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Delegeretmødet.
.
'

Stemningen paa det ekstraordinære Dele
geretmøde i Odense\. hvor cien foreløbi.g1e Af
gørelse i Lønningsspørgsmaalet
skulde træf
•
fes, var til en Be;gyndelse meg;et bevæget, vel
mest paa G1�und af, at M;odstandere af at god
kende det forelagte B.esultat var de ivrigste
og de først� til at begære Ordet. F:orsaavidt
man da ikke for:stod Stillingen og vidste, at
de M1edlemmer, der kunde tiltræde Forsla:3et,
var· mere beskedne og vilde afvente Begiven
hedernes Gang forinden de greb ind, maatte
man faa et fejLagtig1t Indtryk.
Optakten paa Delegeretmødet havde da og,
saa_ en saadan Karakter, at selv drevne Or
ganisationsmænd troede paa, ,at Hovedbesty
relsens Forslag vilde blive forkastet med stor
Majoritet.
Imidler:tid gik . det ikke , saadan, thi efter
haanden. som Mødet skred frem �ar det _gan
ske øjensynligt, at der, tl'ods de kraft�ge Ud
talelser: ved Miødets Begyndelse, var Stemning;
for 'den af Hovedbestyrelsen iforeslaaede Re
solution �,g -Resultatet) :var, '1da ogsaa dette, at
1
denne med en ,Tilføjelse blev ve.dta,get med
stor Majmitet.
Det Resultat, der, forelagdes paa Mi;det, var
da ogsaa af en saadån A:rt, at den selvstæn
dige og t ænkende .Organisaitonsmand maatte
kunde erkende, at de Fremskr�dt F:orslaget
bød paa, var af en Beskaffenhed, der ikke
tillod Forkastalse.
Gang,en i Borhandlingen var følgende:

2. September. 1919.

Efter at Fo
: rmanden i en længere Tale
havde redegjort for de Forbedrin:ger det
forelagte Forslag bød paa i lVI1odsætning til
.Kommissionsforslaget.. og efter at saavel
KPedsformændene for Lokomotivførerne som
Lokomotivfyrbøderne havde haft Ordet og
ganske kort havde anbefalet at undlade F·or
kasklse, _mødte Modstandere af Resultaterne
.op og anbefalede .i kraftigre Vendinger Jrnre
Forkastelse.
Efter al de fleste af de tilstedeværende
Modstande,re havde haft Ordet, fik l�orman
den paany, Ordet for at replicere til de for
skellig� Ta_le,re og for at besvare forskellige
F01° espørgsler.
I en saglig; og rolig, Tone og i en kraftig og
værdig Form tilbageviste Formanden de af
forskellige Talere fremsatte .uholdbare Paa
stadne og igennemførte sin Replik paa en saa
d,_an Maade, at F:Orsamlingen meget energisk
,gav sit Bifald til Kende.
Gang paa Gang havde forskellige Mpdstan
dere Ordet, og kun en ehkelt af disse var i
Stand til at begrunde sin 'Opfattelse paa sag
lig om end �kke overbevisende M,aade. Det
viste sig da oigsaa, at Hovedbestyrelsens Ar
gumenter for at godkende· den forelagte Re
solution bevirkede, at Delegerede, _der før kun
heftede sig ved, at de paa Stemmesedlen fore
slaaede Beløb ikke var �aaet ..for.stod. ,at der
i Virkeligheden v.ar opnaaet ,saa reelle, For
bedringer, aJ man kunde mo
' dtage det opnaa
ede Resultat.
Ligesaa indlysende det er, at det er en
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._,
let Sag-at høste Bi. fald paa de kraftjgste Ven
c:li}-lge:r o- ,gI paa de S,tore krav, ,lige sak vanske:
-. lig·· var den Opgave·· Hovedbestytels:en paa
dette Miøde havde, thi. den fm ganske an
svarsJøs. Side f9rindep Dele_geretmødet rejste
� Stem:riing .;-skulde, besejres og, dette l�.kkedes:i
· :ganske-. ,i Overensstem·mel,se• med den Opfat
tels�· Hovedbestyr:elsen paa F:orh'a1and havde.
: -- L'okiomotivmrendene, der til dagli:� j deres
°
·- · Gernm,g skal bevare deres Li,gev'�. viste ved
<,len 1::r;ufrfo _ Beslutning, at de· �anske· billigede
'den af Hovedbestyrelsen ·anvendte Fremgan,gs
maade. o� de o.i;�saa, naar, de behandler:
deres e gen øk;onomiske .S:tilling, i kke \adet
sig be,snæ,re af de stote Ord og lysende Per
spektiver ) men koldt og roligt dømmer om
Situationen og handrnr: det�fter,
b:ereftet gennemførtes D,eJeg
· er,etmødet .paa'
en Ml•atide. der tjener dette til Ære og Ul
t:ok:Omotivm.æ.ndenes Gavn og j den f'uldstæn°
digste Overensstemmelse med Hovedbestyriel
sens Ønsker,
Vi: føle1� os da ogsaa overbevist out, at s,elv
tit:\ 1itilfredsc e, fterhaanden vil Wu,nne se. qt
de ppnaaede Resultater· ingenlunde et til . at
kimse af, tnen betydeil', at Lokomotivmæn
dene denhe Gang e:r kom'men fl'em mod bedre
. og sundere økonomiske Forhold og at de :vil
glmdes ved, at de ikke opnaaede deres iHen
sigt.

Det ekstraordinære
Delegeretmøde i Odense
den 25. August 1919.

I

Dagsorden: Lønningssituationen.
F o r m a n d en aabnede M:ødet og bød vel
komm·en og 'rede,gi. jord
. e for Aarsagen til Dele
geretmødets Indkaldelse,
S e kr e t ær e.n oplæste Navnene p:aa de
valgte Dele 1gerede, samtlige 92 Delegerede var
tilstede.
Til Dirigenter valgtes Lokf. Mia d s e n, Gb.,
og Lokfb. N. L, Hi a n s e n 1 •Fa;
Det v e d t o ges 'at H, B. S,ek:re;l.ær;er førte
' '
Forhandlingsprotokollen.
·For 111 a n d e n redegjorde for Lønsttu,ati
onens p:orJøb fra Lønningsk'om1nisionens Ned
sættelse, omtalte den Hemmelighed, der havde
omgivet denne, omtalte hvo,
• rledes Dyrtiden

havde udVikiet sig, og h:;t
' vde bevirket,. at Tj .eP��t.e�(3jl\dsfor1g\a:n;i,sat�:ojn'.ejrne h�vde ma
1 ,aitte�
stillet Krav om forøget Dyrtid,stillæg,1 hvilket
beviJ:'.kede, a :t der_ fra Regerill;g)ens Side lagdes
et Pres paa Kom'misic;meill f:or at fremskynde
A\r:bejdet, ,' :og dette Pres bev:irkeµ,e vel nok �
nogen Grad, at Resultatet ikke blev det, ma_11
egentl:igi havde ve,ntet,
-Omtalte berpaa, 'den�Forhandling; ct,e, if: havde·
væ:r:et med 'Administrahonen. M�d H�nsyn
til de Krav, der var stillet, havd� Miedle,m•
me:rne haft ·Vejlighed til at tage. Stilling, det
Krav, der var sat, var naturligvis sat som_
Forhandlingsgrundlag, og 'det va:t bestemt, at
de:rs,om Kravene 'ikke kunde genn.emi'øre1 s_,,
skulde et ekstra De-legemtmø
' de .indkaldes, ,
: ikke
kunnet g,ennemfø,•re,
Kravene havde 'man
,
hvorfor man :m� forelagde Spøi·:gsmaalet for ·
Delegffiietmødet.
·(
Uddybede deriefter Spørgsmaalet om' Lø
' n•
systemet og paaVi·ste Reg,eri'ngens Stillin� med
Hensyn til Spøtrgsm1aa.Iet o m Gifte og Ugifte.
�ed H:ensyn- til Lønsys,temet havde• man
t:iUltlrlaiadt de;ttei, u,dfra: den Betragtning, at 1700
i)ok'm. f' kke 'vilde vltjr!fft S.\a:nd til at :nciikkB ved
tiJV\a;d 60'000 'Djeinieste1m:�n.d havde erklæ�·/e1t
sig tilfreds med,
1Mied Hensyn til Klasseficeri11g,en havde H.
B. f:ori at muliggøre en Intøde ,kommelse
af Llokomotivm:æn
: denes Lønkrav, fo:te:slanct _it
9. og ·10. L'ønklasse slog,es s·ammen i en Klasse
for. derefter at ,anbr;i.;nge Lokomotivmændene:
i: den ledigblev11
, 1e 10. L'ønnin!g!sk'lasse, dette var
dog ikke lykkedes.
i
Redegjorde derefteir for Komn1issionens Mio
tivering for de forskellige Tillæg og de Krav
de11 var stiUe1t ,om! Forbedring af disse Xii.Uæ1g,
Kommissionen havde1 imødekomm.et Spørgs
maalet om L'ønanciennitetsber:egnilljg!en
, for Re.
servepostbude og Stationsarbejder,ei, men den
havde ikke taget HensyJn til Lokomotivfy,rbø
derne,
Omt_alte de Kr�Y-i der: v;a!r stillet Qm (Ben
sionsordning, Rangergodtgørelsenne m. m., og
de Forhandlinger, der var, ført med Finans
ministeriet o'm' de fremsatte Krav orn F;orbed. ring af Lønkomm
' issionens Forslag, en For
handling, der havde strakt sig over 3 D.ag;e,
omtalte de Brydninger, der havde væ�·et in
denfol'. Rigsdagspartierne om en Forbedring,
der var i fø,rste ,. Omgan�
. af Finansministere:n
givet Tilsagn om1 at yde Fiorbedringer til et
Beløb ,a_'f ca, 12½ M�lliqn, hvad Tje1nestemæn,. denes Repræ,se:ntanter ikfoe kuntj_e tiltræde,
M:a n sluttede da Forhandlingerne for at over
veje det fremsatte Tilbud; der nedsattes der
eft� af Tjenestemæindrenes et snævert Ud
valg til vide11e .Forhandling med Miinisteren,
Resultatet blev da, ,at der: opnaaedes,, at Græ,n•
sen f� Dyrtidstillæget slettedes, at Stedtillæ,-
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get forhøjedes for .Københ'avn til 450 Kr. for
Sats b til 300 Kr. og for Sats c til 240 Kr.· ForKonjunkturtillæget naaedes en Forhøjelse af
150 Kr. Alle Organisationerr akcepterede derpaa · de fremsatte THbud, o g der var da i�,gie:n
anden Vej for vor Organisatio n, naar v1 da
ikke vilde have det h e1e til at str,ande, enid
o gsaa at modtage det fremsatte Tilbud, d er
betød · en Forbedring af Mjnislerens fø,i·ste
Tilbud af ca. 6 Mm io ner.
Rigsdagens Lønu
1 dva1g vil i Dag afgive Betænkning, o.gi Taleren kunde oply,se, at de
Forbedringer, der var naaet, var:
Å.t Lo kføcl.'ernes :Begyndelsesløn var hævet ·
til 3000 Kr., ,men samtidig var Alderstillægt �t
nedsat til 300 ,Kr., saaJedes at Slutlø,nnen vil
blive 3600 Kr.
En lille Forbedring var dog ogsaa: opnaaet
.
nu
t Lokf. Klasseficering, idet 12. LønJdasse
var: delt i a, b o g c med L'okførnrne i a-Klassen.
l
'.
For Lokomotivfyrb. var der paa deitte Omraade .ikke naaet no gen Forbedri°'g\ der imod
var: Kravet o m Lo' kfyrb. Lønanciennitet imødeko m'mende. ·
,
. Kravet o m Bibeholdels•e af 1 1 / 6 Aar v ed
Pensio:nsberegningen ·var, som det forrig:e,
efter: megen M;o dstand i. mødekomrp_et. Omtalte som det sidste Punkt den ,st, o1,e Støtte Ad ministrationen havde været paa dette Om- ·
raa de. :
Spørgsmaalet · om Ra�ri'ngsgo:dtgørelsen
havde man ogsaa faaet løst, saaledes at det
bibeholdes o g man kan ydeonere paareg,ne
en ikke ubetydelig Forhøjelse af denne.
Onr Spørgsm'aalet om Forhandlingsreglernes Lovfæstelse redegjorde Taler�, om Aarsagen der:til, o gJ mente ikke man i Øjeblikke' t
skulde fæste Opmærksomheden stærkt derved ; vor Organisation staar saaledes, det viser
de førte F:orhandlinger, at den til enh\r;er rI'id
vil være i Stand til ,?,t hævde sig.
[Ref,ererede kort, hvor}edes · Lø:nningerne
efter; Forslaget nu stillede sig, det kunde ikke
siges, at de var absolut tilf:r:edsstillende.
Omtalte de Forbedringer, der eventuelt
y derligere kunde f orventes\ f. Eks. Uniformering, :og bad Mjedlemmerne fors,ta�, at o gsaa
det var en Forbedring. At naa længere unde:r
Lovens Behandlihg i Ri,gisdagen ansaa Taleren
f017 usa:ndsyn1igt.
!M:o rt e :n sen vilde, efter ,3it Formlainden
ganske udførli••
git havde redegjort for S:agen,
ganske kort anbefale L'oko m'otiNførere at tiltræ.d e det forelagte Fors!�. Vi. vilde hav,e:
Grundlønnen forhøjet, Rangergpd�gørelsen
gentndført o·� Forhandlingsret o g har faaet
I rnødekonn
u enhe
d. ·
:
Ra s m u s s e n ku.nde ogs3ia fatte1 .sig. i kort
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efter, Fmd. udfø-rlige F:Oredraig. Vi maatte s·e
paa Loko mo tivmændenes Løn fra Lokfyrb.
Begyndelsesløn til ,Lokfør. erens Slutløn, og
som dette laa: maatte han anbefale at mod
tage Tilbudet.
o 1 s en, G b.: Vi var langt fia det Forslag,
som H.: B. har, sat. Vi maatte 1>temme dette
Forslag ned. Vi m·aatte handle nu, og han
vilde anbefale, at vi eventuelt gennemførte det
med Miagt.
G. O. F. Liun d : Det er vor Opgave at
træffe en saadan Beslutning, som vi kan være
. bekendt overfor v or e Miedl,emmer. H. B. har
ført os i en skæ
' v
i Spore. Det var paa det
,forrige Delegieretmø
de en l3eslutnin_g, at vi,
saa: snarrt Betænkningen forelaa:, skulde hav�
et Delegeretmøde. Vi er gaaet den forkede ;yeJ
. og der,ved har man bragt hele vor Lønsag 1nd
i et skævt Spor. Før, st Delegeretmødet, der
efteii Urafstemning. Omvendt er det blevet
gjort. 'Vi har et g1amm:e1t Krav om Lig�stilling
med Værkmestre for Lokf. og med vognop
synsmænd for Lokfyrb. Det sa,tte man ganske
tilside og sendte denne St,emm'esed del ud, og
der.ved fik H. B. et godt Ry�stød. Vi vilde
ikke snigløbe H.. B,, men give Støtte til vort
Kravs Gennemførelse. H. B. skal have Tak
for det lidet man har naaet, men det princi
pielle har ma:n svigtet.
Vilde derefter sig,e,
.
, ningskommissionen ikke har haft den
at Løn
mindste Forstaaelse eller K,endskab til Lokmændenes S.tilling, det viser bedst v or Kamp
for de fedtede 120 Kr. vi har opnaaet for
Lokførernes Vedkommende o g intet for Lok
fyrb. Vedk ommen de. Lokfør• ernes personlige
Ansvar er saa stort, at man ikke kan sammen
ligne det - det er uden Uge. Det betyder
iritet,io'm ein Kontorchef eller ,en Direktør laver
en Regne- ener SkrivLefejl, men laver en L ok
fører en Fejl, da har den ganske andre Følger.
Vi sku
' lde have Liokfører:ne ind i- 7. KL b, men
,det saa Taleren Vanskeligheder voo at naa\
men vt skal have Penge. Den l.llgiftes Skatte•
byrde er ikke stø.rre end den giftes, han vilde
hellere betale lidt mere Skat og ingen Børn
have.. Var i kke klar o ver det 1/6 ,Aar, om der
ikke laa Klausul paa dette, saa det ikke vir
k ede daarligere for o s· ældre ansatte, i det han
mente det ikke gjal dt før- det 30. :Aar. Vilde
anbef;le, 1a,t denne F,orsamling krævede vort
gamle Krav ,gennemført. Beiy,ste den procent:vise Stigning1, der viste, at Lokpersonalet,
som! sæd
' van
; lig, var sakket agter ud.
G:rion e m'a n n vilde ikke stge H. B. Tak
for det, der: var n aa,et paa Dyrtid_stillæg, det
var, naaet af dei andre Org. Mien v1 har frem
sat vort eget Krav, o.g der mangler mange
hundrede Kroner endnu. Vi ha:r fa.aet lavet
en Ka�pfond o g vi: �r op draget til en Kamp4

