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Skinneheldning og Hjulets 
Løbefladeform. 

· Fra Engelsk ved O! o Ben<lixen. 

Om dette Spørgsmaal .find.es i det ame
rikanske Tidsskrift "Railway and Locomotive 
Engeneering" en interessant Artike( som vi 
her skal gengive. Beri berøres 'Spørgsmaalet 
om, hvorvidt de for,enede Stater i større Ud
strækning end hidtil · skal gennemføre iPrin
cippet den hældende Skinne og under Hen
visning til ·en Artikel i' det tndiske Tidsskrift 

· ,,Indian Engineering", hvori fremhæves det
mærkelige i, at de amerikanske Jernbaner
ikke har besluttet sig til helt at anvende den
hældede Skinne i Stedet for den lodret- ·
staaende. Den hældede ·skinne finder f. Eks.
ved de danske Statsbaner AnvelJdelse 

1

ved Ho
vedbaner med 45 kg. og 37kg. Skinner.

Jernbanerne i Indien turde være lige saa
fremadskridende og aarvaagne, som de er det

· i Amcrikå. Vi anfører' her et Uddrag af "ln
dian. Engineering" fra et af de sidste Numre.
Dette Tidsskrift siger: Det· er meget mær
keligt, at amerikanske Jernbaner eridnu !ikke
har taget sig af den europæiske Praksis, at
give Skinern� ·aen Heldning, som kræves for
at svare til Vinklen· af Konussen paa Hju
lets Løbeflade . . . Paa Grund øf. de betyd
ningsfulde ·Formaal, som ,er tilsigtet :ved Hju
lenes Konus, kan q�r ikke blive Spørgsmaal
.om nogen Sinde at banlyse den , .. Heldnin
gen af Skinnen er. en Konsekvens ,af · Hj ul
løbefladens Konus . . . Spørgsmaalet om Skin-

neslid og Skinnebrud er intetsteds mere 
levende, end det er · i ' Amerika� og· hvi,s 
kun en lill� Del af 'disse Tab skyldes 
Opretholdelsen af en lodret Skinne, 'er 
Forandringen : værd at gøre. Gennemfa-

• relsen heraf viI gavne et Miletal i de for
enede Stater alene af over en Sjettedel
mere end hele Europas Jernbane iMiletal.

J)ette Citat blev sendt os af en Herre,
som har udvist en: meget intelligent og væ�.
sentlig Interesse i hele Spørgsmaalet om F'or
holdet Hjul til Skinne. Vi !har nylig offent
liggjort .Mr. G e o r g e  Vv. L y n  don s Mening.
:flan er Præsident ,for Sammenslutningen-af
Fabrikanter af pressede Staalhjul. I Artiklen"
hvori denne fremkommer, nævnes bl. u., at
Forfatteren er fuldkomn1en overbe.vist om, a.t
Betydningen af det pressede Staalhjul (Skive
hjul) for Transportverdenen �r ikke helt aner
kendt af Offentltgheden. Lidt Statistik :vil vise
Stø_rrelsen af disse Hjuls Industri. Antallet
af Godsvogne i de forenede Stater var ved'
l\dgangen,af 1914 2,675,356, og 95 pCt. af disse
er forsynede med pressede Staalhjul. Det vil
sige, at der i de forenede Stater alene er om
kring 20,332,705 saadanne Hjul i Drift. !Hertil
maa lægges alle .de pressede Staalhjul, som
anvendes under Personvogne, Lokomotiv-1 en
dere og Sporvogne, og man kan med Sik
kerhed anslaa Antallet af disse Hjul, som er
i Drift til omkring .25 Millioner, t·epræsentc-
rende en Vægt af 8 Millioner Tons Metal.
Disse Hjul anbragt paa et �nkelt Spor :vilde
danne en Linie af Hjul med en Længde af
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13,000 miles, eller over :en halv 'Gang størn� end 
- Jordens Omkreds. Hjulenes Tilhlivelse skyl
des 25 Fabrikanter, som leder 50 Fabrikker
spredt fra Atlanterhavet til det stille' Ocean
og·med �n samlet Ydeevne iaf 20,000 Vognhjul
pr. Dag. -1 • • 

Hjulenes Flange, som under 10 Tons 
· Godsvognen ofte modtager et s'ictetryk af 5000
:...__5000 pound (1 pound = 0,450 kg.), �r udført
i Ovdenssternmelse hermed, m�n udet;1. Be
tænkning er der taget til den videre Udvik
vikling,- !ikønt Tryk og Stød under de større
Laster \nu til Dags har naaet en Størrelse af

� 40,000. pound. Det er blevet paastaaet om Tyk
kelsen af Flangen, som er bestemt efter .Jern
banens tidligste Dage, at den ikke kan for
øgys uden at komme i Vejen for Tvangskin
ner og Spor. Det har vist sig, at denne Ide
ikke et i Overensstemmelse med f�akta .. !Mange 
.Jernbaner benytter sværere Flanger end dem 

· tidligere Normalstørr,else, og �r. Lyndon me�
ner, at denne Flangetykkelse kan forøges med
0/is" uden at komme i Konflikt med de nu-•
værende_ Sporforhold. •.

Om denne Offentliggørelse er der frem
'kcmmen en Artikel af Mr. F. K. V i a l. :ra'.ld-
. , 

givende Ingeniør ved Hj1ilf:.1br,ikant S,;:)1skabct.
1Det er blevet konstateret, ·at-Narighed,�n 

, af Skim1er i de for,enec(e Stater anaa v.æ:i·{� vok7. 
· set med mindst 30 pCt. ved den. skønsomme

Brug af den_ hældede Skinne i Stedet for den
lodrette. Hvadenten c.lette tidligere · over
raskende Skøn .o'rn Forlængelsen af Skinnens
Varighed og tilsvare11de Heduktion . af

_ ,,Skinne" Kontoen er korrekt eller •ikke, kan
vi ikke sige. Hele Sagen ikan bevises ved
Dala fra .Ternbaner, som benytter den hæl
dede Skinne, eller bekræftet elleF !modbevist ·
ved ra HoneUe Forsøg.

