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Med Hensyn til Spørgsmaalet om Jerillbane
forholdetnes Udvikling efter Krigen, maa vi
Ved Otto Bendlxen.
først unde:rsøge under hvilke Forudsætning,e1J:,
Bestandig raser Verdenskrigen og hele dette Jernbanetrafiken. fore gaar, hvilk,e Krav den
blodige Opgør, det grufulde Va:nvid, synes staar ov,erfor, og hvilke Midler den vil raade
i�ke i en overskuelig Fremtid iat skulde faa oveir til disses Tilfredsstillels-e.
Sikkert
Ende. Hvorledes vil Fr•emtiden blive, naar
1 vil Trafikbehovet i den første Tid
en Gang Krigen hører op og Arbejdet •skal efter, den alminde lige Fredsslutning, taget i
begynde med at ,læge de Saa:r og afhjælpe de det- hele, stige til en uhørt Grad og partielt
Ulykfoea:- som Krigein foraarsagede? Hvorledes afvige ovei,ordetntlig meget fra, hvad vi af
vil dette og· hint forme sig, naar atter Frede!ns Erfaring·err gerunem Aartier har lært at kende,
Tid er inde? Herom tales og skrives der trindt saave, l som ogsaa alt det vi i Krigen maatte
om i Landetne, for at man i Tide kan staa lære af Nyt.
Stigningeill af de samlede T:fafikbehov' resul
rustert og opfylde alle de Krav, den nye Tid
bærrerr i sit Skød, og ·afbøde de Ulykker, som teo:er af den tilsvarend e Samme:ntræfning af
em Stigning af de fleste og netop de vigtigste
detn forgangne Tid har bragt.
I I
Kaar blive, naar Enkeltkrav.
HvorI,edes vil Jer:nbaner!lJJes
Krige1I1. er forbi, thi ogsaa her har denne sat
Vi vil af afvæbnede Soldater, af eg:ne og
sine dybe Spor. Vil der .atter paa dette Om fremmede Fanger, af Flygtning•e, -egne og
raade snart kunde blive normale Forhold, og· fremmede Statsborger,e, fastholdte borte fra
hvorledes vil vel Trafiken forme sig? Herom deres Hjemstavn, af forbundne Tropper og af
kan man tnaturligvis intert bestemt vic;le, ·man Arbejdere og Arbejde1:'sker, anvendte i_Krigs
maa nøj,e,s med at ,tænke sig og haabe paa, industrien, men for Størstedele, n :igetn Vei11at de abnorm'e Forhold med Hensyn til at . dende tilbage, havø· mindst 10 Millioner Per
friemskaffe de:nødw:mdige M:Uerialier og disses soner at befordre. Man kan s•om gen!llenisnit
ov:erordentlige Dyrhe' d maa høre op eller i lig Rejsesti:æk'rli:ng ahslaa 800 km.' , fhi mange
hve· rt Fald bedres saa meget, at der atter vil bliver ikke direkte, men ad Omveje over Sam
• I
bliv,e et r imeligt Forhold meUem Jernbanens' lingslejre
og Iagttagelsesstationer og alle Sol
Udgift og I:ndtægt.
dater:rne over deres Korps Opholdssted se111dt
_Det er i denne Forbindelse af Interesse at se, tilba:g,e til Hj,emmret. Denne Tilbag,ebefordring
hvad Tysfoer:ne mener om deres egne Jern kræv,ør vældige Præstationer, og Beregninger
bainers Fremtidsudsigter eftier Krigens Op ne viser omtrent en Fordobling af Personl:ra
hør, og vi skal derfor gengive, hvad et tysk fiketns Større, lse i det sidste Friedsaar.
Samtidig vil Godstr'afiken stille vældige Krav.
J€ir'nba'Iretidsskrift medde}er herom.
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diful<lt jo hurtigere det kom:iper tilba,ge. For
blot at nævtne Biler, Køretøjer, Heste, Værk-,
tøj, Arbejdsmaski11m·, VeJtr?mleJ.·, VJej- og
J e:rnbanebyg;ningsmaskiner, Felt- og Tovha
neir, Dampmaskiner, elektriske og ,Eksplo
sionsmotorer, Træ, Jern, Tra:id, Telegraf- og
Telefonmateriel, Belyshingsanlæg, - Barakker
'.
og Bygnin gsmaterialer, Desinfektions-, og V�
skeiia:nlæg,
• Vævervarer, Læder og tusinde an
dre Ting, søm ikke en Dag længere eind abso1ut nødve:ndigt maa holdes tilbage for La:ndet.
Den b1dven
1 ding, at saa og saa megen Trafik
falder bort, holder ikke Stik; thi f. Eks. . Kul,
som ikke mere skal anvendes til Krigsindu
strien, vil yære to og tre Gange saa nødvendig
for Genoprettelsen af ,�drt økonomiske, Liv.
Og naar vi heller ikke har mere eller· kun lidt
at bringe til Fronterne, saa er Samniientræng
ningen af de tilbagegaaende Godsmasser paa
be1grænset Tid la:ri gt værre end den vedva
rende regelmæssig,e Belastning ved Henbefoi·
dringern. Dertil kommer endvidere ,nor _Mønt
fods Stilling, som vil bringe os til Udførs·e:l
efter den største Maalestok.
De1tte er, taget som Grundlag, de vigtigste
Synspunkter angaaende Trafikp-ehovet. Til
dets Tilfredsstillelse staar til vor Disposition
et Jernbatr1etnet1 som ganske vis.t i· Krigen
' ,J"kke
kunde holdes saa omhyggeligt ve dlige so111 i
Fredstid, selvom Driftssikkerheden er. hævet
over enhver Tvivl; metr det tilstedeværende
Linienet er bleiViet meget forbedret ved vær
difuJde Nybygninger og Ornforandringer.
Det rullende Materiel har lidt væsentligt.
For det første fordi. det. blev anstrængt, for
det andet fordi der til Vedligeholdelsen ikke
var tilfredss:unende Arbejdskræfter og ikke lil
stræk1'-�Hge og fuldkcimment egnede Raaslof
fer og Halvfabrikata til Stede. Som Følge
heiraf er utviv'lsomt indtraadt en Værclifor'rin
gelse af. det rullrende ,Materiel. ,
VetdVognparketn gør dette sig ��rli_gt mærk
bart i Vognetnes Udseende, mindiie ved deres
Anvendelighed: Personvognene., ganske: vist er
kommet saaledes i Forfald, .at en me11nesk,elig
R-ejse først igen vil være mulig, n:aar Vognene
.*) Her har dog for.holdene udviklet sig helt an�erledes
dels
er ble, en gennemgribende
l]dbedret,
dels
1
.
end tænkt, da dette blev skrevet i det tyske Tidsskrift
er
oleven
erstattede,
hvilk!
e
t
vil
vare
flere
Aar.
(Maj d. A.) Ukraine er som bekendt ble�et en stor Skuf
Men Godsvog:netne er for• langt den største
felse for Tyskerne. Overs. Anm.
Deis Vedkommende temmelig hurtig igen at
**) fremhævet af Overs.

