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STATSBANERNES SPAREKOMMISION,
Ovennævnte Kommission har under
4. Juli afgivet sin Betænkning, som fyl
der 218 Sider, og vi skal i det følgende
redegøre for eller gengive forskellige Af
snit af denne.
. Udvalget er ned sat ved krivelsc af 9. Sep
tember 1920 fra Ministeriet for offenilige Ar
I ejder til Chefen for Statsbanernes Regnskabs
og Trafikafdeling, Direktør N. J. U. Andersen,
saalydende:
»Da Gennemførelsen for Driftens Vedkom
mende af den i Henhold til Lov Nr. 133 af I 0.
Maj J 915 fastsatte Form for Statsha11ernes St:.c
relse har fundet Sted i en Periode, som -
særlig paa Grund af de ved Krigen skabte
unormale Forhold - frembød betydelige Van
skeligheder paa mange Omraader indenfor
Statsbanedriften, maa Mini teriet anse det for
ønskeligt, at der n·u, efter at roligere Forhold
er indtraadt, paa Grundlag af de indvundne
Erfaringer ,;ed et cl valg ivrorksætle. en Un
dersøgelse sigtende Lil at fastslaa, hvorvidt de
trufne Bestemmelser virker paa den efter saml
lige Omstændigheder heldigste Maade.
Det vil derhos findes naturligt, at Udvalgel
- foruden al beskæftige sig med de rent orga
nisatoriske Bestemmelser vedrørende Statsba
nernes Drift - tillige foretager en Unders0gelse og Bedømmelse med Hen"yn til andre
inden for Statsbanerne raadende Forhold, der
er ,1f særlig Betydning for Banernes l)ri.ft og
Økonomi, herunder bl. a. Spørgsmaalet om An-

ven9-else af indenlandsk Brændselsmateriale i
større Udstrækning end hidtil.
Ved at meddele foranstaaende skulde man,
da man vilde sætte Pri paa, om Hr: Direk
tøren maatte være villig til at yde Deres Bi
stand i denne Sag, anmode Dem om at ville
indtræde i og som Formand le'de Forhandlin
gerne af det Udvalg, som man saaledes er si11det at nedsætte til at foretage den forannævnte
Undersøgelse og Bedømmelse samt eventuedt inden for de ved Loven af 10. Maj 1916 fast
salle Grænser - at fremkomme med Forslag
til Ændringer i de for Tiden gældende Beslern
melser.
Til Medlemmer af Udvalget har man iøvrigt
beskikket:
Landslingsmand Jørg_en Bertlwlse11 med Sup
pleant Etatsraacl, 1)riflsdirektør 0. li'. n.
Kier,
fhv. Folketingsmand, Bygmester Jens An
dersen med Suppleant Landstingsmand
Jørgen Hald,
Folketingsmand, Borgrnesler H. P. Hansen
med uppleant Folketingsmand, Redaktør
N. Andreasen,
Landstingsmand, Direktør 0. M. F. Tuede
med Suppleant Landstingsmand, Borg
,. Godskesen,
mester M.
Generalsekretær F. Hoskiær,
Distriktschef L. G. 0. L. Eir,
Baneingeniør S, 0hr. Hermcwsen,
:Ma kiningeniør C. H. Krag,
Stationsforstander 0hr. Møruv,
Assi stent J. N. B. Dalgaard,
Lokomotivfører M. Morten en,
Overportør Oh. 0. Petersen.
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Det er derhos overdraget ekrelær i Stats
banernes Generalsekretariat A. L. Østerberu
al Yaretage Forretningerne .som Sekretær for
Udvalget.
· .
Man har herfra meddelt de enkelte :Med
lemmer af Udvalget, al de fra Dem vil mod
lage nærmere Underretning om Udvalgets Sam
ni.entræden og Møder, i hvilken Henseende man
anmoder Dem om at ville foretage det for
nødne. I Diæter vil der for hver Mødedag
blive udbetalt hvert af Udvalgets Medlemmrr
saml ekretæren et Beløb af 15 Kr.
Del tilføjes, at Ministeriet megel vil hen
stille, om det vilde være Udvalget muligt at
fremme Arbejdet, saaledes at der kunde afgives
Betænkning inden den 1.. Juli 1921.«

.

af tatsbanerne Tjenestemænd og har ogsaa
selv i det Omfang, hvori delle har været muligt,
medvirket herved. I øvrigt har det dels paa
eget Initiativ, dels paa Forslag af udenfor
staaende, undersøgt en Række Forhold, om
formenes at være af Betydning for Stålsbaner
nes Økonomi. I det følgende redegøres for de
enkelte Undersøgelser.
Statsbnnernes Styrelse og 1''orholdet mellem
Central8tyrelsfn og Dlstl'lktsstyrelsen.

Efter Lov r. 133 af 10. Maj 1915 styres de
danske Statsbaner med tilhørende Søforbindel
ser af en umiddelbart under Ministeren for of
fentlige Arbejder staaende Generaldirektør, der
har den øverste Ledelse aavel af Banernes
Ud valget kon ·tiluerede sig under 17. Sep
Drift
om af Forberedelsen og Gennemførelsen
tember 1920 og bar derefter i en Række Ple
af
nye
Stat $ baneanlæ'g, medens den · stedlige
narmøder og 'Underudvalgsmøder i det. Om
Ledelse af den egentlige Jernbanedrift ordnes
fang, som den Lilmaalte Tid har gjort det mu
saalede , at tatsbanerne deles i mindst 3 Di
ligt, beskæftiget sig med den givne Opgave og
strikter,
som hvert forestaas af en direkte
skal herefter som Resultat af ine Undersøge!
und�r Generaldirektøren ansat Distriktschef.
. er og Overvejelser udtale følgende:
Til fedhjælp for Generaldirektøren er an
sat en General ekretær og 4 faglige Afdelings
Efter Ordlyden af den foran citerede kri
chefer samt oprettet de fornødne Kontorer med
YOl ·e fra Ministeriet for offentlige Arbejder rr
det Formaal, at Generaldirektøren kan blive i
dvalget gaaet ud fra, at Ministeriet har øn
tand til al udføre det Hverv, som paabviler
sket at faa undersøgt Muligheden af indenfor
ham efter Loven' (Ledelse af Banernes Central
Rammerne af den for Statsbanerne gældenue
styrelse). Ligeledes er det ved Lo\'en bestemt, ·
Styrelse lov at indføre Besparelser ved Stats
at hvor af Di triklscheferne . kal have det for
J-anernes Drift. Det har derfor tilrettelagt sit
Arbejde under fornødent Hensyn hertil og har· nødne tekni k og kontormæ. igl uddannede
Personale til Hjælp, og dette Personale er for
ikke be. kæftiget sig med Forslag, hvi Gennem
førelse vilde !cræve Ændringer i tyre!.Je • loven.
udsat indordnet i Distriktskontorer. Der kan
desuden under vis e Forudsætninger oprettes
Det er heller ikke eudelig godtgjort, at Bestem
Hjælpekontorer for Dish·ikterne med eller uden
melserne i denne Lov er li1 Hinder for at frem
B ibeboldelse af Distriktskontorerne.
skaffe en god Økonomi ved Driften af Stats
Udvalget opfatter denne Ordning saaledes,
banerne, og Udvalget maa i hvert J<"'ald for
at den styrende Generaldirektør (Centralsty
mene, al del med en hvilken om hel t Organire! en) har Ansvaret for Ba1iernes Økonomi.
sationslov i fremtrædende Grad er af Betyd
Af Hensyn hertil maa Mini teren høre paa
ning, hvorledes der virkes af de ad.ministre
ham ved Forelæggelse af Sager, der l;erø1:er
rende, tilretlelæggende og tilsynsforende Myn
Indtægterne, og Generaldirektøren maa skaffe
digheder, og paa hvilken Maade der i det H ple
sig afgørende Indflydelse paa Banernes Udgif
arbejdes af det store ved· tatsbanerne an ·all •
ter. Delle sidste kan kun ske ved, at ager ved
Personale. Man har dog ikke villet tilbage
rørende Personalets tørrelse og dets Arbejdc,
holde den Bemærkning, at del under Udvalget·
store Indkøb, større Udvidel es- og Anlægsar
Arbejde fra forskellig Side er bleven hævdet,
bejder, FastsætteJ e af Køreplanen og i del
at den nuværende tyrelse:;ordning for Stats
Hele Sager, som medfører store Udgifter, cen
banerne efter hele sit Anlæg maa bl ive ret be
traliseres. EndYidere maa Generaldirektøren
kosteligt, og at det ikke kan ans� for udr
have Indseende med Distriktsstyrelserne og
lukket, al der vecf en mere enkel Ordning af
Økonomien ved Di lrikterne. Denne Opgave
Slyrelsesforholdene kunde hidføres Besparel·
sker for Tiden Fyldest ved den af Centralsty
ser, som 1kke er mulige for Tiden.
relsen foretagne kritiske Behandling af Distrik
Udvalget har derefter overens temmendc
ternes Budgetforslag, ved kritisk Gennemgang
me,d Kommissoriet gjort Statsbanernes Admi
af forlangte Indberetninger, ved de af Afdonistration til Genstand for Undersøgelse og har
beskæftiget sig baade med Ordni�gen indenfor . lingscheferne fra Tid til anden foretagne Rej
Centralstyrelsen og Distrikterne. Det har for
ser, ved Drøftelse paa de mellem Generaldirek
anlediget foretaget en Undersøgelse af Antallet tøren, Generalsekretæren, Afdelingscheferne og

