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Ottetimers Arbejdsdag.
For en Gangs Srkyld har Staten foretag,et
et radikalt Skrjdt. Den har gjort, hvad Demo
kratiets Mænd gennem en Mennesj{-ealdC'r
ntrætbeligt, men til nu foqtæves, har opfor
dret den Ul. Den 'er; for en Gangs Skyld g;aael
i S:pidsen som Arbejdsgiver, har for en
Gangs Skyld vist Kommunerne og de private
Virksomheder'. Vejen. Ved i sin Skrivelse af
4. Januar til Tjenestemændenes Centralorga
nisation at bebude Indførelsen af Otte1 imers
Arbe. jdsdag fra 1. April d. A. for alle Told
og Trafiketaternes Tjenestemænd har Rege
ringen virkelig - det erkender vi villigt og
med Glæde - paa et afgøren'de P.unkt imøde
kommet vore Ønsker. Og den har gjort det
tidligere og ( større Udstrækning 'end vi egent
lig havde Lov til at haabe paa. For 6 Uger
siden skrev vi i Anledning af, at Kjøbenh'avn
en Gang til Sommer begynder at indføre Otte
timersdagen for sine Tjenestemænd, fø-lgen
de Linier: ,,Den Tid kommer, og kommer f ø r
m a n i A 1 mi n cl e I i g h e cl t æ n k e r s i g, da
der, maa gives Statens Tj-enestemænd den sam
me Stilling, den samme Arbejdstid." Ærligl
at tilstaa nu bagefter: Det var mere Haah
end Tro, der førte vor Pen.
Hvorledes Regeringen rent p�aktisk vil ·gen
nemføre, h\iad den nu lfar lovet os Statstjene-

slernænd, er endnu ikl�c i Enkellheder heil
klarl. Den vil til Finanslovens• 3. Bell. i Slut
ningen af Februar stille Ændringsforslag orn
den Forøgelse af TjenestemænclC'nes Anlal,
som Arbejclsliclens Forkorlelsc nødvendig.gør.
Desværre vil den Lønpolilik, som- Staten lil
denne Dag h'ar fastholdt, gøre det uhyre van
skeligt at faa den nye Arbejdskraft. I alt F'ald
i en Overgangstid. bliver en Ydelse af Ov:er
arbejdspenge til en større eller mindre Del
af de gamle Tjenestemænd el nødv•e:n,digt
Surrogat for Arbejcls�idens. NeclsæUelse, og
Regei-ingen har da ogsaa bebudet Forslag om
saadanne Overarbejdspenge.
Om selve Arbejdstidens NedsætL.else ved ,;i
kun, at man g r a cl v i s vil søge gennemført en
Arbejdslid paa "gennemsnitlig ikke over 8
Timer" og "sa:aledes at fornødne Afvigelser
paa
· Grund af Arbejdets Beskaffenhed og sær:
lige Forhold" kan forelages ud fra de i Tje
nestetidsreglerne fremsatte Sygspunkter. Dis
se Regler, som jo ingenlunde vakte udell Til
fredshed blandt Tjenestemændene, bliver alt
saa: ikke ført ud i Livet. Tiden er sprunget
dem forbi, og nu kan man kun bruge nogle
af de almindelige Synspunkter. der nedlagdes
i dem, fordi de ma:a gælde til enhver Tid.
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Personal,em�ngel.

mod .vo.rt, .pa:a denne. Aar'stid, barske Klima;
men saa sørgeligrt det end ly:der: Raad hertil
1
· af
Fra den Dag, ' da den uindskrænkede· h,ar der· jo hidtil ikke· været og følgerne
l
U-Baad'skrig begiy,
• ndte, for omtrent 2 Aar si- Lov:givningisniagtens , og Adnhnistrationens
den, har Statsbanerne haft M' askineriet sat mindre Omhl1 for dette Per' s'Onale, - s1et i Fior
paa langsom Gang for at kunne holde uµ hold til andet Personale, der s�Hn Lokomoti.v
med Kul, Olie og M1ateriel. Og det har da mændene gør Tjeneste ude i alt Slag1s Vejr ogsaa, vist si.gi, at det var en meget klog For- viser. sig nu i en særlig stor Sygeligiled. - La'd.
• anst;I tning man den Gang gennemfø�·te; thi os haabe- paa,· at dette maa vær,e _et aivorligt
uden den var vi sikkert forlæn,gst kørt i Staa. Varsko til Y:ore Beyillingsmyndigh'ede� om, al
Vi Val\ ikke alene kørte i Staa paa Grund .af de velvillig maa tænke paa Lokomotivmæn. Mlangel paa Brandselsmaterial�, Ogi mange dene, naar de skal behandle vort nylig ind
andre Ting,· me� ogsa� paa Grund af Mangel sendte Andragende om Beklædningshjælp.
paa: Personale, S()m nu en Gang er �1indst
Den forholdsvis, store S,ygeli�hed henleder
lige saa nødvendig s!om Ma. teriellet.
Opm,ærksomheden paa Personalemanglen,
som
viser sig alle Vegne 'ved Statsbanerne og
Statshaneadmini.strationen bør i Virkelig:
heden være Lokomotivmændenes Organisa- som truer med at antage ,en k'riseagt:ig Ka
tion taknemlig, fordi den saa kraftigt rejste rakter forsaavidt der ikke gribes kraftigt ·ind.
Kravet om Udnævnelsen af Fø
: rere til Stræk" • Statsbaneadministrationen maa i Tide sikre
ningskørslen ogi fik dette gennemført - paa sig den nødvendi�, e Stab af' Aspiranter, unge·
Trods af Administrationen; thi var dette ikke Maskinarbejdere, der kan fylde Lokomotivsket, vilde de Vanskeligheder, man nu har 1nændenes Rækker op. Kun paa denne Maade
at overvinde for at skaffe Personale nok til faar man Kræfter parat tU at u
. dfylde Ram
d'en daglige og for Tiden forholdsvis ringe merne. Spør,gsmaalet blive� :derefter, om man
Trafik, have væ
, ret uovørkommelige.
kan faa d e unge Maskinarbejdere til at tagie
Den for Øjeblikket herskende store S\)'ge: Tjeneste ved Statsbanerne. · Gener::i,ldir�ktøren
lighed blandt Lokomotivpersonalet, yiser os 'lod fornylig under en Fol'l1andling Repræ
. 
i et skarpt Ly,s1 h'vor uheldigt Statsbanerne er sentanter fo,r Lokomotivmændene vide, h'vor
stillet, fordi Tilgangen er ringe, og den lader ledes Forholdene laa i den Henseende. og
os ane, hvorlecles1 Forholdene vil l:!liv•e, for cle v'ar jo e1ientli� ikke opmuntriende. F!orho(
saa vidt man inden længe vil beg1ynde at ud det er, oplyste Hr. Anders.en Alstrup; det,
vide Toggangen, saalecles at denne atler bliver at der hemmeligt er blokte:ret for Titgang.
normal i Lighe' d med Trafiken før Krigen. Denne hemn'ielige Blokade er iværksat paa
Det ligg;e'I� ret næ1� at spørge, hvad Aarsagen Grund· af Lønningerne. Det er jo ikke M;a,ng
kan være til denne store Sygelighed, der len p:aa Arbejdskraft· det kniber med; Ar
gør Spøngismaalet om Pe1�sonalemangel bræn� bejdsløs.hedsinspektoratet melder, at man
elende. Svaret maa v,el i første Række lyde gaa, r ud af 1918 med 53,893 Arbejdsløse ind
paa, at InJluen:zaepidemien i større U dst1·æk tegnet som Arbejdssøgende. Alene i Køben
.
ning h'ar angrebet Lok:omotivmændene. nu, l)avn er der 25,936. Heraf er 2300 Metalar�
end da den i Efteraaret var omkring Kul bejdere og af disse bor ca. 1300 i Køb;en
minationspunktet. Grunden hertil er, at Vej havn. Disse Tal er stadig stigende. Der. er
ret er saa ustadigt og raat,- og meget let med altsaa. ingen lVLangel paa Arbejdskraft,· men
fører Fiorkølelsessygclomme, der hurtig gaar · Betingelsen for at faa fat i den er den 1·et
over til :c1en berygtede spanske Syge. Lokomo selvfølgeljgie, at det maa kunne betale . sig
tivmændene ma.a m'ellem Aar qg Dag1 dø.je at �;bejde ! 1 forrige Nr. omtl').lte vi gianske
lidt af hvert, snart Kulde, snart Re.de, saa kort dette Forholcl
<!>g · oply;ste, at en ung
i
·Regn, Sne o� Blæst, og det gik nok altsam Maskinarbejder kunde faa 24 Kr. oni. Ugen
men, hvis ,deres· økonomiske Omst-ændigheder i iArbejdsløsh'edsunclerstøttelse. Vi .kunde
var, saad:anne, at de havde Raad til a,t anskaffe have tilføjet, at for: M;askinarbejde1se j. 22' sig den nødvendige Beklædning til Gardering 23 Aars Alderen - og det er de Folk, Stats-
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vil paalage si$! at gøre Tjeneste baade Nat og
Dag, og slet ikke nu, da man har set, hvad
B c 1 ø n n d n g e n f01� Merarbejdet blev sat til.
Tjenestetidsspørgsmaalet trænger sig paa,
man ventede paa Reformer i Retning af det
af Minisler S,tauning i Fblketinget fremsatte
F:orslag om Ottetiniers Arbejdsdagen. Og riu
ved vi, at vore Forventninger ikke vil blive
skuffet. Vi ved, at Regeringen vil indføre
Ottetimersdagen fo,r alle Tjenesi!emænd, om
Rigsdagen giver den Lov dertil. Vi skulde tro, .
der ligger saa megen social Styrke i Tanken,
at den ikke vil møde megen Modstand. Skuf
fes denne vior: Tro, skal vi Tjenestemænd nok
vide at give Reg:eringen en saadan Styrk:t\ at
den faar 'M!agt at bryde Modstanden.
Men ogsaa her melder Kravet om Tilgang
sig. Thi foruden nyt Personale kan Spørgs
maalel ikke løses'.
Det er i Virkeligheden ligei gyJdigt, hvor man
vender sig h'en, atter qg atter møder P,erno
nale�anglen Øjet. Ser man f. Ek's. hen til
L'okomotivernes Vedligeholdelse og Rienhol
delse, da er denne under al Kritik,' og for en
i l'des det�el M'ange\r:aia Personal•e.
1 y
sto11
, 'Del isk
F:orfatteren
Anders1en-Nexø .,ckriv'er et Sted'
.
at "de har lavet Halvdelen af Danmarks Bef0kning om til F!atti,g]lemm
• e· r, der underholdes
af det offentlige uden Fiattighjælps
Virknin
,
ger." , vivl om; at Anders· en
Der er jo ingen T
Nexø har Ret; men for at komm'e bort fra
dette er det jo nødvendigt, at L'ønnen bliver
1
saa stor, at det kan betale sig at arbejde. Og
det k'an det bl. a. ikk'e ved Statsbanerne. Det
paastaas ganske vist ofte, vi har set og hørt
det saa mange Gange,. at Fiolk ikke vil arbej
de, at de hellere vil gaa arbejdsløse ogi have
Understøttelse. Hvis der er noget om dette,
da er det klart, at Aarsagen er den, at de har
m e r e ud af at være Arbejdsløs, e end af at
arbejde; men der er: kuri et Mtiddel her der
Disse S:pørgsma:al kan besv,ares derh' en, at hjælper og det er at hæve Arbejdslønnen.
Og det maa som' paapeget gøresi for Aspi
man ikke h'ar. Personalet, men at man k a n
dette l�ommer man næppe ude.in om,
ranterne;
faa, det; men en uundgaaelig Betingels·e h'er-.
burde, som det saa smukt er sagt
Staten
for: er som tidligere fas:tslaaet, ,at Aspirant og
lønnen sættes opi. D e t k o m m ,e r m a n i k k e i Rigsdagen, for, en Gang� Skyld være en om
; n �t blive den bedste Ar
den end ikke naa
u d e n om.
bejdsgiver.
Administrationen kan ikke f�rvente at Per. sonalet fremdeles1 som under K:rigsperiod!'\n,