Fn:m for alt lmmmer her Trafiken med Levnedsmidler i Betragtning, og det saavel med
de hjemlige so,m ogsaa de gennem Aar mang
lende fremmede Levnedsmidler og Indførel
sen af Raastoffer baade for Storindustrien- og
de:n mindre Industri.
Allerede i den nærmeste Tid vil vi staa
overfor stoTe Krav med Hensyn til Indførs
len af Korn, Bælgfrugter og Kød, af Fod,ir·�
stoffer og Raastoffer fra Ukraine*. Jylerri dis;:
se Krav vil efter den almindelige Fredsslut
nin
, g stige e:ndnu betydelig:ene, ·ma n v i 1 d a
ernd-e l ig ig e n ku n d e s p i se si g mæ t**,
opfodre den tilbageblevne Kvægh:estand, hæve
Mælke- pg Ægproduktionen o. s. v.
Detrtil kommer vort Landbrugs paatræn
gende Behov efter Maskiner og Redskaber,
efter Gødningsstoffer, Saasæd o. s. v., vor
Industris Behov efter Haastoffer, Halvfabri
kata, Arbejds- og Værktøjsmaskiner - Livs
betihgelser for Millioner af Mennesker.
Stærkt belastet vil JernbanedriHe:n ,endvidøre blive af den aarla;ngie_fuldstændige Sta11dsI I
ning af Bygn�ngsindustrien.
Man_ maa ge:nop
bygge vide Omraa:der. Bolig:nøde:n vil gøre
sig saaledes gældende, at man ov,eralt med et
Slag vil indhente det i de sidste Aar forsømt'e.
Samtidig. vil den forsømte VedligeholdeJse 9g
Udbedring af alle Bygninger, Landvæsetn pts
og lndus, trierns Driftsbygninger, de offentlige
Bygninger, .Jernbanebygninger o. s. v. stille
, uanede Krav til Bygningsvirksomheden. Netop
de vigtigste hertil,nødve:ndig:e Materialer som
Tegl, Sten, Træ, Cemenf o. s. v. kencletegne: ir
sig ved stor Vægt eller stort Omfang i Forhold
til Værdie:n og forbruger uforholdsmæssig
megen Ladep
: lads og Lokomotivkraft.
Til alt deitte kommer e, ndvidere Tilbagøsen
delse'i1 af de Mængder Gods 1,everet til Fron
terne eller til Krigsværkst,ederne. Forsaavidt
det drejer sig om r ent Krigsm1atøriel, som
Skyts, Ammunition, Flyvemateriel o. s. v., vil
det jo kunne fordeles paa flere Aar, men me
get andet Gods er jo paatrænge, nde nødven
digf for I,ndla:nde-ts Drift og desto mere vær1
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udbedre, naar kun først en Gang Arbejdskr::d- gens Krav maa i største Omfang drages Om�
1
ter og Materialer staar til Disposition.
sorao, de særliae
.
t, Væ,rksteder maa fuldkomrn-enVærre ser del ud med Lokomotiv,erne. Ny 0aøres oa0 udvidesl for saa mea
,
.
t
som
mulhrt
�e
�
bygningerne er under Krigen b
' levet forøget at fremskynde Ista:ndsættelsen og Vedligeholpaa en Maade, som er hævet over al Ros; delsen af det rullende Maten.el.
men Vedligeholdelsen har ladet meget tilbage
Person- og Godstogskøreplatner'ne maa for
at ønske, fordi det ikke var muligt ved Uclvi bedres saaiedes, at Vogne!l.1es Omløbstid og
delse af Reparationsværkstederne at holde Behovet af Lokomotivkraft kan nedbringes til
Trit med Krav,ene:. Dot vil være en af vore den ringest mulige Grad.
vigtigste Opgaver straks at udnytte enhver Let
Bestræbelsen for at hæve Funktiionærerneis
telse i vore lndusriforhold til Vedligeh1oldel legemlige og aandelige Tilstand til det højst
sen og Reparationen af Lokomotiverne.
mulige Maal; maa udvides betydelig, som Kon
Trafikkravene vil stille store Fordringer til sekvens for en ulastelig Driftsfør,else.
fersonalet. Saa vidt del er Dir,ektørens Pligt
Men paa de bestemmende Sted�l� er ogsaa
at skaane og hæve, deres P.erso:nales Sundhed, erkendt, at fremmed Hjælp il�kie kan undvæ
Arbejdsevne og Arbejdsglæde og sikre det en res, Je1�nbaii1edirektionen tør ,ved, Fremskaf
menneskelig Tilværelse, saa meg,et vil den felsen af Raastoffer til Drift og Nybygi1.1ing
være tvungen til at se paa em kornekt Tjene ikke mere leve fra Haand i Mund. Jernba
steydelse. Desværre har Krigen krævet Jern ne:nne, som jo danne'!.' vort økonomiske Livs
banen mange af dens bedste Folk. For dem Rygrad, tør ikke være henvist til Kulforraad
maatte Tusinder af Arbejdere indsættes, som for faa Dage og , være tvunget til at a!l.1ve11de
lwerketn legemligt eller aæn:deligt og mindst i daarlige Kul til værdifulde Maskiner. Disse
deres moralske· Opfattels,e • af Tjenesten var og deres Leverandører maa først og fremmest
fyldestgøænde for deinnes Krav. Den sørge i rigeligt Maal have a:nvist alle sine Raastoff.er,
lige Tilsynekomst af Jernbainetyv:erier er en som de bruger til Driften i Almindelighed og
af de tristeste Erfaringer, Vi ba:r gjort i Krig1ein. til Bygning og Vedligeholdelse af det rullende
Der er det nødv®digt at gribe ind med haard Materiel.
Haaind.
· Perso:ntrafiken vil i de:n følgende ,Tid er
En Samm1e1nHgning 1eUem Trafike ns Krav fare e1ndi1rn ma;nge'Ubehageli'gheder, men man
og Midlerne til deres TilfbedssWlelse viser Yed har jo i Meillemtidel1 lært at indse, at det ikke
første Blik ,et Misforhold; hvis Udligning ved eir Jernbanedir:ektionen
: s min:dre gode Vilje
driftstekniske Forbedringer al,ene ligger uden eller bureaukratisk Snæverhj,ertethed, naar
for de m1entn1eskelig;e Evners Rækk;evidde.
den mindskerr Trafik.en, men at de dermed
Derfor vil vi -en Tid' lang sikkert ikke kund,P tjene:r en hellig Pligt �verfor det Heles Vel.
opfylde Øjeblikkets Krav tilfredsstilL�nde, og
I Betragtning af de store Summer, som Jern
stræbeir ved alle tænkelige Midler at afkræfte bainedirektionrein anvender til Nybygni:ngm·,
T
dette, Misforhold. Men dertil maa . ernbane Ombygni\lger, Nyanskaffelser og Forbedrin
direktionC/11 regne med alle Ansattes Medhjælp, ger af Driftsmateiriellet og af Hensyi11 til den
ane Autorit,eter, alle borge. rlig� Korporationer uhyre Stigning af Udgifterne til Tjenestetmæn
· og hv,er ,einkeH Statsborger.
derne, maa den være bestræbt paa· at lade de111
1
Je1rnbanedirektionen vil i hvert Fald, sel_v yderste Sparsom'melighed raade. Alle Hen�
merl detn pinligste Om'hygg:elighed udnytte en · syn maa bortfalde, som hidtil har ført til
hver: Mulighed for at yde det bedste med de Ødselhed, der maa gives Dinektionen fuld Fri
forhaandeinvær;etnde Midler, udvikl,e disse, og hed i Tje•nestens økonomiske Udførelse. De
tilbageholde enhver Ødselhed me
: d Ydelser[l.e. uhyre Udgifter til Personalet kan da kun for
Alle disse Synspunkter vil være. Foranledning mindskes derigeii:mem, at der ved Fastsættel
til saa hurtigt som mulig} at lægge, nye Sp:or, sen af An.tallet af Arbejdskræfter, V'ed Valget
forstørre Stationer, anlæ.g;ge Ratngerbanegaar af· de lede111d e og v,ed Forfrennn.1elsen af Tje
de, og saaledes forøge Trafikvej,enes Præsta nestemændene kun iagttages det ene Syns
tionsevne. For Vogn:- og Lokomotivbygnin- punkt at give de dygtige,. beigm�,ede og flittige
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1 Fortrine:t: for de uduelige, dovne eller ubeg::i
til det indenlandske Behov. Som Følg,e' heraf
vede, naar alle ikk,e til Tjenesten hørende har Tyskland, flere Lokomotiver til Disposi
politiske, nationalpolitiske, medborgerlige og tion end i Fredstid. Imod denne Kendsg0r
øvrige Hetnsyn fuldstændig træder itilbaJge: over ning synes de nu og da opstaaende Trafik
for det første o·g højes.te Maal: forvalte spar va:nskelighede1� at tale; men disse skyldes kun
somt, retfærdigt og teknisk dy,gtig,t.
Krigsnødve:p.digheder, som i-gen vil forsvinde
Saaledes ser for Tysk,erne Jernbanernes under normale Fredsforhold.
Fremtidsperspektiv ud, naar en Gang, det ske - Den tyske Lokomotivindustri tror at kunne
inden alt for længe, Freden holder
.. sit Indbog. blive meget tilfredsstiUende, om e1nd ikke fuldt
Ma:n vil heraf se� hvorledes der nøje agtes paa beskæftiget. Men her maa man ogsaa erindre,
alt, hvad der kaJ1 bidrage til, at J ernbaner, ne at mang,e Lokomotivflrmaer under Krige!l1 hår
i saa f Ltldt Maal som overhovedet muligt maa oprettet store nye Værksteder, hov1edsagdigt
være sig de:n store Opgave voksen: at bringe for Tilvirkning,e:n af Krigsmateriel. Hjælpe�1
Liv i Landets lammede Handel og Industi'i, fra, diss,e Værksteder vil for mange Firmaer
læge de dybeVunde1·, som den grusomme Krig betyde en ikke uvæsentlig Stigning af deres
har slaael, og som mærkes overalt, ogsaa her Ydeevne, saa at deri aarlig,e samlede Præsta
hjemme.
tion utvivlsomt vil naa langt over 4000 Loko- ·
Trafikvæsenet dainner Aareisystemel i det motiver med etn Vægt af over 20Q,000 Tons.
Mai1 kan da roligt sige, at det efter Fr:eds
moderne økonomiske Samfundslegeme. Som
. ' paa
a lle andre Samfundsorganer har del lidt pin slutninge:n ikke vil komme til at mangle
lige Forstyrrelser under Krigen. Vi føler det Lokomotiv-er paa -de tyske Banet, foi:1nedelst
som tidligere næVlnt dagligt gennem de store Lokomotivfabrikernes utilstrækkelige Yde
Vanskeligheder ved
at friemskaffe de mange e;vne, og Krav fra
I
' udenlandske Aftagere vil
forskellige Materialer, som betinger Jernba sikkert i rimelig Udstrækning kunne imøde- ·
nernes Drtft, og disse uundværlige Tings store kommes.
Prisstigning. Og vi føler det f. Eks. ved den
mere og mere trykkende Mangel paa J,ernbanemaleriel i et La:nd som vort, der paa dette
Priser og Løn.
Omraade ikke kan hjælpe sig selv. Idet. man
vender sig imod Fremtiden og spørger, hvor
I nedenstaaende Artikel frem
ledes alle disse Forstyrrelser skal �live bragt
sætter Ass. v. Statsb.; Redaktør af
i 0Pden, igen
: , maa Blikket for Je,rnbanetra- ·
"Vor Stand", Emil Terkelsen, nogle
orienterende Bemærkninger om
fikens Vedkommende ikke mindst rettes paa
Løn efter Værdimaaler. Spørgs
den tyske Lokomotivindustri. Og heri kan
maalet om denne Lønningsmaade,
faas et Indblik gennem forskellige Boretnin
om hvilken der hersker delte Me
ger i tyske Tidsskrifter og \gennem Udtalelser
ninger, kommer til B�handling paa
af ledende Mæ:nd i Lokomotivindustrien.
et Bestyrelsesmøde i fællesrepræ
sentationen den 17, Oktober d. A.
For at danme\sig e:t: Billede af det tyske Lo
F/srep.s Redaktionsudv,
koniolivbyggecri i Overgangstiden, er det forst
og fremmest nødvendigt at have et Overblik
="' Den Opgave, der stilledes Lønningsk·om- ·
over de eksister1ende 19 Lokomotivfabrikers missionen ved denn
: es Nedsætt:else• , var ifølge
Virksomhed i Fredstid. Disse Firmaers
Or-. Lovforslaget dels den at undersøge Princip
1•
drer naaede i 1913 e111 Rekord paa 3782 Styk- - perne for Lønninger n
: e, ,,derunder 111avnlig,
ker med e:n Vægt af 159, 032 Tons. Deraf eks,.. om Lønninge1· es Størrels•e muligt b'urde sæl
1}
_porte,r_edes 1457 Stykker med ,en Vægt af tes i et vist Forhold til Prisen paa de væsent40,246 Tons.
ligste Livsfornødenheder", dels den at udarUnder Krigen er Lokomotivudførselen kun bejde Forslag til Lønningslove. DiebaUein un
bl-evet oprHholdl til de forbundne og 'neutrale der Behandlingeil1 i Folketinge:t: gav. Udtriyk for
Lande. Herved er en stor Del af de ty.ske den I111teresse, alle politiske Partier nærer for
Lokomotivfabrikers Ydeevne · bleven. frigjort Spørgsmaa}et om ;,den glidende Skala", idet
,
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Prindpp'et i lcletr nne Lønningsform anerkendtes
fra næsten alle Sider, medens 'Betænkeli,cr
.
0 her
e
e
nærmest
gjaldt
den
retfærdige
Udform
n
d
ning · og den praktiske Gennemførelse. Efter
Kommissio:n0l1s Nedsættelse har da ogsaa et
Udvalg,særlig beskæftiget sig med Spørgsmaa
leit om "id�n glidende Løn", og Hølgeforsk,eUi:g,e
Meddelelser i Dagspr�· ss,en er der indenfor
Kommissionen Flertal for et Forsøg med dette
Lønprincip. Medens Tjenestemændenes Be
dømmelse af den Form, der nu er valgt, maa
opsætt6',s, til Betænkn ingen foreligger, er nogl,e
almindelige orienterende Bemærkninger maa
sk,e; ikke uden Interesse.
Det Princip, at Lønnen skal staa i et vist
Forhold til Livsfornødenhedernes Pris' e:r
ikke nyt. Det har tværtimod Aarhundreders
Hævd herhjemme gennem den saakaldte "Ka
pitelstakst", der gennem fastsatte Prisansæt- ,
t,elser paa Korn, Smør, Flæsk og Honning in
fluerede paa Ti.Emden og Præstelønningerne.
Grundet alene med ensidig Hensyntagen til
Landbrugsprodukterne blev Systemet stadig
mind1,e ideelt, jo mere Verdensmarfoedet be. • ste, mte ogsaa Indlandets Pris1er, og jo m�e ailsi
,, digt Forbruget blev.
Under
.. e:n anden Form ha:r Systemet en Tid
værert indført ved det saakaldte "Sædomskriv
ningstillæg" i Lov,en af 1861· om Embeds- og
Bestillingsmæ.nd. Her fastsart:tes, at af de første
4000 Kr. Løn skulde em. vis Procentdel svinge
efter Gennemsnitsprisen
paa de 4 Hov1edkorn
J
sorter. Tillæg.et afskaffedes igen i 1870 paa
Finansministerffils Initiativ ved ny Lov.
Ved Lønningslovens Behandling i 1907-08
kom Tanken igen stærkt frem saave, l i Udval
get som i Tinget. Udvalgets Ordføre, r af Ven
strereformpartiet (Direktør Blem) stiHede for
at faa Sagen gea:memdrøftet et udformet For
slag til 3. Behandling.• Dette gik ud paa, at
Beregningsgrundlaget skulde omfatte: Hus
leje og Beklædning (Post I), samt Rug, Smør,
Flæsk, 01, Sukkel", Kaffe, Petroleum og Kul
(Post Il), og saal•edes at Beægningen ror Post
I skulde foretages hv,ert femte Aar, for Post
II hvert Aar. Viste Bei�eginingerue en Afvi
gcl.sg paa 1 pCt. eUei· deiroVier fra den for
1906 beregnede Nbrmal skulde Lølnni!ngerne
tilsvareinde forhøjes eller afkortes. Finans
ministe:re:n (J. C. Christensen) loviede at tage

