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Da Forslag til Lønningslov for Stats-
banedriften, der fremsattes i Folketinget 
den 31. Januar 1902, ikke bød Lokomotiv-
personl!.let nogen virkelig Fordel, men 
tværtimod betød en Forringelse af dette 
Personales Kaar paa mange Punkter, 
indsendtes til Regering og Rigsdag en 
saalydende Henstilling: 

Henstilling 
fra Statsbanedriftens Lokomotivførere og 
Lokomotivfyrbødere i Dansk Lokomotivf. 
og Lokomotivfrb.-Forening om at komme i 
Betragtning i Henhold til det i Landstinget 
under 22. November 1901 og i Folketinget 
under 25. November s. A. fremsatte An-
dragende, ved Behandlingen af det under 
31. Januar 1902 fremsatte Forslag til 
Lønningslov for Statsbanedriften. 

N sar Statsbanedriftem1 Lokomotiv-
personale herved tillader sig at frem-
sætte denne Henstilling for de ærede 
Medlemmer af det høje Ting, da skyldes 
dette, at de fremsatte Forslag for 
Lokomotivpersonalets Vedkommende atter 
dokumentere den Mangel paa Forstaaelse 
- af dette Personales virkelige Værd 
og Betydning saavel for Statsbanedriften 
som for Befolkningen i sin Helhed -
der har gjort sig gældende siden Lokomo-
tivførernes nuværende Løn fastsattes i 
1869, idet der i de forløbne 32 Aar 
absolut ikke er givet disse noget Løntil-
læg, til Trods for, at der - aennem den 
siden 1869 stedfundne · overord:ntlige store 
Udvikling af saavel Mængden af Tog 
som af fo_røget Kørehastighed _ er paa-
byrd0t disse Funktionærer. et betydelig 
forøget Ansvar. 

Na~r _Lokomotivførerne hidindtil loyalt 
o~ _stiltiende har fundet sig i denne 
Tilsidesættelse, var det i fuld Fortrøst-
ning til, at den i Lov af 12. April 1892 
betingede Lov af 26. Marts 1898 vilde 
yde Lokomotivpersonalet den Retfærdig-

1. Marts 1902. 

hed, dettes Stilling i Samfundet beret-
tiger til at fordre. 

Da ogsaa dette Haab ved Offentlig-
gørelsen af Jernbanekommissionens Be-
tænkning bristede, fremkom ovennævnte 
Andragende som et bestemt Udtryk for 
Lokomoti vpersonalets Ønsker. 

Det mas derfor være forstaaeligt for 
det høje Tings ærede Medlemmer, med . 
hvilke Følelser Lokomotivførerne - efter 
at have resigneret i 32 Aar - nu om-
fatter det fremsatte Forslag, der fuld-
stændig ignorerer vort indsendte Andra-
gende og byder en kun· tilsyneladende 
Fordel, idet det i Virkeligheden v1l blive 
aldeles umuligt fqr Lokomotivførerne 
(der med .oanernes !fremtidige Udvikling 
for Øje vil komme til at tjene 12 a 15 
Aar som Lokomotivfyrbøtlere, forinden 
Lokomotivførerstillingen kan opnaas) i 
en rimelig Alder at naa op paa en Løn, 
der staar i et rimeligt Forhold til disses 
ansvarsfulde, sundJl8dsnedbrydende og 
farefulde Kald. 

Med Hensyn til 'Lokomotivfyrbøderne, 
træder Misforholde ~ om muligt endnu 
skarpere frem, ide der i Stedet for en 
}

1 orbedring af Lønl!1 en var foreslaaet en 
Reduktion af samme, saaledes at samt-
lige Lokomotivfyrbøderes Lønninger gav 
en Mindrendgift af 123,760 Kr.= 54 Kr. 
pr. Mand. 

Ihvorvel der i ~et fremlagte Forslag 
for Lokomotiv{y~ne~ Vedkommende 
er foreslaaet at .henføre disse til 12te 
Lønningsklasse, hvorved den yngste 

' Lønsats bortfalder, saaledes at der 
bliver 4 Alderstillæg i Stedet for 5, be-
tyder dette dog i -''Virkeligheden ingen 
Forbeoring af den nuværeI).de Løn for 
andre end en lille Brøkdel af de aller-
yngste; for de, der kan opnaa Opryk-
ning i en anden Klasse i en nær Fremtid, 
bliver det et absolui Tab. 

