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Nr. 14. 15. Juli 1909. 9 . Aarg. 

Koalitionsfrihed 
oa <:, 

Forhandlingsret. 
Organisationsbevæge!sen, der indenfor 

alle Etater i de senere Aar har antaget mere 
bestemte Former, har - som enhver Tjenst-

·mand vil have set - vakt Offentlighedens 
Opmærksomhed. I Modsætning til Udlan-
det har Bevægelsen herhjemme derimod 
hovedsagelig koncentreret sig om økono-
miske og andre sociale Spørgsmaal til For-
bed ring af de bestaaende Vilkaar, medens 
Magtspø rgsmaalet kun undtagelsesvis er 
kommen i Betragtning fra ganske enkelte 
Sider. 

Denne heldigvis rolige Afvikling af 
Forholdene bidrager selvfølgelig til, at et i 
Realiteten ret vigtigt. Spørgsmaal, nemlig det 

· social-etiske, om hvorvidt Statens eller Kom-
munens Tjenstmænd har -samme Ret til Ar-

' 'bejdsnedlæggelse og i •samme Omfang som 
Funktionærer og Arbejdere i de private 
Virksomheder, fuldstændig træder i Bag-

.. grunden. 
Det ligger jo - som det er de fleste 

·bekendt - ikke saa mange Aar tilbage, at 
Arbejdernes Foreningsret endnu ikke blev 

-anerkendt af Arbejdsgiveren, medens Strej-

ker ansaas som Forbrydelser og straffedes. 
Man behøver kun at tænke paa Aarene i 
Firserne, hvor forbitrede Kampe udfægtedes 
om denne Ret. Ja, man kan undert iden i 
vore Dage se enkelte Befolkningsklasser i 
to eller flere Nati oner, som til dagligt Brug 
gennem Dagspresse n op hi dser mod hin -
anden , i Broderlighed understøtte hinanden 
for gennem en saadan Sammenslutning at 
svække Arbejdernes F o reningsret, og disse 
Handlinger billiges og støttes af den respek-
tive Pre se i hve r Nation. Heldigvis anses 
disse An sk uelse r nu om Dage hos den 
overvejende Del af Befolkningen so m Lev-
ninger fra Fortidens Fossilier, og »Strejke« 
kan i social-etisk Henseende kun betragtes 
som et berettiget Kampmiddel i de social-
økonomiske Kampe. 

Opstiller man nu Spørgsmaalet: Har 
Statens og Kommunens Tjenstmænd den 
samme Rett ighed? da vil det straks ved 
første Blik staa enhver klart at besvare dette 
med Ja, thi med Tjenstmanden forholder 
det sig som med enhver i de private Virk-
somheder beskæftiget Person, han udgør 
efter almindelig sund Menneskeforstand en 
Del ' af Staten, eller med andre Ord: han 
danner en Stat i Staten, idet han som et-
hvert andet Menneske er et Medlem i Sam-
fun det. Forholdet mellem ham og hans 
Arbejdsgiver (Staten eller Kommunen) er 



uomtvistelig det samme som forholdet mel-
lem den industrielle Arbejdsgiver og hans 
funktionærer og Arbejdere. Ønsker han 
under Overhoidelse af gensidige forpligtel-
ser og Overenskomster at forlade sin Stilling, 
evt. danne sig en anden livsbane, har han 
ifølge de juridiske Love Ret dertil - en 
Ret, som Grundloven hjemler enhver dansk 
Borger i Landet. 

Hvad d~r for den ene Del af Befolk-
ningen anses for en Ret, maa selvfølgelig 
ogs_aa være Ret fo r den anden, af hvilken 
Grund det sidste Middel i en økonomisk 
Kamp, Handlingen »Strejke «, juridisk set 
kun kan anses som et af Nutidens lovlige 
Vaaben. 

Vil vi nu nærmere undersøge, hvo;-
vidt Tjenstmanden i Statens eller Kommu-
nens Tjeneste overfor den øvrige Befolkning 
er stillet lige med Industri- og Landarbej-
deren med Hensyn ti l Udnyttelsen af Magt-
spørgsmaalet, da fremkommer der et i social-
etisk Henseende afvigende Resultat. Da 
den til Or_und liggende store Forskel mellem 
Driften af store Privatforetagender og Stats-
og Kommunevirkso mheder eller Virksom-
heden i andre offentlige Institutioner ligger 
i Dannelsen af den ledende Villie, vil denne 
derfor for det forste Tilfældes Vedkommende 
kun harmonere med Aktionærerne og ud.eluk-
kende virke for deres Privatinteresser, hvor-
imod den i det andet Tilfælde i ethvert fald 
teoretisk set er et Meningsudslag af hele 
den Befolkning, som danner Staten eller 
Kommunen. 

Medens det økonomiske Magtspørgs-
maal gennem udfægtede Styrkeprøver inden-
for de private Virksomheder som Regel kun 
angaar enkelte partikulære Interesser og ikke 
nævneværdig berører de store Befolknings-
klasser, vil det samme Magtspørgsmaal, saa-
fremt det udnyttes af Tjenstmændene, i 
Modsætning hertil influere paa samtlige Be-
folkningslag. 

En Strejke af Tjenstmændene vil alt-
saa ikke ramme den enkelte, men derirnod 
hele Samfundet og sa:- ,1 el den kyldige som 
uskyldige. Dersom Tilfældet var, at det kun 
drejede sig om Særinte resser, da vilde en 
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Strejke her være lige saa berettiget som i ' 
det private Erhvervsliv - i Særdeleshed, 
naar det var muligt kun at influere paa den , 
Del af Befolkningen, der modsatte sig et-

. hvert Krav om forbedring for Tjenstman-
den; men eftersom dette ikke er muligt, idet 
en saadan Stats- eller kommunal Arbejds- -
nedlæggelse kun faar den modsatte Virk- -
ning og hovedsagelig i hvert fald i økono- -
misk Hense.ende kun rammer de mindre · 
bemidlede Samfundsklasser, maa man ud 
fra et social-etisk Synspunkt anse en saadan • 
Strejke som et Vaaben, der om ikke ufor-
svarligt dog saavidt muligt ii(ke bør benyt-
tes, thi Resultatet vil let blive, at hvad der 
muligvi vindes i en Retning, tabes maaske · 
i flere andre. 

for Tjenstmanden i sin Helhed vil det 
sikreste og korrekteste være det samme, 
som enhver anden Borger, der føler sig for- -
urettet af Staten eller Kommunen, benytter1 

nemlig Agitationen i Tale og Skrift og Op-
naaelsen af politisk Indflydelse og Repræ-
sen'tation gennem de respektive Valg osv. 

Heraf fremgaar det, hvor vigtigt det 
er for Tjenstmanden, at der gives ham et 
Middel, hvorigennem han er i Stand til at 
varetage sine Særinteresser, og dette er den 
uindskrænkede Koalitionsfrihed. Der gives 
intet mere forkasteligt, ejheller i social-etisk 
Henseende en mere uretfærdig Hand ling . 
end gennem forbud at formtne Tjenstman-
den i at tolke og agitere for sine Menin-
ger saavel i det politiske Liv som paa fag-
lige Omraader. Et godt Bevis for dette 
Spørgsmaals Betydning og hvilke samfunds-
.skadelige Tildragelser, der kan fremstaa, 
hvor Myndighederne gennem Magtspørgs-
maalet søger at fratage Tjenstmanden hans 
personlige Ytringsfrihed, viste sig ved Be-
givenhederne i Frankrig. Omend Regerin-

- gen der tilsyneladende har vundet, vil Striden 
med Tiden atter blusse op med forøget 
Kraft, og atter vil maaske store Samfunds-
værdier gaa tabt til Skade for hele Landet 
Befolkning. 

