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J1emba:nedriftens Praksis har na_turligvis med
Hensyn til Hældtnitng! givet e, t rigt Erfa1·in _gs
materiale. Herved er frem fior alt og'saa Sy11s
punkt1e. t paa d�t ved Storm fremkaldte
Vind'
tryk.blevet opklaret. I denne Retning har et
i E:ngland
af Storm; væltet Tog i ,en Kurv1e væ:
:
:
i,et særlig læ:rerig. Det er indlysende, at Vag
.gonernes Sideflader i Storm frembyder gode
Angr,ebsflader. Jio højere Vandtryklrnt er, de
sto før kan v1ed ikke korrekt genlllemførte Be
, dighe
r,egnin
' ge1r iog iøvrigt ugunstige Omstæq
der, det Mioment indtræde, at de forealiede
Kræfters Virkning i ,etn Kurve hidfører Vælt
nin:gier. Detn Ketnk:lsgerning, at paa praktisk
talt alle J,erillba:ner Aar ud og Aar ind Togene
o'gsaa i Storm· udm1ærket opr1etholder Trafikeill
'
vis,e:r tydeHgt,
Teknik'en
Grad
n
e
høj
r
o
hv'
i
.
i
g!eJnnremJ foJie!Uet Arbejde af Teori og Praksis
har: fr.emhl'et Driftssikk>erhedein.
Vi ve:ndetr atter tilbage til S pørgsmaalet om
Skinrte, vanJdri!U:g, o� her maa da f:riemhæV'es, at
de:n ulig:e Forskydning af Spor,et ogsaa bliver
•
I
iagttaget paa lig1e Stræklllinger.
føl
Her kan
:
i
gelig: detn fo;r; Forskydningen i Kurv'er giv rne
Forklaring ikkie slaa til. Fænometn,et detn ulige
Vandring af :et, Spors Skitnnestrænge bliver
tværtimod br� i Sam:me:nh,æAg med det ofte
iagttagne uli.g,e Slid af Lokomotiv,ernes Spor
kranse. Man har i detntne Hensigt bl. a:. fast
slaruet, at mieUem det stætrke Slid af Sporkran1

1

·.

s�neJ pa:a idejn etnie Side af det 1almindielige Darn'p 
lokomotiv og di e t n stærkere Vandr:i!ng af den
hjørn Ski:n:nestrætn:g bestaar et Sam:me1nh'æng.
T
Det stærkere Slid af Sporkransene paa den
1
venstre S1de er rru atter blevet iagttaget ved
! m.'haJr Florspringie:t af detn ene Ifr:um
de Hjul, (so
tap for deu1 andetn paa den venstre Side. , . ..,
Ved "Fiorspring'' forstå.ar Irian som heke11.1dt
i Maskintektnik,etn den forskellige Stim'ng til
hinan!den af Stemplernes Virkepunkter, saa
' ngsætningen al
ledes at Lokomotivet ved Iga
drig har hegge Stell).pler:ne i det saakaldh:\
"døde Punkt'', Stmriplernes Forspring, som
ved Lokomotiv,et for det meste beløber sig til
90°, fr,emkalder en uregelmæssig Slingerbev!æ
giBlse. Dette ytrer sig, deri, at den eme Side
Vandring, af
en stærke.re
ogsaa fnemkalder
•
I
Skin,nestræin:getn. Denne stærkerie Forskydnin•1g vis,er si:g paa den Sporhalv'del, paa hvil
kro1 Fiorspringet af Lolmmotivets Stempel lig
ger. Mietn da Virkningen af Kræfterne i Loko'
1
motivhjulene ytrer sig i den modsatte Retning
af Kørsielsr·etnin'gen, saa er deil.1 Kendsgerning
forklarlig, at f. Eks. paa Ægypte, ns Jru--nbaner
som! har ma:tnge Lokomotiver med Eorspring
paa ve:nstne Si:tle, vandrer den højre Skinne1stræn:g stærl<iest, medens ved østrigske Jern- ""
J er, hvor hovedsag,
ba n
elig bliver anvendt Lo
,
kiomothner: med højre Forspring, den venstre
Sporhalvidel viser den hurtigste Vandring. M.ed
d�n:e Erklæring staar ogsaa de1r1 Kendsger
·illing i Samkla:tng, at paa Strækninger med.fald,
paa hvilke hyppigt bliver kørt uden Dam,
V!el bliver
· iagttaget en stærk; men ingen ureg1el1
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m�ssig SkinneY�ndring. Derimod lader igen nødenheder stiger over eller falder under Pri�
Strækninger, der kun bliver befaret i Retning nivea.uet, man maq fastsætte som det normale
af Stigningen, erkende den stærkere Vandring - f. Eks. 1914s -. Et saadant System lader sig
af den ene Sporhalvdel i Forbindels•e med det nu- uden størne Vanskelighed· opstille, idet det
foran å. nl'ørte F rspring. Den uregelmæssige .talisliske Departement i de i 1916 optagne
...
Vandring af et Spors Skhinestrænge
bliver for T j,e1nestema:ndsregnskaber har· Grundlag til at
hindret, naar Lokomotivets Cylindre ikke bli udfinde, hvor stor e:n Del der er af de' for!>k'el
ver anbragt udvendig paa Siden, men cen tralt. lig,e Lønnin ,ge, r anvendes til disse Livsfornø
Derfor fremkalder de elektriske Lokomotiver,' deinheder, medens man hos Komm.U11Jeirne vil
som har Motoren
: monteret i Læ:ngdeakslen, væl'e i Stand t il at faa Oplysniinge, r om, hvorda heller .ikke mere nogen ul'ig · Vandring ,.af 1,ed,es Detailpriserne paa samme svinger fra
Jernbc:1)1•eski:nnerne. Getnnem Anvendelse af Maaned til Maaned, og saaledes fastsætte et
Stenballast, forøge.t-Srnlleanlal . og forskellige Pristal for hvert Aar.
Spændstykker og Sikringer har man søgt at
Efter nævnte Hushold ningsrng,�1skaber e:r
begrænse Skinrnevandringen.
Udgifterne til de ovennævnte Livsfornøden- •
hedet· paa d,e forskellige lndtæ,gh�r ,omtrentlig følgiende:

Glidende Løn.

!'

I nedensta<1 e11de Artikel gør
Fællesrepræsentalionens Sekre
tær, Ekspedient. J. W. Ø. Phi
lipsen Rede for. 'hvad der paa
det 17. Oktbr. d. A. afholdte
Bestyrel sesmøde ·rremkom med
Hensyn· Lil dels den Form
under f1viJken -man kan tænk�
sjg Princippet ,,Glidende Løn"
anvendt ved en kommende Løn'.
ningsrel'orm samt dels de Syns
punkter, fra hYiike dette Princips Anvendelse i Praksis maa
bedømmes J'ra . et Tjenesle
mandsstanclpunkt.
Ftspr. s Redaktionsudvalg_,

Al opstille ,e� Løn ningssystem efter hvi1ke!
offie:ntlig,e Tjenesh�;mæ:nd til einhver Tid anhri11ges paa del Lønnilll gs- og sociale Niveau, der
efter cle res Slillingers Betydning vil vrere del
rette i Fo1·hold til S:u11fundels øvrige Befolk
ning, lader sig ikke gø..e, man kan deirfor ·gaa
ud fra, al Bestræbe,Jser i denne Retning maa
indskrænke sig til at gaa ud paa i nog•en Grad
al gøre Lønningernes Købeevne konstant
Lu1der Prisnive, auets Svingni1�ger, men den
n0- Opgave maa sikkert atter begrænses til et
Forsøg paa at gøi�e den ])el af de forskellige
Lønningier, dieir eirfaringmæssigt anvendes· til
do nødven
, cli�ste Livsfornødenheder - Føde,
Beklædning, Bolig og Bræ11ds1el -, upaavir
kct af Pris•ernes Svingninger ved al hæve eller
afkorte de• nne Del af Lønningerne med saa
ma.nge pCt.., som Priserne paa nævnte Livsfor-
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Man vil he:raf kunn,e se, hvor stor en Del af
de forskiellige Lønninger, der maa antages at
kunne blive• gjort bevægelig. Dog maa det
formodes, at :µrnn fastsætter et Maksimwn- for
den bevægelige Del af Lønnen, samt at �dette
maa komme til at ligg;e 01ntremtlig ved . 3000
Krone.ir.
'
Efter PristaHe:ts Svingni!nger vil den ove:i.1næv'nte Del af Lønningerne deire, fter en Gaing
aarlig bliv•e forhøjiet, reducer.et eller, dersom
ingen Svingni:ng,er har fundet Sted, forblive
uforandr,et. Ogsaa Lønningernes Bevægelig
hed maa dog antages at blive beg�ænset af
et Maksim'uim for saav1el Stigning soni Fald.
Om hvorledes et saada:nt System bør bedømmes fra ,et TJeinest,emandstandpu
• nkt, er · Meningerne blandt · Organisationernes ledende
Mænd delte, idet nogle i det ser ein betydelig
• ning til Tj,enesl•e
forbedre, l Form for Afløn
mændene, medens andr,e ikke mener det syn
derlig vil gavne, men paa den anden Side ej
•

