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25 Aars Jubilæum. 

Lokomotivfører 0. Bøckel. 
Den 9. April holdt 'Lokf. 0 . B ø c k e 1 26 

Aars Jubilæum i Nyborg. 
Jubilaren blev ansat som Fyrbøder i Frede• 

rikshavn, hvorfra han senere forflytted·es til 
Nyborg og udnævntes til Fører 1. Januar 181'16. 
Bøckel modtog i Dagens Anl edning fra Kol-
leger i 2. Kreds en ChaiselongaP, en Spadsere-
stok med Sølvhaandtag og Inskription samt 
fra 5 af hans tidligere Fyrbødere to prægtige 
Armstager samt en smukt udstyret Adresse fr~-
Bid,agyder~e. 

Hele Dagen strømmede Gratulanter ind, og 
fra de øvrige Kredse Telegramml)r. 

Jubilaren nyder stor Anseelse, idet han 
ofrer sig særdelt>s for D. L og L. F .; thi hvem 
kender ikke fra Kongres og Generalforsamlin-
ger Bøckel fra Nyborg. Dagen blev fur ham 
og Familien en rigtig Højtidsdag, og Aftenen 
tilbragtes i Hjemmet ved et Festmaaltid sam• 
men med gamle Venner og Kullegar. 

-n. 

Lokomotivfører K. Joh. Sørensen. 

Ovenfor bringer vi et Billede af Lokomo-



tivfører ir. joh. Sø r e·n sen i Anledning af 
hans 25-aarige Jubilæum som Lokomotiv mand. 

Jubilaren, der er født den 17. Avgustl857, 
blev ansat den 9. April 188 l som Lokomotiv-
fyrbøier og i sin nuværende Stilling den I. 
Oktbr. 1894:. Jubilaren har altid været en god og 
tro Organisationsfælle, der med usvækket In-
teresse følger Organisationens Anliggender. 

Hvor der i vor Organisation er sat Mærke-
pæle, har man altid funde.t K. J ob. Sørensen 
pas Fornuftens og Saglighedens Side, han 
hører til disse støtte Naturer, der kun_ viger, 
naar Grunden_e er overbevisende, og Tiden og 
Forholdene kræver det. 

Vi ønsker at pointere, at K Job. Sørensen 
i sin Tid ved Omorganisationen af D. L. og 
L. F. sad i Lovudvalget og her havde en væ-
sentlig lndflydel11e paa Lovenes Affattelse ; 
endvidere da vor Organisation syntes at staa 
overfor en ny Organisationsform, Ultalte For-
men og Maaden, dette Stykke Arbejde blev 
ist enesat pas, ikke den klarttænkende og 
støtte Organisationsmand, og han blev vor 
Organisation tro. 

Vi tager Anledning til at bringe Jubilaren 
vor hjerteligste Tak . for godt Samarbejde, og 
vi er sikkert i Overensstemmelse med alle vore 
Medlemmer, naar vi siger K. Joh. Sørensen 
Tak for godt Kammeratskab. 

Jubilaren vil pas forskellig Maade blive 
hædret paa J ubilæumsdagen. 

Lokomotivfører P. Nissen. 
Ovenfor bringer vi Billedet af Lokomotiv-

fører P . N i s's en i Struer i Anledning af, at 
han den 1. April 1907 fejred(I 25 Aars J ubi-
læum som Lokomotivfører og 25 Aars J ubi-
læum som Borger i Struer. 
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J nbilaren, der er født den 28. Marts 1843 

i Nordslesvig, arbejdede pas Statsbanernes 
Værksted i Aarhus en Tid før Ansættel sen. 
Hr. Nissen ansattes i Aarhus den 1. Marts 
1876 som Fyrbødetlærling. I. April 1882 for-
fremmed es han til Lokomoti vføror og for flyt-
tedes til Struer, hvor han uafbrudt ar 
været scim Lokomotivfører nu i 25 Aar. Hr. 
Nissen er af de gamlP, roli!!e Lokomotivførere 
og Medlem af D. L. og L. F . Nu den I. 
Marts tager han sin Afsked og fly tter saa t il 
Aarhus for at nyde sin Pension. Vi ønsker 
ham et godt Hel~red i den kommende Tid 
med Tak for den Tid, han har støttet vor 
Organisation . 

Ved en Deputation af Lokomotivførere og 
Lokomotivfyrbødere overraktes der ham et 
smukt Spisegarniture i E tui af københavnsk 
Prøvesølv med Gravering fra D, L. og L. F .s 
Struer-Afdeling. 

