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Lønningsloven.
Deri er nu sat Fart paa Ai·bejdet for at faa
den nye Lønningslov ført Jgennem, og ført
saa hurtig igennem, at ,nye Dyrtidsforanstalt�
ninger ikke er paakrævede. Det forlyder, at
det er Hensigten, at Loven endog skal færdig
behandles saa tidlig,, at .den nye Lov kan
træde i Kraft den 1. .Juli.
Vi kan ikke ·nægte, at vi forbavses over den
Gang, der er kommen i Sagen,
ganske kort
Tid siden havde de fleste M·ennesker den
Opfattelse, at kunde Loven naa at blive færdig
til April 1920, maatte det anses for at være
store Ting.
Imidlertid kan man. kun glæde sig over
den Vending, der: er sket, og forhaabenUig
bliver Resultatet, selv om Hastigheden nu er
sat til 90 km, saaledes, at man køl'er baade
fornuftigt og forsvarligt, saa at Tjenestemæn
clene ;ikke bliver: svimle af Farten og k0m
mer til at sætte, en Brems paa og præd��e
Fornuft'for de raa:d- og lovgivende· M,yndig
heder.:
1Thi det kall jo ikke
: nægtes, naar, man nu
hører, at det er M1eningen, at alt skal være
klappet og klart om en lille Maaned, at man
forbløffes over Hastigheden og spørger: bar.e
det gaai·: og bare del gaar so01 alle Tjeneste
mænd i deres _stille Sind oprigtig haaber og
berettiget venter, det maa komme til at gaa:
Fra vor Side skal det ikke komme til at
skorte paa, Villighed og Forstaaelse•.saaledes

for.

.I

2. Juni 1919.

at man kan komme over oventuelle døde
Punkter, men vi kan ikke se, at der med den
korfo Tidsfrist, der nu er sat, kan blive Mtu
Iighed for at Organisationerne kan komme
til at_ udtale sig om Forslaget forinden Be
handlingen ;i Rigsdagen og fo1·inden Forsla-get ophøjes til Lov.·
lVfo;n naturligvis kan Forslaget have et saa•
dant Indhold, vær1e formet og opstillet paa
en saadan Maade, med saa gode Lønninger,
at inan med Berettigelse kan vente, at alle
Tjenestemænd kan give dette sin Tilslutning.
Lad os haabe dette og tro paa, at alle foi'
nuftige 'Hensyn er taget og at Forsla,get, der
kommer: til at foreligge, er i Overensstem•
melse 'med den Stigning Lønningerne i det
private Erhverv har undergaa�i og med den
almindelige 'Velstandsstigning.
Af Dagspressen vil de allerfleste Medlem- .
·mer: være bekendt med Lønsatserne, der er
foreslaaede for enkelte Tjenestemænd, bl. .a.
hari Lokomotivførerne været nævnte i1 de
allerfleste Blade, og i nogle af disse slaar det
anført, 'at en Lokomotivfører kan 11aa at faa
$lll Løn af 5030 Kr., medens det i andre er
anført, 'at det er Begyndelseslønnen. Vi ken�
der ikke, i dette Øjeblik dette skrives de vir
kelige Tal, men vi er tilbøjelig til at mene, at
de Blade, 'der nævner dette Tal sorni Begyn
, 
delsesløn, er rigtig underrettede.
N aar 'vi antager dette, . staar det i For pin•
delse ·med, at man formentlig maa gaa ud
fra, at Lønningerne for Lokomoti'Vfyrbøder11.e,
inklusive, 'de, forskellige Tillæg�. der bliver Tale
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om, vil kom:me til at ligge om:k1ing 3600 Kr.
som 'Be,gy'i!l<lelsesløn og med en Slutløn om
kring ca. 4400 Kr.
Det eo:: Ta. l vi h'enter udfra vor egen Be
regning, 'men set i Sammenl}�ng m:ed Oplys
ninge1i, 'der er fremkommen om Lønninger.
for: ·ailldre Tjenestemænd, ·kan ma' n uden at
beskyldes for ,at stille for store Forventnin
gei, tillade sig at antage, at deromkring maa
T:allene være.
T agoc m:an f. Ek'.s., for at miderbygge disse
Tal, o.g udreg•,ner hvilke lndtægte,r Haand
værkere i Almindelighed indtjener for .Tiden,
vil ma;n se, at Gennemsnittet ligger højere
en
: d hvor vi har tmnkt os, at Forsla,giets Be
gyp.delseslønningeri ·for Lokomotivfyrbødere
kommer: 'til at li_gg,e.
I forrige Nummrer nævnte vi, at en L'oko
motivfyrb°øder paa y1ngste Lønning i Kjøben
havn hver Uge manglede 20 Kr. 04 Øre for
at bl)naa, at hans Lønning
, skulde væne af
samme V,æi,di som i' 1918.
L�gge1� ma1i 1:1.ette
Beløb til den Løn, Lo
' I
komotivfyrbøderen nu faar u_dbetalt, inkl..
25 pCt.s 'Tillæ1g og Dyrtidstillæg, vil ma:n og
saa træffe det Tal, vi �venfor har nævnt som
Begyp,delsesløn. Antager man, at Lønninger- ·
ne fastsattes paa ·.nogenlunde for:svarlig M�ade
i 1918 �g fog�nlunde for: højt, maa man som
_en Følge ·af de forskellige Stign.in,ger ogsaa
for.vente, ait kiet nævnte �eløh er det rigtige.
Slutlønnen for: Lokomotiv�yrbøderen, som
. vi_ ovenfor: h'ar: nævnt, er fremkommen paa
Grundlag 'af lignende Beregning og maa der
for ogs�a 'a'ntages ,at have et saa fast Basis,
at m:a:n tør gaa ud fra, at det ligger nær det
rigtige Tal.
Det vil '.de�efter ,ikke være urimeligt al an•
tage, at Lokr0motivfø1°ernes Begyndel- s-esløn
ligger, o mkring 5000 Kr.
Det- :ei, i 'paa dette Tidspunkt for tidligt al
udtale sig pm de i Pressen nævnte Tal, da
ma;n ikke ved, h'vo
: r meget eller hvor lidt de
haili paa sig, men de af os fremdragne Tal lig
ger det meget 1,1ær. at regne med for Lokomo
tivm�ndene, thi Ue et i Overensstemmelse
med de Krav Lokomotivmændene berettiget
mener: at kunne fremsætte.
Det -af . Lømtlngskommi-ssi,onen affattede

1

.