�
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heller -skade disse, hvorfor man af Opportuni bør akceptere det, er det ud fra den liorud
tetshensyn bør akcepte�e det, og alter andre, sætning, ·at Tje!neistemændene ikke faar de
der, gaar ud fra, at Sys�emets Indførelse vjl . gældende Lønningslove reviderede indenfor
være til betydelig større Fordel for Løngjve en overskuelig Fremtid, saafremt de ikke mod
re111 (Stafo,n) end for Løntagenen (Tjenesteman tager Systemet, samt al netop nærværende.
de:n), -erklærer sig som afgjorte Modstandere Tidspunkt e,i- gunstigt for Gennemførelsen af
deraf.
en i økonomisk Henseende -sætdeles foi�del�
Systemets Tilhængere mener g,e:nnem de agtig ny Lønningslov, og endelig, at en Fort
senere Aars Lønn
: ingslcvgivl1iillg at have Er sætte.Ise med de gældende Lønningslove ved
faring for, at deit navnlig for de højer.e og deres mange Meningsløsheder og Urimelighe
højest lønnede Tjenestemænd uden Systemets der vil være skæbnesvanger for T,ienestem'æ11h}dføreilse ikke vil vær.e muligt · for disse at dene.
opnaa de Lønforbedring-er, som de, selv naar
Systemets Modstandere endelig meililer, at et
ku:n tages Hensyn til Varepriser:n es Stigning, Forsøg paa at indføre �ystemet i Stedet for
har Krav paa. De finder det endvidet"e ret at befordre vil umu;lig,g:øre :Gennemførel
og rimeligt, at Tje:nestemmndetlles LønniJ'l.gerr søn af den �ønninglo.v, hvori det er optaget,
reduoeres, naar Konju1nkturerne · dalm", for idet d;e a,;nser Spørgsmaalet for at være af over
deJ·ig,er: mem at del•e Vilkaar med den øvrige orde:ntlig politisk Rækkevidd�; de maa gaa ud
Befolkning.
fra, at hefo den organiserede Arbejderklas:,c
• J
De, der me:ner, at Syste, 1net hverk,en vil vil være imod et saa'dant
Lønsystem, fordi det
gavne synde:rlig eller skade, støt.ter deres Op: ovedørt paa ·'Arbejderklassens Forhold vil
fatt,else paa Formodningen om, at den Ford el være stridende imod dennes vitale Interesser;
der opnaas v·ed, at Lønnen automatisk . hæve:, men ogsaa for Tj,e1neslemændei11e an
, ser de Sy:
med Var,eprise:i:nes Stigning, i ikke ringe Grad stemet for uhyre farligt, da det vil giv•e disse
· vil forrin:getct:ei1·ved, at det
blive overor en Særstilling i Forhold til dem øvrige Befolk
deintlig vanskeligt for Tjenestemæ11de1Je med ning, hvis Vilkaar ikke automatisk svinger·
forholdsvis korte· Mellemrum at faa de1�es Løn med Varepriserne. De faslslaar, at det hidtil
I
ningslove �evide1rede, og ved
saadanne Re,;i har været Organisationeri1e magtpa::iliggende
sioner faa D�l i den øvrige Befolkinings Vel at undgaa en saadan Særstilling, og de hævder,
standsforøg,else, en Omstændighed, som de at en saadan altid vil virke stærkt hæmmende
iøvrig,t ikke tillægge, ,r større Vægt, idet de hen for Organisationernes Kamp. for -'forbedrede
�ism· til, at Organisationerne hidtil har maal økonomiske og sociale Vilkaar for Tjeneste
tet anvie,nde al deres Kraft og Indflydeise paa rnæindene. De formener, al Systemets In0fø
at_ fo.rbedne Lønningerne med den Reduktion, rolse saa godt som,vil umuliggøre det for '{jc- .
de paa Qru:n d af Prisernes Stigning var un nestemænden
r e at opnaa Andel_ i den øvrige Be
dergaaet, og at ·selv dett-e har været me folknings V.elslands f o r ø g e l sc og, at
get va:nsl(ieli;gt og altid først er opnaaet paa hæve deres sociale Stilling ud overr det Niveau,
saa se
, ne Tidspunkter, at det ikke har kunnet hvori de v•ed dets Indførelse placeres. ,De fin
da Kern
opr,ette ·den Tjenestemæ11dene forvoldte øko der Systemets Indførelse upaakrævet,
...
junklurerne
under
normale
Forhold
ku!
nomiske· Skade, og de ser derfor en Fordel
n svin
"I
•
•
om end ikke betydelig - i, al Organisatio� ger med ganske faa pCt. om Aaret, hvorfor
nE'rne fremtidig kalJ:l koncentr,ere deres Kraft man med fo.rholdsvis hyppig,e Lønrevisioner
om v-ed eg,entlige Lønningsrevisioner at opnaa - f. Eks. hvert 5. Aar - ude1i Vanskelighied
Andel i den øvrige: Befolknings Velstandsfor kunde holdes sk�desløs' for de mellem to Re
øge: lsie. I Erfari1ngen for at Varepri_se, r:ne igen visioner stedfundne Prisstigninger, og ganske
nem mang,e Aar ogsaa før Krigsperiode11 har ødelæggende mener de det vil være for Tjc
været i jæv!n og stærk Stigping,' ser de en nest,emæindene, om Systemet indføres paa et
Borg:en for, at Systemet ikke vil blive til Skade. Tidspunkt, da en 'Pris.stigning har , naaet sin
Naar de trods nogen }Engstelse for de tte Kulmination, og i en overskuelig Fremtid maa
nye og uprøve, de System dog mener, , at man formodes at viUe blive fulgt af et ikke ubetyde-
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ligt Fald med deraf følgende Lønreduktion,
hvilken sidste O1�ganisationerne, saafremt Sy. ste:met ikkie i,rndføres, maa væ1re stærke nok til
at begræ:ns-e til et Minimum, ja muligvis ganske
at.forhindre, saa meget mer,e, som det maa be
tragtes som. af1gjort, aL det selv med faldende
iVarepriser ikfoe .vil være muligt udenfor Stats
tj0nest,en at trykke Pris,e!n for ydet Arbejde ned
unde:r den Højde, hvortil den er n;aaet, bl. a.
• In private Løntagers Løn ikke fastsæt
fordi dei
tes under ensidig Hensyntag' en til Varepri-.
sf>rne.
De holder ,etndelig for, at Organisation:e:rin:e
hestemt maa af.vise e'IlhVle.t Tanke am Syste
mets lndfø1�el'se, idet de for�epør, at disse'ikke
bør føle sig afhæng' ige af Lovgiveres størr1e
eU,er mindre VeJvilj,e, n1en stærke nok til, naar
de r-ejser 'fimelige Krav, ved deres Indflydelse
ogsaa at formaa at igennemføre disse.
J. :W,. 0. P hi 1 i p s e n.
1

1

Hvorledes
bør Staten . lønne sine Tjeneste
mænd.
Naar der 1er Tale om" hVl()r stor: e Lønnin
gerne bør .være for Statens fastlønnede Tje
niestemæ:nd, kan man anlægge forskellig,e Be
tragtninger.• Man kan f. Eks. sige, at Lønnen
bør væ,re ·af ·en saadan Størrelse, at Tjeneste,
ma'l�den kan faa •et :no.gienlu:nde sor:gløst Ud
komme og leve saaledes, · atI han ikke behøver
at nægte sig de ,almindelige• Livsfor11.1ødenheder.. Og det ka11 med næsten matematisk N øj
agtighed opgøl'es, hvor meget der er Brug for
i en almindelig Husholdning. Maaslæ kan det
siges, at diss,e Betragtninger og dette Grund
lag burde værie bestemmende. Me:n saa bliver
Spørgsmaal,et, hvad man forstaar vied almin
delige· Livsfornødenheder, og hvad der er
,Luksus.
· Saasnart man kommecr ind paa en Under
søg·et: s,e heraf bliver selve Systemet bragt i
Uorden; thi hvad dem ene mener kommer ind
under Becr:
1. en
. ' er for den ande:i:
·b rebet Luksus
.
Nødv,endighed,for at LiVi..,et :etter h'a,ris Skøridcan
være væl·d at l1evie..
Tj'e/r,l.'estem�deJ:l!e skulde vel nok k.mine til-

..

lade sig at nyde,. nogle af de Liyets Behagelig
heder; som enkelte mulig maatte men·e kom
ind under- Begæb'et Luksus. Er Læsninge, n
af og Glæden v,ed at stifte Bekendtskab med
god Litterratur Luksufs? Køm'mur det ind un
der: B�grebet Luksus' at tilbringe, en Aften i
et T,1;ater og nyde god Kunst'? Eller er Nydelsen af :god 'Musik Luksu{s? Em,•.hver �il
indrømme,. at man ,er paa 'gyngeinde Grund. Et
Skøn i <letn 1me el.1-er den a:nden Retning
km ikkce hve, rken være ,eller blive- nog,et sundt
Grundlag for Lønher,eg'ninger. Givet -er det
imidlertid ,efter min Mening, at Lønnen maa
vær,e saa stor, at de Tjenestemænd, der ø1n
sker: s.aada:nne Nydelser, o·gsaa i tnog.en: Grad
ka:n' skaffe sig <lem, uden ..at Afsavn af det
absolut nødtørftigste bliv,er Følg-en.
'.
: en bør staa
. De1,efter kan man sige, at Lønn
i Forhold til Efterspørgsl,en ,efter Pladserne.
I den j:>rivat,e Industri er det gammel Praksis,
at Lønningertne stig.er eUer falder eftersom
TilbudM af Arbejdskraft er _mindre ,en er stør'r'e;
tnetn hvis dette Princip all.tages, bliver Prisen
paa delll ,meste Salgs· vare, . Tjen:estema:p.de n
har, hans Arbejdskraft, afhæ�gig af saa man
ge forskellige Forhold, at det megei let kom� ·
mer til at virke uheldigt for den fastansatte
Tj-enestemand. Denne Praksis lade'C: sig· gan
ske sikkert ikke overføre. Den faste Ans·�t
telse (Bevidsheden oin ikke at være ud.sat for
Arbejdsløshed), P,ensionering;en og Frjpas
sene for de ved Statsbanerne a11saUe, alt dette
bevirkim·, at Efterspørgslen efter dis. se �lad
ser blhner størne, saaledes rt de særlige: Goder,
der foraarsa:g:er den større Eft�rspørg,s1el,. faar
Indflydelse paa Løna11sættelsen, saa at denne
ikke kommer til at staa i rimeligt Forhold til
Lønnen1 i det private Erhv'erv; Goderne vil .
de1rv,ed blive dyre, meg1et for dyre, fordi vi
tilsidst kommer til at arbejde for en ,langt
rinKe!l'1e Løn ·end _de:n�: vore Kqlleger i �private.
t ,
Virksomheder opnaar.
'_
Endelig kan mairl. a11læigg,e følgende Betragt
ning -, og den I?ør væ1,e de:n udslaggivende:
S t a t e n maa a f l ø n!IJ,e s i:n e T j enes t e,_
m1 ænd pa.a ,e:n s a ad an_M a ad-e; a t'd e n,
ka n f a anei t o p d,e Mænd, d e n h' a rB rug
·f o r.
0,g h.vilkei Mænd har Staten'. Brug for? Her
om kan der næppe herske Tvivl. Staten har