...

.

-

233

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

organisation, 0'.8] nu tr.kk ker F:Orm�nden, s�g til- merne. Det var, n1.ege t l et at staa: pp,· og an
bage.. Det ha,r, vakt m:ege_n Sorg og Uro
: at se,. befale · to1,e 'fal; men er d'Hrr. sikker paa,
at �a.n_har pifaldet dep. Ordning forleden D.ag. · at Org. er stæ1·kl nok. Vilde mane tiI, at man
,Vol'I Forma:11:d, +Y[l
' ortensen og Rasmussen an-. 'sia:�i paa <$.:'1,ge- n i fuld Alvor o� overvejede
befaler, ·at vi' skal vedtage dette Forslag, tle Miulighederne for at gennemføre en K.a'.mp til
. andrn Tale, saa havde et heldigt Udfald. . M;an har, nu saa mang1e
s_!{.'ulde have h:oldt en
vi' været· enige: Vilde anbefale, ,at L'okfyrb. Hjælpemidlei� i vort lille La.nd, saa en, Strejke
stemte imod. · Kunde ikke _se, at vi havde noget k a
' l)- koinme til'. at vare længe.
at takke �dministr;ationen · for.
Fo tl'I nt a: n d e n: D er .er sagt mange ha,atde
B o y e s e n, G b.: N aar :vi L'okfyrb. stemte Ord, ·og der er ogsaa: ma' ng�, dm· længes
fon det Forslag H. B. udsendte, saa var det e, fte 1, Kampen og søg;er at opildne: De t er
i den For:staaeJse, at det var det mindste, Krav. en let Sag ,at staa1 op og· iaa Bifald paa , at
,V i maa. have sam'me L'øn for samme �l\.r ,-. kræve Kamp, men komme godt ud af Kambejde eller ens Lø,n for,.gifte og :i.igift e, k.unde · pen er, en :a,nden Sag; gaar. det. galt, da er
A'nsvanet 'tungt at bæ:re fcn.· dem, der er Aar
' nds Forslag._
anbefale Lu
: er;en hrwde' hød mange
sagen til. Kampen. Tal
IM}i l n, e, G b.: D.e n Gang .IJ. B. udsendte tlen- ha arde 'O' rd om' Nød og sult, m.en det var vel
,
l:H� Stemmeseddel, trqede jeg ik
. ke den.skulde'de gif'te,__der: 1ed Nø:d� <?B m;indst deJ :ugifte ;
vare til .at slaa: af paa. Vilde: holde· 1�aa, at· mest
men · det var dog mest pa,a en T:i�) b-vor
H. B. lsklllde gennemføre Kravet, som' det �,ta1ar vil, ·maatte k:ærnpe for: alle mulige Forbedrin•.
'
"
p,aa: Stemtnesedlen. ·
1
ger. 'Sa. adan en det ikke mere, nu gaar Dyr· d tidstillæget op, saa. . snart der er s�'e t en �tjg•
:N. P. H: a n se n; Mis., m'a:atte pr!otestei·,e mo
det, den foreligger og ma.atte kræ:ve ens L'øn njng at 3 pCt, o.g de faar 54 Kr. mere.
Bemær, kede til. Lund,' at han y,ndede at
fo11 ens Arbejde; ,Mien er det ens Løn nJed
H;ensyn til StedtiUæg. J e:gj ved, at det sliet taJe og at kritisere, det e, r altid lettere at
ikke pa,sseP,
, at det en dyrere f. Ek's . i Kh. end gøre dette end \a t forsvar,e; og Lund k'rawede;
� Mis. · Vild� anbefale at for.kaste det fr�m- ,at Vok'f. slrnlde. lige stilles. med Væ
, d{'mesttre
satt� F:o:t:slag.
iQ_g L'okfyrb. m:ed Vognopsynsn-i,ænd._ Jir. Lund
Si c h im: i t h', G b. :_ Effor at have omtalt den nævnede. at L1pkf. Stillings AQ.sv:a:r var uden
Maade H. B. sandsynligvis havde anvendt foI7 Lige, det er en stærk 'Overfurderingt af L'o·
at na.a det Beløb, de har fastsat, ma:atte han komotivførerstillingen. Lund bem,ærkede end
F:orslag_ t?,g an-. videre, at man havde m·anglet fuldstændig
p:t1otestere mo
. .d det fyen.i1,:rgt�.
·
Forstaaelse f Kommissionen af Lokomotiv•
befale, det . blev· fork astet.
personal�t. De1� er andre Stillinger, som staar
A1 n d ,e lis e n,: Ab.; ma,aitte :anbefale at for- sanrmen m'ed Lokfyrb., f. E ks.. Baneformæn
, d, ·
kaste det Forslag, der her for-elaa.
det e1� vel Folk', som har el :A'nsvar.) o_z' som:
Jul. N .i el s e n, K b,: Det er H. H:s Sk yld ogsaa kunde føle sig1 daarlig behandlet. L'trnd,
vi eil, kommen i den Situation vi er, og kap. Ø{nskede, at Liold. skulde i 7. Lønkl. bog saa
vi ikke kQmme ud .a f del). Situation paa an- er1. han J;or Resten lige 1glad med P,enge;ne.
den M1a.a.de, _saa la'.d. M:asldnerine ,sta,a: i Hus. Det er en fordærvelig og sk'adelig Art af hon
Vort. Krav paa: sidste Del�geretmøde var net Ambition. Der er, en Tendens hos forr
mindst 4800 Kt. _for Lo
, kf., og nu sk al vi tag[el skellige til at u,dsaa • den støI'., ste Mistillid til
im'od· et Fiors,lag, (\er by<;J.er os 4200 Kr. An- H. B., og dette er: i Flugit med l'iden og er
af ,o,pl(?sende og ikke af samlende Karakter.
befalede at fork'aste .Tilbudet.
I Tilslutning til Forslaget buPde jeg maaske
. Rl a s m u s se n,· 0 d., mangl ede Forrnandens have omtalt Kø1:epengene.
Udtalelse til Ftorslaget olg vilde ikke haabe:, at
En . Lo
: komotivfører kunde derved opnar1
det e r gaaet _Orgi.s Ledere paa samme Miaade en Indtægt paa en Mlaaned af ca. 60 til 80 flfr.
som Tjene$�mændenes Repræsentanter i Dette betyde1.; ogsaa noget. thi hermed regner
Lønkommissi�,nen,· ah.de ikke selv kan anbe- Lokomotivmændene ogsaa'. • Rep'ricere:de til
fale der.es Fg·1r�lag. Kunde �,kk.e giodkendeSted- Lund ang. det 1 1;6 Aar og viste, �t Lokomo
tH.J,�
gene O;giJ)maatte kr:ærv-e. ens -Løn overalt tivmændene ved dets Gen;indfør:e-ls•e havde
'.
i Ji, g_nd�f -Wlde anbefale, at vi mindst maatte o
, pnaaet en god Pensionsondning. IVI!aatte sige
have de Tal gennemført, som staar paa · den til Hr. Nielsen fra Kh. at det var en ,stæ1.rk
u�Wfd�r S,,temmeseddel.
Forvanskntng, naar han sagde, at vort Krav
t:fUø_gi-1,d s, A' b.: H vorfor• staar d'Hrr. Ras- var 4800 Kr., men i H. B. udsendte Stenune
mussei1. (og Miortensen op·og anbefalei� Forsla- seddel er: det sat til 4200 Kr. Det har, Hr. Niel
get, vi m$gJer: Fbrmandens Udtalelse, . :Miente, sen 'ik ke Ret'til at sige og mindst han, som1
at det ·ha.vde .en Bevæggrund, og det var e11 samfundsinteresseret, thi de 4800 Kr. er
maaske den,•:a. td,� ,ikke stolede P:aa Miedle1m- bleven til 5600 Kr. L'und vilde ikke sige, at

