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Forslag til Lov 
om 

fainningt'f m.v. for Tjenestemænd. Yed 
Postvæ:-:net. Statsbanernr, Tnlegraf-

og Told væsnet. 
(Sluttet'. 

Særligo Bestemmelser. 

12. 
Lov Nr. 8 l af 15. M1:1j 1903 om St.ats• 

b11nern!'s Or<lning ændres sasledes: 
a. I § 3 ændres >Telegrafingeniører< til 

,Signalinspektører«,> U oderbogholder« til, 8 /)g-
holder for Lønningsvæsnetc og ,Revisorer« til 
,K11ntorcbefer«. 

b. § 6·, 1. Stykke, bortfalder. 
c. I 7 ændres Ordene isanit <le til <l e 

5 første Lønningsklasrnr (§ 15) « til ,samt de 
til 17. - 23 Lønningskla"sse (§ 15 ' <. 

d. § Io affatte~ saale~es: , Det øvrige 
ve<l Statsbanerne fast ansatte Pe ~s 11 n:ile rl e'e-; 
i 2 Grapper, A og B. G r n p p e A. ii-mfotter 
<le 23 Lønningsklas~er, hvis Lønnin,:er Ted 
Statsbanerne fnstsættes i § 1 i Lrn· Nr. 
af om Lønni;1ger m. v. for Tjene,te-
mænd ved Pust væsnet. Statshanern1.11 Tølegrnf-
og Toldvæsnet. G r n p p e B. omfatter alt 
andet Personale, for saa vidt riet er fast ansat, 
særlig : Skri rerr, Billet.try kkera og Telegra 

fister, B1rne- og 'IelegrafarhPjrlere, ,.Led- og . 
Signalvogtere, Haandværkere . og Arbrjdere 
(hernn rl er Deputarbejdere). Lønningerne for 
de i drnne Gruppe . ansstte (ti l lp:ilke <ler 
02st1a efter nærmrre Bestemmelse kan Jerrres · 

, Unifo merings- og Beklædnin~·sgenst1rnde 1 fåst• 
sæ~tes under Hensyn til de paa Finansloven 
R,vne Bevillinger enten maaneds- , uge, <lag-
øller timevis e I ler e: tt-r Akkord .• 

e § 16 affattes saaledes: > Lønninger og 
IAlderstillæg til de i 11 nærntø Emhedswænd 
samt til de i § 15 Gruppe A. nævnte' Tjeneste-
mæod betales maanedsvis forud.« 

f. I Stedet for § 17, 2det og 3die Stykke, 
sættes følgende: 

>Indtil en T,ediedel af de ansatte Fuld-
mægtige og Ingeniørassititenter henregneR, til 
Ek~p editionssekretærer.« · 

g. § 18 affattes saaledes : > Lokomotiv-
mestre og L"komotivfofmæod faar frit Br'æn<l-
sel , Opsynsmanden paa Sprogø (saafremt trn' 
sa1:1dan ansættes) foruden Lønning sow 8ta-
tionsforstandtr af laveste Grad frit Brærirlsel , · 
fri Bølysning og Brugen afØei1s Jorder. Saa-
fr i> mt KontorLude fører Tilsyn merl Tjen e~ ttl-
bygninger el ·er Kontorlokaler, kan Ministe!en ' 
som Vederlag betfor tilstaa dew fri I3 ulig 
(oden Afkurtning i Lønningen) med Bræn1bel 
og Belys11 iog. Iøvrigt er enh,er 11,f Stat s-
banernes Tjenestemænd forpligtet til efter 
Ministerens Bestem mel se at mod tage an,. i:i t 



Tjenestebolig mod den fastsatte .Afkortoing i 
Lønningen.< 

h - § · 1'9 bortfalder. 
i. § 20 ændres til § 19. 
J. .§ 21 ændres til § ~O. 
Par-agraffens Bestøm~else af Dag- og Time-

pengenes Størrelse ændres til: 

,21de-23de Lønningsklasse 
6te-9de, 11 te, 13de-20de 

Lønningsklal!se 
Iste-Ste, lOde l2te Lønnings-

klasse 

pr. Time, pr. Døg~ 
75 Øre 9 Kr. 

30 6 

15 3 -
De før denne Lovs Ikrafttræden ansatte 

P11k:mestre beholde deres hidtidige GodtgørHlse 
for Tjenesterejser (henholdsvis 20 Ø. pr. Time' 
og 4 Kr. pr. Døgn.)< Paragraffen forbliver 
iøvrigt uforandret. 

k. §§ 22-25· bortfalder. 
I. Afsnit III Andel i Udbyttet (§§ 26 -

32) affattes saaledes (ny §§ 21-27): 