Det vigtigste Moment ved Koalitions-
frihed er selvfolgelig Betingelsen af en ud-
strakt forhandlingsret. Er denne ikke til 



"Stede, vil det næppe lykkes Tjenstmanden 
at finde den rette Forstaaelse for sine Ø n-
sker og Tanker, og Koalitionsretten bliver 

· for saa vidt faktisk illusorisk. 
Vender vi os med det foreliggende 

Emne for Øje mod vore hjemlige Forhold 
· og fra samme Synspunkt nøjere betragter 

Koalitions- og den dermed afhængige For-
handlingsret, da undgaar man ikke, selv om 

· Spørgsmaalet, Koalitionsfriheden, i Realiteten 
kan betragtes som løst herhjemme, at lægge 
Mærke til , hvorledes en stadig ·tilbageven-
dende Modstand overfor Forhandlingsspø rgs-
maalet ofte gør sig gældende indenfor Stats-
banernes Maskinafdeling. Om en human 
Fortolkning af Ordlyden i Ordre D 880 er 
der kun sjælden Tale ; under Ræsonnemen-
tet: ,,j eg behøver ikke at fo rhandle med 
Dem", ,,Jeg har intet med Deres Forening 
at f orhandle om" eller ,J eg bryder mig al-
.deles ikke om Deres Forening" o. s. v., ig-
noreres Personalet, og nævnte Ordre bliver 
derved fuldstændig betydningsløs. 
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Og hvilket Modsætningsforhold til Ti-
dernes Udvikling og de dermed forbundne 
Fremskridt fremgaar der ikke af en saadan 
Anskuelse. Her er det den gamle stoiske 
Bureaukratisme, der fortvivlet og· i de sidste 
Krampetrækninger endnu i det s id ste 20. 
Aarhundrede giver livstegn fra sig for blot 
at bibeholde de gamle Tilstande og Trad i-
tioner. Den kan eller vi l ikke se Livets • 
friske Pust. Den kender kun en Klasse 
Mennesker og af de bekendte Ord, Pligt 
og Ret, kun det fø rste for alle andre, mens 
den selv beholder Retten. Dens Handle-
kraft er Rigorisme, og en ubegrundet Frygt 
for Brud paa Disciplinen synes at være Grun-
den til dens afvisende Holdn ing . mod en-
hver Frihedsindrømmelse. 

Selvfølgelig kan J?ersonalet under disse 
Former ikke anse den nuværende Forhand-
lingsret som Idealet af eJ Forbindelsesled 
mellem dette og Administrationen, og dog 
vilde det være langt lettere saavel for Ad-
ministrationen som Personalet at komme 
til en gensidig tilfredsstillende Løsni~g af 
forskellige vigtige Spørgsmaal gennem Or-
ganisationen, idet hver enkelt Persons Tan-

ker og Meninger gennem indgaaende Over-
vejelser er blevne uddybede, og muligvis 
er ogsaa de enkelte Traade blevne sammen-
knyttede saaledes, at det hele danner et 
brugbart Grundlag for saadanne Forhand-
linger. 

At Organisationsbevægelsen ved andre 
Etater gennem Tiderne mer og mer har 
hø.stet Anerkendelse, er en bekendt Sag ; vi 
behøver saaledes kun at henvise til det dan-
ske Postvæsen, hvor det vakte en berettiget 
Opsigt, da Administrationen i Begyndelsen 
af dette Aar anmodede Dansk Postforening 
om i Forbindelse med Postmesterforeningen 
at forhandle sammen med Administrationen 
om en Omklassificering af Postmesterem-
bederne. Er Lokomotivpersonalet nogen-
sinde bleven adspurgt, hvor lignende Til -
fælde har foreligget? Men har vi nogen-
sinde fra højeste Sted hørt følgende Uqta-
lelse om Organisationens Nytte: 

» Hvad angaar And ragender fra den 
enkelte O rganisation o m Forhold vedrørende 
hele Embedsmands- eller funktionærgrup-
pen, da ser jeg ingen Grund til ikke at 
modtage disse im ødekom mende, saalænge 
de kun berører almindelige Forhold . Jeg 
har al tid modtaget saadan ne Andragender 
fra Organisationerne, og de mig under/agte 
E,rybedsmænd vil ligeledes handle efter denne 
Opfattelse. Organisation erne har i det store 
og hele virket paa en god Maade, og jeg 
skal være den sidste til at lægge dem Hin-
dringer i Vejen. « 

Denne Udtalelse, som fremkom for rige 
Aar i den bajerske Landdag fra Trafikmini-
ster von Frauendorfer, taler et Sprog, de r 
burde finde Ø renlyd helt op til Skandinavi-
ens Lande, saa meget mere som netop de 
tyske Foreningsforhold i Almindelighed er 
langt mere indskrænkede end her, og hvor 
der især overfor Tjenstmændenes Organisa-
tioner føres en indgaaende Kontrol. Netop 
derfor vi l Kravet om en Forhandlingsret, 
hvor der gives Tjenstmanden frit Lejde til 
paa sin Organ isations Vegne at forhandle med 
Autoriteterne og uden senere at blive 9dsat 
for personlige Ubehageligheder, stadig frem-



komme. Denne Ordning vilde sikkert skabe 
fred og gensidig For.staaelse hos alle Parter. 

Emil Alsborg. 

ff. Vogns Bremser. 
I den senere Tid har man i en Del 

af Godstogene afskaffet de sædvanlige E. 
Vogne, der sædvanligvis l;ienyttes og betje-
nes af Togføreren som Bremse i Togene, 
og i Stedet for indsat H.Vogne. 

Det er ikke min Opgave i denne Ar-
tikel at omtale disse Vognes Indretning og 
Hensigtsmæssighed med Hensyn til det Ar-
bejde, der paaviler Togføreren at udføre 
under fremførelsen af Toget, men derimod 
ønsker jeg at tale lidt om, hvorvidt disse Vog-
ne gør den Virkn ing som Bremse, som åe 
skal og som formentl ig maa være paaregnet. 

De fleste ve~ jo, at der i disse Vogne 
er en Last af 2000 Kg. gamle Skinner, og 
at man dermed betragter Betingelsen for 
disse Vognes Ophøjelse til læsset Bremse 
som opfyldt. · 

Imidlertid er jeg af den Mening, at 
disse Vogne slet ikke opfylder deres Bestem-
melse i den Henseende, og det har dog 
nogen Betydning, om en Bremse kan arbej-
de, som den skal. 

Forleden kørte jeg et Godstog, og ved 
den første Station, Toget skulde standse, 
bemærkede jeg, trods det at jeg fløjtede 
Stop i god Tid, at Bremsevirkningen ikke 
var nær saa god som paaregnet, og Toget 
løb derfor noget længere, end dette strængt 
taget skulde. 

- Maa jeg indflette en lille Bemærk-
ning. Jeg har gjort mig til Regel, første 
Gang jeg skal bringe et Godstog til Stands-
ning, da at fløjte i særlig god Tid for at 
se, hvorledes Bremserne virker. -

Efter at Toget var bragt til Standsning, 
talte ~g med Togføreren om Bremsningen 
og udtalte som min Meni g, at Bremserne 
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ikke havde været saa godt betjente, som de· 
burde være. Men heri mente han ikke at 
kunne give mig Ret, tværti mod mente han 
det modsatte; men samtidig udtalte h~n, at 
de 3 af Togets 4 Bremser var H. Vogns Brem-
ser, og det er snart sag t ligemeget, enten de· 
betjenes eller ej ; de holder jo ikke noget. 

Dette forandrede jo Sagen betydelig,. 
og af Erfaring vidste jeg, at de Bremser ikke 
var gode, og jeg maatte give ham Ret i, 
at det ikke var saa mærkeligt, at Toget va~ 
løbet saa langt, som det var. 

Jeg nærer altsaa en lige saa grundfæ-
st~t Mistillid · til omtalte Bremser som Tog-
føreren, og efter hvad man i Almindelighed 
hører, naar Talen kommer hen paa dette 
Thema, saa er denne Mistillid meget ud-
bredt. 

En saadan læsset H.Vogns Bremse gi-
ver, jeg tror at turde sige det temmelig be-
stemt, ikke saa god Bremsning som en tom. 
Q.Vogn. 

Og Grunden hertil maa formentl ig 
søges i Bremsetøjets Indretning. 

Man kunde maaske finde paa at ind-
vende, at ved man, at der er H.Vogn 's Brem-
ser i Toget, saa maa man indrette sin Kør-
sel derefter. 

Dette er selvfølgelig rigtigt, det kan 
man, og det maa man ; men Opgaven er 
jo ikke klaret dermed. 

I en kriti sk Situation har det sir.i over-
ordentlige Betydning, at de Bremser , der 
er i Toget, svarer til deres Bestemmelse. 

Det kan jo være Sekunder, det drejer 
sig om, faa Alen kan have sin store Be-
tydning. 

Jeg har tidligere i nogle bestemte 
Tog, hvor der var 2 H.Vogns Bremser, 
bemærket, at disse saa godt som intet holdt, 
og gjorde mig til Regel at være i høj Grad/ 
forsigtig i saadanne Tilfælde og ikke køre 
anderledes, end at det var mig muligt at 
holde ved Hjælp af Maskinens Bremse ale-
ne paa det bestemte Sted paa Stationen. 