Mr. Lyndon udtaler sig af ovennævnte 

, . Hensyn for en Forøgelse af de 'pressede
Staalhjuls Flange paa 3/is". Dette, siger han_. 

' kan gøres uden at ændre Stillingen af Skinne 
o'g Tvangsskinne overalt ved etlivert System. 
For at gø�·e · dette, maa dog lwe:rt Hjul an
h-ringos part ·Akslen '/R2·· nærmere Skinnen. 
Lad ·os for et Ø,jeblik berøre Virkningen af 
at hælde 'Skinnen s·aaledes, med Hensyn til at 
hringe Hjul og-Sldnne"i saadant"Forhold, som 

I 

vil forminaske �se1styl{1<et · saa meget som 
muligt. 

Vor Illustration (Fig'. 1) a11giver Vilkaarene 
for Berøring mellem Hjul og Skinne ved baade 
den lodretstaaenc;le og den hældede 1Skinnc. 
Slidet (Berøril).gspunktet) paa · den fcidret
staaend_e Skinne (se Fig. 1 til venstre), er paa 

. Indersiden af Skinnehovedets Overflade, Ille:

dens Slidet paa Hjulene er nær ved Fl;mgen, 
med Tiden ·ftembringende den saakaldte dob
belte Flang,e. Paa den hældede · Skinne (til 

--- . ___ _J 

...: 

.__ _____________ ____, i.i: 

højre)' er Slidet direkte over Nidten åf Skin
nen, medens det paa Hjulet er nær ved iMid• 
ten af Løbefladen og parallel med Vinklen 
af Konussen. , J)et .er kun' rimeligt at q11slaa, 
at Hjulslid .svarer i besfomt Forhold til Skin�· 
neslid, som Overfladen ved hvert udført Ar
bejde, der forløber ved Gnidning. bet er inaa
ike . her unødvendigt ' at henl�.de Opmærk-

'scmheden paa det velkendte Faktum, at den 
nuværende Normal Vihkel paa Konus (1 ::W) 
ikke kan varie:ries meget med nogen større 
Fordel. 

Besparelsen af Arbejde ved Afdrejning af, 
slidte St�al_hjul er ikk<e den eneste Økonomi. 
son. indbringes v�d d�l hældede Skinne- i 
Beregnin.g af denne �oranstaltning; der er en 

l . 



34 

ande1� Fordel vedrørende Akseltappe og Akse]
:tryk, som kommer øjensynlig i Betragtning. 
pe_t vil bemærkes af vor l'\fbildning, · at ved 

-vognhjul og deres A}{sler er Afstanden fra
· Centrum af Aks�ltappen til 1Hjulvægl0ris Hvile-

punkt betydelig mindre ved den hældede Skin
ne end ved den lodretstaaende.

Afbildningen viser en 80 pound (36,28 kg.)
Skinne af normal Profil.· I ffilfældet med den
lodretstaaende Skinne er Afstanden fra Cen.:
trup1 af Akseltappen til Hjulets Hvilepunkt
paa Skinnen 85}8'', medens den tilsvarend_e
Vægtstangsarm i Forh0lclet den hældede
Skinne er 759/sl'. · "
· ,Fors\rnllen 45/54'' er lil Fon!e.l for' den hel-·

deae Skinne. Med en Hjullast paa 25,000 pounds
(1 pound = · 0,453 kg.), ikke ualmindelig nu-

- tildags, er Formindskelsen af _Bøjningsmo
mentet i. Akslen ved den hældede Skinne, sam- ·
menlignet med den lodretstaaende, de'rfor'5/6•'
x 25,000 pounds = 17,578 1nch-pounds (Tom
me-Pund;. Denne Formindskelse af Bøjnings-

, momentet i Akslen, hvor Trykket veksles ihver 
Omdrejning, er sikkert den mest omhyggelige 
Betragtning værd,· ikke alene for et .Jernbane
��lskaQs 'maskinkyndige Mænd, ansvarlige for 

\ 

det rullende _Materiels Sikkerhed, men ogsaa 
for de høje:.:·e ledrmde Embedsmænd. 

Hvis det er Hensigten_ at forø_ge �ykkelsen 
af ·et presset StaalvQgnhjuls Flange med 3/ir-' 
er·det.. som Mr. L y n  cl o n _J)aapeger, kun nød
vendigt at anbringe hvert Hjul paa Akslen 3/as' 
nærmere Skinnen. Ved denne Metode yilde vi 
forkorte Væg�stangsarmen ved det nuværende 
Brug, soin er ff'>/s" ved den lodrøtte Skinne, 
til 817/a2". Hvis dette blev fundet i enhver Ret
ning praktisk, vilde det formindske Akseltryk
ket betydeligt. ·Skubbes Hjulet over [mod Skin
nen vil Akseltrykket form.inddkes 2344 inch-

. pounds .. 
Som det er nu m€d en .Vægtstangsarm 

paa 8 5/s" fra Centrum af :Akseltap til Hju
lets Skinnehvilepunkt er dette Tryk (Bøjnings� 
moment) 21-5,625 inch-pound. N aar ved Held
:ning af Skinnen Vægtstangsarmen bi.iver 759/64'' 

.synker !"lkseltrykket · til .198,046 inch-pounds_, 
eller· en Formindskelse af Trykket paa 17579 
inch�poun:ds, og' hvis _ Hjulstillingen :bliver
skubbet udad·paaAkslen med 3/at gaar Aksel
trykket yderligere 2344 inch-pouns 11ed. Mr. 

L y n  d o n s meget" praktiske .Forslag om !For
øgelse af Flangetykkelsen forandrer ikke tleres 
Argument, son'l tror vi skal gaa alvorligt op i · ' 

· Spørgsmaalet om at hælde 'Skinnen.
Saaledes som Forholdime nu er, ier der

god . Grund til at tro, at det pressede Staal
Vognhjul kan blive forbedret og lavet stær
kere for de større Krav, der riu stilles til
det. Hvi$ fremtidige Udsigter kan maales ved
tidligere Udførsler; har vi en ud)Jlærket Form
af Hjulløbefladen. Disse andre Forbedringer
syne� at være _saa lette efter vort Begreb.,
at Tiden synes moden for en samlet Over
veje] se af Hjulvægt og Form tsamme:r;i med
Skj.nnc-heldning, saaledes som det allerede er
sket i Europa.