..
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Spørgsmaalert op til Undersøgelse og til even
tuelt Forslag i næste Rigsdagssamling og hav
de iøvrigt en Del praktisk,e Indvendinger, lige
som forsfoeUige andre Tal,ere mente, at man
burde nøjes med de under Post II næV1nte Va
rer og satte Minimumsproceinten, for at Stig
ningetn eller Sænkningen skulde indtræde no
get højere.,· Efter Debatten toges Forslaget
tilbage. S�eve er· Forslaget ikke fremsat,
meln det statistiske Departement udtalte sig
paa de!Il da giVtne Foranledning imod Tanken,
fordi ma'n ikfoe kunde faa taget Velstandsstig
ningffil med, ikke kunde faa en alsidig Vare
repræse1I1tation og endelig maatte ;nøjes m:eJCl
em.· gros-Priserne. Den i de sidsteAar stærkt
udviklede Forbrugsstatistik var de111gang ikke
til.
_Som main ser heraf, har den første Vanske
lighed ligger i at faa bestemt G ru :rli d l a g e t
for Bedømmelse!Il, det Tal, til hvilket Lønnin
g,eiln
' e paa den :netfærdigste Maade k!unde s1æ:tte6
i Relation. Her skal skitsemæssigt antydes
nogle af de søgte Udveje og de Betragtninger,
disse har ført til.
. Dea· er to Vej,e at gaa, idet TjeneS'tej:mæn
denes Løn kunde sættes• i Forh1 old eillte'n til
en I n d k o m s t- eller til en U d g i f t s - S t a n
dia r d. I og for sig kunde det synes mest na
turligt at sige,
• at Tjenestemænd�nes Indkomst
slmld,e staa i Forhold til, hele Nationens Ind
komst. Dert: Udtryk, man har for denne gen
nem' lndkomstskat-Statistiken, er imidl,ertid i hv:eil't Fald endnu - et ganske uanveindeligt
Grundlag. Medens f. Eks. Skatteydernes sam
lede Indkomst i de 8 Aar 1906-14 steg med
; emSitlit- ·
ca. 30 pCt., steg Skatteyde:rnes g,enn
snitlige Indtægt kun med 8 pCt., en Følge af,
at Tilvæksten i de skattepligtiges An'tal væ
sentlig faldt paa de smaa Indtægter nær Skat
tegrænsen.
Tilbage •e r da kun at tilvejebringe Værdi
maal•er.en gennem en Vurdering af Udgifterne.
Som bekendt eksistel'er der - offentliggjort i
det e111gelske Blad "Economist" - P1ist. al, be
regnede for en Række af de vigtigste A1·tikler,
somomsætte:s paa Verdeinsriiark,edet. Naar dis
se Tal ikke uden videTe kan benyttes som deill
statistisk t�geit letteste Udv;ej, har dettie sin
Grund i, at de vil kunne virke ganske u'retf:-
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færdigt overfor Tjenestemanden, idet selv
store Prissvingninger paa enkelte af Varerne
i Verde:nsforbruget ofte ik,k e mærkbart vil
sætte Dønninger ind over Tjenestemandens
Budget. ner i'fiaa gaas ud fra et Grundlag,
som' i la'n
. gt højere Grad stemmer nred netop
den enkeltes lille, men alsidige Forbrug..
Derfor maa der søges tilv-ejebra
. .gt en For..:
1
'b r(ugs s t;a:t i s t i k, der tager Hensyn saavel
til Va1,e1 p 1� i s som til Vare n1,;æ IJ.1 g d e. For
at gøre den praktisk gennemførlig, maatte man .
imidI,ertid søge Opgaven simplificeret ved at
nøjes med de vigtigere Poster: Føde, Klæder,
Husly og Varme som de fire Grupper med
afgørende lndt1ydelse paa alle Bu<lg,eUer. De
i 1908 valgte 10 Udgiftsposter dannede in
denfor disse fire Grupper en saa konstant
Procentdel at man mente at kunne betragte
dem som et brugbart Grundlag, ogsaa fordi
de samtidig tager et skønsomt Hensyn saavel
til Producent som til Forbruger.
Imidlertid har netop Forbrugsstatistiken væ1�et i stærk Udvikling de sidste Aar. Fra de
ge:ntagne Dyrtjdskampagner er kendt Opgø
relserne paa Grundlag af e_1 2000 Kr.s Norm�l, budget. Netop om Statstjenestemænd:en
: ies
Forbrug er gennem Reg:nskabsbøger iindsam1-ert et betydeligt Materiale, og denne Indsam
ling og viderre Bet:egning vil selvfølgelig blive
fortsat. Af de derved skabte Bereg�1inger over
det faktiske Forbrug sammenholdt med den
Detailpris-St�tistik, der maanedlig indsamles,
og som supplenes med Prisopgivelser paa Klæ
ei1:
der, paa Husle• je etc., skulde da Grundlag
:
efteil" Lovgivningens nærmere Best,emmelser
om Omfa:nget etc. kunne foemgaa.
Tillige maa bl. a. bestemmes, med hvor stor
en Del af Løun;en den glide11de SJrnla skulde
sættes i Forbindelse, idet der baade ka:n væl
ges en Sum ens for alle eller en· Række Sat
ser for de forskellige Lø111n:ia1gør, yderligere
hvilke Mb1dstesvingninger der skal til for at
æ:ndre Lø:nnen, endelig ogsaa med hvor mange
Prooei11t den!n e højst kan stige eller lide Af
kortn:ia1g, idet ,ga!l1s�e abnorme Tider ogsaa
unde:r det nye System maa forudsætte sær
lige Foranstaltninger. Ogsaa Regler for Be
regningste1rminerne maa der til, Her: er at
mærke1 at det ev,entueUeTiliæg (eller Afkort1