Alle hjemmeværende Lokomotivmænd af 
D. L. og L. F . samledes om Morgenen for at 
gratulere Hr. Nissen. lier blev holdt Taler 
ved Bordet, og Hr. Nisslln takkede rørt for 
den store Gave fra D. L. og L. F.s Struer 
Afdeling. Han fortalte os enkelte Træk fra 
den Tid, han kom til Struer, til E ks. var der 
ingen Llljlighed at fas, men hans Familie 
maatte tage til Takke med en Jernbanevogn 
som Bopæl i nogen Tid; der forlangtes 300 
Kr. for en Lejlighed uden Vinduer og Døre. 
- Det har været dyre Tider. C. R. 

Lokomotivfører A. Andersen. 

Derfra gik alle Medlemmerne af D. L. og 
L. F . hen til Lokomotivfører A. Andersen , 
hvis Billede vi ogsaa bringer her, idet Hr. 



Andersen . ligeledes holdt 25 Aars Jubilæum 
som Lokomotivfører og Borger i Struer. 

Jubilaren, der er født 9. Oktober 184\J ved 
Grenaa, ansattes i Aarhus den 27. April 187 4 
som Fyrbøderlærling, forfremmedes til Lokomo-
tivfører 1. April 1882 og forflyttedes til Struer, 
hvor han uafbrudt har været i 25 Aar. 

Der overraktes ligeledes Hr. Andersen et 
Spisegarniture i Etui af københavnsk Prøve-
sølv med Gravering fra D. L. og L. F.s Struer 
Afdeling. Hr. Andersen. er ogsaa af de Med-
lemmer, som siger: Saa længe D. L. og L . F. 
eksisterer, er det min Organisation. 

Hr. -Andersen har ved sit bramfri Væsen 
skaffet sig mange Venner saa vel imellem Per-
sonalet som Borgerne her i Struer, hvilket 
man saa tydelige Beviser paa ved, at Gaver 
og Telegrammer strømmede ind. 

Ved Frokostbordet holdtes Taler en legio. 
Særlig bemærkedes en Tale af D. L. og L. F.s 
Formand for Struer Afdeling, hvori han takkede 
Hr. Andersen for hans Optræden overfor de 
yngre Lokomotivfyrbødere med Raad og vel-
villige Svar. Hr. Andersen takkede og bad 
Formanden hilse alle Medlemmerne af D. L. 
og L. F.s Struer Afdeling og sige Tak for den 
store og uventede Gave. Deputationer skiltes 
Kl. 5 Em. C. R. 

Jernbaneforbundet. 

I Forbundets Organ - J tirnbanetidendec -
for 15. April findes følgende Redegørelse : 

Dansk Lokomotivfører- og Lokomotivf yr-
bøderforening og Lønningsudvalget. 

Paa ovennæ\'nte Forenings nylig afholdte 
Generalforsamling blev der ifølge Referat i 
Lokomotivtidende vedtaget følgende Protest-
skrivelse: 

,ad Punkt 1. Beretningen over Virksom-
heden godkendtes mea den Ændring, at Or-
dene: ,eller optage Forhandling med det 24 
Mands Lønningsudvalg for Jernbane- , Post-, 
Told- og Telegrafvæsen , udgaar. 

Der nedsattes et Udvalg til at redigere en 
Protestskrivelse til de to med D. L. og L. F. 
i Fællesudvalget allierede Organisationer, J. F. 
og D. J. F. Følgende vedtoges enstemmigt 
af Generalforsamlingen: 

,Herved tillader man sig i Henhold til 
Generalforsamlingsbeslutning af 14. Marts d. 

59 

A. paa Organisationens Vegne at nedlægge 
Protest mod den Maade, de to med os i 
Jernbaneorganisationernes Fællesudvalg alli~ 
erede Organisationer - n: Jernbaneforenin-
gen og Dansk Jernbaneforbund - har prak-
tiseret Samarbejde paa i en hele Statsbane-
personalet vedrørende Sag, nemlig Løn-
sagen. 

Som Bwgrundelse af denne Protest und-
lader man ikke at henpege paa, at da man 
i sin Tid - paa Initiativ af vor Organisa-
tion - vedtog Fællesudvalgets Dannels~, 
var det under den absolute Forudsætning, 
at man loyalt tilde prøve Gennemførelse af 
de store Fællessager med Fællesudvalg~t 
som Organ. 

Denne Forudsætning er imidlertid bristet 
ved den Maade, paa hvilken Jernbanefor-
eningen og Dansk Jernbaneforbund har søgt 
at fremme den for hele Statsbanepersonalet 
san vigtige Lønsag, idet de to ærede Orga-
nisationer i denne Sag ikke har ydet vor 
anerkendte Organisation nogen som helst 
virke lig Repræsentationsret. 