,III. An d e 1 i Udby t te t. 
§ IH. Naar Udbyttet af de under Stats-

drift staaende Stats- og Privatbaner med til-
hørende Færger og Søforbindelser i et Drifts-
aar_, har udgjort mere end 2 pCt. af den ved 
det paagæ!dende Driftsaars Begyndelse op11j orte 
An!ægssum, tilfalder der: 
· Generaldirektøren, Direktørerne og Over-

ingeniøren for Statsbaneanlægene, 
Tjenestemænd i 23de og 22de Lønnings-

klåsse, 
følgende Tjenestemænd af 2lde Lønnings-

klasse: Kontorchefer, Skibsførere af lste Grad, 
Tratikinspektører, Baneingeniører, Maskin-
ingeniører, Skibsingeniøren, 

følgende Tjenestemænd af 20de Lønnings-
klasse: Kasaekontroløre(, , Bogholderen for Løn-
ningsvæsnet, samt 

.. ' følgende Tjenestemænd i l8de Lønnings-
.· klasse: Fuldmægtige og Ingeniørassistenter, 
\ler virker som Ekspeditionssekretærer, Regn-

t1 ifabsførere under Bane- og Maskinafdelingen, 
Forstanderen for Billet- og Blanketforvaltnin-
gen - foruden deres Lønning en Udbytte-
andel tii' Deling efter nedenstaaende nærmere 
Regler. 

Ved Opgørelsen af Statsbanernes Anlægs-
sum ansættes denne til at være 180 Mill. Kr. 

iM 
ved Udgangen af Finansaaret 1901-02. For 
hvert følgende Finanssar bliver hertil at lægge 
de i Aarets Løb afholdte Udgifter, som i Over-
ensstemmelse med den ved de paagældende 
Bevillinger fulgte Posteringsmaade er opført i 
Statsregnskabets § 27 som Statsbanerne ved-
rørende. 

§ 22. Udbytteandelen fast.slllttes til: 
6 pCt. af det Udbytte, som svarer til over 

pCt. og indtil 2,5 pCt. 
3,5 pCt. af det Udbytte, 1:1om svarer til over 

2,5 pCt. og indtil 3 pCt. 
2 pCt. af det Ud bytte, som svarer til over 3 

pCt. og indtil 3,5 J Ct. 
1 pCt. af det Udbytte, som svarer til over 3,5 

pCt. og indtil 4 pCt. 
0,5 pCt. af det Udbytte, som svarer til over 4 

pCt. og indtil 5 pCt. 
af den ved Driftsaarets Begyndelse opgjorte 
Anlægssum. Udbytteandelen kan altsaa ikke 
overstige 0,0875 pCt. af Anlægssummen. 

§ 23. Udbytteandelen opgøres paa Grund-
lag af det af Statsbanerne aflagte Regnskab 
ornr Indtægter og Udgifter under fornødent 
Hensyn til Bestemmelsen i § 5 i Lov Nr. 101 

· af 6. April 1906 om en Stats-Brandforsikrings-
fond . Fordelingen sker saaledes, at det sam-

. lede Beløb deles i 1290 lige store Lodder, der 
fordeles mellem de paagældende efter Regler, 

.:fastsatte af Ministeren under Hensyn til Stil-
lingernes større eller mindre Betydning for 
Statsbanernes Økonomi. 

§ 24. For at blive delagtig i Udbyttet 
fordres, at Vedkommende i hele det paagæl-
dende Driftsaar har Fjort Tjeneste i en af de 
Stillinger, som efter § 21 berettiger til at 
tage Lod. 

§ 26. Udbetaling af Parterne sker inden 
9 Maaneder efter Driftsaarets :Udløb. Er 
Vedkommende paa det Tidspunkt, da Udbe-
talingen sker, afgaaet fr11 Statsl>anernes Tje-
neste, udbetales hans Part kun paa udtrykke-
lig skriftlig Begæring, fremsat inden · 2 Aar 
efter hans Afgang; nærmere Regler om, h\'or -
vidt og til hvem saadan Udbetaling kan finde 
Sted, fastsættes af Ministeren . Parter, om 
hvis Udbetaling der ikke stilles Begæring in-
den det nævnte Tidspunkt, eller som af andre 
Grunde ikke kommer til Udbetaling, tilfalder 
Andelsfonden (§ 26). 

§ 26. Hvis den Udbytteandel, der kan 



komme til Fordeling, ikke udgør saa meget, 
at Størrelsen af hver enkelt Lod vil naa 6 Kr, 
finder ingen Fordeling og U,lbetaling Sted, 
men den hele Udbytteandel henlægges til en 
Andelsfond, som stJres af Ministereo. Til 
denne Fond henlægges yderligere den nuvæ-
rende Andelsfond, de i § 25 nævnte uhæfede 
Beløb, Restsummer, der fremkomrQer ved Af-
runding, samt paaløbne Renter. Naar denne 
Fond har naat-t en tilstrækkelig St_ørrelse, vil 
den efter Ministerens nærmere Bestemmelse 
rære at brage til at fuldstændiggøre følgende 
Aars Udbytteandel; men ingen Part urtbetales 
! noget Aar, i hvilket Statsbanernes Udhytte 
ikke har oversteget 2 pCt. af Anlægs-
summen. 