ning) allid vil yær1e bagud, formentlig et A:w,
s'aaledes at man i Tilfælde af ret hastige.
Konjunklu:rsvi:ngninger meget vel ka11 tænke
sig, at Tj-e:nestemændeine i et Aar med opad
gaa�mde Priser kan. kom' me til at Lide Ar
koPdning for dert foregaaende Aars forhold:; ..
vise Billighed og omvendt, -- et Forhold, der
næppe lader sig ændre.
De:n evige gyldige Løsning byder Værdi
maaleren selvsagt ikke. Dels kan det meget
vel tænkes, at dens Basis - Valge-t af Varer
og Fornødiei:nheder - forskubbes i Tide!l1s Løb,
saa at nogle Poster maa ombyttes med andre,
dels byder den næppe ui1der 'J.�ogen Fonn Æk
vival•e1nt for den Velstandsstig1J.ing, som Tje
nestemændene har et selvfølgeligt Krav. paa
aitværen.1,ed i. Lønningsrevisioner vil ligesan
vel som) nu være i11ødvendige med Mellemrum,
me111 disse kain ;mulig blive adskillig større end
nu og derved skabe en ønsk,elig Arbejdsro for
begge Faktorer: Lovgivere og Tj,enestemænd,
ligesom de sidste maaske �:l.erig,enn:em kunde
slippe for det ganske ubillige Skær af at være
de stadig kræve:nde, de altid uti_lfredse, som
de sidste Aars nødvendige Lønpolitik har stil
leil: dem i.
Em i l T e rke l s e n.