Naar man ser h6n til, hvilke For-
d.ringer der stilles for at opnaa Ansæt-
telse som Lokomotivfyrbøder, og hvilke 
Ofre disse maa bringe, vil det være 
forstaaeligt for det høje Tings ærede 

2. Aargang. 

Medlemmar, at det i Freintiden vil blive 
. ·umuligt at formaa d:f.gtige, derta kvali-

ficerede Mænd at søge disse Stillinger; 
thi efter at være oplært i Smede- og 
Mask in faget og over taaet Militærtjenesten 
(før denne er overstaaet og Vedkommendes 
Hel bredstilstand pas det ' nøjeste er 
undersøgt og befunden god/ opnaas ingen 
Antagelse paa Statsbanernes Værkstedet 
som Maskinarbejder og vordende Lokomo-
tivfyrbøder), skal denne arbejde mindst 
1 Aar paa Banans Værksted. Dernæst· 
køres til Indøvelse paa Lokomotivet i 
mindst 2 Maaneder, hvorefter en Eksamen 
i Maskinteknik og Jernbaneforhold (Om-
kostningernt! ved Forberedelsen til denne 
afiloiåes af Eksaminanden selv) skal 
bestaas forind.en Ansættelse ( ofte efter 
flere Aars Forløb) kan opnaas. 

Naar dertil kommer, at Lokomotivfyr-
bøderen forinden han forfremmes · til lste 
Klasse og derigennem til Lokomotivfører, 
atter skal bestaa en endnu vanskeligere 
Eksamen, vil det staa enhver klart, at 
den duelige og 'til Lokomotivtjenesten 
kvalificerede Arbejder søger Beskæftigelse 
ved sit Fag og ikke ved den i Forhold 
til hans Uddannelse yderst slet lønnede 
Lokomotivtjeneste; thi Lønnen for en 
jævn duelig Maskinarbejder er 1350 Kr. 
om Aaret, og for at opnaa denne skal 
den samme Mand tjene i 12 Aar som 
Lokomotivfyrbøder (da de Kørepenge, 
denne oppebærer, altid vil medgaa til 
forøget Forbrug af Arbejdsklæder og 
Ekstraforplejning grundet pa.a Lokomotiv-
personalets lange Ophold udenfor Hjem-
met). Altsaa skal den samme Mand, 
der som 23aarig Maskinarbejder oppe-
bærer en Løn af 1350 Kr. aarlig, 
tjene Staten som Lokomotivfyrbøder i 
16 Aar, forinden der ydes ham et Tillæg 
af 90 Kr. aarlig. · 

At dette Misforhold - om de fore-
lagte Forslag ophøjes til Lov i den 
foreliggende Form og som saadan bliver 
gældende Lønsatser i en Aarrække -
vil medføre, at kun saadanne, der ikke 
kan ernære sig ved sit Fag, søger Tjeneste 



i Lokomotivpersonalet, mas anses for 
givet, og Konsekvensen heraf vil uund-
gaaelig blive, at hvad der spares til Løn 
for den duelige og intelligente Arbejder, 
mangefold vil medgaa til forøgede 
Driftsomkostninger, naar kun den billigste 
Arbejdskraft anvendes, ligesom en saa 
vægtig Faktor som Driftens Sikkerhed 
vil lide derunder. 

Da det har sin store B~tydning, at 
Lokomotivpersonalet i en rimelig Alder 
kan opnaa en Løn, der sikrer imod, at 
dette Personale ved økonomiske Bekym-
ringer hindres i at have hele sin 
Opmærksomhed henvendt paa Lokomoti-
vets og med dette pas hele Togets sikre 
Fremførelse, undlader man ikke at henlede 
Opmærksomheden pas, at de ansøgte 
Slutlønninger saavel for Lokomotivførerne 
som for Lokomotivfyrbøderne aldrig eller . 
i ethvert Fald meget sjældent vil kunne 
naas. 

Med Hensyn til den foreslaaede 
Pensionsberegning undlader man ikke 
at henlede Opmærksomheden pas, at 
Lokomotivpersonalets Helbred - grundet 
pas Tjenestens særegne Beskaffenhed -
er i højeste Grad udsat for at tage 
Skade og gør, at dette J:'ersonale tidlig 
æ,ldes og opslides i, en forholdsvis ung 
Alder. 

I Haab om, at denne vor ærbødige 
Henstilling maa blive taget under nøje 
Overvejelse i det bøje Ting, tillader vi 
os at fremsende samme. 

Esbjerg i Februar 1902, 

1'aa Dansk Lokomotivfører- og Lokomotiv-
fyrbøder-Forenings Vegne: 

Allerærbødigst 
Chr. Christensen, 

Lokomotivfører, Formand for H. B. 

Ovenstaaende Henstilling overraktes 
den 10. Februar 1902 ved Lokomotiv-
fører Oscar Larsen, København, og 
Lokomotivfører L. Mauritzen, Fredericia, 
til Ministeriet for offentlige ArbejdElr, der 
lovede at tage denne under Overvejelse. 
Henstillingen overraktes dernæst Folke-
tingets Formand, der lovede personlig 
at indbringe denne pas Rigsdagen, hvil-
ket ogsaa skete paa første Møde Onsdag 
den 12. s. M. Samtidig opnaaedes Til-
ladelse til at henlægge et trykt Eksem-
plar pas hver Rigsdagsmands Plads i 
Folketingssalen, hvorfor det fornødne 
Antal Eksemplarer indleveredes i Rigs-
dagens Bureau, der da foretog Om-
delingen. 