..
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han mente at. ugifte burde have mindre i Løn kerer vi? Jeg vil ikke modt§lgE\ hvad der nu
(n:llod",Reend gifte, ;nen det fremgiik af -hans "Tale. Og ' foriesla�s. YJilde, a:nije�«!j.�t· slem:11).,�
·· ·
·
det er rigtigt, thi den, der brin,ger 6 Par Støv solutionen.
,
ler: til Forsaaliug om . l\faaneden, har Brug
P ,e t e.r s e n, N g.: Vi har: i sin Tid vedtag1ei:,
for:. flere Penge end. den, der kun bringer et at ·vor. L'ø n skal staa i Forhold til M:askin
Par. Omtalte nogle nærmere Omstændighe. arbejdernes L'øn. 'Paaviste ved nogle Tal, at
der ved Arbejdet med Lønsagen.1 men maatte vi virk1elig gjorde det. Mian m'aatte ikke over
. til Slut anbefale Lokf. at vedt�ge det fore vurdere si g · selv. Vi maa ikke forlange mere
' end det er værd. Vi faar i(1:gen
lagte Forslaig. Han vilde ikke tage Ansvaret for: Arbejdet
for: at anbefale ,Lokfyrb. at vedtage Forslaget, Støtte ude fra on� v.i! overvurderer bs' selv.
men vilde dog henstille, at man tog 111.od }�or
Kunde ikke støtte p.en B1evægeise, cie1� gJorde
slaget i f,orventning1 01�, at der kan ventes sig (g ældende i Kjøbenhavri; det er let at kri
Forbedringer �ennemført, der betyder noget tisere men anvis bedre Vej og jeg :Vil støtte
,
1
for: Lokfyrb. ·
den. �en det k'an m·an sikkert ikk'e.
L.' R a s m u s s e n, S d., paapegede den )::a' re,
An d e r s e n, A r., var rejst ud med lyse
g_er: i Øjeblikket· lå.a i i kke at tiltræd� det Forhaabninger, men var blevet skuffet; det
i;oreliggende
Forslag, bl. _a. af Hensyn hl de van kun en ringere Forbedring , det· var sket
..
,
gamle. '
for Lokf., men m·an maa trods det :anerkende
,
1
Taleren i11aatte bede ,de Delegerede se stort H. B.s Arbejde, der var sikkert gjort,· hvad
; ad der der: kunde gø,res.. Det m'aa beklaig1es, at der
paa Forholdet; ma' n ma,atte se paa, hv
mulig yderligere kunde ,opnaas. Vi er . ikke intet er opna,aet for Lok(yrb., var dog meg,et
bange 'for Kampen, men vi maa �e paa, hvad betænkelig ved at væ.re m1ed til at :vælte Løn
der kan naas, . vi maa ikke misbruge vor ningsloven og1 var: klar over, at det var for,
Styrke; 'ki,a:ri vi, i ,opnaa, hvad H. B. foreslaar, stor, en Sten (a,t løfte, men:te, m:an burde lade
vil vi ·gaå t5tyrkert ud af Lønkampagnen.
den ·1iggø. Ved en A
' fstemning vil Lokf. l>!ikkerjt
N. V. H a n se n, F a.i var _sk11ffet oyer For med Flertal stemme for Forslaget, var til en
slaget :og· havde .ikke tænkt sig saa sfor:e Af- vis 'Grad interesser,et iunder hvillfon Form
Lønnen ydes.· Det ".:il maaske blive vanskeligt
slag.
·.
,
" Kunde ønske Oplysning om Alder:sgræns!en for: Vokfyrb. at følge med, men man maa ta!gle
Hensyn Ul Situationen. Talenen havde Jkke
for: L:ok'omiot1vførerne.
længere, o� s,ærlig ikke i Øje:blikk!et, den Tro
M. Mo r: te n s e n tvivlede ikke' om, at Med paa: Strejken som ør. Vilde an �fale at ved
�
:
le:mmerne,, naar de fik Forslaget grundigt tage Forslaget ·og� a:fvente
Begwenhedern:�s
gennemtænkt, vilde se de utvivlsomme
For Gang. · Fø,lte si!gl overbevist om', at Lbk f' . i Aar
:
dele For:slaget bød baade for L!okf. ogf L!okfb., hus ane - vilde.· stem'ine for 'Forslaget. Vild�
der: var Jo ,intet i Vejen.for, at F:orsl�get kan sluttelig sige til •\de k: ø
' benh'av'nske Afd'., at
ændres, men m·aatte understrege, at Forslaget de sk'ulde lade Qppositionen fa.re, det smager
k'unde gennemfør.es uden Ka.rnp; men yder for: meget· af Omsty_rtni:11g;stendenser.
lfgere Krav vilde betyde Kamp.
1W ed e b y, Kø'. , me' nte, .at Gr1undlønnen
Var 'i:kke af den faste Tro som' Olsen, Gb.,
1
1
burde;
forhøjes paa: Bek'ostning af Kol}j,unk
J,'
at 'man k'und� faa! hele Verden med Ds' i Ka�p,
paavi'ste d
' en Strejketræthed, der var baade tu:rtill.æget.
ude og hjemm
' e• , ska' l vi strej�e, m'aa vi være
R ais m: u s: sen, 0 d., vilde foreisipørge, om
klar over, at vi kun har os selv 'at stole paa. 'H. B. vilde gennemføre Krave- t ,om Fører paa
. At H. B' . havde bragt Org. i en slet Sftua Rangerm'a:sk'iner: 'o....g1 om Unifomre1:, han vi,Mle
fion ,kunde Taleren ikke .indse, det havde ikk'e da1 stemme · for: Forslaget.
Hi. B.s
Brug tor Kræfterne. Vilde anbefale
,
Pio: ,u Is ,en, M! s., paapegede, at nog;le Tje
Resolution.
nestem'ænd var: Selvbek1ædere og andre ikke
at og vari iføl:�e L'ønk'om'missionens Betæinkning;si
S ø n d e r:k'øg e, 0 s t e r b r o� mente�
StenminJ�en 'var ved atr vende. ';;ilde ikke an MiotiY:ering · anbragt i Forhold h'ertil, det var
gribe H. B.' , k'unde do;g ønske nogle Oply,snin derved , ogsaa fastslaaet, at Bek1æ,dning var
ge1:r{, bl. ta. N avnef:orandringlen, for L'ok'fyrtl. . Løn.
og endelig] !A:spil�anternes L1ønanciennitet, mlen�
N ø :r g.a, a r d, 'A1 b.: Vf havd!') ventet os noget
te; LaJ H. B'. var: for elsklværdi'g, naar _de fo'r mer:e, det er: Jo ikke saa mærkeliÆt, idet ,vi
haiidlede. mente_. at m'an bur:de være noget _har: gaaeit ror en meget rin_ge Vøn. Der er: jo
·skarpere I'I •sin Opt.ræden.
et Plus· i' Ranger 1g1odtgørelseri af· ca. 300 Kr.
· K ,o c k1 G b.: SelvfølgeHg maa man læg;ge Det er1 et godt Resultat. . ·.
. .
Ansvar1et paa· H. Bl., dep.s Taktik var: f.orfejlet Vilde ikke væne m:ed til Omvæltning, vi :vil
Lillie vil ikke ta.g e Nnsvanet, men
' e til at sulte.
: hvad !'isi- derived k 'u n opna,a, �t komm
1
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L. C h r i s t i a n s e n Fa., mente, m:an m aa t'.
te være varsom .m�d 'at kaste Handsken.·
Det havde harmet Taleren, at se de :u,gi.f�es
Krav. Der v�r dog Forskel paa at sende 9
Par StøvJ,er t il Skomageren og, _et Par. Di:t .
havde holdt haardt at hol de PJ alt�rn�. sammen for en Forsprgei: _m�d st or Fa.i:nihe.
.
Man burde være forsigtig med a t nve Med_
e.
a
lemmerne med ved ·store 0l'd og T l
. C h ri.s t i a n s e n, V g., k'unde meddele, at
han va1�. beiniy,ndiget til at stemme for det forelagte F,orslag. Takkede for H. B.s gode Arbejde 'for �ennemføreJsen af vore Lønningskrav.
F 1 0 r e n t z havde Paalæg fra si.n Afdeling
· ·
· d Forslaget, som· han m·ente
·
om at stemme
rmo
qa_ntagelig,t. .
J e n s e n, Kø.: v.i er bleven skuffet over
det Resultat. Det økonomiske Tryk, der hvi
ler paa os, gør, at vi _ikke kan modtage For
sllal.get. M[an:glede Udtalelser fra Jyske Lokfyrb.
D ir, i i en te n oplæste tre indkomne Re- .
'
solutioner.
, Det vedtoges at .slutte · mied de indt�gnedJe
;,·
Talere. · ·
V. P. Hans e n., G e.: Mian har. fa.aet det
Indtryk at det kun er Lokomoti,vmæn
1 dene.
der ikk� kan Ie,ve, medens Tjenestemændene
i Almindelighed godt kan leve af Lønnen.
Men 'det er Klasseficeringen, det er g1alt med.
:p�_r er noget uopnaaehgt i at komme i Klasse
med Lokomotivmestæ. Hvilke L·okf. vil saa
være Lokm., naar de mister Kørepengene?.
Saa i.kke paa samme Maade paa det H. B.
he1, har forelagt, men vi m:aa kunde mod
t age det, naar vi! faar fuld. Beklædning pg
maaske noget høejre .i' Timepen:gie end Tog
førere.
Vilde anbefale, ,at man modto_g H.
B
. .s Forslag OJll ,vedtog det. Vilde henpege paa,
f1t StedtiUægene burde fordeles efter en noget
i:etfærdigere Maal·estok. Det Depot han til
hørte fik ikke noget Stedti llæg/ men burde
have det. Kunde tænke sig, at man stillede
Forslag �m to Grader af Lokfyrb., for der
igennem at skabe .bediie Lønvilka.ar for en
Del af disse.
S. M Jen s e n, ,Vm., mente, at v,i m1aatte
bide i det sum Æble og modta:gie H. ·B.s For
slag. Kunde ønske Stilling1sbetegne1S:en paa
Resolutionen ændret til L�komotivmaskinist.
Omtalte den Fare' der kunde væ.re for 11t
miste Fripassene, hvis' yi gik i Kam
· 'p.
1.

0 I se n, G b. : Mian faar: det Indtryk
af Formandens Udtalelser, a t han ikke mener
v� er en Kaimporganisation. Rasmussen siger
noget ganske andet. L'okfyrb. k an .ikke mod
tage den d,øn. Mal). havde faae t oply_st, at

I

Ch. Petersen beitemte, hvad L'okfyrb. skulde
have i Løn. Vilde· ikke ofæs paa Ch. Petersens Brændalter.
G. O. F. Vu n d, G b:: Da vi mødtes her,
� M:idd ags, van vi ganske enige om', at rfil
budet var uantageligt. Jeg er ikke Opponent,
t1ordi jeg holder paa Foreningens ga:mle Krav.
�Lortensen sagde, at det ·var H. B., der skulde
fastsætte Foreningens Krav; dette vilde Taleren ikke bøje sig for. Det var Miedlernmerne:,
der bes temte dette. Kunde ikke anerkiende
Systemet; "ihen kunde forstaa, at det var :van
skeligt a t faa dette ændret, naar. 60,000 and re
Tjenestemænd godkendte dette. M1en det er,
ikke. \det samme, som at disse ,gaar imod: os
paa andre rimelige Krav. Mlaatte kræv
1 e som
·Samfundsborger, at han som L okomotivmand
·
fi,k en ordentlig Løn. Hans K�av om PIacermg
i 7. Kl. b, var ikke noget Ehkettespø11gsmaal,
1
men derimod et Krav om1. at m'an samtidig
fik Lørmen, der hørte dertil. Fbrmanden sag
de ti.I Jul. Nielsen, Kb., at han ikke havde
Ret Hl at sige, at Lønnen var fastsat til 480�
Kr., o_g at den nu kun var 4200 Kr., lh1
det passede, som Jul. Nielsen sagde, ogi han
maatte 'fastholde, at Jul. Ni.elsyn haY:de Ret
i sin 'Opfattelse. Jeg mener endnu, at det
. er skadeligt, at Formanden er Miedlem1 af
det 'radikale Parti. Formanden sagde til µiig,.
at ieg glædede mig ved ,a:t tale.; men jeg m•1aa
si"ge til F;ormanden... at jeg har samme Ret til
' at i:nteres'Sere mig for Org. som Form·anden. ·
Formanden knyttede nogle pæne Ord. ti.l mig,
fordi han vidste, at jeg havde Ansvarsfølelse.
Jeg 'takker for dette, thi mit Arb�jde gaar
ud paa at skabe det bedste for VokomoHv
mændene. 'Jeg el' bleven skuffet ov,er Miorten
i:;ens Holdning, thi jeg syn$,, din Ryg er ved
at blive bøjet. Jeg maa fastholde� a t vi ikke
har indhentet et eneste Hanefjed af det For
spring de andre har procentvis.
Taleren vilde stem'.me ,Nej til Porslaget.
Ses s i n g, S.g.: Det er ikke H. B.s Skyld,
at vi staar, hvor vi, staar, thi. aidskillige Ta
lere har oply,st, at de ikke vidste, hvad der
stod l det udsendte Stemmemateriale. Havde
man set sig for; havde man haft et Delegeret
mødet til at bestemme Kravet. l\fonte at have
opdaget Uoverensstemrn'else mellem Forman
dens og Miortensens Udta.Ielse17_, idet Morten�
sen vilde støtte Lokfyrb
.., ip:edens Form ani
. den i'kke turde pa.atage sig Ansv, aret for en
'Kamp. '.Mian tnter.esserede sig ikke tor Klasse
ficeringen, men m'aatte kræve mere i Løn for
Lokfyrb., tht det var for lidt. Vi skal ikke
gaa i Kamp for dette Lønkrav, men vi k an
'l ade os Lønningsloven pa atvinge.
Ni P. H a n s e n, Mis.: Var imod H. B. og
-var ikke Bolschevik. Andersen fra Aarhu.s
1
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havde ti1ødt en Skuffelse i Dag, men anbefa for en Kamp og kræve" at de glifte skal gaa
lede alligevel H. B.s !Ep:rslag. Vilde gerne i Kamp for: at de u,giftc ka�1 faa li_g:e saa. m�gct
vide, hvor Andersen stod. Kunde anl;>efale i Dyrtidstillæg som' de g,ifte? Viste.•at Resp
lutionen var saaledes "affattet, a.t d�r stilles,
at stem·me mod Hl. B.' s: Forslag.
forskellige
Krav, som, hvis de ikke gennem
Li il 1 I ,eJ l u
, n d, Kø.: Olsen kom med nogle føres, kiommer til Urafstemni�g, ogi da .,.e r
InsinuaUoner, som han ikke troede at mangle de11 jo 1Mulighed for en ArbejdsQ-edlæ�geise.
;
dette, og 1deni maatte han tilba,gevise. Skuf Vilde henstille
til Lokfyrb., at de fulgte ham
felsen 'havde :Været stor ogsaa for Taleren, i hans Opfattelse. ·
men han .var Joy
, erbevist om, at der var ingen
maatte
Ne rga a r d P e t e r s e n 1 G b.,
Vej frem, ,uden at gaa Kampvej-en. Det er
'
oktyrb.
thi·
af
100
·
L
st��e
imod
Forslaget
rigUg\t, •:at ·Lokfyrb. er daarligst behandlet,
.,_
me:n tiet ,e.r •,dog et Plus, at vi eventuelt kan paa Gb.. var der ikke en" der kunde tage m'od
faa Førere paa Rangermaskiner, det kan ikke dette. Gb. Lokfyrb. Afd: kunde ikke: ta_ge
maales, hvad dette er: værld. :Vi ma:a v,ære klare mod! Forslaget om Forskellen paa gifte og
over, hvad en Kami{) betyder. Havde hørt Lok ugifte.
(ørere, som havde erklæret, at de ikke ;vilde
· ,S-c h m i t h', G b., efter,lyste paa sidste Dele
gaa i Kamp, hvis L,okf. kunde naa 5100 Kr. geretmøde, om der kunde _ydes Timepenge
i Slutløn. Vilde anbefale, at man saa nøgtern fon Raa!digheds- . o� Reservetjeneste. Jil<;l.e
paa 'Sagen, \hi de·t vi _peger paa kan vi sik gerne have at vide .. om der i den
Henseend1e
'
kert· gennemfø,re. Der er m·ange, der venter i,ya11 no�et at vente. •
p_aa at gaa, og som' vi' vil berede en storSkuf
K ,o 'c ll, G b.: Formanden s�_gde før, at hvis
felse, 'otm vil forkaster Forslaget. Det havde
v1
forkastede dette Forslag, gik maaske den
ikk·e l/æret h
elt
beqa_geligt,
at
y
æ
re
H.
B.-Mi
e
d
,
,
radikale
Regering. Mien hvad sia om dette
lem ;i den sidste Tid, naar man kom paa Gb.
skete,
f
d
en
han ikke bestilt andet end at klæde
Vilde anbefale at stenune for H. B.s Forslag.
os af.· Lmelund beklagede de gamle) men
H. Jo han s e n, V g., va1� betænkelig1 for at vi kan vel ikk'e blive ved _at staa paa en lille
gaa ud i' en Kamp efter l-lvad h'an R h:a'v:de hørt. Løn, Jor at nogle gamle ka' n faa Pension.
Ønskede eri Ændring indført i _ esolutionen.
[Mo rt e n' S! e n paapegede en farlig· Udta
Foæslog derefter, .at der kræ1ves et Tillæg1 til
i ikke
Vokfyrb., og hvis man ved en Urafstemninzi leh;e af L'und, der mente,, at 1ijegerin1g1en
a;
m
p
paa
en
saa
tu11
d
e
tage
en
Kam
p.
Ga:
a
i
K
..
:
vedtager dette, siger vi Plad:serne op m'ed en
a
l
vi
ikk
e,
,
thi
hvis
den
dan
P:
o
i"lldsætning
sk
'
:
M.aaneds Var-sel. Anbefalede ogsaa en Demon
stration, hvisl dette var nødvendig for at :æn m:odtages Ojg1 vii ikke kan vinde Kam:pen, tla
bjar, -\vi :spillet . et ganske for!dærvel� Spil�
derstrege vore Ønsker.
som han ikke kunde være
, med til.
V o 1 d b y, R o.: Skulde m'an ,døm
; m.e efter
Di 11 i 'Cl replicerede til forskellige· Talere.
Udfoleisemt:., saai !det _galt ud for H!. B. M!en
Fripassene vi,lde ikke blive berød af denne
Ta:l. havde den Opfattelse, at den, der: vilde
stemme Ja, havde siddet stille. Ef:te1� at hlave Lo.v. Var; af dein Anskuelse,_ at man. IJ:Lulig 9g
ført fo,rskellige Beviser for, at den Løn vi saa, naar vii kbm inid' i. roiiige Forhold, :vilde
ha;vde 'ikke var for ringe, vi.Lde .._Tal. anbefale, kunne opnaa F:amiliefrjpas for :dem',. der ikke
; . har, dem.
at man stemtei forf Forslaget.
-Paavi1ste, at Lbkfyrb. vai- p1acerede samm
' en
B ,i 11 e, Ar., ønskede Oplysninger: om Pen mecf
ældre Tjenestemænd, og en Højnelse af
:
sionering af Kørepengene. .Var skuffet over LokfyrJ:>. L'ø n vilde ,være en uhyre Vanske
R1esultater.ne, meta troede .ikke vi var en�ge. , Ughed! °for: Krav
, ets Gennemførelse.
og som Følge deraf var en Kamp ikke til at
Ang. Stedtillægl vilde Tal. oplyse1 at Æn
gennemføre. M�nte, at .Resolutionen skulde dr'i.nge1� heri kan: ske paa de a:arli,ge Få.nans
æud11es derhen, at der ikke skal sta,a For lov,e.
handling, men være et bestemt Krav. Uni
Tal. vilde til Olsen, Gb., sige, at han tmede
form'sværd:i!eill kan vel nok ansæ
. ttes til ca. ikke paa de ,saakaldte paalidelige Kilder'.
•
200 Kr. Førere pa:a Rangerm'askiner bet_y,del'.
, ør: s�g skyldig i nqgle U'rigtig
L1.1nd'. ,Gb.. ,g
en Fiorbedring. Kunde ikke forstaa. ilt .Il!an hedeir; det var: ikke t9 Aar men et Aar, siden
'
,
ikke k'unde gennemføre Spø�gismaalet om ens ct:e nævnte Tal var
frem'sat. Vi ha
' r ikke puttet
L'øn for gifte og ugifte.
Blaa1� i Øjnene paa Medlemm
' :erne. Stemme
R1 a s m u s s ,e, n� S a.: Det er altid inter:eis:sant seldlen var ty;delig, og Lund kµnde vistnok
at hørie Lund, han er tilpas radikal; men læse.
Jo1,den er, sonil bekendt rund, og ma:n har
Til Sessing skulde _Tal. �ije, at han i kke
Fornemm
· :elsen af, at Lund altid stiller sig kunde tage A'rrsvaret for · at rive L'ønnigns
I,
�rgifte lta!ge_ A'nstvaret lov,en af Bor,det.
t,il venstr.e fur H!. 1B. Vil de