s 27. De foranstaaende Btistemmelser om 
Andel i Udbyttet kan af Lovgivningsmagten 
til enhver Tid ophæres eller ændres, uden at 
der da af dem kan udledes noget 'Retskrav for 
de Paagældende, deres Efterladte eller deres 
Ho, heller ikke med Hensyn til Udbytteandel 
for det løbende Aar.< 

m. § 33 ændres til § 28. 
n. § 3-l ændres til § 2\:). Punkt b, lste 

Punktum affattes s,~aledes: > I de til Gruppe 
A. (§ lfi) hørende Tjenestemænds ( eventuelt, 
jfr. § 28, ogsaa i de i § 14 nævnte Embeds-
mænds Lønningsindtægt foretages fra deres 
fyldte 26. Aar en Afkortning af 6 pCt. til 
deres Peosionering)c. - I Punkt c. bortfalder 
Ordet ,Huslejetil læg<. - Sammesteds, tdet 
Stykke, BeizJndelsen, rettes Ordene > For Ptir-
sonalet af 151e Lønningsklasse, til: >~'or 
Tjenestemænd i Gruppe B·. (§ ' 1'6)c. 

o. s§ 35-38 rettes til §§ 3J- 33. -
Ligeledes rettes de der forekommende Hen-
visninger til §§ 31 og 35 til Henvisninger til 
§ -~ 29 og 30. - Hen visningen til § 3 7 i § :J5, 
1. Stykke i Slutningen· udgaar, ligesom 2det 
Stykke af § 37 (ny § 32), jfr. Lov Nr. 101 af 
6. April 1\:106 om en Stats-Branforsikrinis-
fond. 

p. § 39 benævnes § 34. I sammes første 
Linie tilføjes efter Ordet >Lov<: >med senere 
Ændringer, og i sammes 3. Stykke tilføjes 
efter Ordene ,§ 7<: ,og § 10c, 

q. § 40 benævnes § 3i>. 
Ministeren for offentlige Arbejder bemyn-

diges til i Lovtidende at lade Lov om Stats-

banernes Ordning optrykke ... og bekendtgøre 
med de i dt'nne § nævnte Ændringer. 

B e m æ r k n i n g. 
I Lov om Statsbanernes Ordning Nr. f' l af 

15. Maj 1903 nødvendiggør den ny~ Fælles-
lov for de 4 Etater adskillige Ændri g_er, som 
dog i Regl1>n ikke trænger til nogen Jlærmere 
Begrundelse. Særlig bemærkes: 

'I' i 1 .Æ n d ri n g c. (uy § 7 i Loven af 
15. Maj l 9u3) . Kongelig Udnævnelse vil her-
efter tilfalde samme Stillinger som nu og til-
lige (af systematiske Hensyn) Lokomotivmestre 
og n oglti flere Stationsforstandere. .,-

1' il Ændring j (ny§ 20 i samme Lov). 
Den forandrede Inddeling i Lønnil)i;sklasser 
bar nødfendigl,!jo1t den heromhandlede .Æn-
diing, hrnraf følger nogen F11rh0jelse af en 
Del af de nuiærende Satser, saaledes som 
nedenstaaende Tabel Yiser: 

,...._ 
-:i c,, i,,o ... 

t,: "'° i::l,.i:l,, 0,CD 
i:i,.~ (I)-· g; (I) a, I j I t"' a~ - ::ø IS> fil 
,f>. ~- t:S s: 
Q.. 

a, . a, c:, (!) 

a, 6' "' "" i:i,.~ i:l,,~ i:i,.IJQ (!) 

?P pp 0 00 • li'!" 
ci' ... 
CD "' OD = = a, 

113 al ... 
(!) .. 
"' g "" (!) 0-a, 

00 
"' 

'd CD 

:-c -- t,,OC,, \Sl i,;~· 00 1-3 s· 
(!) 

'd 
t,.:;C,, (X) CC :-c 

tj 
;I> \Sl "& 
0 JQ 

"' '-v-' =;;.= '-v-' 
'd rn .... c,, -:i :-c 

Q1 0 _,)I !S> 1-3 8 s· 8 
(!) 

(!) "' "" .,,_ ... 
:-c IJ'l 

i:,q tj (t) 

~ - 0-, "' :-c -,a 
IJ'l ... 
"' 

§ 13 (vedrører Telegrafvæsnet) . • 
§§ 14 og 15 (vedrører TolrlvæPnet) 

§ 16 (vedrører Po1:1tvæsnt1i). 
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Overgangsbestemmelser. 
§ 17. 

De ved Lovens Ikrafttræden ans~tte Tje-
nestemænd bevarer ved Bere11ningen af Alders-
tillæg, saalronge de forbliver i den samme 
Stilling, den af riem alt erhvervede Tjenestealrler. 
Saafremt nogen desuagtet verl . J!æHærende 
Lov faar mindre i Indtægt, godtgøres Ned-
gangen ham ,ed et, eller om foq1ødent fl.ire 
af de for hans Lønningsklassti fastsatte Alders-
tillæir, e,entuelt ved personligt Tillæg. 