Ved Henvendelse s. D. til Folketings-
mændene Blem og Philipsen bragtes i 
Erfaring, at Statsbanedriftens Lønnings- I 
lov (i Modsætning til Post- og Telegraf-
væsenets Lønningslov, der er henvist til I 
Lønningsudvalget) skulde henvises til et 
særligt Udvalg paa 15 .Medlemmer. I 

Lokomotivpersonalets hele Stilling og 
Tjen&stens særegne Beskaffenhed blev 
fremstillet fo r ovennævnte F olketings-
mænd, anskueliggjort ved Eksempler og 
Sammenligninger, hvornfter sidstnævnte, 
der har Sæde i det nedsatte Udvalg, 
erkendte, at der burde arbejdes hen 
til, at Alderstillægene blev gjort betyde-
lig større for Lokomotivpersonalets Ved-
kommende, saaledes at højeste Løn kande 
opnaas betydelig tidligere ·og derved gøre det 
muligt at Slutlønningerne . blev effektive 
for dette Personale. Hens~illingen er af 
Folketingets Formand tilstillet det ned-
satte Udvalg, der bestaar af Bluhme, L. 
Rasmussen, .Poul Christensen, Guldbrand-
sen, Philipsen, Thomas Nielsen, Rosleff, 
Nørhave, J . J. Jensen, Vilh. Lassen, 
Berntsen, N eergaard, Christian Rasmus-
sen, Lyngsie og N. Andersen. Udvalgtit 
har konstitueret sig . med Bluhme som 
Formand. Der vil nu fra Organisatio-
nens Side blive forsøgt at indlede direkte 
Underhandlinger med dette Udvalgs 
Medlemmer. 

Forslag 
til 

Lønningslov for Statsbanedriften. 
(Fremsat i Folketinget d. 81. Jan. 1902.) 

11. Pensionering m. m. 
§ 14. Angaaende Pensionering af 

dem, der efter nærværende Lovs Ikraft-
træden ansættes eller antages til fast 
Arbejde ved Statsbanedriften, gælder 
følgende Regler: 
a. Alle ved Statsbanedriften ansatte eller 

til fast Arbejde antagne - med Und-
tagelse af GeneraJØirektøren, jfr. § 9 
- ere, naar de afskediges af Tjene-
sten paa Grund af Alder, Svagelighed 
eller anden dem utilregnelig Aarsag, 
berettigede til Pension efter neden-
staaende Re~ler, forsaavidt de ved 
Afskedigelsen haI fyldt deres 35te 
Aar og har haft Ansættelse i pen-
sionsberettig11t Stilling i 10 A,u. Ved 
Pensionens Bereg~ing medregnes dog 
ikke som pensionsgivende de første 
10 Tjenesteaar i pensionsberettiget 
Stilling. Enker efter Personer; som 
i Henhold til foranstaaende er11 pen-
sionsberettigetle' enlft · pensionerede, 
har ligeledes Ret til Pension efter de 
nedenfor givne Regler. 

b. I de ansattes Løft ningsindtægt fore-1 
tages en Afkortning af 5 pCt. til 
deres Pensionering. Disse Beløb til-
falder Statsbanedriften, jfr. § 16. 

c. Ved Lønningsindtægten forstaas -
baade med Hensyn til den foran om-
handlede Afkortning og med Hensyn 
til .Pensiont1ringen - den for Stil-
lingen fastsatte Løn med Alderstillæg, 
Kørepenge, personlige Tillæg og Na-
turalydelser som fri Bolig, Lys og 
Brændsel, Embedsjord og lignende, 
der er tillagt vedkommende som Del 
af Lønningen, og hvis Værdi, for saa 
vidt den ikke paa anden Maade 

er bestemt, fastsættes af Ministeren. 
Derimod henregnes ikke til Lønnings-
indtægten Diæter, Natpenge og lign. , 
Bestillingstillæg, Honorarer, Beløn-
ninger, Hjælp til Bolig, Uniform eller 
Uniformsgodtgørelse o. des!. Den 
aarlige Indtægt af Kørepenge sættes 
for Lokomotiv- og Togførere til 500 
Kr., for Lokomotivfyrbødere til 250 
Kr., for Togbetjente til 175 Kr., efter 
6 Aars Tjeneste til 350 Kr. 

For det ikke maanedslønnede Per-
sonale træder faste aarlige Pensions-
Lønningssatser i Stedet for den 
virkelig oppebaarne Lønning. Det 
nanmere herom og om Afkortningen 
efter Punkt b. for dette Personales 
Vedkommende fastsættes af Ministeren. 

