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R_edigeret af C.. M. CHRISTENSEN.

Lønningsiovene.
Gennem Dagspressen naar Personalet efter
haanden at faa Sandheden at vide on1 den
nye Lønningslov, del ene Sted staar der
saadan, det a;ndet Sted noget andet, og til.
syvende og sidst faar Tjenestemændene dan
net· sig et Bi_llede af Lønningslove\lS Form
og derefter tager Diskussionen fat melleni
Tjenestemændene indbyrdes om Resultatet af
Lønningskommissionens, Partierne paa Rigs
dagen og Regeringens forenede Bestræbelser
- for: at slippe saa billigt .og saa nemt fra det
som mul'igt.
Det e:r: sikkert og det kan ikke bestrides�
at der er mange Hensyn �t tage, forinden
man naar saa vidt, p.t man kan lægge Kortene
paa Bnrdet og sige til Tjenestemanden: H.er
er: Resultatet og nu er I vel tilfredse.
Som Forholdene udvikler sig, er det imid
leirtid ganske klart, at baade Juli og August
ja maaske September gaar, forinden vor Løn
. ningslo
, v bliver vedtaget, og del kan hænde,
· at del er. bedst saaledes.
DeJ' er jo nu bleven sat en saadan Fart
paa, at Tjenestemændene kan have Grund
til at ængstes for, at der ikke bliver Tid for
dem. til at komme til at snakke med, og det
skuld� dog helst ske forinden Lovens Vedta
gelse, det e1, dog vidst det bedste.
Vi maa dog h1e;Here vente en Maaned, even
tuelt to og faa en, tilfredsstillende Lønnings
lov, end vi skal til Al have den lavet lom
umiddelbart efter den er vedtaget