Lokomotivførernes Tjeneste
numre.
Denne Sa,g eir snart gammel og dog stadig l ige aktuel.
Saa vidt jeg husker, blev det første Andragende ind
.givet i 1907 og er senere fornyet adskillige Gange.
Fø.tste Gang var det for; Lokomot\vførerne alene, se
nere blev det ændret til ogsaa at omfatte Ranger- og
Pakhusf,ormænd samt T;ogførere, og nu er der atter
indgivet Ansøgning om Afskaffelse af Tje1nestenumrene,
maaske med bedre Held denne Gang? Ifvad er rGun
den til at Administrationen og Ministeriet ikk.e k.an
imødek'omme disse Tjenestemænds Andragende? In
gen af os kan vist f,orstaa dette: Jeg husker, at vi,
f,orinden vi første Gang vilde indgive Andragende her
om, henvendte os til Maskinbestyr�r Hambusch, · for
at formaa ham til at give Anclrage!1clet �ill Anb.efaling.
Hr.Rambusch udbrød straks: ,,hvsorqian ..... skulde
jeg saa finde R'ede i Jer?" Men da vi havde drøftet
Spørgsmaalet og Hr. Rambusch havde und�so,gt Per
sonalf,ort�gnelsen og ov:e;rbevist, sig om, at han ikke
kunde finde to, af samme Navn med
, de samme For-
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bogstaver, erklærede' han sig villig til at ville give
det sin A,nbefaling, . Paa en lignende Ma.ade, som Hr.
Rambusch saa paa det, da vi kom til ham, har man
vel ogsaa set paa det i Generaldirektonatet.
For nogle Aar siden, da der atter skulde gaa et An
dragende af, blev der rettet Henvendelse til Regnskabs
fø.r,erne, om de mente . ?,t kunne undvære Tjeneste
numrene hvilke de �rklærede g,odt at kunne undvære,
i Sær<lei�shed, hvi s de paa Kontore.rne m.aa tte be
. nytte et Løbenuh1mer, til Lettelse f. Eks. ved Anci
ennitetslister, hvad vi selvføl,gelig ikke kunde have
noget imod; disse Numre vilde jo aldrig komme ·ud�n
for Kontorerne og saaledes var os uvedkdmmende.
Man skulde jo inene,' at saadanne Udtalelser fra d'Hrr.
Regnskabsførere maatte ændre Generaldirektoratets
Syn pa'a Sagen; men det har det dog alligevel ikke.
Men hvad kan Grunden være til, at man holder .saa
stejlt paa Numrene? Grunden skulde dog vel ikke
være den, at der skal vær'e Forskel paa dem, som be"
gynder i de lavere �lasser, og paa dem, som begynder
højere oppe. Man behøver jo kun at ta,ge den nu
gældende Lønningsldv, for at se, at her gø'r det samme
sig gældende. Men mon dette dog ikke skulde være
for ,gammeldags? · !øvrigt halter dette System jo ogsaa
noget, da vi jo har adskillige Mænd i betydelige Stil
linger, som er kommen fra. de lavere Klasser.
• Nu kan man jo giodt kalde hele denne Sag for honnet
Ambiti-on. For mig maa man ogsaa godt kalde det
saadan; men man kan vel ikke med Rette bebrejde
os., at vi føler os lidt mere end ,et Nummer. Da man
var _S.9ldat, var man et Nummer, men derfor ønsker
man dog ikke at gaa i _Gra_ve_n som et Nmruner. Ad
ministration og Nlinisteriun� m.aa_ f,ors, ta.a, at denne
Sa,g ikke vil dø hen, men stadig· vil komme igen, Lil
man imødekommer vort Andragende.
Jeg skal indrømme, 1naar man 1æser Distriktets sidste
Ordre, hvor det indskærpes, at man altid paaser, at
Ranger- og Pakhusformandens Tjenesteinumm.er bHver
paaført Sluivelser, at det ikke ser saa lyst ud fo.r vor t
Andragende i Øjeblikket; men jeg haaber dog i!<ke,
at de Mænd, som skal tage· S til ling til denne Sag lader
sig p,aavirke heraf, thi med· lidt god Vilje finde�· man
jo nok :ud af Idet Pa:r Mennesker. Det ,e r JO ogsaa blevet
udtalt fra Generaldirektørens Side, at man vil paase,
at Nunu;ene ikke som tidligere bliver anvendt udad
til, men saa har Hr. Generaldirektøren do,g sikkert
glemt Sygekassen.
!{.ammer man til Lægen og· skal
1
have en Reoept, saa lyder det straks: ,,hvad er Deres
Tjenestenummer?" Er det ikke saa · godt udadtil som
noget: til Apotekeren og Personalet pa.a Apotekerne?
Kan de i Sygekassen finde ud af, hvem Lokomotiv
fører Petersen eller Togføre·r Hansen er, .ia, saa maa·
de vel o,gsaa k1,1nde det paa de andre Kontorer, og
derfor er. det ,ogsaa vprt J-Iaab, at man denne Gang
vil imødekomme vort Andragende trods Modvilje fra
enkelte Sider.·
C. A. L i 11 e 1 u n d.