er Arbejdsløsheds
banerne har Brug for,
understøttelsen 30 Kr. om ( grn. Og1 vi vil
med Hensyn til ArbejdsløshedsundersløUel. sen holde os Lil, hvad lVI,inisler Hode sagde
i Rigsdagen, da Loven var Lil Behandling og
man fra visse Si, cler ivrede, mod denne Under
støttelse, - den vai; for sl�r -- ,,al det var
ikke Understøttelsen, som var for slor, men
derimod A r b ejds I ø n n e n, cl e r -v a r f o r
I i 11 e". Del er jo saa sandt, al del er Ar
I
bejdslønnen, der er for lille, og kan Miuisle
,ren sige det paa Ting,e, saa maa Slatsbane
aclminislrationen ogsaa deraf kunde ud led�, at·
den har fuld Biliigelse tH al forhøj,e Løn
ningerne, saa ' at de kommer til at ligge over
de Understøttelser de Arbej<;tsløse faar.
En Betingelse Jor den nødvendigie Rieikrul�
tering af Lokomotivmændenes Rækker med
gode og dygtige Kræfter er, al Lønnen for
Aspiranterne forh'øjes, og dette kan sna meget
lettere gennemføres, som det k'an gø'l."es admi
nistrativt.
De Myndi,gheder; som har Rel Lil at antage
. Aspiranter, maa dog formentlig være bekendte
med Aarsagen til Vanskelighederne ved at
faa Folk, og de bør derfor hurtigjst mulig
skaffe sig Bemyndigelse. til al anlage Maskin
arbejdere paa de Vilkaar som er de alminde
lige..
Vi gaar imøde en Tid, hvor Statsbanerne
: lighed vil faa fuldt op at
efter, al S,andsyn
gøre, ogi med dette for Øje er del nødvendigt,
at Aspirantlønnen hurtigt forhøjes, thi det
k' a n nemt blive' for: sent, hvis hele M,askine
riet skal·· holdes: i Gang.
Til ·Foraaret faar Statsbanerne Brug for op
imod 100 ny,e Lokomotivfyrbødere til 2 Mands
Betjenirigen paa forsk>elltge Rangermaskiner,
men. hvor. vil ma
' n tage dem fra? M1an ka�
formodentlig ogsaa forvente forøget Trafik,
og hertil skal der _ogsaa br:uges Personale.
Men har man det eller kan man faa det?
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Lønkonflikt i Sverrig.
1,okomotivpersoM-alet v�d de svenske Privatbaner befinder sig i Øj,eblik'ket
stærk
til
Modstricl
Privalbaneclirektionerne
og
det ,
:
trækker stærkt op til Strejke.

Ligesom Lokomotivperso
: nalet i Sverrig ved
saavel S.tats- som Privatbanerµ,e er organiserede i samme Organisation, er øvrige Je. rnbanemænd af lavere Grad, som Svenskerne
. kalder det,, organiseret i Det svenske Jernbaneforbund.

13

og træffe Beslutning! om Forbundets endelige
Stilling..
• Det vedtoges her i fuldes.te 'l\fiaal at· støtte
· vore svenske Kolleger, idet Mødet besluttede
fø,lgende Udtalelse, der tel,egrafisk' meddelt es
det svenske Lokqmotivmands Fo1·bund i
Stockholm:
.
,,Dansk L'okomotivniands Forbunds Forret
ningsudvalg har, 'paa Foranledning af den
i Sverrig opstaaede Lønkonflikt mellem Lokomotivmænd ved de svenske Privatbaner og
svenske Arbejdsgiv;erforening, i Dag afholdt
Møde i Kjøbenhavn og enstemmig besluttet,
efter en Redegørels•e for Konflikten· var fore
lagt, at tilsige svensk'e L10komotivmænd al
moralsk og økonomisk . Støtte!
S•amtidig · besluttedes. det at medde!:e det
svenske Lokomotivmands Forbund, at al nødvendig økonomisk Hjælp straks stilles Lil Disp,osition."