D
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bi frikl rheferne reg,lmæ ig
stedfindende
Møder og ved dt=m almindelige 'agbehandling.
Del r derhos under Overveje! e at lade det af
Afdeling cheferne foretagne per onlige Til yn
udøve mere systemali. k end nu. I øvrigt maa
Generaldirektøren sørge for, at Jernbanedrif
ten ker ensartet, under be temte Former, al
Publikums Rettigheder og Pligter ved Baner
nes Benyttelse er ens overalt o. . v. Distrik
terne kan saaledes kun faa en vis Myndighed,
naar man ikke vil tage An var t for Banernes
Ledel e og Økonomi fra den tyrende General
direktør. Ud fra diss Betragtninger, men ogaa under fuld Hen ynlagen til, at Loven af 10.
Maj 1915 kræver Decenlrali alion, har drnl
get under øgt, om Central t rel ·en bar afgivet
til Distrikterne alt Arbejde, som kan henlægges
til disse. Man er herved korpmen til det Re. ul
tat, at den trufne Ordning, der vil fremgaa af
Bilag r. 1, for en D l opfylder de stillede
Krav, men at man dog paa flere Punkter- vilde
anse del for formaal tjenligt i Henseende til
Decentralisation al gaa videre end sket. Ma11
vilde saaledes finde det rigtigt - ogsaa undPr
H nsyn til, at Pengene Værdi er unket bety
deligt siden 1915 - i de Tilfælde, hvor Distrik
ternes Ret til at afgøre ager er begrænset til
Yisse nærmere bestemte �elob, al forhøje dis. e.
Udvalg t foreslaar i d noe Henseende, at der i
de i det fornævnte Bilag indeholdte Bestem
melser foretages følgende R ttel er:
•100 Kr.•
•25 Kr.• forhøjes til
•l 000 Kr.•
•500 Kr.•
•20 000 Kr.•
18 �10000 Kr.•
.•l 000 Kr.•
•500 Kr.•
32
46
•50 Kr.•
•20 Kr.•
og •500 Kr.•
•I 000 Kr .•

under r r. !l

14

Endvidere fdreslaar l dvalgel at henlægge
alle ager om Godtgør lse for dobbelt Hu ·fø
relse til Distrikternes Afgørelse, ofl r at der af:
Cenlralslyrel en er givet de fornødne Anvisnin- ·
ger Lil, aL denne kan ke nsart t, fremdeles at
lade Distrikterne paa egen Haand træffe Af
gøre! er med Hensyn lil LedbeYogtningens
Karakter (indenfor ormalivet), Etablering af
skinnofri Vejforbindel er paa det aE GenePtl
direkloralel fastslaa p de Grundlag, Etablering
a[ Afstandstræk, Betjening af OYerkørsler paa
::,
talioner ved Hjælp af lation per onalet og
at afgøre ager om Tilbagelevering af Tjeneste111' • Di trikternes Myndighed med Hensyn til
Udførelsen af mindre Udvide! r bør derhos
formentlig forøges noget, og endeligt vilde man
i Betænkningen ( ide
liom anført andet ted
33) anse det for muligt at henlægge Afgørelsen
af forskellige af de i Generaldirektoraf ls Tra
ftkafdeling behandlede Sager til Distrikterne.
Om mulig Centralisation af vi se under Di-

lriktern henlagte Indkøb og hele denne ags
Ordning henvise til del ·ærlige Af nit om
tal banerne Materialeindkøb.

Kommi sionen har derefter indgaa
nd be kæftiget sig med » entral tyrel
n< og bemærker, at det er et forhold
vis tort Per onale, 9 3 Personer, d r be
skæftige .
Kommi ionen foreslaar bl. a. at ned
lægge det ene Trafikkontor, hvorved pa
re"' eu Kontorchef og nogl Kontorister,
og man mener, at der under Søfartschefc11
kan pare ca. '/,. af Per onalet paa Kon
tor n . - ]alt mener man, at d r kan ind
vinde.. H por I er i P ng af ca. 350,000
Kronet·. - Man men r, at Arbejdet ved
' ygeka seadministrationen er mere omdvalget
tændeligt. end paakrævet, og
Flertal menp r, at det 0 r migtigt, at \ dmi
ni tration n af Sygeka en henføre.
under tat baneadmini�tration n, men at
denne henlægges til Persori.alet. Et Min
dTetal (H. P. Hansen, M . .Mortensen og
Ch. Peter en) mener, a.t Til kudot hor
V;Pre det samme som til
tatsanerk •ndtc
"'ygekas-er. Et andet Mindretal ( J. Dal
gaa1·d og Olw. Mørvig) kau s�1b idiR·rt
til træd cl t af fornævnt Mind.I· tal i111l
tagn , tandpunkt, men kan ikk tiltncde
den foreslaaode
d killolse tLf , �'"t'·
ka ·erne.
lJ ndcr Distriktsordningen mener Kolll
mi, ionen, -at man kan pare •' ktion ('rn'
rn ·cl ndtac, l e af Trafik- og Ma kin ·ck
tion rn i Fr doricia og at der i E.<I bjerg
l'ta.blere en Trafik- og Ma kinsektion for
' .tndc
d n vestlig Del af de ønd rjydske,
ninger. - fan for ]aar endvider at
nrrl]æggo
kr tariatern under Di trik
terne, hvorvc� man kan pare 3 Kontor
chefer, 1 Fuldmægtig, 1 Kontrollør, 5
A istcnt{'r og Medhjælp re, 12 Konto
ri ter og 2 Kontorbude. Ved Inddragning
af ektionerne men r man at kunne pare
25 a 30 P r on r.
dvalgets Fl rta.I nw11or, at der kan spare b tydeligt more.