Statsbane Økonomi!
Administration.en har i disse Krigsaar rette,t
mangfoldige He:n:vendelser til Lokon1otivP'er
sonalet. snart om Paapasselighed ved Brug,011
af de mindl'e gode Materialer, snart om Spar
sommelighed i Forbruget. Da dette Personale
af egen Erfarilng kender Vansk,eligheder:ne ved
at fremskaffe g_�t ��g,_y_«:;mdig,e !til Liw�ts Op
røtholdelse og· Hjemmenes Besta.aen, har , det
:med sin sædvainlige Aarvaagenhed indset, :at
ogsaa Statsbanernes. Tarv kræver den alleryderste Sparsommelighed.
1
Selv, om Brændslet har været af ringe
Kvalitet, og den tranholdige Olie tynd som
Vaind, og selv om de fornødne Pakni,ngsmidlør
ikke har været forhaa:nden, saa har Lokomo
tivpersonalet, ogsaa u d e n a d m·i 'nist r a t i v
O/p f o r di r i n g, forstaaet ved Anstrængelse og
Paapasselighed at bidrage sit til en for Statsba�
neii·ne g o d og s u n d Økonomi.
Kan man monstro sige det samme om Ad
ministratioi:n:eill?
Nlæ p p e?
Medens der som sagt jævn:ligt tilflydeir P·er
. sonal·et He!nistilli'nger om at økonomisere, d.
v. s. at udvise sund og forsvarlig Sparsomme
lighed, saa praktiserer �dministratione:n den
ne Sparsommelighed overfor Pe, rsoinalet indtil
Fedtethed. Dog - det kan jo tænkes', at Ad
t lægger en· anden Beityd:ni'n:gi i
. ministration:en
Forstaaels-en af det Ord Økonomi, hvorfor jeg
her vil giv,e et Par Eksempler.
"Udstationering" er snart en Sa:ga blot, ikke
saal•edes at forstaa, at Persdnale:t ikke mere
forflyttes midlertidig, det finder stadig, Sted;
men saaledes, at der for ,eri s a a d a n., U d s ta
t i o 1I1,e r iill g yd e de-Go d t g ø r.el s e b o,r t
f ailder.
Saa godt som al Tjeneste udenfor Hjemste
det søges nu indordnet under Beg:rebet "for
ud planlagte Ture", hvorved Personalets be
rettigede Krav beskæ:ries. Da d'Hrr. Maskin
ingetniører jo dog g'e'nnemr:ejser der,es respek
tive Stationer eller Distrikt er, er de fuldt vi
dende ,om den Udgiftsforøgelse, som er for
bundet med al Udstationering. Jeg kan derfor
ikke. tænke mig,, at det er diss,e He:r;rer, som
opfatteæ" Ordet Økonomi forkert. Skylden ·er
snarere at søge hos en Del Kontormænd, der
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aldrig behøve1· at frygte for at skulle anvises
Tjeneste andre St,eder end ve, d deres Skrive
bord.
Meddelelsen om, at Godgørelsen for mid
lertidig Forflyttelse for alle Tj,enestemænd var
forhøjet med 2 Kr. pr. Døgn, vakte behørig
Glæde; men Glæden svændt hurtig bort, da
det bekendtgjordes, at medens man med Hen
syn til Betalingen af Time- og Dagp0nge (Or
dre E 8) kun kan beregne indtil 20 timer i et
D:øgn, saa skal de1r for at opnaa denne ekstra
2 Kr. være fulde 24 Timer. Man kan herefteir
se det Særsyn, at en Regning paa f. Eks. 23
Timer, efter Ordre :E 8, § 22 k u n kalll betrag
tes som' et Døgn, 'medens dette Timea!Iltal efter
Ordre H 119 ikke er tilstrækkE:;, lig til at kun
ne regnes. for et Døgn. Disse to Ordrer op
opfattes altsaa forskelligt, skønt det ved
Lø'n:ningslov,ffils Beha:ndling i 1907 betonedes,
at hvor der var Anledning til Fortolkninger,
skulde disse fortolkes i Pers,onaJets Favør. Det
he1e er vel derfor et Uslag af Økonomi?
Blaindt de Ting, hvorpaa der skal spares , er
ogsaa Papiriet. Det kan derfor siges at være
god Ølmnomi, naar der !nu udsendes helt nye
Ordreserier, S. M., S. F. og S. B. Men Ad
ministratio:nein er skam ikk'e!ensidig,, thi af øko
nomiske Gnl'nde kan den ikke levm:e Perso
nalet Springbind eller Mapper til Samling og
Ordning af aUe løse Ordrer.
For yderligere at understrege det økono
miske Krav, har 1. Maskinsektion nu be
st�mt, at der paa Dage, hvor Tjenesten for
rettes baade ved Blandede Tog og Tog.af la
v:e�e Arter samt ved Persontog og Tog af
højere Arter, skal før,es t o Rapporte!r.,
Det ,er vel paa Grund af de ,,lave" Papirpriser, at, det . skal gennemføres :n tf
eller
er det bare ·et Lune?
K.