16. Juni 1919.

Det er ikke aldeles givet, at d'Hrr. Lov
givere kan stole paa, at Tjenestemændene
- der ganske vist har vist, at de kan \resig
nere - uanset Lovens Indhold tager imod
hvad der bydes. Saadan er det slet ikk<e mere,
Tjenestemændene kræver, saaViel som alle
andre Arbejdere, _en ordentlig Løn for deres
Arbejde og Medbestemmelsesret, og det er
i sin Orden.
Men Tjenestemændene h'ar nu faa;et sat
Form 'paa Billedet, de ka:n nu se, hvad der
ei, dem tiltænkt, og efter de Røsber ait dømm:e,
der nu stadig surrer os om Ørene, kaIJ.t vi
mærke og forstaa, at der er Uro, og1 ;rp�n,
si:ammer n-c1, at ae har paa Fo
: rnemmelsen,
at de skal snJ-des og narres.
Og Tjenestemændene har so�eklar Ret til
at kræve at blive lønnet paa samme l\faade
som alle apdre Mennesker, nemlig med en
Løn, der staar i det rigtige Forhold til Lev
nedsmidlernes og andre Livsfornø�enheder�
Værdi og til den almindelige Arbejdsløn.
Spørgsmaalet bliver da: har man indrettet
sig paa dette og har man gennemført et saa
aant Princip konsekvent.
Lad \o s da se paa Sagen som den foreligger,
og lad os saa dømme dei,om.
f
Det man haii gjort er ;or det første, ,a t
man har lavet saa smaa Lø�ninger, som man
ovm•hovedet kunde ,væve bekendt; men man
kuade ikke komme frem :med dem som de
var tænkt, man maatte, for at de nogenlunde
kunde passere, have dem supp,level med saa�
vel Kmjunkturtillæ.g som Dyrtidstillæg -
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SLcdlillæg vil vi ikke lale om i den Forbin der, den som de har haabet paa skulde bringe
delse, det kan have sin Berettigelse, Solskinnet ind i Hjemmet efter de m��nge
naar det bliver retfærdig fordelt - o,g Graavejrsdage.
havde det i kke værel nok. havde man vel
M:an har med dette Syslem gcnnen�ført el
fundet paa endnu el Tillæg. Og det bliver godt demokralisk System og samtidig gjort,
der vel ogsaa nok Brug for.
hvad ·man. har ment burd� gøres for at til
:'vLen, son-i sagt, disse Lo Tillæg maatte det· l'redsstille de unge, de mest mobile, dem, der
til for al det kunne slæbe af.
e1· mest Grund til at frygte - ·hvis de ;er Wil
Vi vil clerefter gerne, spørge. 0111 der _ er fredse. De gamle er man ikke bange for! 1
nogen af Statens timelønnede Folk, der er
Spørgsmaalet er: faar man dem tilfreds
lønnet med Konjunkturtillæg? Saavidt vi ved. stillet? Vi faar se ! Har man faaet lavet en
I ed Hensyn til Dyrtids
findes der ingen. �'L
god Lønningslov eller har man lavcl en daarLilJægeL gaar del paa den �faade, at Arbej 1 ig Lønningslov?
Vi mener, -at der vil blive megen Uro om
derne har sikret sig, at tlelte gaar ind i Time
lønnen, hvis der skulde blive Tale om, at Loven, hvis ;ail le de forskellige Tiill;:eg skal
det skulde falde borrt. Arbejderne er sikre blive staa
. ende. De maa slettes ·og den v i r�
paa, at de bevarer den Løn, de. nu har, rog k.1 l i g e Løn b æves saaledes, at den mindsl
den bliver sikkerl større, ga,ar Priserne op; faa1; den Størrelse, cler nu er fastsat med
disse Tillæg.
nJen mindre - nej, aldrig!
Og saa maa man forøvrigt beholde del nu
::\.,1-<m 'Tjenestemændene -vil man nu give
Lønninger paa
saadan "l,rfoade, al man paa værende Dyrtidstillæg.
Forhaand bestemmer, al en slørre Del skal
falde bort om et Par Aa.r, uanset 0111 Tiderne
Rigsdagen har laget Ferie Lil 17. Juni, det
Lyder ikke paa, at man har den rette For
er b!evne bedre eller daarligere.
Om delte er vi rneget tilbøjelig til a.t mene, slaaelse af, at Tje11eslemændenc mangler
al Tjenestemændene, naar de ser denne Ma Penge.
Vi vil imidlertid haabe, al Regeringen søger
nøvre, vil protestere paa del kraftigste.
1
Og Cll Pr otesl herimod er ikke alene fuld Finansudvalgets Samtykke Lil at udbelale Ok
kommen berettiget, den er nødvendig. Vi maa taberlillægel til Juli_ og dernæst gør Skridt
nu, d,r \"i har ventet- saa læng,e, kræve, at Li I, al. der ligeledes de følgende M:aaneder,
Lønningsloven faar en saadan Form, at den indtil vi faar den nye Lønningsfov, udbetales
Tjenestemændene flere Penge, saalecles al de
·vidrnr Lilfredsstillende.
Del er Beløb. fra ca. 1100 Kr. til ca. 1'800 kan komme Sommeren over paa a1�slænclig
K1·., der· eventuelt kunne ko1i1111e til at falde M,aacle.
Der maa anvises Tjeneslemænclene Penge
bort,. og delle vilde medføre, at Tjernestemæn
dene, i Sammenligrling med Arbejdeæ, vilde· hurtigt, de maa have dem, medens del er
komme til· at høre til Samfundets daarligst Sommer.
stillecle Borgere i g e n.
M,an ser Ligeledes, at Lønning'slovens Form
er gjort meget behændig. Man har hævel de
lavest lønnede Tjenestem�nds Løn mest,
man hat· gjort Begyndelseslønninger forholds
Af Dagspressen vil vore M,edlemmer være
vis slørre,, der er :ikke mere et saa stort gjort bekendt med de Grundregi-er cfler hvilke
den nye Lønningslov skal bygges op.
Spi·i11g fra clen ene 'Ende til den anden.
·
Mian fristes derefter til al udbryde: ,;Herre
\'i ved megel godl, a l dette er det rigtige
Princip, 'Og ·vi skal være de sidste til at '.sige Gud, var det for al opnaa delte Resultat,
noget herimod; men er del retfærdig mod - at vi nedsalte en· Lønningskommission, der
d� ældre, som har maaltet trælle for en us nu har siddet i Arbejde til op over Ørene,
sel Begyndelsesløn, at de nu skal opnaa al Arbejde, der har taget dem saa fuldstændig
se, al den slore S.lulløn pludselig forsvin- fangen, at de helt har gleml at følge med.
-�
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Om igen.
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Udviklingen � eller maaske er det slet ikke
Kommissionens Overvejelse, der har dannet
Grundlaget f01� de fremsatte Forslag. M,aaske
er. det, naar man ser nærmere til, 'de for
skellige Partiers store I�æirlighed til den be
trængte Statskasse,. som har været den egent .
lige Drivfjeder til det som er sket og som \vil
ske i den nærmeste Fremtid.
Vi læste for nogle Dage siden i forskellige
Blade en Meddelelse, der omtalle, at nu skulde
Tjenestemændenes Lønninger reguleres, og
sluttede med at sige: ,,Forslaget Vedtagelse
vil medføre en v o 1 d s o m Stigning af Statens
Udgifter."
Her er man netop inde paa den Betragt
ning,· som jeg paapegede i min sidste Artikel.
Vor1e Politikere betra�ter enhver stigende Ud
gift til Lønningen· til Statens Tjenestemænd
som en stigende Skattebyrde. For vi. andre
ei� det en ret geneisende Betragtning; thi vi
- ved, at er der noget, som kan s.mtfo Befolknin
�:en iHarnisk, saa er det ny,e Skatter. Vi
er derfor ikke t jente med, at vore Lønninger
kommer ind under denne Synsvinkel.
Af M1eddelelser:ne fra Partimøderne i Rig,s
da,g-en, vil man yderligere faa denne vor Op
fattelse_ bestyrket.
Forsla,get, som det oprindelig var fremsat,
var; jo i sigJ selv ret kunstigt opbygget. Mi..an
skelnede mellem Grundløn, Stedtillæg, Kon
junkturtillæg og endelig Dyrtidstillæg1
Man· spørger sig selv: Hvorfor skal der dog
saa mange K1:umspring til for at bestemme
Godtgørelsen for. Personalet? Var det mon
ikke tilstr;ækkeligt at undersøge, hvorledes
vor1e Lønninger staar i Forhold til de nu
værende Priser og i Forhold til den øvrige
Befolknings Indtægter: i tilsvarentle Stillinger
og derefter reg�lere ogsaa vore Lønning�r.
Mlaaskei det ogsaa er betimeligt at gø:r:e no1glen
Forskel eftersom man bor paa en. Pl�ds, der
er; dyrere- eller billig:ere, i saa Fald er det et .
Forhold, hvorom der abso
_ lut ikke med Held
kan -lovgiv,es, men derimod et Forhold, der
maa crndnes administrativt, d. v. s. ved For
handling mellem Administration og Organi
saation. Det nu foreslaaede ·stedtillæg paa ca.
�70 Kr., faldende til Nul, er . vifkelig ikke.
alligevel i Stand til af ud.ligne Forskellen paa
Priserne i de forskellige Byer. Selv om det
•