.
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Depot- og Lokomoti qrnr�o11alet.

tatsbanernes Maskindepoter har til OpgaYe
at sørge for Lokomotiver og LokomotivperIlo
nale til Togenes Fremførelse og til Rangering,
at huse og pass e de Lokomotiver, der ikke er i
Tjeneste, at for.'I yne Lokomotiverne med Kul,
Olie, Vand, Sand m. m., at afgive Opholdsrum
til Brug for ·Lokomotivpersonalet og· endelig i
et vist Omfang at foretage de letteste Repara
tioner paa Lokomotiver og Vogne m. v.
Der findes ialt M Maskindepoter, og ved
di.-:s e beskæftiges et fast ans at Personale paa
ca. 1 50 Personer foru·den et mindre Antal
Ekstraarbejdere.
Personales tyrken ved de enkelte Depoter er
af meget forskellig tørrelse. Det største Depot
haves ved Københavns Godsbanegaard, og ved
dette Depot anvende: ialt 292 Pers oner. Ved
Depotet i Aarhus er ansat 134 Personer, og ved
Depoterne i Kors[?r og Fredericia er :-, tyrk,0n
ca. I 00 Pers oner, i Nyborg, struer og Esbjerg
·a. 80, i Aalborg ca. 60, i Ro8 kilde, Randl' r:,
Langaa og Tønder ca. 40, men der er dog ogs aa
en Del Smaadepoter, f. Eks. i N æstved, Nykø
bing F. og Holstebro, hvor s tyrken er under
10 Per oner.
Udvalget har anset det for rigtigt gennem et
Underudvalg at undersøge Tjenesten paa fors kellige Depoter for derigennem at fremskaITe
et Materiale, hvorefter det kan bedømmes, om
der er Mulighed for at inds krænke Depotper
sonalet.
Personalet paa et større Maskindepot be
staar af en eller flere Lokomotivme8 tre, der
leder Depotets Arbejde og er foresatte for det
til Depotet hørende Lokomotivpersonale, sa111t
det til de forskellige Arbejders Udførelse fo1·
nødne Antal Vognmef\tre, Pudserformænd,
Vognpa :, sere, faglærte (timelønnede) Haand1ærkere, maanecl ,; lønnede Depotarbejdere og
li melønnede Hemisearhejdere samt Ekstra
arbejdere.
Ved de mindste Depoter er der ikke ansat
nogen Lokomotivmes ter, men en Lokomotiv
fører som Depotforstander, og ved disse De
poter finde. kun Vognpas ere, Depotarbejdere
"
eller Remisearbejdere.
Af Personalets Anvendel:e ved Depoterne
vil man faa et Indtryk ved følgende Redg
gørelse vedrørende Arbejdet paa et af de
større Depoter. Ved dette er ansat 3 Lokomotiv
mestre, hvoraf den ene er værks tedsuddannet,
de to andre er tidligere Lokomolivførere, end
videre 2 Vognmeh tre, 8 Vognpassere, 2 Pudser
formænd, 12 Haandværkere, 5 Depotarl:;ejderc
og 67 Remisearbejdere og Ekstraarbejdere. V_od
Depotet er stationeret 32 Togmaskiner og 12
Rangermaskiner med et Lokomotivpersonale
paa 67 Førere og 8 6 Fyrbødere og Aspiranter.

.

Af Remisearbejderne gør 8 Tjeneste i Kulgaar
clen, 4 paa Magasinet, 4� som Fyrmænd, 16 an
vendeIl til Pudsning, Fyrrensning og Kullemp
ning, 3 udvasker Lokomotiver, 3 oplader Akku
mulatorvogne til Belys ning af Togene og fører
Til. yn med Belysningen i Togene og paa Sta
tionspladsen, 9 bes kæftige8 ved Togopvarm
ning og ved ;Forvarmeanlæget, 2 bruge til
Budgang for Depotet og for den i -samme Hy
liggende Ma. kinsektion, 1 til KontQrarbejde,
2 beskæftige!- i Færgekulgaarden, 2 i Lampiste
riet, 2 ved Rengøring, 2 harper and og Røg
kammersmuld, 1 pas ser Badeanstalten, 3 bru
ges som Fridagsafløsere, medens Resten be
skæftiges ved forskelligt Arbejde.
Det vil af foran. taaende fremgaa, at Per
sonalet ved et Maskindepot er fordelt til et be
tydeligt Antal forskellige Arbejder, og da det
før nævnte u nderudvalg kun har kunnet af
lægge et kortvarigere Besøg ved en Del af De
poterne, har det ikke været muligt med· Be:,; temtbed at afgøre, i hvorhøj Grad Depoternes
Personalstyrke kan begrænses ved visse Om
lægninger af Tjenes ten, og i )vor bøj Grad det
Yil være muligt at udnytte de enkelte Personer
paa en mere intensiv Maade end nu, saaledes
at der kunde spares Personale.
I flere Tilfælde har vedkom"'mende Under
udvalg dog faaet det bestemte Indtryk, at der
forefandtes et for stort Personale ved Depo
terne, og det er da ogsaa Udvalget bekendt, at
Depotpersonalet enkelte Steder er blevet indskrænket. I Helsingør er saaledes 2 Ekstraar
bejdere blevet il;lddargne, og baade i Struer,
Ril::e, Viborg og Skanderborg er Styrken for
mind,;ket med 1 Remisearbejder, i Tønder m�d
5 Ekstraarbejdere. Det er endvidere Udvalgets
Anskuelse, at der vil kunne foretages en Ind
krænkning af Depotpersonalet i Roskilde,
".Kor
I;ør, Aarhu.'i , Randers, Aalborg og Holste
bro og sandsynligvil,· ogsaa forskellige andre
leder, og man mener at kunne anslaa den Be
sparelse, som allerede er indvundet. og yder
ligere kan indvindes, til ca. 200,000 Kr. aarligt,
...aafremt Arbejdet ikke skulde blive væsentligt
mere intensivt, end det var paa det Tidspunkt
(Vinteren 1920-21), da Undersøgelsen fandt
Sted.
Del faste Remisepersonale, som om Vinteren
anvendes til Togopvarmning og lignende Ar
bejder, der bortfalder eller væsentlig indskræn
kes om Sommeren, overtager paa denne Aars
tid Arbejder, som om Vinteren udføres af Eks
traarbejdere, der, naar denne er forbi, afskedi
ges. Man kunde vist nok, da en ikke ringe De·1
af Arbejdet i Remiserne er Sæsonarbejde, gaa
noget videre ad denne Vej ved, naar Lejlighed
dertil gives, at er tatte fast Personale med
Ekstrapersonale, som da kun blev taget i Ar-
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bejde paa de travleste Tider, saaledes at man
paa mindre travle Tider kunde l:esørge Arbej
det med mindre Per onale, end man nu gør.
En effektiv Revision af Depoternes Perso
nalestyrke vil imidlertid kun være mulig efter
længere Tids Iagttagelser af Arbejdets Omfang
og· Fordeling, og man henstiller derfor, at det
paalægges de enkelte tilsynsførende Ma kin
ingeniører i amarbejde med de for skellige Lo
komotivmestre at tilvejebringe den stør t mtilige
Ind krænkning af Depotpersonalet, idet Be
stræbelserne særligt bør rette paa ved Om
lægning af Arbejdet uden for stærk Udspeci
alisering at opnaa fuld dnyllelse af de en
kete Arbejdere.
Sluttelig kal man henlede Opmærksom
heden paa, at man ved nogle mindre Depoter
har bemærket, at Afløsning i Anledning af
Vognpa seres og Remisepersonales Sygdom og
Orlov har været udsendt fra nærliggenrle
større Depoter. En saadan Fremgangsmaade
synes ikke at-være økonomisk heldig, og dval
get skal derfor anl�efale, at Afløsning under
saadanne Forhold søges fremskaffet ved An
tagelse af Ekstraarbejdere paa Stedet eller ved
Afgivelse af en egnet Mand fra den stedlige
Banekolonne.
Af Lokomotivper onale er ved Statsbanerne
ansat ca. 1 50 Lokomotivførere, Lokomotivfyr
bødere og Lokomotivfyrbøderaspiranter.
Efter de gældende Tjenestetidsregler er der
for dette Personale fastsat en Tjenestetid paa
208 Timer i en Maaned a 30 Dage; for Ran
gertjeneste paa eenmandsbetjente Rangerma
skiner er Tjenestetiden dog kun 195 Tiemr i
samme Tidsrum.
aar den Del af Tjenesten,
som i Tiden mellem 10 Em. og 6 Fm. udføres
ved Betjening af Lokomotiv udenfor det paa
gældende Maskindepots Omraade, udgør mere
end 10 pCt. af den samlede maanedlige Tje
nestetid, formindskes det normerede maaned
lige Antal Tjenestetimer efter nærmere givne
Regler under Hensyn til den Del, som l' at
tjenesten udgør af den samlede Tjenestetid,
saaledes at den normerede maanedlige Tjeneste
under særlige Omstændigheder kan gaa ned til
193 Timer ved Rangertjeneste med tomands
betjente Rangermaskiner, 185 Timer ved Tog
tjeneste og 175 Timer ved Rangertjene te med
eenmandsbetjente Rangermaskiner.
Spørgs
maalet om denne Tjene tes Rimelighed under
søges af Sparekommis�ionen af 21. Februar
1921.
Ifølge Meddelelser fra de 3 Distrikter har
det gennemsnitlige Antal Tjenestetimer pr.
Mand af Lokomotivpersonalet i Aaret 1920 væ
ret forholdsvis lavt. I December 1920 var saa
ledes di.t gennemsnitlige Antal Tjenestetimer
omtrent 185, og i Aarets øvrige Maaneder har
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Gennemsnitstallene
bortset fra Juli og
August Maaneder
ikke været væ entligt
bøje .
Disse Gennemsnitstal, som ingenlunde ude
lukker, at enkelte Hold Personale har ba[t en
betydelig højere Tjenestetid og har faaet ud
betalt Overarbejdspenge, medens andre Hold
har haft en meget lavere Tjenestetid, viser, at
tatsbanernes Lokomotivpersonale i Aaret 1920
ikke er blevet udnyttet fuldt ud, hvilket har
bidraget til at gøre tatsbanedriften kostbar.
Naar en Del af Lokomotivpersonalets Tje
ne te har været saa ringe, skyldes det navnlig,
at dette Personale paa samme Maade som Tog
personalet med den indskrænkede Køreplan og
efter den stedfundne Nedgang i Trafikken ikke
har kunnet udnytte $ om ønskeligt. Det ha.1·
imidlertid ogsaa været en medvirkende Aarag til den gennemsnitlige ringe Udnyttel ·e,
at Statsbanerne med Henblik paa den forven
tede Udvidelse af Kørslen bar maattet antage
et stort Antal Aspiranter for i rette Tid at have
det fornødne fuldt uddannede Lokomotivperso
nale til Raadighed.
Efter de i Februar og Juni Maaneder d. A.
stedfundne Udvidelser af Toggangen vil der
efter Udvalgets Anskuelse næppe kunne fore
tages nogen Reduktion af dette Personale.