JernbaneulyKken

hørtes et mægtigt Knald, det var Gasbeholde
ren, der gik i Luften, og derved opstod Ild i
Toget, hvilket yderligere forværrede Situativ
netn i e'n forfærdelig Grad.
Lokomotivføreren fortæller, at Toget, der
va1� forsinket, kørte med en Hastighed af 70
-80 km. i Timen. Føreren paa det forulyk
kede Tog blev kvæstet i Hovedet, me11 dog
ikke mere, end at han kunde hjælpe Loko
motivfyrbøderen, der var blev® klemt fast,
Ha:n døde kort efter af sin� Kvæstelser.
Endnu •er Antallet af Ofrene ikke ganske
nøjagtig 6pgivsert, metn saavidt vides er 37 om
komne og ca. 50 mere eUer mindre kvæstede.
Ved den foreløbige Uindersøgelse, som er
forertaget, mener main ikke at kunne gøre An
svar gældende overfor rnoge:n, idet det er Na
turforhold, der har fora�ledig Ulykken.
Dert 'forlyder dog, at Tiog:e t rimeli!gvis har kørt
med for stærk Fart over Dæmningen, m�n d·et
vil jo senere, naarUndersøg,elserne er sluttede,
vise sig' om' der ka:n gøres Ansvar gældende
�
mod Lok:,omotivførnr�en.

Efterslet fra det "store Ansvar".
Hr. Togføretr Altofte, Helsingør, mtµitrer sig
igen e;1 Gang i ,,Dansk Jernbaneblad. - Vi
vil forbigaa Hr. Altoftes lange Redeg;ø'l'else med
den Tavshed den fortjen,er, da vi har erfaret,
hvor megein Autoritet paagældende Togfører
ha:r indelllfor de Rækker han tilhører. Altsaa,
Hr. Altofte, klem bare paa, der er saam·ænd
ikke ein Kæft, der interesserer sig for, hvad
De mener eUer skriver.
c:>c::><:>=c;x:::,C>c::>~==~

Sverrig.

Tirsdag d. 1. Oktober skete der i Sverrig ved
Getå: �1 meget stor Jertibaneulyk]m, idet Tog
Nr. 422 styrtede :ned ad e:n Dæm:ning og 1un
en e111kelt Vog111 blev staaende paa Sporet.
Tog,et bestod af 8 meget store Personvog:ne. ,
der: var fyldte til Trængsel.
Et Øjeblik efter at Toget var løbet af S_poret,

25 Aars .Jubilæum
. ·
...
Den 1. November 1918 kan· Lokomotivfører Alfred•
Pedersen, Bruunsve.j 7, Roskilde, fejre 25 Aarsdagen
for sin Ansættelse som Lokomo.tivmand.
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Skomager! Bliv ved din Læst.

Det sjælland-falsterske Bibliotek.

Helt oppe mod Nord af Sjølunds 0, i Nærheden af
en •gammel af alle danske kendt Fæstningsbor,g, ligger
et af Stat�banernes ,.hyggelige" smaa Depoter, hvor
alt gaar sin jevne Gang efter den stedlige Depotfor
standers Recept, d. v. s. kunde have gjort, om ikke
denne lod sig lede slet saa meget af den derværende mei�e
barkede og ukultiverede Næstkommanderende, som i
Stilhed mere og mere trænger sig frem som Øverst
kommanderende. Dette er nu det sidste S ted her i
Kongeriget, som drives efter god gammel russisk Møn
ster, hvorved man har den Følelse, at den stedlige
- paa en eller anden Maade - er i Lommen, som
man sige. r, paa Næstkommanderende, s.aa det derfor
mere og mere bliver dennes Ordre der efterkommes.
Jeg kan nemlig ikke tro, at det kan være Depotforstan
deren saa meget om at gøre, at komme paa tværs af
Personalet, fremfor at lade KuUempningen floregaa
'l'Om den skal og S-Om det sker paa alle andre Depoter.
M u s taf a.

Som meddelt i et til samtlige Kontorer, Stationer,
Depoter m. v. uds.endt •Cirkulære. afholder Biblioteket
en GeneraUoi·samling Lørdag d . 26. Okt,ober d. A.,
Kl. 8 Aften i Lokalerne, Istedgadr 31 , Kjøbenhavn, paa
hvilken Bestyrels.en vil fremsætte For, slag om en min
dre Forhøjelse af Medlemsbidraget.
B,e s tyr e1 s e n.

Til Adre2aefortegnelaen.
Masnedsund Lokfører Afd.: Formand: N. P. Han
sen, Chr. Vinthersvej, vor,dingborg; Kasseil'.ar: Samme.
Masnedsund Lokfyrb. Afd.: Formand: K. E. Poulsen,
Grmrdtvig.s Alle 7, Vordingbor,g; Kasserer: Mathiesen,
H. I. Hansensvej 9, Vordingborg.

Rettelse til Adressefortegnelsen.

Hjertelig
Tak
.
\

til Lokomotivpersonalet i, Roskilde og Kjøge for den
mig tilsendte Pengegave.
E m i l i e M a d sen, Vamdrup.

Fællesrepræsentationen for offentlige
ansatte Tjenestemænd i Danmark.
I Bestyr.elsesmødet d. 8. September d. A.. val,gtes
til Medlemmei:- af. Redaktionsudvalget foruden For
manden Overlære!' T h. P e d e r s e n Aalborg, føl
gende: Redaktør af "Absalon" (Kjøben'havns Komm�
nalforening), Fuldmægtig H. C. R i d t e r, Redaktør
af "Vor. Sta1id" (Je
, rnhaneforeningen), Trafikassistent
E. Ter k e 1 s e n og Redaktør af "Jern
;
han�tiderrde"
(Dansk Jernbaneforbund), Togbetjent C. V e jre.
Redaktionsudval,get har til Opgave ,dels. at vare,t.a,ge
Tj.enestemændenes Interesser overfor Offentli,ghede n
(Dagspressen) og dels at søge tilvejebragt et vi st Sam
arbejde , og · en vis Ensartethed i Retningsli.nien og
Midler. i Tjenestemændenes Fagpresse.
I)et sidste søges bl. a. opnaaet gennem
sendelse
af FæUesartikler til S taudens Fagblade. Man skal
henlede Tjenestemændenes Opmærksomhed paa at
Udva�get gerne modtager saadanne Artikler, der' be
handl131", Emner, som har fælles Interesse for danske
.Tjenestemænd.
Anv,endte Artikler honore. res. Arti kler indsendes
til: o,g nærmere Oplysning faas hos Fællesrepræsen
tationens Sekretær; Postekspedient J. Vv. Ø. Philip
sen, Under Elmene 1, 4. Sal, Kjøbenhavn C,, Telefon
Ama,ge ,r 1135 (træffes som Regel 5-8 Em.).
R e d a k t'i o n s u d v a 1 g e t.