ogsaa i Øj,eblikket va� et passende Beløb, saa
en Forholdet a f den Art, der hurtig forandres
og altsaa_ huntig trænger til Regulering, men
nu staar det i Loven og kan .ikke æn
; dres
uden at hele Apparatet sættes i Gang. Der
imod forstaar vi absolut ikke, hvad der menes
med Konjunkturtillæg. Nej, den er os for
kunsti_g.
Vi Jrnn altsaa forberede os paa at fan en
Lonrmigslov, hvor Grunulønnen er det m.ind
ste Beløb, suppleret med forskellige Tillc1:�g.
du l iisarnmen giver som Resultat for Loko ·
nH,Livfyrbøderne 1 KjøbeuhavJ -- 1-iv:is man
kan dømme efter Dagsi-)resseus Opgivels.er -,
vil opvise en Slutløn af ca. '80 Kr. pr.
U6e og Lokomotivførerne ca. 100 Kr. pr. Uge.
Det vil sige i Øjeblikket. Hvorfor har man
au lavet Loven saa kunstig, hvorfci-r har man
ikke ladet sig nøje med at fasts.ætte en Løn,
der stod nogenlunde i Forhold til de Vilkaar,
Jworunder vi i Øjeblikket lever, maaske sup
pleret med et Dyrtidstillæg, som paa en nem
Maade, uafhængig af Loven, kunde gøres
større eller mindre. Ja, hvorfor?
Venstres Partimøde, der kr,æv
, ede Kon
jimktm,tillæget forhøjet med ca. 400 Kr., og
den faste Løn tilsvarende m,indr,e, fortæller
os noget om Gr;unden.
Efter· denne �eslutning, der er tiltraadt af
Regeringen og de øvrig, e Partier, er det klart,
at der er \ruffet et Kompromis· - en politisk
Manøvre. Tjenestem,ændene, der skal arbej
de efter; Loven, spørger man ikke ti.I Raads,
hej, man forhandler C'Rigsdagen _om' den.ne
"nye Skatteforøgelse" qg tager nåturligvfa. her
størst.He1nsyn til, hvorledes Loven laider sig
forsvar� overior- Vælgerne.
Hel.i maa vi indrømme, at Venstres Stand
punkt er: ret snedigt. Tjenestemændene faar
ved
, Lov fastsat en Grundløn af en saadan
Størrelse, at den i kke skal forlede Tjenestet il at h�nfalde ti.I VeUevned, og saa mændene
1
suppleres de.n med et Konjunkturtillæg, der
skaJ bortlafde i 1921, et Dyrtidstillæg, der og
saa bortfalder, naar Statistisk Departement
erkl.ærer, l\t nu er Priserne faldet s�a stærkt,.
at man �1den dette Tillægi er: paa samme Leve
fod som' f. Eks. i 1914.
Vi faar: altsaa en Lov, der,.hvad Beløbene
angaar, maaske - jeg siger udtryk.kel� maa,-