dvalget har dernæst meg t indgaa
onde behandlet Banetjenesten og fore
slaar, at man afskaffer Overbanemestrene
og ansætter Banemestrene.- Medens Over
banemestrene har en Strækning af ca.
100 km, foreslaas at Banemestrene kun
skal have ca. 25-40 km Strækning at
passe. - Man foreslaar, at Banemestre
rekrutteres af Banearbejderstanden som
i Sverrig, og man foreslaar di se henførte
under 11 eventuelt l 2 b Lønningsklass .
Man· foreslaar, at der gøres Forsøg med
lndfø'relsen af Banevagtsystemet som i
verrig, aaledes at en Banevagt fik fln
trækning af ca. 2,5-3 km og paa mindre
befærdede Strækninger 3,5-4 km, og at
det paalagdes ham som Pligt at holde Ba
nen i god Stand. Udvalget bar ikke ment
at ville stille Forslag om Indførelsen af
Systemet, fordi man vil prøve om d t pas
ser paa danske Forhold.
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Antagelse
og Uddannelse.
•

Tilgangen til Lokomotivpersonalet har un
der Verdenskrigen været tilstrækkelig, o gen
nem niliig har det nyantagne Personale været
af lige saa god Kvalitet som det tidligere.
som Lokomotivfyrbøderaspiranter antages
unge Mennesker i en Alder af ikke over 24 Aar,
som har faglig Uddannelse som Maskinarbej
dere Clier Klejnsmede og ved Arbejde i Remi
ser og Værksteder har faaet nogen Kends kab
til Lokomotiver og disses Reparation. For
inden Aspiranten maa gøre selvstændig Loko
moli vfyrbødertjeneste, s'kal han have kørt som
tredie J\'[and paa et Lokomot_iv og herved vær,J
bleven saa fortrolig med Betjeningen, at han
paa egen Haand er i Stand til at flytte og
'l, lands e el Lokomotiv under .Damp samt ved en
af den paagældende Maskiningeniør foretagen
Overhøring have godtgjort, at han er kendt med
H0Yedbestei11melserne i »Almindelig Sig1u1J
reglement« og »Instruksen til delle« samt i
• Bestemmelser for Lokomotivpersonalet«.
Ell Lokomotivføreraspirant, der benyttes !il
s elvslændig Tjeneste, maa dernæs t snarest mu
lig frems kaffe Altest fra 2 forskellige Lokomo
tivførere, med hvem han hver for s ig har kørt
i 4 Uger, om, at han er i Stand til paa egen
Haand at flytte el Lokomotiv under Damp og
, la.udse del, at fyre paa et Lokomotiv, al smøre
det og at sætte Vand påa Kedlen, saml at han
er saa vidt fortrolig med Signalerne, at han
kan assistere ved Udkigget.
aar en Lokomotivfyrbøderaspirant i et Aa1·
har gjort Tjeneste som saadan, an. æltes han
efter al være anbefalet som egnet af vedkom
mende Maskiningeniør s om Lokomotivfyrbøder
eller, s aal'remt Ledighed i de·nne Klasse ikke
forefindes, som Haandværker (Hes ervelokomo
tivfyrbøder).
For at en Lokomotivfyrbøder kan udnævnes
lu Lokomotivforer, er det fastsat aom Betin
gelse, al han i mindst 2 Aar har været ansat og
har gjort Tjeneste som Lokomotivfyr.høder,
saml at han med tilfredsstillende Resultat for
vedkommende Maskiningeniør eller hans Sted
fortræder i Forbindelse med to af Generaldirek�
loralet udpegede Lokomotivmestre eller Loko
motivførere har bestaaet en Prøve i Kendskab
til signal- og Politireglement, de Lokomotivper
sonalet vedrørende Afsnit af Togreglementet og
de øvrige for Lokomotivtjenesten gældende In
strukser og Bestemmelser, samt til Lokomoti
vets Betjening og Udfærdigelse af Rapporter.
Som det vil fremgaa af foranstaaende,
,. ved Antagelse af Lokomotivperso
kræves der
nalet kun en rent praktisk Foruddannelse, og
delle Pers anales senere Uddannelse beslaar væ
sentligst i Tilegnelse af rent praktiske Færdig-

heder, medens det i øvrigt er henvist til Selv
studium.
elop for delle Personales Veclkommend'e
er imidlertid de bed. t mulige Kvalifikationer
og den bedst mulige Uddannelse a[ stor Vigtig
-hed, da del dels gennem Brændsel. forbruget,
dels gennem Omsorgen for Lokomotiverne bar
meget betydelige Værdier i s in Haand.
Efter Oplysninger, indhentede fra sverige og
Norge, anvendes der i disse Lande ved Ant:1gelse og Uddannelse af Lokomotivpersonale føl
gende Frerngangsmaade:

Sverige.