1

-

Forstag har forelig�-el til Udtalelse for Par•
tierne paa Rig�dagen og saavel Socialdemo
krater1rye, det konservative Fol).<,eparti som det
radikale V,enstre har tiltraadt Forslaget. Deli
imod ha:r: 'Veinstre ;ikke ment at kunne ga,a
med til 'de ,.,store" Lønninger, medmindre en
støi:re D�l _af Lønnen blev gjort glidende.
Det va;r efter Forslaget kun tænkt, at Dyr
t.idstill,æ1get, der var a:nsat til 540 Kr:.;- skulde
gøres glidende� dette _mener Venstre altsaa
ikke er 1110k.
Forsaavidt dette Parti fasth'older sine Be
tæ:nkeligheder kan man vist gaa ud fra som
givet, at Lønning_sloven 'ikke naar at blive
færdig Ul den ovenfor næ:vnte Tid.
Saavidt vi kan skønne af det, der siver ud
fra; Forha:ndlingerrne for at naa et ·Kompro
mis, er Stillingen den, at Venstr-e krmver Kon
junkturtillæget gjort større end oprindelig
tænkt �. g har samtidig krævet, at dette skal
bortfalde 1. April 1921. Af Dagspressen vil
man hav� erfaret, . at dette oprindeHg var
tænkt liggende mellem ca. 200 Kr._og 800 Kr.,
nu er begge disse B:eløb forhøjet med ca.
400 Kr. Det vil med a:ndre Ord sige, .at et
tilsvaænde Beløb er fratrukket de f a s t e Løn•
ninger. Hermed tænker vi paa selve Lønnen
uden nogen Art af Tillæg. Allerede dette er
bertæ:nkeligt, fordi _man derved gør den pen
sion�givende Indtægt mindre.
Dedil kommer _den udmærkede Ide .at fast
slaa, at Konjun\durti!læget, uanset hvo_rledes
Forholdene ellers art�r sig, skal bortfalde i
Løbet af et Par: Aar. Man garderer sig fra
den Kant paa alle tænkelige Miaaidel', for at .
ikk·e den kære Statskasse skal komme til at
betale, endda ,kun tilnærmelsesvis den sam
me Løn, �om man med L'ethe-d tjener: i det
private Erhverv.
Havde Forl10Idet endda nu været saaledes,
at man i den forløbne K1igspeiiode
havde væ•
, l'et rask i Vendingen og holdt vore Lønnin-·
ger a jour _med Prisstigp.ingen saavel som
merl den almi11dclige Lønstigning, saa kunde
man maask-e h*ve forstaaet en saadan Reser
vation - men hvad har man gjort? ,Ja:, det
e1� jo helt overflødigt at tale herom.
Imidlertid, vi maa foreløbig vente og se,
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naar ·1�orslage t ):>liver offentliggjort, hvilket
Oen gerrige Mand !
Indhold det har, og om det er antage
Vi har .sikkert alle i, Dagspre ssen læs� om
ligt for Tjenest e mændene..
· Der; er· e n Ting man ikke maa glemme, og den ,afskyelige ,Knivstikker, Urtekræmmeren
i I�jøbenhavn, · der, · af bare Gerrighed, til
vi 1i.1ener ogsaa, at de ærede Rigsdagsmænd
' n var velhavende, sultede sitj
Trods for ,at ha
·
hø'.r huske det, al T,jeneslemændene har fat Kotne og ,sine Bøm og klædte dem i Pjalter.
i den ene Ende og at de holder fast. Det
Vi ha.1� pgsaa alle af Hjertet vendt os i Af
kan ikke nytte at tro, at Tjei1estemændene sky; fra slig Qp,førsel og s:'!mm en med Dags
nok sal falde til Føje - der er nemlig far pressen kaldt hant Usling og Pjalt.
M,en vil vi vende Forh'oldet mod os se l'-;_,
.
blandt• disse - maa vi kom1ne til samm e Resultat og føi e
lJ bo'e .Rørelser fremme ogsaa
�
den M:ulighed kan virkelig komme til at fore- os som deil1 stakkels H}Jstru OE" Mtoder.
Ha:r ikke• Staten, Hg de.nne Urtekræmmer�
ligge, at de jkke vil og ikke ·kan tage mod
e nnem sin Gerrighed i Løbet af de sidste 5 ·
g
det, d e1� tilbyde s.
Aar bragt os i s.amn-ie: Situation som denne.
Og disse Rørelser er skabt af de lovgi stakkels Kv1nde , n emlig
at Kvalerne er ble_
, vende l\!Lyndigheder, fordi Tjenesten1ændene vet ps for timge, har vi M/æ:nd,....ikke gennem
er b_Ieven elendigt behandled e , og kan kom Aai'. opholdt vore Hustruer og Bønn med
me til a:t vfae · sig paa en. hvilken som helst H.aabet om, at Tiden sn'art v;il · komme, h'v:or
I
den gerrige M;and (Staten) vHde give os æ,rlig
M,aade.
cg god Betaling for: det Ar:b�de vi udført e,
M,en jo længere Tid der gaar, des dy_rere saaledes at y:i kunne ··skaffe vor e Hustruer,
bliver det ! Der er 'i kke meget, der tyder paa, Bøm og os se lv M;ad og Klæder.
D;m1 finde s sikkert ikke en Lokomotivma;rid,
at man slipper billigere - tværtimod!
.... Gange har: lovet sin Fa-·
ude n ,at 11'.an mange
milie et 1nødv e ntligt Klædningsstyk
, ke, e n
Skulde det derfor vi:se sig, at man ikke kan lille bitte Fornøjels;e; rrien lige sa.a mange
genn emføre Lønningslove�, fordi d er rejser Gange h'm, han maattet bryde saadanne Løf� te�·, fordi den gerrige Miand (Stå.ten) oodnu
- sig V an,skelig:heder: paa Tinge, maa Vi gentage, ikke har villet opfylde sin fulde Forpligtelse
at Rigsdag og Reigering maa træde hj' ælp ende Liltrods for vor Arbe:jdsomhed og: taalmodjge
,ude fra Tje  Vent en.
til f01� ;at holde Nødstilstanden
•
Vi e1� nu kommet · dertil, ,at vi ikke ved
nestemæ
. nden e s Hjem i sa:a høj Grad deUe
_levende .Råad, hvorfra vi skal skaffe det
vore
er gørligt.
nødtørftig� til ,at klæde os i� da den Iridkomst
M,a,n m'aa: . derfor 1 paakommende Tilfælde vi nu har, gaar med til ·Føde til dyre Priser,
gøre Udve je for, al det Dyrtidstillæg, der er og Resten forslaar endda. ikke til Afqrag paa
forfald• e7in til Udbetaling i Oktober, gøres be Laa.,n og til Renter. Den' g errige M:aµd (Sta
taJbart. til Juli, og at der eventuelt, forsaaVidt ten) hali i Løbet af Krigsaaret saa ga,nske
afklædt os.
Lønningsloven stadig lader vente pa:a sig_, i ·· \Tiden maa pu snart være inde til at s.øge
:
M:aan:ed
erne August og .September udbetales
Skilsmisse, lig den stakkels Kvinde, saa.flieint
Tjenestemændene saa: store Beløb, at den vær den gerrige Mian:d · (State n) vedblive nde øn
sker1 a,t mishandle os ved Sult og Nød. Vi
ste Nød kan holdes ,ude.
stønner: und er Byrden, � kan ikke give den
Vi maa da stadig kræve, at d er gøres Ud gerri
. ge Mand lang Betænknin�, om ogr,aa h'an
veje for: ;at s"kaffe T ej:nestemæl:idene
Penø,e. skulde find e paa a,t blive lige saa q e sperat
i
- Enten det ig:a:ar: pa.a den ene eller ø.en som U1�tekræmmeren. lad os Lok;omotivmæ,nd
...
anden Miaade, P enge maa de1� til, 9g de maa vi§it:, at vi besidde1' lige saa stort M;o d som
hin stakkels K v:inde til a� :re. jse os mod vor
t,. saaledes a
rationel
udbetales
. t de _gør. den Undertrykker, sa�ledes ,::il vi igen kan føde
•
•
tils�gtede Virk:ning.
og klæde o s som anslændige
Miennesker, der
;
gennem' de:i�es Arbejde ogsaa kan fordre lidt
Solskin e fter .5 Aars Mørke.
f
Staten har bragt os ·paa Randen a øko
Støt vor Organisation i Ord og Gerning.
nomisk' Ruin.
Ll. l\lE S.
-

-
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Et Tilbageb:ik.
!Sluttet).

Denne Affærie bidrog vel nok til, at man
.allercde iJanuarMaaned n. A. dannede "For
eningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kø
benhavn".
Nu fortsætter de to Fo1iening1er Arbejdet
paa at organisere sig for at varetage sine
Medlemmers Interesser, der opstod en Del
Smaakonflikter, .der førte til mere eller min
dre ·gode Resultater, indtil Fabrikantforenin
gen � Kraft af sin Organisation og ni,ed den
store ,Kapital i Ryggen i 1885 lavede den store
Smedelockout, hvor der fra Arbejdernes Side
'blev l<-æmpet en Kamp, som den Dag i Dag
staar jkke alene som en· af de bitreste, men
ogsaa som en af de haardeste Kampe Arbej
derne nogensinde har rørt, og selv om man
kunde ,notere Sejr, var den dog af en saa.dan
Art, ,at de opnaaede Resultater ikke nær stod
i Forhold til hvad der ofredes.
Denne Kamp bevirkede, at Arbejderne Lan
det _oveT hurtig fik Forstaaelsen af Fagfor
eningernes Betydning, og det gik derfor hur
tigt .med at oprette Afdelinger i saa godt som
:;ille Landets By,er, og samtidig opnaaedes der
mange gode Resultater ved .smaa Strejker her
og der. l\'1:eil da Arbejdsgive_rne søgte at stand. se Bevægelsen ved at lave Lockouter: i en
kelte Afdelinger, enedes man paa et stort
Delegeretmøde d. ·3_ Januar 1898 i København
oin at oprette "De samvirkende Fagforbund"
for gennem gensidig Solidaritet at støtte
hverandre i Kampen mod <len fæ,lles Fjende:
Kapitalmagten ..
· Ved en saadan ·gensidig Solidaritel under
Strejker og v•ed fælles Optræden mod de en�
kelte M1esterforeninger, lykkedes det. igen for
Arbejderne .at faa Overtaget for en Tid,· og
den Tid som paafulgbe vis;e:t ogsaa mange gode
ResultateT for Arbejderne.
Men ogsaa · her lærte Arbejdsgiverne, · at
uden Sammenhold formaa·ede den enkelte
Mester ikke at modstaa det Tryk, som en.·
saa stoF Organisation kunde udøve mod dem
og man s-kred �a til at opreUe Arbejdsgiver.
foreningen· som et Modtry,k mod D. s. F.
I · de paafølgende Aar prøvede . man nu
Ki'.æfter dels v,ed Storstrejker og dels ved
Stor-Lockouter; men det gik her, som det
altid gaar, begge Parl·er maatte bringe Ofre
ved saadanne Kampe, og man opdagede, at
de. opnaaede B,esultater ikke altid var Ofrene
værd. Arbejderne søgte saa ad Overenskorn�'
ster11es V,ef at sikre sig Forhøjelse af Lønnen
og foT�ortede Arbejdstider, Arbejdsgiverne at
faa Ro til at konsolidere Virksomhederne for·
paa. den M,a.ade bedr,e at kunne konkurrere