§ 18. 
Ved Beregning af Tjeneste11lderen for de 

til Lovens 13de Lønningsklasse hørende Post-
ekspedienter medregnes den' T11I, i hvilken de 
Paagældende maatte have vært-t konstitueredA , 
som 'Posteltspedi·enter. 

Ved Beregning_ af Tjenestealderen for , 
Tjenestemænd und1H Pvstvæsoet i næ1 værende 
Lovs l ste, 5te og 7de Lønniogskl11sse betragtes 
6t,e ug 7,de Lønningsklasse i P.ustl~nningsloven 
Nr. l:HI af 23. .M11j 1 \:102 som en Klas~e, saa-
ledes at de Tjenestemænd, der Hd nærværende 
L•irn Ikrafttræden hører til 6te Løoniogsklasse . 
efter Loven af 1902, kan medrrgne den Tja-
nflstetid, de har till.,agelagt i 7de Lønnings-
klasse efte1 sidstnævnte L•iv. 

§ 19. 
E'or Assistenter v-ed Statsl.,anerne, hvis 

Tjenesll'alder er fastsat i Henho!d til Luv Nr. 
8 l af i 5. Maj 1903 § 23 a, regnes de første 
ef'ler denne Tjenestealdersdato følgende 4 .lar 
111,m tje,nte paa en lavere Begyurlelse-lønning 
end den, der i n:Brværende Lov er fa tsat for 
l 3tle LønniogskJa5se. 

De nul'ærende Stationsforsta11rlere, som ved 
Stationernes Indordning i Lønningsklasserne 
efter denne Lov kommer l 5de Lønningsklasrn, 
tillægges der 4. Aars forøget Tjenestealder fra 
Lorens Ikrafttræden at regne. 

Den U nderassist·eo ter ved Statsbanerne i 
Lov Nr. 81 af 15. Maj 1903 15 hjemlede 
Ret til efter 4 Aars Tjeneste at udnævnes til 
Assistent opretholdes for de inden nærværende 
Lovs Ikrafttræden udnævnte Underassistenter. 

13 e m ær k ni n g. 
lste Stykke svarer til den nuværende § 23 a · 

i Lov Nr. 81 af 15. Ma:j I 9(,3 om Statsbanernes 
Ordning. 

!!det Stykke tilsigter at raade nogen Bod 
paa det Indtægtstab, der er tilføjet de Assi-
st'enter, som er gaaet over til de laveste Sta-
tio11sforstanderstillinger, jfr. Bemærkningerne 
lornn Sirte - - - · 

3r1ie Stykke tilsigter at sikre Und·erassi-
stentn den dem nu tilkommende Rt!t til 
efter fire Aars Tjeneste at udnævnes til ARsi-
sten t 

§ 20. 
For de ved denne Lovs lkrafttrærlen an-

satte TelegrafistPr re, nes Tjenestealr!er"n fra 
deres Ansættelse som saananne med et Fra-
drag af 4 Aar, dog il<ke fra et senere Tids-
punkt end det fyldte 25. Aar. Saafremt de 
endnu ikke har fyldt 26 Aar, oppebærer de en 
Lønning af 800 Kr. og Alderstillær, regnet 
fra deres Ansættelse som Teltigrafis er, som 
fastsat fnr Tjeoestemæn'i under 12te Lønnings-
klasse. 0t'nne sidste Bestemmelse gælder dog 
ikke Telegrafister, der allerecle oppebærer et 
Alderstillæp; disse bevarer dette, indtil de 
fylder 25 Aar. 

§ 21. 
De Tjenestemænd, der ved nærværende 

Lovs Ikrafttræden er konstituerede som Told-
assistenter, faar vød Ansættelsen som Toldas-
sistenter dere-: Tjenestealder fastsat efter 
Reglerne i § 5 i Lov Nr. 47 af 29. Marts 
1904. 

Tjenestealderen for de under Told væsnet 
hørende Tjenestemænd i 3 , 9. og 1 L. Løn-
ningsklasse samt for den noder 17. Lønnings-
kh;.sse hø,eode Maskinmester pas Københavns 
Tuldbod beregnes frn den Tid, de har tilluadt 

. de paagæ:deode Stillinger. 
Tjenestealderen fur de Toldkontrolører af 

4de Lønningsklasse i Lov Nr. 2l•5 af 19. De-
cember 1903 om Limninger Yed Toldvæsnet, 
der i nænærendti Lov er indordnede noder 
16. Lønningsklasse, reg-oes fra deres Ansæt-
t&lse som Tuldkontrulører. 