Tjenestemæn�en�s sociale 

Niveau. 
II. 

Den faste Stillings Værdi. 
Af A■si1Lnt ved Sl•tsbaøeme M. E. Jensen. 

(Fortsat), 

= · Hver Ga)1g der er Tale om, Vilkaarene 
for fast ansatte Stats- eller Kommunetjeneste-·' 
mænd, dukker dette Spørgsmaal op. Den 
brede Befolknings kolossale Ove:r'vurdcy-ing a{ 
den faste Stillings Værdi har sin Rod i den 
tidligere omtalte længst forsvundne Tid, da 
Embeds,. ()g Funl�tionærstillingen virkelig vai: 
noget af et Privilegium. Udviklingen har, som 
vist, ganske forandret dette Forhold, men den 
gamJe Opfattelse af Stillingens · Værdi har i 
det store og hele holdt sig. 

Der er ingen Arbejdsløshedsrisiko, ingen 
Kapitalrisiko, der ,er den ved Pension solidt 

. sikrede Alderdom, og derfor er der · heller 
ingen Mening i, at disse Forhold ikke skulde 
tages i Betragtning ved Lønnens Fastsættelse_, 
siger man. 

Denne Betragtning var maaske nogen.:

lunde rigtig for et 'kvart :Aarhundredetilb�ge; 
men dette er det ikke mere, efter at den so
ciale Lovgiv11ing, til hvilken Tjenestemændene 
kun. - forøvrigt med Glæde - bet a I er, har 

'et Omfang;' som Tilfældet er, og· Betragtnin
gen v11 blive endnu mere fejlagtig, efterhaan_-
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den som denne Lovgiyning, hvad der jo vil kasserne, fo.rdi Staten -lønnede dem f5aa slet, 
ske, yderligere udvikles. 1 at de bieY kendt berettigede til Hjælp. 

· 

Hvad angaar Arbejdsløshedsrisikoen, er :Disse Fakta maa heller . ikke glemmes, 
det for det ·første en bagvendt Tankegang, at riaar Talen er om Arbejdsløshedsrisiko. 
den Omslændighed, at en Del af Samfundets · · Lad os et Øjeblik tænke os den niaaske 
Medlemmer, som er beskæftigede ved !Virk- nærliggende Muligfred, at Staten tager Mo
soinheder, der kræver stadig Drift, og i hvilke· nopol paa Tobaksindustrien" eller at den over
de1{dl erfor ikke er Arbejdsløshed, skulde bc- tager det private Su�kermonopql, saaledes at 

· _retlige til al tilJ.dele dem et �indre Arbejds- dfsse Industriers Arbejdere bliver Statsa_rbej
vederlag: Den naturlige Sa1i1fundsstilling, SOJll dere, og at Staten regulerer Produktionen, saa
vi alle stræber at naa, er jo den, at enhve,r, ledes at disse Statsarbejdere heller ikke bli-· 
der vil arbejde, ogs_aa skal iknnne opnaa dette. ver. arbejdsløse. Tror nogen da, at man af 

Ret t e n  til A r bejde er. jo - ikke d·en Grund vilde faa Tobak s- og Sukkerarbej
mindst i Arbejderkredse - almen hævdet og derne med til en Nedsættelse af deres nuvæ� 
anerkendt som en Menneskerettighed. Det er rende Lønninger, der altsaa u'1\:l,er tien givne 
derfoi- allerede af den Grund :uberettiget at Forudsætning maatte &iges at være baserede 
kræve, at de (Tjenestemændene), som praktisk paa en vis Arbejdsløshed .. Selvfølgelig ;vilde · 
talt har 'denne Ret, - ikke fordi lhan særlig man ikke det. Disse Arbejdere vilde :5ikkert 
hai: villet sikre dem de:n, men fordi de Virk- hævde ikke blot, at noget Fradråg i deres 
somheder, hvori de beskæftiges, sori1 �1ævnt tidligere ge n n �m s n i  t1 i 'g e Arbejdsfortjen.e
kræver fortsa:l og uformindsket Drift - skal ste paa Gn�nd af den ophørte Arbejdsløsheds
betale nogel s'om helst for den: 

· risiko var .utilstedeligt, men at 'Stat�n natur-� 
· ·Menneskerettighederne skal man jo ikke ligvis - ganske som d�t · allered.e sker for

betale for. · · dens faste, Haandværkere og Arbejdsmænd 1 
Det e1; da ogsaa den offentiige A'nerken,- _Statens 1Værksteder, der ikke tjener m,iridre 

delse af Sætningen: R e t  t e n  t i  1 Ar b e j  cl e, end deres Kolleger i det private IErh,verv -. 
der har J;>evæget Stal og Kommune til at yde i a 11 e Aarets Arbejdsdage skuld:e give. dem 
stedse stigende Bidrag til de 'private Arbej- deres sædvanlige Time- eller: Dag1øn, om ikke · 
deres Arbejdsløshedskasser, Hjælpekasser og en højere. 
Arbejdsan:visningscentraler. Med hvilken an- Ar'b e j d s l ø s h e d s m o m e ntetmaa af-
den Hjemmel' skulde Stat og Kommune ellers vises soin berettiget til· at øve llQg� Indfly- . 
i denne Vinter, dels søge at Gætte urentable · delse paa Fastsættelse af )'jenestemandslø:r;i
og ·all for kostbare Arbejder i Gang blot for ninger. Det maa afvises saa meget mere, som 
·at skaffe Arbejde, dels yde 'r,ærlig store Bi-· det, faste Arbejdsforhold saq lan_gt fra· at være
drag til:de Arbejdsløse, af'hvilke mange dog en Fordel. for Ha a n d e;ns A r bej dere 
endnu for faa Maanec}:er tilbage tjente more blandt Tjenestemændene tværtimod er et 
end det store Flertal af Tjenes'i.em:.'El.1dene'I B a a n d, som Stat eller Kommune i e g  e n· 

