peget paa, hvad Studiekredsen som Arbejdsform 
og Oplysningsmiddel kunde anvendes til. 

Hver Generation i Arbejderbevægelsen har sin 
Mi sion at udføre. For vor Generations Vedkommende 
og for Arbejderklas ens fortsatte Fremgang er del 
en Livsbetingelse, at der drages nye Skarer ind i 
Oplysningsarbejdet; thi det er ikke blot nødvendigt, 
at vore Tillidsmænd har Viden og Dygtighed, ogsaa 
de menige Medlemmer maa være med og yde en per
sonlig Ind ats i Arbejdet; men for at kunne dette, maa 
man vide noget! Og for at kunne udrette noget, kræ
ves der Indsigt og Dygtighed. 

Hos de allerfleste Mennesker vil der være en na
turlig Trang til at forstaa og vide, hvad der foregaar 
omkring dem, og denne Trang har Studiekredsen til 
Opgave at udvikle og nære. Som Medlemmerne alle
rede har erfaret, agter »Dansk Lokomotivmands For
ening« nu at faa Studiearbejdet ind under faste 
Rammer. For at afhjælpe den Vanskelighed, der kan 
ligge i at passe en Studiekred , naar man ikke bar 
alle Aftener til sin Raadighed, maa det anbefale al 
indlede Samarbejde med Trafiketaternes Oplysning -
udvalg, som i sine planlagte Studiekredse har til
rettelagt Undervisningen paa en saadan Maade, at 
det amme Pensum bliver gennemgaaet baade i For
middags- og i Aftentimerne, saaledes at man i de 
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fleste Tilfælde vil .kunne deltage hele det valgte 
Pensum. 

Under'Hensyn til, at Deltage! e i Studiearbejdet 
ikke alene vil være til Gavn for Organisationen, men 
ogsaa - og i nok saa høj Grad - til Glæde for 
Medlemmerne selv, opfordres disse meget indtræn
gende til at dellage i delle Oply ningsarbejde. 

Landsoplysningsudvalget. 

KONGRES 

Ekstraordinær Kongres afholdes den 13. November 

d. A. i København, Rømersgade 22, Festsalen.

Dagsorden: 

De i sidste ordinære Kongres' Dagsorden under Punkt 
optagne Lovforslag og Lovændringer. 

Evt. Valg af ny Hovedbestyre! e. 

Afdelingerne vælger Kongresrepræ entanter som ne

denfor angivet. 
Meddelelse om valgte Repræsentanter indsendes til 

Foreningens Kontor, Reventlowsgade 28, senest den 25. 

Oktober. 

Afd. 1 
5 
7 
9 

> 11

> 13
> 15
> 17
> 19
> 21 
> 23
> 25
> 27
> 29 
> 31
> 33
> 35
> 37

39
> 41
> 43

45 

> '�7
> 49
> 51 
> 53

og 2 
> 6
> 8
• 10
• 12
• 14
• 16
• 18
• 20
• 22 
• 24 
• 26 
• 28 
• 30
• 32 
• 34
• 36 
• 38 

40
• 42
• 44

46

• 48
• 50
• 52 
> 54 

vælger hver 8 Repræ entanter 
1 
1 
2 

2 
1 

2 

2 

2 

3 

2 
1 

2 

1 

1 

2 

1 

4 

1 

2 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

Motorførerafdelingerne vælger hver 1 Repræsentant. 
H ovedbest11relsen. 

HUSK 

for at undgaa Standsning i Forsendelsen af D. L. T. 

ved Flytning at meddele Postvæsenet den ny Adresse. 

Det hænder ikke saa sjældent, at Medlemmer undlader 
eller glemmer ovennævnte Meddelelse til Postvæsenet, 

hvilket foraarsager Ulemper baade for Medlemmet og 

for Kontoret. 

LOKOMOTIVPERSONALETS HJÆLPEFOND 

Uddeling af Understøttelse. 

I Henhold til Hjælpefondens Vedtægtec· uddeles De--

cember Maaned d. A. Understøttelser Portioner paa 

50-100 I<.r., der kan søges:
I. Af Medlemmer.

Il. Af pensionerede Lokomotivmænd.
III. Af Lokomotivmænds Enker
IV. Af forældreløse Børn under 18 Aar efter de under

I, II og III nævnte.
Ansøgningsskemaer udleveres fra 15. Oktober og maa 

senest være tilbagesendt den 15. November d. A. til 
Lokomotivpersonalets Hjælpefond, Reventlow gade 28, Kø
benhavn V. 

De An øgere. hvem Under tøttelse bevilges, vil mod
lage Underretning herom den 15. December cl. A. 

Repræsentants ko bet. 

STATSBANEPERSONALETS SYGEKASSE 

I den ved Dr. Randrups Død ledigblevne Post som 
Jernbanelæge i Randers hat· Bestyrelsen ansat Dr. G. 
Rindtorff, Randers. fra 1. Oktober d. A. 

Lokomotiv{ ører kredsen. 

Horsens Unclerafd. Repræsentantens Navn og Adresse 
rettes til: N. M. Eriksen, Gormsgade 14, 1. 

Lokomotivf11rbøder/.;red.sen. 

Korsør Afd. Formanden avn og Adresse rettes til: 

A. C. Jørgensen, ,Højbo•, yvej.

Forflyttelse efter Ansøgning frc, 1.-10.-1935: 

Lokomotivfyrbøder T. F. M. Adamsen, Korsør, til Sla
gelsP. 