Man kan ikke her undlade at pointere, 
at vor Organisation loyalt støttede de 
allierede Organisationer i Kampen mod de 
to Organisationers Separatister ved at gaa 
med til at udelukke ovennævnte Separati- . 
sters Foreninger og har derved bevist sit 
loyale Sindelag og Ønske om stabile Orga-
nisationsforhold indenfor Jernbaneetaten. 

Man kan derfor ikke anerkende den af 
Udvalget i sin Redeg ørelse af 18. Februar 
d. A. fremsatte Forsikring om, at de Med-
lemmers Interesser, som ikke direkte har 
været repræsenteret i Ud valget; er eller vil 
blive varetaget tilfredsstillende for vore Med- ... 
lemmer, hvorfor vi forbeholder os fremdele13 
at foretage, hvad vor Hovedbestyrelse maatte 
anse for nødvendig for denne Sags Fremme, 
uanset om v'i derved maatte 
k r y d s e L ø n n i n g s·u d v a 1 g e t s Ø n-
s ker. 

Saaledes vedtaget af Dansk Lokomotiv-
fører- og Lokomotivfyrbøderforenings ordi-
nære Generalforsamling den 14. Marts 1907, 
hvilket herved meddeles.< 

Vi kan ikke nægte, at den ovenfor citerede 
Udtalelse forundrer os i høj Grad, og da den 



synes at rumme en betydelig Fare for Misfor-
staaelse, skal Yi i nedenstaaende gire et kort 
Resume af, hvad der er foregaaet i denne Sag. 
- Den Tid, der var levnet Lønningsudvalget 
til sit meget omfattende Arbejde, og saa snart 
det forberedende Møde mellem Repræsentan-
terne for de fire Etater var afholdt og Løn-
ningsudvalgets Rammer fastsat, tilskrev Jem-
baneforeningen Dansk Lokomotivfører- og Fyr-
bøderforening bl. a. saaledes: 

> For Dansk Lokomotivfører- og Fyrbøder-
forening stiller Forholdet sig jo anderledes, 
idet Lokomoti'fførerne hører til Embedsklas-
serne og Lokomotivfyrbøderne til U nderklas-
serne, og Jernbaneforeningen skal derfor hen-
stille, hvorvidt Sagen ikke kan ordnes saaledes, 
at Lokomotivførernes Krav fremsættes gennem 
Jernbaneforeningen og Lokomotivfyrbødernes 
gennem Dansk Jernbaneforbund, og at den 
ærede Forening anser Jernbaneforeningens og 
Dansk Jernbaneforbunds Repræsentanter i det 
kombinerede Udralg for gyldig Repræsentation. 
For Jernbaneforeningens Vedkommende er der 
_ikke noget til Hinder for, at Lokomotivførerne 
sender en Delegeret til de forberedendeMøder, 
i hvilke Arbe~det gøres færdigt til Behandling 
i det kombinerede Udvalg, og mulig har Dansk 
Jernbaneforbund heller ikke noget at indvende 
mod en lignende Ordning for sit Vedkommende. 
Hrad det kombinerede Udvalg angaar, da er 
Forholdet jo det, at der ikke godt kan være 
flere end 3, henholdsvis 6 Jernbanemænd i 
disse, naar der er det samme Antal Repræsen-
tanter fra de øvrige Etater, idet forskellige 
Spørgsmaals Løsning selvfølgelig kan tænkes 
at ville ske ved Afstemning. c 

I Overensstemmelse hermed sendtes der 
straks efter følgende Skrivelse fra l!'orbundet 
til Lokomotivfører- og Fyrbøderforeningen: 

>I Samklang med Jernbaneforeningens Skri-
velse til Deres ærede Forening angaaende et 
Samarbejde om en Fælleshenvendelse til den 
nedsatte Lønningskommission - med hvilken 
Skrivelse vi er gjort bekendt - skal vi ved 
nærværende tillade os at føje vor Anmodning 
til · Jernbaneforeningens, idtit en saadan Ord-
ning i" høj Grad vilde lette Arbejdet ved Ud-
arbejdelsen af en eventuel Fælleshenvendelse, 
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ligesom vi føler <is overbeviste om, at Deres 
Medlemmers Interesse vilde blive raretaget 
paa bedste Maade. 