..
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M,ed Hensyn til Kørepengene kunde ingen
abs9lut nøjagtige Oplysninger gives.
for: Reservehold paa Hjemstedet kunde
man vist ikke med Billi_ghed forlan�e Time
penge.
Formanden vilde endnu en Gang anbefale
H. B.s Resolution med de Forbedringer denne
indeholdt, var: det dog et Forslag, der betød
bedre Forhold.
Da Talernes Række var udtømt, oplæste
Dirigenten de stillede Resolutioner samt Æn
:dringerne til H. B.s Resolution og1 satte disse
, under Afstemnin_$.
A a l b o rg L'o k f y r b. A f d. foreslaar, at
H. B.s Resolutions andet Stykke faar fø1, gende Ordlyd:
,,Derimod maa Delegeretmødet udtale sin
Utilfredshed ined, at man ikke har imødekom
met Kravet om en Forhøjelse af Lokfyrb.
Grundlørminger, o.g det paalægges derfor H.
B. at arbejde hen til, at Alderstillæget for
højes fra 150 Kr. til 200 Kr. og at gennemføre
følgende F:orbedringer for Lo' kfyrb."
A n der,s e n.
· V e d t o g e s.
,,Efter: a,t vire.re bleven. bekendt m:ed Løn
ningsudval1gets Forslag og derigennem 5:et, at
der ikke er: opnaaet væs•entlige Forbedringier
fol' Lokfyrb., paalægger Delegeretmødet H.
B .. at stille det som et bestemt Krav, at Loko
motivmændene normeres med fuld· Uniform
og at alle Lokomotiver betjenes af Lokførere.
Kravet gennemføres med L'ønnin,gsloven."
R a s m u s s e n, Odense.
F o r k a s t e d e s.
Gb. A f d. 2 foreslaar, �,at D. L . F:. under
ingen Omstændigiheder modtager nog,et Lov
forslag, hvor Dyrtidstillæ,�et ikke er af samme
Støri,else . for gifte og ugifte, og at Spørg,s
maalet gøres til Kampspørgsmaal."
Fo r k a s t ed e s:
,,Idet Delegeretmødet tager H. B.s -Beret
ning til Efterretning, ,udtaler Miødet sin Be
klagelse af, at H. B. ved Udsendelse af Stem
mesedlerne til Urafstemningen ikke har fast
holdt Lokmændenes gamle Krav om 'Place
ring med dermed forbundne Lønstørrelser og
vedtager, i Betragtning af den Situation H.
B. derved har bragt Lønarbejdet ind i, at fast
holde som M�nimum' _det af H. B. paa Stemmesedlerne afsatte L'ønkrav.
.
Til Gennemførelsen heraf _tilsiger Dele.ge
retmødet H. B. _sin kraftigste Støtte saavel
moralsk som økonomisk."
I
G. n. F. Lu n d:
F ork a s ted e s.
,,_ Delegeretmødet udtaler sin krafti�ste M�s-

fornøjelse med, at Lønudvalget ikke har til
delt Lokfyrb. noget Tillæg til Grundlønnen.
M!Ødet kræ:ver bestemt ,at faa et Till.æg t. il
Grundlønnen på.a 200 .Kr. for Lokfyrb.
Fo1� at støtte dette Forslag, vedtager Miødet ,
at iværksætte en Dem:onstration ved at stands1e
Trafikken i 15 M�nutter.
H. B. fastsætter: Tidspunktet."
Jo h a n s e n. Viborg.
F:o r k a s t e d e s.
Ændring t}l H. B.s Resolution:
I Stedet for sidste S�ykke indsættes1 føl
gende:
"Urafstemningen bliver fremskyndet mest
mulig, o,g bliver: Forslaget forkastet, opsiges.
Pladserne til Fratrædelse en M:aaned efter Af
leveringen af samme.'!.
·Jo h,a n s e n. Vibo1;g.
F' o r k a s t e d e s.
Derefter v e d t o g e s ved Navneopraah med
65 ,,Ja" rnod 35 "Nej", 3 stemte ikke, H. B.s
Resolution med den .af Ab. Lofyrb: Afd. fore
slaaede Tilføjelse. Resolutionen fik herefter
følgende Ordly,d:
,,Delegeretmødet udtaler sin Anerkendels,e
af de af Rigsdagens Lønningsudvalg, fore
slaaede Forbedringer· for :Uok:omotivførerne;
men maa dog ,kræve, at det af L'ønnin1gs
koinmississionen foreslaaed-e Alderstillæg
opretholdes, samt at der tildeles Lokomo
tivførerne Beklædning eller tilsvarende Be
klædningsgodtgørelse.
sin
Derimod maa Delegeretmødet udtale
,
Utilfredshed med, at man ikke har lmøde
komm
' et Kravet om en �orh�jelse af Loko
motivfyrbødernes Gr1,mdlønninger og paa
lægger derfor Hovedbestyrelsen at arbejde
hen tilJ at .Alderstillægene for Lok;omotiv
fyrbøderne forhøjes fra 1_ 50 Kr. til 200 Kr.
og at ,gennemføre følgende Forbedringer
for: Lo
: komotiv
, fy_rbøderne:
j) Fuld Uniformering.
2) At den paabegyndte Betjening af Ran
ger,lokomotiverne med Lokomotivfø,rerr.
'
gennemføres.
r
Deleger:etmødet maa endvidere paalægge
. H. B. at have sin Opmærksomhed h'envendt
paa Lo
: komot�vpersonalets Kørepenge ved
Overgang til Timepen·ge, samt at Organi
sat�onens Selvstændighed ved Forhandlin:gsreglernes Udformning sikres.
Iø:vrigt beslutter Dele�eretmødetJ _at hele
'-. Forsl.a_get forelægges l\1iedlem'merne til ·ende
lig Godkendelse ved Urafstemning.
· Skulde Forslaget blive forkastet ;. etable
res Arbejdsnedlæggelse umiddelbart der
efter.·
H o v ,e,cl b e s tyr e l s e n."
!

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

238

"J a" stemte L o k o m o t i v f ø, r e r n e:

