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25 Aars Jubilæum. 

Lokomotivfører ,v. Andersen. 

Den l ste November fejrede et af vore tro 
1''oreningsmedlemmer sit 2:l Aars J ubilæum, 
nemlig Lokomotivfører V. Andersen, Køben-
havn H. 

Andersen ansattes l. Nuv. 1882 som Fy rh. i 
Frerleriuia, var dernftt'r st11tirrneret baade i Ny-

borr, Freder iki;hiwn og Struer, inrlti l han den 
1. April 1895 fo rfre mmedes til I,,1komotivfører 
i Københarn . 

Jubilaren modtog paa Førerstuen nærnte 
Formiddag sammen med J u~ilaren Lokf. P. 
Q,ist t> t smukt Guldur som Erindring frn 
Kolleger. V. Andersen har altid været en 
god Kolle 11 a samt en god Organisationsmand 
og stedse mødt, naar Foreningen kaldte, enten 
til Alvor eller 1'' urnøjel,;e. Han og Hustru 
har opdraget en stor Børnefl .,k, saa d1:1r har 
jo nok til Tirler maattet spekuleres en Dtl l fo r 
at fas Skilli ngerne til at passe ti l UdgifternP, 
Idet vi nu t rin ger Jubilaren vor bedste Tak, 
ønsker vi ham et godt Helbred samt Lykke i 
de kommende Tider for ham og hans Hjem. 

Lokomotivfører S. C. Nielsen. 1 

Lokomotivfører S. C. Nielsen, Skanderborg, 
fej rede deu 3. September sit 25 Aars Jubilæum 
som Lokomotivmand under stor Deltagelse fm 
Ptirsonalets Side. 

Juuilsren , der er et trofast Medlem af D. 
L. o~ L F. og en ·god Kollega, blev om Mor-
genen vækket med Musik. Om Formiddagen 



indfandt det tjenstfri Per11onale og Lokomotiv-
formand Grosen sig og overrakte Jubilaren et 
Sølvur med Inskription. Efter en vellykket 
Frokost,, der gjorde Fru Nielsen al .Æ re, skiltes 
l'ersonalet med gode Ønsker for Jubilaren og 
hans Familie. 

Skanderborg Afdeling. 
• Den 9. September foretog Skanderborg Afd. 
Udflugt til Silkebori og Svejbæk. 

I Silkeborg blev først Papirfabriken beset, 
og efter Frokosten var der Besøg paa Brygge-
riet, hvis fortrinlige Produkter vederfaredes 
fuld Retfærdighed. 

Efter Sejlturen til Svejbæk var der Fælles-
spisning, hvor der overra'ktes Bædersgæsten, 
Hr. pens. Lokomotivfører C. A. P e tersen, en 
Spadserestok med Sølvhaandtag fra Personalet. 

Aftenen sluttede med en lille Dans, og 
samtlige Deltagere var enige om at have til-
bragt en vellykket Dag. 

Ved Hr. Maskininspektør Waagensens Vel-
villie var der bevilg"t Frihed til det Persoale, 
der havde søgt derom. 

V. Mø 11 er. 

Christian den IX.s Fond. 

Af Kong Christian den IX s U nderstøttel-
sesfond ved de danske Statsbaner vil der den 
29. Januar 1908 kunne uddeles 700 Kr. i 
Portioner a 100 Kr. . 

Ansøgninger om at blive delagtig . i Ud-
delingen maa for at komme i Betragtning 
indgives inden Udgangen af indeværende Aar 
til et af Bestyrelsens Medlemmer. 

Legatet uddeles til ansatte, som uforbkyldt 
ere komne i Trang og til ansattes trængende 
Efterladte, hvilke sidste i Henhold til Fundatsen 
kommer i fortrinsvis Betragtning · ved Ud-
delingen. 

Bestyrelsen bestaar af: 
Generaldirektør Ambt, 
Assistent, Frk. A, Weetergaard, København , 

Trafikinspektør Wissenbach, Fredericia, 
Skibsfører Heise, Korsør, 
Pakmester Uuelund, København, 
Banebast yrer Seemann, København, 
Baneformand V. Olsen, Skive, 
Værkmester P. Mikkel sen, Aarbu~, og 
Lokomotivfører 0 . Larsen, København. 

Faren ved Lokomotivtjenesten og 
Fore bygge Isen derimod. 

( \f forhv. Jernbanelæge Dr. Herzfeld ved de 
tyske Statsbaner). 

Oversat ved Harm. Ohlsen. 

- II. 
Lokomotivføreren har en foreskrevet Bane, 

han betjener sig ikke af et Styrehjul, men 
af en Arts V ægtstangforbindelee, Regulator-
svinget og Styrestangen , og han kan bedre 
trække disse i staaende 8tilling. 