Dette er dog ikke Meningen med 
Bremserne i Togene. 

Togpersonalet kan ikke gøre det 
bedre, de er uden Skyld i dette; selv om 



·ede anspænder dem af alle Kræfter, er Brems-
ningen umulig med disse Vogne. 

Hvis dette er Tilfældet, hvad jeg som 
sagt tror, det er, burde man da ikke af 
Hensyn til Sikkerheden søge at faa disse 
Vogne afskaffet som Bremsevogne eller 
eventuelt faa dem saaledes indrettet -
hvis det er muligt - at de bed re svarede 
til deres Hensigt? 

Jeg kunde ønske dette Spørgsmaal 
klaret. 

Min Hensigt med Omtalen af dette er, 
· om man paa kompetente Steder vilde un-
-dersøge disse Vognes Bremsevirkning, og 
forsaavidt den ikke er saa god som paa-
regnet, da at kassere dem. 

Jeg tror at turde sige, at hvo r man 
end vil henvende sig hos det kø rende Per-
sonale, Lokomotiv- eller Togpersonale, vil 
man faa bekræftet, at disse Vogne er daar-
lige Bremser. 

I Almindelighed skal der en læsset 
Bremse til 10 læssede Vogne paa nogenlunde 
horisontal Bane i et 40 Kim. Godstog. 

Hvor langt har man tænkt sig, at d isse, 
jeg tænker mig 10 Vogne med 1 Bremse -
en god Bremse - vil løbe paa ho risontal 
Bane fra det Øjeblik, at Bremsen er sat paa, 
og til Vognene er standsede, og Hastigheden 
er 40 Kim.? 

Hvor langt vil de samme Vogne løbe, 
og iøvrigt samme Betingelser, hv is den be-
tjente Bremse er en H. Vogns? 

Det vilde interessere mig at faa dette 
at vide. Risby. 

Lønningslovens 
Fortolkning. 
Anledning af, at der til Red. er ind-

gaaet flere Spørgsmaal vedrørende Løn-
, ningsloven, skal vi gengive dem under Eet. 
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1) Faar en Lokomotivfører fra ¼ -07 
det første Tillæg den 1,14-1910? - Ja! 

2) Faar de Lokomotivførere fra 1/,i.-08 
ligeledes det første Tillæg den 1/ ~-

1910? - Ja! 

3) Naar der i Loktid. Nr. 12 er nævnt 
- »At forskellige Lokomotivførere, 
der er forfremmede efter den 11 1 -

08« o. s. v. - Forstaas der ved f or-
skellige kun de Lokomotivførere, de r 
efter nævnte Tidspunkt er forfrem-
mede fra Lokomotivfyrbødere, uan-
set hvilket Sted de har gjort Fyr-
bødertjeneste, men ved deres For-
fremm else til Lokomotivf ørere er 
stationerede i Kjøbenhavn? . - Ja! 

4) Naar 2 Lokomotivfyrbødere paa >d « 
Sats, der er ansatte 1 4 - 98, forfrem-
mes ti l Lokomotivførere den 1

1• 19 10, 
den ene med Station som hidtil, 
den anden med Station i Kjøbet -
havn , - vil den sidstnævnte da, om 
han l Maaned efter forfremmelsen 
forflyttes tilbage til »d « Sats, have 
4 Aars Lønanciennitet forud for først-
nævnte, uagtet de har •lige lang Tje-
nestetid , og derved komme 4 Aar 
før op paa Tillægene end den Tje-
nestemand, der ved sin Forfrem-
melse er stationeret paa »d <t Sats? Ja! 

Til Vejledning skal vi g engive Løn-
ningslovens §§, der bevirker disse Forskyd-
ninger. 

§ 4. 
Naar en Tjenestemand overgaar fra en 

Stilling til en anden i samme Lønnings-
klasse, medtager han ved Beregningen af -
Alderstillæg Tjenestealderen fra den første 
Stilling. Forflyttes Tjenestemanden i samme 
eller anden Stilling indenfor samme Løn-
ningsklasse til et Sted, der hører under en 
anden Lønningssats end hans hidtidige Op-
holdssted, beregnes hans Lønning efter det 
nye Opholdssteds* Lønningssats. 

* Udh. · af Red. 



§ 5. 
» Ved Overgang fra en Lønningsklasse 

til en efter Nummerorden højere kommer 
Tjenestemanden straks op paa det Lønnings-
trin i den nye Klasse, som er nærmest 
højere end den i den hidtidige Stilling sidst 
oppebaarne Lønning. Saafremt Overgangen 
tillige medfører Forflyttelse fra et Sted til 
et andet, bliver der dog at regne med den 
Lønning, han sidst vilde have oppebaaret, 
om han i sin hidtidige Stilling havde haft 
Ophold paa det Sted, hvortil han f orf lyttes." 

§ 6. 
Saafre mt en Tjenestemand, der er over-

gaaet til en efter Nummerorden højere Løn-
ningsklasse, vil de ha\'.e faaet et Alderstillæg 
i sin hidtidige Stilling før den Tid, efter 
hvilken der tilkommer ham et Alderstillæg 
i den nye Sti lling (4 Aar efter forfremmel-
sen, Red . Anm.), og hint Alderstillæg i den 
hidtidige Stilling vilde have gjort hans I,.øn-
ning højere eller lige med den Lønning, 
han oppebærer i de11 nye Stilling, træder 
han allerede paa samme Tidspunkt, paa 
hvi lket han vi lde have faaet Alders1illæg i 
den gamle S tillin a, ind paa næste Lønnings-
trin i den nye Still ing. 

§ 7. 
Saafremt nogen Tjenestemand, der efter 

Lovens Ikrafttræden forfremmes til en højere 
Lønningsklasse i Kraft af Reglerne i §§ 5 
og 6 og opnaar flere Alderstillæg end nogen 
i samme Stilling, der har samme eller læn-
gere Tjenestetid i Etaternes Lønningsklasser 
1-23, og som er forfremmet til sin nuvæ-
rende Stilling inden Love11s Ikrafttræden, 
rykker den sidstnævnte op paa lige Lønning 
med den førstnævnte. Enhver Forfremmelse, 
der medfører saadan ekstraordinær Opryk-
ning, skal forelægges den vedkommende 
Minister til Godkendelse. Denne Paragraf 
kommer dog kun til Anvendelse i de første 
4 Aar efter Lovens Ikrafttræden. 

Saavist som ingen Lov er fuldkommen, 
lider vor nye Lønningslov af forskellige 
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Ufuldkommenheder, som det maa være Or---
ganisationernes Opgave og ved Administra-
tionens Medvirken at søge ændret, naar · 
Lønningsloven første Gang skal revideres 
i Finansaaret 1910-1911. 

I det efterfølgende skal vi søge at be-
lyse de enkelte Paragrafer og fremdrage 
deres uheldige Virkninger. 

Det, der i § 4 nærmest berører Loko-
motivpersonalet og i Særdeleshed Lokomo-
tivfyrbøderne, er §ens sidste Stykke, naar 
en Lokomotivfyrbøder forflyttes fra »a« eller · 
»b« Sats, hvor Grundlønnen er 1410 og 
1350 Kr., til »d« Sats med en Grundløn af 
1200 Kr. Man har haft Tilfælde, hvor Lo-
komotivfyrbødere er beordret forflyttede fra 
»a« til »d« Sats. Hensigten med deres For-
flyttelse har været at benytte dem til Ran-
geringstjeneste - altsaa et Tillidshverv, men 
denne Tillid »belønner« § 4 med en Ned-
gang i Indtægten af 210 Kr. aarlig, som er 
Forskellen paa .i, a« og »d« Sats. En ret 
abnorm Maade at belønne paa, men Lo-
ven er sket Fyldest og bryder sig ikke om 
Uretfærdighed. 

Efter § 5 stilles en Lokomotivførers . 
Heroskop med Hensyn til Indtrædelsen paa 
Alderstillægene efter det Opholdssteds Løn-
ningssats, hvortil han ved sin Forfremmelse 
forflyttes. Man vil deraf se, at de . Loko-
motivfyrbødere, der f. Eks. den 1/,1 næste 
Aar forfremmes til Lokomotivførere med 
Station i Kjøbenhavn (»a« Sats) efter § 6' 
straks vil have 4 Aars Lønanciennitet forud for 
de Lokomotivførere, der bliver forfremmede 
paa samme Tidspunkt, men stationeret andet 
Steds, uagtet de have lige lang Tjenestetid, 
idet de alle er ansatte 1 /4 98. 