Dette Forbund sluttede for nogen Tid siden
en Overenskomst m:ed den svenske Arbejdsgiverforenin,g, hvorl', mder Privatbanedirektio, nerne henhører, en Overenskomst dels om
Lønforbedringel·, dels om Krigst. illæg for Personalet ved Privatbanerne•Ior Aaret 1919.
Denne Overe
Strejken kan udbry,de h\"�rt Øjeblik, med
, :nskomst kunde det sv•enske Lo
komotivmands Fiorbund ikke anerkende, idet 24 Timers Varsel kan Kampen begynde.
<le opnaaede Lønforbedringer ikke kunde an
· ,Danske Lokomotivmænd vil følge denne
ses for tilfredsstillende, og paa den anden. Side eventuelle Løillk!a,mpJ med største In�resse. den
vilde Arbejdsg:iverfureningen ikke· gaa læn varmeste K-a'mmeratskabsfølelse · vil herfra
gere end hvad omtalt,e Overenskomst ang,av. møde svenske Kolleger, alle som en vil 9fre
_ Forhqndlingerne førte ikk:e til nog1et Resut- for, vo1'.e svenske Brødre, Kampen, son\ den
1.al' og vor Broderorg1anisatiort indkaldte der kommer, vil ikke og maa ikke tabes af Ma:n
for sit Repræsentantskab, der enstemmig be . gel paa danske Kroner.
Hor r e t n i n g s u cl v a l g e t.
myndigede Ledel�en til at erklær•e Strejke ved
.
ialt ca. 68 · Privatbaner, omfattende ovcer 2000
Lokomotivmænd.
Glidende Løn.
Samtidig ønskede Ledelsen ,overfor ,,,Nor-disk Lokomotivmanrls Forbund"s Sekretariat
Om dette interessante Emne har vi tid
at forelægge Konfliktens Aarsager og udbede ligere bragt et Par J\rtikler. Fællesrepr;�
sig Sekretariatets Godkendelse af en even sentationens Sekretær har' i en Artikel 1"-ede
tuel Strejke ved omtalte svenslre Privalbaner. gjort for Forhandlingerne p,aa et Møde i Fæl
1 den Anledning afrcj:ste i Slutningen af lesrepr,æsentationen, hvor den glidende Skala
December Miaaned d'Hrr. Lok:omoti".,fører var pa,a Dagsordenen, og har deri fremsat
Rich. Lillie og Lokomotivfører N. Th. Brix, saavel Modstanderes. som Tilhængeres. Be"
Formændene for danske Stats- qg Privatbane1s grundelse af deres Stilling.
L'okomotivmænd til Stockholm, hvor de i et
Vi _ har sene�e bragt en Artikel, h'vori vi
Møde med norske og ,sv'enske Lokomotiv redegør for Organisationens Stilling til den
mænd g:av dei:es Tilslutning til at Strejke er glidende Løn.
klæredci; og for der:es respekliv;e Organisa
Da Indlægene i større eller mindre . Grad
tioner at vilde redegøre 'r,or Konfliktens Aa-r har været priæget af den personlige Opfattelse,
sager og anbefale den største økonomiske alt eftersom det har været Tilhængere eller
Støtte af svenske ·Kamrn:erater.
Modstandere af Værdimaaleren, der har ud-•
Den 9. Januar var Forrelningsudvalgel for talt sig til dem,' ogi dereft·er hm· vi l}nset de
,,Dansk Lokomotivmands Forbund" forsam sidst fremkomne Indlæg fra F:ællesr,epræsen
let i Kjøbenhavn for. at drøfte Situationen tationen herom for at mangle ,den ønskede
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V�rdi for· en objekti,, Bedømmelse ar Yærdim�alerens Karalder.
r det efterfølgende tillader vi os efter .,i\Ii
nfsteriernes :M. aanedsblad"s December Num
mer at bringe et Afsnit af el Foreprag, holdt i
cen
' tr-alforeningens*) Hovedbestyrelsesmøde 4.
December f. /A. 'af Fuldmægtig i Det st·atistiskc
Departement, 0. B. K o f o e_ cl, om del samme
Emne.
.
Vi mener, at vore Medlemmer med Hei1syn
til dette Spørgsmaal bør have de bedst 1nulige
Oplysninger, og dertil .er delte Foredrag u:l
,mærket· egnet. V�n·r Læsere vil sikknl have
meget Udby,tte af at læse dette.
Løn efter Kapitelstakst var en Form for be
v��elig Lø�, hvox Tanken vel - nok nærmest
var. at tage Hensyn lil Landbrugernes For
hold, men saalænge Landets Økonomi hoved
sagelig hvHede i sig selv, og Vareforbruget
var meget ·lidt forfinet, fik dog de- kapilels
takstlønnede Embedsmænd cl rel fast Grund,
lag at bygge deres· Tilværelse p1aa. Systemet
er: nu [a!fs�aif1et im·ed Tiendeaflø-sningen. Under
Lovgivnings'ål·bejdet har Spørgsmaalet om
bevægelig L'øn gentagende Gange væriet 'drø_f
tet. I en: Kommissionsbetænkning af 18�7
fremsattes et fuldstændig udformet F,orslag
og i 1861 vedtoges de s.aakalclte Sædomskriv
ningstill�g. I 1908 frems.atte Folketingsmand
Blem Forslag om· automatiske Dyrtidstillæg
og BiUigtidsfra:drag.
Forslagene af 1857 og 1908 -byggede begge
p·a: a en gros Priser paa almindeligl · brugte·
Yarer, og begge var maaske gennemføirhg•e,
�en i 1908 var: man i Henseende til Teknik
ikke kommet videre end i 1857. Del maa
vistnok' endda siges, at m'an .i 1857 var mere
klar. over M,aal og Midler end i 1908.
Nu har Lønningsk:ommissionen af 1917 faael
Opgaven som .særligt nævnt Punkt i sit Kom
missorium: og har bedre Udsigt til at løse 'den,
efter. at Statistikken over Priser og Forbrug
er, naaet · saa' langt i Udvikling, som sket e ·.
1
Opgaven er helt eller delvist at stille Tje-.
nestemændene uafhængigt ·af Pengenes syn
kende eller stig-ende· Købeevne. For at det
skal kunne lade sig gøre, maa man have op*) Centralforeningen for Ministeriefnes Embedsmænd
og Assistenter.

lysl for det første, hvad og hvormeget Tj-e
nestemændene køber, og for det andet hvor
meget Priserne andrager. Det første Punkt
belyses ved Bearbejdelse af et tilstrækkeligt
Antal Husholdningsbøger, \om Statistisk De
partement ha.i· udsendt til Personer' i for
skellige Kredse og Indtægtslag og faaet ført ·
gennem el Aar. Det vides· herefter, hvormeget
der af hver Indtægtsgruppe bruges af hver
enkelt Fødevare, hv01: meget der gives ud
til Beklædning, Husleje, Brændsel o. s. v.
Det andet Punkt belyses. af Prisstatistikken,
der udarbejdes paa Grunc lag af maanedlig-e
Indberetninger fl'a hver af Landets By,er og
tm Del L'andkommuner.
Vil man nu søge et enkelt Udtryk for hvor
meget Prisniveauet har forandr.et sig f. Eks.
fra 1914 til 1916 for et Budget af en vis
Størrelse - vi :sætter 2000 Kr., fordi denn:e
Sum er den almindeligste for de i\fonnesker,
'hvis Løn skal reguleres - tager man som
i
Udtryk for F orbruget Gennemsnittet af de
Hushol-<;iningbøger, der .grupperer sig om 2000
Kr. og konstaterer, hvorledes F;orbruget lig
ger for de enkelte Fornødenheder. ved et
Budget paa 2000 Kr. med Pr:i,serne i 1914.
;p aa del samlede Forbrug anvend-es derefter
Priserne i 1916 og Forskellen mellem denne
_lJ dgiftssum og 2000 Kr. angiver he�efter Fior
andringen i Prisniveauet. Paa 1.ilsvarend,e Vis
kan nian finde Forandringen for Budgetter
_af andre Størrelser, og del -er meget vel mu
ligt at arbejde med saadanne forsk1ellige In
dextal for P�isstigningen, men det vanskeLig
f½Ør dog Lønber:egningern<::,, og vi , holder os
derfor til def normale Budget paa 2000 Kr.
;Er ·udgiften til dette Forbrug steget til 3000
Kr. i 1916 og hæves Lønningerne med 50 pCt..,
er -der ydet fuld Dækning for Prisstigningen.
Denne- Fremgangsmaade er sideri Foraaret
anvendt af Stockholms Kommune overfor
dens Arbejdere, idet
• Lønnen hvert Fjerding
aar simpelthen er blevet hævet med _den Pro
cent, som den af S:ocialstyrelsen udarbejdede
Prisindex angiver. En saadan Fremgangsmaade kan i kke ventes indført for Tj,enes.te
mændene ,_ da disse vel nok bør stmes uberørt af den Del [af Værdistigningen, der
skY,lcles Omsætningsmicllernes større Rige, lig
hed, men Følgerne af Vareknaphed maa for
1