Hvorledes Fyrbøderen i siddende Stilling 
skulde være i Stand til at vedligeholde Fyret 
med . Kul er aldeles ufattelig; maaske vil Tek-
niken med Tiden bringe det saa vidt, at Ma-
skinerne forsynes med avtomatiske lndfyrings-
apparater, men foreløbig maa Tjen~sten dog 
udføres i staaende Stilliny, hvilket har en 
skadelig Indflydelse paa Blodcirkulationen. 

Den staaende Stilling paa Maskinen gem-
mer endnu en uheldig Egenskab i sig. Den 
angaar Blodets Kredsløb. Hjertet maa gennem · 
Blodaarerne suge det forbrugte Blad fra de 
dybere liggende Aarer og tilfører Lungerne 
dettt1, for at det atter kan blive blandet med 
Ilt. Denne Blodcirkulation er selvfølgelig af-
hængig af Legemets Stilling, thi er denne 
stasende, bliver Cirkulationen besværligert1, 
medens den ved den vandrette Stilling lettes 
batydelig. Ethvert forceret Arbejde fordrer 
ogsaa forøget Kraftudviklin2;, og hvor ikke en 
saadan er til Stede, bliver A1 bejdet mangelfuldt 
udført. Ved foICeret Arbejde paavirkes i første 
Linie Hjertet. I Længden vil dette ikke mere 
kunne udføre det forøgede• Arbejdt1, og vi ser, 
at der hos ældre Lokomotivførere ofte fore-
kommer Tilfælde af ltejl ved Hjertets Virk-
somhed. I andre Tilfælde tømmes Blodet ikke 
ordentlig ud af Blodkamme - vi staar over-
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for en Blodansamling i den nederste Del af 

Legemet, Benen·e og Underlivet, og paa <len 

Maade fremstotar Aareknuder, Hæmorrhoider, 

Sygdomme, som vi ligeledes hyppig findar bos 

ældre Førere. 
Til de øverste Legemsdele maa Hjertet 

pumpe Blodet op i Blodkarrene og atter her 

besværliggøre Hjertets Arl>ejde ved den ved-

varende staaende Stilling. Bliver dette Ar-

bejde mangelfuldt udført, saa opstaar Blod -

mangel i Hjernon, og i saadanne Tilfælde 

staar vi overfor Horedsmerter eller endog 
Besvimelsesanfald; dog er Hjert1,t i stor Ud-

strækoing i Stand til selv at regulere Blodets 

Cirkulation, saa diS11e Sygdomstilfælde fore-

kommer heldigvis kun sjældent. 
Endnu en skadelig Indflydelse paa Legemet · 

er ~'ørerhusets snævre Rum og den uforholds-

mæ! sige stærke Varmeudstraaling. Fra Fyret 

i Kedlen udviklPs en overordentlig høj Tem-

peratur, meJens der fra det aabne Parti bagtil 

ved Tenderen stadig cirkulerer en kold Træk-

luft. Disse .E'orhold er absolut egnede til at 

fremkalde Katarrh og saakaldte Forkølelses-
sygdomme. 

Mange Jernhanelæger tillægger de Rystel-

ser, som Legemet ifølge Virksomheden er ud-

sat for, en meget stor Betydning. ~'orfatteren 

af disse Linier deler dog ikke denne endog af 

mange Nervelæger fremsatte Anskuelse. Det 

ligger ganske vist klart som Dagen, at Maski-

nen hæves og sænkes ved ethve1t Skinnestød, 

hvad der bevirker en lodret Bavægelse af 
Legemet, eller dette bringes i en svingende 

Tilstand gennem Maskinens Bevægelse i Side-

retning; men denne Bevægelse er af en saa 

regelmæssig . Beskaffonhed, at det ikke kan 

J•aavises, at Legemet vil kunne tage Skade 

deraf. Her spiller ogsaa Vanen en storRolle; 

thi ligesom t111 rigtig Sømand ikke mere an-

gribes af Søsyge, saal~des vænner Lokomotiv-
personalet sig ogsaa i Løbet af kort Tid til 

denne gyngende Bevægelse. Anderledes for 

holder det sig ved pludselig indtrufne Rystel-
s.er af den Art, som forekommer ved Uheld; 

dog angaaende dette Emne skal vi senere 

komme tilbage ved Omta 1en af Uheld. 
En uheldig Ting for Lokomotivpersemalet 

er den uregelmæssige Levemaade, som selvføl-

gelig er afhængig a f Erhvervet. Ligesom Om-

skiftningen fr11 Tjeneste til Hvile og Søvn 

foregaar meget uregelmæssig, ligesaa l!r lnd -

tagPlsen af Maaltiderne i højeste Grad forskel-
lige. f Da de første Punkter vil blive behandlet 