At § 6 ikke kan finde Anvendelse paa 
de Lokomotivførere, der er forfremmede 
før Lovens Ikrafttræden, er en Følge af 
§ens Ordlyd, der betinger, at Overgangen 
skal være til en efter Nummerorden (Tal-
orden) højere Lønningsklasse. Da imidlertid 
de efter Lønningsloven af 1903 forfremmede 
Lokomotivførere ved deres Forfremmelse 
gik fra 12te »ned « i 8de Lønningsklasse, 
kan §en selvsagt ikke finde Anvendelse paa 



, -disse. Derimod kommer Optrækningspara-
graf 7 til Anvendelse. 

§ 6 vi• have til Følge, at en Loko-
motivfyrbøder, der forfremmes til Lokomo-

. tivfører med Station i Kjøbenha vn, paa 12 
Aarsdagen for sin Ansættelse som Fyrbøder 
faar 1 ste Tillæg som Lokomotivfører. Hvilke 
Abnormiteter, der herved kan opstaa, . vil 

· fremgaa af Spørgsmaal 4. Ved Forfremmelse 
til Lokomotivførere med Station i Kjøbenhavn 
gives der altsaa disse en Tillægspræmie af 
4 Aars Lønanciennitet. Denne Præmie følger 
dem hele Livet igennem, ved Alderstillægene 
og Pensionsberegningen. 

At der her foreligger en Uretfærdig-
hed, som sikkert ikke har været Lovgiver-
nes Hensigt, er aabenbart, og den kan kun 
gøres god igen, om der af Lønningslovens 
§ 7 udgaar Ordene »og som er forfremmet 
til sin nuværende Lønningsklasse inden Lo-
vens Ikrafttræden.<, 

Som Følge af de Forskydninger, §§ 
5 og 6 bevirker, vilde det af Retfærdigheds-
hensyn være nødvendigt ikke alene at give 
§ 7 en 4aarig Levetid, men lade den staa 
ved Magt sammen med ovennævnte §§, 
saalænge Lønningsloven af ~; /& -08 virker. 

Da en Lønningslov skulde byde lige 
Vilkaar for ansatte i samme Stilling, og ikke 
forfordele dem, der ved deres Forfrem mel se 
tilfældigt stationeres paa »b«, »c~ og »d« 
Sats til Fordel for »a« Satserne, vilde det 
være stemmende med Billighed og Retfær-
dighed, om ovennævnte Ord udgaar af § 7. 
Man vil derved opnaa, at Personale, der 
har lige lang Tjenestetid, samtidig faar sam-
me Alderstillæg, rent bortset fra den Forskel 
af 90 Kr. aarl ig, der er paa »a-b « og »c-d « 
Satserne. 

Den nævnte Forskel paa 90 Kr. vil 
senere vise sig ved Pensionsberegningen, 
idet de, der pensioneres · fra »c-d « Sats~rne, 
aarlig vil faa 60 Kr. mindre i Pension. Det 
naturligste vilde da være, om hele Perso-
nalet led Afkortning til Pensionskassen efter 
i; a« Sats. 
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Rangermaskinernes 
Enkeltmandsbetjening. 

S om det vil erindres, løb for et Par 
Aar s iden et Lokomotiv løbsk paa Oods-
banegaarden, derved at dets Fører under 
Farten faldt af Maskinen ; denne fortsatte 
og øgede sin Fart ind i Remisen, hvor den 
·tørnede mod en der holdende Maskine. 
I den Anledning rejste der sig i Dagspres-
sen Rø ster for hvilke Konsekvenser, saadanne 
og lignende Tilfælde kunde medføre i Sær-
deleshed paa . Rangermaskiner, der kun be-
tjenes af · een • Mand, under Rangering af 
Sovevogne til og fra Færgerne. 

At Statsbanerne da har indset det uhel-
dige h eri, resulterede i, at Rangerlokomoti-
ver, d er bevæger sig til og fra Færgerne, 
skal ledsages af en Portør, der, om Loko-
motivf øreren skulde fa a Fo,ja ld, da skal 

· træde til. At denne Ordning er truffet af • 
Sparsommelighedshensyn, -er indlysende ; 
inen om den byder tilstrækkelig Vished for, 
at Portøren, naar han i givet Tilfælde træ-
der fil, afværger et Uheld eller Ulykke, er 
ret tvivlsomt og vil sikkert erkendes af en- , 
hver Lokomotivmand, der har beskæftiget 
sig med Færgerangering under vekslende 
Vejr- og Vandstandsforhold ; thi hvorledes 
skulde vel ogsaa Størstedelen af Stations-
personalet, der savner de nødvendige For-
udsætninger, med eet blive fortrolige med 
dette. At Administrationen hurtigst har 
søgt at komme uden om de af Dagspressen 
fremholdte Forhold, ser man ogsaa af den · 
Halvhed, hvormed Ordren er udstedt, idet 
der ikke er taget Hensyn til, at Maskinerne 
af Hensyn til det ensartede Slid skal drejes 
hver Maaned. Sker det saa en af disse 
Maaneder, hvor Skorstenen vender fra Fær-
gen, at en Portør skal træde til, saa ved 
han, at han skal bringe Maskinen til at 
standse, evt. gaa tilbage; men den tilbage-
gaaende Bevægelse er jo netop den, han 
skal afværge, og Instruksen hjemler ham 
ingen Ret til at gaa fremad! 

Ganske vist har Statsbanerne Ryggen 



' fri, idet omhandlede har Attest paa at kunne 
foretage disse Manipulationer ; men hvad er 
Attester her i Livet værd ; i en saadan Situ-
ation kommer det an paa at dokumentere 
det øjeblikkeligt, og Lokomotivpersonalet 
vil i hvert Tilfælde ikke anse disse ~Attester« 
for at være nogen Betryggelse. om Ulykken 
i paakommende Tilfælde skuld~ blive afvær-
get - eller vel snarere ske. 

Den trufne Foranstaltning er saa me-
get mere angribel ig, fordi man i paakom-
mende Tilfælde ladef Stationspersonalet be-
tjene Rangermaskinerne, medens det er for-
budt Fyrbøderaspiranter og Lokomotivfyr-
bødere, der ikke har bestaaet Lokomotiv-

t 

H. Dahlmann. 
Tirsdag den 29. Juni afgik Loko-

motivfyrbøder Da h Im a n n ved Døden 
·efter ca. 2 Maaneders Sygeleje. 

Afdøde havde paa Hospitalet været 
underkastet en Opefation og var kom-
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førerprøven, i det hele taget at flytte en 
Maskine f. Eks. til Opsmøring. At Admini-
strationen har udstedt disse Forbud som 
Følge af, at der ved forske llige lejligheder 
er foraarsaget en Del Ravage, er en bekendt 
Sag; men naar Aspiranter og Lokomotiv-
fyrbødere, der dog er mere fo rtrolige med 
en Maskine, har kunnet , tage fejl «, er det 
med temmelig stor Sikkerhed givet, at den 
Foranstaltning, der her er truffet for at af-
værge Ulykker, ikke svarer til Hensigten. 
Den sik,reste Foranstaltning, der i denne 
Henseende kan træffes; er, at man som tid-
ligere lader Rangermaskinerne betjene af 
saavel Fører som Fyrbøder. 

men hjem, hvor han fik et Tilbagefald, 
der havde Døden til Følge. 

H. Dahlmann blev kun 25 Aar 
gammel og var ansat som Lokomotiv-
fyrbøder 1. April 1908 med Station i 
Kjøbenhavn 0., efter i nogen Tid at 
have kørt som Værkstedsmand i Aar-
hus . . -

For dem, som havde Lejlighed til 
at lære Dahlmann nærmere at kende, 
stod han som den gode, elskværdige 
og hjælpsomme Kammerat. 

flere Afdelinger havde sendt Kran-
se til hans Jordefærd, og de kjøben-
havnske Afdelingers Fane fulgte ham 
ti l hans sidste Hvilested. 

Afdøde efterlader sig Hustru og 
1 Barn. -c. 

Taksigelse. 
Hjertelig Tak for al udvist Deltagelse ved 

min kære Mands Død og Begravelse, særlig 
takkes de kjøbenhavnske Afdehnger. 

Kjøbenhavn, 6. Juli" 1909. 
Elisabeth Dahlmann. 



Vore Amatørfotografer. 
De kjøbenhavnske Afdelingers fane 

første Gang i fri luft. 