med Udlandet og d ermed skabet forøget Vel
stand herhjemme. Arbejderne maatte nu gen
nem de forskellige Landes Organisationer til
at ,arbejde sammen for at søge at faa For
delen paa sin Side; men her meldte sig na- ·
turlig_vis mange og store Vansk-etligheder, •især
da den egentlige Modstander, Kapitalmagten,
allerede ,arbejdede internationalt og de stote
Trustkonger (specielt Amerikas) allerede hav
de gjort sig til Verdensherr,er.
Ved disse Ov,erenskomster, som sluttedes
over længere Aaremaal, kunde Fabrikanterne
og :Grossere.1.·ne ved at forhøje Priserne paa
de Varer, som den arbejdende .Befolkning
. skulde bruge, ig,en faa sin Merprofit, og Re
sultatet � disse kontraktmæssige . Ovey;ens
komster blev, at Kapitalen mere •Og mere cen
traliseredes og derv,ed skabte større U11etfær- '
·
dighed.
Nu begynder Urolighederne indenfor de
forskellige Fagforeninger, flere og flere M:ed
lemmer i vre1· mod de lange Overenskomster,
og en Opposition begynder at samles og orga�
nisere sig netop mod disse. Denne Sammen
slutning af Opponenter, der kalder sig "Fag
oppositionens Sammenslutning", gaar senere
over til at a:ntage de Principper, som de
franske Syndikalister forfæ,grtede. Uden at
opstille nog:et bestemt Program, mener de 1 at
naar Resultate,t af Ov,erenskomster paa læn
gen) Aaremaal og den deraf _følgende Ar
bejdsro i5kaber en Klasseforskel, der bliver
større pg stø.rre og skaber mere Udbytning,
fordi Arbejdsgiveren gennem Arbejdsroen
uhindret ,kan forhøje Varepriserne og derigennem faa den Merlønning tilbagebetalt, som:
Overenskomsten tvang dem. til at gaa ind
paa, t,aa maa Arbejderne gennem smaa raske
Strejker, Sympatistrejker eller Generalstrej
ker ,samtidig med, at aUe til Raadighed staa
ende Midler bragtes til Anvendelse, saasom
Obstruktion, ja endog Sabotage, 'søge at skabe
�aa megen Uro paa Arbejdsmarkedet, al Ar-·
bejdsgive.iien jkke saa sig i Stand til at følge
med .i Udbytningen.
Dette kunde ved et flygtigt Blik h'erpaa se
ud som .at Syndikalisterne havde Ret, men
de begaa1: derved en for Organisationsledere
st� Fejl, nemlig ikk·e at regne med Menne
ske1" .som de nu en Gang er. Det •vil altid
blive vanskeligt at faa f. Eks: Bagerne til at
forstaa,' at de maa: strejk•e, hvis f. Eks.· Mu
rerne ikke kan gennemføre deres Krav, lige
saavel som man naturligvis omvendt vil faa
endt ved ved at faa Murerne til at forstaa,·
at de maa gaa i Synipatistrejk•e for paa den
M,aade ,at skaffe Bagernes Krav gennemførte.
Teorien :er for saa vidt god nok, men indtil
den Dag,· da Arbejderne er saa forstaaende,
at ,dette, .kan gennemføl"les1 maa Arbejderne paa
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anden Maade søge at erobre Trusterne, Kapi mænd Skandinavien, som er i Arbejde, ved
talen og Jorden..
· Bidrag sikrer 1Kollegerne den økonomiske
Dmi i Rusland rejste nye, Bevægelse - Støtte, tqruden at den Kassebeholdning, der
Bolschevismen - prøv,er al anvise Vejen ved · forefindes i de tre Lande, stilles til Raadig
at indføre Proletariatets Diktatur.
hed. Paa den Maade er. det_ mulig at sikre
Vi skal ikke her, komme ind paa en Om deri fornødne Kapital.
.
tale af denne Bevæ
Den µ1oralsk-e Støtte og den offentlige Sym:
, gelse, men paa Grundlag
af de Erfaringer, sorh Historien opviser, søge pati sikrer man sig kun ved at stille vore
at finde den bedst mulige Stilling for Loko Krav pestemt og ,v,ed at vise, at der bag Kra
motivmænden�s fremtidige Taktik.
·ven(,j staar Mænd, som e,r parate til at sætte
Lad ps først slaa fast, at vor Stilling maa noget �nd paa Gennemførelsen af disse., Kra
være �ns, hvad ,enten vor Modpart er Staten vene µ1aa naturligvis tillig,e. være af en saadan
eller private Arbejds.givere, thi Staten repræ Karakter, .at man kan forsvare dem overfor
senteær Kapitalen saa længe vi lever i et Offentligheden. Andre Hensyn findes ikke,
kapitalistisk Samfund.
hverken pvad en Trafikassi�tent, en Togfører
Historien lærer os, at da Arbejderne var ellei� ,hvad andre Tjenestemænd kræver, men
organiseret bedre end Kapitalen, saa længe vore Krav maa udelukkende være dikteret
håvde de OV'ertaget, rnen at dette Overtaf af, hvad vi mener :a t være berettiget til i den
forsYandt, da Kapitalen blev jævnbyrdig med Stilling _vi beklæder og i Betragtning af · vor
Arbejderen i, organisationsmæssig Henseende. Foruddannelse som Miaskinarbejdere.
Lokomotivmændene har s,et, at man ved
Forhandlinger har kun�et · faa g,ennemført
nogle· Forbedringer, naar lige undtages for
bedrede Lønninger, ;her begynder man at
,
I
tvivle paa, at vi ad Forhandlingens Vej kan
Hvad.
er
Meningen?
,
.- faa gennemført en Lønningslov, som Lokomo-'
., . manden kan være - tjent med.
I Anledning af deri fra Aalborg Afdeling ud
Til _det i denne Fremstilling omtalte k:om
mer ogsaa en an(len Ting, nemlig den økono sendte Rundskrivelse til Afdelingerne Landet
miske Side, og her viser Histoden os, at oveli 9m at t age Stilling til den Resolution,
skal en Organisation betyde noget v,ed Frem som Aalborg AM. har vedtaget, maa det maa
sæ
. ttelsen fl,f sine Krav, maa Forening;en være ske være undertegnede tilladt at gøre et Par
saaledes konsolideret, at den kan sikre sine Spørgsmaal. Som bekendt vedtoges det paa:
Med1em!ner økonomisk :under en eventuel Delegeretmødet ,at lade Hovedpestyrelsen fort
Kamp, i modsat Fald vilde vore Krav virke s,ætte sit Arbejde med Hensy,n til den Sam
som Bulder fra en tom Tønde, der nok kan menslutning, som Aalborg Afdeling nu
lave meget Spektakel men ingen Indhold har. slam: saa stærkt til Lyd for. Hvorfor- afven
Organisationens Medlemmer er alle enige om, ter man ikke Forslag fra H. B. i den Ret
at ,uden de fornødne MMler· og uden absolut ning? Hvorfor kommer H. B. ,ikke i BI�dert
ubrødelig Sammenhold vil vi i Fremtiden - med nogen som helst Kommentar til Aalborg
som i Fortiden - staa stille og dermed stag Afd.s Forslag? Er det en PrøV1eballon, som
nere, og da vi er 'enige om dette, bliver Spørgs skal opsendes, for at H. B. først kan se fra
hvilken'Kant Vinden blæseri? Eller hvad er
maalet:
- Hvorledes ,skal ;vi kdnsolider,e os, for at Mei ningen?
vi kan gaa den koll).mende Tid dristigt i
Kjøbenhavn .Gb. d. 21. Mia:j 1919.
og uden Blinken tag,e 1en eventuel Kamp?
Møde
;
I. Miil n e.
Lokomotivfører M:ortensen, Esbj,erg, udtalte
paa Mødet i "City": ,,pet en farligt at lave
Det ,er formodentlig nu den ærede Ind
Forberedelser til et stort Spring, naar man sendexi bekendt, at der· af Kredsformandert
ikke samtidig sikrer sig N edspringet, for saa e1: ,udsendt Cirkulærer til samtlige Afde1in
staar p:ian i Fare for at komme galt
afsted ge1, om at standse Behandlingen a
. f omtalte
,
og :det maa man søge at hindre."
Rundskrivelse. Delegeretmødet h:ar talt og
Hermed er ment, at man ikke alene skal Hov�db�styr,elsen følger den anviste Vej. Den
se paa den øjeblikkelige
Situation, men se Prøveballon Aalborg-Afdelinger opsendte er
'I
frem �-Tiden og indrette og styrke Organi forhaabentlig ved KredsJorm,ændenes velret
sationen paa den mest betryggende Maade. tede Skud faldet til Jorden.
Dette ved og skal vi og vi maa enes om at
samle os i et ,skandinavisk Samarbejde saa
ledes, at naar et af Landenes Medlemmer har
Br:ug for Penge, at alle de øvrige Lokomot.iV:·

.

.