under Emnet Tjenesteinddelingen og. Tjeneste-

tiden, skal vi i Korthed omtale Indflydelsen 

,·ed den uregelmæssige Ernæring. 
Trafikens Besørgelse medfører, ·at Lokomo-

tivpert1onalet ikke kan udføre den samme Tje-

neste hver Dag, og derfor kommer det ogsaa, 

at de Ansatte ikke har Ro til at indtage 

Maaltiderne hverken paa samme Ttdt!r eller 

Stedar. At netop Regelmæssighed i Leve-

msaden er af en meget stor Betydning, derom 

har sas bekendte Mænd som Beetz, Bra bmer, 

Swechten og mange andre udtalt sig. Naar 
Personalet ikke kan indtage dtltS Maaltider i 

Hjemmet, men maa benytte Lejligheden til at 

varme og fortære Maden ude i de forskellige 

Depoter, saa medfører dette, at det paa saa-

dsnne Dage faar en anderledes tilbererlt og 

.ikke egnende Kost, der naturligvis heller ikke 

svarer til Legemets Krav. Deraf ser vi, hvor-

ledes de hyppig optrædende Sygdomme som 

Mavekatarrh og andre Mavelidelser opstaar. 
Den noder Kørslen forekommende Støvud- -

vikling anses ogsaa for at have en uheldig 

Indflydelse pas Lokomotivpersonalets Sundhed 

Hertil skal dog bemærkes, at netop Maskin-

personalet lider mindst af det fra Jorden op-
hvirvlede Støv, idet dette først træffer den 

efterfølgende Vogn, og Maskin~n har da alle-

rede forladt Stedet, naar Støvskyen har naaet 

Førerhusets Højde. Derimod lider Fører og 

Fyrbøder ved Kulstøv og Røgudviklingen. 

Opspyttet fra disse er ogsaa stedse stærkt 

blandet med denne Art Støvpartikler, men en 

skadelig Indflydelse paa Lungevævet er ikke 

konstateret, i Særdeleshed da Kul i en finere 

Fordeling maa anses for at være desinficerende, 

og kun den direkte mekaniske Behandling af 

disse kan virke skadelig. I al Almindelighed 

er denne Indflydelse for sunde Lunger ikke 

saa skadelig, som det antages. 

Naar vi hidtil har omtalt Indvirkningerne 

paa Legemets Tilstand, saa kommer vi nu til 

Besvare1sen af Spørgsmaalet om, i hvilken 

Grad Tjenesten paavirker Aand, Sind og 

Gemyt. 
Her msa man i første Liniti tænke pas det 

store Ansvar, som en Lokomotivfører og Fyr-
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bøder under Kørslen er belastet med. Hun-
dreder af Menneskeliv og store V ærdi l r af 
Gods er afhængig af Lokomotivpersonalets 
punktlige Pligtopfyldelse Bevid5lheden om 
denne Pligt bør intet Øjeblik forlade en Loko -
motivfører, selv om han stsar overfor en kri-
.tisk Situation; i eth"ert Sekund og Minut mas 
han være sig be\'idst, hvorme~et der er af-
hængig af hans Handlinger. Denne Ansvars-
følelse kan intet Menneske bedre bedømme end 
en Læge; thi Iigesasvel som en Patients gun 
stige Fremgang er afhængig af dennes Sand 
bedstilstand, sasledes er den Rejseodes Liv 
og Sundh , d, Godsets Vedligeholdelse og Be-
skyttelse, Togpersonslets Velfærd, ja endog de 
nærmest Strækningen tilgrænsei:;de Egne, af-
hængig af Lokomotivtjenestens korrekte Ud -
førelse. 

At saavel Føreren som Fyrbøderen under 
disse Forhold stadig befinder sig i en vis 
Spænding og Sindsbevægelse, er let at forstss 
og ligger ogsas klart for Haan<1en, og sasledes r 

er Sind og Gemyt i uafbrudt Virksomhed. 
Af den Grund mas man ikke fJrandres, naar 
man ret hyppig hos ældre Førere mas kon-
statere en Slappelse af de sandelige Evner, 
forbunden med Gemytforandring, Svagheder, 
der almindelig under Begrebet Nervesvækkelse 
optages i Ordet N eurastheni. 