•
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en Del bæres af Tjeneslemændene selv, som
af · den øvrige Befolkning,. medmindre hele
dennes Indtæglsniveau .har forskudt sig saa
slærkl opefter, at Staten ved Hjælp af over
ordentlige SkaUer kan forelage en U clligning,
der giver Tjenestemændne fuld Dækning. I
sidsle Fald viltle disse ligesom Flertallet i
Landet iøvrigt kunne anvende Besparelsen
paa Grund af Rationering og Vareknaphed til
Opsparing eller Afbelaling af Gæld. AL Ud
viklingen har Lenderet henimod, al Tjenesle. mændene skulde have hafl fuld Dækning,
kan ses deraf, at Skatteydernes samlede Ind
tægtsfremgang, fra 1913 lil l9l6, bortset fra
nytilkomne Skatteydere, er beregnet· til 86
pCt. (Statistiske Meddelelser 4 Række 56.
Bind). En væsentlig Del hidrører nok fra
ret faatallige Personer, men al I�1dlægtsfrern
gangen Lillige har værel af almindelig Ka- ·
rakter og har naael Bunden, kan bl. a. ses
af del usædvanlige store Antal nye Skatte- .
ydere, og Indtægten i 1917 synes al komme
lil al ligge i Nærheden af 1916's. Hvor man
ge Procent Tjenestemændne har faael i Til
læg, skal jeg senere komme tilbage til.
Da de. L in\idlertill niaa indrømmes, at de
sidsle Aars Indtægtsforhold har v'ærel af
us • dvanlig Karakler, og da d,et ·anlagelig vil
blive faslho,Icll, at Tjeneslemændene selv maa
bære en Del af indlraadte Prissligninger; vil
del sikkert blive foreslaaet, kun al lade en
Del af Lønnen bevæge sig med Priserne, og
denne Del vil ' efter hvad der er fremk'ommel,
komme Lil at svare Hl, hvad der.,paa de forskellige Løntrin rnedgaar Lil F'ødevarer, Be
klædning samt Husleje og Brændsel. Diss
Udgiftspcslers Størrelse foreligg1er oplyst for
Tjeneslemandsfamilier i 191G, og efler delle
Grundlag vil Forholdet bli,·e følgenJe:
.

.

Af Lønninger
mellem
2-3000 Kr.
3-4000 4-5i000
3-10000

.

vil den bevægelige Del af
Lønnen komme til at udgøre
ca.
-

1800 Kr.
2200
2600
3500

Ocn bevægelige Del, udgør s.�iaJedes absolul
sel en stigende, men relalivl sel en aftagende
·1
Del af den hele Løn. .
Fremgangsrnaaden vil ' derefler antagelig
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blive den, al man sætter en Grundløn efter
Forholdene i 1914 og lader tlen bev
, ægelige Del
svirge efter de indtraadte og de indtrædende
Prisforandringer: Sættes eksempelvis en Kon
torchefs Gmmdløn i Aaret 1914 Lil 6000 Kr.,
den bevægelige Del til 3000 Kr. o:g udgør
Prisstigningen fra 1914 til 1924 50 pCt., bli
ve1� Lønnen for Aaret 1924 6000 Kr. + 1500
Kr. eller 7500 Kr.
Spørgsmaalet er nu om Tjenesl•emændenes
Stilling til et F:orslag af denne eller lignende
Karakter.
�-Jer skal det da sEraks siges, at Beslil
lingsmændene - Sølvsnorene - begynder at
gaa imod ethvert Forslag om bevægelig Løn.
Det, gælder i alt Fald det af Cl�. Petersen
ledede "Dansk Jernbaneforqund", hvis ivfagl
slilling er meget betydelig. Embedsmændene
- Gu1dsnorerne - synes endnu ikke at være
saa langt fremme i deres Overvejelser. Mar
ken: er endnu ikke behandlet og ·bearbe,idel
tilstræk;t<.eligt, og hvad der skal gro frem,
vil maaske meget r�tte sig efter Bearbejdel
sen. Vor Forenings Stilling vil derfor even
tuelt i Forbindelse med nogen Agitation, kun
de blive af Bety,dning for Sagens Usfalc,, for
sa;i vidt som man vanskelig kan tænke sig·
den bevægelige Løn freni.lvungen mod Tje
nest,emænden�s almindelige Protest.
Lad •os da se paa de Indvendinger, der
gøres mod Tanken.
Det anføres, at Løn, der bevæger sig efler
Priserne, ikke giver V,elstand�tillæg. Selv om
hele den øvrige Befolkning hæver dereS' Leve
standard, faar Raad til større Anvendelse af
,Samfundets Kulturfremskridl som Telefoner
og Sporvogne, Raad til bedre Boligforhold,
mere Fintbrød o. s. v., bliver Fo1·holdet fort
sat det samme for Tjenesl•cmændcne med
Prisløn. - Rigtigheden heraf maa for saa
vidt ogsaa indrømmes. Løn efter Priser· yder
ikke V,elstandstillæg, og havde vi først · i
Halvfjerdserne faaet Løn ,e:fler glidende Skala,
vai� Tjenestemændenes Lønforholcl blevel
forringet lige til midt i Halvfemserne, uaglel
al anden Arbejdsløn var stigende, men del
maa paa den anden Side hævdes, al bevægelig
Løn yder' Erstatning for Prjsstigning, o:g For
delen herved maa unfl·e r opadgaaende Tider
betragtes som indlysende. Ingen Metode kan
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yde Velstandstillæg, der unddrager sig• e.nlwe1· deres L'-clgangsl ag har deres borg,erlige_ !3,e.l
· Automatic. De maa ydes ved særlige Løn .Ligheder til at søge Ansættelse., hvor de lyster,
revisioner, der i Loven kan faslsættes al og saa længe Postmestrene ikke kan rekrut
sku11c finde Sted f. Eks. hver 5. Aar, og teres fra Postbudenes Rækker, Departements
med bevægelig Løn udsæ_Ller man sig som chefei·ne ikke· fra Skrivernes 'Rækker vil
allerede nævnt ikke ,f'or i Løbel af kort Tid Følgen af, at . Lønnen alene hæv-es for de
a t , blive fuldstændig deklasseret paa Grund lavtlønnede blot blive den, a t · State_n staar
af stigende P1iser. Argumentet har dog be uden Embedsmæn.d eller med uduelige. Em
tydelig Væg t, men kan map. sikre sig som an- bedsmænd. Saa længe en socialistisk Stats
• tydet eller maa anden lVhiade, indeholder del ordning·ikke er indført her i Landet og helst
ingen afgørende · Grund til at gaa imod den ogsa a i Udlandet, kan de. h'øjtlønnede - højt
bevægelige Løn. At man lettere skulle• kunne burde stadig s.taa i Gaaseøjne - ikke .trykkes
indsmugle V,elstandstillæg, naar der tillige er ned ved e t ensidigt Ønske herom fra Stats
Tale om Velst andsforbedring i Anledning af mag tens Side,· men deres Lønniveau bliver
Dyrtid,· er der, med Lovgivernes· i denne i det lange Løb fasts· at ved P1:iserne for til
Henseende vagtsomme Øjne in mente, ingen svarende T,ienest,eydelser paa det private
ArbeJ· dsmarked., Først na:ar disse Priser -er
(i-nind til at antage.
.
Det anfø.res dernæst, al en VærJirnaal,er unde_ rkastede Statsregulering, kan ,Staten gensom den. foran skitserede er anlidernokra- nemføre dei:i ønske Udjævning. Hertil sætter
lisk1). Den vil stådig forskyde Lønnens reelle de højtlønnede i et. borgerlig t Sa•mfund deres
Værdi i Penge til Fordel for de højest løn- Lid og ikke til den glidende Skala. Stilliqgen
nede, idel den •en Gang fastsatte Afstand mel- 'maa for disse Modstandere af bev.ægeli� 1:øn
lem lavt- og højtlønnede og det kapitalis tiske blive den at arbejde for den almindelige
· a de kunne
• Samfunds forstyr.rede Forhold mellem Ar- ', Socialisering, men indtil da ma
bejde og Løn i det væsentlige v.il blive be- akceptei·e det sk.ils·ere;de Fiorslag om bevæ,gelig
varet, men de lavere lønnede Tjenestemænd Løn, forudsat a t de ikke 'har andre Indven
v·t have Re t "til at følge deres Klassefællers dinger mod det.
Marsch mod social Lighed.
Faar, de højtlønnede paa den anden Side
Tanken er altsa a den, at man snarere ved deres Ret indrømmet, vil de selvfølgelig med
fast Løn med aarlige Revisioner end ved en største Glæde se tie lavtlønnede. r�rkke saa
bevægelig Løn med femaarig,e Revisioner kan nær op til sig som mulig t .
konune F:orskellen meUem lavt- og hø,illønEndelig skal de t lige nævnes, at netop den
nede til Livs, og det er delle Forhold,, hvori Form for bev:æge,Ug. Løn, som disse l\!Lod
den afgør, ende Grund til Modstand mod bestandere mulig kunde tænke sig at akcep t erc, ,
vægelig Løn aingive,s at maa(tc søges.
. nemlig saaledfs, at et lige stort Beløb i Penge
Hertil m�a nu 'rø-rst bemærkes, al for clet·
bliver glidende, fra de. laveste Lil de højeste
sande Demokrati, der har Ret�en og Folke t
Lønninger, let kunde befrygtes al blive ude
paa sin Side, bør det ikke være nødvendigt
mokratisk under de forhaandenyærende Fior
at gaa Snigveje, og bliver, del højtlønnede
hold. Fik alle nu en tilfredsstil linde Ordning
hvert 5. Aar sat paa deres rigliiæ
� Plads, e,r i denne Retning med, ,en svingende Grucl'der ingen Grund. til at frygte, at den glidende
løn, ens for alle, i Forbindelse med el fast
�kala i M,ellemtiden skal begunstige dem i
�tillingstill æg, · vilde en kommende Pri.sn,ed
nævneværdig Grad. Dernæst maa del hævdes,
gang meget haardt ramme dem·, der næslen
. at møntet paa et borgerlig t Samfund maa
kun har Grundlønnen,' medens de højtløn
•
Betragtningen sig1es a t være tom og · intet
,
nede vilde staa ret ·.uberørte .af Prisnedgan
sigende., Paa Grund af del lave Løntrin hvor'
gen. Heroverfor vil det antag,elig blive indpaa jeg s taar, er jeg .maaske en daarlig For. vendt, at der ikke skal gives. de højtlønnede .
svare1· for de I:\øjtlønnede, men det svnes
pogen Lilfredsstillende Ordning, men selv i
indlyse�de, at saa l�nge de høj tlønQed;, og
saa :F1ald vil en kommende Prisnedgang for
1) Jernbanetidende
Nr. 21, 1918.
øge den forh'oldsvise Afstand mellem h'øjl1