Ved Lokomotivfyrbøder Dahlmanns 
Jordefærd ·1/7 fik de kjøbenhavnske Afdelin-
gers Fane sin egentlige Indvielse, idet det 
var første Gang denne var ude i fri Luft 
og repræsenterede D. L. & L. F. 

Af den Grund var et Par af vore Kol-
leger, som er Amatørfotografer, ude og søgte 
at faa en Plade af Højtideligheden. 

Grundet paa forskellige Omslænd i6-
heder mislykkedes et Par af Pladerne. 

Ovenstaaende Bill ede er taget un der 
Jordpaakastelse n. 

Opmærksomme Læsere vi l mellem Del-
tagerne kunne genkende flere Medl emm er 
af D. L. & L. F. -c. 

Den afværgede 
Togulykke. 

Om den fo rrige Søndag Aften paa Tom-
merup Station afværgede Togulykke skriver 
., Middel f. Venstrebl. « : 
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Aftentoget fra Strib Kl. 9,20 Em. med 
ca. 400 Passagerer, hvorimellem 250 Jern-
banefolk med Børn og Hustruer, hvilke hav-
de været paa Udflugt til Middelfart, holdt 
paa Hovedsporet paa Tommerup Station 
for at afvente Krydsning med Nattoget Kl. 
12,15 i Middelfart. Imidlertid havde man 
glemt at skifte det østlige Spor til 2. Spor, 
og da den vagthavende skulde give Signa! 
til at komme ind paa Stationen til Toget 
østfra, kunde han ikke give Signalet, men op-
dagede ikke, at Sporet stod galt. .Da han 
er Afløsningsassistent, troede han, at han 
ikke riztig forstod Mekanismen paa det me-
get indvik lede Centralapparat, og da en. 
ældre Portør paa Stationen tilbød sin Hjælp, 

overl od Ass istenten ham at give Signalet. 
Portøren opdagede heller ikke, at Sporet 
stod galt og gav saa Signa) til at køre ind 
paa det samme Spor, hvor der allerede holdt 
et To6 vestfra. Toget kom i Gang, men 
hel di gvis opdagede den agtpaagivende Lo-
komotivfører, at Sporet stod galt og gav 
Bremsesignal med Fløjten mange Gange i 
Træk. Togpersonalet bremsede af al Kraft, 
de Rejsende i Toget, der anede Faren, sprang 
ud under Farten, men heldigvis blev Toget 
standset nogle faa Alen fo ran Lokomotivet 
paa det andet Tog. De Rejsende og Per-
sonalet fik en alvorlig forskrækkelse, men 
snart beroligedes man, og Toget kørte til-
bage og ind paa det rigtige Spor . 

Sagen er indberettet, og det bliver en. 



.alvorlig Historie for Assistenten og Portøren, 
men maatte nu blot Jernbaneadministratio-
nen tænke paa, om denne ikke har nogen 
Skyld. Paa en saa stærkt trafikeret Sommer-
søndag bør Personalet ikke være mindre 
end til daglig, snarere større. Heri ligger 
maaske G runden, Hastværk kan være Last-
værk. 

Havde Toget ikke været standset fo r-
inden, havde Ulykken sikkert ikke været til 
at afværge. 

- Dette Tilfælde er en ny Illustration 
til den ubegribelige Letsindighed og Mangel 
paa Ansvarsfølelse, Statsbanerne udviser i 
sit Fo rhold overfor de rejsende. 

- Saavidt »Middelf. Venstrebl. « 
Drager man sig i Erindring, at v1 1 

Loktid. Nr. 9 f. A. fremdrog en Diskussion 
indenfor den tyske Jernbaneetats Personale, 
hvori en Trafikass istent i en Brochu re: »Hvem 
er Kaptejn ?« for fuldt Alvor paastod at væ-
re »Kaptejn <( i Sikkerhedstjenesten, da be-
høver man sikkert ikke af det ved Tomme-
rup forefaldne at lede efter Svaret. 

At Togenes sikre Fremførelse er af-
hængig af en intim Samvirken mellem Tra-
fikafdelingen og Lokomotivpersonalet er gi-
vet, men ligesom Sømærker og Fyr vejleder 
den søfarende, er Stationssignaler og Spor-
skiftevisere ti l · Vejledning fo r Lokomotivfø-
reren, at han fremfører sit Tog med Præci-
sion og Sikkerhed. 

Med Hensyn til et Skib og et Togs 
sikre Fremførelse er Kaptejnen og Togets 
»Kaptejn « stiller paa lige Fod, hvad Betro-
elsen af Menneskeliv og Værdier angaar. Vi 
skal i den forbindelse blot henvise til , at 
ved Jernbaneulykken ved Herlisheim beløb 
Skaden alene paa Mate riellet sig til 1,800,000 
Kroner. 

Det er beklageligt, at der skal saadanne 
Ulykker til for at overbevise O ffentligh eden 
-og Lovgivni ngsmagten om Ligheden ved 
-de to "Bestillinger. Ser man hen til, at der 
ved den sidste Lønningslovs fo relæggelse 
blev betonet, »at Arbejde, der er forbundet 
med lige Ansvar, bør lønnes lige«, da har 
man ikke paa rette Steder haft Øjet aabent 
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for Lokomotivførernes »Ligestillethed « med 
and re :rienstkategorier. Man kan ved en-
kelte Lejligheder i Dagspressen se Medde-
lelser om, at Kongetog »førtes « af Trafik-
bestyrer den og den, og Lokomotivet før-
tes af Maskinbestyrer den og den ; men 
sæt nu, at Tog 74 paa Falster den 26de 
O ktober f. A. havde været et Kongetog, 
mon ikke de ,Embedsmænd, man ved saa-
danne Lejligheder kan se nævnt i Dags-
pressen, vilde have fralagt sig ethvert An-
svar for at have »ført « Maskinen paa H o-
vedet ud i Va~det? Vi tror det. Men hvor 
skulde man saa finde den skyldige, der 
havde »ført « Toget? 

At det kun var Maskinen, der ved 
denne Lejlighed gik i Vandet, va jo endda 
en heldig Omstændighed. 

·2 Aar paa Lokomotivet. 
Hvad er der paa fæ rde? spurgte jeg 

dem , da jeg tidl ig om Morgenen efter endt 
Tjeneste betraadte det fremmede Depot og 
saa saavel ældre som yngre Lokomotivmænd 
i fuld Aktivitet. Medens nogle behandlede 
Hammer og Sav, var an dre i Færd med af 
Bøgens grønne Løv at binde Guirlander 
og o psætte Flagdekorationer. Langt om 
længe SO!T! f ølge af Hastværket lød Svaret: 
Lokomotivfører X holder 25 Aars Jubi læum 
i Dag . . Og Arbejdet fortsa ttes uden Afb ry-
de lse. 

Da jeg ikke yderlig vilde forstyrre de-
res fri vill ige Arbejde ved unødvend ige 
Spørgsmaal, fo rlod jeg dem for at begive 
mig til Ro efter Nattens Arbejde, og hvor 
jeg kort Tid efter hen sank i Morf eus An e. 

25 Aars Jubilæum, 25 Aar paa Loko-
motivet, hvilke Glæder og hvormange Ærg-
relser har ikke dette 1 / 4 Sekel bragt over 
Lokomotivmanden, og naar han i al Nøg-
ternhed fortæller o m de Tildragelser fra sit 
Liv og Virksomhed paa Lokomotivet i det 



lange Tidsrum, hvor han har ofret sine bed-
ste Aar og livskraft, da vil vi erfare, at hans 
Gerning langt fra har formet sig som en 
Dans paa Li~ets solbeskinnede Estrade. 

Han husker endnu, som det var i Gaa, 
da han som Vulkans unge Søn efter den 
lange Ventetid og efter at have opfyldt de 
tjenstlige Bestemmelser for første Gang be-
traadte et Lokomotiv, kun saa de foranlig-
gende Aar med Ungdommens glade Syn. 
Og hvor mange bitre Skuffelser har han 
ikke siden oplevet og maaske endnu vil 
komme til at erfare. Hvor ofte har han 
ikke maattet erkende Forskellen mellem Il-
lusioner og Virkelighed fra den Gang, da 
det efter længere Tids forl øb lykkedes ham 
at gø re den tilforordnede f ører tilpas, og 
da han saa senere ansattes som fast ansat 
Lokomotivfyrbøder med de mange Aars 
slidsomme Arbejde paa Strækningen. Med 
Tanken om, at man ej skal begære det, 
man ikke kender, betjener han derefter i 
mange Aar sin Rangermaskine som Fører, 
selvfølgelig uden dennes Løn ning. 