. Af 145,000 Arbejdere var der i 1916 4.9 I n  t e r  e s  s ,e af Hensyn tif- Virksomhedernes. 
pCt. (den mindste Procent i mange :Aar) eller nødvel.].dige uafbrudte iDrift l�gger paa tlisse 
ca. 7000 Arbej'dsløse. Til disse _ydede Stat qg Tjenestemænd: 
Kommune gennem Arbejdsløshedskasserne et For den store Del af Tjenestemandsklas� 
Tilskud paa t11z Mill. Kr .. eller gennemsnit- sen vilde det i Virkeligheden være 1311 For
lig 214 Kr. til hver, tmen desuden ydede Kom- del :at komme ind under Privatarb.ejdernes · 
munerne i samme Tidsrum Hjælpekasserne Villrnar, en Fordel, som de klin �t for sent 
�-- fra hvilken de samme F6lk henter Støtte - har indset. Den fa,ste Stillings 1Væ:rdi, der en 
el Tilslrud paa ca. 1� Mill. Kr. Ganske vist Gang betød noget, er .i Tidens Løb ·blevet illu":. 
foreligger der Ekseni.pler p.aa, at nogle af Sta- sorisk for disse Tjenestemænd. 
tens Arbejdere - der altsaa ·111.avde ArbeJde Der er ingen Kapitalrisiko for !

Mellem� 
- ogsaa i 1916 fik Understøttelse ti'r� Hjælpe- klasserne og for de øverste Embedsklasse,r,
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siger m.an, og dette er fio ganske rigtigt; men 
man kunde passende tilføje, a t  d e r  h e l l e r
i k k � c r U d s i g t t i  l n o g e n K a p i t a l  g e
" i n  s t. Det er klart, at de Tjenestemænd.
hvis Lønninger nu ligger mellem 4000 Kr. og 

· s' a 10,000 'Kr. aarlig for de højestes Vedkom
mende,- ikke venter sig Lønnen ma:ngedoblet,
fordi de tilsvarende Stillinger i privat Erhverv
lønnes med Summer fra 1,5-100,000 !Kr. eller

- mere · a.ariig. En · stor Del iaf disse privi1te
Lønninger er nemlig sikkert for !høje, selv
om det maa indrømmes, at de tilsvarende
Privatstilli�ger er mere usikre end den store1 Embedsmands, men der er jo ogsaa et langt 
Spring mellem 4-8000· Kr. og 15--100,000 Kr. 
eller mere. 

Den faste Stillings Værdi kan ikke maa
les efter Antallet af Ansøgninger om Tilgang. 
Flertallet _a:f disse Ansøgninger, der for ø:v
rigt i de senere Aar er svundne saa stærkt 
ind, at man med Rette Italer om "Flugten 

, "fra· Etaterne" - stammer jo fra Folk, der 
har overvurderet den faste Stilling.• Det For
hold,_J;om en kendt\ moderat !Politiker nylig 
sigtede til ved sin overdrevne U dtal_else o�_; 
. at han havde truffet. mange, der gerne vil�e 
være Tjenestemænd, men aldrig nogen Ul
freds Tjenestemand, beror ikke paa nogen 
Tilfældighed ,eller paa særegne og slette Egen
skaber, der fortrinsvis udvikles hos ffjen�ste
�nd,' men netop paa Ansøgerens 'Overvur-

. dering af den faste Stilling, !hvis Værdi alt
saa ikke kan udmaales efte:r Ansøgernes Tal. 
men derimod nok i· nogen Jrad efter Tilgan� 
gens K v a 1 i t  e t. Spørg Etaternes Fagskoler; 
spørg andre kyndige om dette iF orhold, og 
De vil desværre for· a 11 e !K 1 a s s e r s  .Ved
kommende _:__ fra Bund til Top - faa ned
slaaen'.de Svar. 

Lægger man hertil de Beløb, som Tjeneste- . 
mændene Qetaler til deres egen Pensionering, 
vil denne Fordel for Underklassernes !Ved
kommende inden længe være illusorisk, !hvis 
dette Tidspunkt ikke allerede er indtra:adt_; 
men desuden gælder det for alle Klasser af 
Tjenestemænd, at Lønningerne, jo i sfn [rid 

· netop er fastsatte under Hensyn til f>ensio
ne�, og at den faste Stilling som Følge af
Pensionsretten flydende Merværdi, derfor
allerede een Gang er udlignet, !hvorfor der for
nuftigvis ikke kan være Tale om at udligne
denne �forværdi een Gang til; men en Regu
lering af Forholdet, der sikkert kan tiltræn-
ges, kan billigvis, - som Følge af .Pensionens
i denne Forbindelse paa Grund-af Alderdoms
forsørgelseslove m. ,i;n. stmkne Værdi ._ kun
blive til 'J]enestemændenes Fordel.

. Overvurderet paa aVe Omraader er tlen, 
faste Stilling, og den har forlængst · mistet 
den· Merværdj, som alene i Længden er i 
Stand til at dråge de bedste Kræfter til Ad
ministration, Retspl�je og Undervisningsvæ
sen, samt til de betydningsfulde statslige og 
kommunale Virksomheder-. 

• 

Protokol 

over Forh�ndling mellem."Generaldirektoratet for Stats-
banerne og "Dansk Lokomotivmands Forening'' an
gaaende Spørgsmaal om Udbetaling af Godtgørelse 
til det i Efteraaret 1914 til :Vejle udkommanderede 
Lokomotivpersonale til c_ventuel Fremførelse, af Mi
litærtog · og om Udbetaling af Godtgørelse for mid
lertidig Forflyttelse til Lokomotivførerne Keller, Tj. 
Nr: 484, Keller, Fredericia og 'f'i. Nielsen, Tj. 
Nr. 210, Esbjerg,. for en nærmere angiven Tjeneste. 

Onsdag den 19. December 1917, m. 11 Fm. mødte 
Repræsentanter for ovennævnte Orgl!nisation efter Til
sigelse Ul Forhandling paa Generalsekretærens Kontor. 