..
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ske - er saaledes. al den kan frelst· Sam
Om Bladene har været rigtig underrettel,
fund el urlenom en Konflikl.
l.urde dog v.ære el Spørgsmaal.
[ Øjeblikket er' Sindene blandt Tjeneste
Efterhaanden som: Tallene (Lønnens) lager
mændene saa spændte, al der ikke· er lang1l l'astere Former, ser man tydeljg'l. at der hand
Lil a,abenlys Kmi.1p, derfor gælder del oi11 paa les.
...
den billigst mulige Maade at dysse til Ro.
T�nk engang!
l Aar'el: Hl19 handler man
Delte opnaas maaske med
_ den Form· for Løn med M1enneskeskæbner blandt danske Lox-.
ningslov, som. vi· nu kan se vil 1<:om'me, og givere.
Vælgerne kan ogsaa i den kommende · Løn
Fot· nogle· Dage siden læste man saaledes
kamp tilfredsstilles med,· at det jo slet ikke i ]�ladene, al Partiel "Venstre", det Parti-, der
e1· Meningen med de høje Lønninger, de skal· hovedsagelig i"epræsenterer den besiddende
blol gælde cl Par Aar.. 1\tf;en hvordan ser det Del af Landbobefolkningen, . de l\il1cnnesker",
ud om e l Par: Aar, er Forholdene da saale der under Verdenskrigen, medens Tjencste
des, al vi kan laale en saadan Ned.gang, tror mæ1idene knapt havde del tørre Brød, lukre
man paa, al den:almindelige Velstand er gaael rede, levede højt paa Kri�spriserne, Gang ned? Vi tror del ikke. Vi lror og haaber, fa, paa Gang kr,æve Statsstøtte f'or .... at forsyne
Yi] bidrage vorl yclerste til, al den en Gang Befolkningen med Landbrugsprodukter: del
faslsalle Arbejdsfortjeneste for den private Pa'rli havde paalagt sine Repr,æsentanter i
Arbejder maa holdes paa den nuværende Lønningskommissionen al arbejde fur, al den
Højde. Vi ved, at Ai·bejdernes Organisatio størst mulige Del af Tjenestemændenes Løn
ner vil sætte alt ind paa at holde Lønnein ninger blev g.lidende.
oppe. M1en naar del er Tilfæ�clel, hvor kan
l\11'edens Tjenestemæ
, ndene i de første Krigs
man da nu faslsælle i Lov, ·at. vor Arbejds aar som gode Borgere bar deres Del af Byt"
fortjeneste skal gaa saa væsentlig ned i 1921, den, den Verdenskrigen havde lagl paa Lan
som d�l er fo rudsat ved Konjunklurtillægets det og som de gode Borgere fr-emdeles har
Størrelse: 600--1200 K1·.? Vore Lønninger for maallel bære en Del af, saa skal de nu, icla
udsælles allsaa al skulle gaa ned i 1921 med Verdenshranden er delvis slukket og F�1ren
�
et Beløb, der gennemsnlilig bliver 900 Kr. e1• drevet over, og de stiller l(rav orn al
:\f aar Statistisk Departement erklærer. al J'aa de'res LeveviJkaar bragil
• op paa del Punkt,
nu maa Dyrliclslill,ægel borlfalde, saa vil vore som de 1naa have Ret til at staa paa: slra
· ks
Indtægter med eet Slag falde med 1200--1300 møder del Parti frem, hvis fornemste Tals
Kr. Vi vil da atter staa bagest i Hækken af mand 11ncle1-- Lønningslovens Behandling i
de claarligsl betalte Arbejdere.
1908 betonede, ,,a
_ t" Slaten burde være den
_..,, Om i gen
1 ' bedste Arbejdsgiver" frem og søger al fiske
Esbjerg i Juni 191!.l.
del mesl mulige til Fordel l'or Arbejdsgivereu,·
M:. NI o r t e n s e n.
Staten.
Det er Partiel "V-enslr-e"s Løn og Tak til
Tjenestemændene,, fo rdi de i Taa!I wcl bar
Krigens Byrder, medens de saa paa, al Hjem
Lønning og Politik.
mene bragtes til Forfald.
Lønnin,gskommissionens . Arbejde
lak),er
Og ,,,det betrængte Landbrug"s Hepræsen
mod Enden.
tanter: havde efter Sigende Held med si.gi me
: erne af den dens deres Jord og Ejendomme daglig slig:er
?\'lan begyncleri 1al skimle Ha:mm
Lønningslov indenfor hvilke \'Vi vil komme i Pris, medens man ude i de privabe Erhven·
til at leve i en �aaske lang Aarrække.
daglig forhandlede sig Lil Retle om betyde
·net er derfor kun naturligt, al Sindene er lige Løn- og Arbejclsforbedringer. bet i n
i Bevægelse, man har i den senere· Tid slugt ge cl e Ve u s l r c pa r Li e I. sin Tilslutning til
all hvad Pressen bød paa, diskuteret Udsig Tjenestemændenes, Lørmingslov aL. al Løn
terne.
;1ingerne handledes ca. 300 I<r. ned.
De kunde synes lovencle.
De øvrige P:utier paa Rigsdagen skal ikke
.
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qpfalle delte som en Erkl::e1·ing 0111. al vi
e1· L'ilfredse med den Stilling 'de indtager OYer1'01· Tjenestemændene, thi den er ikke dik
Lerel af Hensynet til disses Vel, men kun af
Hensyn til deres egen Slilling.
Ja, Bevægg1;1111dene til denne Sjakren 0111
M'enneskeskæbne.1· er jo ikke vanskelig al
[inde.
Vi slaar vel snarl for \' atg Lil Higsdagen, og
det er jo ikke mærkeligl, om man paa den
Kant p· bange fo1· al ko111111e ud til Væl
gerne 'med en saa stor Posl paa Udgit'lssiden,
som den ny Lønn.ingslov uvæge1lig maa blive,
del er maaskc ikke behageitigL, idel saadannc
slore l.dgH'ler kræver slør, re lndlægl.er Lil
Statskassen, og �\a e1· del r-arl al have en
Plade i Spitledaasen, der kan spille en Vise
om at saa OH saa ma· nge M:illioner sparede vi
jer1 for.
Og ·saa mærkeligt det end ser ud, synes de
øvdgc Partier a:L være gaael med Lil Han
delen - men hvacl, Vcnslr1es Slilling er vel
Vand paa deres egen M,ølle.
Men hvordan end Løuningslovcu kommer
lil al se ,ud, om den bliver anlagelig eller
ikke, saa piaa denne politiske Sjakren vække
lit Eflertanke, man maa gøre sig lda,rt, al
den næsle Sag paa Dagsordenen. 11aar Løn
ningsloven er 'bragl i I l avn, nrna vmre Kravel
om, at Fod1ancllinger 0m vore Jremlidigc
Levev:ilkaar maa føres mellem ligeberelligcde
der maa saa eflcrlryklrnligl som
Faklorer,
:
ove�ovedol gø1tig sættes Punktum fur slige
politiske J nlr:iger.
At Koujunklurlitl::cgcl skal borUalcle den
1. April 1921, dersom Lønningsloven iøvrigl
er antagelig, 1il den ;l'id maa vi sørge l'or
al have Sagerne saalccles i Ordrn. al vi er
lo ved Forhandlingsbordel og under andre
Fo1;m.er end åe nuvæ11ende.
Lad os 'da se, hvordan det gaar. om "Veu
slre" faar sin Villie, lad os se. , om ikke mæg.-.
ligern Faklorer eud delle Pari.i spiller 111ccl,
lad dem kun vedtage Lønningsloven med Be
stemmelsen om Konjunklur'lillægels Borll'al
den (til 1. April 1921, lad dem del - Il vis
ellers Løn
, nin_gernes SlørrcJse godkendes af
Tjeneslemændenc, 'Lil 'den Tid anlager vi, at
al l e Par!Lieme paa Rigsdagen og RegiPringen
for clen Sa,gs Sky1cl· med fo,rslaar, al Staten
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ikke har mindre Forpligtelse til al forhandle
med sine 'Arbejdere end alle andre Arbejds
givere - og saa forhandler vi paa en saadan
M.aade, al Konjunkturlillægel bliver slaaende,
J'orsaavidt ikke andre Arbejderes Løn er gaacl
'-knedad.
'

-

Penge.!

Penge!