'
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dette Pr�ocenttal er der regnet i det følgende.
Statistisk Departements Beregning hviler væ, sentlig pa:a indberettede Tal, men f. Eks.
for Beklædning, Vask o. a. er der eft.er For
handling med større Handlende og Forret
ningsdrivende tillagt et ,skønsmæssig, pro
centvis Tillæg; d a Deparlementet gentagende
betoner, sin F:orsigtighed med Beregningen,
og da Prisstigningen i Efteraaret her er ju
geret meg,et foi;sigtigt, kunde man maa.ske •·
iøvrigt regne med' ,en Prisstigning' for Tiden
pag runde 100 pCt.
Udnytter, man foranstaaende Oplysninger
til Beregning; af Forholdene for hver enkelt
Ma:aned siden Juii 1914, kan følgende Over
r.igt, der gælder eJ Budget og en Gag:e paa
,,
2000 Kr., opstilles:
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Det sørgelige Faktum er andet Steds kon- stateret, at 1jenestemænd har forholdsvis
mange ugifte blandt sig og de gift,e har faa
iBørn, men _sættes1 dog de tre Fjerdedele at
være gifte, faar ma,n . som Gennemsnitsresul\
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og lavtlønnede mere •end ved. andre Lønnin
ger.
. Et tredie Argument mod den glidende Skala
maa søges, i Ubelejligheden af Tidspunktet
for, Indførelsen. Tjenestemændene har saa
længe lidt under de stigende Priser, at de nu
maa faa sat faste Lønninger llnder et højt
Prisniveau, og saa have Fordelen ai en even
tuel kommende Prisnedgang. Tanfoen er
!iltalende, men vistnok ikke gennemMrlig, da
Staten med Sikkerhed �an vides at stille det
f,Om en ufravigelig Betingelse for en Lønre
form, ·at Lønningerne skal have Mulighed for
at gaa ned, hvis Prisniveauet synker ned mod
sit gamle Leje.
Sagen bliv�r vistnok den, at vi maa vælge
mellem en Lønr;eform med .glidende S;kala,og
de nuværende Lønningsforhold i Forbindelse
med: aarligt bevilgede. Dyrtidstillæg. F:Or at
faa; den lrigtig� iA:fvejels,e 1a' d!i:s'se Fiorhold frem,
eri det nødvendigt først ,at se p,aa Omfangiet
og .Karakteren af Dyrtidslovgivningen (for
Tjene- stemændene, s·ammenlignet mied Pris
stigningen.
Dyrtidslovgiv:n'ingen omfaUer Dyrtidshjælp,
Dyrtidstillæg_ og; Løntillæg. Den lidet bety
, dende Dyr, tidshjælp, i Krigens første T
, id gl·a
dueres efter Indtægtens, Størrelse, gift eller
ugift Stand og eftel' Børnetallet (il•edenfo:r sat
til · to under 15 :Aar), Dyrtidstillæg:et er derefter. ydet med ,et fast Beløb til gifte, et andel
til ugifte, og Lø
l ntillæget ydes ens til alle
med 25 pCt. af Lønnen. · ,
Prisstigningen foreligger her-egnet af Sta
ti'stisk Dep1artement. Det P:o,rbrug, der i Juli
1914 kostede 2000 Kr., kost. ed.e i foli 1915,
1916, 1917, Februar
1918 og Juli 1918 hen
i
holdsvis 2326 2718, 3094, 3322 og, 3635 Kr.
Oplysning for noget senere Tidspunkt end
Juli 1918 forligger ikke. Fra Oktober; gælder
imidl�rtid nogen Prisnedsættels•e paa enkelte
vigtige Varer, 'foranlediget 'ved Reg�ring1sfor
anstaltninger, qg for November og Deoember
vil den almindelige Priss,ligning muligjvis
blive mindre voldsom. L'ader man derfor
P�isstigningen fortsætte i samm'e T�mpo .fra
Juli -til Oktober, som før Juli, men ophøre
helt i November: og Deoember, faar man for
Slutningen af Aareb .1918 et Pristal af 3823
eller, 91 p,Ct. højere e;nd •i Juli 1914, og, med
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tat at en Løn paa 2000 Kr. indtil Udgangen alene forholdsvis, men ogsaa absolut er lavt
af Aaret 1918 efter Prisstigningen burde have lønnede; de fleste er nemlig Assistenter, for
haft 3724 Kr: udbetalt i Dyrtidstillæg, men hvilke Lønnen er 1200 Kr., stigende til 2200
at den kun har faael 180G Kr. Tjenestemæn Kr.; men jeg SY,ne's ikke, at vi for meget bø'r
dene har baaret ov,er Halvdelen af Prisstig indblande dette Sy_nspunkt.
ningen s-elv. Krigen• har kostet et saa ringe
Vor Stilling bør, 'være en stadig Fremhol
Budget som 2000 Kr. mere e-hd 1900 Kr. i delse af, at Statens Tarv ln;æver, at saavel ·
Løbet af blot 4½ Aar. For de allerlavesl12 Embedsm�ndene S•Om Bestillingsmændene
Løntrin, særlig de paa 1300 Kr. og derunder, lønnes anstændigt. Tidligere I Tiders store ·
er Stillingen gunstigere, de opnaar nu Tillæg Tilgang til Civiletaterne forneden pi'skedes
paa; indtil ca. 100 pCl. af Lønnen, for de. frem af Arbejdsløshedens med saa megen .Ret
højere og højeste Løntrin er Forholdet meget frygtede Svøbe. Man kan vanskelig lænke
værre end for NormalbuJgettet. En Gagepaa "t'iig nogel værre end at s.taa ·foran Fattig
HOOO Kr. hal· overhovedet kun faaet udbetalt husets Port 1 med Bevidstheden om at have
1125 Kr. i Tillæg. Sættes Prisst�gningsudgif , gjort ålt for at faa Arbejde. Men nu eir Sam
terne blot til det dobbelte af den for et Bud iholdet saa stærkt og den sociale Lovgivning
get paa 2000 Kr. fundne, uagtet Budg,e:ttel saa udviklet, at sligt ikke mere; risikeres'. Og
er 3 Gang� sa'a s.torl - nu er Prisstigningen for alle Tjenestemænd gæ,lder det, at selv
sikkert ogsaa 3 Gange saa slor
har en om vedkommendes Inle1resse og Temperament
saacl.'an Tjenestemand reelt haft en Mindre nok saa meget er for Statstjenesten, kan
indtægt paa iover 6300 Kr.
andre Tilbud ,,ære ·saa meget fristende, al
For de høje _Gagetrin er allsaa den in-a- han ikke staar imod. Staten maa derfor be
• tionelle Dyrtidslillægsordning absolut util tale tilsvarende til de phvate Erhverv og
fredsstillende, for de lavere er den tilfreds iø,vrigt' lokke de bedst skikkede' til sig ved
stillende eller taalelig. Den, der søger at føre Stillingens Tryghed. Pensionsforholdene bør
Lønningforholdene frem til el Niveau, c;ler derfor gør-es ,gode. Forholdet er nu det triste,
i det store og he'le blot l�gger højere end at enhver, der forlader vore Rækker, maa
det gamle, kan faa Skær af at gaa de store
- s vide, at vi alle, baade ov,er- og underordnede
/trinde, og heri maa søges Grunden til, at . skilles fra ham med Sorg,• fordi vi sætter
den bev�elige Løn i den nævnte Skikkelse Pris· paa hans ly,s e Hovede og gode- Evner,
kaldes antidemokratisk. Del forekommer mig og fordi han vil blive ·vanskelig eller umu
imidlertid 'at være forkert ·al tage Stilling efter lig at erstatte; men tillig e sk1al han vide,
slige formelle Grunde, og det synes at være. at selv om M!otiverne for Afgang,en altid er
uretfærdigt, da Stillingen alene bunder i, al egoistiske, gjorde han ane os andre, der e.r
øe højtlønnede har baaPel en_ større Del af f01� fastgroede til all ktmne forlade Stats.tje
Byrden end de lavtlønnede, hvad der ikke nesten, og he1e sin Stand en Tjeneste ved
skulde kunne kvalificere dem Lil daarligere at gaa.
Behandling. For en Del kan de højtlønnede
Tilbydes der imidlertid Tj,emeslemændene
- det maa jeg have Lov al bemærke - gode F:orhold, maa Sk'alaen kunne glide ned.
takke sig selv for det. De kunde have meldt Jeg synes, vi bør• gøre meget for at komme
�
sig i Tide og trængt sig paa med deres- Krav port fra den ganske tilfældige og irrationelle
i Stedet for at sidde stille med Smerten og J)yrtidstillægsordning, der er et haabløst
.i den Anledning vente, sig Tak senere.
Uføre for Administrationen og dog ogsaa util
Bliver imidlertid - for at vende lilbage fredsstillende for os· selv. Samtidig slipper
til Hovedsagen - vor F:orening stillet over _v i for den _pinagtige aarlige �fovtrækning
for: Valget mellem en Lønreform ·med bevæ mellem Tjenestemændene og de beviig:ende
gelig Løn og en Fortsættelse af den gældende Myndigheder, hvor den første Part ma:a skyde
Ordning_ med Dyrtidstillæg, Ekstratillæg og -al Blufærdighed til Side og fremstille For
Løntillæg, saa kan vi godt h·ave i vor Erin lioldene, som de er, og hvor den anden let af
,
dring, at Flertallet af MedJ,emmerne ikke Trang til at vise demokratisk Tendens k'om1
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mer til at bevirke e11 fuldstændig Forryk
kelse af Forholdene for de �1øjere lønnede.
Den bev�geli,ge Løn tager vi ikke for dens
Ansigts Skyld - der iøvrigl ikke. er altfor
kønt - da vi mener al slaa os ved' al se
vore Lønninger fastsat under en Højkonjunk
tur, men kan vi ikke komme udenom den,
saa arbejder vi for den, hvis den giver os
,tilfredsstillend� Rorl).old. D�rfor kan vi ikke
tage Stilling til den, før vi har set, det endelige
f�lldt udformede Forslag. Er Gru
: ndlønnen i
Forslaget fastsat meLl Forholdene i 1914 for
Øje, maatte denne Løn have tilfredsslillet
os i 1914, og de Lønninger, vi regner ud for
den nuværende Tid, maa tilfredsstille os nu.
Dette maa være Hovedprøven. Kan den be
s1:a:aJ den, og in�'older den )øvrigt Bestem
mels,e.r om Revision efter 5 Aars F:arl(_)b og
andre Enkelthe: der, som vi rnaa holde fast
yed, saa mener j,erg, at vi er store nok til at
knune' arbejde med skiftende Budget, og jeg
vil derfor til,raade, at vi under de givne For
udsætninger gø,r vort til at faa den bevæge-