Ansatte, der, uden at det skyldes 
Tjenesteforseelser. kommer paa lavere 
pensionsgivende Indtægt, skulle efter 
derom fremsat ØnHke være berettigede 
til at lide Afkortning af samme Be-
løb som hidtil. 

d. Pensionen beregnes efter vedkommen-
des Tjenestetid som fast ansat efter 
det fyldte 2/ide Aar og efterGennem-
snitsbeløbet af den Lønningsindtægt 
(Litr. c.), som han i de sidste 5 Aar 
før Afskedigelsen har opp~baaret, 
henholdsvis lidt Afkortning af. De 
første 10 Tjenesteaar medregnes dog 
- som ovenfor fastsat - ikke som 
penaionsgi vende. 
En Tjenestetid fra 0-2 Aar giver 1/ 10 

. 2-4 - i/10 

4-7 - 8
/10 

7-10 - '110 
10-20 - 5110 
20-21 _; H/øo 
21-22 - 91/60 

22-23 - 35/øo 
23-24 - " I 60 

24-25 - '"/60 
25-26 - 36 /80 
26-27 - 87/ fJO 
27 -28 - 38/ 60 

28 - 29 - 39f60 
over 29 - ' 0/ 80 

af Gennemsnitsbeløbet i Pension. 
Pensionen kan dog ikke overstige 

6000 Kr. aarlig. 
Er der sket Afbrydelse af Tjenesten 

enten ifølize vedkommendes egen Villie 
eller pas Grund af Tj,mesteforseelser, 
der har medført hans Afsked, kommer 
kun den Tid, der ligger efter saadan • 
Afbrydelse, i Betragtning som pen-
sionsgivende, medmindre Ministeren 
tilsteder Afvigelse herfra. 

e. Ved Pensiom.be;regningen ansættes 
hvert Aar, i hvilket den til Pension 
berettigede har haft Ansættelse som 
Lokomotivfører, Lokomotiv- eller 
Skibsfyrbøder, Togfører eller Togbe-
tjent, til P/6 Aar. 

f. Hvis nogen af Statsbanernes fast 
ansatte Personale kommer saaledes til 
Skade under Udførelsen af sin 
Tjeneste eller sit Arbejde, at han maa. 
afskediges, tilkommer der ham uden 
Hensyn til Alder eller Tjenestetid en 
af Ministeren efter Omstændighederne 
fastsat Pension, der dog ikke kan 
overstige 2/, af. hans sidste Lønnings-
indtægt, bestemt efter Pun)tt c. Med-
fører Beskadigelsen en blivende For_ 



rio gelse af Arbejdsevnen, uden at den 
t ilskadekomne dog paa Grund af 
samme afskediges, kan der efter 
:Ministerens Bestemmelije tillægges 
barn en Und erstøttelse en Gang for 
aile eller aarlig. Den aarlige Under-
støttelses Vedvaren er afh ængig af, 
at de Omstændigheder, som har be-
grundet den, fremd eles er til Stede. 

Ministeren er derh os unrler samme 
Forudsætning med Hensyn til Under-
støttelsens Ved varen bemyndiget til 
at til staa andre Personer, der kommer 
saaledes til Skade ved Udførelsen af 
Tjeneste for Driften, at deres Arbejds-
evne væsentlig forringes, en efter 
Omstændighederne afpasset Under-
støttelse en Gang for alle eller aarlig. 

Disse Bestemmelser i Forhindelse 
med Bestemmelserne under Punkt l. 
træder i Stedet for Fon,krifterne i 
Lov af 7. Januar 1898 om Arbejderes 
Forsikring mod Ulykkestilfælde. 

·g. Den, hvis Stilling inddrag&s, efter at 
ban har fyldt 35 Aar og har haft 
Ansættelse i pensionsberettiget Stil-
ling i 10 Aar, er berettiget til, naar 
der ikke kan tilbydes ham anden 
passende Stilling med mindst samme 
Indtægt, i 5 Aar i Ventepenge at 
oppebære 2; 3 af sin sidste Lønning. 
I den Tid, han oppebærer Vente-
penge, er han pligtig at modtage An-
sættelse i en passende Stilling ved 
8tatsbanerne med mindst aamme 
Indtægt som den, den inddragne 
Stilling gav. I Ventepengene sker 
Afkortning efter Reglen i Punkt b. 
Har hån ikke inden Udløbet af 5 Aar 
faaet Ansættelse i en anden Stilling 
ved Statsbanerne, sættes han paa 
Pension. De Aar, i hvilke han har 
været paa y enteptmge, regnes da som 
Tjenesteaar, men Pensionen beregnes 
efter Gennemsnitsbeløbet for de sidste 
5 Aar af den Lønningsindtæi?t, som 
han oppebar eller af hvilken han led 
Afkortning, førend han kom paa 
Ventepenge. 

h. Forbrydelse af Stillingen medfører 
Fortabelse af Retten til Pension. 

i . Naar en pensionsberettiget ansat af-
skediges paa Grund af Fejl eller 
Misligheder, der uden at medføre 
Stillingens Forbrydelse svækker den 
for samme nødvendige Agtelse og 
Tlllid, bestemmes hans Pension paa 
Finansloven. 