Udtog i f Bemærkninger til Lovforslaget. 
- - - I Kommissoriet er det paalagt 

Kommissionen at stille Forslag til saadanne 
Ændringer i Lovene, at Ligheden i Lønnings-
forhold mellem Etaterne ,. i videst. muligt Om-
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fang naas. Kommissionen maa hertil bemærke, 
at man har forstaatt Kommissoriet saaledes, 
at der herved kun llI tænkt paa 
Lønningsforhold i strengeste 
F o r stand, p a a Lighed i de egent-
i i g tt L ø n ni n g e r. Man har saaledes 
anset det for at ligge ganske udenfor sin Op-
gave at komme ind paa de forskellige Regler 
om Tjenestemænds Adgang til at opnaa Pen-
sion ; mPn man er heller ik_ke kommen ind 
paa at undersøgP, hvorledes de forskellige 
Etafer er stillede ligeoverfor hinanden med 
Hensyn til Adgangen for Tjenestemændene til 
udenfor Lønningen at oppebære uvisse Ind-
tægter, og det bl. a. af den Grund, at det for 
de fleste' uvisse Indtægters Vedkommende vel 
i Almindelighed kan siges, at de kunne be-
tragtes som Vederlag for Ekstraarbejde. 

Medens Kommissionen saaledes i Alminde-
lighed har holdt Spørgsmaalet om de uvisse 
Indt.ægter udenfor sine Ovenejelser, er der 
uvg ~jort en Undtagelse mod Hensyn til Stat11-
banernes Tantieme Kommissionen skal ·ikke 
i mindste Maade komme ind paa 8pørgsmaalet 
om, i hvilken U dtitrækning de Forventninger, 
der i sin T.d blav stillede til Tantiemesystemet, 
er gaaet i Opfyldel se ; det er i alt Fald givet, 
at den Opgave, d~r er stillet Kommissionen 
gennem dens Kommissorium, ikke kan løses, 
naar man skal bibeholde Tantiemen for alle 
Statsbanernes Tjenestemænd. Giver man nem-
lig de underordnede Tjenettemænd i de fire 
Etater s a m m e nye fas te, væsentlig for-
højede Lønning og lader Statsbanernes Tjene-
stemænd yderligere beholde Tantiemen, bliver 
disse sidste bedre stillede end de andre 
Etaters; giver man omvendt Statsbanernes 
Tjenestemænd en s a a m e g e t 1 a v e r e 
fast Løn, sum Tantiemens Gennemsnit udgør, 
bliver de forurettede, da Tantiemen t>aade er 
en usikker Indtægt og tilmed efter al 
Sandsynlighed bar nsaet sit Højdepunkt og 
fromtidig vil synke anselig. Man har derfor 
med Nødvendighed maattet foreslaa, at Tan-
tiemen afskaffes for alle Statsbanetjenestemænd 
af U oderklasserne og Mellemklasserne, imod 
at de faste Lønninger til Gengæld forhøjes 
merl et Beløb, der omtrent sva_rer til Gennem-
suilttt af det Beløb, der i de sidste tre Aar 
er udbetalt de paagældende Tjenestemænd som 
Tantieme. For disse opnaas der herved den 

betydeli11e Fordel, at den i de sidste Aar ud-
betalte Tantieme, som dels paa Grund af den 

. her foreslirnede nye Lønningslov, rlels pu 
Grand af Anl æg af nye urentable Baner maa 
antages at ville blive formindsket stærkt i de 
følgende Aar, bliver fæstnPt som Lønning, saa 
at deriis Indtægt fra de gode Aar ikke staar i 
Fare for at blive formind':!ket ved stigende 
Driftsudgifter. Paa den anden Side bliver det 
muligt ved Forandring af T1mtiemen til en 
fast Lønningsdel uden at skride til nforholds-
mæssige Lønningsforhøjelser at til vPjebringe 
den Lighed i Løaningsvilkaare.ne for Ligestil-
lede i de fire Etater, som det er Kommis-
sionens 9pgave at naa. For de overordnede 
Stat1:1banetjeneste.mænds Vedkommende. hvis 
Indflydelse paa Driftens . Økunom i i ethvert 
Fald er uomtvistelig, har Kommissionen her-
imod ikke anset det for rigtigt at foreslaa, at 
Tautiemen ophæres, dels fordi dens Bevarelse 
for disse i og for si~ bar sin Betydning til 
Fremme af en øl,011uwisk Drift af Statsbanerne, 
dels fordi Tl\ntiemens lnrlrPgnin :2 i Lønnin-

. gerne her vildo føre til vål bøje faste Løn-
ninger. 

De køb~nhavnskc 
Afdelinger. 

Ved de københavmike Afd elingers :'t1 ørl e den 
19de Oktober holdt Lokomotirfører O sc ar 
Lar i;, en Foredrag om >J ti rnban e~urholri i 
England «. Efter Foredraget, s9m vil blive 
meddelt i Blad et af Foredragsholqeren, var 
der Diskussion angaaende F'urslaget til Løn-
ningslovene. 

Der nedsattes et Ud valg, . Lestaa, 11rl e af 
Førerne Kan n og Jespers e n srn1t Fyr-
bøderne F 1 v r e n t z, K as s i n g e r ug H a n-
s en, til at fremkomme med Forslag angaaPnde 
Dannelsen af et Sangkor. 

Afdelingernes Andespil vil blive afholdt Fredag 
den 8. N u" em ber. Efter Spillet vil dn blive 
Aftenunrlerhuldning og mulig en lille Dans. 