lige Løn indført.

;
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Kodifikations-Kommissionen:

Vi meddelte i Bladet Nr. 23 f. A., at Gene
raldirektoratet havde besluttet at nedsætte en
Kommission til at foretage en Kodifikation af
det foreliggende Ordre- og Inslruklionsslof
sapil at overveje Spørgsmaalet om Formen
for Personalets. Instruktion gennem Ordrer
o. lign.
Kommissionen ei• nu nedsal o_g har J'aael
følgende Sammensætning:
Generalsekr<etæ� Fr. V. Petersen,
Kontorchef R. N. Zachariae; 2. Trafikkontor,
Trafikinspektør R. G. Harboe, Kjøbenhavn,
Baneingeniør Il. Schmedes, 1. Disilrikt)
Maskiningeniør E. M. Hersom, Maskinkonto-

ref'

Fuldmæ
, gtigi E. Lunn., Generalsekretarialel,
Fnldmægtig W. Herschend, 1. Trafikkonior,
FuJdmægli§ H. Jørgensen, 1. Revis,ionskontor,
alle �1dpeget af Administrati onen.
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Hertil slutter sig følgende, udpegede af Jern
baneforeningen:
Godsbesiyrer M. C. Buch, Kbhvns. Godsbg.,
Assistent E. D. F. Terkelsen, 1. Dislrikl,
og af Dansk ·Jernbaneforbund:
Portør 0. Andersen:. Nørrebro,
Togbetjent J. L. Rodevang, Kjøbenha\\n,
samt for vor Or:ganisation:
Lokomotivfører Rich. Lillie. Generalsekretær Fr. V. Petersen er i<.om
missionen.<; Formand, og det er overdraget
Fuldmægtig E. Lunn og Ful,dmægtig K. Ja
cobi, begge i Generalsekretariat,et, at varetage
Ferretningerne som Se· kretærer for Kommis
sionen.
1

Sammenbrudet af det russiske
Jernbanevæse"n og Industri.
Ved Ottd Bendlxen.

Næppe naaede vi den med saa brændende
Længiler, im,ødesete Afslutning af Vaabenstil
standen i den ,gtruftilde Verdenskrig og der
efter forha
' abentligi Fre, den, før andre truende
Sky,er viser sigi i Horiso.nten, dobbelt uhygge
H'ge fordi ingen �ed sikkert, 0111 de vil drive
over eller udlade sigi i et Uvejr, der
er . om
'
endn:u g:rius:omlm!ere 1ejnd den ,ubarmhjermuligi
'
tige Krig. M;enneskene vejrer An�jet, som
Dy,rene vejret Uvejret. Det nytter ikke al
skjule det, det e1� os uhy�geligt 'nært p,aa
Livet, Bolsch'evismen, Proletariatets Dikta 1
foreløbig har knusl
tur, som i hvert Fald
det' m:æ,gitige og uly,kkelige Rusland, og som
nu truende stikker Hoviedet frem i det vild
ledte, mish'an'dlede Tyskland. - · Folkestyre
betyder, at Fio l k1 e t s F 1 ,er t a l regerer, men
Bolschevism:en er 'i sit inderste Væ.se_ n Hgc
saa: fjernt fra dette sunde demokratiske Prin
cip som det igJamle Faaman_dsvælde. 'Der er
kun den Forskel, at i fordums Tid val' det
de faa i Samfundets Top, der fik Masserne,
til. at bøje si:g, nu er det de enk'elte Fanati
kere af Proletariatet, som tvinger dem med.
S�cialismen vilde skaffe os af med Krigen,
men formaa:ede det ikke, nu føres vi ud i
en haabløs o,Ø endeløs Kamp mellem K!apital
og Socialisme - en Kamp, s6m kun alt for
let ender i Bolschevisme. . Saaledes g,ik' det