Men Pen s i o n e n  giver då den faste Stil- ,Tilstede var; 
ling e"n særlig Værdi? 

. -
For Generaldirektoratet: Generalsekretær · Fr. Peter-

J a, for de Klassers Vedkommende, der sen og Kontorchef Hoskiær. · For Dansk ·Lokomotivmands Foreiling: Lokomotivf.ø-ellers ikke vilde kunne faa Del i den almene rerne Chr. Christensen, C. A. Lillelund og C. 
og stadig forbedrede Alderdomsforsørgelse, M. Christen.sen (Protokolfører)· samt J,okomotiv-
maa d,et indrømmes, at Pensionen er et For- fyrbøder Rich. Lillie. · ' 

. · 
trin, selv om dette ogsaa er· stærkt overvur- Forhandlingen ført_es· i Henhold til to fra Dansk
deret. Den alinene Aldetdomsforsørgelse, derlJLokomotivman�s Forening til �eneral,dire!<toratet
nu ko"'-t •>o 'l\,r"ll iK 1. · fremsendte Skrivelser af henholdsvis l9. April og ,t
, '1 er over "' ·1.1 . r. aar 1g, og som Juli· 1917 snart .vil koste langt mere, betaler T)eneste- G e n  

.
e ra 1 s e k r etær e n  indledede Forhandlin

m:ændene og�aa til uden at faa Del , i de_n.. gerne med at udtale, at man først ønskede. at be-





C, A. 'Li I I e I u n d: Vi. kan maaske da betragte 
Nielsen Sagen afgjort paa samme Maade. 

G e n  e r  a I s e k r e t  æ i' e n: Nej, i denne Sag var 
det ganske modsatte Tilfældet. I /dette Tilfælde vid-
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Statistiske Efterretninger. 
Detailpriserne ·i Januar 1918. 

' 

ste Manden at Tjenesten var ganske ubestemt, og B r l!J d priserne har holdt sig v�sentlig uforandrede 
�om Følge 'heraf maatte han være belavet herpaa. i den- sidste Maaned, dog med lidt Tendens til Stig-
ber· kan 'derfor ikke blive Tale om Godtgørelse for ning i Provinsbyerne. 
midlertidi,g Udstationering. Efter de i Lqbet af December ;:,g Januar udstedte 

C. ;.. L i  11 e l  u n d  refererede Gartgen · i Nielsens Bekendtgørelser er nu praktisk talt alle M t: 1- og
Sag. og de nærmere Omstændigheder i Turen. Maatte G r yn priser inddragne under Regulering. · Den 21. 
fastholde som sin Mening, at tn saad.an Tur, <l,er og 23. Januar ble'v der fastsat Maksimalpriser paå 
ikke var forud planla,gt, maatte henføres under dem. R i s  og S a g o  &g paa Ha v r e  ,g r y n. Den sidste-

' for hvilke Personalet havde Ret rn. Udstationerings- Vare sælges
. 
nu hovedsagelig kun fra Apotek:er efter 

godtgørelse. Fremhævede, at Per�onalet havde væ- Lægerecept og Maksimalprisen er 78 Øre pr. kg. 
ret til Raadighed paa fremmed Depot, og naar dette Ris og Sag� er ny hjemkomne Varer, og Priserne er 
var Tilfældet · soin i den foreliggende Sag, maatte ansat til: Risengryn 58 Øre, -Sagogryn 92 Øre, Sago-
Retten til Godtgørelse være . til _Stede. mel 58 Øre, alt pr. kg.· 

C h r. C. h r i s  t e n  s e n  maa tte hævde, at naar · en Den 29 December blev der fastsat Maksimal-
saadan Tur ikke hjemlede Ret;til Udstationerings.godt-- pris paa Sukker; Priserne svarer omtrent til dem, 'der 
gørelse, der var saa uvi.i; og var .bleven forandret saa blev betalt- forud. 
ofte .. var det vanskeligt at 5e, naar ma� · kunde er- For T e  er der den �3. Januar ansat Maksimal- · 
holde denne. · 

pris af 450 Øre pr. kg. ved Salg i løs Vægt; T!e 
Li 11 i e maatte holde for, at Konsekvenserne af 'af bed(e Kvalitet, der sælges i Pakker, maa dog koste 

disse Sager var farlig. Han ihavde Meddelelse fra 860 Øre pr. kg. Selv (ienne højere Pris ;er dog be--
- forskellige Steder om; at man nu ikke mere betalte tydelig lavere end de forud for Reguleringen betalte
Udstationeringsgodtgørelse, riaar man sendte Afløs- Priser. 
ning ud omkring til Rangerdepoteine, men al man For t ø r r et F r u g � og Ko n s e r v e s  har Pli--
uden videre meddelte at de for denne Tjeneste ikke serne i den sidst forløbne Maaned været svagt opad
kunde erholde saada� Betaling. Det e1: alle Tider gaaende. 
tidligere bleven betalt. I det hele synes man ude i Di- s m ø r prisen er gaaet ned fra 400 Øre til 620 
strikterne at have 'Qpmærksomheden henvendt paa Øre pr. kg. ved den ny, Maksimalpris, som :traadte 
dette til Skade for Personalet. Paa den nævnte .Maade, · i Kraft efter Bekendbgø:relse af 12. December 191'7.
kan man lade en Mand løse af i flere 'Dage uden- os t e  p r i s  er n e har, ligesom de foregaaende. Maa-
fo� Hjemstedet uden at give ham Udstationeringsgodt- neder været opad-<1aaende stærkest i Hovedstaden. .. 