ik. Pension eller Ventepenge ophører: 
1. naar vedkommende igen ansættes 

eller konstitueres i pensionsberet-
tiget Stilling ved Statsbanerne. Er 
den nye Stillings Løn mindre end 
Lønnen for den Stilling, hvorfra 
han oppebar Pension eller Vente-
penge, bortfalder saa meget af 
Pensions- eller Ventepengebeløbet, 
som Halvdelen af den nye Stillings 
Løn udgør, eller mere, hvis den 
tidligere Stillings Løn ellers vilde 
ovbrskrides. V ed senere Pensions-
beregning betragtes det øvrige af 
Pensions- eller Ventepengebeløbet 
som personligt Tillæg. Ved Afsked 
f~a den_ nye Stilling er han beret-
tiget til, tor ssa vidt der ikke 
maatte tilkomme ham større Pension 
at oppebære den Pension han tid: 
!igere har haft, eller hv~rpaa han 
efter Ventepengenes -0.phør vilde 
.haie haft Krav • · ., 

2. naar det paa en efter Ministerens 
Skøn fyldestgørende ~1aade godt-

gøres, at hans Utjenstrlygtighed 
atter er hævet, og han desuagtet 
nægter at modtage fas t Genansæt-
t else med samme eller højere Løn; 

3. naar han uden Ministerens Sam-
tykke tager Ophold i Udlandet ; 

4. naar han i 3 Aar ikke har hævet 
Pension eller Ventepenge. uden 
senere at kunne bevise lov ligt Forfald ; 

6. naar ban ved Dom kendes skyldig 
i et saadant Forhold, som, medens 
han va r ansat ved Statsbanerne, 
vilde have haft Stillingens Forbry-
delse til F ølge, eller naar han over-
bevises om inden sin Afsked at have 
gjort sig skyldig i etsaadantForhold . 

l. Den, der bliver Enke efter 6n fast 
ansat, faar (med de i det følgende 
nævnte Undtage]s{1r) en Pension 
!!varende til Halvdelen af den Pension, 
der tilkom eller blev oppebaaren af 
Manden, eller efter Punkt f. vilde 
være bleven tillagt ham som tilskade-
kommen. Hvor Omstænrlighederne 
taler derfor, kan Ministeren derhos 
til hvert af Enkens uforsørgede Børn 
bevilge en Understøttelse paa indtil 
100 K:r. aarlig, indtil Barnet har 
fyldt 18 Aar. Ligeledes kan Ministe-
ren, naar Omstændighederne taler 
derfor, bt!vilge fader- og moderløse 
Børn af pensionsberettigede Funktio-
nærer en aarlig Understøttelse indtil 
Børnenes fyldte 18de Aar, hvilken 
Understøttelse heller ikke maa over-
stige 100 Kr. for hvert Barn. 

Børneunderstøttolsernes Ved varen 
er afhængig af, at de Omstændigheder, 
som har begrundet den, vedbliver at 
være til Stede. 

Enker og Børn under 18 Aar efter 
Personer, som uden at henhøre til 
Statsbanernes faste Personale om-
kommer under Udførelse af Tjeneste 
ved Driften, ka.n Ministeren, naar 
Trang og Værdighed er til Stede, 
tillægge en efter Omstændighederne 
afpasset Enke- og Dørneunderstøttelse 
en Gang for alle eller aarlig. Som 
Betingelse for de aarlige Understøt-
telsers V ed varen fordres, at de Om-
st;andig heder, som har begrundet dem, 
vedblivende er til Stede. 

m. Uberettigede til Pension er Enker, 
hvis Ægteskab er indgaaet efter Man-
dens 60de Aar eller paa hans Døds-
leje, eller efter at ban var afskediget 
med Pension, eller hvis .Ægteskab var 
aldt!les ophævet inden Mandens Død. 

n. Enkepensionen ophører: l)'naar Enken 
indgaar nyt Æ'gt"sk!!.b, 2) naar hun 
tager Ophold i JJdlandet uden M.ini-
steren9. Samtykke, 3) naar hun i 3 
Aar ikke har hævet Pensionen u.den 
senere at kunne bevise lovligt Forfald, 
4) naar hun ved pom findes skyldig 
i en i den offentlige Mening van-
ærende Handling. 

, Hvis en Enkes Pension er ophørt, 
fordi hun har indgaaet nyt .Ægte-
skab, er hun berettiget til atter at 
oppebære den samme Pension, naar 
hun igen bliver Enke. 

o. Naar Pension, Understøttelse eller 
Ventepenge ikke i et helt Aar er 
hævet, hjemfalder Beløbet til Driften, 
medmindre lovligt_ Forfald s1mere 
bevises . 