at 0rganisati9nen maalte vokse sig slærker�
Alf. Petersen og N. Voldby, Ro., V. P. Han- og stæ;rkere og gaa en lys Fremtid i M1øde.
Derefter -hævede Dirigenten �I:ødel Kl. ca.
sen o,g S. Hansen, Ge., J. 'Pede1rsen, Sig., C.
Lorenzen og A.' Møller. ,Kø.. Voigit, Thygesen 11½ Em.
. og H. Ml. Petersen, Ng., F. Jensen, 'C. L . Chri. stensen og. H. P. Larsen, Fa., 0. Lars:e:n og
H. P. Hansen, E:s., C. C. K. Bruhn, Ti., C:
.N. Andersen og Vanting, Str., H. P. Christi
Lønningsloven
ansen og V. P. Miortensen, Vg., I. B�ck, Frh.,
V. C. Jensen og Villadsen, Ab., A. V. M�kkel
(Sluttet.)
se:n, -Rd., s,. Larsen, S. Jacobsen, J. H.anse:n
Folketingsmand, Adjunkt K o f o e d, fik
og Aug. Ande:r:sen, Ar., Jensen, Sd:, R. Ras
.,.
mussen. Vm" Staack,
Bb., I. Zschau, �g., derpaa som Ordfører for det radikale Ven
Lillie, Mimtensen, Jjilielund, Kann, Hviid og stre Ordet. Han gennemgik i et udførlig og
Voriding.
udmærket Foredrag Kommissionens Arbejde.
Vi skal i Brudstykker gengive de Stykker,
L1 0 kio m o t i v f y r b ø der n e:
'M;. E. Jensen og A.' S.ønderkøge, Kk., A. En som har særlig Interesse, det vil blive for
dersen og V. Hansen, Ge.., N. Richter1 K:b., omfattende at optage hele Talen.
P. N Jensen, Sg., C. Rasmussen 1 :1(. K. Ras
K o f o,e d: Man har navnlig i de sidste Maane0
mussen og K. M!. Petersen, N,g., E. Graversen, der gentagne Gange i Pressen set Beklagelser over,
Ti., Appel og Honore, Str., Møbius1 F'rh., C. at 'Lønningskommissionens Betænkning stadig lod
Andersen og Nørgaard, Ab., Thor Straten, vente paa sig, og man har ogsaa fra flere Sider
· Rd., K. Petersen 1 I. 'Bille og V. Johansen, Ar., fremsat ironiske Bemærkninger om den Langsom-.
A. D. 'Jørgensen, Sd., V. K. Petersen, Hb.j hed hvormed denne Kommission arbejdede. Jeg
Givskov, Lg., L. Rasmussen 1 ' Soph. Jensen, haaber nu, at ogsaa vore Kritikere, naar de ser de
E. Kuhn; S. Overgaard og C. Andreasen.
mange Problemer, som denne Kommission har ta
get op til Undersøgelse, og om hvilke den, i hvert
· i,N e j". stemte Lo k o m o t i v f ø, r e r n e:
G. 0. F. L_und) Schmith, A. Madsen, Kocl&; Fald for de flestes Vedkommende, har opnaaet at
Vigholt og !føjer, Gb., Jahnsen, J{i., Riessner afgive en enstemmig Indstilling, vil indrømme, at
og Florentz,,Kk., Alf. Olsen, Hig., Jul. Nielsen, den Kritik ikke har været berettiget, og at Ar
bejdets Tilendebringe.Ise ikke kunde ventes i en
Kb., P. Miadse:n, Sg., og N. P. Hansen� Ms. ,
væsentlig kortere Tid. Den Gang �ommissionen
. L'o k o mot i v f y r b ø d e r n e:
blev �edsat - det er jo nu snart 2 Aar siden -,
. Miilne, Boyesen, Nergaard 'Petersen, Vasa havde det vel i og for sig været muligt at fortolke
Nielsen, Olsen og C. Christens1e:n, Gb;., Curt Kommissionens Opgave saaaledes, at vi havde be
Jensen, Ki., Remning, Hg., C. A. Olsen og grænset Omfanget af vort Arbejdsstof noget mere,
I C Petersen, Ro., Mi. Sørensen, Sg., N Jensen end Kommissionen har gjort; dog mener jeg, at vi
og ,Volmann Hansen, Kø., Hasbei�g og Thø ikke kunde have begrænset Kommissionens Arbej
gersen, Fa., Ch. Christensen og J. �;adsen, de til a_t omfatte udelukkende det talmæssige.
Es., M:. Mikkelsen og H. Johansen, Vg., Gro Kommissoriet var affattet saaledes, at dette maatnemann, Ar., J. M.; Jensen, Vm., og s K. E. te anses" for at have været en u�orsvarlig og utilPoulsen, Mis. ,
strækkelig Besvarelse. af de Spørgsmaal, som fra
· Statsministeriets og fra -'Rigsdagens .Side var stil
,;S t e m m: en ikk e" svarede:
lede til �;Kommissionen. Det var ganske klart,· og
Lokomotivfører Kir¼-ensgaard, Gb., og Lo det. har, heiler ikke nogen indenfor Lønningskom
k,omotivfyrbøder Egevang:, Gb., og N. L. Han- missionen været i Tvivl om; at det denne Gang
. sen, Fa.
gjaldt om at faa en Undersøg�lse af selve Princip
Efter Afstemningen oplæ:ste Hovedbestyrel perne f�r Statstjenestemændenes Lønnings-, Pen
sens Formand en paa Arbejdsmændenes, Kon sions- og Understøttelsesforhold. Derfor var der
gres vedtagen Resol'qiton, der indeholøt Krav heller ingen, der var i Tvivl om, at det var den
om Foranstalni'nger til ,Bekæmp,else af Dyr principielle Drøftelse, som maatte gaa forud for
.tilden og anbef?lede Delegel'!etmødet at give en egentlig talmæssig Opbyggen af hele Lønnil}'gs
denne sin Tilslutning.
systemet. Hvorvidt man saa samtidig skulde ud
Dette vedtoges enstemmigt.
strække sit Arbejde til ogsaa at omfatte de for
Derefter takkede Fo r m a n den for. den Statstjenestemændene .gældende · alminde.lige Be
saglige Diskussion paa l\,tødet og udtalte H:aa stemmelser, er der noget mere Tvivl om i Henhold
be:t om', at alle nu loyalt vilde bøje sig for til Kommissoriet; som efter min Mening meget vel
den trufne Beslutning og trods al Mienings tillod, at adskillige af de Spørgsmaal, Kommissio
forskel vrse. Hovedbestyrelsen Tillid, saaledeS" nen har taget op til Undersøgelse og for de flestes
1
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Vedkommende til _A,fgørelse, for Kommissionens
tigste Livsfornødenheder. Disse Undersøgelser har
fundet Sted, de er blevet ledet med dvermaade stor
Vedkommende i hvert Fald var blevet skubbet ud.
Vi valgte imidlertid at gaa den Vej a� tage disse Dygtighed og · gennemført med overmaade stor
almindelige Bestemmelser med af forskellige Grun
Grundighed af. Kommissionens Næstformand, De
de.
partementschef Adolph Jensen; men selve de Lov
Vi har pgsaa ment, at Forhandlingsspørgsmaalet, paragraffer, der fremgik af disse Undersøgelser,
der ogsaa har været fremme saa mange Gange, har ikke faaet deres Plads i selve Lovforslaget,
burde - drages ind under denrie Lov, skønt det ikke men derimod - og det beklager jeg - i et Bilag
direkte berører det økonomiske Spørgsmaal, men til Betænkningen. Det betyder dog ikke efter min
jeg vil udtrykkejig gøre ,opmærksom paa, at de Mening, at Systemet ved Undersøgelse·� viste sig
Paragraffer, der handler herom, i og for sig ikke at være ubrugbart. Jeg er uenig med den ærede
indeholder noget særligt nyt. Det er kun de �æl
foregaaende Taler; naar han sagde, at der var: spildt
dende Regler fra de Etater, i hvilke der findes
alt for megen Tid paa Undersøgelsen af den gli
Forhandlingsregler, og det er de Bestemmelser, ef
dende Skalas Princip. Det er der efter min Me
ter hvilke der i Aarevis er forhandlet indenfor de ning ikke. Jeg kan' heller ikke give ham Ret i, at
store Organisationer, f. · Eks. indenfor Statsbanerne, det først var, efter at disse Undersøgelser var op
mellem disse Organisationer og Ministeriet.. Kun givne, og den glidende Skala var kastet over Bord,
har Bestemmelserne faaet en almindelig Karakter. at der kom Fart i Kommissionens Arbejde. Der
,
Og naar Rigsdagen om nogen Tid kommer til at har maaske ikke tidligere _ været saa megen Fart
beskæftige sig med Folkeskolens Forholq, vil vi over; det som i de sidste Maaneder, men Under
ogsaa der træffe Bestemmelser af lignende Art.
søgelsen af den glidende Skala har ikke forhindret,
Paa samme Maade som vi har forsøgt at, kodi
at der samtidig foregik alle de andre Undersøgel
ficere Bestemmelserne af almindelig - Art, har vi ser og Overvejelser af forberedende Art, som var
.ogsaa behandlet Spørgsmaalet om Tjenestemænde nødvendige, for at man til si<;lst kunde bygge' hele
nes Pension. Den højtærede l<'inansminister fore Lønsystemet op. Jeg vil ogsaa _hævde; at de Un
iagde i Samlingen 1913-14 her et Forslag om at dersøgelser,· de_r har fundet Sted vedrørende den
nedsætte en Kommission til Ordning af Pensions . glidende Skala, har vist, at Systemet ikke alene
forholdene. Det var en god Tanke, men den blev er teoretisk tiltalende og forsvarligt, men at det
·ikke realiseret, fordi Landstinget ikke ønskede at ogsaa er praktisk brugbart. Jeg gik ind i Kommis
- fremme Lovforslaget. Jeg ved for Resten ikke af sionen som Tilhænger af den glidende- Skala, og
hvilken Grund. Jeg har aldrig kunnet forstaa, at jeg er det vedvarende. Jeg mener endnu, at det
dette Lovforslag blev standset, men det blev det, havde været rigtigt, at vi havde indrettet vort
og Kommissionen blev ikke nedsat. Nu har Lønnings
Lønsystem paa den Maade, at Lønningerne afpas
kommissionen ment, at det var rigtigt, at disse ca. sedes efter Befolkningens økonomiske Forhold og
70 forskellige Pensionslove og Pensionsregler blev
Næringslivets hele Vilkaar, saaledes at en Hæv
sammenarbejdet, saaledes at man i Stedet fik en ning af Levefoden gav sig Udtryk i en Forøgelse af
ensartet Ordning for alle danske Tjenestemænd, uden de Lønningsbeløb, som Staten udbetaler sine Tjene
Hensyn til, om de· er kong·elig ansatte eller er det, stemænd, medens omvendt en Sænkning af Leve
som man i gammel Forstand kalder Bestillings joden medførte en Formindskels·e af Lønningsbe
_ nd. Vi har i øvrigt udvidet disse Bestemmelser _ løbene. Ved selv� Lønningsrevisionerne skulde der
mæ
da kun - tilstræbe� en Placering af Tjenestemæn
til ogsaa at angaa de faste, 1Arbejdere ved Stats
banerne, der pensionsmæssigt se't er stillede ganske dene under· Hensyntagen til det Ansvar, den Ud- _
dannelse o. s. v., soµi deres Stilling kræ�ede - alt
paa samme Maade som fastansatte Tjenestemænd.
De Best�mmelser, der findes i deh gældende Lov 'selvfølgelig maalt i Forhold til de Vilkaar, som
bydes i ·de frie Erhverv. Men i Tiden mellem Løn
givning om Efterindtægter, er saa nært sammen
hørende med Lønnings- og Pensionsbestemmelserne, ningsrevisionerne skulde den glidende Skalas Vær
at de i Virkeligheden maa betragtes som skubbede dimaaler sørge for, at Lønningernes no�inelle Pen
ind mellem del!1. Det har derfor været ganske na geværdi ikke væsentligt ændredes. Derved var der
turligt ogsaa at tage dem med. De her foreslaaede skabt en Garanti for Tjenestemændene for, at Pen
Bestemmelser er i øvrigt i det væsentlige de sam genes svigtende Købeevne blev afbalanceret ved
Lønningssummernes ·vækst, 'og de� var omvendt
me som de for Tiden gældende. - - - - Dernæst er der selve Lønningsbestemmel skabt en Garanti for Lønningsyderen, Staten, idet
et Prisfald vilde · betyde Lønningsbeløbenes Ned
:,erne. Først de Lønningsbestemmelser, der er af
almindelig Art og gældende for alle Tjenestemænd, gang. Og jeg mener, at man ikke kan se bort fra,
og dernæst - - det er de allerfleste Paragraffer - at lige saa, berettiget det er, at Tjenestemanden
/ de Lønni_ngsbestemmelser, der gælder specielle Løn ved en Lønningsrevision placeres paa en forsvarlig
ningsklasser og specielle Institutioner. Det var jo Ma:I
, de og faar Garanti for, at han ved Højkonjunk
et Hovedpunkt i Kommissoriet; at der skulde fore turer faar sit Lønningsbeløb suppleret, saaledes
at hans Købeevne ikke i afgørende Grad forringes,
tages en Undersøg�lse af, om Lønningerne mulig
vis burde sættes i Forhold til Priserne paa de vig- lige saa berettiget er det, at de I øvrige Samfunds-
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klasser ikke forskriver sig· til at give denne ene har gjort det, er det, fordi han ikke har kunnet
Samfundsklasse en privilegeret Stilling, naar Pen finde noget bedre Navn. Det kan jeg nu alligevel
genes Købeevn_e stiger og Indtægtsforholdene for ikke tænke mig, og jeg vil haabe, at den højtærede
andres. Denne teoretiske Betragtning forekommer Miriister sammen med det kommende Udvalg vil
mig indlysende rigtig, og det Forslag, som er ud finde et Navn, hvormed dette Tilææg kan forlade
arbejdet af et Udvalg indenfor Kommissionen og Rigsdagen, som er bedre end »Konjunkturtillæg«,
ledsager dens Betænkning som et Bilag, viser, at thi dette er ikke alene formelt et grimt Navn,
man meget vel havde kunnet praktisere denne Ord- men det, svarer efter min Mening heller slet ikke
'
til det, som skal betegnes. Navnet· »Konjunkturtil
ning.
Den er imidlertid af fors.kellige Grunde ikke ble læg« passer i lige saa høj Grad og maaske i højere
vet Kommissionens Forslag. For det først'e har Grad paa Dyrtidstillæget. Jeg har i Kommissionen
der indenfor Tjenestemandskredse været en stærk stillet Forslag om at kalde dette Tillæg for Tids
.,
Modstand mod dette System.
Der fandt en Af tillæg. Jeg synes, ilet er et godt Navn, og jeg vil
stemning Sted indenfbr Tjenestemandsorganisatio henstille til den højtærede Finansminister at ar
nerne - for et halvt Aars Tid siden, var det vel. bejde, sammen med mig for, at dette Navn kan bli
Jeg har ikke v� Haanden det Bilag,. som viser ve det gældende. Det svarer ganske godt til, hvad
Afstemningens nøjagtige Resultat, men det husker det skål betegne.
Dette Tillæg, Konjunkturtillæget, som det altsaa
jeg i hvert Fald, at det var meget kummerligt for
Tilhængerne af den glidende Skala. Et ganske over indtil videre 'hedder, erstatter efter min Mening
vældende •Flertal af Tjenestemændene gik imod sammen med Dyrtidstillæget i ikke uvæsentlig Grad
dette System - der 'havde været en Agitation· imod Lønreguleringstillæget' og yder, ligesom dette vilde
det, som virkede paa denne. Maade -, og jeg fin have gjort, Lønyderen, Staten, en Garanti for det
der, at det ikke vilde have været heldigt eller rig Tilfælde, at det fremtidig kan undværes; og det
tigt at forsøge at gennemtrumfe en Ordning, som lægges helt og holdent i Rigsdagens Haand, om
paa Forhaand va.r saa ilde set i Tjenestemands dette Tillæg skal fornyes, naar det udløber, om det
kredse, ..som det efter denne Afstemning maatte skal bortfalde, om det skal ændres, og i saa Fald,
antages, den glidende Skalas Princip var - - - om det skal ændres ved Forhøjelse eller ved Ned
- - Dyrtidstillæget svinger med · Pristallene, sættelse. ·Jeg ser saaledes paa det, at hvis her i
omtrent. efter de samme Regler i visse Henseender, Landet i 1920-21, da .det skal afgøres, om dette
som Lønningsreguleringstillæget vilde have svinget, Tillæg skal fornyes eller bortfalde, Arbejdspriserne
hvis Lønningskommissionen havde accepteret den ligger højt og :Velstandsmomentet er tilfre�sstil
Udvalgsindstilliing, hvorom jeg har talt. Det sti lende, da vil selvfølgelig Konjunkturtillæget blive
ger med højere Priser indtil et Maksimum - det fornyet, da vil Tjenestemændenes Krav om at faa
,gjorde ogsaa Lønningsreguleringstillæget -, og en saadan Fornyelse simpelt hen ikke kunne andet
Prisberegningen foregaar efter lignende Regler, end finde Rigsdagens Tilslutning. Og omvendt,
som den vilde· være foregaaet efter, hvis den gli dersom Priserne gaar ned eller - den Mulighed
dende Skalas Princip var blevet praktiseret. Det kan man jo ogsaa regne med - Priserne holder
,I
synker med I'avere Priser, indtil det helt forsvin sig, men Befolkningens Indtægter alligevel gaar
der. Det bliver ganske' vist ikke negativt, saaledes ned, saa vil Tjenestemændene ikke faa dette Tillæg
som Lønningsreguleringstillæget vilde være blevet. fornyet, i alt Fald ikke med de Tal, hvormed vi i
Men ellers vil dette Dyrtidstillæg i det store og det.te Forslag har ffastsat det. For mig staar det
hele have optaget i sig de for Lønningsregulerings saaledes, at vi under de nuværende Forhold maa
tillæget fastsatte Bestemmelser. Og end yderligere yde anselige Beløb til Tjenestemændene, det har
suppleres Dyrtidstillæget af Konjunkturtillæget. Tjenestemændene Krav paa, men det maa alligevel
De to foregaaende ærede Talere har talt om dette slaas fast, at vi ved denne Lønningsrevision maa
Navn »Konjunkturtillæg«, og den højtærede Finans tage Hensyn til Samfundets øvrige Borgere og
minister var ogsaa i sin Forelæggelsestale inde paa . skaffe dem den nødvendige Garanti, saaledes at de
det. Jeg tror, at den højtærede Minister brugte ikke forpligter sig ud i en uvis Fremtid, om hvis
saa stærke Udtryk som, at det var et hæsligt og Levevilkaar og Betalingsevne vi i dette Øjeblik
et uforstaaeligt Navn. Jeg er for Resten ikke intet-ved. - - uenig med den højtærede Minister paa dette Punkt.
- - Hvad Lønningssystemet i øvrigt angaar,
Jeg finder, at Navnet i allerhøjeste Grad er uhel paastaas der fra flere Sider, at det er meget ind
digt, jeg har stemt mod det i Kommissionen og viklet. Dette kan jeg egentlig ikke indrømme. Det
forbeholdt mig - det staar ganske vist ikke i Be er Illaaske straks: det præsenterer sig som ret ind
tænkningen, men jeg vil sige det her - at arbejde viklet, idet det møder med disse forskellige Tillæg,
for at faa et bedre Navn. Jeg havde for Resten Stedtillæg, Konjunkturtillæg og Dyrtidstillæg for
haabet, at Finansministeren, naar han alligevel fo uden Grundløn og Alderstillæg. Men ret beset er
retog Rettelser, inden han forelagde Lovforslaget, det et ganske enkelt System. Jeg vil ligne det ved
ogsaa paa dette Punkt havde foretaget en Rettelse. en fireetages Bygning, hvor Grundløn og Alderstil
.Der er dem, der vil mene, at naar Ministeren ikke læg repræsenterer Hovedetagen, og oven paa den
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er der opført 3 Etager: Stedtillæg, Kopjunktur
mindelige Bestemmelser· som Pensionsb_e�t,emmelser.
tillæg og ;Dyrtidstillæg. Men til Gengæld vil jeg
Tanken om at indføje alle de forskellig!:)• Institu
tioners Tjenestemænds Lønningsfor'hold i samme
hævde, at der er ingen Udbygninger, ingen hemme
Lov bley fremsat paa et af Kommi�sionens aller
lige Kælderrum eller lignende knyttet til Bygnin
gen, og derfor er den i Virkeligheden ogsaa :nem første Møder og er· ikke blevet modsagt fra nogen
Side· indenfor Kommissionen; Værdien af den er
at finde sig til Rette .i.
Jeg tror, at efterhaanden som disse Begreber ikke blevet _bestridt- fra nogen Side, og derfor er
indgaar i Tjenestemændenes Bevidsthed, vil de være
Kommissionen altsaa kommet til det Resultat at
enige med mig i, at Systemet i Virkeligheden er opføre de Institutioner, om hvilke den overhovedet
enkelt. Det er enkelt i den Forstand, at de mange stiller Forslag, i samme Lønningslov. Det har og
Side- og Biindtægter af forskellig Art, som tid
saa efter min Mening megen Betydnjng. - For det
ligere har været medregnede i Lønningssystemet første har ærede Medlemmer under de gamle Løn
eller har været tillagte Tjenestemænd uden at være ningsforhold lagt Mærke til; hvorledes enkelte Et!i
opførte i selve Lønningssystemet, nu ikke mere fin
ter er blevet ladt i Stikken. Ved en L.ønningsreform
des. Jeg skal nævne nogle Eksempler herp�a. - af 1908 fik vi en Række Lønningslove, de fleste af
- - Jeg vil yderligere for at bevise min Paa
dem er daterede- den 27. Maj; vi iik fastslaa·et•. en
stand om, at Systemet er meget enkelt og forhin Lønningsstandard, som. blev kaldt Lønningsstandar
drer Tillæg, som skjuler sig under en eller anden den af 1908, og til denne. Lønningsstandard har vi
Form udenfor de egentlige Lønsatser, nævne de i de følgende Aar helt op til' 1916, ja, endogsaa saa
Regler, hvorved vi tillader, at Tjenestealder med sent som i 1917. forsøgt at føre ·forgle�te Etater
tages. Nu er Reglen den, at man kan medtage eller Etater, som ikke kom med i første Omgang,
Tjenestealder fra tidligere Stilling indenfor samme op, og vi har stadig hævdet, at ·vi blot førte· dem
Styrelsesgren. 'En Docent, der bliver Professor,
frem til Standarden af 1908. - - �
kan medtage 4 Aar af sin Docenttid, en Fuldmæg
.Ærede Medlemmer vil have ·set· af Løn:ningssyste
tig, der bliver Kontorchef, kan ligeledes medtage met, at enkelte Stillinger er, placerede betydeligt
indtil 4 Aar af sin Fuldmægtigtid o. s. v. Vi har oppe over alle de øvrige; der- er Generaldirektøren
endvidere, specielt i den nuv�rende Lønningslov for Statsbanerne, som er· den højest lønnede · af
for Etaterne, en Bestemmelse om, at. na.ar en Tje�
alle Statens Tjenestemænd, der · er Ministrene, og
nestemand kommer op i en Lønningsklasse, som er· saa er der 4 Stillinger: Højesterets Præsident, Vice
admiraler, Generaler og Generalløjtnanter, som
højere end den, hvori han hidtil har været lønnet,
staar i en Lønningsklasse paa 15,000 Kr. Bortset
kommer han op paa nærmeste højere Lønningstrin
i Forhold til det, han har staaet paa i sin tidligere fra disse enkelte Personer,• hvis Lønningsforhold
selvfølgelig ikke kan generaliseres, findes• der, naar
Stilling, men samtidig bestemmes det, at han ,in
denfor den nye Lønningsklasse kan faa en ekstra vi ser paa Lønningsklasserne, 7 forskellige· Tal,
Stigning, hvis det viser sig, at han paa et Tids som vi har opereret med indenfor alle 4 Hoved
purikt i sin gamle Stilling havde kunnet faa et gruppper, nemlig 12,600, 11,400, 10,500, 9,600·, 8,[100,
7,1800 og 6,900. De ligger, som man vil se, med
Lønningstillæg og han ikke samtidig opnaar et Al
derstillæg i sin nye Stilling. Det er; en Lønnings 900 Kroners Forskel lige oppe til Toppen, . hvor der
maade, der fører Forhold fra den gamle Stilling er 1200 Kroners Forskel. Disse Lørmingstal har vi
ind i den nye,, og som vi har ment, vi ikke burde forsøgt at benytte for alle højere Stillingers Ved
medtage i vort nye Lønningssy,stem, der kort og kommende uden' Hensyn til, om vi forefandt derri
godt bestemmer, at ved Overgang fra en Stilling , i den ene. eller den anden Lønningsgruppe. For dem
til en anden indenfor samme Styrelsesgren kan har vi forsøgt at drage de Sammenligninger, vi
Tjenestemantlen komme op paa det Lønningstrin, i mente, der kunde gøres mellem disse Stillinger,
den nye Stilling, som er nærmest højere end det, dog saaledes, at vi naturligvis har villet og maat
han sidst var paa i den Stilling, hvorfra han kom
tet :variere Systemet, hvor særlige. Forhold gjorde
mer. Dette er administrativt nemmere, det er det nødvendigt. Hvor det har været nødvendigt at
mere klart og gennemskueligt. - - bruge Alderstillæg i Stillinger, som havde en sær
- - Det ærede Medlem fra Ruds-Vedby (Søren lig Beskaffenhed; har vi g;jort det, idet vi ikke
Svendsen) overdrog mig den Opgave at gennem har villet praktisere Ensartetheden i den Grad, at
det blev helt urimeligt.
gaa selve Klassifikationen og Lønningssystemet.
Paa sam_m e Maade har vi for de nederste Stil
Denne Opgave kan jeg ikke paatage mig, fordi det
.vilde medføre en Tale, der i alt Fald i Henseende lingers Vedkommende søgt at føre visse· Lønsatser
til Længde blev en Rekordtale, og det vfl jeg ikke igennem, først og fremmest Lønsatserne for 16de,
udsætte mine ærede Kolleger· for: Men jeg vii dog 15de og 14de Lønningsklasse i Etaterne; dem har
gerne sige om hele dette Spørgsmaal, at der for vi trukket gennem hele Systemet paa alle de Om
denne Dels, det største_ Afsnits Vedkommende, fqr raader, hvor det har været muligt at foretage
selve Institutionernes og Lønningssatsernes Ved Sammenligninger mellem, de 4 Etaters Tjenestekommende et søgt, gennemført den samme Kodi . mænd. Noget lignende er 'i Virkeligheden forsøgt
ficeringstanke, som er anvendt overfor saavel al- for Mellemklassernes Vedkommende, men jeg skal
0
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ikke trætte Tinget med at komme ind paa Enkelt
. heder, de vil i øvrigt i det væsentlige kunne læses
i de ret, fyldige BerriærJminger, der ledsager Lov
forslaget.
Naar et System som dette bygges op, maa· de'r
selvfølgelig tages ret haardhændet paa · visse· Smaa
ting;, man kan ikke altid ·respektere alt• det, der
ipaastaas at have· historisk Hævd.· Der lever' ikke
mindst i de smaa· Etater en vis Tradition om, at
denne eller hin Tjenestestilling egentlig ikke maa
have mere, eller mindre end en vis anden Tjeneste
stilling enten indenfor samme Institution eller in
denfor· en anden Institution,• og dette kan seivføl
gelig ikke respekteres, naar en Sammendragning
som den, der_ 'her er sket, skal· finde Sted. Der vil
i' disse· Dage blive klaget meget over, at de paa
gældende ·har· faaet for lidt, men der vil· blive kla
get endnu ·mere• over, !It en af den paagældendes
Naboer har faaet for· meget i Forhold til ham. Jeg
mener,, at det er· rigtigt, at Rigsdagens Medlem
mer hører paa alle disse Klager i den Udstræk
ning, som· deres Tid tillader dem, men •man maa
ikke tage · mere Hensyn til dem, naar man skal
træffe Afgørelserne, end højst nødvendigt, thi skal
vi gennemføre en systematisk Ordning af vore Løn
ningsforhold, er det kun muligt derved, at et eller
andet historisk overleveret indenfor denne eller hin
Institution .ikke respekt�res. Der 'har allerede ude
fra lydt• adskiliige Røster oni., at visse Etater er
blevet , særlig, haardt behan<llet #af Lønningskorn•
missionen. Der er hist og her oven i Købet blevet
deponeret_ Opsigelser, som· vil blive effektive, for
saavidt dette eller hint Forslag, som Lønningskorn•
missionen stiller, bliver gennemført.
Særlig har man fra ·Politiets Side vist meget stor
Bitterh'ed · overfor det af Lønningskommissionen
stillede Forslag; og det er hævdet offentligt; at
Lønningskommissionens ·Forslag beror paa en Fejl
tagelse. Jeg vil gerne benytte Lejligheden til at
'sige, at det gør det ikke.
Efter at disse Beløb var blevet bekendt · ogsaa
for Lederne af Statspolitiets Organis,ation, søgte
dennes Formand mig for at høre, 'hvorledes For
holdet ·var. Jeg havde været -Formand' for ·det Uds
valg, der arbejdede med· dette Spørgsmaal; det var
derfor ganske naturiigt,, af han søgte mig. Han
har- offentlig refereret den Samtale, han har ført
med mig, saa jeg er berettiget til her at nævne
den. Jeg gjorde Rede for, hvordan Tallene laa, han
gjorde Rede for sit Syn paa Sagen, og jeg sagde
til 'ha�, at der utvivlsomt under denne Sags ,videre
Behandling i Rigsdagen· vilde blive taget alt muligt
Hensyn til de særlige Synspunkter, som var frem, satte fra -Politiets Side. Jeg nævnede ham visse
r
Punkte'1�, hvor jeg kunde tænke mig Ændriiger
foretaget.
Det Forslag1 der her ligger paa det høje Folke
tings Bord, har jeg den Ære at anbefale til det'
høje Tings Velvillie. Det er efter min Mening ugør
ligt- at hygge videre paa .'Systemet fra 1908. Det er