Del er del Tjeneslemændene kræver.
I Bladels Nr. 10 anføres i en Arlike
, J ;,Silu
alionen" bl. a.: Regeringen behøve, r saamænd
ikke al væt"e ængstelig for, al det1 sk'al komme
gall afsted og udbetale for sit01,e Summer til
den enkelte Tjenestemand, der findes ikke
en eneste maanedslønnet Tjenesfomand, uden
at han - f. o' rsaavidt man drag:er en Sammen
ligning med Lønsligning�r i det private Er
hverv - har mang� Penge tilgode. ,
Ja, visl har vi m·ange Penge tilgode, hvis
fulde Beløb vi aldrig vil faa; man har snydt
os fo1• disse Penge, og man kunde vær dri
stig og gøre del i Tillid Lil, a:t der i11tet ;vilde
ske ved 1a,.L underbyde os; man havde vor
Arbejdskra.fl, og vi var bundne. Al: der
i vore Hjem vilde ske et Samm'enbrud, brød
man sig t'cjl om.
Slraks K1"ig:en brød ud, slog en anden stats·. lønnet Stab (Generalerne) i Bordel: ,,D,er er.
Kd-gslilsland, 25 pCt. har vi Krav paa." Re
geringe11 vred _sig. men maalle punge
, ud.
Hvor a nde1·ledes lyst . vilde del ikk'e ha ve
r
sel ud i vore Hjem, hvis
' Stalen, S,amf'undet,
havde sagl.: De 25 pCt. maa ogsaa tilflyde
Je1·nbanemanden, han er et Led, el meget
vigtigt Led, na.u· vort M!ili tær skal være krigs
beredl, og for at gøre SkriclLet fuldt ud lod
ham slippe med al betale 2 pCt. i Skal af
Pengene.
Men saa honnel var ma.n ikke, v'i havde
jo rasl Arbejde, fast Løn, og maatle da kimne
sætte Tæ1'ing e.fler Næring.
Den økonomisk haanle Tid vi har gaael
igennem hat" sat cl dybl Spor, men dybest
i de Hjem, hvor der er flere eller mang�
Børn. Del Slalen burde have ydel som pas
sende Løn . for Arbejdel, men som man ikke
fik, det rnaalle vi, søge den samme lnslilution,
Slalen, om · al. fa.:ci i Lønningsf.0trskud; naar
delle var· forlærel. og Lønnen dervied samtidig
l'or1n1.indskel ved de maanedlig,e Afdrag, sa,a
lyede man til Sl:atsljeneslemændene� L::tane
•forening eller _man tog Laa,n pa.a Veksl,er• , og
[ol" al klare Vekse.lafdra,gene maatlc .man i
mange Tilfælde opsøge Venner eller Bekendle.
· Del er g:aael langsomt men sikk-erl ned a.d
Bakke. All hvad man maatte købe skulde
belalcs med Toppriser. Vi manglede Toppri-
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sen fm: vor "Vare": vor Arbejdskraft for at
kunne følge med, derfor gled vi bagud, oig f�r
Længe, altfor længe tav vi. Man skjulte sin
Nød og1 Gæld.
1
Del er naaet dertil, at mange Tjenestemænd
i lange Tider har maaUet søg,e til Pantelaane
ren for at skaffe sigi Penge. Man skal vide, ,at
Peng,eudlaaneren paa Lønningsudbetalingsda
gen ,nødm, med Fuldmagt til at hæve saavel
Løn sorrn Dyrhdstillæg og for at modtage Af
dra� paa Laan !
Saaledes '.ser det ud i en Tjenestemands
IIjem,
hvor der er Børn!
Det skal med Bestemthed; med V�g:t kræ
ves, at vi faar1 yderligere Penge ud over
vo1� M1aanedsløn fastsat hver M_aaned med en
større Sum.
--y;-

Fra vore Pedsteforældres Tid!

Da det i denne- Artikel omtalte "Lokomo
tiv" med et mildt· Udtry,k kan betegnes som
ejendommeligt, har jeg ment, det kunde have
.
Interesse som eri Kurios:ilel og til Belysning
af svundne Tiders Synsmaader, at omtale
dette.
Lokomotivets Konstruktion fremgaar af
Illustrationen, og i det føigende skal jeg gen
give Artiklen i den Form, hvori den frel'nkom
i et svejtsisk Tidsskrift Aar 1850:
"Engelske Blade bringer en ny Opfindelse
indenfor Jernbanevæsenets Omraade, hvilken
vi, paa G1�u:nd · af dens Vigtighed, ikke vil
undlade at hringe til vore Læseres Kundskab.
Saa meget mer!e. , som vi ved Hj.æilp af en 1I'eg
· · Sprogø.
ning kan anskueliggøre den.
Fra flere Sider har der været rettet Fore
I Italien gjordes f:ornyiig den skarpsindige
spø17gsei om Som'merpensionatet paa Sprogø Opfindelse, at fr:embring,e Drivkraft til Jern
i Aai� v.ild� blive genaabnert.
banecr ved Anvendelse af Heste, hvorved de
Vi kan t den Anledning meddele, :at FæJles dyre Damplokomotiver helt ov:erflødiggøres.
ud valget overifo�· Generaldirektoratet ha,r ud
Det første Eksemplar af dette nye Befor
talt Ønsket derom ogi B-eneraldirekloratet paa a11�1�smiddel er allerede ankommet til Eng
sin Side har stillet si�; me:get imødekommende land, hvor: det arbejder paa "Syd-Vest-S:elslrn
og ha11 undersøg� Mulighederne for Etablisse bel"s Skinneveje.
mentets Genaabning.
Det ny,e Lokomotiv; som kaldes I 'm p u 1Da imidlertid Forpc1gteren af Sprogø stil s o ' r: i ::;. , besitaar, som: det ses at' Teg11inge:n,
lede siæ meiiet uvillio: hertil og stadig. frem af en aaben Vogn, hvori Hestene anbringes
holdt de hern1ed forbundne Vanskelig,heder, paa en saada,n Maade, al saavel de1:es Tr.æk
besluttede Generaldfrektoratet at lade en Re k:rafl som deres Væ,g:t kan benyttes. Hestene
præsentation tage til Sprogø for at søge truf shtai; paa en. fuldstændig, lige Platform, der
fet en Ordning.'
ved deres Gang sættes i tilbagegaaende j,e
Den 30. M!aj va1· saaledes Søfartschef' H1eise, vægelse, meden,8 Dy;rene selv, ti�ods deres sta
Kontorchef Zakariae, Assistent Chr. Schmidt dige Gang fremefter, ikke kom111er ud. af
og Lokomotivfører Ricl1. Lillie paa Sprogø for Stedet.
ved Forhandling med F,rn·pagLeren at na,a en
De:nne Plalfol'm, opkaldt efter Opfinder'.en
Ordning for s,omm:erpensionatets Genaabning, · Pie di v e 11 a, .bevæger: en Akse, som ved
hvilket lykkedes.
Tanclhjulsudvek'sling staar i Forhinclelse1 med
Betjeningsspørgsmaalet, der ruinmede de en Skive, gennem hv:ilken Biev,ægelse, ved
stør1sle Vanskeligheder, mener Organis�tio Hjælp af Snrn·etræk
. , ov!::rføres til H:oved-.
nerne at k'unne være behjælpelig med, saa Tje aksen: ,,Lokomotivets Dr:ivhjul".
nestemænd, de1: trænger til Hvile, atter i Aar
De forskellige i'.ndbyrcles Forhold mellem
vil Inin:nc glæ,clc sigJil a.1.\ finde denne,;paa Tandhjulenes og Snoirskivernes Diameter er
Sprogø, hvor Sol, Luft og Vand er i rigelig bestemmende for 'de forskeUige Hastigheder.
M:ængde.
Hestene skal kun holdes i almi:ndehg Skridt
Etablissementet vi'l lv�-e1·e aabent i ca. 3 M:a.a gang; men Lokomotivets Hastighed kan 1:egu
nedm� og Prisen for Opholdet vil blive ca .. leres o,g ener Øn.skø sæUes op til ca.. 60 •e n
Kr. 2,20 pro Persona.
gelske M�l il Timen, uden at Dy.t1en.:es B:ev.æ,
gelser, behøve11 a:t foroere, :s.
1
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Den Tanke al bruge Hesle 'i en Vogns In
dre, for gennem deres Krafl al kunne forøge
Hastigheden, er allerede gammel. Der har
gentagne Gange værel gjo,rl Forsøg paa al
. bringe delte til Udførelse, men hidl il har dog·
ingen kunnet naa Resultater. For yderligere
at forøge Drivkraften overvejes det at for
syne M1askinen med eu lukket Overbygning,
saaledes al 'He.slene m'. fulclslændig beskyttede
mod Vejr 'C�g Vinci.
Den omtalte nye Maskine et"' opfundet af
en. Ilaliener \red Navn Clement Masser'ano
fra Pig,neral 'i Piemont, og. er, som allerede
før omtalt, ankomm
: et til England, hvor den
ar· bejder paa Nine-elms Stationen i Banesel
skabet "Sycl-Vesl" til alles Till'nedshed, ved