Ht'rmed er stærkt tilknyttet Tjenestens 
Indflydelse pas Sindsorgsnerne, og naar disse 
i Ordets strengeste Betydning rosa regnes 
merl til Legemets Organer, sas lader Arbejdets 
skadelige Indflydelse pas Syn og Høreorganerne 
sig ogsas bedst diskutere ved denne Lejlighed . 
Vi ser bort fra Pasvirkningerne psa 8indsor-

- ganerne af andre Momenter, sassom Støv etc., 
da vi senere vil berøre disse ved Omtalen af 
Faren under forekommende Uheld. Derimod 
vil vi her kun betragte Funktionsforstyrrelserne. 
- Føreren mas med den mest spændte Op-
mærksomhed holde Udkig over Strækningen, 
som h·sn befarer, ikke alene ethvert Signal, 
men enhver Hindring, som kan forekomme pas 
Strækningen, mas han observere og gøre sin 
Indflydelse gæl ,lende pas. Hans Øjne an-
strenges som Følge deraf i en usæd,anlig høj 
Grad. Da han er vant til at indstille disse 
efter lange Afstsllde, taber han me 1 Tiden en 
Del af Synskraften, sas han ikke bliver i 
Stand til at akkomodere disse efter kortere 

Distancer, af hvilken Grand d hos ældre 
Lokomotivførere finder en tidlig indtrærlende 
Kortsynethed, dPT t finger ham til at benytte 
Briller ved Læsning og Skrivning. Under 
Kørslen er Benyttelsen af Briller med Rette 
forbudt, da en Beskadigelse af disse Hjælpe-
midler vilde stille Føreren hjælpeløs. 

Hvad det angaar med Hensyn til Høre-
evnen, sas traffer vi ogssa her hos ældre 
Førere en Slappelse. Den med Maskinens 
Gang forbundne vedholdende Larm svækker 
Tid efter anden Hørelsei;i, Trommehinden kan 
ikke prompt overføre Lydbølgerne til Laby-
rinten, og Føreren bli"er tunghør. Dette 
gælder næsten alle Lokomotivførere, og ældre 
Førere med normal Hørelse træffes meget 
sjælden; men Forholdet er det samme som ved 
Synet, ikke alene ethvert akustisk Signål mas 
de have deres Opmærksomhed henvendt pas, 
men enhver usædvanlig Lyd saavel pas som 
ved Siden af Strækuingen mas de kunne høre 
for at , ærne Toget for Fare. 

I det foran nedskrevne har vi omtalt den 
Indflydelse, som Tj enasten udøver p:is Lokomo-
tivpersonslets Legema og Sjæl, og vi vil der-
for nu betragte Farerne, som pludselige Til-
dragelser, de seakaldte Oheld, fremkalder. 

Eftersom de udvendiJ?e Pasvirkninger er af 
en forskellig Natur og ikke lader sig inddele 
i Klasstir, vil vi• foretrække at belyse disse 
efter den Indflydelse, som de er i Stand til at 
udøve pas Organern e, og derfor vender vi vor 
Opmærksomhed pas Sind og Gemyt, altsas 
den sjælelige Tilstand . 

Et ualmindelig stort Felt indtager Sinds-
rystelserne. Vi har allerede set, at den regel-
mæssige Tjeneste og det dermed forbundne 
store Ansvar sætter den Ansatte i en stærk, 
sandelig Spænding. Indtræder pas en eller 
anden Maade en pludselig Fare, til Eks en 
ikke i For.ejan bemærket Driftshindring, et 
fejlstillet Sponkitte, kort sagt Tilfælde, der 
er i Stand til at for bind re Togets regelmæssige 
Gang eller muligvis aldel tis umuliggør al Kør-
sel, sas gribes L 'l komotivføreren af heftige 
Rystelser, en Skræk, der farer ham gennem 
alle Lemmer; han bringes ud af SindsJige-
vægten og vil alt efter sin Naturs Btskaffen-
hed tabe ,Hov edt'I « , eller hans Koldblodighed 
lammes. eller han bevarer sin Ro og bliver i 
Stand til, saavidt det staar i hans Magt, at 
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forhindre eller maaske helt afværge den 
truende Fare. Selv om det sidste lykkes, kan 
dog den paaførte Skræk virke længe paa hans 
Sind, og vi har da at gøre med den saakaldte 
traumatiske Neurose. 

Forfatteren vil benytte Lejligheden til at 
henlede Opmærksomheden paa, at disse Syg-
domstilfælde oftere forekommer ved Jernbane-
etaten end ved andre Institutioner, grundet 
paa, at der hyppigere gives Lejli2hed til at 
erholde saadanne Skræktilfælde. Man maa dog 
ikke opfatte dette som enestaaende \"ed Jem-
baneetatens Personale ; thi enhver, der ved en 
eller anden LPjlighed paaføres en heftig Skræk, 
vil akkurat paa samme Mt1ade være modtage-
lig for saadanne Sindsrystelser. Dt! Menne-
sker, der i et Tilfælde af Fare mister deres 
Energi, de træffes i ethvert Fald af samme 
Skæbne, idet der indtræder Forstyrrdlser i 
Sindstilstanden. Derfor er alle Nene- og 
J ernbanelæger orerbe-rist om, at der ikke gives 
en særlig Jernbanesygdom, men at den om-
talte Sygdom n en R a i I w a y spin e, en 
Bet.egnelsP, som Englænderne først h~r benyt-
tet. Energiske og koldblodige Mennesker buk-
ker ikke under fur denne Sygdom. 