ikke forsvarligt at hobe nye Tillæg, beregnede pro
centvis eller paa anden Maade, oven paa et Grund
lag, som fra alle Sider erkendes at være forældet.
Derfor tror jeg, det er rigtigst at gaa over til et
nyt Grt;mdlag, og dette Grundlag bør utvivlsomt
være det, som Lønningskommissionen her har fore
slaaet og den højtærede Finansminister accepteret.
Jeg vil haabe, denne Sag kan løses i indeværende
Samling. Lønspørgsmaalene har i de senere Aar
ligget udenfor de storpoiitiske Kampe. Det har
været Skik og Brug i Folketingets Lønningsudvalg,
baade i de Forhandlinger, der er førte med Finans
udvalget, og i de Forhandlinger, der er førte om
se1vstændige Lønningslove, at søge at komme til
Enighed, saa at Forslagene kunde møde her i Tinget
med Tilslutning fra alle politiske Partier. De sam
me Synspunkter har de politiske Partiers Repræ
sentanter ladet være bestemmende for sig under
Arbejdet i Lønningskommissionen, og jeg vil haabe,
at de samme Synspunkter maa være ,raadende ved
dette Lovforslags, Behandling 'her i Tinget. Saa tror
l
jeg, <er vH · komme et Resultat ud, af denne Sag
allerede i indeværende Sam!'ing, og at tiet vil blive
et saada�t, at ikke alene' Tjenestemændene, hvem
det direkte og specielt angaar, men ogsaa andre
Samfundsklasser, altsaa hele vort Samfund, vil
være· tjent med, at dette Spørgsmaal løses paa det
Grundlag, Lønningskommissionen ·har foreslaaet.