§ 15. Med Hensyn til Pensionering 
m. v. af det forinden denne Lovs Ikraft-
træden ved Statsbanedriften ansatte eller 
til fas t Arbejde antagne P ersonalf:l bar 
det sit Forblivende ved de hidtil gæl !ende 
Regler med fø lg. nærmere Bestemmelser: 

De under foregaaende P aragr. Pkt. c., 1 
Stk. sidste Punktum indeholdte Bestem-
melser kommer til Anvendelse paa det 
her om,handlede Personale med Und-
tagelse af Interes~~nterne i > Pensions-
kassen for de ved -de tidligere sjællandske 
Statsbaner fast ansatte< . Ministeren 
bemyndiges til at bringe de i samme 
Paragraf Punkterne f. og l. indeholdte 
Bestemmelser til Anvendelse paa hele det 
i nærv. Paragrafs l. Stk. ommeldte Per-
sonale med de Lempelser, som i enkelte 
Tilfælde maatte udkrærns. 

Ministeren bemyp.diiies til at give de 
ansatte, der ere underkastede Iteglerne i 
Lov om Statsbanedriftens Ordning af 26. 
Marts 1898 § 17, Adgang til samtidig 
med denne Lovs Ikrafttræden at gas ind 
under Reglerne i foranstaaende § 14 og 
det saaledes, at Pensionstiden udenHen-
syn til Alder eller til, om de forhen har 
lidt Afkortning i Lønnen eller ikke til 
Pension eller Forsørgelse, beregnes efter 
hele den Tid (jfr.: dog § 14 d. 3. Stk.) 
efter 1. April 1869, hvori vedkommende, 
naar han afskediges, har været fast ansat 
ved Statsbanedriften, ved Postdampskibs-
fartan, ved de sjællandske Jernbaner, ved 
den østjydske Jernbane eller ved de lol-
land-falsterske Jernbaner og Gjedser 
Jernbanen --' med Hensyn til Postdamp-
skibsfarten og de nævnte Privatbanesel-
skaber dog kun, for saa vidt vedkom-
mende .Funktionær er overgaaet i Stats-
banernes Tjeneste umiddelbart ved disses 
Overtagelse af den paagældenda Drift. -
l!'or de tidligere jydsk-fynske Statsbane-
funktionærer, som før 1. April 1887 har 
været undergi rne de af Indenrigsmini-
steriet under 10. Maj 1869 udfærdigede 
Bestemmelser om Alderdomsforsørgelse 
m. m., og som den 1. April 1893 valgte 
at undergives Pensionsreglerne i Loven 
af 12. April 1892, beregn~s dog i samme 
Omfang som hidtil (jfr. Lov om Stats-
banedriftens Ordning af 26. Marts 1898 
§ 17, Punkt e., 6. og 7. Stk.) 11{. Aar 
for hvert fulde Tjenesteaar, hvori de har 
været underkastede de fornævnte Be-
stemmelser før 1. April 1887. 

§ 16. Alle af nærværende Lov fly-
dende Pensioner og Understøttelser ud-
redes af Statsbanedriften. 

Naar Summen af de Pensioner og 
Understøttelser, der i Henhold til denne 
Lov eller tidligere Bestemmelser er ud-
redede til forhenværende fast ansatte ved 
Statsbanerne, deres Enker eller efterladte, 
i et Driftsaar har oversteget Summen af 
de til Pensionering afkortede Beløb, skal 
den ved Lov af 12. April 1892 oprettede 
Reserve-Pensionsfond tilskyde det mang-
lende, saa vidt og saa langt dens i Drifts-
aarets Løb indvundne Renter · tilstrækker. 

§ 17. Pensioner og Understøttelser 
efter nærværende Lov eller opsparede 
Beløb for de ved Statsbanedriften ansatte 
kunne ikke bortgives, sælges, pantsættes 
eller belægges med Arrest eller Udlæg. 

.

1

111. Afgørelse af Tvivlsspørgsmaal, 
Lovens Ikrafttræden m. m. 

§ 18. I Tilfælde afTvivl vedrørende 
de i nærværende Lov omhandlede For-
hold træffes Afgørelse - hvor andet ikktt 



maatte følge af særligt vedtagne Bestem-
melser - af Ministeren, uden at Sagen 
kan ind bringes for Domstolene. 

For de af Kongen udnævnte Embeds-
mænd under Statsbanerne, jfr. § 9, kan 
dog ~pørgsmaal om Ret til Pension og 
Ventepenge, derimod ikke Spørgsmaal om 
Lønninger, fo1 dres afgjorte af Dum stolene. 

Lov af 26. Marts 1870, indeholdende 
almiodeliize Bestemmelser om Embeds-
og Bestillingsmænds Lønningsforhold m. 
v., er, med Undtagelse af sammes § 7, , 
uanvendelig paa det ved Statsbanerne 
ansatt11 Personale. 

§ 19. Denne Lov træder i Kraft den 
lste Oktober 1902. 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
.Ærede Br. Redaktør! 