R ()osen , 
. Mødets Sekretær. 



Oversigt over Hovedbestyrelsens 
Møde 

den :'10. Oktbr. 19:,7 i Kbhvn. 

Dagsorden: 
Punkt 1. Lønsagen. 
Punkt 2. · Entituelt. 
Fraværende paa Grund af Tjeneste var 

NæstformandtJn Lokf. 0. Larsen. 
Forhandlingsprutokollen fra forrige Møde 

oplæstes og godkendtes. 

ad Punkt L. Det paalagdes Lønning~ud-
,·alget, der s·J m bektindt bet1taar af Formandeµ, 
Næstformanden og G. Lund, at fremme Løn-
sagen snarest. 

Udførligt Referat af Fo1 handlingerne er 
tilført Forhandlingsprotokollen. 

ad. Punkt 2. Eventuelt. 
lste Sag. Tilført Forhandlingsprutokollen. 
21len Sag. .14,ra Generaldirektionen forelaa 

følgende Skrivelse: 

Under 26. Juli d. A . har Foreningen til 
Ministeriet for oft'tmtlige Arbt-jder indsendt 
et fornytit Andragende om Forfremmelse til 
Lukumotivførere af de Loltomotidyrbødere, 
dt-r til Stadighed furretltJ Lokowotivfører-
tjeneste. 
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I denne Anledning skal man 1ifttir Mini-
steriets Anmodning under Henv .sning til 
den ved Fortilag til l!'inanslov for FinanB-
aaret 1908 09 søgte Furøgelse af 15 Lo ko-
motivførere herved me,ldele, at Minister iet 
iøvrigt ikke bar set sig i Stand til at tøge 
Andragendet til Følge. 

A mb t. 
J . Harh off. 

Dansk Lokomotivfører- og Lokomotivfyrbøder-
Forening, _Adr : Hr. Lokumotivfører C hr. 
Christtmsen, Esbjerg. 

M.' Mortensen foreslaar i Anledning af 
ovenstaaPndc Skrivelse, at der hus Afdelingerne 
indhentes Oplysning om, hvor mange LokolllO· 
tivfyrbøderP, der til Stadigb.ed forretter L'.:iko-
motivførertjeneste og i hvor langt Aarema.al. 
Paa Grundlag heraf indsendt s Andragerude 
aogasende Sagen til Regering og Rigsdag. -
V tid toges. 

3die Sag. Fra Jernb.meforeningen er m<Jd-
tsget følgende Skrivelse: 

I Anledning af, at der fra Statsbanernes 
Lokom.otivfører-Fur•ninµ; er frtimkommet 
Anmodning . om Oprettelse af en særlig Kreds 
for Lokomotivførere i Jern baneforeningen, 
samt fra Dansk Jt<rnbaneforbund om Rekon-
s\ruktion af Fællesnd rnlget onder Hensyn 
til Hensigtsmæssigbedt>n af, at Personalet 
slutter sig til de to store Organisatinner: 
Oansk Jernbaneforbunrl og Jernbaneforenin-
gen, hin sidstnæv11te Ji'urenings Forretnings~ 
ud valg paa et M ørle den 12. ds. vedtaget, 
dels 11t henvise SagPn til Hepræsentant-
skabet og dels at søge sammenkaldt et Møde 
af Repræsentanter for de i Fællesodl'alget 
repræsenterede Forenin11er for at drøfte de 
fremtidige Formrr fur SamarbtJjdet indenfor 
vor Etat og Muligheden af, at Lokomotiv-
førerne slutter sig til Je:,rnbaneforeningen og 
Lokomotivfyrbøderne til Dansk Jernbane-
forhnnd . 

Idet bemærki-s, at Antallet af Lokomotiv-
førere i Jernliantifureningen for Tiden er 
193, tillader man sil! at meddele, at. Jern-
baneforeuinge n !lom Rtivrædentanter til et 
saadant eventuelt Møde valgte d'Hrr. Med-
lemmer af Forretningsudl'alget-, AssistPnterne 
C. Kragh og C. Schmidt, Københavns Gods-
baneeaard. 

Nærværende Skrivelse er kommuniceret 
Dansk Jernbant>fnrliunrl . Saafremt denne 
Forening samt Dansk Lokomotivfører- og 
Lokomotivfyi bøde1 -~'orening akcepterer For-
slaget ved et Snn til Jtirubaneforeningen, 
vil sidstnærnte Forening tage Initiativet til 
Sammen kaldelse af et Møde, i hvilken An-
ledning den ærede l'orening eventuelt bedes 
fremsætte sine Ønsker om Tiden og Stedet 
samt opeivP, hvilke RElpræsentsnter, den har 
valgt. Men da Sag,m skal bPhandles pas 
Jernbaneforeningens Ri>præsentantskabsmøde 
den 11. og 12. Oktober d. A., er det nød-
vendigt, at Resultatet af det foreslaaede 
Møde foreliiiger for underte11nede Formand 
i Be1nndelsen af næste Maaned, f. Eks. in-
den den 6te. 