.
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Brug for d , der er de dygtigste indenfor deres
Omraade. Heraf følger ogsaa, al den, der
tager Arbrejdet i Statens Tjeneste, maa kunne
forlange ,en større Løn; th.i vil Slaten spare
paa Lønningerne, ændrer ·Forholdene sig hur
tig derhen, al Tilgangen bliver af 2. Klasses
Folk, eUer af endnu daarligere .Folk og Facil
paa el saadant Regnestykke vil uvægerlig bliYe
dette, al det bliver en da_arlig Forrelning for
Staten. Pladserne besættes med en Slab af
i.Embedsmænd og Funktionærer, .der paa
Grund af manglencle Interesse for Arbejdet
kun udfører del forskrif tstmæssige, for at
slippe saa let som mulig om ved deres Ger
ning. DeUe vil igen medføre, n.L man maa gaa
til at ansætte Here overordnede Embedsmænd
til at føre det nødvendige Tilsyn 1ned Arbe_j�
dets Udfør-else, og endda vil delte ikke bringe
tilnærmelsesvis det samme gode Resultat, som
hvis man gennem gode Lønninger havde sikret
sig dygtig C og energiske _r�olk, cl l'r med Ly:,t
og lntere, sse vilde gaa op i deres Gerning:
Overfor de Tjenestemænd, som af Interesse
fot Ge:rningern eii: gaaet ind Lil deres Pla.dser,
vilde det væJ·e en Forbrydelse, hvis man søgt 8
at trykke Løn�1eJn nedad under Henvisning til
de ovennævnte højt udskreg'ne Goder.
1

-i-

-

Denne Betragtning kan anlægges. Og man
har dog en vis R,et til at tro, al man ved at
udføre sin Gerning saa samvittighedsfuldt som
muligt ogsaa vilde opnaa al møde Forslaaelse
for· sine Krav. Desværre, Erfaringen har vist,
at dem, der tror paa en saadan l�orslaaels-e,
altid bliver s'kuffot. Nej, det gaar her som i Krigen, hvor alle
Parte1r raaber om Hjælp fra Gud, at Gud hjæl
per den, der har de fleste Kanoner. Saaledes
ogsaa her. Skal vi vente a.t faa vore Krav
førte igel;nem, maa vi have ,,de fleste Kano
ner", og vorie Kanoner . er Penge, og det har
Lokomotiv:rn_ænderne ogsaa vist, al de har et
aabent Øj,e for ved paa en saa smuk Nfaade
at vedtage Ekstrabidraget. Derfor skylder vi
alle Medlemmerne en Tak. Men ·man bør ikke
sætte sig hen og tro, at vf nu har Penge nok
og at. nu gaar alt nok godt. Husk paa, at i
Krig faar man aldrig for mange Kanoner, og
saaledes gaar det ogsaa med en Organisation,

der maa forberede. sig paa en Lønlrnmp: deri
faar a l cl r i g for mange P,enge.
Penge er l\fagt, det er sagt de tusinde Gange;
men del er jo, ogsaa givet, al har Yi en Kapi
tal bag os, kan vi med langt større Vrcgl s_tillc
vore Krav.
Og Lol�o1nolivmænd! Husk paa dette·: Vi
har aargamle:: UretfærdighedJr, som vi sk:il
have Oprejsning for.
Skande·rborg i November.
L. R a s rn u s s ein.

,.

Togforsinkelser.
,,Jernbanetidende",finder i sit skks;te Nr. An
ledning til al udtale Tvivl om Higligheclen af;_,
hvad vi har skrevet: ,,al del sker, at Signat
givc:ren, naar han giver Afgang, nmder Ryg
gen til Maskinen, saaledes al Lokomotivper
sonalet hai- vanskeligere ved at o_pfauge Fløj
tesignalet.
Vi vil trods "J ern\)anelidendc"s Tvivl fast
hol'de Rigligl1 ede11 af, hvad· vi i den Retning
har anført,· 9g vi haaber, al Bladet, der sa�r
stærkt ipter1e,sserer sig for Togforsinkels.er og
som i sæl·lig Grad føler sig knytlel til Tog
personal,et, vil foranledige, al Fl�jtesignalet,
saalæng - det overhovedet ·bibeholdes, bli\-er
afgivet paa en tydelig og hørlig �faade.
For vort Vedkommende vil Yi indtrængende
henstiHe til Lokomolivpersonalel al vise
Aglpaagivc:nhed og Opmærksomhed ved Tog
afgang, saa dei· fra Trafikafdelingens Side
'
(J i Fr emtide1i . skal blive frcrnsa t Paastande
ikkom svigtende Opma.:rksoh1hcd fra vor Side. ,
Forøvrigt kunde vi ønske i samme Forbin
at rette en Henstilling .til ,,,Jernbane
delse
•
tidende: Ka'n Bladet ikke formaa de Togbe.
tjente, clC r gør ':fjenestc ved Godstog, Jil.
at løsn(J Skruebremserne forinden Afgang. Del
s r ikke godt uØ-, at de vod Togets Igangsæt
ning bliver staae111de paa Pc:rrone:n og venter
Lil deres fastskruede Brems naar hen til dem
for sm� først at løsne den.
Dtit gør· ikke noget godt Indtryk paa Omgi
volserne, at Lokomotivføreren gentagne Gan
..ge maa fløjte "Brems løs", og der Jabes altid
Tid, naar svær Godstog skal sætLcs i Gang 1
medens Bremserne er fastskruet. F orsinkel1

1
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ser, der meget hyppigt faar Indflydelse og
saa paa Persontrafikken.
,,J.e'rnbanetid:en:de" savn,er Logik hos os.
Bla:det me!ner, at det. vi har sag( om Arbejdet
paa Maskinein.· i klw stemmer mied vort For:
slag om, at Afgangssignalet skal gives af Sta
tionsbestyr,ere1 n, ved Flag- eller Haa:ndsi:g;nal
direkte til l\fasltir1:en. lVI'.en denJne Opfattelse
af Sag:ein skylde!s maaske, at Bladet har et
ensidigt
o1g gammeldags Syn paa dein Del af
!
Togekspeditio:nem..
Vi har a:nført, at ·t:okomotivpersonaLet i
Krigens Tid har maa,tbet udnytte·Pavsern:e-paa
,,
Statib:ne:r'rne i en ,ganske anden Grad end før.
Det •er ,en Følge af det daarlige Brændsel. Naar
vi nævnede det, var det for at Togp,ersornalet
skulde fors'taa, at heime paa Lokomotivet gaar
det ikke: saa let som paa Forperi�oneu.1 af en
el,ektrisk Sporvogn. ""
Som J.eL1:nbanemætnd maa vi følge m'e:d Ti
den,
og alJ, hvad der kan sinke Togekspedi
'•
tionen, maa: fje: rtnes, selv om det ogsaa skal
medfør,e ·JE1idringer i Signalregkmentet.
Det System vied To:gafgang, vi foreslog, er gæl
dende Praksis i det Udland, hvis Togekspedi
tion tidt holdes op som· Mønster for daAske
Statsba:irnr. Systemet gør det muligt for hele
To·gpe:rsonabit at ofre sig fio.r Togekspeditionen
og dermed fremme den.
Vi er •endelig gansk'e enig med "Jernbaneti
de1nde" i, at adskillige Stationsbestyrere mang
ler den rette Forstaaelse af, at eit forsinket
Tog bør beif6rdr es i størst m,.ulig Hast. Og vi
kan slutte os til ,en Udtalelse om, at det er
, uvær,digt, som Statsbæn:e,rne benytter sit kø
rrn.1,q.,e Personale. Megen Uopmæirksomhed og
' ma11gle,nde Hurtighed er en naturlig Følge
heiraf.
1

1

1

Rigsdagen.
Fin�nsloven.

Finansloven indehold,er i Aar ikke nog,et
,særlig b�mærkels:esværdigl.
Indtægte'l:n;e for' Person- og Godsbef,ordrin:
gerr eJ: anslaaet til samm:e Beløb som i 1917-1'8
til henholdsvis 32 og 40 Milt Kr.
I dein Forbiill:delse ,er anført følgeinde
For!
udsætning:

• I Praksis tilstaas' der
"Efter .e1 n fast gammel
af.Lig,
forsaavidt
Fribefordring,
angaar Stats
balrnrrnes afdøde TJ enestemæ:nd. og Tjeneste�
m:æillds afdøde ' Hustruer og hjemmevæ
reinde Børn samt :afdøde pensionierøde Tje�
nestem:æ111d. Det forudsættes, at d0nne Fri
befordring, som :e:r af· saa nng:e øk-0nomisk
Betydning, ogsaa fremtidig kan opretholdøs."
.
Lønningetr til Tj;em:estemærnd anslaas• til 20
Mill. Kr. MCi11 hieri er ikke indbefattet 25
,. og Dyrtidstill�g, ligesom
pCt. Lønforhøj,ehe
;
Beløbet ikkle omfatter dag- og timelønnede.
Af O_pættelse af nogle ny,e Embedsstillinger
nævn:e:r vi 1 Ban1eingeniør af 1. Grad, 2 Bane
ingenlør,er af 2. Grad, 5 In:g,e111iørassiste;lter og
3 Teigrnere.
Dør for,eslaas ,endvidere 2 nye Stillingerr
. ' som
Labornlorieiforsta:nder1e og 1 ny Stilling som \
Kemiker.
En Række ny Ove: rassistents.tilling:er ønsk- ies
bl. _a,. 1 i Maskinkontoret, qer forµdein andet
Arheitde har med Indsamlinger tJ.l Forbe;re
deilsein af Jernbatt1emusæ,et.
For Maskintjernestens Vedk,ommen:de an�
føres':