De bedes optage nedenstaaende i det 
først udkommende Nuruer af >Dansk 
Lokomoti vtidendec. 

Det forbavser mig meget, at B. X. i 
dette Blad Nr. 4 har indsendt til Offent-
liggørelse Resultaterne fra Lokomotiv-
fører-Prøven i Nyborg; om det er fordi 
d'Brr. Eksaminander har faset saa mange 
Points, skal jeg ikke sige, men mig 
forekommer det, at det kun er til at 
skabe Misundelse med, da Karaktergiv-
ningen er meget forskellig i de 4 Sek-
tioner, og jeg vil sige, at her i Aarhus, 
hvor der ved Aftenkursus er gjort en 
Del for at faa en god Eksamen, her er 
der saa givet gennemsnitlig for lave 
Karakterer - hvilket jeg ikke tror er 
Tilfældet-, her er givet fra 65 til 25 Points. 

Da' denne Eksamen blev bestemt, 
blev det af flere i E sbjerg pointeret, at 
det var ønskeligt, om vi kunde faa ned-
sat en Kommission til at berejse de for-
skellige Sektioner for at afholde Prøven. 
Det er umuligt, naar der er 2 Eksami-
natorer i hver Sektjon, at der kan gives 
tilnærmt1lsesvis ensartede Karakterer, 
hvad derimod var let, naar de samme 
eksaminerede i hele Landet. Derfor maa 
vi søge at faa dette sat • igl'nnem til 
næste Gang, der .skal afholdes Eksamen, 
da det. vil blive af stor Nødvendighed, 
hvis der senere skal forfremmes efter 
Karakterer. Jeg h11aber, at alle - og 
ikke mindst Hr. ·B. X. - vil tænke over 
denne Sag og fremføre den til Drøftelse 
paa Generalforsamlingen nu i Marts 
Maaned. 

Med Tak for Optagelsen. 

* 

A. L. P e t e r s e n, 
Lokfyrb. Nr. 197, 

Aarhus. 
* * Bytning. 

En Lohomotivfører paa en let Ran-
J(eringsµlads ønsker at bytte med en 
Lokoruotivfører, som kører paa Linien, 
eller eventuelt med en 1. Kl.s Fyrbøder. 

Billet mrkt. >H. B.c modtager Re-
daktionen. 

* * * Til Efterlignelse. 

Da Ordren om Lokomotivførerprøven 
traadte i Kraft, tilbød vor Kollega Nr. 
345. Hansen, sig at unJervise de Fyr-
bødere, som indstillede sig til denne Prøve. 

At Undervisningen har været god, 
derfor borger Gennemsnitskarakteren (62 
Points), som, naar man hertil tager i 
Betragtning, at Undervisningen foregik 
om Aftenen efter Kl. 9, samt "\"ar gratis, 
tillige beviser, at Kollega Hans t:i n har 
lagt en prisværdig Opofrelse og Interesse 
for · Dagen, til stor Gavn og Støtte for 
Lokomotivfyrbøderne i København, og 
tillige et smukt Eksempel til Efterlig-
nelse for dem, saavel Førere som Fyr-
bødere, der besidder den Gave at kunne 
delagtiggøre andre Medansatte i deres 
med Tiden indvundne Kundskal)er og 
Erfaringer. Derfor vil vi ogsaa igennem 
Dansk Lokomotivtirlend.e • udtale vor 
hjerteligste Tak- for den Opofrelse og 
Interesse, hvormed Kollega Hansen har 
støttet os, ligesom vi ogsaa haaber, at 
<Ianne maa finde Paaskønnelse hos andre 
Medansatte, id et i ·anser Oplysningens 
Vej som den rette til at vække Perso-
nalets Interesse for saavel Pligter som 
Rettigheder. · 

København, den 9. Februar 1902. 
Samtlige Deltagere 

i U n d e r v i s n i n g e n. 
* * * Dagsorden 

for 
Generalforsamlingen i Nyborg den 14. 

Marts ~902 Kl. 9 Formiddag. 

Punkt 1. Formanden aflægger Beret-
ning om Foreningens Virksomhed . 

Punkt · 2. Hovedkassereren afl. Regnskab. 
Punkt 3. Forslag til Beslutning af 

Generalforsamlingen om, at For-
bundsbestyrelsen aflægger Beretning 
over Dansk Afd .s Virksomhed for 
det forløbne Aar paa hver ordinær 
Generalforsamling, af Lokf. L. 
Mauritzen, Fredericia. 

Punkt 4. Behandling af de til nærvæ-
rende Generalforsamling udsatte 
Sager fra 17. December 1901 : 
a. Forslag om Ansk. af et Forenings-

banner, afLkf. C. A. Petersen, Nyb. 
b. Forslag o:n Bestillingstillæg til 

Lok fr b. , der forretter F ørert,j eneste, 
af C: M. Christensen. København. 

e. Forslag om at faa Milepenge paa 
kortere Strækninger omforandret 
til Timepenge, af C. M. Chri-
stensen , K øbenhavn. 