·\
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Nødstilstanden.
Hr. ;Redaktør!
Undertegnede· anmoder om Plads for føl
gende:
I �,Aftenposten" for 13. '.ds. findes føl, gende
Annonce:
B ø n om H j;:el p.
En gift Bestillingsmand, 50 Aar, der paa
Grund ,af Dyrtiden har maa.ttet søg1e Laan m<:>d
høj Rente, beder, velstillede M,ennesker hjæl
pe sig,-da der: er indgivet Fallitbegærin.gi imod
ham, der kun ejer sit Hjem. BiJl. mrkt. 9780
modt. D. N.-Cen�raJen, Kbhvn. B.
Denne sta111mier uden al Tvivl fra en Stats
Ljenest,emand, ,da Ko mmunens Folk næsten
ha1; været paa Højde m:ed Dyrtiden. under
Krigen ,eller i hvert Fald har faaet deres Til
læg længe før der var tænkt paa, at vi skulde
have J1oget.
Det p1� sørgeligt, �1l en Mand, som h
- ar en
Gerning p.l passe, skal være nødt til at gaa
Tiggervejen,; r1en der. findes mange Statstje
nestemænd, som ikke har det bedre.
Statsbanerne har alter i Aar inddraget
Skovbilletterne -, del kan de ogsaa roligt
gøre: i\fon har ikke Tø,j, saa inan kan være
bekendt ,at vise sig nogen Steder paa sin Fri
dag. - - Nu ka:n man se,. hvor uundvær
lige Havnearbejderne -er. AH i Havnen er
stille. Ingen tænker paa at gaa i de Strej
kendes Sted, uagtet- der fra flere Sider raabes
1
paa at Strejken er ulovlig. - - - ·
Er vi ikke lige saa uundværlige?
København, •p. 14. M1aj 1919.
M.ed Højagtelse
Joh s.N iel s e n.

Lidt om Smøringen af C:.oko
mot1vet� Cylindre.
· Vecl Otto Bendixen.

En Ting _af stor Betydning i Lokomotiver
ne� Drift er SJnøringen af Glidere og·cylindrc.
,
i Ti:dsskriftel: ,,Hanomag Nachrichten", son1
udgive s af Lokomotivfabriken i Ha:nnover,
findes en'interessant Artikel om dette Emne,
som vi r det følgende skal gengive, idet Fa
hriken venligst har givet os Tilla
. dels-e dertil
og tilsendt os Clicheer:ne Ul de vedføj-ede
Afbi ld.ninger.
Et Olieforbrug paa mere elld 3 k'g, pr. 1000
Lokomotivkilometer for de Dele, som bevæ-

get sig .i Berming me' d Damp, er ikke alene
i økonomisk Henseende et Spild, men {ør, er
under: visse Omstændigheder til store (flem
per. Lokomotivet kan ikke forbruge en for
rigelig tildelt Smørelse, den overflødige Olie
bli_ver: ·ubenyttet revet bort med Spildedam
peh og bidrager i;Forbindelse: - med Kedei
urcnheder til Forsµ.evring af Uqgaugsrø.ret,
idel de bliver s�ddende paa Røiels indven•
dige Overflade, , forbinder sig . med qet �ni
Høgkammeret 9psugede Sod og Aske .og dån
net en fast Skorpe. Udgangsrøret bliver ved
· aledes forsnevret, at Spilde
denne Skorpe sa
dampen hæmmesi i sin Udstrømning, og der•
ved bliver Modtrykket paa Stemplerne for
højet. Følgen er, svæl'ere Gang og formind
sket Ydeevne af Maskinew-, i videre Fø,Ige et _
større Kul- og Vandforbr\lg. Jo .viq-ere Oli,e
spildet ved Smøringen drives, desto hurtigere
o,g skarpere optræder de anførte Uleni.p,err-.
Den førist, næ.vnte Skorpedannelse bliver hyp
pigt, men gans!k:e fejlagtigt: , fø1·t tilbage til
en mindre v�ridifuld Lokon�otiv-Cylinderolie,
· 111edens Olien ofte i Vir:keligh'eden er meget
god, -men kun tilføres foi· rigeligt. Eri mind1�e
væriilifuld CyJinderolie kendetegner sig sim
pelthen, · naar, der i det Ltmonske Sm·øtc
apparat 9annes en slimet M1asse. �ed god
Cylindemlie forbliver Apparatets Olierum saa
rent, at.man kan erkende Mietallel. Ligeledes
bliver: ofte fejlet deri, at Lavtryksiden bliver
1
lige saa rigelig--smurt som 'Højtryk sis1i1den. F'or
lwldet sikulde :v:ed aabe,n Regulator være om-·
trent s:om 1 :4.-M:e,n løber Maskinen uden
:i;:>amp, altsiaa 'med lukket Relutator, saa maa
Lystryk.ssiden have mindst lige· saa meget
Olie som Højtry)rssiden. Qpaaagtning af den
ne Henvisn
' ing betyder
1 : Oliespild og fører til
fejl Bedømmelsie af Olien.
Ogsaa Anbringelsen og Tilstanden af Olie
Lilførselsrø-ret bliver ikke altid skænket til- '
strækkelig Opmærksomhed. Det er nødven
digt, at det ene Rør fors,yner begge Cylindre
qg !fet andet begge Glidere. Ved Compound
LokomotiveJ:'i 'maa hver Rørledning forsy
, .e
, n
Cylinder og Glider p.aa �en Side. RørebM:un
ding, som fører: til Stemplet, maa kun have
0,5 _mm!·. Ly,svidde, da Stemplerne ellers s\1gefl for meget OHe_ Qlietilførselsrørene maa
h'ave. et steds� F:ald fra Sm.øi·eapparal til Cy--

.
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lindre og Glidere: Skarpe Knæk i Rørene, er
s-kadelige; disse Knæk finder ma,n der, hvor
Rørene forgrener sjg fra Langkedlen Hl Gli
derne. og Cylindr:ene er uden Holdepunkl,
Danner der sig ved en Forbindelsesflang,e
p.�a Olietilførse. lsrøret udvendig en klæbrig,
, (ør:\Oliemasse, saa læder sig deraf slutte, at
Otie1�øret er forstoppet. M:an gør vel i, naar
man Ti•9, efter anden fylder Smøreapparatet
med Peti,oleum, at lade dette siaa nogen Tid
og da fade den løbe� gennem de snevre Olie
rør, hvorved Ledningen bliver· rens-et.
Før Lokomotivet bliver stillet til Ro i Re
misen, rnaa det være tilført _saa meget Olie,

135

Da bliver Styringe. n heller ikke urolig. Iler
nul.a dog bemærkes, at det her anførte ikke
altid sitemme:r. Bliver f. Eks. Dampen smurt,
saa afsætter de fine Oliedele sig paa Karil•yrne
al Glideren og Gliderspejlet og smører derf:or
Q_gsaa ve:d ��pge Vandring i!f Glideren. Ander
ledes kan det · imidlertid være, naar Olien
ikke tilføres Dampen men Gliders9eiJets Fla
de!' Lokomotivføreren gø•r i Styringens o_g
Ghdernes Intevesse vel i._ naar han ikk·e kører
lette Tog med altfor kort Styring.
Som allerede nævnt spiUer F:Orbruget ved
Lokomotiv-Cylindersmøring en væsentlig Rol
le. Med en hensigtssvarende Olie vil under

--� ~•>e- «>----"-·'"'"'�-

Fig. I, Færdigt forarbejdet 4 Cylinder ·støbegodsstykke til et moderne Overheder-Iltogslokomotiv med Stempelheder. Afbildningen viser, hvilke store Flader, der behøve
en ir•d Smøring.

�t Glidere og Stempler befinder sig i fedtet normale Forhold Forbruget holde sig om
Tilstand. Sken dette ikke, saa danner der kring 3 kg paa 1000 Lokomotivkilometer. Der
sJg ved 'Kondensationsvandet Rust, som for kan ikke . skarpt nok gøres Front mod de
aa;r,sa,ger den ubehagelige Knurren af S1temp markskrigerske Anbefali11ger, som "garante
lerne ved Udkørslen af Remisen.
rer" 2 kg og endnu mindre. Et saa ringe For
tJnde11 Kørslen forekommer det, a� Sty, brug kan vel forbigaaende være mulig _ ved
ringen begyt}.der at blive ur,olig, hvilket da enkelte Lokomotiv-en under særlig gunstige
fejlagtig føresi tilbage til tørre Glidere o� daar Forhold og ved d e saakaldte Paradeforsøg,
lig Olie. I Virkeligheden er Aarsagen den, at 1nen i almindelig Drift og navnlig i Længden
Føreren yedvarende kører med for høj Eks.- . kan saadanne lave Forbrugstal umuligt op
pansion, ·hvorved Gliderne gør e,n meget kort retholdes. Det er jo ogsaa klart, at de For- 1
Bevæ�else og kun lidt bei·ører Glidervægg,ene. hold', som e1; bestemmende ved Forbrugsun
Naar: Fy,ldningen ogsaa maa tilpasses efter dersøgelsen, er for forskelligartede. Paa
- Belastningen, saa lader dette sig ogsaa op flade Sil:ræJminger bruges mindre end ved
naa derigennem, at_ Regulatoren a,abnes: min · stigningsrige Linier, da _ paa de sidste ved
dre og Styringen Lægges: længere ud, h'V'orved Kørslen ned_ ad Bakke Toget for det meste
' rer uden Damp og Glider,e og Sitempler
Glliderens; Vandring bliver større og det paa · kø
Gliderfladerne sid\;len�e Olie hliv•e1· fordelt. altsaa maa smøres rigeligt.
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Daarligt Fødevand spiller en stor Rolle,
thi :urent Kedelvand bringer store Ulemper
med ,sig for: Glidere og Stempler, idet deJt
med Dampen medr:evne Slam' for�,ger Frik
tionen og SHdet paa de glidende Flader saa
ledes, , at selv den bedste Oli,e næ_ppe er: i
Stand til at bevare Flµ.deme glatte og po-