Endelig er det tilstræbte Maal naaet. 
Som Tegn paa god Opførsel og udvist Tje-
neste udnævnes den med Aarene ældede 
Lokomotivmand til virkelig Lokomotivfører. 

Det var Lokomotivførerens første Glæde 
- Tanken om Modgang synes i Øjeblikket 
forsvunden, og den tilbagelagte Tid er for-
glemt. Dog . hvor mange Lokomoti vførere 
har ikke senere paa dette Omraade indhø-
stet mange bitre Skuffelser, maaske gennem 
mer eller mindre alvorlige Uheld, som sik-
kert ved flere Lejligheder er hændet paa 
Dage, hvor det inenneskelige Legeme netop 
har været udsat for store Anstrengelser 
som Følge af Vejrforholdene, eller andre Be-
givenheder. Hvor ofte er det ikke forekom-
met, at vedkommende til Trods for den ud-
viste Flid og Omsorg for' saa vidt mulig 
planmæssig at gennemføre Toget har mod~ 
taget en Reprimande som Tak for udvist 
Iver. Men bevæger Modgangen sig kun 
indenfor disse Rammer, er den selvfølgelig 
til at bære, omend der som Regel ved slige 
Lejligheder saas en Del Bitterhed i Sindet; 

Anderledes, hvor Faren for Menneske-
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liv er til Stede. Ja! de rom vil jo adskillige 
Lokomotivmænd med de tilbagelagte 25 Aar 
kunne kvidre en Vise. 

for Nutidens Lokomotivfo lk hører der 
i vore Dage en god Portion Udholdenhed 
og Koldblodighed forbunden med stor Taal-
·modighed til for at kunne udholde Tjenesten 
i de mange Aar, saa at ikke Interessen svæk-
kes for Arbejdet; thi bortset fra, at den 
stedse stigende Trafik og Anskaffelse af 
større og mere komplicerede Maskiner i For-
bindelse med en forøget Hast ighed bidrager 
til, at Tjenesten i sin Helhed bliver mere 
anstrengende og farefuld, gives der forskel-
lige andre Momenter, som gør deres ti l, at 
Lokomotivmanden kommer til at se Til væ 
relsen i en anden Belysning end andre Men-
nesker. 

Hvem har vel bedre end netop han i 
Aarenes Løb været den tavse Til skuer og 
set, hvorledes and re Ansatte, som han fra 
fø rst af stod i Lønningsklasse sammen med, 
passere forbi ham ind i andre Klasser til 
højere Indtægter. Han har derigennem mær-
ket, hvorledes Lokomotivfø reren s Stilling og 
Anseelse sukcessive er bleven undervu rde-
ret, skønt Fordringerne til hans Person ved-

. blev at stige i lan gt højere Grad, aavel 
hvad angaar Fagkundskab, Omsigt so m 
Ansvar. 

Og nu hans Ret og B~visf ø re Isen un-
. der Tjenestens Udøvelse. Er det da ikke 
. forekommet, at hans Udtalelser i rets lige 
Tjenstsager er bleven sti llede i Tvivl? Det 
eneste Vidne, som stod til hans Raadig hed 
og kunde hjælpe ham, nemlig hans Fyrbø-
der, modtoges med en vis Skepsis og an -
saas undertiden som Medskyl dig. Han fyld-
tes omsider med en vis Ligegladhed og 
tænkte kun: Lad komme, hvad der vil; de 
faa Aar, som er tilbage, faar jeg vel strid t 
igennem. Men netop dette »laden komme « 
var i de fleste Tilfælde Aarsag til , at han 
tabte Interessen for alle Bestræbelser til en 
forbedring af sine Vilkaar. , 

Og dog gives der kun en Vej at gaa,. 
og Vejen hedder »Fremad «. Bort med det 
passive: »Lad komme, hvad der vil. ,, Det 
maa være vor fælles Opgave gennem det 



personlige Samvær og Omgangsform, saa-
vel indadtil som udadtil som gennem den 
størst mulige Samvittighedsfuldhed under 
Tjenestens Udførelse, at · opnaa den rette 
Kollegialitet. Bort med den forlorne S1or-
hed og Overmod eller Ringeagt for and res 
Arbejde; thi Arbejde er ingen Skam, det 
adler sin Mand. Bort med al Skinhellighed, 
og lad os derimod som danske Lokomotiv-
folk vise den rette Karakterstyrke og Intel-
ligens, da vil sikkert ogsaa den Tid komme, 
da Lokomotivføreren kommer ti l at indtage 
<len Plads, som dtr med Rette tilkommer ham. 

Viaand. 

Et Forslag. 
Undertegnede har gentagne Gange 

·gjort den Erfaring, at ved Forse ndelse af 
Kranse fra Afdeling ti l Afdeling sker der 
regelmæssig forstyrrel se. 

Ved det sidste Dødsfald kom saaledes 
2 Kranse for sent , og ved Ankomsten viste 
de sig at være i en sorgelig Fo rfatning -
omtrent visne. 

Paa min Meddelelse om Dodsfaldet til 
Afdelingerne skrev jeg, at jeg va r villig ti l 
. at besørge Kran se bestilt her i Kj øbenhavn. 

Jeg havde dermed til Hensigt at gøre 
et forsøg, og se om man saa kunde naa 
.at faa Kransene rettidig. Tiden er jo i Reg-
len knap under saadanne Omstændigheder. 

4 Afdelinger fulgte mig, og man hav-
de da ogsaa den Glæde at se, at disse Kran-
se i Modsætning ti l de tilsendte var friske. 

Resultatet af den Erfaring, jeg mener 
.at have gjort, er da denne, at jeg vil fore-
slaa de interesserede Afdelinger og Kranse-
kasser at sende Penge til lndkjøb af Krans 
til den paagældende Afdel ing i Stedet for 
.at sende Krans. 

Man opnaar derved to, ja tre Goder, 
først dette, at Kransene er fri ske, dernæst 
.spares Omkostninger og Ulejlighed med at 
iilbagesende den tomme Emballage, og til-
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lige at Kransen kommer tilstede i rette Tid, 
- hvi lket er af væsentlig Betydning. 

C. M. Christensen. 

• 

· Samarbejde. 
Det har glædet mig at se, at man ik-

ke i » Jernbanetidende <. har bemærket flere 
An greb paa , D. L. og L. f. « siden den be-
rygtede og vidunderlige Artikel »Vidunder-
lige Forslag<, der her i Bladet blev behand-
let af fors!<ell ige. 

Lad mig da med det samme udtale 
Haabet om. at det nu maa være Slut med 
den Strid , so:-n ha r været mellem forskellio-e 
af Statsbanepersonalets Organisationer. 

Det er muligt nok, at jeg ser noget 
opt imistisk paa dette, men jeg tror, at man 
fra ledende Side i :i Jernbaneforeningen «· og 
»Dansk Jernbane-Fo rbund <, maa have ind-
set - trods alle Midlers ugenerte Anven-
delse, at det er dem umuligt at faa spl ittet 
»D. L. og L. f. « 

Medlemsani'allet er jo i stadig Stigen. 
Det, man har levet højt paa i de to 

Organisatione r, har vel nærmest været Dan-
nelsen af Lokomotivførernes »Separatistklub « . 

Man har regnet · med Medlemsantallet i 
»J. f .c af Lokf. , - men det kunde have 
sin Interesse at se lidt paa dette, paa hvi l-
ken Maade Tal let er blevet saa stort, og om 
disse Medlemmer alle er Medlemmer af Se-
paratistklubben . 

Dette sidste kan besvares med et be-
stemt Nej, en sto r Del af d'Hrr. er kommen 
i . J. F. ~ af helt andre Aarsager end dem, 
man mulig ønsker at tillægge dem. De er 
nemlig vedblivende Medlemmer af » D. L. 
og L. f .« , men har set sig nødsaget til at 
anmode om Optagelse i » J. f. <, for igen-
nem denne at faa et Laan. 

. Men man ønskede jo netop ogsaa 
igennem Laanesagen at ramme »D. L. og 
L. f .« EIiers havde »J. f. « og »D. J. F., s 



Repræsentanter. næppe· y,æret . saa bestemte 
Modstandere af at faa » D. L. og L. f. « 
optaget. · 

Ad den Vej har » J. F. « som sagt faaet 
mange Medlemmer blandt Lokf., og »D. J. 
F. « har vel ogsaa faaet nog le Lokfrb., men 
hvor længe har de disse, og hvor megen 
Glæde har de af dem ? Disse Medlemmers 
Interesse er nøje forbµndet med »D. L. og 
L. f.s « 

Det frerngaar af Viceforretningsførerens 
Udtalelse paa »D. J. F.«s Kongres, at man 
saaledes har forsøgt at »købe« Medlemmer 
til deres Organisation. 