Saafremt De maatte kunne gaa ind paa 
den foreslanede Ordning, skal vi derhos tillade 
os at indbyde en Repræsentant for Deres 
ærede Forening til at overvære Hovedbesty-
relsens Møde den 13. ds. i den folkelige For-
samlingsbygning i Fredericia, og der deltage 
i Behandlingen af et Lønforslag.c 

Lokomotivfører- og Fyrbøderforeningen 
sendte ikke alene ikke nogen Repræsentant til 
det omtalte Møde, men den undlod end,,gsaa 
htilt at svare, indtil Lønningsud rnlget for længst 
var dannet og omtrent færdig med sit Arlitjde. 
Først da indløb der følgende Srnr: 

>I Besvarelse af Foreningens ærede Skri-
velse af 7. Januar d. A. undlader man ikke 
herved at meddele, at man fuldtud tiltræder, 
at det foreslaaede Udvalg kommer til at be-
staa af 6 Medlemmer for hrer af de fire 
~:tater. 

Derimod ser man sig ikke i Stand til at 
tiltræde Forslaget om, at der for Jernbane-
etattn ræl !,: eS 3 Medlemmer af Jernbanefor-
eningen og 3 af Dansk Jernbaneforbund , idet 
dette maa anses for at være i Strid med den 
Form for Samarbejde mellem de tre store 
Foreninger, J , B, D. J . F. og D. L. og L. F ., 
der ved Oprettelsen af Jernbaneorganisationer-
nes Fælles ud rnlg allerede er atableret. 

Man maa derfor holde for, at den forelig-
gende Sag i Lighed med tidligere Sager af 
fælles Interesse henvises t il Behandling i Fæl-
lesudvalget, og at det ovennævnte 6 Mands 
Udvalg vælges af og blandt Fællesudvalgets 
Medlemmer med to Medlemmer af hver For-
ening, 

I Forbindelse hermed undlader man ikke 
at bringe i irindring, at der fra vor Forening 
i sin Tid blev tilstillet Fællesudvalget og 
Deres ærede :Forening .Forslag om Samarbejde 
i Lønsagen, saaledes at hver af de i Fælles-
udnlget repræsenterede Foreninger udarbejdede 
Forslag til Lønninger for sine Medlemmer, og 
at Fællesudvalget derefter samlede disse For-
slag til et fælles Forslag. 

Da Fællesudvalget vedblivende staar som 
anerkendt Forhandlingsfaktor, og da dette Ud-



valg tidligere ved flere Lejligheder har godt-
gjort sin Evne til et frugtbringende Samar-
bPjde, meddeles herved, at vor Forening kun 
kan gaa med til en fælles Optræden i Løn-
sagen, naar denne fremmes gennem Jernbane-
organisationernes Fællesudvalg. 

Subsidiært gennem et Ud valg med lige 
Repræsentation for de tre Foreninger. I Raab 
om, at det hidtilværende gode Samarbejde 
ikke maa briste i den for Etaten saa vigtige 
Sag, tegner osv. 

C h r. C h r i s t e n s e n. 

Udvalget var da som sagt omtrent færdig 
med sin Indstilling, og der kunde saaledes 
ikke være Tale om at ændre noget som helst 
ved dets Sammensætning. Men det er da 
heller ikke dette, der forlanges, der forlanges 
tværtimod; at Lønningssagen skulde fremmes 
gennem Fællesudvalget, men dette vilde der 
selvfølgelig kun være daarlig Mening i, al den 
Stund det drejede sig om at tilvejebringe et 
Forslag, der skabte Ligestilling mellem Eta-
terne, og hertil var Lønningsud valget selvføl-
gelig langt bedre egnet end Fællesudvalget. 
Bestyrelsen for Lokomotiv- og Fyrbøderfor-
eningen synes ganske at glemme, at Fælles-
ud valget ikke er _nogen Overbestyrelse for de 
tre Foreninger, naar den subsidiært forlanger, 
at Statens Repræsentanter i Lønningsudvalget 
skulde vælges af dette. Fællesudvalget kan 
kun ,behandle de Sager, som det i hvert en-
kelt Tilfælde faar Organisationernes Bemyn-
digelse til at behandle, og naar vi ser bort fra 
Lokomotivfører- og Fyrbøderfot_eningen - og 
denne er jo dog ikke hele Fællesudvalget - , 
var der ingen, der endnu havde henvist Løn-
sagen til dette. 