Px_lgliderne maa da tages ud, grundigt renses
med Petroleum og Ringene gøres bevægelige
elle1, �gsaa er en fuldstændig 'udveksling af
disse nødvendig. Ved Genindsætningen af
Stempelglideren skal denne saav:el som Gnid
ningsfladerne .·aldrig smøres med Talg eller
anden Slags Fedt, men altid med den paa-

Fi11:, 2, Stempelglider til , Cylinder Compound Lokomotiv. -

lerede. Et større Forbrug af Smøremidler er
stedse forbunden med da'arligt Fødevand.
Fm; regelmæssig og grundig Udvaskning .af
Kedlen maa Direktionen drage Omsorg, men
Føreren maa nu ogsaa være betænkt paa,
at han med urent Kedelvand aldrig holder
for høi Vandstand for at forhindre den saa
kaldte ,,,Spytning" og den dermed forbun<!ne
M.edrivning af Slammet.
Ved Overheder-Cylinderolie er Forholdene
i det .storeog hele lignende som ved den oven
for omtalte Cylinderolie for Lokomotiver med
mættet Damp. Imidlertid er dog nogle Be"' mærkninger paa sin Plads.
Det ligger i S:agens Natur, at med de ny,este
overordenU ig
Overheder-Lokomotivtypers.
j
høje tekniske Krav, fort ener Spørgsmaalet
om Cylindersmøring ganske særlig .Opmærk
somhed, Som Følge af Overheder-Cylinder
oliens særlige Godhed, er Forbruget i Almin
delighed �kke større end ved Lokomotiv,er
med mættet Damp, altsaa ogsaa som del.i ca.
3 kg. pr. 1000 Lokomotivkilometer. Ved en
for rig�lig Smøring er de ubehagelige Følger
endnu. 111ere ,skæbnesvangre forsaavidt, som
den for: rigeligt givne ·Olie kun delvis bliver
(orarbejdet, og Re§ten samler sig i Fordyb
,
ningerne til de smalle
Stempelringe. Der for
•
tætter den sig efterhaanden og holder de §mal
le StemJ>elringe fast, �vorved disses Fj,eder
kraft ia.ftager og .sluttelig ganske ophører. Jo
stærkere Smøringen er, desto hurtigerie og
kraftigere optræder ø,ette SYJilplom. Stem-

gældende Overheder-Cylinderolie.
De vekslende Temp�raturforskel i Glide
rummet bidrager meget til For\ykkels,en af
Olien. Det anbefales derfor, at Føreren
ved Kørsel ,ne9- ad Bakke ikke altfor længe
kører :uden Damp, men af og til aabner Regu- .
latoren noget, saalede& at et Damppust naar
ind i Glidere og Cylindre. Afkølingen naar
paa denne Mi3,ade ikke for vidt. Med lukket

F·ig. 3. Dampsmøreapparat
Model de Limon, flubme & C&.
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Regulator er det ogsaa uundgaaeligt, at Snøf
teventilerne suger Støv. og Smuds udefra,
navnlig ved det bagers.te Lokomotiv, naar del'
køres med Forspand. At Olien herved bliver
forurenet ligger lige for. Ogsaa det S'muds,
der med luk�et Regulator suges umiddelbart
fra Røgkammeret, er af den samme skadelige
Virkning. Særlig gælder dette naturligvis. for
Overheder-Lokomotiver af ældre Typer. De
nyeste Lokomotiver er forsyriet med Indr,et
ning, som væseµtlig forringer Opsugningen
af Smuds fra Røgkammeret. Ligeledes kan
disse Lokomotiver af læn_gere Varighed køre
µed ad Bakke uden Damp:
· ' Til sikker Bedømmelse af' Overheder-Cy,
linderolien og til U:ndgaaelse af Beskadigel
ser' · er det n ødvendigt, at Lokomotivføreren

Lokomotiverne hyppigere ud af Drift og
bruger ogsaa større Opbud af Arbejdsløn,
Materiale (smalle Stempelringe) o. s. v. An
b-efalelsesværdigt er det ogsaa .ikk•e efter Tid
men efter Ydelse at foretage Bedømmelsen
af de forskellig� Sorter Overhederolie. Med
ringere Præstation end 12-15,000 Lokomo
tivkilometer, alt efter Lokomotivtypen, er en
Bedømmelse højst upaalidelig. Foruden den
passenq.� Anvendelse af Overhederolien . maa
Lokomotivføreren ogsaa holde stren_gt paa,
at Styringen bliver rigtig haandteret, og at
Smøreapparatet ofte rens,es og dets Virkning
prøves før Udkørslen af Remisen. Sker dette
ikke, saa kan det J:ilfælde indtræffe, at Ma
skinen løber nogte Kilometer uden at faa en
Draabe Olie1 tdet noget ansamlet Luft og

r"i&', 4. Stempelilider al almindellc Model til de preussiske Statsbaners
Overheder-Lokomotiver,

y

ikke sætter sin Maskine i Bevægelse før han· Smuds i Ledningen hindrer ·oliens Ad�ang.
har opvarmet Cylindrene til mindst 250° C. Prøvehan�rne maa derfor blive saa længe
Derved finder en regelmæssig Udvidelse af aabnede .til der virkelig kommer Oli-e. Tids
Gliderrum og Gliderringe Sted, og saaledes punktet.fo1: Undersøgelsen af Stempelglidernei
kan Maskinen ved Igangsætningen o� 'med er ikke blot afhængig af OUen, men ogsaa al
Tilførsel af frisk Olie arbejde uden Vanske Lokomotivføreren& Duelighed og Samvittig
lighed. Ve,d Igangsætning uden tilstrækkelig hedsfuldhed,
Forvarmning udvider Gliderrum og Ringe sig
uregelmæssigt, hvorv,ed der forekommer hef
lige Ryk i S.tempelgliderne og Beskadigelser
Lokomotivførerprøve.
af disse. Ogsaa ved Overskridelse af den til
Til den i Foraaret 1919 afholdte Lokomotivførerprøve ind
ladte Overhedning paa 350° · C. q.ptræder disse
sig ialt 129 Lokomotivfyrbødere, hvoraf følgende
Ulemper,· ni,en Aarsagen bliver diesværre for stillede
opnaaede Karakteren "Bestaaet":
ofte tilskrevet Overhederolien.
A. C. Jensen, Kbhvns. . Godsbgd. L. P. Christiansen
Kbhvns. Godsbgd. I. Poulsen, Kbhvns. Godsbgd. V. A.
Ved Iagttagelsien .af'. ovenstaaende Vink vil Hansen, Korsør. P. A. Malmros, Korsør. I. Hechmannn,
Forur�ninger 1 Gliderne og de fleste F:orst,Yr. E. V. Hovgaard, Kbhvns. Godsbgd. C. Larsen, Kbhvns.
Godsbgd. · F. P. K. Jensen, Kbhvns. Hovedbgd. C. A. relser kunne undgaas. M�d en hensigtssva Rasmussen, Korsør. 0. Jensen;Slagelse. A. J. F. Sandberg,
rende OVlerhederoUe og sagkyndig Anven Slagelse. H. A. H. Malling, Kbhvns. Godsbgd. C. J
Christiansen, Kbhvns. Godsbgd. B. A. Hansen, Østerbro,
delse behøver Stem_pelgliderne kun at udta, V. Nielsen, Helsingør. A. E. Martinsen, Korsør. A. J.
ges højst hver 4. Ug-e, undertiden i ,et endnu Borg. Kbhvns- Hovedbgd. E. Christensen,.Kbhvns. Godsbgd.
F. A. Jønson, Kbhvns. Kbhvns. Godsbgd. M. Rasmussen,
kortere Tidsrum. I si�ste -Tilfælde kommer Gjedser. H. C. Petersen, Helsingør. A.. Møllebro, Kbhvns
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Hovedbgd. H.' K. Jensen, Kbhvns, Godsbgd. H. lsraelsen;
Korsdr, P. V•. Jensen, Kbhvns._ Godsbgd. C. Jensen, Kbhvns.
Godsbgd. K. G. Madsen, Kbhvns., Godsbgd, A. L. C.
Larsen, Skjelskør. K. Ft Jensen, Korsør; A. C. Hansen,
Korsør. A. J'!hansen; Kbh_vns. Hovedbgd, C. L. Preisler,
Roskilde. N. E. Richter, _Kalundbcirg. H, Laugesen, Korsør,
J. S. L. Aarslev, Kbhvns. Godsbgd. S. J. Petersen, Kbhvns.
Godsbgd. N. V. E. Jensen, Helsingør. J. A. Jensen, Ros
kilde. 8. Fischer, Kalundborg. R. P. Andersen, Kbhvns.
Godsbgd. J. P. Nielsen, Kbhvns Godsbgd. J. P. L. Lar
Larsen, Korsør.. O. Olsen, Korsl!lr. F. E. Engberg.. Ros
kilde. P. Petersen, Kbhvns. Godsbgd, E. V. Petersen, Hel
singør. A. H. Alborg, Helsingør. C. A. G. Jensen, _Kor
sør. P. K. Larsen, Korsør. A. Quist, Randers. H. W.
Gleerup, Aarhus H. F. G. Jensen, Aarhus H. V. J. J.
Frederiksen, Aarhus H. S. P. Sørensen, Aarhus IH. J. E.
P. Gelsing, Aarhus H. E. K.. Henriksen, Rander.s. H. A.
Andersen, Randers. 0. R. A. Nielsen, Aarhus H. A. P.
R. Nielsen, Aarhus H. K. Pedersen, Aarhus H. N.
C.
E. Rohde, Aarhus H. K. V. Sørensen, -Aalborg, J. K. C.
Jensen, Aalborg. H. Beng, Frederikshavn.
V. Eriksen,
FrederiksJiavn. . W. · N. · Vibe, Aal'borg. E. L. Christensen,
Aalborg. E. A. Møbius. Aalborg. C. Rasmussen, Frederiks
.
havn. E. N. R. R. J�hansen, Frederikshavn. · H. C. Hansen,
Aalborg. A. M. Tønning, Aalborg. F. A, Jensen, Aalborg.
N. J. Andersen, Ribe. E. H. Sørensen" Esbjerg. T. P.
Andersen, Esbjerg. H. J. A. Jensen, Esbjerg, V. G.
Schlosser, Esbjerg. H. V. Døssing, Esbjerg. H. J. Poulsen,
Esbjerg. C. A. M. S. Bjarnested, Esbjerg. E. 8. Thomsen,
Esbjerg. J. T. Poulsen,.Esbjerg, N. P. V. Madsen, Frederi
cia.' C. F. Therkildsen, Fredericia. S. J. E. Sørensen, Fre·
dericia. V. C. F. Andersen, Fredericia., C. 0. Hansen,
Fredericia.
J. M. Kleis, Fredericia. S. A. Linder., Fre·
dericia. M. H. Sørensen, Fredericia. H. G. Larsen, Frede
ricia. L. G. Jei:isen, Nyborg. · E. J. H. Olsen, Nyborg. P.
A. Rasmussen, Nyborg. A. V. G. Ley, N. 'P. G. Olsen,
Nyborg. J. 8. Thomsen, Nyborg. C. R. Jørgensen, Ny
borg. C. Jacobsen, Nyborg, J. P. 0. Jørgensen, Ny
borg. J. J. Birkbo, Nyborg. S. Hvass, Glyngøre. H. N.
Carlsen, Langaa. A. K. Nørvig, Glyngøre, J. M. Andersen,
Ringkjøbing. L. H. Dybdahl, Struer. K. Ras-musseil, Struer,
C. Leegaard, Thisted. J. Knudsen, Glyngøre. V. Hansen,
Skanderborg. K. P. Sønderborg, Langaa. A. P. Andersen,
Struer. H. R. Peterse.n, Skanderborg. N. P. Jensen, Struer.
13 Lokon10tivlyrbødere (eller I 0,08 pCt.) fik Kårakteren
-,Ikke bestaaet".