' i:, ' • gørelse, og aabner Muli,gheder for !Misbrug •ar Per-- Æ ,g viser ligeledes Tendens til bpadgaaende Pn�er. 
sonalet. , ' 

M ro I k e priserne er uforandrede i Hovedstaden, dog 
Ge n-e r a 1 sek r e t æ r e n  kendte ikke noget til skal der betales 1 Øre mere pr. Liter, hvis Mælken 

det af Lillie fr dragne ·Forhold, men det var• jo forlanges opbaaret i Huset. I Provinsbyerne �r Mælke
tænkeli-gt at den skildrede Fremgangsmaade kunde priserne lokalt\ regulerede og synes at holde sig 111ær
være i u{indte god Overensstemmelse med de herom til de ..tidligere betalte Priser. gældende Bestemmelser. kunde med Henblik pa:.1 Priserne for Kø d  en i fortsat Stigning; den gen-Nielsens Sag sige, at han var af den Mening, at nemsnitlige Opgang fra becember tii Januar er 80-
--Nielsen ikke tilkom Udstationeringsgodtgørelse ud fra 4o Øre pr. kg. den Forudsætning, ·at· han inaatte være belavet paa For sv i n-e p  .v O d u k t e r  er der ved IBekendt-en uvis Fr1værelse. gørefse af 13. December, foretaget en delvis Nyregl�--p e r  so n a 1 e t  s R e p  r æ s  e n  t a n t e r  ansaa den lering af de hjdtil for disse Produkter gældende Maks1-
Af.gørelse, d!lr var . truffen-- i Nielsens Sag, som uret- mal priser. Herefter gælder følgende Priser: , 
f�rdi-g og mt'!nte, at almiq.delige Billighedshensyn 
maatte være ta-get i Betragtning ved .. Bedømmel�en af 
denne Sag. 

Hermed sluttede Forhandlingen. 
P. I'. V., 

(Sign.) Frederik V, Petersen. C. M. Ch;istensen.

Betal dit Kontingent punktlig. 
Restance gavner;f;ingen 

Bov- og Brystflæskstykke ... , . . . . Kr. 65 Øre pr. kg .. 
Rygflæskstykke . . . . . . . . . . . . . . . . . I · 65 
Skinkestykke ...... . , .......... , 2 20 
Hakket Svinekød , . . . . . . . . . . . . . 1 70 
forskank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Øre pr. kg. 
Bagskank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Hals- og : kinkeben ... , .... ..... 50 
Langryg med Hale , .. , , .. , . . . . 30 

' Mellemgulv (ikke trikinundersøgt) 70 
Hoveder uden Tunge, ..... , .. .. · 40 
H9veder med Tunge . . . . . . . . . . . 44 

I 
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Tunger (renskaar1:e) . . . . . . . . . . . . I Kr. 20 Øre pr. kg. 
Levere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Øre pr. kg. ' 
Hjerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - pr. Stk. 
Nyrer .... · ...... : . . . . . . . . . . . . . 4 
Tæer . ...... ................... 6 
for røgede Varer maa til de nævnte 

Priser lægge3 indtil, ......... . 24 Øre pr. kg. 
For ·Løgede, benfri RuUeskin ker 

. 

er Maksimalp.risen. ; ...... . 2 Kr. 50 Øre pr. kg. 
Sylte (skal sælges efter Vægt. .. - 60

De tidligere Varesorter F,e r s k S v i n e  bov :og 
Le t sa l t e t B r y s t fl-æ s k  findes ikke længere \<ipe
cielt nævnte i Fortegnelsen over \'arer 111ecl :vraksi
f(ialpris, idet man ved den nye Rationer,ing af Svine
kød ,og Flæsk er gaaet over til en Deling af Svine
produkterne i Bov- og Brystflæsk og Rygflæsk. Maksi
malprisen for begge Varesorter er ldog den samme. 
165 Øre pr. kg., medens Maksimalprisen tidligere var 
170 Øre pr. kg. for Flæ�k og 120 Øre pr. kg, for 

.Svinebov. Fo Svinerygben, røget benløs Skinke og 
Svinelever er Maksimalpriserne uforandrede, 

De enkelte Produkter af Svin, ·s6m ikke er ind
_draget under Rationeringen, er steget i Pris. Saa
lede<; viser M ø r b r a d  en ikke ringe Prisstigning, 
navnlig i Hovedstaden; ligeledes er der Opgang i Pri-
serne for Spegepølse. 

pc forskellige Grøns�-ger, K a a 1, Gu 1 er ø d der 
og Ka r t  o f 1 e r  er ·s tcget i Pris i den sidste Maa
ned. Hvidkaal er dog · billigere end · i Januar Maa-
ned i Fjor: 

K u V- og K o k s  holder sig væsen,tlig paa de tid
ligere høje Prisniveau, dog med Tendens til Pris
opgang. 

25 Aars· ·Jubilæum. 

Lokomotivfører Rundstrøm. 

lste November 1914 forflyttet tn Hillerød efter An
søgning, 

Jubilaren er kendt af alle de Jernbanemænd han 
er kommen i Berøring me'ct, som et bravt og r�ttæn
kende Menneske, .der alletider trofast, men' stille, har, 
fulgt Organisationens Bestræbelser for bedre Leve-
vilkaar for Stauden med den største Interesse. 

Fra den Tid vi var � Esbjerg, kender vi nøje 
Jubilaren, og vi har lært at skatte ham �om den 

, brave og paalidelige Lokomotivmand og Kammera( · 
han alle :qage har væi·et. 

Vi vil gerne føje. vor Hilsen til de mange, SC1ffi 
glædede Jubilaren paa hans Mærkedag og sige ham en 
Tak for den svundne Tid, forbundet med Ønsket om 
Hel<l og Lykke for <len konimende. 

-

0,2 Øre. 