Tallet af Lokomotiv1nestre er fores1aaet forø.get med
2 til 16, idet det Arbejde, der paahviler Lo,lwmotivfor•
mændene i Slagelse og Vibor1g, er saa omfattende og
ansvarsfuldt, at det bør bestrides ;i.f Lokoriw:itivm�
, sitre.
2 Stillinge;r som Lokombfivformænd kan urtder! For
udsætning af, at Forsl.aget vedtages, inddrag�s.
De tilsynsføren;tle MasRiningeniører i 2. �.g . 3. Ma
skinsektion har ikke uden telmisk Assistarice kunnet
føre tilstrækkeligt Tilsyn med de længst borte liggende
Depoter, hvorfor der er antaget en Eks.tmirig!:)niør, til
Medhjælp for hver af dem. Da' man imidlertid rn'aa
ønske disse erstattet med fast ansatte Tjenestemænd,
foreslaas der oprettet '2 nye Poster som Ingeniørassi
stenter. i 17. Lønningsklas.se.
Der foreslaas oprettet 3 nye Poster s,om Loko
, ;mo
tivfotmænd, idet Arbejdet paa Københavns Gods
banegaard, Aarhus 1:1. og Fredericia ,Stationer er ble
vet saa omfattende at man overalt har maå.ttet lade
en Lokomotivføre; fungere sofll Lokomotivf'orrriand;
paa hver af Stationerne for, eslaas derfor. ansat endnu
en Lo.komotivfo
, rmand. Under Hensyn til det fo:ran-
r
anførte bli_ver deri virkelige Forøgelse dog
' I "1Ulr 1, f a
i
20 til 21,
For at kunne gennemføre 9-e i 1917 udfærdigede
Regler for Lo:lmmotivpersonalets Tjenestetid har_ man
paa Fors1ag til Finanslo1vene ior Fina:ns�arene: 1917
-18 og 1918-19 søgt Tallet af Lokomotivførere og
Lokomotivfy�bødere forhøjet. Under de nuværende
0
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indslfrænkede Trafikfo.rhold har man imidlertid for
1919-20 ment at kunne fortsætte m�d den gradvise
Gennemførelse af de ommeldte Regler uden Forøgelse
af Personalet; men man forbeholder. sig dog eventuelt
at søge en saadan Forøgelse senere.

Der foneslaas opr:ettet 6 ny,e Ran_gerfor
mands- og 11 nye Pakhusforma:ndsplads1er.
Der søg,es om 3 Overportørposter af 1.
Grad samt 12 nye Poster af 2. Grads Overpor
tøreir.
Der ønsk-es ingen Forøig·else af Togførere og
Togbetj,ealte:
Der søgies Bevilling til en Række Udvidelser
og. Nybygninger, som har været rndvnt i
Dagspne1ss1e1n.
Til Tjenesteboliger ønskes paa Grutnd af
Boligknapheden en Bevilli11;g paa 1 Mill. Kr.,
dels til OpføneJ.se af Tjenesteboliger, dels til
Køb' a
· f ældre dertil egnede Bygninger.
Endelig ser man, at der søges om de sæd
vanlige 25,000 Kr. til . V,elfærdsforanst�ltnin,
ger. - Vi beklaigerr, at dette Beløb ikke er sal
til 50,000 · Kr., thi Personal,et træn�er til be
tydelig større Velfæ:rdsforanstaltning·er j Op
holds- og Sovev:ærdserne, end 25,0p0 Kr.
r:ækketr til.
1

Fra 'Finanslovsdebatten.
Hr. Friis-Skottes Angreb paa Statsbanerne.
Skønt Fitna:nslovdebatt•en i Aai· kunde opvise
lige saa mang-e Taler som sædvanlig, og k-ods
det, at adskillige af Talerne gjorde Statsba
nertne til Geill'stand for Omtale, finder vi 1 un
Anledning til at optrykk;e den :Tale, som Fol
keitingsmatnd, Trafikassistent Fri i s - S k o t t e
holdt, o :g hvori han kritiser,ede Statsbanernes
nye Orga;nisatio:n!sform og Ledelse.
Efter 1nog1'e til Utndervis:nin gsminister,e;n �--eti 
tede Udtalelser om Undervisning,sforholden e,
fortsatte Folkieti'Il:gsma1
11d
' e1111
:
1

:

- Jeg har dernæst et Par Bemærkninger til den
højtærede Trafikminister angaaende den nye Stats
baneordning. Det kan vistnok �Ilerede nu fastsiaas,
at den nye Statsbaneordning a( 1916 i det Omfang,
·i· hvilket den er ført ud i Livet, , har været en Skuf
felse, for saa vidt som. det var Meningen, at denne
Ordning skulde betyde en .mere foirretnings·mæssig
Ledelse af Statsbanerne
med færre Omsvøb, mindre
:
Skriveri, mindre Vidtløftighed, større Handleki hed og