anmode alle de ærede Afdelingsbestyrelser
9Jll omg..at tilstille Sekret�,ren Navn og Adr.
paa Formand og Kasserer.

Til Medlemmerne.

0

v.·

Paa Grund af min Oe1t�gelse i Kol\�ressen
i Bergen ;udbedes Stof,· der ønskes op-taget
i Nr. 12 af nærværende 'Blad tilsendt mig
saa betids, /at det kan være mig i Hænde
R e d.
s e n e s t 7 Juni.

,,

Fra det daglig_e Liv.

·s.

Hr. Redaktør 1
Kan der-afses en lille Plads til mig i Bladet,·
som i d-en
, sene;re: Tid har været stært optaget
af lndLæg vedrø-rende Løns�gen, Indlæ_g, som
i Almindelighed har været af Interesse.
Det glæder mig i fq,regaaende Nummer at
se, at nu vilde Genea�aldivektoratet til at
;:,tænge sig an, .saa at Udleveringen af Kil
leme til Lokomoth:førerne,. hvilken Udleve
ring paa]Jegyndtes f_orri.::;e Æar omkring; April
Maa:ned, endelig kunde blive tilendebr'ag,t. Det glæder mig i høj Grad, at det kan lykkes,
ca. l1/4 Aar efter art Udleveringen skulde have
fundet Sted, at faa:·tnendebragt denne - men
burde der ikke være lidt System i Tingene'/
Sagen e1� nemlig den, at man allerede nu f orinden lJ dleveringen af Kitlerne for forrige
Aar er sket -, . udlever-er ·JUtler til de den
April :ny udnævnte Førere, og at man gen
nem Opslag bekendtgør:, 1a:t d'Hrr. - altsaa
fortrinsvis - kan afhente Kitler, hvor Ud.
leveringstermin-en er 1. April. - Kan De, Hr.
Redaktm-, :11ortælle mig, hvorfor Lokomotiv
førere, der var Lokomotivfører:e f ø �- 1. Apritl,
ikk1c1 qgsaa nu kan afhente Kirtler. Jeg k�n
ikke næ,g:te, art jeg jkke begriber dette og at
jeg: syntes, a t Udleveringen pr. 1918 burde
v�r,El tilendebragt forinden U dleve1._·ingen 1919
begynder og .at den saa -be:_gyndte for a 11e.
Der er da Kitler nok at faa nu, de hænger
s11a:rt sagt i enhver 'Forretning, der handler:·
med Arbejdstøj, og: i Massevis. Men det kni
Til Afdelingerne.
be1, vel stadig:_ for vore kære Statsbaner. med at komme i rette Tid. � Har De, Hr.
De a
. f Foreningen til L.æseværelserne og Redaktør, lagt Mi!;erke til, at de store Ejectorer
Bog:rieoiern� ,anskaffede BøgeJ· kan fremtidig paa Dobbcltjectoren paa Lokoma;tiverne
byttes, naa
- r · de indsendes til Foreningens blive1� daa.rligere og daarligere� specielt paa
Q.v��der1okomotiverne, og .at der saagar er
Kontor, Vod:i.•offvej 3 b, Kjøbenhavn V.
Mmb��d��Omw�fu��B�&M nogle, der bringer Vacuum'en nedad .i Stedet
1 a j�g spørge: ,,Hvad er det for
er sa:aledes indpakkede, at de i:kk:e beskadiges for opad? Ma
ved Forsendelsen.
noget? Kan :man ikke undgaa dette? Kan man
ikke indr:ette Dobbeltjectoren paa en saadan
Af Hensyn 'til Udarbejdelsen ai en ny Adres Maade, at den, na� den stqre Ejector sættes
- n, for at undgaa Fejl,· til med saa �tor Dal)J.ptilførseI, den kan faa.
sefortegnelse, skal ,ma