Medens Dyrtiden trykker Personalet, trods \:let 
forøgede Dyrtidstillæg, der paa langt nær opvejede 
det ,Misforho�d, der er mellem p'e nugældende Vare
priser og Tjenestemændenes Lønninger, fordi da den 
første Udbetaling af Dyrtidstillæget fandt Sted, var 
Priserne paa de fleste Livsfornødenheder steget saa
ledes i Pris at de 150 Kr. gik med til at dække G�ld 
og Indkøb 'af den allernødvendigste Beklædning til 

Den lste Fdbruar fejrede Lokomotivfører Ru11d
strøm i Hillerød 25 Aars Dagen for sin A_nsættelse 
som Lokomotivmand. . 'Hustru og Børn for at kunne udholde Vinterkulden 

va'r det med en vis Forventning, at man hørte, at
Organisationen havde indsendt Andragende om et Til
læg til Korepengene, som nogen · Erstatning for de 
Kørep�nge,. som dels Administrationen ved et paa
gaaende .og uværdigt Sparesysterri havde reduceret_ 
dels for de Kørepenge som paa Grund · af· den ind
skrænkede Kørsel var,'tabte for Personalet. Et sa�-

Jubilaren begyndte sin Virksomhed i Banernes 
Tjeneste 10. Juli 1888 i Statsbanernes Værksteder i 
Kjøbenhavn, hvor han. arbejdede indtil han nogen 
Tid forinden . sin Ansættelse var ude at køre som 
Aspirant for endelig at blive ansat som Lokomotiv
fyrbøder 1ste Februar 1893 med Station i 'Kjøben
havn. Allerede 1ste Marts samme Aar IorflyHed�s R 
til Struer og var der indtil han efter eget ·ønske 
forflyttedes til Esbjer,g 1sle April 1897. Ved sin For- , 
�emmelse 1900 forblev Jubilaren i Esbjerg og blev 

dant Haab nærede man og ventede, at vore rfillids
mænds Forhandlingsevne tildcls ogsaa af Administra
tionen vilde tage Hensyn til Tjenestemændenes slette 
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øko,nomiske. Stilling, skulde. føPe dette til et gunstigt hertil og føre Forslaget igennem. • Da og fairst da 
Resultat men 'desværre det blev en Skuffelse. !):;ttc kan vore Tillidsmænd med Rette sige, at Forhand

. tror jeg' mange· med �ig vil mene, endskønt ·,i vel lingsreglerne er traadt i Kraft og man vil Tid efter 
· ikke kan bebrejde vore Tillidsmænd det R::sultat, anden erfare,, og lære at f�r at faa et Arbejde
som foreligger, n�mlig et Tillæ,g af 0,2 Øre pr. Km., • udført, maa · dette Arbejdes, Værdi o,gsaa honoreres
thi det der mangler under, enhver Forhandling med , i Lighed med hvad den private Arbejdsgiver maa 
Administrationen er· dette, at , vore Tillidsmænds Ord betale sin Arbejder og ikke som nu, hvor Admini- · 
ikke ·har d�n Vægt, som ,dep private· Arbejder giver sfrationep ved alle mulige Lejligheder. søger ved For
sine· TiUidsmænd' et ,e n t e  n-e 11 e r". Kommer der tolkning af Lønningsbestemmelserne at forringe tle 
ikke et 'tilfredsstmedde l'l.esultat ud uf Forhandlin- Smaapenge, -- s;im Personalets Kørepenge til: daglig 
gerne, kan den private Arbejder sige "til den .Be- er -_ uden :hogensomhelst Hensyn til de forøge<!.,e Ud
taling kan ·vi ikke udføre det Arbejde" .• - Denne Ret gifter, Personalet har paa alle Omraacter under den 
h:ir vi Tjenestemænd °ikke, gjorde vi det, var 'det He- herskeJJ.de Dyrtid. H. X,
volution, - · men hvad•.51 faa," vil mange .sige. - Vi 
er ;imidlertid prisgiv<:t Administrationen og Lovgiv
ningsmagten. Trods alle. Forhandlinger. Kunde man 

. ikke tænke sig 'noget andet? En Vej mener jeg maa 
findes ud af Uføret, for ut vi ikke skal køre fast. 
Derfor naar vore Tillidsmænd sk'al tale en Sag, maa 
Administrationen }ære at forstaa, at bag dem staar 
et enigt og samlet Personale, der ogsaa: ønsker at 
blive hørt og ønsker at sætte en Villie igeru1em med 
lige Ret til begge Sider. Naar det ved· enhver For
handling, hvor det. gælder Lønspørgsmaal, pg hvor 
det for den enkelte Tjenestemand tun er et :mindre 
Beløl>, stadig fra Administrationens Side hedder, at 
vi er· saa . mange, og ut det vil blive en stor Sum, 
mange Tusinde' Kroner da er et saadant Ræsonne-
ment af en saa uværdig Beskaffenhed, at man mna I 

undre sig over, at det bliver brugt, · thi at et lille 
'..fillæg til Lønnen kan blive til en stor Sum, fordi 
at vi -er mange, er en ligesaa selvfølgelig Sag, som 
at et stort Stykke Arbejde koster mere end et lille. 
Naar nu Administrationen ræsonnerer saaledes, i,aa 
inaa vi ogsaa h�ve Lovi til at, sige: ,,Vel, no.ar en· 

I 
lille' Sum til den enkelte bliver til CM Kapital, :.lf . 
den Grund at vi er mange saa maa vi se at forhindre. 

) ' . . . ikke at Summen bliver stor, men at vi bliver mm-
_dre . om· at dele den." , Ingen Lov forbyder ,os at 
�plyse og· paavirke de mange unge Maskinarbejdere. 
der søg'er ind til Maskintjcnesten ved Statsbanerne. 
9m at det er uheldige Lønningsforhold og daarlige 
Arbejdsvilkaar, de maa kæmpe med i Fremtiden, igen
nem mange Aar som Lokomotivfyrbøder pg. som Lo
komotivfører ved Statsbanerne. 

Naar jeg før har nævriet. at vore Tillidsmænds 
Ord har manglet e1i vis Væg·t ·ved Forhandlingerne, 
- den Fasthed som ligger i at der bag disse :Mænd
"taal et enigt og samlet Personale, der bruger ethvert · 
loyalt 'Middel til at føre en Sag til Afslutning, saa
ledes at der er gjort Ret og Skel m alle Sider. 
da er efter min Mening en saadan "Blokering a! al

· Tilgang .til Lokomotivpersonalef et af de Midler, som
staar Ps. frit at benytte, · dog paa Grundlag ar Sam
arbejde med de samvirkende Fagforeninger pg Ma
�nislforeningerne.