Fra d1,tte Synspunkt viser dat sig -red 
Iagttagelsen, at saadanne Paavirkninger af 
Skræk alt t1 fter Størrelsen har forskellige 
Grader og Ved varen hed, og Hovedopgaven ved 
Behandlingen maa derfor -rære baseret paa 
atter at gengive og hæve Patientens tabte 
Energi og Villiekr11ft. 

Forekommer der ved Sammenstød eller 
et 1mdet Uheld Beskadigelser af Horadet eller 
Rygmarven, kan der opstaa langt større Li-
deleer end dem, som Skrækken alene frem-
kaldor. Helbrede'sen vil her forme sig langt 
nærere, ford i Beskadigelserne Rtrækker sig til 
de organiske Legemsdele. At omtale Syg-
domm~ns forskellige Fotmer, der opstaar ved 
disse Beskadigelser, vil være for vidtløftig 
her. 

Øjnene er i høj Grad udsatte for Beska-
digelser. Ved Sprængning af Vandstandsglas-
sene eller ved Ionfl.yvning af Kulpartikler eller 
andre frommede Legemer kan der opstaa Be-
skaciigelser af Hornhinden o. fl.. Lungerne og 
Brystkassen er mest udsatte for Kvæstelser, 
thi sjælden beskadiges Underlivet. Her skal 
tilføjes, at Brok ikke fremkommer ved Uheld, 

men derimod ved, at Indvoldenes vedvirende 
Pres imod Bughinden Tid efter anden trykker 
Tarmene gennem Musklerne og Vævet. Den 
første Betingelse for et Uheld er, at det fore-
kommer pludselig som Følge af ydre Ind-
flydelse, men da dette ikke er Tilfældet her, 
vil det ikke kunne henregne I under Begrebet 
Uheld . At Benbrud som Følge af Uheld ofte 
forekommer, er en Kendsgerning. 

Efter at vi nu har lært Farerne ved de 
'forskellige Sygdomme og Uheld at kend,i, op-
staar Spørgsmaalet om i hvor stor U dstræk-
ning disse Farer lader sig formindske eller 
afværge, og hvilke Forholdsregler, der maa 
foretages for at naa dette Resultat. 

SaavPl Administrationen som de Ansatte 
har den Pligt saavidt mulig at formindske 
eller standse saadanne skadelige Paavirkninger. 
For Administrationen , velbekendt me4 alle 
Forhold, er det magtpaaliggende, at den paa 
forskellig Maade søger at forbedre de Ansattes 
Vilkaar. Den har indrettet Tjanstfordelingen 
sealedes, at ingen af Personalet overanstrenge~, 
<len har truff"t omfattendA Forholdsregler, 
hvorved de Ansatte med den sværest~ Tje-
neste kan blive lettede i denne. For at op-
naa dette Maal, bar .L,edelsen indført en For-
deling, h rnrefter alle forhaandenværende Kræf-
ter bliver anvendt paa den mest hen::,igtsmæs-
sigste Maade. 

Da Kravene ved de enkelte Direktioner alt 
efter Størrelsen og Omfanget af Distriktet er 
fvrskellige, saa er Tjenstfordelingen overladt 
til hver enkelt Direktion. Af den i . Land-
dagen for e'. agte Beretning over de forskellige 
Driftsr,isultater ved de preuisiske og kessiske 
Jørnbaner fremgaar det, at de forskellige Be-
stemmelser lyder: 

For Lf)komotivpersonalet maa G1mnemsnit-
tet af den daglige Tjenestetid pr. Masned ikke 
udgøre mere end 10 Timer. Kun under· 
mindre stærkt trafikerende Driftsforhold, navn-
lig paa Sidebaner, kan den gennemsnitlige 
Tjenestetid forlænges til 11 Timer. Den dag- · 
lige Tjenestetid maa ikke overskride 16 Timer, 
Tjeneste indtil denne Længde maa kun finde 
Sted , naar den er afbrudt ved tilstrækkelige 
Pavser. Naar Rangertjenesten fordrer en uaf-
brudt og anstreogendfl Virksomhed, skal den 
daglige Tjeneste kun udgøre 8 Timer. , 

Dernæst i Pag. 6: For LokomotJV• og 



1.'ogbetjeningspersonalet er til den planmæs-
sige Tjene11te hen egnet en Times Pavse paa 
Hjemstedet og indtil - men ikke udover - 6 
Tim er paa de udenbys Depoter. Saadanne 
Pavser, i hvilke P1m~onalet dog stadig udfører 
Reservetjeneste, forekommer navnlig ofte paa 
0 vergangsstationerne. 