Vi maa hævde, at der er taget alt det 
Hensyn til Lokomotivf.ører- og Fyrbøderfor-
eningen, som Omstændighederne tillod , og 
naar denne ikke kom til at deltage direkte i 
Lønningsudvalgets Arbejde, maa Skylden alene 
lægges paa dens egen Bestyrelse. Generalfors. 
synes iørrigt aldeles ikke at have behand-
let Realiteten i Sagen, i hvert Fald er selve 
Forslaget ikke berørt i Udtalelsen. Denne 
hviler udelukkende paa den rene Formalisme, 
men der er næppe nogen, der nu har Tid og 
Raad til at hænge sig i Formaliteter . . • 
Det kan kun beklages, om Generalforsamlingen 
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skulde have overset Sagens Kærne for blot at 
faa Lejlighed til at tolke en, som det syne111 

saaret Forfængelighed, og saafremt dens Be-
slutning skulde blive ført ud i Livet, kunde 
det hænde, at den ærede Forening og dens 
Bestyrelse kom til at bære et Ansvar, der i 
Længden turde blivH tungt, helt bortset fra, 
at man her har kastet en Handske, der, om 
den tages op, kunde faa skæbnesvangre Føl-
ger for et fremtidigt Arbejde, i hvert Fald 
under de hidtidige Former. 

* * • 
' Hertil ønsker v·i at tilføje: 

Under 27. Februar tilstillede vor Hoved-
bestyrelse Fælles ud valget følgende Skrivelse: 

Esbjerg, den 27 . Februar 1906. 
Foranlediget af de Erfaringer, man har 

gjort under Arbejdet for den nugældende Løn-
ningslovs Vedtagelse, og i Erindringen om 
flere formaaende Rigsdagsmænd s Udtalelser 
om det formaalstjenlige i, at Jernbaneperso-
nalet da havde staaet enigt om et Forslag til 
Lønningsfor bedring, tillader Hoved bestyrelsen 
sig herved paa Organisat.ionens Vegne at an-
mode det ærede Fællesudvalg om at tage Ini-
tiativ til et Samarbejde mellem de i Fælles-
udvalget interesserede Organisationer med 
Lønningslovens Revision for Øje. 

Man tænker sig Samarbejdet etableret under 
den ]form, at hver Organi~;ation fremsætter 
sine Krav, disse indsendes til Fællesudvalget 
for der at blive samlet i et Forslag, der til-
stilles de tre Organisationer, hvorefter Fælles- , 
udvalgets sædvanlige Forretningsgang følges . 

Med Højagtelse 
C hr. C h r i s te n s en. 

L. Mauritzen. 
Til 

Jernbaneorganisationens Fællesudvalg. 
Hr. Pakmester N. P. Christensen, 

København. 

Denne Skrivelse nægter Fællesudvalgets 
<laværnnde Formand at have modtaget. 

Men selv om de to Organisationer - som 
Følge heraf - ikke gennem Fællesudvalget er 
gjort bekendt med vor Organisations Forslag 
til Samarbejde i Lønsagen, burde disse i en 
for hele Personalet ~:: a vigtig Sag ikke have 



taget alle 6 Pladser for Jernbaneetaten i det 
24 Mands Udvalg, men loyalt tilbudt den med 
dem allierede og af dem anerkendte Organisa-
tion D. L. og L. F. de to Pladser, <'g uden 
at det kunde foraarsage Tidsspild1:1, kunde disse 
6 Mand i Fællesudvalget have d~lt sig i de to 
Underudvalg, et for Embedsklasserne og et 
for Underklasserne, og Sagen havde været i 
den rigtige Gænge. 

Jernbanetidende vil gerne give det Cd-
seende af, at vor Hovedbestyrelse ikke ønskede 
Lønsagen fremmet gennem det nedsatte Ud-
valg, men derimod gennem Fællesudvalget. 
Dette er ikke rigtigt, thi vi skriver udtrykke-
ligt i foran citerede Skrivelse, at man 
f u l d t u d t i l t r æ d e r, a t d e t f o r e-
s la aede Udvalg kommer til at 
be s taa af 6 Medlemmer for hver 
af de fire Etater osv. - og saa længere 
nede : o g a t d e t o v e n n æ v n t e 6 
Mands Udvalg vælges af og blandt 
FællesudvalgetsMedlemmer med 
to Medlemmer af hver Forening 
- osv. 

Dette er dog ikke til at tage fejl af. Det, 
vi kritiserer og føler os brøstholdne over, er 
den Maade, det for J e r n b a n e e t a t e n 
nedtiatte 6 Mands Udvalg er sammensat paa, 
og dette har absolut intet med de andre 3 
E tater at gøre, ligesom vort subsidiære Forslag 
om et Udvalg med lige Repræsentation selv-
følgelig ogsaa kun gælder J e r n b a n e e t a-
t ens eget Udvalg. 