..
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det ulykkeligre Rusland, dyrt, blodigt d,srt,
maa det betaie den erhvervede "Frihed".
Proletariatets: Diktatorer svinger nu Svøben
og regerer paa en M,aade mod hvilk1n Czar
dømmel var et Paradis. Man maa mindes
Griffenfeldts Ord, da han fik Livet skænket
ar' den enevæJdigie Konge: Hvilken N,aade,
der
,
I
er haardere end Straffen.
Hvor som helst der .gives Lejlighed til al
løfte Sløret o:g k'aste BlikWet ind i det til
stængede Rusland, s�r man kun Sammenbrud
og Opløsnin:g. · Vi skal i det følgende meddele
lidt om· Vilkaarene for det russisk,e Jernbanevæsen og Industrien, idet vi fremdrager Op
lysninger fra det østrigske Tidsskrift "Die
Lokomotive".
Endnu i Begyndelsen af Aaret 1917 kunde
iagttages en overordentlig livlig Tramk og Byg
niD;gsvirksømh'ed paa de russiske Ba?er. Del
syptes, · som skuld
r
� de gamle Fle jl og Efter
ladenheder· ,gøres gode igen . ved Hjælp af
Krigsfangerne, der i l\fassevis · blev taget i
Brug til Banebygning, . Strækningsudbedrin
ger, Sporforandringer og Stationsudvidelse1· ·
t: viste, sig Bestræ
paa alle Linierne. Tydelig
,
belserne ,efter Geo.oprettelsen af en fyldest
gørende
F7orbindelse mellem det stille Ocean
•
og de russiske Have og disse _indbyrdes.
Ved Fuldendelse af Linierne llralsk over
Iliezk ·w Orenburg, og
Ufa skulde det kas_pi.
• I
ske Ha:v, ligesaia som' gennem den projekterede
' ill.lg af Buch'ara-Banen paa den nye
T,ilslutn
Linie S.emip:alatin�k-Omsk, opnaa Forbin
delse med det stille Ocean. Den ny,e Linie
Nishni Now1gomd-Wiatka skulde i .Tilslut
ning til den til Krasnoborsk sejlbare Dwina
bringe en Aflastning af Archangelsk-Wolog
_da-Linien og danne en ny, Vej for Forbin
delsen af det Midtur,alskie Industridistrikt
med Donbækkenet o :g det sorte Hav. Gennem
fremsky,ndet F!uldel).delse af Strækningen Je
katerinbu�g'1-Kasan blev en yderligere For
bindelse af Mpskow med Ural tilsigitet, lige
ledes ved Linien Ufa-Bugulma droges en
ny, Strækning til ,W olga ved Simbirsk.
Donezb.iekk'enets store Valsevæ
, rker var Dag,
og Nat beskæ)'tiget med Fi:,emstillingen af
Skinner og Overbygningsmateriel,_ Arbajder
ne skred tilfredsstillinde fremad ogi lovede·
et QOdt Resultat for den storslaaede Plan, der

.

suppleredes v,ed en livlig Bro-, Kanal- og
Vejby,gningsvirksoni.hed.
De russiske Lokomotivfabriker udfoldede
en
overordenllig ivrig
Virksomhed, tagel som
.
.
Oversigt handlede det sig om følgende:
l. Kolomna Mia:skinfabrikers Selsk'ab i Golut
win ved Kolomna,
2. Russisk'e Lok�
: motiv- og mek�niske Selskab
· .J. Charkow,
3. Aktieselskabet S.ormowo
Nishny-Sor'mowo,
4. Pontiloff Fabrik_s-Selskab i Petrograd,,
5. -Newsky, Skibsbygnings- og mekaniske Fa
briks-S�Iskab i Petrograd, ·
6. Russiske' Miaskinbygmings-S:elskab i Lu
g,
: ansk;
7. Briansk Pabriks-Selskab for Skinnevalse
og Jernværk og l\faskinbygning j Briansk,
8. K•amslrn-Vvatkinske Fabrik i Nishny-Now
·g:orod,
9. Kramatorske F'abrik i Kramatorskaja.
Sluttelig som: 10. Fabrik et mindre Foreta
gende i Finland, Tammerfors Linne- og Je91M,anufaktur A. B. i Tammerfors (svensk
finsk Selskab).
Den me, st fremragende russiske Lokomo
,
livfabrik, den førende
i Arbejdet; var F:abri
ken i· Kokmma, som beskæJtigiede mange dyg-'
tige Ingeniører "og aHerede havde levetet
langt over 4000 Lokomotiver.
Efter. Udbrudet af M1arts-Revolutionen HH7
kom' i Begy,ndelsen en vis, Standsning i Ar
bejderne, me, n endnu i. Alig,ust blev d�\ omend
langsommere, dog ført planmæssigJ: videre.
Under, Bolschevisrnens Rædselsregimente er
enhver, Industrivirksomhed i Rus-land ophørt.
Centralembederne er sunket ned til Vræng
billed,er, Flagmændene erstattede med bol
schevikiske Dilettant-Agitatorer. Valsevær
kerne sta:ar stille, Grube'l•ne har indskrænket
Pmduktionen. Det rullende Vognmateriel be
finder sig i en jammerlig Forfatning. Rusland
staar. i en Transp'Ortkrises Tegn, hvis Følger
vil væ;re at spore- ti A
' ar frem i Tiden, og som
bedst kendet�gnes gennem Hovedreferentens
Beretning paa den sidst afholdte Jernbane
kongres, der karakteriserer det russisk'e Tra
fikvæ.sens Tilstand som en D'ødsk'amp,.
Paa denne Kongres blev Skylden for Øde-
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læggelsen af det russiske Transportvæsen
aabent tiUagit Bolschevikernes til Ruin fø
f'ende Politik, ogi det højtidelige Løfte aflagl
ikke at lade sig skræmme--.if noget ,Middel for
al hjælpe den konstitueriede F'orsamling, del
,undertvungne Ruslands Befrier, til Sejr. Den
. ne blev som' bek,en dt opløst med Magt af
Bolschevikerne, som en Haan p10d deres
frie Grundprincipper.
(Fortsættes).
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· 25 Aars Jubilæum.

Kontingentet,
I sidste Nr. af Lokomotiv Ticlen d,e ser jeg,
at Hr.. Lokomotivfyrbøde'r Hansen fra Frede
, I
ricia slaar til Ly,d f01� en Kontingentforhøjelsr,
idet Hr. Hansen hævder, at deJ &i· nødvendig!
af Hensyn til den k ommerrde Lønrevision,
at vi er saa stærke som rnuligL: for at faa
det u d af en Revision som vi nrener os be
rettiget til.
Jeg deler fuldt u d l-Ir. Hansens Tanke og
giver den m.in fulde Tilslutning. Vi kan visl
alle være enige om, at vor Or,ganisation har
forstaaet at skabe sig Anseelse h'os A d mini
' 9rfor der fra Forhan dlingerne
strationen,. hv
bringes flere ogi flere gode Hesu
, ltater hjem.
Th. Larsen.
• Men for at gøre Organisationen til den Fak
Den 1. Januar fejrede Lokomotivfører Th. Lar
tor, som den bør være, rnaa d er m:e,re Lil sen, Esbjerg 25 Aarsdagen for sin Ansættelse ved
- nemlig Penge. Gør vi os d ette tilstrækl<elig Statsbanerne som · Lokomotivmand idet Jubilaren
klart, skul d e jeg- ogsaa mene, at vi' med Leth'ed nævnte Dag havde kørt i 2 5 Aar.
En Deputation fra Lokomotivfører og Lokomo
kan blive enige om at betale saa stort et Kon
tivfyrbøder Afdelingerne mødte om Formiddagen
tingent, som er nødven dig til Sk'abelsen af el i Jubilarens Hjem og overbragte ham Afdelingerbetryggen de Fond, og skal d'et kunne øve Jnd . nes Lykønskning saml en Erindringsgave bestaa
flyde!Se paa Lønrevisionen, kan
det sJ.el ikke ende af et Sølvkrus med tilhørende Karaffel i
'
Sølvindfatning samt en Spadserestok med Sølv
være u�der 4 Kr. pr. Maaned .
1
La:d os alle være enig e om at gøre hvad haandtag.
Th. Larsen, der har udlært hos Hellerung og
vi kan l1eqor, saale d es at de Delegerede, naar Hauberg, har arbejdet i 5 a 6 Aar i Weddles
de 111.øder op til Delegeretmødet, k'an gennem bourg i England. Jubilaren var foritlden Ansættel
ca. 3 Aar i Værkstedet
føre dette ve, d en enstemmig Beslutning, og at sen som Lokomotivmand,
1
i Aarhus, hvor han ogsaa var .som Lokomotivfyr
det træder i Kraft med det samme.
bøder, men ved sin ·Forfremmelse til Ført!r, 1.
/ Vi har ingen Tid at spilde.
April 1894, blev Jubilaren stationeret i Esbjerg,
· Ligesom Hr. Ha
, nsen, mener jeg b'eli,er ikke, hvor han siden har været, stadig i �esiddelse af
vi tænker paa ,Kamp med det samme, men et godt Helbred saa han, forhaabentlig;· mange
Betydningen af Bevidstheden om et stærkt Aar endnu kan virke iblandt os.
X
Kampfond! m· 1a .vi ikke glemme, ej heller
ud æd til: Det Nordiske L'oForbind elser
vore
'
Den 1. Februar kan Lokomotivførerne G. L. M.
' a vi ogs.aa S. Høegh .Pavestræde, Kallundborg og S. J. Chri
Her ma
motivmandsforbund.
ko
·
v·ære forberedt pa,a. at kunne komme til al. stensen Norgesgade 38, Fredericia fejre 25 Aars
skulle brug Penge; vi ser jo nu, h'vorledes Dagen. for deres Ansættelse som Lokomotivmænd..
S'agerJ;].e staar til i Sverrig.
En L' ok o 111·0 t-i vf ø,r,e r.
\
1
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Til Med+emalisten:

Kullisterr,e.