vendt kan l\{askinen ogsaa s'tandses uden al
Heslene behøver at afbryde deres Gang.
Ved den ring•e Kraftanspændelse denne
M,aski.ne fordrer af .Hestene kan· diss:c ud
mærk el godt arbejde 8 Tlmer daglig. L Løhel
af 'disse 8 Timer kan Impulsoria minds,t til
bagelægge 8 Gange 30 Mil. Da nu en Hesl
koster· 2 Schilling om Dagen (hvorved 4 Hesle
allsaa kun k:om'mer Lil al koste 8 Sehillin�
daglig), men Stenkul kosler ½ Sichilling pr.
mil, eller �alt 6 Pd. Sterling (. 120 Schilling)
om Dagen fot• samme Vejlængde, saa er del
indlysende, hvilken overordentlig stor lnclfly
delse en ·saadan U clgiftsbesparelse maa have
saavel paa Jernbanernes Drifl som paa In
teressenternes Stilling; thi Dr. Lardner har i

nlmpulsoria".

Forsøgene transporteredes over 30 Vogne ind
paa Stationen, som er 'beliggende paa en stærk
sligende �tr�k'ning. Lokomo
' livet �t· kun byg
get til 2 Heste, del tilbagelæggier 7 eng. ·.Mtil _
i \Timen; n1en man haaber al lrnrme b1inge
Hastigheden 9p til 15 a 20 Mril i Timen, lige
som man 1:egner med, at der ved Anvendelse
af ·4 Hesle skal kunne opnaas mindst sanune
Hastighed som Damplo�omotiveme.
J m pul s ori a kan ligesom Damplokomo
Livernc køre � begge Helninger uden al He
stenes Sli.Jling behøve!" al forandres, den er
saaledes indrettet, at M1askinen kan forts,æHe
· sit Løb selv om Hestene s:taar stille, og. om-

•

sil værdifulde Værk "'R.ailway Eeonomy"
(Jerubane Økonomi) beregnet, al den hidtil
anvendte Drivkraft ved Jernbanerne andrager
fra over Halvdelen til fire Fcmleclelc af de
samlede Udgifter.
Hoveclfo1ideJen ved den11e nye lVI:askiue lig
ger dog selvfølgeI�g de1i, at den ved sin P1is
billi,ghed 'Llrnliggør Anlæg af Jernbaner paa
Sidelinie�·, og til Steder, hvor man, med de
hidtidige' slore Drivkraftsudgifter, ikke har
Lurdel lænke clerpaa.

.