Naar derfor Jernbanetidende skriver, at 
vor Bestyrelse ønsker, at Statens Repræsen-
tanter i Lønningsudvalget skulde ·vælges af 
Fællesudvalget, maa vi bede Bladet om en 
Forklaring; thi dette er os en Gaade. 

E ndvidere skriver Jernbanetidende, at der 
er taget alt det Henllyn til vor Organisation, 
som Omstændighederne tillod. Vi maa spørge 
Bladet, om dette ikke trænger til en lille Om-
skrivning til E ks. saalede& : > Der er taget alt 
det Hensyn til D. L. og L . F ., somJernbane-
foreningens og Dansk J ernbaneforbunds Magt-
brynde tillod, . Dette falder ogsaa bedre i 
Traad med en Vedtagelse, Dansk Jernbane-
forbunds Hovedbestyrelse tog under 7. April 
d. A. eaalydende : 

>Forbundets Repræsentanter i Fælles-
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udvalget paalægges til med Henblik paa 
det af ,Da sk Lokomotivfører- og Fyr-
bøderforening, ,edtagne angaaende Løn-
sagen at rejse Spørgemaalet om Fællesud-
valgets Reorganisation i Overensstemmelse 
med l!'orbundets oprindelige Ønsker an-
gaaende Ordningen af Personalets Organisa-
tionsforhold , idet man hævder, at der er 
taget alt det Hensyn til Lokomotivperso-
naletll Repræsentation i Lønningsud valget, 
som Forholdene tillod.< 

Denne Vedtagelse betyder en Sprængning 
af Fællesudvalget, thi Forbundets Ønsker med 
Hensyn til Personalets Organisationsforhold er, 
at der kun eksisterer 2 Foreninger, 1 for Guld-
snore og 1 for Sølvsnore, indenfor Jernbane-
etaten. N aar man i denne Vedtagelse atter 
hævder, at der er taget alt det Hensyn til 
Lokomotivpersonalets Repræsentation i Løn-
ningsudvalget, som Forholdene tillod, maa vi 
udtrykkelig slaa fast, at der slet ikke er givet 
Lokomotivpersonalet nogen som helst Repræ-
sentation i Lønningsudvalget, thi dette bestaar 
som bekendt af 24 Medlemmer, 6 for hver 
Etat, og for Jernbaneetaten har Jernbanefor-
eningen besat de 3 Pladser og Dansk Jern-
baneforbund de 3 Pladser = 6 Pladser, altsaa 
= 0 til D. L. og L. F . 

!øvrigt har vi ikke længe set noget saa 
ulogisk som den af de to Organisationer brugte 
Fremgangsmaade, idet de gennem J . F. giver 
Stationsforstanderforeningen, dtir altid · har 
været betragtet som en Separatforening, 1 
Repræsentant i det 24 Mands Udvalg, medens 
Togpersonalets Forening, der har samme Paa-
skrift, end ikka bliver spurgt, og vor aner-
k e n d t e Organisation deler de to Organisa-
tioner ganske rolig imellem sig, saaledes at 
Jernbaneforeningen varetager Lokomotivfører-
nes og Dansk ·Jernbaneforbund Lokomotivfyr-
bødernes Interesser, og for at dette ikke skal 
se alt for grelt ud, tillader de en Repræsen-
tant for hver af de to . Kategorier at o v e r-
v æ r ø de f o r b er e d en d e Møder. At 
dette vilde have været illusorisk, har vi Be-
viser for, men vi skal loyalt gemme disse til 
den Hemmelighedsfuldhed, der omgiver Løn-
ningsudvalgets Indstilling, er hævet fra kom• 
patent Side ; til den Tid skal vi atter komme 
tilbage til Sagen. 



Med Hensvn til fremtidigt Samarbejde tror 
vi at være i Overensstemmelse med }'lertallet 
af vore Medlemmer, naar vi udtaler, at som 
dette er etableret i denne og en tidligere Sag 
(Optagelse af Værkstedsarbejderne i Fællesud-
valget - hvilken vi senere skal komme til-
bage til - ) kan vi ikke - selv som den lille 
Organi&ation - være med dertil. 

Naar denne Sag er kommen frem til Debat 
i Foreningspressen paa nærværende Tidspunkt, 
bærer Jernbanetidende Ansvaret derfor. Vi 
finder Tidspunktet uheldigt valgt. 

PERSONALIA. 
A f s k e d i g e t er : 

31.- 3. 07. 
Lokomotivfyrbøder Nr. 346 L. J. R. Sørensen, 

København 1:I., efter Ansøgning. 