Den 26. Juli fik Folketingsmand, Over
telegrafist Abrahamsen Ordet paa det kon
servative · Partis Vegne:
Af de Ordførertaler, der blev 'holdt i Gaar, vil
Tjenestemændene -· det gaar jeg ud fra - have '
faaet · det 'Infryk, at alle Partier paa Rigsdagen
stiller sig overordentlig velvilligt til Lovforslaget
og redebon vil støtte den Retfær<lighed, der her
skal ydes Tjenesteinændene, og at 'alle P::irtier vil
være med til at bevilge de fornødne Midler, som
Lovforslagets Gennemførelse vil koste. ·N aar det fra
alle Sider anerkendes, at Tjenestemændene 'trænger_
til at faa deres Lønninger forbedret -,- og det kan
efter min Opfattelse ikke nægtes fra nogen -Side,
at Tjenestemændene, som Forholdene er, har Krav
paa at faa nogenlunde tidssvarende Lønninger -, .
saa er jeg heller ikke i Tvivl om, at alle, der vil
dette Maal, ogsaa vil være villige' til at bevilge de,
Mid�\er, der kan føre til Maalet.
Den højtærede Finansminister udtalte ved dette
Lovforslags Forelæggelse, at 'der som med usynlig
Skrift stod paa dette Lovforslag disse Ord: con
ditions of peace, og jeg giver Ministeren Ret i, at
saaledes' er Forholdet. Det vilde være mindre klogt
at søge ·at tiisløre det for sig selv. ·Dette' Lovfor
slag maa fra Tjenestemændenes Side betragtes som
.d e 'Betingelser - maaske med visse Ændringer, det
skal Tiden vise _:_,, 'paa hvilke de mener at kunne
gaa ind, saaledes· at Lovforslagets Gennemførelse vtl'
betyde Fred og Ro i Statens Arbejdsforhold. Man
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gør fra alle Sider klogt i at se dette Forhold lige
i Øjnene og med yderste Velvillie arbejde med til,
at Lovforslaget gennemføres. Kan de gennemføres
i den fo;eliggende Skikkelse, er der ipgen, der skal
hilse det med større Tilfredshed end jeg. Lovfor
slaget betyder paa mangfoldige Punkter en saa over
ordentlig Forbedring for· Tjenestemændene i For
hold til deres nuværende Stilling, at der ogsaa fra
deres Side bør vises det fornødne Maadehold i Ret
ning af Ændringskrav, de kunde ønske at stille.
I de·n Tid, der er forløbet; siden Krigen brød ud
i 1914, har Tjenestemændenes Kaar været alt andet
end gode. Man har ganske vist fra Lovgivningsmag
tens Side efter Tid og Lejlighed søgt at godtgøre
Tjenestemændene noget af de Værdiforringelser, de
res Lønninger stadig led paa Grund af den stadig
fortsatte Prisstigning. Men det kan ikke nægtes,
at de Ti11æg, der har været givne, ikke har været
tilstrækkelige til at holde Lønningernes Købeevne
oppe paa de,t Niveau, den havde i 1914. Tjeneste
mændenes økonomiske Vilkaar har i disse fire Aar I
været ikke saa lidt ringere end den øvrige Befolk
nings, og det' er ikke rinderligt, at Tjenestemæn
dene med stor Bekymring i disse 4 Aar har set ,
deres sociale Stilling synke ned i stedse lavere Ni
veau. :Derfor er det heller ikke saa underligt, at de
med store Forventninger har set dette• Forslag i
Møde - hvem vilde egentlig fortænke dem i det -,
og at de havde ventet, at naar dette Forslag fore
laa, var man endelig kommet til det Øjeblik, da de
skulde komme paa nogenlunde samme Vilkaar som
de Samfundslag, med hvilke. de tidligere i økono
�isk Henseende var ligestillede. Jeg finder Anled
ning til at udtale, at det forekommer mig og vist
nok de fleste Tjenestemænd, at Staten ikke i den
Grad, som Tjenestemændene havde berettiget Grund
til at tro, har vist Interesse for at lade deres Løn
ninger nogenlunde følge det stadig stigende Pris
niveau. Det forekommer mig heller ikke, at den
højtærede Regering i den Retning har _gjort paa ·
passende Tidspunkter, hvad der burde og skulde
være gjort. Det forekommer mig, _at Tjenestemæn
denes Krav om at faa deres økonomiske Kaar for
bedret nogenlunde i samme Grad som den øvrige
Befolkning er blevet mødt paa en underlig valen
Maade fra den højtærede Regerings Side.
Jeg tror, at hvis Kommissionen havde haft noget
mere Tid at arbejde i, vilde Resultatet af dens
Arbejde være blevet endnu bedre for Tjenestemæn. dene, end det er, som det nu foreligger. Den højt
ærede Finansminister illustrerede i sin Forelæggel
sestale, hvor hurtigt Arbejdet var gaaet, med det
Udtryk, at man havde modtaget Forslaget saa vaadt,
som det var kommet fra Trykkeriet, haivde ikke haft
Tid til Overvejelse mellem de forskellige Ministerier,
der var interesserede i Sagen, eller til Forhandling
med' Organisationerne: Sagen maatte hurtigt fore
lægges for at skabe Mulighed for en hurtig Gen
•nemførelse i denne Sag. Det ses altsaa, at Kommis
sionen i hvert Fald paa Slutningen har arbejdet

med en Hurtighed, der umuliggjorde, at den højt
ærede Finansminister kunde komme til at forhandle
med de interesserede Part�r indenfor de øvrige Mi
nisterier og til at forhandle med Tjenestemændenes
Organisationer, fordi Resultatet skulde forelægges
Rigsdagen hurtigst muligt. (Afbrydelse af Finaps
ministeren). Det viser blot, med hvilken Hurtighed
denne Sag gennemføres, og jeg indrømmer. at den
maa gennemføres nu. Der er, · ikke Tid til lange
Overvejelser,· og jeg kan paa mit Partis og egne
Vegne sige, at jeg er villig til at arbejde paa en
forsvarlig og hurtig Løsning af den foreliggende Sag.
Den Grundløn, som er fastsat i Forslaget, er fast
sat paa Grundlag af Prisniveauet i 1916, og Grund
lønnen bestaar jo ikke blot af Grundlønnen selv,
men ogsaa af de Alderstillæg, der lægges til. Der
maa jeg ogsaa sige, at det er mig en '.rilfredsstil
lelse at notere, at der i dette Forslag findes færre
Alderstillæg ehd i de nugældende Lønningslove, og
at disse Alderstillæg falder \Iled kortere Mellemrum.
Ser man f. Eks. paa Statsbanerne, vil man se, at i
lste-4de Lønningsklasse er der ing·en Alderstillæg;
i disse fire Klasser opnaar man Slutlønnen straks.
5te, 6te og 13de Lønningsklasse har Alderstillæg,
,
der falder efter 5 Aar, og 7de-9de, llte-12te og
14de-18de Lønningsklasse har Alderstillæg, der fal
der hvert 3die Aar. I Bund- og Avancementsklas
serne er selvfølgelig Alderstillægepe forskellige. I
Bundklasserne er de 120-360 Kr. og i Avancements
klasserne henholdsvis 360 og 600 Kr. aarlig.
,
Desuden er der tillagt Lønningen et Stedtillæg,
der varierer efter det Ophpldssted, hvor Tjeneste
manden befinder sig. I Kø·benhavn, Frederiksberg
og Gentofte Kommuner ydes der 270 Kr. aarlig,
dog ikke udover 20 pCt. af Grundlønnen; i de større
Provinsbyer 210 Kr. aarlig, men ikke over 15 pCt.
af Grundlønnen, og i de mindre Provinsbyer og
Stationsbyer ydes et Stedtillæg af 150 Kr., dog ikke
over 10 pCt.
Saa ydes dernæst et Dyrtidstillæg. I dette Dyrtids
tillæg er der bevaret noget af den bevægelige Løns
Princip, som Kommissionen har beskæftig·et sig med,
men det' er· ikke ret meget, der er blevet tilbage af
selve Princippet i det Dyrtidstillægsforslag, der her
foreligger. Det ærede Medlem fra Nykøbing (Val
demar Olsen) udtalte i Gaar, da han talte om Løn
ningernes Rimelighed, en Formodning ·om, at man
muligvis maatte gaa til en Forhøjelse paa visse
Omraader, og han henviste i denne Del af sin Tale
til, at for Dyrtidstillægets Vedkommende maatte
der i hvert Fald ske nogen Forhøjelse, da han fandt,
at den Grænse, der var sat her i Forslaget, er sat
for lavt. Jeg er tilbøjelig til at give det ærede Med
lem fra Nykøbing F. Ret i hans Betragtning paa ·
dette Punkt. Hvis Prisniveauet skulde synke ned til
det Prisniveau, vi havde i l916, saa vil Dyrtidstil
læget ophøre at virke, med andre Ord, saa vil Dyr
tidstillæget falde bort, og Tjenestemændene vil frem
tidig ikke kunne nyde godt af det. Men hvis der
kommer en yderligere Prisstigning, vil Tjeneste·

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE
mændene ikke kunne opnaa noget højere pyrtids
tillæg end 702 Kr. for gifte Tjenestemænds Ved
kommende og 468 for de ugiftes Vedkommende.
Saaledes som alle Forhold ligger for Tiden, er der
vel .jkke mange, der tror, at der i en nær Fremtid
elle� blot i de nærmeste to Aar skulde ske en saa
dan Nedgang i Prisniveauet, at Dyrtidstillæget·
skulde falde bort, end ikke,, at det vil kunne for
ringes. Jeg tror, at de fleste endda vil antåge; at
Opgangen med. Hensyn til Priserne paa Livsfornø
denheder vil- fortsættes, og at man følgelig let vil
naa de�ne Grænse, saaledes at Dyrtidstillæget ikke
slaar til. Saa er der ganske vist sagt: Ja, hvis det
skulde ske, maa Lovgivningsrpagten selvfølgelig tage
....
under Overvejelse, hvorvidt der bør gives nye Dyr
tidstillæg. Men det, der var Meningen rried det
foreliggende LØnnings:forslag, var jo dog dette, at
vi skulde naa til, .at Rigsdagen, naar det er gennem
ført, ikke skulde behøve at beskæftige sig paa ny.
saa hyppigt med 'l'jenestemandsforholdene og Tjec
hestemændenes Lønninger, som det hidtil er· sket,
men at disse Forhold skulde være regulerede igen
nem dette Forslag. Men hvis Dyrtidstillægets Grænse
er sat for lavt, saa er der al Udsigt til, at vi inden
lang Tid igen maa beskæftige os med Forslag om
en Forhøjelse af Dyrtidstillægene. Derfor tror jeg,
at vi af rent praktiske Grunde bør tage den Tanke
op,, som det ærede Medlem fra Nykøbing F. frem
drog, at sætte· Grænsen for byrtidstillæget' noget
højere op, og jeg vil straks :for mit Vedkommende
sige, at.._jeg vil yde min beredvillige Støtte til, at
noget saadant kan ske..
Jeg skal nu til sidst omtale Spørgsmaalet om
den bevægelige Løn. Af Kommissio:nsbetænkningen
vil ærede Medlemmer se, at der er ført lange For
handlinger .i Kommissionen, om man ikke burde gaa
over til �Princippet: bevægelig Løn, i Stedet for at
· blive ved det Princip, �om nu foreligger, og som
egentlig talt er .det gamle Princip om igen, blot
paa en anden Maade., Og jeg mai sige, ligesom det
ærede Medlem fra Aakirkeby (Kofoed) sagde i
Gaar, at der har, som det ogsaa fremgaar af Kom- _
missionsbetænkn_ingen, været megen Sympati inden
for Dele af Lønningskommissionen for at søge hele '
Lønningsproblemet løst paa Grundlag af den gli
dende Løns Princip. Jeg· for mit Vedkommende
hører til dem, der, da dette Spørgsmaal første
Gang under Behandlingen af Løn-ningslovene for de
fire Etater i 1908 blev fremdraget paa Rigsdagen,
saa paa dette. Spørgsmaal med megen Skepsis.
Jeg havde den Gang den Opfattelse, som vistnok
endnu næres af det store Flertal af Tjenestemæn
dene: ikke at faa Lønningsordningen anlagt paa
Grundlag af den bevægelige Løns Princip. Den Gang
havde man den Frygt, at den glidende Løn kunde
føre Lønnen ned paa et saadant Minimum, at Tje
nestemændene ikke kunde være tjente med det.
Man 'har den Opfattelse endnu, jeg har i alt Fald
set, at Tjenestemændene ser saaledes paa Spørgs1naalet, at den Løn, de en Gang har opnaaet, ikke
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maa forringes. lVLin Opfattelse er imidlertid den,
at hvis man var gaaet ind paa den glidende Løns
Princip, vilde man have kunnet løse hele Lønspørgs
maalet paa en langt mere rationel Maade, end man
nu har gjort, og det er min Overbevisning, at en
Ordning paa Grundlag af dette Princip vilde have
været til Gavn ikke alene for Tjenestemændene,
men ogsaa for Staten, Lovgivningsmagten. Vi vilde,
hvis den pevægelige Løns Princip var blevet gen
nemført her paa Rigsdagen, iJ{ke i Fremtiden i
samme Grad som hidti behøve at beskæftige os
med en Lønrjlgulering, snart sagt hvert Øjeblik.
Men overfor den. Modstand, som Tjenestemænd'enes
Repræsentanter_ i Kom.missionen ydede, og overfor
de store Betænkeligheder, de havde, ved overhove•
det at gaa med til et saadant Princips Gennem•
førelse var der. ikke, noget at gøre. Der var ikke
andet for end at . se at forhandle sig til Enighed
om et Forslag "om' Lønninger, som alle kunde til•
træde; det er det, der er sket ved det foreliggende
Forslag. Men derfor er dette ogsaa paa mange Om:
raade;; et Kompromis. Jeg giver det ærede Med•
lem fra Nykøbing (Valdemar Olsen) Ret i, at naat
det overhovedet har været muligt at samles i Enig•
hed om dette Forslag, er det,, fordi der fra alle
Sider indenfor Kommissionen er blevet gjort Ind
rømmelser. De Krav, man ønskede gennemført, har
man maattet slaa af paa for at opnaa den Enighed,
der sikrede en Lønningslovs Gennemførelse inden
for en rimelig. Tid. Som det Kompromis, Lovfor
slaget er, er der ikke blevet andet tilbage af den
glidende SkaJas Princip end det, der. findes i det
J)yrtidstillæg, der foreslaas.
Jeg skal •a1tsaa hermed tilsige mit Partis rede
bonne Villie til at arbejde med paa denne Sags
Gennemførelse paa en for Tjenestemændene tilfreds
stillende Maade.