E. K.
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Eksplosions-Fyringsanlæg.
Ved at _finmale Kul og blæse Støvet gennem
særlige Brændere ind i Fyr,e t - den saakaldle
Den I. Juli kan Lokomotivførerne A. f. C. Madsen Kulstøvfyring - p,pnaas langt bedre Udnyl
Gb., Sophievej Nr. 13 1, Kjøbenhavn V., A. N. P. lelse af Kullenes Brændværdi end ved almin
Carlsen, Odensegade 12 8, Aarhus og R. P. Rasmussen, delig mekanisk eller Haandfyring med middel
Esbern Snaresgade 12 2, Kjøbenhavn B. fejre 25 Aars store Kul. Systemet kræver imidlertid Kvær
dagen for deres Ansættelse som Lokomotivmænd.
ne, Sigter, �førrerum og der Lil hø1·ende Transportmidler fo,r Kullene, og Kanaler til Stø
vet, hvor•_for Fremgangsmaaden knn betaler
sig ved i5tørre Virksomheder eller hvor Kul
Ekstraordinært
støv findes som Affald, f. Eks.: ved Kul
Hovedbestyrelsesmøqe
gruber.
Saadanne Anlæg: findes bl. a., i England,
den 3. Juni 1919.
Sydafrika og Amerika, samt enRelle Steder
Soph. Jensrn fraværende.
i :Tyskland, hvor Systemet, trods talrige ForD a g s o r d e n:
søg, ikke luu" fllndet videl'e Udbredelse.
1. Tjenestetidssagen.
For:nylig er der i Tyskland udtaget Patent
2. Lønsagen.
paa et Eksplosions-Fyringsanlæg, som menes
3. Eventuelt.
at besidde Kulstøvfyringens Fordele, men
P u n k t I. f o r m a n d e n gennemgik de enkelte ikke kræver ,nogel Hjælpemaskined, saa _at
Punkter i et fremlagt forslag til Ændring af Tjeneste- Anvendelse kan finde Sted ved selv ganske
tidsreglerne.
smaa l(edelan.læg.
Efter en meget lang Diskussio� om de enkelte PunkVed dette } yringssyslem falder Kullene fra
ter i forslaget enedes man om, at forretningsudvalget en Fyldelragit i begrænset Mængde ned i en
udarbejder et nyt Udkast paa Grund af de paa Mødet slærk "Fyringsbeholder", der er forlænge{ til
fremsatte forslag og Udtalelser.
en Art Brænderlud ind i Fyrel og modsat
forslaget vil blive tilstillet Generaldirektoratet i inde- denne har et sværl "Bundslyk)rn". l\'Lellem
værende Maaned.
F'yldetraglen og Fy1ingsbeholderen findes
P u n k t 2. f o r m and e n redegjorde for Henvende!- endvidere en Afspærringsklap, der aab-ner
sen til Statsministeren. Omtalte derefter de om Lønnedefter. Gennem. Bundstykket trækkes et
sagen fremkomne Oplysninger og udbad sig _derefter Patronbaand, og ved en indstillelig Mekanisme
al'fyr-es med visse M1eUemrum en Patron
Medlemmernes Udtalelser hertil.
Efter at man grundighavde debatteret Spørgsmaalet ved- Sprængstof. Herved luk.l{es Afspærringsklap
tog man at udsende Spørgeskemaer til Medlemmerne. pen lil Fyldetragt.en, og Kullene i Fyringspu n k t 3. f o r m a n d en foreslog, at man, paa beholdet'en pulv,eriseres og blæses, ind i Fyret.
Grund af fraværelse fra Danmark af saavel formand De Kul, /'iOl11 ikke er blev-et tilstrækkelig finsom Næstformand, Kredsformand for Lfb. og Sekretæren
delt falder )1ecl paa Fyrrislen og holder denkonstituerede et Medlem som formand i den Tid.
nes Ild vedlige til Antænding af næst Yulstøv-,,Indb]æsning".
Hertil valgtes Lillelund. ·
Fyringsbeho�deren og den oven over væ,Man vedtog derefter en bestemt Ordning for forrende Tragt er monteret paa en Søjle, der
deling af Arbejdet paa Kontoret.
K a n n oplyste om de indkomne Beløbs Størrelse til har Hængsellecl forneden, saa at Rekylen fra
, Spr,ængstoffet kan optages; ved Rystels1en
Bygningsarbejderne.
Delegeretmødets Referat forelaa nu færdig fra Sekre- falder Afspærringsklappen necl og aabner ror
tærerne og det vedtoges, paa Grund af den uforholds- en frisk Portion Kul, hvorefler en stærk F.ie
mæssige store Udgift ved at lade dette trykke, at de1 stiller Søjlen lodr-et, og alt igen er klar
maskinskrive og udsende dette i et forholdsmæssig lil Affyring. Del hævdes, at hele Anlæget
e1' ganske ufarligt, da Palronerne indeholder
Antal til Afdelingerne. _
C. M. C.
et "Sikkerheds-S,prængslof", der kun kan
eksplodere ved det særlige Anslag.
Dette Eksp}osions-Fyringsanlæg �r rrieget

25 Aars Jubilæum.
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interessant, da det paa en yderst 'simpel Miaade
løse1� Spø1·gsmaalet pm Kullenes Findeling,
Tørring og Indblæsning. Hvorvidt det faar
blivende Værdi, maa Praksis vise.
-- E. Maskinsmøring efter Gehør.

For mange Aar siden 01ntaJte og afbildede
T. frn• Mi. V. et Høreapparat - Maskinistens1
Steroskop - med hvilket man kunde lokali
sere Stød i Maskinen, egentlig kun en bedre
• Udførelsesmaade af den kendte Lytte.pind.
Et lignende Apparat har man 1' flere Aar kun
net faa hos Otto Bolte i Hamborg: det har
været anvendt en Del ved Landmaskiner, og·
hai' under. Krigen, hvor Spørgsmaalet om: Smø
relse-Økonomi er blevet særlig aktielt, fa.aet
en hel ny A1wendelse, som en Art Regulator
for Smøreforbruget i en Miaskine.
Økonomien kan jo som bekendt føl'e en
saa vidt, at Lejet ødelægges ar ro�-.. lille Olie
tilførsel, medens man paa den anden Side
'Jet udsættes for at smøre for rig,eligt, naar
man tror et Leje har Tilbøjelighed til Varme.
He1' kommer Hø1�eapparatet - en Mikrofon,
der overfører og forstærker Lyden gennem
Kontakter, der indføres i Øregangen. - kendt
fra uhygiejniske og uæstetis.kc Gramafon
lokaler - til Hjælp, idet et daarligt smurt
Leje karakteriseres ved en slibende Lyd, der
meget nøje kan holdes ude fra den glidende
Lyd i et rigtigt smurt Leje, .- ikke høJ•ligl
for det blotte Øre, men ret stæ,rkt gengivet
af Mikrofonen.
Man k�m saaledes indstille sil Smøreappa
rat efter Gehør, idet man giver mere Olie,
indtil den slibende Lyd er ophørt eller om
vendt kniber paa Tilgangen lige til Lyden
viser: sig o. si. fr.
Tæring af Kondensatorrør.