Lokomotivper, onalet rekruteres i Sverigr
fra Værksledsarbejdere og Lokomotivreparatø
rer, af hvilke de, som anses egnede, og som
ønsker at komme i Betragtning, antages som
Lokomotivfyrbøderlærlinge, hvorefter deres
Værksteds uddannelse ordnes under særligt
Hensyn til deres , enere Virksomhed og gørrs
;aa ins truktiv som muligt.
Samtidigt med Værkstedstjenesten skal·
Lærlingen selv f,·kaffe sig Kundskab i Læsning
af grafiske Koreplaner og i et vist Omfang i
Svensk, &'krivning og Regning, og i sidst
nmvnte 3 Fag skal han, forinden han udtages
lil Lokomotivtjeneste, med tilfredsstillende Re
sultat underkastes e11 Prøve af en af vedkom
mende Maskindirektør dertil forordnet Tjene
stemand.
Forinde11 Fyrbøderlærlingene faar Tilla
delse til at gøre Tjene ·te paa Lokomotiv, gei1nemgaas med dem foredragsvis af eH .af Ma
'l
, kindirektøren udpeget Person visse Dele af
Sikkerheds- og s ignalordningen samt af In
struktionen for Lokomotivførere og· Lokomotiv
fyrbødere, og efter Udløbet af en fas tsat l!.,rist
underkastes de heri en Prøve, ligeledes af en
af 1\faskindirektøren udpeget Tjenestemand.
· De Lokomotivfyrbøderlærlinge, som bestaar
Prøven, antages, for saa vidt de har mindst 2
Aars Praks is i Lokomotivværksted, og der er
ledige Pladser, som ekstraordinære Lokomotiv
fyrbødere.
Naar de ekslraordinære Lokomotivfyrbødere
har gjort Tjeneste $ om saadanne i mindst l
Aar, tilstede·>, der dem Adgang til et Kursus I il
uddannelse til Lokomotivfyrbøder, saafremt de
ved en ved Kur.i usels Begyndelse afholdt Prøve
viser sig paa til fredi,,·stillende Maade at bave ved
ligeholdt deres tidligere erhvervede Kund
skaber.
Detto Kursus varer i 40 Dage a 5 Læsetimer
og omfatter Reglementer og Instruktioner, Lo
komotivlære med bearbejdet Naturlære, Svensk,
Regning og Jernbanegeografi og afsluttes med
en mundtlig Eksamination, ved hvillen er til
Stede Lederen af Maskintjenesten i Distriktet
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eller hans Stedfortræder, om muligt en eller
flere af Distriktsledelsens øvrige Medlemmer
. amt nogle mere erfarne Lokomotivførere.
For at der kan tilstedes en Lokomotivfyr
bøder Adgang til Kursus Lil Uddannelse til Lo
komotivfører kræves, at Vedkommende har
haft Ansættelse mindst 2 Aar som ordinær Lo
komotivfyrbøder og jlar udført tilfredsstillende
Prøvetjeneste som Lokomotivfører, hvilken fore
gaar under Ledelse af ældre erfarne Førere
med Betjening af saavel Hurtigtog som af blan
dede Tog og Godstog.
Dette Kursus omfatter samme Fag som Kur
sus Lil Uddannelse til Lokomotivfyrbøder og
varer ialt 18 Dage a 5 Læsetimer. Det er nær
mest et Repetitionskur us, hvori dog nytilkomne
Lokomotivdele særligt geonemgaas, ligesom Om
fanget af Lokomotivlæren med bearbejdet Natur
lære er noget ,;tørre end ved Lokomotivfyrbø
derkursuset.
Kursuset afsluttes med en mundtlig Prove
af samme Ari som forannævnte Kursus.
Norge.
For at blive antaget som Fyrbøderaspirant
kræves foruden en Alder af 18-23 Aar, at Ved
kommende har arbejdet med Vidnesbyrd om
godt Forhold i mindst 2 Aar i et mekani. k
Værksted, i hvilket der bearbejdes Jern og an
dre Metaller, og har gennemgaaet saa meget af
en teknisk Aftenskole eller anden af Jern banen
godkendt 1 avere teknisk Skole, at han kun
mangler Gennemgang af de to øverste Klas er.
For at Fyrbødera. piranten kan udnævJ1es
Lil Fyrbøder kræves,' at han efter Ek. amination
af en Lokomotivmester eller anden overordne!.
Tjenestemand i Bestem1nelserne vedrørende
Signaler og anden Tjeneste samt i Kendskab
til et Lokomotivs almindelige Manøvrering et·
funde11 anvendelig til Fyrbødertjeneste paa el
Lokomotiv og derefter har gjort saadan Tjene
ste i mind t 6 Maaneder, hvoraf mindst '� Uger
med en af Di triktschefen sædig udpeget Loko
motivfører, som skal afgive Erklæring til Di
striktschefen om, al vedkommende er i Stand
til at udføre almindelig Fyrbødergerning paa
tilfredsstillende Maade. Endvidere kræve , at
den paagældende er fyldt 21 Aar, har arl'ejdet
mindst 3 Aar i et mekanisk Værksted og dern[
mindst 1 Aar i et Lokomoli\'reparalion værk
sted, har arbejdet mindst 1 Aar med Pudsning,
Opfyring og Udvaskning af Lokomotiver og har
he taaet Afgangseksamen fra en teknisk Aften
skole eller anden af Jernbanen godkendt lavere
teknisk Skole.
Endelig skal ban have gennemgaaet et Kur
sus ved Jernbaneskolen, til hvilket han først kan
indstille . ig, naar han opfylder de forannævnte
Betingel. er, undtagen Aldersbetingelsen, ·og
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have bestaaet Afgang prøven herfra med til
fredsstillende Resultat.
Ved dette Kursus, som varer ca. 2 Maane
der, undervises i følgende Fag: Organisation,
Sikkerhedstjeneste, Affattelse af Rapporter, Anøgninger og Erklæringer, f�iske og mekaniske
Love, som kommer tilAnvendelse paa Lokomo
livet, almindelig Dampmaskinlære og Lokomo
tivlære.
For at en Fyrbøder kan udbævnes til fast
Lokomotivfører kræves, at han har gjort Tjene
. le i mindst 2 Aar som fast Fyrbøder ved tals�
hanerene, og at han derpaa efter at være kend!
anvendelig som Lokomotivfører har gjort Tje
neste som saadan i forskellige Slags Tog i til
sammen mindst 6 M'aaneder.
De nævnte Fremgangsmaader, som jo i
ovrigt er en Del forskellige, frembyder efter Ud
valgets Anskuelse begge den Fordel, at Loko
motivpersonalet teoretiske og delvis ogsaa
praktiske Uddannelse er langt videregaaendP
end. i Danmark og i mindre Grad end ved delle
anlagt paa Selvstudium.
Ogsaa efter den egentlige Uddanne!. es Af
slutning kunde der mtiligt være Anledning til
at undergive Lokomotivpersoualets Tjeneste
paa Linien et vist Tilsyn af praktisk uddanuede
Lokomotivmænd for at forhindre, at de enkelte
Lokomotivførere, saaledes som det nu ofte er
Tilfældet, bfiver tilbøjelige til at begaa vis. e for
hver enkel typiske Fejl.
Udvalget har overvejet, hvorvidt del vildP
være formaalstjenligt åt anvende nogle af de
dygtigste Lokomotivførere som Lokomotivkon
trollører og lade dem ved Kørsel med Togene
føre Tilsyn med Lokomotivtjeneslens Udførelse
og tillige med Aspiranternes Uddannelse.
En saadan Ordning haves, efter hvad der er
oplyst, baade i Sverige og N orge, livor man for
mentlig har set sin Fordel ved at anvende Ko11trollører, men da Ordningens Indføre}. e vildP
medføre en Personalforøgelse, har Udvalget hl.
a. af Hensyn til Bekostningen ikke ment al
burde stille Forslag om Oprettelse af denne In
stitution.
Le.el'ing af Uulfonns- og lleklreduingsganstnndc.