I følgende Eksempel skal dette nærmere 
forklares . En Ansat, der kører fra A. til B. 
(lig 431, Times direkte Tjeneste), foar i B. et 
Ophold paa 5 Timer og kører derefter tilbage 
til A. Omend den direkte samlede Kørsel kun 
udgør 91 li T,m ... , opføres han dog med 14 til 
15 Timers Tjenestetiri ( Pag. li). Fr,røvrigt 
maa der tages Hensyn til, at Lokomotiv- og 
Togpersonslet forholdsvis er normeret med 
langt flere lhiledage en<l det øvrige PH-
sonale. 

Eftersom en stor Del af Jernbanepersonalt·t 
ikke bar Tjeneste som foroven nævnt, men 
derimod indenfor et bestemt Tidsrum og i 
Hold udførn dennt< , sss er dettes Tj1mestetid 
særskilt opført i Beretningen, og er derfor 
ikke medregnet i efterstaaenrle Opgivelser. 
(Pag. 4 til 11). 

Efter denno Beretning bal'd e af 34,163 
Lukomoti vfunktionærer Tjeneste 

indtil 8 T,mer 5787 
> 10 > 10136 
> 12 > 10101 

flere erid 12 til 13 > 4202 
> > 13 til 14 > 24\H 
> > 14 til 16 > 1439 

Efterstaaende O rnrsigt viser den gennem-
snitl_ige Tjenestetid for Lokomoti vper:ionslet: 

indtil 8 Timer 1247 , 31 I > 2663 
> 9 > 4929 
> 91/, , 9"46 
> 10 > 12ti89 
> l 01 ' 2 > 2164 
> 11 > 1325 

Ved at veje, ikke tælle disse Timer mas 
endnu en Gang gøres opmærksom pas, at ind-
til 6 Timers Hvile er beregnet som udført 
Tjeneste. At en Lokomotirmand ikke kan 
gøre Tjeneste pn en Maskine i 11 Timer, 
maa staa selv uindviede klart. 
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Af 34163 Lokoruofamænd hllfde 1324 to 
og 328~9 tre Hviledage om Maaneden ( Beret-
ning Side 224). 

Som Hviledag betragtes det, naar en An-
sat afbryder Tjene11ten med mindst 24, men 
mindre end 30 Timer, altsaa efter et Fradrag 
paa l 2 Timer til den sæd ,,an lige Søvn ug 
Rekreation, uden Afbrydelse forbliver tjenstfri 
i miudst 12, men mindre end 18 Timer. 
Sl,m en halv Frid11g gælder en sammenhæn-
~ende Tjflnst frihed paa mindst 18 Timer, men 
mindre en.d 24 Timer; altsaa efter Fradrag af 
12 Timer ti! Sø vn og Rtikrestion forbliver der 
mindst 6 Timer, men mindre end 12 Timer 
Frihed . 

Til Trods for dt>nne veltænkte Tjenstfrihed 
ophører Lokomotivpers rnalets Klager ikke over 
de store Fordringer, der stilles til dette i Tje-
nesten. Navnlig konct'ntrerer Klagerne sig 
om den tilmaalte Tid til Maskinernes Klar-
gøring veJ Kørslens Benndelse og Afslutning. 
Tiden er beregnet til en halv s en Time, 
men efter Personalets overensstemmende Be-
sværeiser er denne ikke tilstrækkelig for at 
udføre det paahvilende Arbejde. Om denne 
Psastand er · korrekt, skal Forfatteren ikke 
udtale nogen Dom over, dog synes det, idet 
Klagerne er fælles, som om A vtoriteterne nær-
mere burde undersøge de pasankede Forhold 
og indføre de nødvendige Forbedringer. Et 
maa dog betones, at Avtoriteterne stadig har 
Opmærksomheden henvendt paa Tjenestetiden 
og gør sit bedste for at beskytte Personalet 
mod Oreranstrengelse. 

Vi har jo i det foregaaende nævnt, at der 
i Tjenestetiden regelmæssig er medregnet en 
kortere eller læn~ere Pavse, der skal tjene 
Personslet som H\'ile. For at muliggøre dette, 
er paa næsten alle Stationer, hvor Omveksling 
af Personalet finder Sted, indrettet Opholds-
og Soveværelser, hrilke Forvaltningen søger 
at gøre saa bt:-bagelig som mulig for Perso-
nalet. .Mange af disse Opholdsbygninger er 
nye, og overalt er installeret det fornødne 
Antal Senge, Kogeopparster til Opvsrmnin~ 
af den medbragte Mad, Kamre til Tørring af 
de vaade Klædninger, Badeværelser o. s v. 
Enhver Ansat erholder sine egne Lagner, hvad 
der selvfølgelig bøj Grad formindsker 
Smittefaren. 