Delte uhyJ�e vigtige Spørgsmaal har jo flere
Gange været udførligt og oplysende behandlet
il T,. l'or1 1VI1. V.; og det kan maaske have fln
teresse al høre, at et fransk Forslag gaar·ud
paa at dele Kondensatorrør�t i to - et ydre
og et indre - ud fra den .Forudsætning, ,at
det altid e1' en meget ringe Del af Rørets

I HAFNIA
I
.

krumme Overflade, der re.r tæret,· hvad man
let kan overbevis� sig om, ved at se paa [tlen
indvendige Side af del beskadigede Rør. For
doble1� man derfor Røret; d. v. s., hvis m'a,n
læ.kker et ydr:e ·Rør om det indre, og"trækker
dem' færdig sammen, vil der v:æ,rn en megel
sto11 Sikkerhed for, al de tærede· Partier i.
det yderste Rør, ikke ·vil vær,e sammenfal
dende med dem i det i nderste.
Et saaledes fonloblet Rør s!lrnlde have
samnie Tykkelse s;orn del enkelte, 'll'ukneRør,
men sikkert mere end den dohbelle Levetid.

Betonskibes Afløbning
ha11 voldt en Del Besvær, og selv den eje11dommelige Løsning·, man anvender i Norge,
at vandsætte Skibene med Bunden opad, og
lade dem selv ,,ende sig ved Irnlpumpning af
Vand, er maaske ikke saa let at gennemfø1·e
ved slørre Skibe. Et engelsk Væ;rft har fore
slaaet, al bygge Skibene i en Flydedok; her'
ved skulde man orpnaa at Formen til Skibet
kunde blive staa,ende i Dokk1en og stadig be
nyttes til· Skibe af samme Type, umiddelbart
efte11 at Vandsætning havde fundet Sted. Den-,
ne sidste skulde foregaa paa den Miaaide, at
den ydre Form ble\' trnkke:l lidt tilbage,
hvorefter Dokken sænkedes lil Skibet flød,
,.
og man undgaar saaledes de svære
Kraflpaa"
virkninger, der altid vil ·være til Stede, naar
et: Skib løber af Stablen, samtidig rnecl, at de
lang:t tidligere kunde sættes i Yandet, endnu
medens Betonen ikke var tørret helt.

! Ye�ler�ro� ��oloj��u� 1
: 15, Absalonsgade 15, :
: bør være D�res
: Leverandør 1
:
: Forretningen grundlagt 1879. :

FODTØJ:

.••••••••••••.•..•••..................
Husk
Fiskeforretningen,
Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 1919
1
Is te d a de 1 0 9.
ca. 95 Millioner Kroner.

Samlet forsikrin�s�estand pr, I. Jan, 1919

ca. 350 M1lhoner Kroner.

Annonce-Ekspeditioner:
for Kjøbenhavn: Chr. Hylver, ·Sommerstedgade 22 9,
Telefon Vester 4011.
for Provinsen: L. Rasmussen, Hans Tausensgd. 14, Odense.
Telefon 2288.

1

g
· Tlf. Vester 1347 y,

Altid frisk Fisk til Dagens billigste Priser.

J.

Osborne,

Ny Indehaver.

Udgaar 2 Gange maanedlig.
Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B.
Tlf. Vester 2895 v.
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig,
Teilles paa alle Postkontorer i Skandinavien.
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€n Rtædning
fremstillet -af
dansk Suck
skin i moderne €n radet
facon.
Cillægget er
det bedste der
kan fremshaf
fes i Øjeblilt
ltet og forarbejdningen
vor sæd"an
lige durable.

Kr. 78
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SKOTØJSBØRSENS FODTØJ
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NØRREBRO G ADE 183.
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giver altid Tilfredshed,
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T;��:n Broberg, 16 Amagertorv 16

Telefon
8856

Dowlas I ,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 uldne Tæpper 12-16-18
20-28 Kr. Et Parti svære Sokker 4,50 pr. Par.
Husk Rabatcuponen for De har ikke
Lokomotiv Tidendes
R·;b·;t��p��.. · Største u::::� t!I
Gardiner,
I •.
Sengeudstyr.
. � :P..�t '.
Leverandør til Varelotteriet.
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Køb deres Billeder og fotografirammer i Glarmesterforretningen

@

Sp_ar t O p_Ct. paa Olarmesterarbejde.

<3-!:® Stort Udvalg - Billige Priser. �

Nørrebrogade 61, JOHS. HANSEN. ·

Alt Glarmesterarbejde udføres - Kile Jernbanefunktionærer 10 pCt. Rabat.

Personbanegaardens Marketende,ri.
Fe L. Viltoft

anbefaler sig til det ærede Lokomotivpersonale.

1·

����������������������-�
Musikhuset AllegPo

Nør r e b r o g a d e 16'3 - Kø b e nhav n L.
Gramophoner og alle M usikinstrumenter .
.Jernbanefunktionærer 10 pCt ..

tobak.

Leo 33

mod

Hoste og Hæsh-ed.
faas overalt.

GO�TFRED MENTZEL

MØBELMAGASIN-

N ØRREBROGADE 200. - - Telefon Taga 270.
Stilfulde, solide M Ø B LER.
Lempelige Vtlkaar.
Moderate Priser.
Største Udvalg paa Nørrebro I

•

E.- L. "W'EIMANN & Co.
S-c. 'Strandstræde 9-11, 4.

Tlf. 5871 - 10871,

Guld- og Sølvvarer en gr0s.
Intet Salg til P.rivate.

Kranse

Buketter

Blomsterdekorationfitr

Blomstel-loPretningen "Bellis",.

Foreninger
10 pCt,
·

St. Kongensgage 90 :: Telefon: Palæ 690 y.

®

. Ved Martin Orlebel, ·

Ernst Nielsens Condltori

Telefon Taga 1881 x.
21, Ja g t v ej 21
Anbefaler sig til de ærede Medlemmer:

M