Aarhus Lokfyrb. Afd. Kasserers Adresse er nu Ger
lachsgade 81.
Brande Lokfyrb. Afd. Kasserer .er nu 0. Zorn.
· ,

Til Medlem1li1ten.
Overført fra D. S. ogi• M. F.: Lokfyrb. F. L. Brandt,
Kjøbenhavn H., M. C. Petersen og N. H. Bl ume,
G,iedser, R. L. Carlsen, Brande.
E. V. Hansen og A. J. Mø1ler Hansen, Gb.

-��=-C>

Affsat som Lokfyrbøder fl;'a 1.-10.-1918:
Ekstrahaiandværker P. Iversen, ·Centralværkstedet.
_Aarhus, i �rande.
Forfremmede til Lokfyrbødere fra 1.-10. -1918:
Ha·andvæ1·kerne B. F. Greffel, Centralvks.t., A��us , i
Viborg, ,og M. C. 'Pedersen, værkstedet, Nyborg, i Gjed
ser.
fra 1.-10.-1918:
Forfly,ttede efter Ansøgning
,
Lokførerne J. M. Henriksson; Bra11de-Kbhvns.
Godsbg., og S. P. C. Hansen, Kbhvns. Godsbg-Struer,
Lokfyrbøderne L'. Jensen, Brande-Kbhvn�. Gods:bg.,
J. E. Larsen, Aarhus H.-Horsens s·om Rangerfører

(ifi:J
· lge Opslag), R. Jensen, Brande-Thi sted,
Micheelsen, Brande,-Freclericia.

og C

derne opvarmedes af Tinbadet og udvidede sig saa
ledes, at Pladerne skiltes, ad. Det skal imidlertid nu
va;re lykkedes at ·overvinde disse Va,nskeUgheder.

Paaskønnelse:
Generaldirektoratet har udtalt sin bedste Anerken
delse og Paaskønnelse overfor Lokfører A. F. Cle
mensen o,g Lokfyrbøder K. M. Kristiansen for særlig
Agtpaagi. venhed ved Tog -l23s Indlrnrsel [)aa Ø8h�1·
bro Statfon.

Fremstilling af Hvidblik

foregaar som bekendt paa den Maade, at tynde Jern
plader dyppes i et Tinbad.
Det er følgelig um11ligt paa denne �faad,e at faa en
delvis Fortinning ener Fortinning kun. paa den ene
Side af Blikpladen, skønt det sidste i mange Tilfælde
viI være tilstrækkeligt. Dette gælder f. Eks. Fn;m
stilling af Konservesdaaser. Ved kun at fortinne den
ene Side af Blikp}ader kan man ikke blot spare Tin_,
som nu er blevet en sjælden og overorden tlig dyr
. Vare, men man kan ogs·aa paa denne Maade forringe
Omkostningerne ved Fabrikation af mange Genstan
de; der fremstilles . af Blik.
Efter en ny enkel patenteret Maade kan man nu
fremstille Blik, der er fortim}et paa den ene Side,
paa følgende Maade: To lige store Blikplader lægges
tæt oven paa hinanden og svejses samm·en langs med
Randen saa meget, at de ogsaa, naar de dyppes ned
i Tinbadet, · ,kan hol de sammen. De indvendige Sider
af Blikpladen kan ikke blive fortinnet, medens de ydre
Sider bliver fortinnet som sædvanlig. Efter Fortin
ningen bliver Pladerne atter skilt fra hinanden.
I Praksis har denne Fremgangsmaade dog hidtil
været forbundet med forskellige Vanskeligheder fordi
det ikke var udelukket, at Luften mellem B'iikpla-

HAFNIA

Fletchers Søkortsbord.
Det sædvanlige Kortbo•rd paa en Bro ener i et Be
stiklukaf, faar i Reglen sit Lys fra oven,· hvad d,2r
kan være besværligt naar Kortkassen s·om i æiclre
Skibe, 'er anbragt ud� paa Broen. De farefulde Tider
paa Søen har .gjort det nødvendigt, at intet unød
vendigt Lys er at se, og for at hjæJrje herpaa, erio,·e:,:
nævnte Opfindelse fremkommet.
:
Bordet eUer Kortkassen har en Halvskærm anbra;;l
som sædvanlig men underneden e�- der anbra.at · ;n
Lyskasse med �t Laag af Spejlglas over hvilket I(ortet
spændes ud.. Indeni Kassen. og altsaa under Søkor
tet, der skal belyses, er anbragt flere smaa elektriske
Lamper, der er fordelt saaledes, at •de kaster et ens
formigt, ligeligt Lys paa Kortets Underside. Lys-1
styrken kan reguleres ved Hjælp af et Haanclhjul, der
sidder foran paa Kassen.
Lamperne er anbragt saaledes i Lyskassen, at der
ikke udstraa1er noget Lys i nogensomhelst He.t ning,
/
med�n.;; selve Ko�·tet er saa stærkt oplyst nedenfra,
at enhver� lille fin Aflægning tydelig kan ses, og Kur
sen med Lethed sættes ud.
Kortkassen har fa,aet stor Udbredelse i engelske.
Skibe.
Verdens største elektriske Ovn,
er en 20 Tons Herou
- lt Ovn med - en Ydeevne paa 27
til 30 Tons, som e� i Brug paa Duquesne Anlæget
hos· Carnegie Staalkompagniet. Den a nvender 175
KW. Timer pr. Ton Staal, og der er tre Elektroder
af 12 Tommer Gmfit, hvoraf der f,orbruges fra 3 til
4 Ibs. pr_ Ton Staal. Strømmen har tre Faser med
6600 Volts Spænding som omformes til 100 Volt ved
Ovnen. Produktet a�vendes hovedsage1i.g til Artilleri,
mindre Skyts o. 1.

--===

Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 1918
1
ca. 85 Millioner Kroner.
Samlet Forsikringsbestand pr, I. Jan. 1 9181
ca. 300 Millioner Kroner.
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ROBERT BERTBELSEN

Sto rt lager af lste Klasses Vine & Spirituasa.
Annonce-Ekspeditioner:

·

for Kjøbeahavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 2,
Telefon Vester 4011,
før Provinsen: L Rasmussen, Hans Tausen�. 14, Odense.
Telefoa 2288.
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