Hvad de øvrige Lok.førere angaar, 
som >J. f. « har som Medlemmer, de, som 
er udgaaede af »D. L. og L. F. « for at 
drive separatistisk Foreningspolitik, vil de 
næppe tilføre Jernbaneforeningen nogen Ar-
bejdskraft, men som hidtil kun interessere 

· sig for deres eget kæte Jeg. 
Det har disse Mænd til Overflødighed 

godtgjort i deres tidligere Organisation. 
Og giver de sig endelig af med noget, 

da gaar de bag »J. f. «s Ryg og indsender 
Andragender - man saa det under Løn-
ningslovens Behandling - paa ægte sepa-
ratistisk Maner - paa Trods af deres For-
ening - »J. F. « - som de stod som Med-
lemmer af. 

Det var den Gang, de to store Orga-
n:sationer tog sig for at ordne det hele 
Lønspørgsmaal, med eller uden Mandat, -
det manglede blot, at ikke netop de var de 
rette til at fremsætte vore Krav og pleje vore 
Interesser, dem, som de jo absolut som 
udenforstaaende meget hedre kendte og 
kunde vurdere. Ingen Smaaligh~d skulde 
gøre sig gældende. Ja, man tillod sig at 
forlange Andragender tilsendt fo r at udtale 
sig om dem - Andragender, som i og for 

. sig intet vedkom dem. Ja, fnalil vedtog end-
ogsaa, at man repræsenterede alle forskellige 
Arter af Tjenestemænd, paa Trods af, at det 
var en dundrende Usandhed. 

Men dette var jo ogsaa et Udslag af 
sand demokratisk Organisationstaktik ! ! 

Man vilde saaledes baade paa den ene 
og den anden Maade svække vor Betyd-
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ning og derigennem ophjælpe mulige indre 
Stridigheder i »D. L. og L. F.« for saa m 
syvende og sidst at slaa os helt ihjel. 

Og vi blev ikke splittede, tværtimod, 
vi er gaaet styrkede ud af den Stituation, 
og Frafald frygter vi ikke! 

Naar jeg- har fremdraget dette, saa eJt 
det for at vise, hvor Skylden for et mang-
lende Samarbejde ligger. Dette kan »J. f .«-
og »D. J. F. « ikke komme uden om. 

Jeg saa i ~vor Stand « for 14. Juni en 
Udtalelse af den nyvalgte Formand, Hr. 
Godsekspeditør Buck, en U_dtalelse, som jeg 
men~r, der er nogen Grund til at forstaa: 
saaledes, at han ikke vil være med til Spl id 
mellem Tjenestemænd, men sætte Kamme-
ratskabets fane højt og altsaa anslaa en, 
anden Taktik end den , den tidligere For-
mand anvendte. 

Og denne Kammeratskabets Fane, som 
man nu stiller op, og som man ønsker at 
marschere efter, den maa vel plantes i Enig-
hedens og Samdrægtighedens frugtbare 
Jordbund: • 

For Meningen kan næppe være den, 
at Kammeratskabet ikke strækker sig uden-
for »J. F.«s Rammer. 

Paa Grundlag af 'den saaledes . prokla-
merede Kammeratskabets Æra maa man 
forvente, at Samarbejdet stige·r frem, og at 
den gyldne Tid maa oprinde, hvor - om 
ikke andre - Statsbanernes Tjenestemænd 
staar samlede. 

Vi har tidligere i dette Blad fremhævet,. 
og jeg gentager det, at vi har ment det u-
nødvendigt at samle alt i 2 Organisationer. 

Et Samarbejde kan være lige saa in-
timt, .fordi der er flere Organisationer, der 
deltager deri, end hvis der kun er to. 

Beviset herfor har man i »De samvir-· 
kende fagforbund « . 

Dette kan r.iæppe bestrides. 
Og ingensinde har man der hørt Rø-

ster om at slaa det hele sammen i en Pot 
og bagefter dele det igen - omend paa eni 
anden Maade - og alligevel . det sami:ne. 

Men maaske vil »D. J. f. «s forret-
ningsfører sige som salig Jens Busk: »A 
benægter fakta. « 



Ser man hen paa Jernbane-Forbundets 
mange Kategoriafdel inger, hvad er det da 
fo r noget ? 

Er det andet end Leflen for separatistiske 
Tilbøjeligheder? 

EIier maaske er det nødvendigt, at man 
h ar disse. 

I saa fa ld det er nødvendigt - og 
<let maa man jo antage, s iden man i sin 

' Tid skred til at oprette d isse - saa er der 
vel gyl dig Grund til at opretholde en O r-_ 
ganisation som lo. L. & L. f .« 

O rdet »Separ_at ist« er gaaet visse Men-
nesker jil Hovedet ; men åette Navn har 
aldrig med Spor af Berettigelse kunnet hæf-
tes paa »D. L. & L. f .« som den ældste 
af Statsbanernes Organisationer, de r tillige 
er betydelig længere fremme i en Sam men-
slutningshevægelse end and re Organisatio-
ner her ved Statsbanerne, idet den er et 
Led i »Nordisk Lokomotivmands-fo rbund «. 

Og naar dette er Tilfældet, finde r vi i 
Lighed med Kolleger i m~nge and re Lande 
ingen Tilbøjelighed ti l at give Slip paa vor 
egen gode Organisation. 

Dette maa man forstaa i de and re Or-
g anisationer, vi ønsker ikke at komme ind 
under Chr. Nielsens skærmende Vi nger eller 
bøje o fo r den »geniale« Ide, 24 Mands 
Udvalget knæsatte, da det hævdede Teorien 
om 2 O rg·anisationer i hver Etat i sit fo r-
slag til en Lønningslov. 

Jeg tror dog, at vi er meget tilbøjelige 
til at glemme alle de Sn igløb, som har væ-
ret rettede mod os, naa r man kun vil indse, 
at Samarbejde kan komme i Stand , om man 
vil. Ved en fornuftig Taktik vil man kunne 
naa at faa samlet alle Tjenestemænd under 
en Hat ti l fælles Optræden om fælles Inter-
esser, men dette maa ske paa ~etingelse af, 
at man b~varer den enkelte Organisations 
Selvstændighed. . 

f ørst saa kan Kammeratskabet, som 
<len ærede fo rmand fra »J. F.i. sætter saa 
højt, føres ud i Livet. 

Naar man tænker paa den ondskabs-
folde Artikel » Vidunderlige fo rslag «, som 
Chr. Nielsen i sin Egenskab af Ansvarsha-
vende for Jernbanetidende« har givet Husly 
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og samtidig ser >)J. f. (, s fo rmands smukke 
Ord om Kammeratskab, da maa man studse. 
Men som sagt i Begyndelsen af Artik len, 
der er jo gaaet nogen Tid siden da, og det 
er maaske Meningen at forandre T,aktik, og 
dette skulde glæde mig, om saa er, thi den 
Slags latterlige Dumheder klæder virkel ig 
ikke en Organisation, hvis Leder burde væ-
re den første til at hiiandhæve Menneskets 
Selvstændighed og Medbestemmelsesret igen-
nem den Organisatjon, han tilhører. 

Jeg kan slutte mig til de i Artiklen i 
forrige Blad »Perspektiver<( udtalte ~nskuel-
ser om Jernbaneforbundets forslag om Tje-
nestetid. 

Saadanne Sager . bør altid undergives 
en fæ llesbehandling . 

Det vilde dog i nogen Grad være 
kedeligt, om man skulde nødsages til at 
henlede Opmærksomheden paa, at Jernbane-
fo rbundet var ude igen uden Mandat. 

Men man vil maaske ikke fæl lesop-
træden om fælles Sager. 

I »Vor Stand « 1. Juli ser jeg, at man 
vil paabegynde et Samarbejde med »Dansk 
Jer~baneforbund « om de Sager af fæ lles 
In teresse, der kan komme til at foreligge i 
den nærmeste fremtid - uafh~ngigt af, at 
det er vedtaget indtil videre ikke at søge 
fællesud valget i dets tidl igere Skikkelse op-
rettet. 

- Man vil vel en skønne Dag i » J. 
F. ~ saavel som i Jernbaneforbundet se sin 
Regni ng ved at slutte sig sammen med » D. 
L. og L. f., thi jeg tror, at den nye fo r-
mands Sang i »J. f. « va r ægte. Risby. 