færre Instanser for Sagerne at passere,• inden Afgø
relsen træffes alt i alt-,me.d det Fo-rmaal at faa en
mere simplifi�cret og bedre økonomisk Drift af Stats
banerne end under den tidligere Ordning. Dette er
saa langt fra lykkedes, at rpan desværre næsten kan
sige Tværtimod, og det er en Opfattelse, s:om deles
af mange, at Statsbanerne maa Iove de abnorme For
hold, hvon.in.der vi lever, for, at dette ikke i langt
. højere Grad, end Tilfældet er, er gaaet op for Be
folkningen. I Øjeblikket er det Kuivanskelighederne,
som bar nedsat Kraveille til Banernes Præstations
evne o.g flyttet Toggangens Hyppighed il,dsklllige Aar
tilbage i Tiden, og de overordentlige Udgifts.forøgel
ser paa alle Omr.aader, som udelukker enhver Tanlrn
om at_ skaffe Balance, Kendsgerninger1 bv:o;rtil man
kan henvise, og som er i Stand til at ·dække over en-- ,
hver Brist indenfor j\.dministrahonen.
Statsbanernes Nyordning 'har endnu ku11 �o Aar paa
. Bagen og er vel $1,dnu ikke heH faldet i Leje, men
derfor er der sikkert efter den Udvikling, den ha;1;
taget, god Grnnd til allerede nu at røre ved den,
inden den stiV11er <i sin· e.ndeli,ge Form saa meget
mere som man fra forskellige. Sider i dette høje ,Ting
ved Lovforslagets Behandling fremsattes adskillige.
Tvivl om, hvorvidt den nye Ordning vilde svare til
sin Hensi,gt: at ·simplificere Ledelsen. Hvad der i
saa Henseende navnlig blev fremdraget, var den Fo-r
øgelse af Instanserne, det vil sige indskudte _Mellem
led i Administ.ationen, som Ordningen mentes at ville
medføre. Medens der tidligere faktisk kun var to
Instanser under Gen�ald:irektionen, nemlig Kredsbe
styrerne og Afdelingsdirektørerne, som sammen med
Generaldirektøren ,dannede den kollegiale Direktion,
saa maatte den nye Ordning skaffe tre Instanser,
nemlig Sektions-, Distrikts- og Afdelingscheferne, hvilke
sidste efter den nye Ordning skulde være underlagt
den eneraadende Gene!raldirektør. I Virkeligheden er
der imidlertid blevet ikke h'.e, men fire Instanser; ·
man har ved Ordningens Gennemførelse indskudt et
nyt Mellemled mellem Seldion og Distrikt, idet de
gamle Kredsbestyre;rs1tillinger er blevet bevaret un
der. Kontorbetegnelsen henholdsvis: Trafiktjenesten,
Banetjenesten og Maskintjenesten, og man har altsaa
fra en Stationsfo.rstander: og opefter Instanserne: Sek
tion-, Trafiktjenesten, Distrikt-, Afdelings.chef og Ge:
n:eraldirektøren.
Fra Trafilmtinisterens Side 'blev det vel indrømmet,
at der etableredes en ,1y Instans, ikke to•, fo•r det
vidste den højtæred
, e Minister formentUg ikke paa
det Tidspunkt, men Mi1tisteren hævdede, at det betød
intet, naar man, hvad 'der var Hensigt�n, lagde ud til
Distriktscheferne e;n s,to� De.I af den Myndighed, som•
tidligere havde været tillagt Generald;irektøren, idet
paa den Maade en stor Del at' Sngerne vilde blive
afgjort af denne M,yndighed. For det første er dette
imidlertid kun sket i ringe Grad, der er kun i meget
b'egrænset Omfang ,givet Distriktscheferne større Myn
dighed end 'de tidligere Kredsbe, styrere, hvilket for
øvrigt allerbedst ses af, at C.entraiadminis tr�:ti_ onen,
aitsaa Afdelingschefernes Kontorer og Generaldirek-
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toratet, saa langt fra, saaiedes som forudsagt af Mi
nerie t' endnu mere indviklet, idel rrta11 saa i de for"
nisteren, h�r kunnet give overkomplet· Personale til skellige Steder i Distriktet og i Genepldir eiktora.tet
Distrikterne, ar- Personalet tværtimod har maattet for maa have. særlige FordeJingskonto
· rer, a]tsaa en Slags·
ø-ges stærkt efter Dist1ikternes Indførelse.
ny Instanser, til at registrere og fordele de ind- og
Men dernæst vilde det være ganske mod Naturens udgaaende S,ager Kontorerne imellem, hvorved yder
Orden, hvis en Forøgel.se af Instanserne ik'ke skulde ligere Forsinkelse sker. En ::\kriftlig Ordre daler nu
give forøget Vidtløftighed, forøget Skriveri, rnei·e langsomt i Løbet af mange Dage ned til sit Bestem
Omsvøb, langsommere Administration og [orøgel Cen� melsessted, og den maa ofte fq_:rud telefoneres imellem
tralisation. Lad o-s en Gang se pa.a., · hvorledes en Kontorerne, for at den ikke sl<al komme længe efter,
saadan Instans er indrettet. Til en Instans hører i at Ordren skulde være udført. Selv ved Skriveiser
det mind
. ste eet Kontor,· de større Instanser har be imellem Instanser indenfor samme FællesbetegneJse
gribeligvis flete. Til et Kontor hører først og fr!Cm eller indenfor· samme Bygning er der kontortekniske
mest en Journal, hvori alle ud- og indgaae,de og pas Vanskeligheder, der undertiden hindre·, at Skrivel
serede Skrivelser journaliseres, og da en 'af M.aale, serne naar deres Bestemmelsessted før efter flere
stokkene for, et Kontors Vigtighed indenfor Admini Dages Forløb.
. r Ivont\Orets Inde
strationen og undertiden ogsaa fo
Søger man efter Grundfejlen ved den nuværende
haveres Ansættelse 'i Lønningsklasse er, Antallet af Ordning, ser man forholdsvis let, at den bestaar i,
Journalnumre i Aa:i�ets Løb, vil man forstaa, af et at man har sammenblandet to forskellige· Systemer,
Kontor just ikke bestræber sig paa at skyde saa nemlig det Forslag, sqm Statshaneudvalget af 1911
mange Journalnumre fra sig som muligt. Til et Kon fremkom· med og den fra: 1903 J:il 1915 gældende O,d'
.
�
tor hører en,dvidere et ,;\.rkiv hvori egi1e Afgør:else,1� ning, to Systemer, hvis
Struktur er ganske forskelIII
'
•
'
•
og fremmede Afgørelser registreres og opbevanes, det lig. Statsbaneudvalgets Forslag var ganske natti.rlig;t
m� jo Basis for Ko
, nto1�ets fremtidige Udvikling; end i høj Grad præget af dets Formand og visb10k eneste
videre hører, der dertil een eller fle"re betjente Skriv'C jernbai'i.ekyndige M�dlem, den udmærket duelige 'Ad
.
at en saa ministrator• af de fynske Privatbaner, Etatsraact Kjær.
maskiner o. s. v. Man vil derfor forstaa
dan Inst�s nødvendigvis, naår man nu Jn Gang har Jeg erindrer fra 111.in første Gennemlæsning af Stats,.
den, uanset at den maaske er et ganske overflødigt baneudvalgets Betænkning, Iivodedes
det slog mig, at og sinkende Mellemled, maa kræve adskilligt Perso Formanden ud fra sit pers.onlige Kendskab til, hvor
nale for at kunne besørge det Arbejde, som gaar igen stort et Baneomra:ade det var mnligt r;or en enkelt
nem den.
Mand at lede og administrere i enhver Henseende,
Tilstedeværelsen af de mange Instanser har tilmed ogsaa ø�oF.:omisk, forsøgte at ordne· Administrati,onen af
en stadig virkende centraliserende Indflydelse, ganske Statsbanerne ved ud fra denne Viden reso-lut at dele
. ar ucl fra. Uanset den Statsbanerne i 3 lignende Omraader, hver me<;l.' sin
uanset _det Grundlag, man ga
Myndighed, man giver de forskellige· · Instanser, har egen meget selvs-tændi,g e Chef. Der var en vis_ Kon
den højere Instans en vis Tilbøjelighed til at trække sekvens i dette Forslag, og selv om Generaldirektione_n
Afgørelsesretten op til sig. Undertiden har Sagen prin sikkert havde megen Ret i adskiJligt af den Kritik,
cipiel Betydning, kan det hævØes, og r;:rna som Følge der •blev, fremført imod det, .og selv . om Forsrage,t
deraf forelægges en højere Instans·, men undertiden sikkert heller· {kke skuld� være gennenvørt uændret,
er., Grun.den saamænd ikke nogen anden end den, at var det dog i sine Princippers Klarhed lang bedre
det allenfals en saa meget rigtigere Afgø�else der træf end det vi fik. Her var et Enten-Eller, enten at tage
fes, naar Sagen' kommer for, den højere In;tans. Og en Trediedel af Statsbaneomraadet hve�· Afdeling med
den lavere Instans, som har den samme medfødte Til sin,' Chef, sin næsten eneraade1Jde 'Chef, eller ben ytt,e
bøjelighed, .bliver j,o, bestyrket heri ved den Kends den gamle Ordning til at reformere paa. Man. valgte
gerning, at den har maattet afgive opefter e li Pel et Baade70g. M1ai; t og det nye_ Forslags Struktur o,g
af sin naturlige Beføjelse; den. maa nu søge at d
ække lagde det over den gamle Ordning og forsøgte. at faa
sig ved at . suge til sig fra de lavere Instanser. Det det til at dække hinanden mecl
, det Resultat, at -den
eneste, der' kan hindre en saadan Centralisering, .er, gamle Ordnings Konturer, den Dag i Dag staar lige
at der kµn er faa In�tanser, og at hver af disse har saa kraftigt i Billede som tidligere, ja,• saaledes som
saa meget virkelig at bestille, at de ikke føler nogen jeg før nævnede, at de gamle Kredsbestyreres St'illin.:
Trang til at : t række mer.e til sig. Den nuværende ger er bevarede som en Melleminstans., som )uan jo
, ·
rdnings mange Instanser medfører, at Sta_tsmaskine slet ikke havde regnet med.
'()
l
riet aldrig har knaget saa stærkt som i Øjeb ikket,
Jeg er klar ·over, at det er langt lettere at kritis•ere
aldrig 1:if1-r arbejdet saa sendl'.ægtigt og usikkert. At end at paavise noget bedre, særlig pa;;f dette Omraade,
man officielt baade :overfor Be:follmi11gen og tjenst hvor · saa m_ange udmærket �lygtige . Mænd saa-vel i
lig kun bruger Benævnelserne ,Distrikt og General dette Ting som U:denfor har ofret megen Ti,d paa at
direktorat, saale.des at der indenfor Fællesbenævnel finde den bedste Løsning. Jeg er klar over, . at naar
sen Distpkt skjuler sig 3 Instanser, nemlig Sektionen, ma.1. kritiserer, har man en Pligt til at søge at ".ise
Trafiktjenesten :o g Djstriktssekre tarlatet, og indenfor en bedre Vej ud; og det ·t1rna da være min Berettigelse
Generaldirektoratet skjuler si_g Afdelingschefer og til at føre denne Kritik, at jeg ogsaa mener, at man
Generaldirektorat�t, gør i Virkeligh�den ku11 Maski- me:i
. d.e Forhold, man nu en Gæng har for Øje, og paa
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det nmærende Grundlag er, i Stand til ;it skaffe en
Ordning, en Simplificering af, Ledelsen og tilvejebringe
den Harmoni mellem den)okale. Ledelse og den øverste
Le.delse, som nu ganske mangler og haardt tillrænges,
For at begynde fra neden e1� mit Raad' dette, at man
sk1l stryge SektionsJwntorerne, der er gru1ske over
flødige. Jeg skal ikke benægte - skønt jeg ikke, er
sikker paa det �, at man ikke et eUer andet Sted, i
Jylland, f, Eks,- , kan have god Brug f.or et . mindre Ud
ligger: kontor med et begrænset Arbejdsomraade til As, sistånce for den udsendte Trafikinspektør, men en saa
dan 'Undtagelse ændrer 'ikke- noget i Hovedregelen,
der bør være denne, og som bør slaas fast med Syv
tommersøm, at der aldrig fra en Trafikinspektør
maa komme andet og mere skriftlig, end hvad han.
kan skrive med sin Pen. En Trafikinspektør er eller
bør være det praktiske Tils.ynsmennes ke, hvis. ·Tilsyn
o.g personlige Referat skulde støtte Dist1iktschefens
Arbejde. Hvis man kalder dem Rejseinspektører, tror
jeg, man faar den bedste:. Betegnelse, idet man da
tager Hensyn t,il det Arbejde, de burde udføre. Der
ville kunne spares ikke saa lidt Personale og der
igem1em Penge, hvis man nedlag
: de· de allerfleste af
de Sektionskontorer, som er oprettede efter den nye
Ordning, og man vilde derved spare en Instans. Sek
tionslwntorerne va11 bortfaldet fra, 1903 til , 1915, · og
de savnedes ikke. Før den Tid virkede de til , al
mindelighe� Tilfredshed.
Man bør dernæst lade Tr,afiktjenes.ten, Banetjene
sten og Maskintjeneslen bortfalde som
særlige· In
:
stanser og bygge dem·. organisk ind i Distriktschefens
Kontor, saaledes a.t Disriktschefen bliver, som forud
sat ved den gældende Ordning, d_en trafikkynige lo
kale. Chef · der bista.a s af den fornødne banetekniske
, e
eller, lad' mig r, ettere' kalde d';'t, sbanelegem:eteknisk
og maskintekniske Ingeniørassistance. Der bliver. da
i Distriktet kun een Instans. Det vil derved' blive
nødvendigt at læg,ge noget mere Myndighed ud til
' Stationerne, særlig til Knude- og Endestat ionerne;
man kan saa bruge Trafikinspektøren til at føre Til
syn og ved Stikprøver føre Konti-ol med, at denne
Myndighed ikke misbruges.
Jeg vender mig ·dernæst til Generaldirektoratet, hvor
det ogsaa. er nødvendigt, at der foretages eii Ændriuc�
Mit Raad er, ,at man bør afskaffe den usagkyndige
Ger�eraldirektør som i bedste Tilfælde. ikke· kan blive
andet end en Topfigur,· og gøre Chefen for Trafik�f
I
delingert til Statsbanerne& Generaldirektør med de 3
. andre Afdelingschefer som en lignende banetekn isk,
kyndig Assistance; so:m
maskinteknisk og regnskabs,
.
Di!itrikt�chefernes Assistance. er. Trafikdirektøren er
1iemli,g, hvorledes , �an end vende,r og drejer det_,
Hovedfiguren, Tyngdepunktet 1 Statsbanernes L�delse_,
maa være det' ifølge Sagens Natur. Alt, hvad Befolk
ningen kommer i. Berøring med ved Statsbru1erne, sor
terei;- undei� Trafikafdelingen: Stationspersonalet, som
sæl,g�r Billetter, :ekspede1,er Rejs'egods, ud- og ind
leverer Gods til Pakhusene, og ligeleds Togpe1;sonaJ.et
og Skibspersonalet. Togledeisen og Togdi.SiP;<>;Sitioner
ne henhører ogsaa m1der, Trafikafdelingen; der er ikke

.