.Ærbødigst 
P. F . V. 

N. Die c hm an n, 
Formand. 

Dansk Lokomotivfører- og Lokomot,ivfyrbøder-
Forening. 

Foranlediget af ovenstaaende Skrivelse af-
holdtes et Møde i København den 3. O'ktober 
d. A. med Repræsentantt'r for J . F, D. J. F . 
og D. L. og L. F. Som Repræsentanter for 
sidstnævnte Organbation mødte Formanden og 
Næstformanden. 

Foranlediget af forskellige Rygter om, at 



vor brganisations R,øpræsentanter skulde have 
tilraadet en A<lskil!t•lse af vor Organisatfon, 
meddeler Hovedbestyrelsen, at disse Rygter er 
aldeles ugrundet. !øvrigt forel æ~ges Sagen 
pas førstkommenrle Generalforsamling. 

Fredericia, den 3l. _Oktbr. 1907. 
L. M a u r i t z e n, 

Sekretær. 

· Faren ved Lokomotivtjenesten og 
Forebyggelsen derimod, 

(Af forhv. Jernbanelæge Dr. Herzfeld ved de 
tyske Statsbaner). 

Oversat ved Her m Oh Isen. 

Enhver, der anstrenger sig for at undersøge 
Aarsagen til indtrufne Sygdomme, vil komme 
til den Overbevisning, at det ved de menne-
skelige Organers Virksomhed i første Linie er 
den ydre Indflydelse, som gør sig gældende, 
naar disse afviger fra den oprindelige Norm. 
Denne Erkendelse har bevirket, at det hygi-
ejniske Spørgsmaal maatte tages med i Be-
tragtning-, hvor det ~jaldt de forskellige Be-
skæftigelsers Art og Udførelse, som var af-
hængige af Erhvervet, og m·an knyttede derfor 
de under Arbejdets Udførelse fremkaldte Syg-
domme sammen under Begrebet >Erhvervs-
sygdomme,. 

Disse Betragtnin~er lærer os, at det hoved-
sagelig er Paavirkningerne af et enkelt Stof, 
der fremkalder saad,rnne Sygdomme, idet disse 
er forbundne med A -b"jdet, til Eks. er Blyets 
Paavirkning Tilfældet hos Malerne, Typograf-
erne og lignende Erh rervsgrene, medens det 
hos Glarmestrene er Kviksølvet og ved Hatte-
mager- og Stenhugger- Professionen er Støvet, 
som bærer Skylden, o. s. v. 

Ofte er det Spørgsmaal fremkommet, om 
saadanne eller li irnende Erhvervssygdomme 
er forekommet ved J t:1rnbaneetatens Personale. 
Dette Spørgsmaal maa besvares med Nej I 
Det ligger klart sum_ D11gen, at ved de enkelte 
Bestillings- og Embedsq:i_ænds Klassers for-
skelliga1tede Virksomheder lader en Inddeling 
af Aarsagerne til Sygdomskilderne sig ikke 
gennemføre; men heller ikke ved de forskel-
lige Grupper af dette Personale forekommer i 
Ordets rette Betydning nogen Erhvervssyg-

domme. Vel finder vi, at der ved visse Grup-
per hyppigere forekommer en bestemt Art 
Sygdomme, ved andre en an<l en Sygdom, men 
en sær lig Art Sygdomme i Forhindel:1e 
med den tJenstlige Virksomhed kan dog ikke 
konstateres. 

I efterstaaende Linier skal jeg forsøge at 
paavise den Skadelighed, som influerer paa 
Lokomotivpersonalet. 

Hvem der vil lære Gru nJene for Afvigel-
s1:1rne fra de normale Sygdomme at kend11, 
mas ogsaa keude den lndflydelsP, som Arbej-
det ifølge Stillingen udøver pas sunde og nor-
male Mennesker, og saa mas vi først og frem-
mest tage Tjenestens Indflydelse paa Perso-
nal et i Betragtning for derigennem at kunne 
forstaa Sygdommeqe og Dødsaarsagerne . . 

Lokomoti, pe1 sonalets BPstilling indskræn-
ker sig ikke alene til det legemlige og fysiske 
Arbejde, men der stilles ogsaa store Fordringer 
til Sind og Aand , af hvilken Grund ludflydel 
sen af dette Personales Beskæ.ltigelse maa 
tages i Betragtning i begge de sidstnævnte 
Retninger . 

Ved Brugen af de legemlige Kræfter for at 
udføre det paahvilende Arbejde paavirkes selv-
følgelig Legemet mest, og den U dstrækniog, 
i hvilken Kræfterne anvenrles, retter sig nu 
en Gang efter Arbejdstidens Længde og Ar• 
bejdets Størrelse. Betragter vi derefter Loko-
motivpersonalets Tjeneste fra disse to Syns-
punkter, 11aa støder vi atter her paa en iøjne-
faldende Forskel. Fyrbøderen maa producere 
et langt større legemligt Arbejde end Føreren, • 
der til Gengæld er t1lmaalt et overordentligt 
stort aandeligt Arbejde. 