D. L. & L. F. 
Struer Afdeling. 

Onsdag den 7. Juli havde D. L. & L. 
f., Struer Afd ., en Udflugt til Toftum Bak-
ker. Afrejse fra Struer til Humlum Kl. 325 

Em. Derefter spadseredes ti l Buhls Bade-
hotel, hvor der straks efter Ankomsten blev 
serveret Kaffe. Saa gik Selskabet ud paa 



Bakkerne, og en Del helt ned til Vandet, 
hvi lket er en trættende Vandring. Efter at 
have set sig lidt om indtages Aftensmaden 
i det Grønne af de medbragte Madkurve. 
Saa gik Selskabet til Humlum Kro, hvor 
der saa var ankommen fl ere Medlemmer 
samt Musik med et senere T(?g. Da Kl. 
var 8, begyndte Musikken at spille, og der 
dansedes, ti l Kl. var godt 11 . Hjemrejsen 
fandt saa Sted 11 15 Em. fra Huml um. Alt 

alt en fo rnøjelig Tu r fo r Deltagerne. 

Til Medlemslisten. 
Indmeldt i Struer Afd. den 1 /,i, 09: 

Loko motivfyrbøderne: 
Nr. 
380 Jørgensen 
382 Rasmuss~n 
141 thor- Straten 
652 Hansen 

1/s 09: 
Lokomotivfyrbøder Nr. 667 Hansen 

1/ .1 09 : 
Lokomotivfører 475 Rohde. 

· Forskelligt. 
Paa Strækningen Kursk - Zarkoff i Rus-

land har man en særlig Waggon, som ude-
lukkende er beregnet for nygifte, der er paa 
Bryllupsrejse. Vognen er overordentlig ele-
gant udstyret og er forsynet med bevæge-
lige Skillerum, saa at den efter Behag kan 
deles i to større eller flere mindre Rum. 
Til Vognen hører kvindelig Betjening, som 
sørger for det nygifte Pars Bekvemmelighed 
under hele Rejsen. · 

* * 
En praktisk Form for Fripas har de 

engelske Jernbanemænd. Jernbaneselskaber-
ne lader forfærdige Guldmønter til at hænge 
ved Urkæden. Disse Monter er af Størrelse 
som en florin, hvori Selskabets avn er 
præget og Tjenestemandens Navn og Stil-
lin er indgraveret. 
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lokomotiver og ~ansk 
Maski ni n~ustri. 

(Fortsættelse af K. M. Klausens Tale.) 
En anden Side af Sagen, som der og-

saa maa lægges nogen Vægt paa, er, at det 
danske Arbejde har vist sig at være bedre 
end det udenlandske Arbejde. Jeg skal saa-
ledes henlede Opmærkso mheden paa, at 
Burmeister & Wain i 1872 byggede 2 Lo-
komot iver, nemlig Nr. 236 og 237, og at 
disse to Lokomotiver 35 Aar derefter endnu 
gjorde Tjeneste paa de danske Statsbaner 
og fra alle Sider anses for at være de to 
bedste Lokomotiver, de danske Statsbaner 
endnu have ejet, og at det er de Lokomo-
tiver, som have trængt til de færreste Repa-
rationer. Det har altsaa vist sig, at det 
danske Arbejde her staar betydelig over Ud-
lan dets. Jeg tror, det samme vil kunne be-
kræftes af to ærede Medlemmer her i Salenr 
nemlig det ærede Medlem fra Varde (S. Sø-
rensen) og det ærede Medlem fra Nykøbing 
paa Sjælland (P. Madsen), der begge ere 
med i Bestyrelsen for Privatbaner, paa hvilke 
der lober danske Lokomotiver. Jeg tror, 
at hvis vi spørge om disse to ærede Med -
lemmers Mening, vilde vi faa det samme 
Vidnesbyrd, at de Lokom otiver, som ere !e-
verede af Landets egne Fabrikker, er godt 
Arbejde. 

Saa sagde den ærede Ordfører (P. T. 
Nielsen), at den Tale, jeg havde holdt i 1906, 
var en meget beskyttelsesvenlig Tale, som 
endda var bleven aftrykt og sendt ud i Lan-
det af en eller anden Højreforening. (P. T. 
Nielsen: Det var Industriens Toldudvalg). 
Naa, det var Industriens Toldudvalg, det 
skulde altsaa være et Vidnesbyrd om, at jeg 
var bleven Beskyttelsesmand . Jeg vil bede 
den ærede Ordfører læse min Tale omhyg-
geligt igennem, saa vil han se, at jeg i den 
netop har taget bestemt Afstand fra Protek-
tionismen. Jeg har ikke ønsket, at de r skul-
de ydes Industrien mere Beskyttelse, end 
der er givet den i Forvejen, og jeg har 
paapeget, at den behøvede heller ikke mere, 



idet den meget godt kunde klare sig med 
den Beskyttelse, den havde. 

Til den højtærede Minister vil jeg kun 
gøre et Par Bemærkninge,r. Spørgsmaalet 
-om, hvorvidt det bliver en Statsfabrik eller
en privat fabrik, der udfører det omtalte
Arbejde, staar for mig ikke i første Række.
Det, der for mig er Hovedopgaven, er, at
Arbejdet bliver udført her i Landet. Jeg
kan fuldt ud samstemme med den højtærede
Minister, naar han udtalte Ønsket om, at
dette Arbejde maatte blive udført i fred,
saa at selv om der blev Krig om alt andet
Arbejde her i Landet, maatte dette holdes
udenfor Striden. Men jeg gaar selvfølgelig
ud fra, at der ogsaa fra Arbejdsgivernes
Side vises Tolerance, at man f. Eks. ikke
der begynder at nedsætte lønnen, men at
Arbejdet bliver udført efter de almindelige
tarifmæssige og sædvanemæssige Priser.
Jeg har ingen Bemyndigelse til at udtak
ir.ig paa Arbejdernes Vegne, men jeg føler
mig overbevist om, at de danske Arbejdere
ville gaa ind paa at holde fred paa dette
Omraade, naar Arbejdet er begyndt.

(fortsættes.) 

En forhastet Meddelelse. 

Naar det i forr. Nr. meddeltes, at Red. 
var bortrejst fra 16 /7 - 26 /i, beror dette paa 
en fejltagelse, idet Permissionen er bleven 
nægtet. 

Rettelse.· 
I Loktid. Nr. 13 Side 205 lste Sp. 

l l te Lin. f. n. staar Vedtægter.
Læs Vedtagelse. 

Bytning. 
Undertegnede ønsker at bytte med en 

Kollega Fredericia eller Aalborg. 
H. Milller,

Lokomotivfyrbøder (62 l ), 
Struer. 
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Bytning. 
Undertegnede ønsker gerne at bytte 

med en Kollega til København H. eller Ø. 
naarsomhelst. 

Lo ko motivfyrbøder Nr. ,334 
Ad. Rosenkilde-Laursen, 

Fredericia. 

Tandlæge Wilh. Amsinck, 
Vesterbrogade '45 

(Vesterbrotorv - Hjørn et af Gasværksvej)

behandler Jernbanesygekassens Interes

senter efter Sygekassens Takst. 

Spiller De hjemme? 
Forsøg engang mit nye Klaver

album "Det grønne Hefte", -som 
altid bringer et Dusin af de mest 
efterspurgte Musik-Nyheder. Et Prø
vehefte kan bestilles og Abonnement 
tegnes hos min Broder, Lokomotiv
fører VILH. JESPERSEN, Kjøben
havn H. Heftet kan ogsaa faas for 
Violin. Pris 1,25. 

Ærbødigst 

· li] Olfert Jespersen, li]

ÆbilOgaarOsgaOe 3, 'Kjøbenhavn.

Adressefortegnelse. 

Formanden: 
Lokf. Chr. Christensen, Jernbanevej 29, Es

bjerg. 
Hovedkassereren: 

Lokf. 0. Larsen, Svanholmsvej 16 m, Kjø
. benhavn V. 

Redaktionen: 
Lokf. P. Hansen, Ojedser. 

Udgaar 2 Gange m aanedlig. 
I Slutningen af Teksten optages An noncer til en Pris af 10 Øre pr. Petitlinie eller dens Plads, med fradrag, 

af 20 pCt for staaende Annotft:er. 
Redigeret af Lokomotivfører P. Hansen, Gjedser. 

R. Ott es e n s  Bogtrykkeri, Fredericia.
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