Administrationen sørger tillige for gode 



i67 

Boliger, og navniig i rle sid11t1:1 io Aar er der 
sket store Forandringer i den Henseenrle. Da 
der paa Grund af det store Antal Lokomotiv-
mænd ikke kan skaffes Bolig for dem alle, 

· saa finder vi navnlig Huse for Lokomotivper-
sonalet paa de smaa Stationer. 

I Aaret 1905 barde 610 Lokomotirmænd 
Tjenestebolig. 

For saa vidt mulig at <'pretholde Perso-
nalets Sundhed er d~r ansat Jem banelæger, 
som ikke alene har Tilt,yn med de Ansatte 
personlig, men tillige i Sygd omstilfælde skal 

· tilse og hjælpe de øuige Familiemetllemmer. 
De Ansatte kan derfor und er saadanne uhel-
dige ]forhold godt forrette deres Tjeneste, da 
deres Paarørende aldrig henligger uden 
Hjælp. 

Paaskønnelse og Belønning for udvist Tje-
neste bevirker, at den Ansatte bliver mere 
tilfreds med sin Gerning o~ tillige, at Staten 
erholder et i alle .Maader godt Ptm,onale. I 
Tilfælde af T1lskadek:omst i Tjenesten er de 
Ansatte underkastede Pensionslovene, som for-
hindrer dem i at lide Nød. 

Dette er i korte Træk Avtoriteternes Om-
sorg for Personalet. 

Foroven omtaltes, at ogsaa de sidstnærnte 
havde en moralsk Pligt til at forebygge. og 
formindske Farerne. I første Linie mas be-
tones, at Pt!rsonalet Lør benytte Administra-
tionens indførte Forirn i:1taltnio~ er pas den rette 
.Maade, men desværre maa Forfatteren efter 
·sin ~angeaarige Erf1uing fastt!laa, at i mange 
Tilfælde, dels af B~kvemmelighed, dels af 
Ligegyldighed, benyttes disse G1>der ikke i den 
Udstrækning, som de liurde. (Sluttes). 

Jernbanebladet. 

I >Jernbanebladetc skrher Hr. Hans Poul-
sen bl. a. følgende: 

At vor eg1in Jensen ikke ved denne Lej-
lighed har kunnet afholde sig fra ærbødigst 
at fremsende et Andragende til den høje 
Kommission og der hente sig t1t sort Stempel 
for Overdrivelse, det forbavser ingen, men at 
Lokomotivpersonalet, i Stedet for at gaa til 
Jernbaneetatens Repræsentanter i Lønnings-

udvalg.et, henvender sig direkte til Lønnings-
komm1ss1onen med et Andragende, der i hvert 
Fllld stiller Fyrbødern e langt ringere end Løn-
ningsud ralgt-t hanle ~j ort. det er en Geni-
strev, hvis Vnkninger n~ppa vil urleblivP 
især da der allerede indenfor Lokomotivfører~ 
standen findes en st.igende Tilgang til 
Jt!rnbr.n1.foreningen, og Dansk Jern baneforbund 
staar i Begreb med at optage Fyrbøderne. 

Naar ruan la ser sligt i ',Jernbanebladet,, 
har man ondt ved at gøre sig fortrolig med 
den Tllnke, at der i Spidsen tor Bladet staar 
en Rerlakt11r, der bedre end nogen _anden ken-
der ror Organisations Stilling til Lønningsud-
valgtt og den faktiske Grund til denne Stil-
linv, da han som Medlem af Jernbaneorganisa-
tionernes Fællesudvalg og Jernbaneforeningens 
Lønningsudvalg kender Sagens rette Sam-
menhæng. 