det Forhold overf.or Befolkningen, s,om ikke vedrører
Trafikafdelingen, Vognleveringen og v,ognfo:r.delingen
ligeledes, hele KørepranJægningen ligger under. Tra
fikkfdelingen, og ma11 kan omvendt sige, at inge n af
de andre Afdelingers Opgaver eller Personale kom
mer i nogen som heist Berøring med Befolkningen
under dens Benyttelse af Banerne. Det gælder: Bane
afdeli�1ge:ns, Opgave: at vedligeholde _Banelegemet og
Bygningerne:. det gælder Maskinafdelingei1s Virksom"
hed: Vedligeholdelse af Maskiner og vogne, det g:e
: l
der RegnskabsaMeiingens Omi:aade. Alle disse Afde
linger er, der:es, Vigtighed ufortalt, kun teknisk Assi
stance fo,r Trafikafdelingen og skjules, overfor Publi
kum helt af den sidste. Al Kritik af eller Klager
over Toggangen, over Publikums Behandling og Go:cl
sets Fremførelse rammer i første Hække Tral'ikcli17ek
tøren. Det vilde derf01� være o�ganisationsmæssig
rigtigt, at han .ogsaa officielt blev den afgorende, den
ansvarlige Leder af Statsbanedriften. Ligesom det
ved Privatbanerne er Driftsbestyreren, altsaa Tr�fik
lederen, dei· e.r den ansvarlige Chef, saalectes er det
vistnoJ, ogsaa ved alle store private industt"ielle .Virk
somheder Forretnings,Iedere'il, Driftslederen, der/ e. r1
Direktør og har de tekniske Afdelinger, de kemiske
eller maskin�Ue, underlagt sig.
Saafremt man gør -saaledes, har man, vil man Iel
se, samtidig Harmoni i hele Statsbaneleclelsen·s, Byg
ning. Lokalt bliver det den trafikkyndige Distrikts•
c;hef, der er den af.gørende - saale<;les er. det efter, den
nugældende Ordning -, og i den øverste, Ledelse bli·
ver. det Distriktsc_ hef_ens l1ærmeste overordnede, Tra.'
fikdirektøren, der er Banernes Chef. · Trafikafdelingen
er som Hovedafdeling de.n tykke Linie op gennem
Planen, med Hjælpeafdelinger grupper.ende sig om•
kring Hovedafdelingen, 1,okalt og foroven underlagt
denne, Regnskabsafdelingen dog som hidtil med samt�
lige stedlige Eksp,editi,o,nskasser og R.egpskabsvæsenet
i direkte Ressort unde.r sig.. Det er min Overbevis"
hing, at en Ordning som den; jeg her har, skitseret,
vil betyde en ny Æra for Statsbanerne og det, som
man ikke hidtil har faaet: en forre;tningsmæss,ig og·
.
de'centrali.seret' Ledelse �f Baneri1e.

Folkelingsma1ndens Kritik og hans gode
Raad skal vi ikke i dette Nr. komme nærn1'e:re
ind paa; melll ,mug: med Hr. Friis-Skotte i alt,
hvad han næmede, ,er vi ikke.
Ministere
, y-1s Svar paa den fremsatte kritik
skal vi opb�yklrn i følgende Nr.

·,

Støt ,vor Organisation- i Ord og Gerning

,.
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Jernbaneforeningen.
Paa J e:rnba:neforieningens Delegeretmøde i
Maj besluUede:s det at søge oprettet et Værne
fond i Lighed med vort Kampfond, dog saale
:
af J ernbanefore1ningeill til
des, at Medleromer
detbe Fond skulde; foruden deres Foreillings
kontingent, indbetale 2 Kr. pr. Maained.
Forslaget, der har været forelagt Medlem
merne ved ffil Urafstemning, fik stor Tilslut
ning. Før det ku,n de førns ud i Livet skulde
det imidl,ertid til en formel men ,nødvendig
;J:3ehandling paa ,et Delegeretmøde. Og da
i
Je,r11 baneforeningens næste Delegeretmøde
fcrst afholdes i Maj 1919, vilde Indbetalingen
til Værnefonde1n dereftier først kun:ne begynde
1. Juli 1919.
J rTn ba�mfor,�min:gen har under Hensyn til
de Forhold, der kan opstaa v e, d Lønningslove
nes R,evision, anset clet for paakræ;v:et at raade
over saa ma:n:ge Peing,e som mulig., Man har
derfor trods de detrmed forbundne store Ud
gift,er indkaldt til et ekstraordinæirt De legeret-·
møde d. 12. N ov:ember i Køh�nhavill. Her skal
derfor trods 1m11deli:g Beslutnin
' g om V ærnefolll
den og saaledes, at Indbetalingen kai11)aa1Je
ggyndes aUered til N ytaar.
J,ernbaneforenilllg:en Kontingent bliver der
ved 3 I(r. om M�:neden og det n;æ.nner sig
saaledes stærkt til det .Kontingent, der sva
res i Fa:gforieningern1e. Fol' organisat_ioillsin
teriesserede Mæind er det. opbyg·gende at se, at"
Embedskla:ssier har Forstaaelse af Tidens Lø
se:n, ligesom det er glmp.eligt, at ogsaa lavtløn
nede Medhjælper;e og Elever ofrer deres 3
: ed og derigemtem er med til at
. Kr. pr. Maan
1
give L edelsen af deres Or_ganisation
' Midler til
at sikt1e d®es . Fremtid.
IR i C h. L i l l i ei.

JernbanemuHeet.

,·

Pa:a Fi'nanslov1e1n for indeværende Aar er de -r
som: biefoejlldt givet en Bevilling til Oprettels1e
af ,et' J,eri·nba:nemusæiiim,; ,og (ler er :i -den Anled
ning fra Afdeli:ngeirne og Distrikterne udgaaet
en 'almindelig Opfordring over hele L�det

med Anmodning om �t anmelde og eventuelt
indsende, hvad der kan tænkes at kunne væire
af Betydning for et saadant Museum.
Paa ,�et nuværiende Tidspunkt lader det sig
ikke ov1eirse, hvad denne lndsamli1ng vil bringe,
men da det synes, som om l:der hersker \1ogen
Usikkierhed med H,ensyn til, hvad der forstaas
v,ed Musmums,genstande, er vi anmodet om at
viUe publioe1re 1110,gl ,e Oplysninger om de:n Plan,
lwor1efter lndsamlin,ge:n er tænkt at skulle fore
gaa.
1 dte almindelige Opfordring hen
Dien uds,en
v;ender sig; til a11 e Tjenestemænd, og det er
der�·ed g,ivet, at Indsamlingen g:�n
, ,e skulde
for,�gaa overalt paa Statsbaneområadet. At der
ogsaa g!erne modtages Bidrag fra· Privatbane1·
ne, er en Selvfølge. Formaalet er i saa vid
Udstrækning som muligLat tilv,e,jebringe, Ma
teriale _til en retrospektiv Fi·emstilling af Ba. ner.nes Udvikling ·gennem ·Tiderne; en Mu
sæumsgienstand .behøve- r derfior ikke at have
noget S,ærprmg ,eiller nogen høj Alder; blot den
har væriet anvendt eller prøvet i Jernbane
driften og kan tj,ene til at udvise et Udviklingstrin.
, m ,et sæ;rligt smukt E-ksenwel skal n.æv
Sø
nes, at .der i 2. Djstrikt af Signali geniør \Volf
og T,elegrafmester Larsen er tilvejebragt· en
Samling af Telegraf- og Tele:formpparater og
hertil høreude InstallationsmaterieJ, hvorved
denne G:re, tn af Jernbanetjenreslen j.llustreres.
Paa ligne,;..>ide Vis kaJr1 Udviklingen af det rul
lende Materiel vises f. Eks. ved Enkelthederne
i Togbelysn111ig�, Tog:opvarmningoo,, Brem
sesystemet, Ba:nea:nlæge:Ine,kan
.illustreres ved
'
Hjælp af die forskellige Sportyper o. s. fr. Paa
aUe Omraader kan Fotografier, Billede:1· og
T,egininge:r væ;re af In.teresse, derunder ogsaa
Portræter af Batn,E1n)s ledende Mæ!Iid. Endvidere
maa anføries, at der g'.e:111Il�m en lang tarræ,kke
er tilv,ejebra,g;t e:n Samlinig af trykte, skrevne_
og
; :grafiske Sager, Planer m. m., udgivne. af Ba
ner:ne ,eller omhandlende disses Anlæg og
henhøi·er f. Eks. Ordresam
Drift. Herurideir
:
li'ngier og �:nstruks,er, Køreplairter o..s: v., og
saa paa idette Omraade
er Bidrag velkomne.
:
Endelig staar tilbage at nævne, at F1otog�"nfier
O. 1., hvis Ej,e�em nødig vil skille sig af ved
q.,em, gerne ønskes til Laan til Kopiering, lige-.
som Anvis:nitn'g paa, hvor eye1nh.1�lle,"Musæums-'
0

1
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genstande kunne erhverv;es ved Køb, ofte viser
sig at vær,e af Interesse.
.' Diersom fora:nsta:et 1nde Antydning'er kunde
før,e til ,e1n almi11.1d_elig . udbredt Opfattelse. af,
al intet Bidrag· e1� · for lille
, vil de have gjort
'
den Nytte., de tilsig:teT- _

Statist!ske Efterretninger.
Efter de Indberetninger, sorn det statistiske Departe
...
ment har modtaget fra de k-ommunale Prisregulerings
kommissioner i Hovedstaden Købstæderne og en Del
Lan.dkommuner 'med større' bymæssige Bebyggelser
angaaende Detailpriserne i den første Uge af Oktober
Maaned 1918, er beregnet de i omstaaende Tabel an
førte Gennemsnitspriser. Til Sammenligning er, dels
for Hovedstaden og dels for Provinsbyerne, meddelt
de tilsvarende Gennemsnitspriser for- September 1918
og et samlet Gennemsnitstal for Hovedstads- og Pro
vinsbypriserne for Oktober 1917.
I Priser, le\ fo,r Brød, Mel, Gryn og de. fleste Urte
kramvarer, som findes i Handefen, er der ingen For
andring fo-regaaet •f11a September til Oktober. En
Undtagelse danner dog\Sukkerpriserne, der fra 1. Ok
tober er ne<lsat med 8 Øre pr. kg paa alle Sorter
Sukker.
Forholdet mellem Priserne før og efter 1. Oktober
fremgaar af følgende Tal:

O k s k ø d a f II. K v a l i t e t.
Nugældende Tidligere
Maksimalpris Maksimalpris
forfjerding.
Hals........................
Bov .......,.................
Bryst .. : . .. ... ..............
Mellemskært .......... . .....
Tykkam .... ....... . ...... ...
Højreb .....................
Skank.;.....................