Fra Banernes første Tid har det været Reg
len, at en Del af Per. onalet og da navnlig det
mere underodrnede, i 'it vist Omfang vederlags
frit har faaet leveret Uniformer og visse andre
Beklædningsgenstande.
De herom for Tiden gældende Bestemmel
ser, der er approberede af Ministeriet for
offentlige Arbejder den 6. September 1909 og
efter den Tid ved forskellige Lejligheder sup
plerede med Bestemmelser om yderligere Le
vering til enkelte Tjenestekategorier, aftrykkes
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som Bilag Nr. 6. Som nævnt er Bestemmel
serne af forholdsvis gammel Dato, og de i disse
indeholdte Betegnelser af Statsbanernes Per
sonale stemmer derfor ikke alle med de ved
Tjenestemandsloven indførte.
Endvidere ydes der til Hjælpepersonale
Ærmebind og, riaar Forholdene taler derfor,
navnlig i Tilfælde af længere Tids. samlet Tje
neste, tillige de for den Tjeneste, ved hvilken
den paagældende beskæftiges, normerede Uni
forms- og Beklædningsgenstande.
Uniformeringen af Hjælpearbejdere har for
Trafiktjenestens Vedkommende faaet et ikke
ringe Omfang, idet en Del af de til Stadighed
beskæftigede Ekstraarbejdere faar leveret
Hue, Manchestertrøje, Drejlstrøje, Skindtrøje
og Vinterkappe. N aar, del i sin Tid er blevet
bes temt, at der kan leveres faste Hjælpearbej
dere· visse Uniformsgepstande, skyldes dette
vistnok, at Daglønnen ved Statsbanerne i Reg
len var noget lavere end den, der betaltes af
private. Da Arbejdslønnen for Hjælpearbejdere
ved. Statsbanerne imidlertid nu er den samme
som i de private Erhverv, mener Udvalget
ikke, at der er Anledning til at yde Hjælpe
arbejderne and.en Uniform end den, der er
nødvendig som Kendetegn under deres Arbejde,
og i denne Henseende vil en Uniformshue
være tilstrækkelig. Det for Hjælpearbejdere
normerede Ærmebind, som er upraktisk og
uskønt, og som de paagældende nødigt bærer,
vil kunne a,fskaffes.
Naar der for Stationsarbejdere er norme
ret Udlevering af en Række Beklædningsgen
stande, har dette formentlig sin Aarsag i den
forholdsvis lave Løn, som Stationsarbejdere
tidligere oppebar. Da imidlertid nu Stationsar
bejderne under hele deres Uddannelsestid har
en Lønning, som svarer til Begyndelseslønnen
for Portører, bør det fornævnte Hensyn ikke
· mere komme i Betragtning, og Udvalget fore
slaar derfor, at ogsaa Stationsarbejdernes Uni
formering indskrænkes til Hue alene.
Bestemmelserne om Levering af Uniforms
og Beklædningsgenstande er givne paa et Tids
punkt, da Udgiften til Anskaffelse af disse
Genstande ikke var af en saadan økonomisk
Betydning som nu, hvor den for Finansaaret
1921-22 er budgetteret til et Beløb af ca.
2,800,000 Kr., og det kan næppe betvivles, at
den Varighed af de enkelte Klædningsstykke1·,
som disse Bestemmelse regner med, er langt
mindre end den, som beregnes af det Perso
nale, der selv maa anskaffe Uniform, og at
derfor Uniformer m. v. udleveres til Persona
let i et Omfang, s om er større end strengt nød
vendigt. I denne Forbindelse er det heller ikke
uden Betydning, at Tjenestetiden siden Bestem
melsernes Udstedelse er bleven nedsat med 10

a 20 pCt. Det er da ogsaa for Udvalget oplyst,
at -Tjenestemænd i adskillige Tilfælde har af
hændet Uniformsgenstande m. v., for hvilke de
ikke har haft Anvendelse.
Ud valget har derfor anset det for rettest al
under'øge, hvilke Besparelser det - uden al
træde Personalet for nær - maalte væ1;e mu
ligt at indføre paa dette Omraade, og Flertallet
skal efter en Gennemgang af Forholdet anbe
fale, at de fastsatte Leveringsterminer ændres ·
til de paa det aftrykte Bilag Nr. 7 anførte.
Udvalgets Flertal har herved gjort følgende
Betragtninger gældende:
Det kan næppe være nødvendigt til Tjeneste
mænd, som ikke eller kun i ringere Omfang har
egentligt legemligt Arbejde, saaledes som nu
hvert Aar at levere Hue. Det samme gælder
for faste Haandværkere ved Baneafdelingen,
der ganske vist udelukkende har legemligt Ar
bejde, men dels er beskæftigede en Del inden
Døre, dels ikke kommer i Berøring med Publi
kum. For disse Tjenestemænds Vedkommende
har man derfor foreslaaet, atHue kun leve1•cs·
hvert andet Aar.
De samme Tjenestemænd, som herefter kun
vilde faa Hue udleveret hvert andet Aar, bør
- for saa vidt de overhovedet er normeret med
Jakke eller Frakke - kun have dette Klæd
ningsstykke udleveret hvert andet Aar, medens
de nu faar det leveret hvert Aar. Overportører
af L Grad, til hvem man ligesom nu foreslaar
udleveret Hue hvert Aar, kan formentlig nøjes
med at faa Jakke leveret hvert 1 ½ Aar, og Lo
komotivførere og Lokomotivfyrbødere kan, da
de ikke kommer i tjenstlig Berøring med Pub
likum og desuden faar udleveret Kittel ,hen
holdsvis Overtrækstøj, nøjes med at faa leveret
Jakke hvert andet Aar.
For samtlige de paagældende gælder, at de
næppe l:ehøver at faa Vest hyppigere end hvert
andet Aar. Derimod har man ikke ment 1:1.t
kunne regne med en · forlænget Varighed for
Benklæder.
For Vinterkapper er Varigheden gennem
gaaende alt for lavt beregnet. Dette Klædnings
stykke bæres sjeldnere under egentlig legem
ligt Arl:ejde og anvendes mest af det kørende
Personale. Under Hensyn til den Brug, h:ver
enkelt Tjenestekategori kan antages at gøre af
Vinterkapper, mener man, at Varighedstermi
nerne bør forhøjes med 1, 2 eller 3 Aar.
For saa vidt angaar Regntøj foreslaar man,
undtagen for Portører, som har Pladstjeneste,
Varighedsterminerne forlænget med 1 a 2
Aar. Til Lokomotivførere bør ikke udleveres
Regntøj, da de sikkert meget sjældent anvender
dette ·Beklædningss tykke under deres Tjeneste.
Skindtrøje har hidtil været leveret til de
de fleste af de Tjenestekategorier, som faa.:
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leveret Uniformsgen·tande af
tat banerne.
Varigbeden er ansat til 5 a 6 Aar; for Lokomo
tivpersonalet, der før t fra Aarct 1920-�J
blev normeret med kindtrøje, nog kun til 4
Aar. Disse Varighedsterminer er sikkert meget
for laYt an atte og vil genncmgaaende kunne
forhøjes med 3 Aar. Efter Flertallets Mening
kan imidlertid Anven-delse af kindtrøje ikke
anl'i e for sundhedsmæs igt heldig, da Klæd
ning stykket er for tæl, og den, der bærer det,
derfor let kommer i Sved og let bliver forkølet.
Uldtrøje baaret paa samme Maade ·om Skiml
trøje vil i ·aa Henseende være langt at fore
trække. Denne Anskue! ·e deles ogsaa af en -tor
Del af Tjenestemændene, og fra en Kreds af
disse fremkom der i afvigte Vi1,ler el Andra
gende om at faa leveret Uldtrøjer i Stedet for
Skindlrøjer. Da tilmed Levering af Uldtrøje
sikkert vil blive noget billigere end Levering a(
, kindtrøje, skal Flertallet anbefale, at Skind
trøje for alle de paagældende Tjenestekateg,1riors Vedkommende erstatte med Uldtrøje, der
levere hvert andet eller tredie Aar.
I• or saa vidt angaar A1·hejdshlusc og OYer
ll'æk tøj bar man ikke ment al burde foresla>t
nogen Ændring, bortset fra at man mener, al
Stationsbude og Kontorbude kan nøjes med at
faa Arbejdsblusc udleveret hvert andet Aar.
Endvidere mener Udvalgets Flertal, al del
vil være rimeligt for nogle Tjenestekategorier.
Vedkommende at anvende et Stof af mindre
fin Kvalitet end hidtil, hvorved Beklædnings
genstandene Yil blive billigere at anskaffe,
uden at Holdbarbeden forringes. Til Ranger
og Pakhusformænd, der hicUil har faaet leverrt
Uniformer af • nderofficersklæde (Kir ej) a{
finere Uld« henholdsvis Mandarintøj, foreslaar
man saaledes fremtidigt anvendt • Underoffi
cersklæde (Kirsej) • henhold vis Skjortebaj, og
til Togbetjente, Overportører II samt Stationi:;
og Kontorbude, der hidtil har faaet leveret Uni
former forfærdiget af sidstnævnte Klædekvali
te, foreslaar man leveret ,appreteret Menig.
"
Klæde (Kirsej)« henholdsvis kjorebaj.
Huer til Personalet er hidtil leveret dels metl
ilkefor, dels med Bomuld for. Dette Forholrl
foreslaar man al ændre saalede,, at alle Huer
fremtidig levere med Bomuld for.
Ved i Stedet for den nuværende 1� mm Guld
tresse til Skulderdi tinktioner til Togbetjente,
mænd, Vognmestre, Broformænd, Pakhusfor
mænd og Rangerformæncl saml den 14 mm
Tre se til Ærmedi tinklion for Rangerformænd
og Placl ·overportører at indføre Di tinktioner
af farvet Klæde, saaledes om de bl. a. anven
de. af Køl·enhavns Brandvæsen, vilde man
fremdeles være i Stand til at indføre nogen 'Be
sparelse. Da denne imidlertid vilde blive for-