=====�===

r

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE.
ogsaa suger bedst?" N aar man erindrer sig,
at SikkerhedskQmmissionen i sin Betænkning
udtaler Ønskeligheden af, at kraftig,ere Ejec
.torer anbringes paa Maskinerne1 ser det mær
keligt. ud, at man ret ofte faar Ejectoren na:ar man suger - til 'qt virke modsat Hensig
ten, - nemlig at Vacirnh1'en gaar ned i Stedet
fon op. Det var rart, oni man vilde rette denne
ubehagelige Fejl - rette Udblæsningsrøret,
saa vore iøvrig1: gode Dobbeltejectorer kom
mer til at fungere paa den ri,gtige M;aade.
Det e1� da godt, ,at man nu har faaet sat
en Mand til at kontvollere Reparationerne
i Gb.s Remise eller til at sø1:ge for, at disse
blive, r udført, for det har jo i høj Grad skor
teit: -paa Udførelsen, enten det nu har været
Mal�gel paa Mandskab - eller man egenmæg
tig har skønnet, at den eller den Reparation
vru· unødvendig. Der er jo næippe Tvivl om,
at det_ sidste meget ofte har været Tilfældet,
og der er som Følge heraf heller ingen Tvivl
om,- at M1askine;rnes elendige F'orfatning er
bleven et Resultat ,af dette. - Men, som Sl:!gt,
jeg er meget taknemlig og gla:d f01; denne Re
forms Indførelse os haaber stadig paa, at
den skal bæne Frugt - men endnu er det
lige sløjt med det hele. - - Paa den anden
Side er: vi Lokomotivmænd jo ikke forvænte;.
vi hru• paa alle Omraader -væbnet os med
Taalmodighed, og jeg venter stadi,g1 paa at
se Lokomotiver i den Orden, de bør væ
. �e.
- Deit kOilllm�? - Ja, ma:n har meget at glæde sig til og over,
bl. a. ogsaa Tjenestenmnrenes Afskaffelse. Det var da endelig godt, at vi blev af med
dem og fik Løbenumre indført. Mien - er
det ikk_e den gamle Historie med Pølse for,
Pølse bag, Pø:lsen beholder dog sin .Smag. Jeg
har da efterhaanden opnaa:et at faa samme
Smag i Mu.ndell.j thi kommer man _ nu paa
Lønningskonto:n�t og skal hente sine Penge,
hedder det: ,,Deres L ø b e nummer?", og før
hed det: ,,,Deiies T j e n e s t e nummer?". Det
;-I� yj3_t BIP som Hap. - Men alligevel: D e t
vå_' r e n s t o r R e f o r m ! M:en det er saa
- svært, sa.a vansk<eligt at se Forskellen _:_ det
er:.kun en Nuance. -,Jeg synes, Hr. Redaktøri
mat}- maatte kunne lave Listerne t alfabetisk
__ Orden ,og alligevel finde ud af Sagerne, og
saa kunde man maaske blive fri for at høre:
,,Deres - T j e n e s t e-, n.ej, pm Forladelse, De1,es Løb e nu).llmer 1 ". "Bevares, jeg sigter slet
ikk,e paa det Personale; som har med Pet:_1,ge
udbetalin,gen at gø,re, det er !>aamænd flinke
Fol),{, der kun handler efter l11struktion.
Det er altsaa Instruktionen og Sy,stemet,
der maa forandres.
Saa er d�r endnu_ e_n Ting;, jeg _ha
: r vanske
ligt ved at fatte, o g de� er, at man i:iu :vil til
at lave Turene om, fordi der er Mangel paa
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Personale. Hvem kan forstaa det? · Saavidt
jeg husker fra Foreningens udsendte Beret
ning, har Generaldirektorntet forespurgt om
F:ore:ningens Stilling til en supplerende Væirk
stedsuddanneJse ,fpr de Lokomotivfyrbødere,
,der. ikke har 300 Værkstedsda,ge. Det brændm·
rnii paa Tungen, Hr._ ·Redaktør. og - jeg kan
ikke lade være med at udbryde: ,,Hvad er
Meningen? Sagen er, saavidt jeg kan se, saa
ledes, ·at man vil lave Turene om paa Kjøben
_l1avn Gb., fordi man har f o r 1 id t Personale,
og samtidig vil man havre en hel Del Loko
motivfyrbødere i Værkstedet, fordi man har
f o n m e g e t Personale - medens Aspiran
terne uddannes. Ja, det gamle Ordsprog pas.
ser saam:ænd ogsaa he1�, ,,at for lidt oz for
meget fordærver alt" _:__ navnlig naar man,
som Tilfældet er her, har begge Dele, saa
skal det saamænd nok blive galt.
Nu er jeg me� tilbøjelig til at tm, at man
paa Gb. har for Udt Personale og maaske og
saa mange· andre Steder er dette Tilfælde�;
men hvis 'det er rigtigt, saa er den Diskussion,
Foreningen fører gennem Skrivelser til Gene
raldirektoratet kun af teoretisk Interesse og
han ikke Spor af Rod i Praksis.
Naa· , jeg har' vel s·har't lagt temmelig megen
Beslag paa Bladets Plads; men maa jeg lige
sige., at det glæder mig at se de Lønnirrger,
man tænkeir sig at give Lokomotivmændene,
qg-af �,København" sern jeg, at dette Hlad meget
vel kan tænke sig, at Lokomotivføil.;ern<;; fa.ar
7000 Kr. i aarlig Løn.
iM:aa jeg lige faa Lov. til at sende en ven!�
Hilse1n til Lønningskommissionen.
_ .___:_�1ed Tak for Optagelsen.
- Deres ærbødige
Ca s p a r 'R ø g b ræn d e r.

Er det lovligt?
Hr. Auditør Aage Andersen bemærker i sit Svar til
mig i "Dansk Lokomotivtidende" Nr. 8,- næst efter at
udtale, med forbigaaeh;e af forskellige Urigtigheder
følgende: .Hvis vedkommende "Part"· - har_ skaffet sig
Tjenestefrihed ...burde han være mødt'eller ·do� have
underrettet Auditøren om, at han var rede til at møde".
Hertil skal jeg bemærke, at vedkommende "Part"
erklærer, at Auditøren har spurgt ham om han var
tjenestefri, hvilket blev besvaret bekræftende af ,Parten".
- Auditøren burde formentlig have tilsagt paagældende
til forhøret, da han blev viden.de om at ogsaa denne
"Part« v'ar rede til at møde. Dette vis�r tilstrækkelig
tyllelig at Skyld_en for at denne .Part" ikke kom tHstede
h_v i l e r paa A u d i t ø r e n. - Man p l e j e r vist at faa
Tilsigelse til Møder hos Auditøren og ikke at melde
sig uopfordret.Ogsaa jeg tænk.er mig at Bladets Læsekreds kan
forstaa og vurdere hvorfor jeg har omtalt den anden
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.Parts• Prale� af sit Bekendtskab med Auditøren
og forskellige gyldige Aarsager har bevirket at dette
blev draget frem.
Til Hr. Auditøren, der stadig betvivler mine Op
lysningers Rigtighed i denne Sag. sk'al jeg bemærke,
at mine Bemærkninger er rigtige og i Overensstemmelse
med Sahdheden.
At fremgang�maaden ved dette forhør baade teknisk
og juridisk set er lovligt, skal jeg ikke opkaste mig
til Dommer om; men jeg kan ikke følge Auditørens
Bemærknings om at det der foregik var forsvarlig og
i sin Orden.
En Tilskuer.
Med Tak for Optagelsen.
Hermed betragter vi denne Sag som uddebatteret
her i Bladet.
____
Red.

Nye Lokomotiver.
For nogle bage siden afr1;Jste med en af
vore Amerikadampere d'Hrr. Ingeniør B. Sua
ning og Værkmesteraspirant Scherning til
til Amerika for paa Statsbanernes Vegne at
købe eller bestille nogle svære Godstogsloko
motiver. Der er af Finansudvalget stillet de
fornødne Penge til Disposition til Indkøb · af
16 saadahne Lokomotiver!- Rejsen gaar først
til PhUadelphia W Baldwins' store, bokomotivfabriker. ,
I
Saasnart Bestilling har fundet Sted og Kon
trakt er afsluttet vender Ingeniør Suaning til
bage, medens Værkmesteraspirant Sche1.·ning
forbliver i 'Am{)rika for at kont:riollere Bygnin
gen af Lokomotiverne.

I 1915 udbetaltes der kun Dyrtidstillæ,g til
'gifte, der varierede fra 75 Kr. til 25 Kr. efler
Lønningernes Størrelse .indtil 1750 Kr. t By
erne og indtil 1600 Kr. paa Landet og 25
Kr. til hvert Barn. Til "Lønninger mellem
1750 Kr. og 2150 Kr. i Byerne og mellem
1600 Kr. og 2000 Kr. paa Landet ydedes der
alerte ,en Hjælp 25 Kr. til hvert Barn. Der
blev senere samme Aar yderligere bevilget
et Dyrtidstillæg af 75 Kr. til Lønninger,. der
dog ikke derved maatte bringes op over 3180
Kroner.
,_,..I 1916 udbetaltes der til l\Sifte 112'¼ Kr.,
til gifte 225 Kr; .indtil 3180 Kr. som Maks
imtimsløn, i 1917 henholdsvis 320 og 500 ind
til 6000 Kr., ii: 1918 480 og 720 indtil 6.000
Kr., i 1919 480 og 720 a: 750 Kr. indtil 6000 Kr.
som Maksimumslø.µ.
Red.

.Jysk-fynske Statsba�e
personales !3ibliotek.

Lørdag d. 26. Juni Kl. 8 Aften afholdes
�jnær Generalforsamliug i Bibliotekslokalet
med følgende Dagsorden: 1) Fremlæg.gielse af
Regnskab, 2) Valg af 2. Bestyrelsesmedlepi
mer i Stedet for Maskiningeniør Duseberg og
Overassistent Groth, der begge afgaar efter
Tur, 3) Valg .� en Revisor og en Revisorsup
pleant i Stedet for de efter Ti ur afgaaende
Assiste:nt Davidsen og Assistent Amorsen, 4)
Eventuelt, derunder nødvendig Forhøjelse ,at
Kontingent�t.
. Generaldirektøren.
Regnskabet fra 1. April 1918 til 3i. Miarts
Hr. Andersen�AlstruJ> er for Tiden syg og 1919 ser saaledes ud:
Indtægt: Kassebeh. f. f. A'ar 1213 Kr. 90 Ø .,
sengeliggende af en Tarins�gdom.
Ord.
Bidrag fra Interes. 7321 Kr. 10 Ø., Godtg .
Vi vil ,gerne udtale Ha-abet om, at vor øver
ste Chef StHlrt · tnaa blive helbredet for sine for bortk. Bøger 8 Kr. 60 0., Indvundne Ren
Lidelset', saa at han atter kan overtage . sit ter 68 Kr. 31 Ø., Restgæld til Bogtrykkeren
ansvarsfulde Embede. Dette ønsker vi saa 1414 Kr., ial,t lQ,025 Kr. 91 Øre. ·
Udgift: Indkøbte nye Bøger-2511 Kr. 25 Ø.,
meget mere, som den kommende næ
, rmeste Indb.
af nye Bøger 759 Kr. 90 Ø.,' Indkø-bte
Tid maaske kan komme til at medføre alvor-·
Bøger
til Erstatn. for udrang. 193 Kr. 92 0.,
lige Situationer for Lokomotivmændene, hvor
Indb.
af
Erstatn. for udrang. Bøger samt
for vi meget gerne ser, at vor .velmenende
Vedligeholdelse
af Bøger 312 Kr. 30 Ø., Nyt
Generaldirektør er i Spidsen for sin Etat.
Katalog og Udfærdigelse deraf 2914 Kr:, Tryk
sager 53 Kr. 75 Ø., Inventar 77 Kr. 97 Ø,;
Spørgsmaal og Svar.
Porto, Kontorhold 26 l).r. · 35 ø., Ulykkesfor
sikring 20 Kr.; Brandforsikring 84 _Kr. 58 Ø.,
Hr. Redaktør!
Bekendtg. i Jernbanebladene 8 Kr., Lønnin
De bedes gennem "Dansk L'.okomotiv Ti ·ger til Bibliotekar med 3 Medhjælpere, Bud,
dende" oplyse mig om, hvad der siden August Regnskabsfører og for Rengøring 2921 Kr. ·
1__914 og indtil Dato er. udbetalt til giHe saavel 23 Ø., Kassebeholdning 142 Kl'!. 66 0., ialt
10,025 �r. 91 Øre.
som til ugifte Tjenestemænd.
Antallet af Interessenter udgør 1762.
Je_g vil meget gerne vide Differencen!
Biblioteket indeho14er nu ca. 14,000 Bind.
En Uiift.
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Til Medlemslisten.
Overførte fra D. S. & M. ·F. til D. L. F.:
E. V. Agger, Skanderborg. I. C. Tøttrup, Thisted. Anker
Petersen, Masnedsund. H. P. Ortmann, Gb. C. C. Larsen,
Brande. Alf. Holmtoft, Struer. Heimann, E. Petersen,
Struer. J. Sørensen, Thisted. A. K. A. Berg, Fredericia.
K. J. Rost og J. Herbst, Struer.