Jeg kunde ønske, ·at denne Tanke, i;om jeg. her
har fremsat, maa . blive taget "PP indenfor de for
skellige Afdelinger, saaledes at naar vore Delegerede
samles til Mødet i April, de da kan tage Stilling

Den ærede Indsender tager Fejl i sin Opfattelse 
af, at, Forslaget om Kørepengenes Forhøjelse er be
grundet i Inddragning af Tog eller Omlægning af' 
Kørslen. Grunden til Andragendets Fremkpmst er 
Stigningen i Pris paa alle de Fornødenheder, som 
det kørende Personale er henvist. rn at maatte købe. 
ude paa Grund af Tjenestens Beskaffenhed. - An
dragendet �r fremsat gennem Jernbaneorganisationer
nes Fællesudvalg og .noget Resuitat foreligger endnu 
ikke, men der er Grund til at antage, at Forhøjelsen viL 
blive 0,2 Øre, forsaavidt Andragendet bevilges. 

Amatør Fotografen. , 
Vi har - fra Redaktør Axel ;Hjorth modtaget Ja-' 

nuarhæftet af ovennævnte Tldsskrift.' Det har glæ
det os meget al stifte Bekendtskab med dette fordi 
det optræder i en meget elegant Udstyrelse saavel 

' . ) 

Papir som Tryk er 1. K 1 a s  s e s.· Illustr,ationerne er 
henrivende. Tidsskriftet er udgivet og trykt af Mar
tins Trueisen hvad noksom borger for at Bladet 

) 

altid vil fremtræde nobelt. - Vi kan paa det Bedste 
anbefale Amatør-Fotografen'' . til alle vore Medlem
mer der ",enten allerede er Amatør-Fotografer· eller 
dem' der tænker paa at .ofre noget af tieres Fritid 
paa denne Sport. Der er saaledes. i Januar Hæftet' 
paabegyndt eu Vejledning i Kunsten, saaledes .at B�
gyndere derigennem kan faa mange nyttige Inst.ruk
�ioner. Prisen er 1 Kr. 50 Øre Kvartalet. 

Hjertelig Tak. 
For· udvist Opmærksomhed �ed mit 25 Aars Jubi

læum saavel af Hovedbestyrelsen som af mine Ko}; 
leger der har medvirket til at gøre det til en Fest-' �. 
dag takker jeg paa det. hjerteligste. ' 

E. R u n d s t r ø m.

I
Godt økonomisk Nyt! 

Klingry Sæbespaaner. 
Den mest økonomisk og let 

teste •Maade at bruge Hushold 
ningssæbe paa. Fa·�s overalt.



Samlet f0rsikringsbestand 
over 275 Mill. Kr. 

Samlede Garantimidler 
over 75 Mill. Kr.

�--;;;;;;.. __________________ . ____ _ 

NøPPebi-os Vinimport ��de 178.
. ROBEJ;l';[' BERTHELSEN Tlf. Taga t3QO 

S to rt lager af lste Klasses Vine & Spirituosa. - - B illi g ste Prise r. 

Cafe,, Yrsa.'' 
·!ngerslevsgade 104. Tlf. 10172.

. • · a la Carte Retter. • · - · - - - - -

n - - - - - - - - - Udm. Smørrebrød

Krarup Østergaard, forh. Cafe "Dronninggaard", St. _Kongensg . 

Kafe og Restaur�nt ,,Høg'', 
Synde:rgaa:rdsgade 5, · · overfor flæsk�hallen

ånbefales med varme F:rokost:rette:r. 

M icheelsen, Guldsmed, Sønder Boulevard 34·

fabrikerer selv. - Reparerer selv. - Derfor billigst. 
Forlovelsesringe-14 Karat (stemplet 585) fra Kr. 6,50 til Kr. I 1,00 

I !lo�� !!!�!!!'u�;l'M���n� 
Det meddeles rle ærede Medlemmer at rier er 

I 
·nabnet et lste Klasses Møhelmagasi;,, hvor de 
erholder l O pCt. foruden en yderst billig Pris 
paa alle Møbler. R•tebetaling kan indrømmes. 

Ærbødigst 
Snedkermester An to :b. Dam, 

2 Ent;hjlvevej 2 (Hj. af Vesterbrog,) 

· ; 1e�ler�rns �io!øj�llu� j
: 15, AlJsalons.gade 15, : 
:b0r være O�rcs FODTØJ: : Levcrandor - · _.: Forretnin�en grundlagt 1879. :
···································· 

Blomsterforretningen ,•,l.�. I ar a" 
(Carl J'ørg-enaen) 

Vesterbrogade 194, Tlf. Vester 1357' y 
anbefaler sit store Udvalg . i Blomster 
saavel afskaarne · som Potteplanter. 

Kranse leveres in alle Prlaer 
mod friske Blomster, 

A/S LOUIS LILl,JEQUIST 
GARVERI. & LÆDl;f-UDSALG 

187, NØRREBIWGADE 187. 
KØBENHAVN L. TELF.. TAOA 444. 

er Creme & Goldschmidt's Specialitet: oq kan ingen �teder 
købes· bedre og billigere. 

Tiaar der Landet over findes Tusinder af- njem, 
· hvortil Creme & Goldschmidt har le1Jeret Udstvret. · saa
skvldes dette

den aldrig s'7igtende Holdbarhed i Brug. 
der stedse har været kendetegnet paa Fabrikernes 9arer. 

9i anbefaler det ærede Publikum , at gøre deres 
Indkøb nu, idet 9anskelighederne ved Indførelse af Rjla
materialer snart 1Ji1 være uo1Jerkommelige. · 

. ' . 
Kontant Sa·lg til Fabrikspriser. 

Crome & ·Goldschmidt 
Citv, 

Smuk, lys Eg., komplet, ..................... : .. '. 500 Kroner 
Moderne Eg. Spisestue ...... �- .................. 250 _ 

BJELKES ALLE 18 St. o. O. 

Udiaar 2 Gange maanedlig. Redaktio�: Vesterbrogade 98 a '• Kjøbenhavn B. Tlf. Vester 2895 v. 
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarli�. Teines paa,alle Postkontorer i Skandinavien.
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