Vi skal derfor kun minde om, at det var 
Jernbanef, ren:nren og Dansk Jernbaoeforbund, 
der illoyalt srigtede Samarb~jdet indenfor 
Fa-I lesudvalget og danned e en hel ny Sam-
menslutning for I agefter at tilbyde Lokomo-
thførerne Optagelse i Jernbaneforeningen og 
Lokomotivfyrbøderne i Dansk Jernbanefor bunds 
Lønningsudvalg - ikke som Medlemmer af 
eller Led i disse, men som taalt Tilstede-
værende og uden ringest e Indflydelse paa det 
24 .Mands Udvalg, der dannede Etaternes 
Lønningsudvalg. · · 

Har denne vor Stilling været en med vir-
kende Grund til, 11t Regeringskommi-sionen 
har ignoreret ovennæmte Lønningsud valll, da 

kommer Ansvaret herfor til at hvile pas J. F. 
og D. J . F, thi vor Or~anisation har straks 
meddelt d~ to andre i Fællesudvalget interes-
serede Organisationer, at saafremt Lønsagen 
for Jernbanee·tatens Vedkommende 
ordnedes gennem Fællesudvalget eller et andet 
Udvalg med lige Repræsentationsret for J. F., 
D. J . F. og D. L. og L. F., kunde vi, der 
altid loyalt h&fde støttet de to åndre Orga-
msationer, ikke gaa med, men ma1:1tte frem-· 
sende vore Krav paa egen Haand. Disse Krav 
var allerede formalerede og indsendtes sam-
tidig med Lønningsudvalgets - i lang Tid 
hemmeligholdte - Forslag. 

Naar H. P. omtaler de af os for Lokfrb. 
foreslaaede Lønninger som mindre end de af 
Lønningsudvalget for samme foreslaaede Løn-
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ninger, undlader han klog elig at omtale hele 
vort Forslag, thi han ved godt, at dette gen-
nem !arene betyder en betydelig større Ge-
vinst for Lokomotivpersonalet. ,: 

Ingensinde har vi set en større Kælen fot 
Separatismen - den, vor Organis<ttion smut 
staar ene om at bekæmpe, - end den J . . f' . 
og D. J. F. lægger for Dagen for at splitite 
D. L . og L. F. 

Det er den samme Aanrl ; der faar H. P 
til at glæde sig over, at en Del af vore 
Separatister har indmeldt sig i Jernba nefor-
eningen, efter at de har dokumenteret dens 
Mangel pas Evne til at stsa paa egne Ben; 
men dette Faktum og disse Separatisters la-
koniske Andragende er ikke omtalt med et 
Ord i ,Jernbsnebladetc. 

Sætningen : ,og Dansk Jernbaneforbund 
stasr i Begreb med at optage Fyrbøderne, 
er grundkomisk og mangler kun - for at 
komme Virkeligheden nær · - det vigtigste, 
nemlig Lokomotivfyrbøderne. Disse lader 
sig ikke lokke ved gyldne Løfter og sælger 
derfor' ikke dnes hævdvundne Selvstændighed 
som Orgsnisationsmænd . 

Vi skal ikke komma nærmere ind paa dette 
Emne, da J . F. og D. J . F .s sidste Forsøg 
pas at splitte D. L . og L . F . vil komme til 
Behandling pas vor Hove~generalforsamling i 
Marts n. A., og paa denne vil saavel Loko-
motivførernes som Lokomothfyr bød ernes Re-
præsentanter vide at give de to Organisationer, 
der har sveget vor Organisations Tillid , det 
rette Svar. 

Medlemslisten. 

Skanderborg Afdeling Udmeldt : Lokomotiv-
fører Nr. 67 C. A. Petersen (pensioneret). 

Tilmeldt fra Nyhorg: Lokomotiv.fyrbøder 
Nr. 387 J . C. Christensen. 

København G. Afdeling. Indmeldte: Lokomo,-
tivfyrbøderne Nr. 93 I . K. Holm, Nr. !12 
C. F . Olsen, Nr. 174 H. V .. Jørgensen og 
Nr. 580 H. Jensen. 

Danske Jern banefunktionærers 
Li .- sfor~ikrings- samt Laane- og Under-

støttelsesfo ren in g 
afholder sin ordinære Generalfor11amling Lør 
dagen den 23. Nornmber, Aften Kl. 8, paa 
,Ny t Landmandshotel,, Halmtorvet, Københv. 

Bestyrelsen. 

.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 16 III, Køben-
havn V. 

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

Udgaar 2 Gange maancdlig. Abonnementsprisen. er 1 Kr. halvaarlig. Av_e rtissementsprisen er paa Qmslagets 
l ste Side 15 Ø. og paa Omslaget s andre Sider 12 Ø. pr. mm. Plads I Spaltebredde h a I v a a r l 1 g. 

Spaltebredden er 68 mm. • · 
Samtlige paa Omslaget tegnede Annoncer- ere staaende mindst 1/ 1 Aar. 

I Slutningen af Teksten optaged Annoncer til en Pris af 10 Øre pr. P etitlinie eller dens Pl:ids, mr<l l<'radrag 
af 20 pCt. for staaende Annoncer. 

Ekspedition : L. Mau ritzeo, ,Gjecldesborg«, Frederici:i. 

, frecle ricia Dagblades Bogtrykkeri, Fredericfo. 
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