Naar vi gennemlæst:r Lokomotivførernes 
Tjenestereglement, saa finder vi, at foruden 
den nødvendige Pasning og Førelse af det 
betroede Lokomotiv ( Pag. 1, I)•) er yderligere 
foreskrevet følgende Opgaver. Fyrbødernes 
Undervisning (Pag. 1,2) saavel som Ansvarlig-
hed for dennes Handlinger (Pag. 1,3-4), der-
næst Ansvaret for Maskmen (Pag. 6, 7, 9 og 
12,1). Dertil kommer saa Opmæ, ksomhed en 
paa Strækningen og det nøjagtige Kendskab 
til denne (Pag. 16). Tillige maa saavel F ører 
som Fyrbøder i selv det største Faretilfælde 

*) De angivne Pag. er efter Reglementet tor <let 
tyske Lokomotivpersonale. 
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handle med Koldblodighed og en hurtig og 
klar Tank.egan~, men de 01a11. desuagtet rlog 
ikke forlade Maskinen ( Pag. 1 ,li). 

Af disse faa Uddrag fremgaar det, at der 
stilles umaadelig store Fordringer til F-,rerens 
Aandirnærværels11, Sind og Gemyt. Med Hen-
syn til di,t legemlige ArtPjde er Fordringerne 
JQindre ved Maskinøns Førelse og Tilsyn 
Iagttagelsen af Vandstandsglassene, Bremsens 
netjeniog og ligne11rle logredienser er, takket 
være den tekniske Urhikling, ikke forhunrlet 
med ret store Anstrengelser; men a11derl erles 
med Fyrbødøren, denne maa vedligeholde 
Fyret, og hvilket tt Kvantum af Kul maa 
ban ikke tilføre den fyrige Ganger. Ved d('!tte 
Arbejde er Legemet i uafbrudt Bevægelse, og 
i første Linie stilles der store Fordringer til 
Rygraden, da ban stadig mRa bukke sig. 

Den saa godt som stadig staaende Stilling 
pas Maskinen bar en meget stor Indflydelse 
pas Legemet, Omend der ogsaa er anbragt 
t,o &mas Sæder for Føreren og Fyrbøder ·n, 
saa vil den ene af dem kun sjælden kunne 
drage Nytte deraf. Vel har menneskekærlige 
Røster bævet sig for at lade Føreren udføre 
sin Tjeneste i siddende Stilling, i Analogi med 
Avtomobilførerens; men dette velmente For-
slag lader sig nu ikke gennemføre Man kan 
ikke sammenligne Førelsen af en Avtumobil 
med et Lokomotiv. Avtomobilføreren mas 
selv lede sit Køretøj, da han ikke kø rer paa 
en foreskrevet Bane. Han behøver derfor en 
vis Art Modstandskraft og kan i tiiddende 

_, Stilling bedre og med større Kraft bevwge 
Styrehjulet end som i staaende Stilling. 

(Forlsæ tes). 

PERSONALIÅ. 

24.-10. 07. 

Død: 
Lokomotivfører Nr. 24 P. C. Carls""• Nyborr, 

n af~aset ved Døden. 

l. -11. (17. 
Haanrlrærker i Aarhus Nr. 17 .', H. A. l,.,ft 

fvrfnrnmes til Lokom •>ti\'f)rbøder Nr. 2· 7 
l<'rnderiksbavn. 

København 8 . Afdeling 
Afdelingen afholdt Mødti den 23. Oktober 

fur at vælge Formand og Suppleant i Stedet 
fur de fraflyttede Østerberg og J uhansen. 

Til Formand valgtes Fører G. Laursen, til 
Suppleant Fyrb. 365 Hansen. 

.Meddelelse 
til Afdelingerne. 

Forslag,. der ønskes behandlede 
Hoved-Generalforsamlingen 
maa være Formanden 1 
senest den 15. Februar 

paa 
1908, 
Hænde 
n. A. 

Formandens Adresse er: Jern-
banevevej 31 I, Esbjerg. 

Hovedkassererens Adresse er : 
Svanholmsvej 1 6 III, Køben-
havn V. 

Sekretærens Adress~ er: ,,Gjed-
desborg", Fredericia. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. Abonnementsprisen er 1 Kr. halvaarlig. Avertissements}Jrisen er paa Omslagets l ste Side 15 Ø. og p::i.a. Omslagets andre Sider 12 Ø. pr. mm. Plads i Spaltebredt c h a I v a :ir I i g. _ Spaltebredden er 68 mm. Samtlige paa Omslaget tegnede Annoncer ere staaende mindst 1/ 1 Aar. I Slutningen ar Tel<s ten optageo Annoncer til en Pris af 10 Øre pr. P etitlinie eller dens Plads, med Fradrag af 20 pCt. for staaende Annoncer. Ekspedition: L. Mau ritzen, »Gjeddesborg« , Frederi ci~,. 

•J<'tedericia Dagblad«s Bogtrykkeri, Fredericia 
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