Funktion som Depotforstander: 

Lokomotivfører N. C. Kristensen, Skive H. (Depotforst.). 
er efter Ansøgning fra 1.=-----10.-1935 ansat til Tjeneste 

• som Lokomotivfører ved Skive H. med Ophør af Funktion
som Depotforslander.

Lokomotivfører T. Thomasen, Skive H., er fra 1.-10. 
-1935 ansat til Tjenesle som Lokomotivfør.er ved Skive
H. med Funktion som Depotforstander.

Dødsfald: 

, Lokomotivfører E. P. Eshøj, Aarhus H., den 13.-9. 
-1935.
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STATSBANERNES DRIFTS.INDTÆGTER OG DRIFTS• UDGIFTER 
111. v. i .T11li Ma;rned 1935 . amt i Tidsrummel April-Juli 1935 og en Sammenligning med Beløbene ti• 

tilsvarende Tid rum i 1934 i runde Summer. 

Pcl'son bef ord ring 

Gods- og Kreaturbc-fo1·dring .................. . 

Po lbefol'd ring . ............................. . 

Andre Jnrltægtrr . ........................... . 

Juli Maaned 
1935 193ft 

7 74-0 000 

3 550 000 

6 30 000 

61,0 000 

7 OlO 000 

3 500 000 

520 000 

490 000 

1935 

Forøgelse FormimlskelsP 

730 000 

50 000 

110 000 

150 000 

Tnrlt:rgtcr i alt ................................... . 12 560 000 11520 000 1 040 000 

Driftsudgifter ............................... . 

Afshivning 

.i?Ol'l'Clltning ................................. . 

9 700000 

550 000 

980 000 

9 370 000 

510000 

880 000 

330000 

liOOOO 

100 000 

Udgifter i all ..................................... . 11230000 10 760 000 470 ·ooo 

Stalrn. Tilsk11rl !il l1riftrn ......................... . -:-I 330 000 -:-760 000 fi70 000 

Personbefol'rlring ...............•............. 

r;orls- ocr K1·ea.l11J·hrl'or1li-ing .................. . 

Postbeford ring . ............................. . 

Andrr Jnrllaigtc1· . ........................... . 

April-Juli 
1935 1934 

22 760 000 

13 630 000 

2 200000 

2 020 000 

19 30 000 

13 540 000 

2 030 000 

1 710000 

1935 

Porøgelse Forn1inclskelse 

2 930 000 

90000 

170 000 

280 000 
-----------------

Tnrll::rgter i alt ................................... . 40 6 10 000 37 14-0 000 3 470 000 

IJriflsudgift<'r ............................... . 

Af.·ki-ivning 

Foncnlning ....•....•...........•............ 

35 620 000 

2180 000 

3 74-0 000 

31i-380 000 

2 030000 

3 330 000 

121-0000 

150 000 

4-10 000

Urlgiflrr i alt ..................................... . H 54-0 000 39 740 000 I 800000 

SI.alens Tilskud lil Drifl n 930000 2 600 000 I Ci70 000 

D. S. B. Juli 1935.

Pc1·sonhcfordl'ingsindtægten er i Forhold Lil Juli Hl34 ·leget med 7:·lO 000 Kr. l'llcr c·a. 10 pC:t. Godslw

fo1·d1·ingsi11dtægtcn er !'iOOOO ](1·. slonc end i Juli 193/i, og paa clc 11vrige fodta:>gtsgruppcr 01· der e11 Stigni11;.: 

fJUfl. 260 000 1( r. 

Alt i all er Drifl.·indtæglcrne steget med godt t Mil!. Kr. 

De egentlige Driflsudgiflel' e1· sleget med 330 000 Kr. Stigningen hidrorcr i det v.rscntligc frn ·t<'orhojelse 

af Heguleringstillægget, Men1clgiflc1· til llrændsel - hcnu1dn1· Elektrieitct lil rn1·trnfikkcn - og lldgiftr1· 

til ek.-ti-ao1·dinærc Sporarbejder. I Udgiften til Afski-ivning og Forrentning 1· iler l'n Stigning vaa 140 000 1<1·. 

Maanedens samlede Driftsresultat bliver herefter omtrenl GOO 000 J<r. hed1·p end i .f11li i l>'jo1·. 

For hele Pe1·iorle11 April-Juli i Aar c1· Drift re. ultalet ca. 1.7 Mil!. .Kr. hrdre end i den tilsvarcnrlc 

Periode i Fjor. 

td•JWI -=--=--=--=-=--

50 Aar gamme.lt Specialfirma i Herreskræderi 
K l æ d n i n g=====;E�r�t�e�ra�a�r�1�9�3�5 

Charles A. Hansen 

Vesferbrogade .35 

Telf. Eva 692 

De v11elger eller Deres Smag blandt aoo udsøgte 
engelske og skotske Stoller og vi syr det eller 
Deres Ønske som fineste BJlANDSYBT SKRÆDERI 

fra Kr. tao,-. 

Skrædersyet Maal-Konfektion med Efterprøvning 
i engelske og danske Stoffer fra ......... Kr. 98,-. 

De Herrer Tjenestemænd tilbydes Konto til kontante Priser. 

I Armatur og Kedelrør til Lokomotiver. BANG & PINGEL, København V J 
Nærværende Nummer er afleveret paa Avispo ·tlconloret den 4. Oktober 1935. 

REDAKTION: Soph. Jensen og E. Kuhn, førstnævnte 
· ansvarhavende. Reventlowsgade 28, København V.

Telefon Central 7708. 
lJdgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig 

Tegnes paa alle Postkontnrer i Skandinavien. 
----

ANNONCE-EKSPEDITION: 

Reventlowsgade 28, København V. 
Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10- ', .. 

Postkonto 20 541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 
-
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