Øre pr. kg,

Øre pr- kg,

210
280
280
280
280
330
150
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280
280
285
285
315
125

330
330
490
490
490
270
150

315
290
375
34.5
365
255
125

Bagfjerding:
Steg .... .............. ..... .
Halestykke ..................
lnderlaar ....................
Vderlaar ... . .. ..............
Klump .................... '. .
Slag ............ ............
Skank .......... ,·...........

Endvidere blev der ved samme Bekendtgørelse fast
sat Maksimalpris paa Oksekød i hele Stykker.. Disse
Priser er for Kød af II. Kvalitet:
Oksekød i hele og halve Kroppe (flækket
paa larigs)....................... 2 Kr. 70 Øre pr. kg
forfjerding .......................... 2 - 40 Bagfjerding .................. :....... 3 - 10 -

De nævnte .f'riser maa - saavel i Storsalg som i
Detailsalg. - forhøjes med 30 Øre. pr. kg for Kød af
I. Kvalitet og 50 Øre pr. kg for Kød af ekstra Kvali
tet. Prisen for ikke kvalitetsmærket Oksekød er 20
Øre lavere pr. kg end de anførte Priser..
For hakket. Kød og Kød i Smaas.tykker er· Maks
Nugældende Maksimalpris imalprisen fo-r alle .Kvaliteter 4 Kr. 40 Øre pir. kg.
For Kalvekød og Hestekød er Ol�toberpriserne om
Maksimalpris før t. Okt.
trent som Priserne i September, dog med Tendens
Øre pr. kg.
Øre pr. kg.
til Opgang. Mørbrad er nærmest ufornndret i .Pir<is
52
Hugget Melis ......•........
60
57
Stødt Melis ..........
,
.....
.
49
5 ft 6 Kr. pr. kg. -:-, medens - Prisei'i 'paa Spege
48
farin ...............1• • • • • • • •
40
pølse atter er steget betydelig.
Fra 11. Oktober er der fastsat Maksimalpriser paa
For- Kogeærter er de,r fra 8. Oktober' fas-tsat føl · cl�nsk salt Sild. Priserne er fø gende for Salg fra
l
gende Maksimalpriser ved Salg fra Handlende:
Detaillfst til Forbruger.
For, Sild, af hvilke der gaar højst en Snes pr. kg,
Øre pr. kg
134 Øre pr. kg.
I Partier paa 50 kg og derover ............. .
110
For Sild, af hvilke der gaar over en Snes pr. kg,
I
- 10-50 kg .....................
115
I
1-10 kg .._. ...... , ........_ ...
125
100 Øre pr. kg.
I
- under 1 kg .....................
135
Hvidkaal, , Gulerødder og Kartol'ler er gennemgaa
ende gaaet lidt ned i Pris. For Kar:tofler er der iøv
- Ægpriserne er steget med 20-30 Øre 'J)'r. Snes og rigt i Hovedstaden i Maanedens L.øb ved · kommunal
er nu ca. 1 Kr. 60 Øre høj� pr. Snes end i Dktoboc Foranstaltning fastsat . en Maksimalpris af 25 Øre· pr
.
·
·
Maaned i Fjo,r.
1½ kg for Kartofler, der leveres _de Handlende fra
Ved Bekendtgørelse af 8. Oktober er der foretaget K,ommunerne, og denne Pris vil formentlig blive den
den Forandring i Kødot�dningen, at den fastsatte · faktisk gældende ved alt De,tailsal-g af Kartofler.
. Maksimalpris ved Salg til Forbruger gælder ve<l al\
Priserne paa Kul og Koks.• er i det væsentli-g:ste
Salg, uanselt ,om lder af Køberen afleveres Rabiatmærker, uforandret. Fra 15. Oktober er den reguleriende Maks
medens Maksimalprisen tidligere kun gjaldt for det imalavance ved Detailsalg af engelske Kul og Koks
Forbrug, der dækkedes af Rabatmærker
Samtidig i Hovedstaden forhøjet noget, og dette vil antagelig
er der foretaget nogle Forandringer i dd hidtil gæl bevirke e111 mindre Forhøjelse, af Forbrugernes _Pr,iser.
dende l\faksimalpriser, saaledes som det frem-gaar af
følgende Sammenligning: .

,'
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Elektrificering,
af Sveriges Jernbaner.
I

Deri svenske ,,Jarnvågsstyreisen" har fornylig oversendt Regeringen en 'Redegørelse om- EJ,,ektrificering
af Landets Jernbaner. Elektrificeringen vil kuni1e
gennemføres i Løbet af 10- Aar.
For Fuldførelse af Projektet findes der 7 dis1jonible iiiffi� :Rangermaskinerne.
Kraftkilder, nemlig: Lagan, G6taæ1v, Motal,astrøm, Dal
ælven, Indatælven, Umeåælven og Anlægen.1e i Luleaa- , t.;'(Anledning af de mange Henvendelser; der
ælv. Staten ejer de iornødne Vandt'.ald og'der er allerec�e i deinne Tid rettes til Formanden ang. Ranger
byg- get flere store Kraftstationer. Langs- Banelinierne maskinernes Betje:nin
: 'g, skal oplyses, at For
tænker
• man at lægge Lysledninger, og disse Lednin ha:1J.dli!n:grrne .med Generaldirektoratet derom
ger kmide saa san�t;itd:ig benyttes til at levere Krat't paabe:gyndtes d. 25.. Oktober og .vil blive fortsat i den nærmeste Fremtid.
til Landbruget.
• .
.
Da man fo,r Fremtiden maa regne med . .temmelig
Saa længe Forhandlin:g,er:ne staar paa, bedes
·
høje Kulpi:_iser, vil det af Hensyn til de kolossale Rang·errføl'er:rne forholde sig i Ro.
.
Brændselsudgi�ter ved Dampdrift være nødvendigt
Hov.ed'h!es t y1�e l s en.
at indføre elektrisk Drift, men ogsaa hele Udviklin• gen af Jernbanevæseneit fordrer en Elektrificering,
idet Hastighederne maa ·sættes op, og Lokomotiverne
Fra det daglige Liv.
foirstærkes.
Et almindelig europæisk Damp1ofoomotiv udvikler
Hr. Redaktør!
paa Stigninger højst 1000 HK. men det største sven
ske elektriske Lokqmotiv har en Styrke paa 2500 H-K,
Vil De ikke give mig Plads for nedenstaaende:
og i Amerika findes der allerede elektriske LokomoSaasnart der sker nogle F-orandringer i Sig nal•·eller
tiver paa 5000 HK.
T,og, reglementet o. I.; faar vi pltid tfYkte Tillæg, som
Fordelen ved elekt risk Drift er bl. a., at T,ogenes udførli-gt indeholder Forandringen, og- det er, ·som
·
Midclelhastiglu;d vil blive kendelig forøget selv med det skal være; men hvorfor faar vi ikke J'illæg til
den. samme Maksilnalhas:tigh_ed som .tidligere. Ved Maskinlæren?
Stigninge-r gaar nemlig et Damptogs Hastighed .ned til
I Jylland har vi i en Aarrække -haft en Maskintype
22-�4 km medens de elektriske Togs Hastighed skulde (Litra R.), som paa mange O.mraade:r er forskellig fra
kunne bli�e omkring 75 km i Timen.
andre Typer (Fødevandsforvannning, Vacuum osv.).
En anden af de væsentlige Fordele er den bedf'e Her vilde det absolut være paa sin· Plads: at udsende
Udnyttelse af Brændslet. I en Dampcentral vil man et Tillæg, som omhandlede nævnte Maskintype, for
kunne ud:ny�te Kul fra 2,5--6 Gange bedre end· i et fattet i samme Form som l\faskinlæren.
Damplofootiv, ,og desuden vil der ogsaa kunne an
Administrationen plejer ellers ikke at være sma,alig
ve,ndes Tørv til Fyring ved Dampcentraler, hvad der med ·Papir, særlig naar: det gælder nye Ordreai og Be�
jo ikke godt kan anvendes ved L,ofoom
- 'otiveT, der har stemmelser, hv:oraf meget· er ganske bety'dningsløs,t
stor Hastighed.
for Lokomotivpersonalet.
Fyring med Brænde er , jo heller ikke heldig, efter
Paa Forhaand Tak for Optagelsen.
'
I
at det har vist sig, -0.t der i 1917 brugtes 40 Mil!. 1113,
Deres ærbødige
mens Tilvæksten i Sko,ven kun var beregn et til 25-30
,
C. P.
Mill. nis; Paa den Maade vil' jo Skovene snart for
svinde.
Ovenstaaencle Henstilling 1ader vi gaa videre til
,. Man har beregnet, at hvis Elektrificeri11gen af Jer11Generaldirektoratet til velvillig Overvejelse; id,et det
banerne var udført i 1913 vilde det ikke- have kostet
mere end de samlede Brændselduel.gifter for 1918, hvil frems�tte Ønske næres af hele Lokomotiv'persfonalet,
fordi det har Betydning, f,qr; ·personalets' q,erning.
ke,t altsaa vil sige, at Elektrificeringsoml,:ostninge:rne
I
R e d.
vilde være blevet amortiserede paa et eneste Aar.
Hele PI'ojektet har vakt ,stor Opmærksomhed i
Sverige, og det menes, at Planernes Realisering kun·
el'. et Ticlsspørgsmaal.
·Opmærksomheden

��'

.

..

Betal dit Kontingent punktlig.
Restance gavner ingen •

henledes paa, at Artikler, der ønske� optagne (først
udkomne Nr. af Bladet, maia være Redaktiopen i
Hænde senest den ·5 henholdsvis d. 20. i hver Maaned.
Indsendt Manuskript maa kun være beskrevet paa
den ene Sicl.e af Papiret. . •
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Jordefærd.