30.-4. 07 . 
Lokomotivfører Nr. 7l P . C. Nissen, Struer, 

efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed 
og med Pension. 

Forflyttede er: 
1.-4. 07. 

Lokomotivførerne 
Nr. 374 S. Berg, Fredericia, til Aarhus H. 

> 46 A. F. C. Marx., Struer, til Aarhus H. 
, 38 t A. C. P . Olsen, Viborg, til Nyborg. 
, 382 I. M. Nissen, K0benh1m1 G., til 

Fredericia. 
, 33r; L. Frederiksen, Struer, til Køhen-

havn G. 
, 093 C Schmidt, Asiestrup, til Viborg. 
, 39ti I . 1. Peteisen, Struer, til Aarhus H. 

Lokomotivfyrbøderne 
Nr. 204 H .E' . M. Unscbuld, Københarn H, 

til R,1skilde . 
, 143 H. P. W . Baugsted, Aarhus H, til 

Rllnders. 
, 458 I. Hansen, Nyborir, til E~bjerg. 
> 4-i2 l. S. J c,ns n, Gjedser, til Masnedsund. 
, 497 F. A. Werge, Hoistebro, til Nyborg. 
, 9 V. Strunge, Struer, til Aarhus H. 
, 288 A. S. Jørgensen, Struer, til Nyborg. 
, 296 C. A. Christensen, Thisted, til Aar-

hus JI. 
, 311 A. J. Grosen, Struer, til Aarhus H. 
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Nr. 511 H. M. K. Henriksen, Glyngøre, til 
Fredericia. 

, 314 A. P. Nissen, København G., til Fre-
dericia. 

, fi20 H . M. Pedersen, København G., til 
Nyborg. 

, 524 N. C. P . Nielsen, København H, til 
Struer. 

, 527 H . K. L. E Struberg,- København H. , 
til Roskilde. 

, 635 F. A. Nielsen, København G, til 
Aalborg. 

15.-4. 07. 
LokomoU vfyr bøderne 

Nr. 171 H . M. Wollenberg, Nyborg, til Aar-
hus. H. 

, 253 N. C. Johansen, Aarhus H, til Nyborg. 
, 329 L. Christensen, Holstebro, til Aarhus. 
, 227 C. I . Nielsen , Aarhus, til Holstebro. 

1.-4. 07. 

F o r f r e m m e d e ti 1 L ok om o ti v-
f ør e·r e er: 

Lokomotivfyrbøderne 
Nr. 91 L. H. Larsen, Fredericia, med Tj .Nr. 

400 i .E'redericia. 
, 318 P. Iversen, Nyborg, med Tj . Nr. 401 

i Aalestrup. 
> 319 A. M. Jensen, Randers, med Tj. Nr. 

402 i Struer. 
, 320 A. G. H. Petersen, Aarhus H., med 

Tj Nr. 403 i Auhus H. 
, 145 E S J . Aagaard , Masnedsund , med 

Tj . Nr. 404 i Købeuhavn H. 
, 321 0. V. N. Jubansen, Nyborg, med Tj. 

Nr. 4o5 i Kø uenharn G. 
> 322 N. H. Christensen, Aa1hus H., med 

Tj . Nr. 4f16 i Aarhus H. 
, 323 K. T. Pedersen, Esbjerg, merl Tj . Nr. 

407 i Esbjerg. 
, 172 ~. Christenlien, Struer, med Tj Nr. 

408 i Struer. 
> IO P. L. Mikkelsen, Fredericia, med Tj. 

Nr. 409 i Frea1::-rici11. 
> U P. T. A. Ovesen, Aalborg, med Tj . 

Nr. 410 i Aalborg. 
, 40 P. N. Wendelboe, Aalborg, med Tj . 

Nr. 41 l i Struer. 
, 94 J. Jørgensen, Helsingør, med Tj. Nr. 

412 i København Ø. 



Nr. 329 N. P. MogensEln, Køhenhavn G., med 
Tj. Nr. 413 i København H. 

, 95 I. Andersen, Esbjerg, med Tj . Nr. 
414 i Esbjerg. 

> 98 C. C. Vindeløv, Roskilde, med Tj. Nr. 
415 i KøbenhAvn Ø. 

> 138 C. T. Jensen, København G., med Tj . 
Nr. 416 i København G. 

> lol N. P. Pedersen, Roskilde, med Tj. 
Nr. 417 i København G. 

> 343 H. M. Kann, København H., med Tj. 
Nr. 418 i København H. 