Punkt 5. Forslag fra Aarhus Afdeling 
om Oprettelse af statsunderstøttede 
Kursus for vordende Lokomotivførere 
og vordende Lokomotivfyrbødere. 

Punkt 6. 1. Forslag om Vedføjelse at 2 ny , 
§§ til Lovene, om Nedsættelse 
af . et _ !Jdvalg med Hoved-
kassereren som bestandigt 
Medlem og yderligere ba-
staaende af 2 Medlemmer 
med 2 Suppleanter; der alle 
ere stationerede i samme By, 
til at • kontrollare enhver 
Stemmeafgivning sarut om, 
at intet Medlem er stemme-
berettiget, naar det staar til 
Restance udover den i Loven 
fastsatte Tidsfrist. 

2. Forslag om Indførelse af 
:Mærkesystemet ved Opkræv-
ning af Kontingentet, af Lokf. 
0. Aabel, Frihavnen. F.t 
lignende Forslag. er stillet af 
Lokfrb. Olsen, København. 

Punkt 7. Forslag til Beslutning af 

_.Ge~ eralforsamlingen om Fribefor-
dring pas Statsbanerne for Lokomo-
tivpersonalet i Frihavnen, af samt-
lige Lokomotivførere i Frihavnen. 

Punkt 8. a. Ænrlringsforslag til Lovene, 
af Københavns Afdelinger. 
Til Afdelingslovenes §. 1 : 
efter i Danmark indsætte& 
>samt de Lokomotivførere og 
Lokomotivfyrbødere, der er 
ansatte ved kommunale eller 
statsunderstøttede Institu-
tioner, nuar de er faglærte«. 
Til D. L. og L. F .s Love :: 
logen Afdeling under 100 
Medlemmer, kun 4Delegerede 
for hvert 100 Medlemmer. 
Generalforsamlingen er kun 
beslutningsdygtig, naar ~is. 
af de Deleg1irede er til Stede. 

b. Redaktionsudvalget træder i 
Virksomhed o~er ene ansvarlig 
for, hvad derkomm':lr i Bladet. 

c. Lokomotivmanna och Maski-
nisttidning bliver obligatorisk 
for Dansk Lokomotivfører- og 
Lokomoti vfyrlløder • Forening. 

Punkt 9. Forslag om Organisationens 
Anerkendelse, af Lokfrb. M. Mor-
tensen, ]]sbjerg. 

Punkt 10. Generalforsamlingerne sam-
mensættes af Hoved bestyrelsen pluw-
Afdelingsformændene samt 1 Dele-
geret fra. hver Underafdeling, og 
saaledes, at ved Afstemning regnes-
enhver Delegeret plus det Antal 
Medlemmer, Vedkommende repræ-
senterer. Altsaa saaledes: 4 Dele-
gerede stemmer for et Forislag og 
kun tre imod; men naar Stemmerne 
sammentælles, og det viser sig, at 
de tre repræsenterer et større Antal 
Medlemmer end de 4, er Forslagetfor-
kastet, af Lokf V. Jes persen, Struer. 

De ærede Afdelingsformænd anmodes-
om at foranledige, at de af Afdelingerne 
udsendte Delegerede forsynes med 
Legitimation som saadanne. Fornøden 
Blanket til Udfyldelse vil blive tilstillet. 
samtlige Afdelinger herfra. 

Esbjerg, den 22. Februar 1902. 
Chr. Christensen, Fm. f. H. B-. 

Meddelelse fra Formanden. 
I Anledning af, at Breve og Tele-

grammer til mig jævnlig gaar forkert 
og derved forsinkes grundet paa, at der 
findes 4 Lokf. af samme .Navn i Esbjerg, 
anmodes d'Hrr. om at benytte følgende 
Adr. : Lokomotivfører C hr. Chris t en-
se n, Skolegade 26, 2. Sal, · Esbjerg. 

Spørgsmaal og Svar. 
sp. 

sv. 

Ha.r Lokf. Ret til, naa.r Stationsbestyreren 
og Togf. give r Afgangssignal, at a.fgaa 
fra en Rebrussementsstation, naar han -
grundet paa at Togi·t er saa ·langt, at 
Maskinen og en Vog n holder udenfor Ud· 
kørselssignalet - ikke kan ee Signalets 
Stil,ing og ikke har modtage L skriftlig 
Tilladelse til Udkørsel eller bliver angeret 
ud. H. P. 
Lokf. maa selvfølgelig ikke respektere et 
for ham gældende Signal uden at være 
bekendt med sammes Stilling. Naar dette 
af ovenn ævnte Aarsag ikke kan ses, maa 
han ved en An s at gøre sig bekendt me<i 
samme. 

,Fredericia Dagblad•s Bogtrykkeri, Fredericia. 
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