A. B. Jørgensen.
Torsdag d. 7. November_ begravedes paa Nordre
Kirkegaard i. Aarhus Lol�omotivfyrbøder · Adolf Brus
· Jørgensen, Østerbro, under meget stor Deltagelse. De;n
hvide Kiste var dækket af et Væld af Kranse, hvo-raf
en Masse signerede fra de forskellige Afdeling:ei Lan
det over, der havde ønsket at vise den Afdøde
den sidste Opmærksomhed.
Lokomotivfyrbødere fra Aarhus i Uniform bar
Kisten ind i Kapellet, hvor Pastor ,v\liese holdt en
meget smuk Tale.
Efter at Salmen "Under dine Vingers Skygge'' var
afsunget bar de samme Lokomotivfyrbødere ham til
Graven. Eher at Jo,rdp.aakastelsen havde fundet Sted,
bragte Afdelingsformand Soph. Jensen, Aarhus, Jør
gensen en Tak for den Tid de havde været sammen
og bragte en sidste Hilsen fra Lokonrntivfyrbødeirne
i Brande o,g · paa Østerbro.
Jør-gensen døde a� den spanske Syge efter kun faa
Dages Sygeleje. H�m efterlader sig Hustru med hvem
han for· kun 6 Uger sidfll var bleven gift.

Maleriet af fhv. Generaldirektør
Ambt ..
Det ved lndsamtmg af Bidrag blandt Statsbanerne.1.
Tjenestemænd tilvejebragte Maleri af fhv. Geneml
direktør Ambt er nu blevet ophængt i Generaldirek
toratets Fællesmødesa1, hvor det vil kunne beses Søn
dagene den 24. November og den 1. December d. A.
mellem KJ. 10, og 12 Fo,rmidclag. ..
:Maleriet, der er udført- af Kunst�alerinden, Frøke,t
Bertha Wegmann, og -hvis Fuldførelse paa Grund. af
særlige Omstren'dighe·der' føTs't · fan'dt Sted i indevæ1--

rende Aars Foraar; har været udstillet paa Kunstud
stillingen pari. Charlottenborg.
Ved den foretagne lndsamli�1g indkom Bidrag til et
Beløb af 3023 Kr. 60 Øre indbetalt af ca. 15Q0 Tje
nestemænd af Beløbet er i Renter indvundet 253 Kr .
.tl Øre, sa�ledes at den samlede Indtægt har udgjon
3277 Kr. 01 Øre.
For Maleriets Udførelse, Indramning m. m. er betalt
2283 Kr. og til Tryksager, Avertissementer, Porto o. 1..
er medgaaet 173 Kr. 38 Øre, eller ialt Udgift: 2456 Kr.
'.I
38 Øre.
Det saaledes fremkomne Overskud, 820 Kr. 63 Øre,
er med fhv. Generaldirektør Ambts BilHgelse b levet
indbetalt �il Bestyrelsen for ,,Kong ·Christ, ian lien !J.
Understøttelsesfond ved de danske �tatsbaner" til Uci
deling i Januar 1VI1aaned n. A. og i Overensstemmelse
1
'
med Legatets Bestenunelser.
Regnskabet ihed' Bilag ligger til Gennemsyn for Bi
dragydere i Generaldiniktoratets 2. Ekspeditions,kionto�·.

Det sjælland-falsterske
Statsl:Janepersonales Bibliotek.
Paa den cl .. 26. Oktober afholdte Generalforsamling
blev der af Bestyrelsen stillet Forslag om' at forhøje
Medlemsbidraget med 10 Øre pr.· Maaned for Maa
nedslønnede og Pensionister og 2 Øre pr. Uge for
dag- og timelønnede� Fra et Medleins Side stilledes
et Ændringsforslag \g aaende ud paa at ændre Reglerne
for Beregning af M.ecllemsbidri1get sa::rledes,. at dette
bringes i Overensstemmelse· med det Bidrag, der til
enhver Tid :o:pkræves af det jysk-fynske Statsbaneper,so
nales Bibliotei. Dette Ændringsforslag tiltraadtes af
Generalforsamlingen, hvorefter Bestyrelsen �og sit
Forslag tilbage.
Da der ikke var mødt et tilstrækkeligt Antal Med
lemmer til at det af Generalforsamlingen tiltraa.d1te
Forslag ku'nde endelig vedtages, a f h o 1 de s e n 11 y
Ge,ne111a lf o r s;aml i n,g'. Lø r d a g d. ,2 3. 'No
v e. m b e r K 1. 8 A f t e n i L o, k 'a 1 e, r n e, Is t e cl ,g a d e
3 med det omhandlede Forslag til Ændring i Ved
t�gter·ne som seneste Punkt . paa Dagsordenen.
B e s ty r e 1 s e n.
I

Hjertelig Tak
Alle bedes herved modtage min hjerteli-gste Tak
for den sto,re Deltagelse ved min kær:e Mands,, Loko
motivfyrbøder Adolf Brus Jørgensens Begrave lse. En
Tak til de · forskellige Afdelinger for de smukke
Kranse.
A n n a J ø r ,g e 11 s e n.
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Statsbanepersonalets Biblioteker.
Nye Bøger.
Nr.
,
Sjæll.•-' Jyll.
FaJst. Fyn
9881 ,8325 Vollquartz, J.: Svigermor Lillian.
9955 8293 Kiilgast, Ellino,r: Pigebørns Paradis.
8850 I 72/17 1 Hoeland, R.: Jean Christ,ophe XI.
9956 8327
Keller, J.: Abnorme Eksistenser.
9957 · · 8276 Brandes, G. : Julius Cæsar.
9958 8282 Engb�g, G.: De unge Aar.
1959 8319 Suhm: Hemmelige Efterretninger.
9960 8308 Petersen, L.: En Krise.
Macyill: Rottereden.
9961 8301
9962 8280 ; Christi.ansen, A.: Jørgen Vibe.
9963 8323 (Webster: Min kære F'jende.
9964 8296 K-o,rch: Kongemøllen.
9965 832,1 ,Votdum: Det første Skricll.
9966 8281 'Clouston: Dobbeltgængeren.
9967 8290 Jense.n, H.: Gen-gange.ren.
9968 8318 Sountag: Isabella.
.
Quens: Hendes l�gl. Højhed.
9969
Kronstrøm: Den gyldne Kunst.
9970
9971 8288 Hiel: Guld kræver Blod.
Rørdam: Købstad-Idyller.
9972 8311
9973 8316 Sinclair: Kong Kul.
9974 8322 Transti: Hedega.arden.
9975 8326 Gandrup: Født Andersen.
9976 8310 Poulsen: Sand.·
9977 8295 Kipling: Malstrømlnen.
Engs'trøm: Svenskere.
9978 823,1
9979 8328 .Neiiendam: En Danserinde.
Dostojevski: Et svagt Hjerte.
9980
9981
Henriksen: I den lille By.
. f
Heinberg: Grønt og Graal.
9982
9983 8278 Bøh1au: Den lille Sjæl.
Tracy: Kærlighed i Alperne.
· 9984 8321
9985 8289 Lautau: Østersrøvemes Konge.
9986 8312 Ravn-Jonsen: Jomfru I-folene,s Hjerte,.
9987 8274 Becker: Liv.
8666 b 7013 b Erslev: Billedkunstehs ·Mestre II. ·
9988 8297 Kofirnrup: Australia.
9989 8306 Pat 0. Prien: Da jeg n.arrede Tyskerne.
9917 8262 White: I hemmelig Tjeneste.
Gibbon: Fru Grobelars Liv 'serfaringe,r.
9918
9919 8248 Nansen: Hendes Elskede.
9920 8287 Gerard: Ansigt Lil Ansi-gt med Kejseren.
Pressens Magasin 13-16.
8931 o
fferrail: R-ocambole.
9031' o-p
9922 8264 Williamson: Spionen.
9923 8237 Hauptmann: Kættea:eai · fra Svana.
Versho.fen: No. Fi. Ba.
9924
9925 8259 Skands: Messias.
9926 8250 Oppenheim: Prins Maiyo af Japan.
9927 8231 Curwood: Sneens Børn.
9928 8244 Linck: Direktør Konradsen.
992� 8235 ;Fuglede: Oplevelser i Kongo.

l.

9930
9931
9933
9934
9935
9936
9921

8256
8253
8240
6449
8267

Schnitzler: Badelæge Griis!er.
Parker: Tre Bud.
'London: Kvinde.mod.
Tagme: Gitanjali.
Tago,re: Blomsternes Bevogter.
· Jacobs: Et Mytteri.
Dam: Fyrsternes Svøbe.

Rettelse til Adressefortegnelsen.
Kassereren for Struer Lokfyrb. Afd. er flyttet til
Søndergade 5.

Rettelse,
Ved' en Trykfejl er i ,,Dansk •Lokpmotiv Tidende"
N.r. 21, Side 213, 2. Sp., Linie 15 og 17 f. In. kommet
til at staa ,,Hærdnin:g", skal være "Heldning".

Forfremmede' fra 1.-11.-1918:
\
.
Lokfyrl;>.-Lokføre.r:. J. K. V. :Wa.gner, Kbhvns. Godsbanegaard, ved 'K.bhvns. Godsbg., L. C. D. R: Søren
sen, Korsør, (Stationerin,gen vil_ senere blive· bestemt)
og R. Lillie, Østerbro, ved Østerbro Station.
Afskediget:
Lokfører J. J.
Svagelighed ined
Forfren1mede til
Haandv. C. V.
J. Nielsen, Cvk.,

Frederiksen, Struer, paa Grund af
Pension fra 31.-1.-1919.
Lokfyrb. fra 1.-11.-'18:
vest, Cvk., Aarhus, i Brande og A.
Aarhus, i Brande.

Ansat som Lokfyrb. fra 1.-11.-18:
Ekstrahaandv. A. Jensen, Nyborg Værksted, i Brande.
Forflyttet:
Lokfører P. Mortensen efter Ansøgning, _-Kbhvns.
Godsbg.-Nyborg, under· 31.-10.-18.
Død:
Lokfyrb. A. R. B. Jørgensen, Østerbro, den 31.10.-18.