> 276 0 . C. T. Jensen, Vamdrup, med Tj . 
Nr. 419 i Vamdrup. 

> 325 0. C. G. I. Frandsen, Fredericia, med 
Tj. Nr. 420 i København G. 

.E' o r fr e m m e d e ti 1 L o k o in o ti v-
f y r b ø d e r e er : 

Haandværkerne 
Nr. 201 F. W. Olsen, Aarhus, med Tj. Nr. 10 

i Struer. 
> 845 C. M. Johansen, København, med Tj. 

Nr. 11 i København H. 
i> 183 R. P. M. Mortensen, Aarhus, med Tj. 

Nr. 30 i Struer. 
> 149 L. P. Jespersen, Aarhus, med Tj Nr. 

40 i Struer. 
> 182 A. Storm, Nyborg, med Tj . Nr 91 

i Gjedser. 
> 646 A. I!'. V. Broen, København , med Tj. 

Nr. 9i i København Ø. 
, 203 E. C. I. Christensen, Københarn, med 

Tj. Nr. ~5 i København G. 
> 183 R. I. C. M.ouritsen, Nyborg, med Tj. 

Nr. 98 i Helsingør. • 
> 184 A. C. Wedeby, Nyborr, med Tj . Nr. 

138 i Esbjerg. 
> 179 J. Jensen, Aarhus, med Tj . Nr. 145 

i Thisted. 
, 1600 J . J. Jensen, I. Kreds, med Tj Nr. 

151 i Aalborg. 
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, 1602 0 . B. Olsen, 1. Kreds, med Tj. Nr. 
172 i København Ø. 

> 1603 K. F. Kristiansen, I. Kreds, med Tj. 
Nr. 276 i København H. 

> 820 H. A. E. Hansen, København, med 
Tj . Nr. 318 i København Ø. 

» 837 0 F. I. Jørgensen, København , med 
Tj. Nr. 319 i København Ø. 

, 185 T. Hansen, Nyborg, med Tj. Nr. 320 
i Vamdrup. 

> 807 C. G. Frølioh, København, med Tj . 
Nr. 321 i København G. 

, 854 H. V. Jepsen , København, med Tj. 
Nr. 322 i Frede, ioia. 

, 852 L. C. Christensen, København, · med 
Tj . Nr. 323 i København G. 

> 851 A. M. F BoH, København, med Tj . 
Nr. 325 i København H. 

> 104 L. Christensen, Aarhus, med Tj. Nr. 
329 i Holst'3bro. 

> 129 E. G. Dreyer, Al\rhus, med Tj. Nr . 
343 i Glyngøre. 

> 206 H. M. Wollenberg, Aarhus, med Tj. 
Nr. 171 i Nyl>0rg. 

, 1593 C. Nielsen, I Kreds, med Tj Nr. 346 
i København H. 

Død : 
Lokomotivfyrbøder Nr. 87 B. P. Pedersen, 

Horsens, er afgaaet ved Døden den 7. 
April d. A. 

Min hjerteligste Tak bringes hen-ed til 
Medlemmerne af D. L. og L. F.s Struer-Af-
deling tor den smukke Giive, der blev mig 
ornrrakt paa min J ubilæu msdag. 

A. A n d e r s e n , 
Lokomotivfører. 

En hjertelig Tak til D L. og L. F s Stru <1r-
Afdeling for udvist Dtiltagelse og for den 
smukke Gsve, som blev mig skænket i Anie<! • 
niag af mit :&o Aars Jubilæum som Lokomu-
ti rfører og Tak for godt SamarbPjde. 

P . C. Nis s en, 
Lokomotivfører Nr. 71 , 

Struer. 

Udga:u 2 Gange maanodlig. Abonnementsprisen er 1 Kr. halvaarlig. Avertissementsprisen er p:ta Omslaget.R 
ls to Sitlo 15 Ø. og paa Omslagets andre Sider 12 Ø. pr. mm. P lads i Spaltebredde h a l v a ar I i g. 

Spaltebredden er 58 mm. 
Samtlige paa Omslaget tegnede Annoncer cro staaende mindst 1/ 1 Aar. · 

I Slutnin ge n af Teksten optagod Annoncer til en P ris af 10 Øre pr. P eti tlinie olier dens P lads, mell F ratl n1.g 
af 20 pCt. for staaendo Annoncer. 

Ekspedition: Lokomotivfyrbøder M. F. M ø 11 er, Fynsgade 36 1 , Frcdorici:i. 

•Ji'redoricia Dagblades Bogtrykkeri, Fredericia. 
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