Vi paatalte her i Bladet den Form, man havde Overført fra D. S. og M. F.
Asp. A. Sørensen, Gedser. Lokfyrb. P. Iversen,
. givet Kullisterne i 1. Distrikt ved den nye mid
Brande.
0. Jensen, Brande. Asp. 0. L Rasm,ussen,
lertidige Forsøgsordning. Det glæder os at kunde
,,
meddele, at Paatalen aller-ede er taget til Følge, · Gedser. Asp. Kaj _· Frederiksen, Gb. Asp. N. J.
idet man straks, saa godt det lod sig gøre, rettede Christensen, Esbjerg;
Førels,en af Listerne derhen, at Navnet skal anføres foran Nr.
Vi antager, at man paa det nye Oplag, , der til
, sin Tid skal trykkes, i,ndretter Rubrikerne paa en
mere formaalstjenlig Maad_e._
Naar Systemet har tungeret nogle Maaneder,
agter vi at forsøge en Henvendelse til Distrikts
ingeniøren for at høre, hvorledes man er tilfreds
med Forsøget og om det svar�r til d.en ønskede
Lokomotivfyrbøder L. C.
Sørensen, KorHensigt.
sør, der fra f-11., -18 _ er forfremmet til Loko
motivfører, er s:•tati-oneret i Grind-sted! som Depo,t
forstander fra 1.-1.-19.
Kransekasse.i Haandtværker J. W. Jensen, Thisfedi, forfremmet
Nyborg :Af�elinger har 1en fæll,es Kranseka�se, til Lokomotivfyrbøder i Brande fra 1.-1.-19.
Lokomotivfyrbøder J. N. Smidit forflyttet efter
hvis Formand er Lokomotivfører 0. Bøckel, Wø
rishøfterga.tle Nr. 10, Nyborg. For atrundgaa _For-· , Ansøgning, Østerhro-----.Odense, som Rang,erførei' fra
sinkelse, navnlig paa Grund af de korte, Tidsfri 1.-1.-19.
Lokomotivfører J. E. Eliasen, Nyborg, afske
ster, der som Regel altidi er til Stede, vil det være
hurtigst at skrive direkte til o;vennævnte Formand. d;\get paa Grund! �r Svagelighed med Pension fra
!
De ærede Afdelingsbestyllelser b'edes efterkomme 3,1,.:,--3.-19.
denne Opfordring.
' Lokomotivfører C. M. Breum forflyttet efter An
A. P. A n d e r s e n,
søgning, Fredericia-Kbhvns. Godsbg. fi-a 24-4-19.
I

.
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En Henvendelse.

_Bytning.

Undertegnede Lokomotivfyrbøder ønsker at bytte
Det.'kgl. BibHoitek har rettet Henvendels.e til Or med en Kollega i Fredericia.
ganisationen om at faa tilstillet Beretningerne over
H. R. Pedersen, Sk�nderborg.
Forenfogens Virksomhed for forskellige Perioder.
I
'
I den Anledning skal man anmode Medlemmer,
_ som er i Besiddelse af Beretning:er over Forenin
giens Virksomhed og s:om vH afse dem til delle
Formaal, . om at tilsende Sekretæren omg. Meddle
lelse herom; vi vil da senere, naar Tilsagn fore '
foreningen afholder Foredrag Torsdag
.
liggei:, underrette de_ paagæld:end .e.
, d en 2 3. ds., Kl. 7 1/2- Em., i Ci_ty Sel
Det bør d:og bemærkes, at Eksemplarerne saa _skabslqkaler, Citygade Nr. 23, Kjøberf
vidit mulig, maa være i· ordentlig Stand.
havn.
,
I
Emne: .Hvad bør der gøres for Løkomotiv
' personalets Uddannelse, og hvilken BetydnJng
·
kan det faa."
· .
Hjertelig Tak
'
foredraget
holdes
af
ingeniør
ved Statstil Lokomotiyfyrbøderne i Stru�r for de- 85 Kr.,
banerne, 0. E. Rosenørn.
der. var mig en kærkommen Julegave.
Medlemmerne anmodes om at give Møde i
A., C. Madsens Enke, Skanderborg.
saa stor Udstrækning som Tjenesten tillader.
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,- Foredrag.

I \
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, Min hjerteligste Tak til alle, som viste mig Op
mærksomhed paa mit � Aars- Jubilæum. En 'sær
lig Tak ti1 Esbjerg-Afdelinger for de smukke
Gaver som blev mig overrakt fr� Afdelingerne.
Th. Larsen, Lokomotivfører,
Esbjerg.

F,orretnin1sudvalget.

HAFNIA
·

Samlede Garantimidler pr . 1. Januar 1918

ca. 85 Millioner Kroner.

Samlet Forsikringsbestand pr, 1. Jan. 19 I 8

ca. 300 Millioner Kroner.

Nørrøbros Vinimpo:rt

....-:

Norrefirog- ad_e_lB.7

ROBERT BERTHELSEN

Tlf, Taga 1300

Stort lager a f lste Klasses Vine & Spirituosa. - - Billigste Priser.

C·.

1). fevnde·rs Vinhandel ,
Bedste

1stedgade 55·
Telf. V. 7201.

og billigste Indkøbssted paa Vesterbro for
Vine og Spirituosa.

Tandlæge Frk. ·Sørensen
69, Istedgade 69,

Konsultation fra I 0-7 Tlf. Vester 905 x

Hele Tandsæt fra 20Kr.

Ældre Tænder omsættes, billigt. Plom
bering og Tandudtrækning, Moderate
Priser, Bedøvelse hver Dag Kl, 2,
Reparation udføres paa faa Timer,

Jernbanefunktionærer indr. 5 pCt.

��������

C. B. Møller·&· Co�s

CAFE CARLSBERGHUS
ENGHAVEPLADS 25

LAURITS OLSEN

Cigarer - Cigaretter
Cigarillos & Tobakker

FORHEN CAFE YRSA

SPIRITUOSA
O G VINE ---

--

�··

SKRAA, CIGARER
OG TOBAK - - - -

købes b i l l i g st i
Cigarforretningen, Istedgade 18.

�\e\t\t\s�e iamiet o_g · i1se�\".O\\et.
stort Udvalg.

=-

V. Malling Olsen, Godthaabsvej 44.

. : ,��l�r�ro� S�o!Rj��u� l
: 15, Abs"lons9ade 85, :

:tiør være Deres
: Leverandør 1,

:

FOOl�ØJ:
_
•

Forretningen grundlagt 1879.

Frederiksberg Lejebibliothek,

Bog-, fv'lusik-

& papirhandel.

i-1. SINDAHL PEDERSEN.
Gl. Kongevej 113. Tlf. 2892.
(Hjørnet-af Alhambravej.)

:

•••••••••••........•..•..•.•........

'Istedgade 126.

Bemærk! Gamle Hatte ompresses billigt

C. M._ Sølb.eck,
99, Istedgade 99.

Østergade 1 & _Østerbrogade 27. _

I
.D
A I
D, AMER
I RE I

��������

·

Lad Deres
gamle

V i n t e r h a t om
pre�se, den bliver som ny.
l
r
N
y;ift� �; -,
Fl øjetshatte
til Fab rlksprl!j,

NØRREBROG. 169

�· Leo33

Damehatte

Altid Nyheder
Altid billigst • -

A/S Zilhner,

faas hos d'Herrer forhandlere samt

'

SENNEP
-EDDI�E

SOVA

mod

'

Hoste . og Hæshed.
faas · overalt.

Smør-, Ost- .og Paalægsforretning,

1 ste Kl. Varer. - Billigste Priser.

Elektrisk Lys og Kraft

Telefon-Ringeledning - - - Elektriske Artikler
Engelsk Spisestue, smuk, lys Eg, komplet,
Komplet hvidlakeret Soveværelse •· . . , , ,
Moderne Eg, Spisestue, . , . . . . . . . , . . . ,
Komplet Eg. Herreværelse , , . • , , . . • , ,

500 Kroner
450
250
350

Annonce-Ekspeditioner:
for Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 2,
Telefon Vester 4011.
For-Provinsen: L. Rasmussen, Hans Tausensgd. 14, Odense.
Telefon 2288.

billigst P"PEDERSEN,
aut. Installatør.
N, FRIHAVNS GADE 17,

Bjelkes c411e 18 5t. o. G.
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