.
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hold ·vis ringe, ca. 10,000 Kr. aarligt, gor 'd
valget ingen Indstilling i denne Hen. eende.
Besparelsen ved Gennemføre! en af de for
nævnte For lag vil alt i alt udgøre ca. 565,000
Kr. aarligt eller ca. 20 pCt. af den for indc
norende Finansaar budgetterede Udgift. Saa
fremt man som andetsted· i Belænkningc11
(Side 7) foreslaaet maalte bo. lulle . ig til al
forlænge lation arbejd tiden til 2 Aar, vil den
samlede aarlige Besparelse slige til ca. 630,000
Kroner.
Man skal sluttelig bemærke, at talsbanerne
bidtil har indkøbt Klædevarer til Uniformer
hos den militære Klædefabrik, meden blaat
tout til Overtrækstøj dels er købt ho · Fæng
selsvæsenet, dels udbudt offentlig. Forfærdi
gelsen af de enkelte Uniformsgenstande skele
tidligere efter Licitation for 1 Aar ad Gangen.
Fæng elsvæsenet leverer dog nu uden Licita
tion forskellige Ting, for hvilke Betalingen
fa • t.1æltes paa Grundlag af Prisen for Raa lof
ferne med Tillæg af Arbejdsløn og Generalom
k.ostninger. Priserne kontrolleres gennem Op1)' ninger, som indhentes i det private Erhverv.
Levering af Knapper og andet Tilbehør, dN·
indtil for kort Tid siden skete fra la L banernes
Værksteder, der kunde forfærdige dem billigere
ond private Leverandører, er nu i Færd med
at overgaa til Fængselsvæ enet.
Et Mindretal (H. P. Hansen, M. Morle11sn11
og Ch. Petersen) kan ikke tiltræde en aa vidt
gaaende Ændring i Reglerne om Levering .:i f
Uniforms- og Beklædningsgenstande . om af
Flertallet fore laaet. Mindretallet mener vel
at det maa være muligt at forlænge Brugs
tiderne noget for Kapper og Ve le, dog ikke nd
over 4 Aar for Kapper og 1 ½ Aar for Veste.
Derimod kan Mindretallet ikk tiltræde en
Forlængelse af Brugstiderne for Jakker og
Frakker foe saadan Personales Vedkommende,
som ikke udelukkende er beskæftige ved Kon
tortjeneste. Erfaringen viser, at ·aafreml Per
sonalet skal være nogenlunde sømmeligt pa;t
klædl, vil Jakker og Frakker ikke kunne holde
ud over 1 Aar. Der findes vel endog ad. killige
Tjenestemænd ved B,rncrne, hvis Arbejde er �tf
den Beskaffenhed, at det kan være vanskeligt
nok at faa cl isse Beklædningsgen · lande til at
strække til i de nu fastsatte Brugstorminer.
For
tation mestre og Pakhusmestre kan
Huernes Brugstid muligvis forlæl).ges, men
delte lader ig derimod ikke gøre for Bude og
Haandværkeres Vedkommende, som i høj Grad
gør Brug af Huen under Tjene ten· Udførelse.
Mindretallet kan heller ikke tiltræde del
stillede Forslag om at anvende ringere Kvali
teter af tof til l niformerne. Dels vil det ikke
være forsvarligt al gøre det, naar Uniformerne
skal opfylde deres Hensigt, nemlig at være en
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passende og sømmelig Paaklædning for Tjene
:-lemændene, del maa man og·aa paaregne, al
Tjenestemændene vil reager stærkest imod 1:11
altfor kraftig Forringelse af del Gode, som
niformerne er, og hvortil der og aa er taget
Hon�yn ved Udmaaliugen af deres Lønning.
Med Hensyn til Hensigtsmæssigl.iedJJn af al
en;latte Skindtrøjer med Uldtrøjer mener Min
tlrctallet Yel, at dette kan være praktisk for
nogle Tjenestemænds Vedko.mmende, men maa
dog l.iolde f01;, at Tjenestemænd, som er særligt
ud at for Træk og Blæsl, vil have bedre ytte
af kindtrøje. Imidlertid er dette et Spørgs
maal, hvorom der kan forhandles med Perso
nalets Organisationer.
Mindretallet vil i øvrigt mene, at den bedste
.M.aade, livorpaa _der kan økonomiseres mod
Uniformsleveringen, er den at gøre Tjeneste
mændene cl irekte interesserede i den længsl
mulige Brugslid. Dette vil kunne opnaas der
ved, at Tjenestemænd, om kan faa Unifor
morne Lil at strække til i mere end een Brugs
termin, som Opmuntring kunde erholde en
pas ende Brøkdel af det Beløb, som tatsba,
nerne derved t-lev i land til at pare. En aa
dan Ordning vilde formentlig være velegnet til
at fremkalde lørst mulig Varsomhed ved Bru
gen a[ Uniformsgenstande og tillige egnet til al
bri□ge Sat banerne· Udgifter paa denne Konto
ned til det mindst mulige.
Søfartst.f euesteu.

l•:t Flertal indenfor lJdva]aet mener at
kuune anvise Be ·pareiser ved Reduktion
af Per onalet, ·om narligt vil udgøre:
4-85 000 Kr.
V d torebælt overfarteu
� Lillebrclt ·overfarten
55 000
� Ma nedoverfarten
3 000
13 000
�
allingsundoverfarteu
» Oddesnndoverfarten
4 000
,\ Gedser-Warnemtinde
3 500
� Hel. i11gør-Helsingborg 70 000
» [ øbenhavn-Malmo
500
]alt Kr. 722,000, og man mener at
kun 11e pare paa Hjælpepersonal ca.
:300,000 Kr., tilsammen 1 Milliou.
Et Mindretal (H. P. Hansen, M. Moi'
tensen og 0hr. Petersen) m ner ikke paa
a.lle Punkter at kunne tiltræde Flertallets
( dtalelser, bl.a. væ sentlig fordi man ikk>
mener at kunne gaa med til at forøge T.ie
ue 8 tetideu fra. 20 Timer til 234 Tim�r.
hvorved den væ entlig te B parelse vil
l tume iudvi11dc .