fo rfremm e t t i l L o k o m o t i v f ø r er fra 1-5-1919
Lokomotivfyrbøder H. A . Loft, Aa_rh us H., i Stru er.
Forfr emmet til Lokomotivfyrbøder fra 1-5-1919.
Haandværker H. J. Jensen, Vi borg, i Viborg.
Forflyttelse 'under 3-5-1919 efter Ordre.
Lokfører L. 0.. A. H. Petersen, Kbhvns. Hovedbgd.
Østerbro.

til

Ændret Stationering.
Efternævnte nyudnævnte Lokfarere:
G. E. Poulsen, R. C.
G. Schultz og K. · R. J. Olsen er stationerede ved Kbhvns.
Godsbgd, fra den I. April d. A. i Stedet for - som lønt
bestemt i Helsingør.

J.

Navnerettelse:
Lokfrrb. H. C. M. Bøjsen, Kolding, hedder rettelig H. C.
M. Bojsen.
Død den 14-5-1919.
Lokf. P. C. Snoer, Aarhus H.
Navneskifte:

Lokomotivfyrbøder 0. R.. Petersen, Langaa, h edder
·Otto Reinh old Vedam fra 12-4-1919.
G e n i n d t ra a dt i N r. fra 1-5-1919.
Lokfyrb. uden for Nr. I.. C, Astrup, (Th isted) i Th isted
og Lokfyrb. ud.en for Nr. H . V. Petersen, ( Slag else ) 1

.Tilladelse til at bytt� Opholdsted under 21-5-1919.
Lokf. H. V. J. Helmer\, Fredericia. og Lok!. H. A. Loft,
Struer.

i Slagelse.

G e n a n sa t s o m L o kom o t ivfyb ø d e r fra 1-5-,-1919.
fhv. Lokfyrb. f. ,Melch i ors, · (Kbhvns. Godsbjld.) i
K bhvns . Oods bgd.

HAFNIA

;· vesier�ros· [iOiDJ��ns"·

Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 1919 ,
1
ca. 95 Millioner' Kr-oner.
Samletforsikringsbestand pr, 1. Jan. 1919
1
ca. 350 Millioner Kroner.

:

..
.
••
••
15, Absalonsgade -5, .
•
.
FODTØJ ..
Forr etningen grundlagt 1879.

:bør være D�res
. : LcveFandør 1

Emanuel Møller
& Co., Vinhandlere,
(v ed Vesterv old).

:
···········�···········
· · · · ·�- ·-··-

Vtd nye Etabltringer og eventuelt S kifte af Leverandør vil d'Hrr. købmand ikke
blive skuffede ved at træde i Forrttn(ngsforbindelse med os. Som Grund far dette
atanføres, vi sidenEtableringsaaret iB95haropnaaet tn mezet betydeligOmsætning

�; J EN S EN, Nansensgade 32.

St. Pederstræde 34 og 36

SPIRITUOSA

O,G VINE ---

.· �, .. ,

�

Vesterbrogade 107.

flnbefaler sig med alle
flarstiders fiskesor-ter:
I

paa Klasse- og Koloniallodder.
Gevinstetr udbetales billigst.

SKRAA, CIGARER

OG TOBAK - - - ts.
,

kø b e s b i ll i g s t i
Cigarforretningen, 1 stedgade

fiskehuset Kingo.

Højeste La an

Telefoner 4518-2897

Kvaliteten gør Udslaget,

E. Hansen

Bøger

Papir ® Musik
® Galante ri'®
Blaagaa:rdsgade 27.
®

Annonce-Ekspedltloner:
for Kjø benhavn: Chr. Hylver, So,mmerstedgade 22 1,
T elefon Vester 40U.
for Provinsen: L Rasmussen, Hans Tausensgd. 14, Odense.
Telefon 2288.

I

Telefon 3279.
i A/S LOUIS ULUEQUIST
' GARVERI & LÆDER-UDSALG
187, NØRREBROGADE 187.

KØBENHAVN L.

TELF, Tf\OA 444.

-Damehatte

Altid Nyheder
.Altid billigst • -

.. A/S Zillm.e:r,

Istedgade 126.
· Bemærk! Gamle Hatte ompresses billigt

Udgaar 2 Gang e ·maan edlig.
Reda ktion: Vesterbrogade 98 a 1, Kjø benhavn B.
Tlf. Vester 2895 v.
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig,
T egnes paa alle Postk ontorer i S kandinavi en .

I - _______,, ,_ I T;��:
�listJl:1ouse"
NØRREPORT
€n Hlædning
fremstillet af
dansh Buch
shin i moderne €n radet
facon.
'Cillæg.get er
det bedste der
· han fremskaf
fes i Øjeblik
. het og forar
bejdningen
\10r sæd\1an
lige durable.

.

Kr. 78-

SKOTØJSBØRSENS FODTØJ ® ® ® ® ® ® ®
giver altid Tilfredshed.

®

.

.........

n

NØRREBRO GADE 183.
..,,.._,.._""
,.,,.,
.,-,'.........►

"'"''"'"""

Broberg, 16-Amagertorv 16

I

,. •

........

Telefon,
3366

Dowlas
·· 1,85--2,35, Medium 2,50-3,00, svære Haandklæder, 2 Kr. pr. Stk.
prima Viskestykker 1,25-1,50-2,00 pr. Stk.
En Del ekstra gode Overdyner, ·underdyner lidt beskadigde paa Vaarene
af Vand bortsælges med 20 pCt. Rabat.
Vattæpper, alle Farver 22,25, 26,50, 31,75, ·svære uidne Tæpper 12-16-18
20-28 Kr. Et Parti svære Sokker 4,50 pr. Par.
Husk Rabatcu ponen for De har ikke
· Lokomotiv Tidendes
....................... ,
:
Raad til at lade være.
Raba c pon
• Største Udval ,. i Gulvtæpper Gardin er,
t u
i
,Sengeudstyr.
• ·•······""" _-. � :i><?�: ............ ... ' ·
Leverandør til ·varelott_�riet.

·I · · · ···• · · ··

· Spar 10 pCt. paa Glarmesterarbejde.

Køb deres Billeder og Fotografirammer i Glarmesterforretningen

Nørrebrogade 61� JOHS. HANSEN.

<.•'� Stort Udvalg -.Billige Priser. �
AU Glarmesterarbejde udfør_es - Alle Jernbanefunktionær,er _10 pCt, Rabat.

Personbanegaardens Marketenderi.

R yg

Fe L. Viltoft

�nbefaler sig til det ærede Lokomotivpersonale.
;:::;.:::��������::.:::i:::::�:::::::::::�::::::::;:��::::::::,::::::::::::��-�

Musikhuset Alleg:ro

N ø r re b ro g ad e 1 ..6� - Købe n h n.v n L.
Gramophoner ·og alle Musiki nstru menter.
Jernbanefu nktionærer 10 pCt.
GODTFREDMENTZEL

tobak.

MØBE�MAGASIN

N ØRREBROGADE 200. - - Telefon Taga 270,
Stilfulde, solideM 0 B LER.
M oderate Priser.
·
Lempelige Vllkaar.
Største Udvalg 'paa Nørrebro?

E. L. "W"EIMANN & Co.

M. Leo 33
mod

si.

Strandstræde 9-.:11, 4.

Guld- og Sølvvarer eri gr0s.
Intet Sa_lg til P.rivate.

Hoste og/ Hæshed._ Bloms-t'er
faas overalt.

.-------:,-----=:----,@:§]

Tlf. 5871 - 10871.

®

11\&ll

II

I c@:::l I� c@:::l J

og Kranse-f:orretnirtgen,

®

• Tlf. V. 7586. Falkoner Alle 28 E. D-ahlqvlst
·
..
5 pCt. for Jernbanefunktionærer.

Ernst Nielsens Conditori

21, J a gtvej 21
Telefon Taga 1581 x.
Anbefaler sig til de ærede Medlemmer.
.w,

11
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