Eftei� at for.skellige Rigsdags;
m.æ1nd havde
f
haft Lejligpe. ld til at udtale sig til L'ønnings,
loven i følge,nde i,M!øder, bl,ev Lovforslag,et
henvist til g,el staaende LønudvaJg, der; for.
denn:ei AnJedning, suppler;edes 111:ed 4 M1edlem
mer.

Kedelhavarier.
(forts.)

Da R�vnemiei altid begyndte paa M)etalle:ts
OverJLade og i! HuUerne gennem hele Plade
ty,kkelsen, v,ar::ctet udelukket, ait Flosfor- eller
SIVovl-Ailejr;inger kunde have hatft Indfly
delse (fociø1vr,igt fandtes; k'un ga,nsik:e ringe !Af
lejringer af diss·ei to Stoffer i de unders'øgte
Plader). Mian formodede derfor fø,rst, at Ma
te,rjalets Rormfora,
, nd;ringw _u,nder Borin.gen
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kunde have Indflydeise; men det lykk'edes
ikke ait frembringe O'verflaid•e-ffevner,- selv om
Hune:rne boredes med et stumpt Bor, otSityk
ker: udskaaret af ,e,t saadant Hul, siom bøjedes
til Overfladen, brækkede, udviste tilstrækkelig
Formforandring, før B1'.uddet indtraf.
Endvidere blev fejlfrie Dele a,f revnede Pia�-------- --,----,---------,-:-::--i
·..
;�
J

__ . _,
-:..c·"'"�- __,,- ,""..""'""'der: boret og nittet med. Nagler, som dreves
haal'dt ind, hvorefter NagI,erne blev udtaget
og Pladetrne underkastet Bøjningsforsøg. Herved opstod ligeI,edes store Formforandringer
af Overfladen, før Bruddet. Af p.isse Forsøg
fremgik, at hvis 'Formforandringer havde været en af Grundene til Revnedannelsen, var det
i hvert Fald i kke dren eneste eH& vigtigste.

fundet Stled, opstod deir. Tæring tidligere end
i det øvrige Mietal; men i intet Tilfælde blev
de,r: paavist Revner.
•
Aarsagen til Revnedannelsen kunde altsaa
:
ikke være Materialets Art eller Fejl ved Bo
ring og Nitning (ejhellre:r Ætsningen), men
maatte skyldes for høj og, hyppigt vekslende
Kraftpaavirkning, hv<:irrved der det paagælden
de Sted indtraf "U:dmaUelse" i M,aterialet.
Dette Forhold k,endes godt fra Aksler, som
har: været overbelastede og uds'at for stærkt
vekslende Paaviir:kninger (Ewings og Humph
reys Undersøgelser), og mikroskopiske Undersøgeiser efter Ætsning viser ganske den samme Slags Revner som ved Kedelplaider.
F:ra Arbejder og Undersøgelser udført af
andre Fysikere - Kirsch, Leon og Preruss
- ved man, .at Strækpaavirkningen i Kant,erne
af et Hul, �om1 er: boret i en Stang, der er
belastet efter sin Længdeak'se. , beløber, sig til
3 Gange Mriddelspændingen i Stangens øvrige
Dele. Hvis det derfor kan bevises,, at Hul
1
lerne i ,en nittet Samling
opfører sig paa sam
me Miaade, har man Forklaring pa,a, at Hul
lets· Kanter revner; thi Miiddel-Strækpaavirk
ningen i de rievnede Kedelplader var (udreg
net efter 12 Atmf. Arbejdstryk) 11 kg/mm2, og
tre Gange denne Størrelse er saa tæt apad

-

r

Fig. 8.

Fig. 9.

For at opdage de mikroskopisk!e Revner
blev M:etaHet ætset I, 24 Timer: med fortyndet
Svovlsyre (1 : 10). Før Ætsnin
' gen var Revf
nerne tiækkJet af Overlade-Ilter og ,ku
' nde aldeles' ikkJe ses selv om Pladerne sk'rabedes
helt 1renre. · For at være sikker paa, at Syrebadet ikke fremkaldte Revner, blev fejlfrie
Plader, s,dm efter Boriingen havde væiret unr g, holdt i Here Døgn
de:rkastet Bøjnin�sforsø
neddykket i. ! S:y::riebadet. Det viste si� da, at
paai de Steder,' hvor Formforandring havde
1,

Fig. 10.
kg/mm2),

. s:l,e,nde
Brudgrænsen (42-48
at vek
Paavirkninger kan frembringe ovennævnte
,,Udmattelse" ,il Miaterialet.
Dr. :Wolff lod derfor forfærdige sammien
nittede Prøvestykker, dels med Overlægning,
dels med dobbelt Stødskinne og anbragte disse
i: Strækprøvemaskinen, hvor de enkelte Deles
Forlængelse bl,ev ma
: alt ved Hjælp af et sær
ligt Apparat: ,,Okhuizen's Strærk'.m1aaler,".
En nærme,re Beskrivelse af s�avel dette
i gene ligger udenfor· denne
soml selve Forsø
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.Artike'ls Ra•mme. �Det. skal bl�t anJøre:s,. : at ud ovet selv,e Ifodelpfad��tt�'. :r,iJgicllu
, ller,
Dr. 'Wolff maalte Forlængelsen, i 6 Tværsnit :de1� .underkastes' lig!J.ende ·�toi_'.e)?aaY,irkni,riger
af Prøvestykket,
,<il,g ,� Jiv;
t:;ir raf
.9-i'Sse• ,;rN�i1
·s1,1,, iL ,� som: H:ulieme i rPrnv,estykke.rne··•;ecr· 'oven• I
• ,
)
·
,
• ,.
,
,
,
igen· maalte F:Orlængelsen i 3 Punkfer i hver nævnte Forsøg (af Kirsch, Leon og Preus'S),
I 0
Plade (tæt ved begge Overflade.i-' <?g i 1hdten'l,
Dr . E. B. lWplfT sammenfatter Resultatersamt Forlængelsen i selve Samlingsflad.en.
ne af si�e Unde:rs�gelser og For'søg saaledes:
Prøvestykket belastedes, saa at StrækpaaI alle Dampkedl·er indtræffer ved Naglevirknin_gen svarede til den ved Kedeltr�kket samlingerne :ejendomm
' :elige. Re:vnedannels�r,
fremkaldte Strækpaavirkning af K,edelpla- der ,i· Begyndelsen: er usy:nlige og kun !{an opderne.
1
dages ved Ætsning. u,evnerne findes! enten i •
Forsøgene, der med flere Ugers Miellemrum . Nagl�hµller:nes ,indvendige Overflade eUer:pa:a
• udførtes talrige Gange, ·gav stedse samme Re- Pladernes Stammenstøds:flader, og de opstaar,
sultat, nemlig at F'odængelsen var stærkt for- baade i Siatnlinger-( mecl Overlægning QgJ Stød
skellig overaJ.t, undtagen i uniidd�lq,ar Nær- skinne.i·, saavel v,ed se'tve'Yderskallens Slam
hed af N.��leme;,. .ln;or. •4en ya� ,�ns, sa� lat �inger og Forbindelsen' med Endebundene,
altsaa . Kedelpladerne (eJler Kedelplader og soni i Forbrændingsk'amrene (og iRørhuUer
Stødskinner) bevæger sig over hinanden (hver- ne).
,
====o.ia��
andre'i.
For.længelsen · havde sit Mpksimtim' · ved
Pladernes jndvendige Overflader, hvorflf følger, at M�terialet her er udsat. for langt-lstørre
Paavirkninger, hvilket forklar,er· Revnedan
i
nelsen (s-e F'g. 4), naa.r Belastningen (Damptrylc m. v.) endvidere er ekslende . .
.
llteraf fremgaar ligeledes, at·Naglehullerne'
op· mod Samlingspladerne ogs:1ia bliv,er uds3rt
f01� større P�a;irkninger, og da Pladerne be
AALBORG• BRØNDUM· HOBRO
væger: sig, vil det qavnlig komme til at. gaa
AKVAVITTER
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Samlede Garantimidler pr. 1:Januar f919
1

ca. 95 Millioner Kroner.

.

" 1.

-

Samlet forsikringsbestand pr, 1.Jan.1919

ca.
. . 350 Millioner Kroner.

1

Emanuel Møller . & · Go., Vinhandlere,

St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold).
·

Telefoner 4518-2897

Kvaliteten gør ,Udslaget.

Ved nye Etableringer og eventuelt S kifte af leverandør vil d'Hrr. købmænd ikke
blive skuffede ved at træde i Forretningsforbindelse med os. Som Grund for dette
atanføres, vi sidenEtableringsaaret 1895haropnaaet en meget betydeligOmsætning

·Nørrebros Vinimpo�t
'·

R0BER'l' BERTHELSEN

.

=

. anbefaler sig med
Cigarer, Tobakker, Cigaretter, Vine og Spirituosa.
. Telefon Taga 248 y.
M. Kappers.
, · An'nonce-Eksp�ditloner:·
For- Kjøbenhavn:
Chr. Hylver,: Soll\merstedgade 22 2,
·
Telefon Veste� 4011.
for Pravimen: L Rasmussen, Hans Tausensgd. 14, Odense.
TelefoR 22.88,

R. J E N S E N; Nansensgade 32.•
Telefon 3279.

Bageriet Hj. af Jagtvej

og Borups Alle, anbefaler sig med

1. Klasses Va.re.r
til Jernbanefunktionærerne.

Ærbødigst Georg Johansen.

Nørrebrogade 178. IIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllffffl

Tlf, Taga 1300

Stort lager af lste Klasses Vine og Spirituosa. - Billigste Priser.
Cigar.;. og Tobaksfo.r.ret�ing, 27 Jagtvej 27,

=====

Høje ste Laan

paa Klasse- og Koloniallodder.
Gevinster udbetales billigst.

Ger Deres Indkeb
hos vore Annoncerer .
IIHfHHllfflllllllHHHIIIIIUIIIUHIHllllfflJHØIUIIJMJ

Udgaar 2 Gange maanedlig.
Redaktion: Vesterbrogade 98 a,2, Kjøbenhavn B.
Tlf. Vester 2895 v.
1A bonncmentspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig,
TeiJleS paa alle .Postko�rer i Skandinavien,,
'I

-
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SKOTØJSBØRSENS F -ODTØJ ® ® ® ® ® ®
giver altid Tilfredshed.
·
.
NØRR.EBROGADE 1 83.
,
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NØRREPORT

\

€n Klædning
fremstillet af
dansh, Buclt
shin i moderne €n radet
facon.
'Cillæ'gget er
det bedste del'
han fremskaffes i Øjeblih
het og forar. bejdningen
\1or sæd\1anlige durable.

j

Broberg, 16 Amagertorv 16

Telefon
3356

l

Dowlas 1,85-2,35, Medium 2,50-:-3,00, svzre Haandklæder, 2 Kr. pr. Stk.
prima Viske�t)'kker 1,25-1,50-2,00 pr. Stk.
En Del ekstra iOde Overdyner, Underdyner lidt øeskadigde 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

I :�

n;;�;;t;;-ip;;;;
.!'.

® '····- ········

, Kr. 78

' Støn!• u!.":t ·:' ��:�:;:;;· Oa,dine,,

·�·· ····-r:;�.,.•••, m v..,,!�:,7:t"'"'·

Spar 10 pCt. paa Olarme.sterarbejde.

Køb deres Billeder og fotografirammer i GI·armesterforretnirrgen

Nørre.brogade 61, JOHS. HANSEN.

l
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Personbanegaardens Marketenderi.
;

F. L. Viltoft

anbefaler sig til det ærede Lokomotivpersonale.

Musikhuset AllegPo

I

@

<'.:'!I@> Stort Udvalg - Billige Priser. �
Alt Glarmesterarbejde udføres - Alle Jernbanefunktionærer 10 pCt. Rabat.

0

Rvø

..

Telefoa
8356

i)

!

�

Nø r r e b r o g a d e 163 - Kø b e n hp,v n L.
Gramophoner og alle Musikinstrumenter.
Jernbanefunktionærer 10 pCt.
GOD TFRED MENTZEL

I

MØBELM AGASIN

(

.

.

I

NØRR EBR OGAD E 200. - • Telefon Taga 270.
Stllfulde, solide M Ø B L ER .
Moderate Priser.
.Lempelige Vilkaar.
Største Udvalg paa Nørrebro?

tobak.

E.L.·"W"EIMANN &. Co.
St. Strandstræde 9-11, 4.

Tlf. 5871 - 10871.

Guld- og Sølvvarer en gr0s.

·Leo 33

Intet Salg til Private._

Kranse

mod

Buketter

;:

BlomsterdekorationAr

Blon1.stePforPetningen ',,Bellis",
Ved Martin Orlebel.

, oste og . H·æs hed Uhre

St. Kongensgage 90 :: Telefon: Palæ 590 y.
Armbaandsure i Guld, Sølv Of Double.
Største Udvalg i alle Slags moderne Lomm�ure.
-.
Vesterbros Urlager, GasværksveJ 21,

Foreninger 10 pCt.

.H

I

,

.

Faas overalt.
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lige ved Istedgade.
Brugte Ure tages i Bytte. Rimenge Afbetalmgsvllleaar

. M • Jen. S en,

Uhre

,
Slagte:rfo:r:retn1.ng
&&.
de
Dybbølsga

•

•

Prima Ok s e- og Kal v ek ø d tll Dagens b il ligs t e P r i s.
Telefon Vester 56 y.
Specialitet: fars og Hakkebøf.