--

Værkstedstjenesten.

I ,.'talsbanernes Cenlraln:erksteder i Køben
havn og Aarhus, der væ eutligst be kæftiges
med Reparaion af Banernes Drift maeriel,
have· for Tiden en Arbejdssl yrke paa ca. 1400
Haandværkere og ca. 500 Arbejdsmænd, og
der anvende til Arbejdsledelse o. l. 55 Værk
mestre, 2 Materialforvaltere og 3 Magasinfor
mænd. Endvidere findes foruden de to Værk
sledschefer el Ingeniørpersonale paa 8 _ Per
·onor saml 2 Konstruktører og endelig 2 Regn
:kabsfør re, 4- Fuldmægtige, 4 Kontrollører
nmt 79 A ssislenter, Medhjælpere m. fl. Om
delle sidste Personales Anvende! e henvise til
Af. nittet om Cenlralstyrel en, Siderne 20
og 30.
Udgiften til Driften af aa betydelige Værk
steder udgør aarligt meget store Beløb, og Ud-·
valget har derfor 1�ent at burde undersøge,
hvorvidt de indenfor denne Tjeneste maatte
være muligt al anvise Besparelser.
Om di se ndersøgel er, som efter deres
alur væ entligst har været rettet paa den
mere organisatoriske Side af Værksledsdriften,
medens man ikke n'ærmere har kunnet komme
ind paa de tekniske Enkeltheder, kal man
efter al have konfereret med de lo Værksled:;
chefer, forskellige Tjene temæncl i Værk
slederne samt Repræsentanter for Værksteds
og Remisearbejdernes Fælle organisation ud
tale følgende:
Centralværk Lederne be ·taar hvor for sig
ai en Række pecialafdelinger, i hvilke der til
Udførelse af de for kellige Arbejder findes sær
ligt i det paagældende Arbejde faglært Haand
værkspersonale samt de fornødne Hjælpere og
Arbejd ·mænd.
aar et Lokomotiv, en Vogn
eller lignende kommer til Reparation i Værk
stedet, overtages Reparationsarbejdet af de re
spektive Værk·tedsafdelinger, og disse maa
derfor hver for sig have en saadan Størrelse,
11t Reparationen kan finde led uden For
sinkelse. Man har ogsaa i sin Tid ved Værk
stedernes Bygning haft dette for Øje, men For
holdene har medført, at enkelte Afdelinger i
Tidernes Løb er bloven for smaa, og cfte'r
l1aanden som Lokomotiv- og Vognparken er
bleven større, og efter al rh jderno Antal og·aa paa Grund af 8 Timer s Dagens Ind
førel e - har maattet forøges betydeligt, har
Forholde11e udviklet sig saaledes, at enkelte
Værksted afdelinger ikke e� i Stand til at op
fylde de Krav,. der maa stilles til dem. Mah
har da maattet hjælpe sig del vod at lade
Mandskabet arbejde i flere Hold del ved at
lade enkelte Arbejder, navnlig Kedelsmede
arbejder, udføre paa fremmede Værk teder.
l København er Pladsmanglen ærlig frem
trædende i Kedelsmedien og Grovsmedie_n,

D

SK LOKOMOTIV TIDENDE

hvilke Afdelinger der ofte har· været anvendl
atarbejde. Ogsaa Vognværk IllecJ_et og Maler
værksledel er for smaa, og delle Yar, efler ll\·ad
talsbanerue Maskinafdeling har oplyst all•
rede Tilfældet, da Værkstedsanlæget blev tag.�t
i Brug i 1909-10, idet edsættel en af Bevil
ling·en til Anlæget fra 5,32 M ill. Kr. bl. a.. med
førte, at der ikke blev bygget noget særligt Ma
lerværksted, · men Malerarbejd t h •nlagt til en
Del af Vognværkstedet. PJad manglen i .Ma
lerværkstedet er især uh ldig, fordi den Hf
Hen yn til Tørring af Malingen ikke kan af
hjælpe ved, at der arbejde i Toskiflehold, og
fordi Vogne, som henstaar uden Vinduer uden
for det overdækkede. Rum, lel kan tage kade
paa Belægningen paa, Grund af Regn, i ær
deleslied da det synes, ·om om cl ikke nu, saa
lede · som det tidliger, ·kete, beskytte ved
Presenninger. Paa Grund af Plad manglen i
Vognværkstedet maa en Del af Vognreparatio
nerne foretages under aaben Himmel, og naar
det under stærk Regn er nødvendigt at stand e
Arbejdet der, maa man betale Arbejderne Gen
nemsnitsfortjeneste for den Tid, i hvilken der
ikke kan skaffes dem Beskæftigelse.
Værkstedschefen har forlæng t fore. Jaaet
Bygning af e.t nyt Malerværksted og et nyt Me
talstøberi samt en Udvidelse af de mere uhel
dige Værksted afdelinger, og den fornødne Be
villing til Udvidelsen - dog ikke af Lokomotiv
Yærkstedet - er allerede givet i Finan aar t
191 -19. Naar Udvide] en endnu ikke har
fundet Sted, ·kyldes dette forskellige Ændrin
ger, som har maattet foretages i. Projektet,
amt de vanskelige Bundforhold, som har kræ
vet omfattende Funderingsarhejder, lwi. Pro
jektering og Udførelse nodvondigvis maatte
tage en Del Tid.
I Centralværkstedet i
ar hus •r Plctd. manglen navnlig fremtrædende i Kedelsmedien
og Træværkstedet, og de daarlige trafikale For
hold udover tiUige en mC'get uheldig TndOydel <'
paa Arbejdets Fremme. Jatarbejdo har derfor
...
været nødYencligt i temmelig ud."trakt
Gra l.
En Flytning og Udvidelse af Contralværk,;leclPt
har længe været paatænkt, og med den ny
Banegaard · Fuldførelse, ·hvorved n Oel af
Værk ·ledsterrainet inddrages, vil en Ftytning
formentlig blive en Nødvendighed.
· dvalget maa formene, at det er n cl aa r1 ig Økonomi at have Værksteder, i lnilke de
forskellige Afdelinger ikke hitr de rette Dimenioner, saalede at det i den Anledning bliver
nødvendigt at anordne alarbcjde i enkellC' Af
clelinger eller endog overlRde en Del af Arbej
det til private Værksteder. Drtle sidste A rbejdc
maa ikkert betale langt højere, end"hvi Ar
bejdet kunde foretages i Statsbanernes Værk
steder, og Natarbejdet i disse bliver kostbart,
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dels foreli Opvarmning ar en eller nogle faa
\ ærksled:mfclelinger, det maa foretag r fra
\';�rk. ledets Hovc�cenlral, altid vil blive ufor
holdsmH'ssig dyr, del. forel i der for Ari ejd,•
udenfor \Trorkst dels :;ædvanlige Al'bejdslid
ydes Arbejderne - i .Ligi.Jod med Arbejderne i
den private Industri - et Tillæg til Timeløn
nen af 50 pCt. Det kan dog maaske forsvar�s
at ofre delte Tillæg i Kedel. modien, ogsaa naar
denne er a:f pa. ende tørrelse, og lade Arbej
derne der -leds arbejde i 2 Hold, da ma11 ved at
fordoble Arbejdstiden for det Antctl Arbejdere,
der samtidigt kan l·eskæftiges vil ku11ne
fremme de enkelte Kedelarbejder, saalede al
disse kan lilend bringes samtidigt med do
øvrige Reparationsarbejder, hvorved Lokomo
livværk tedet · Kapacitet vil bli\'e forøget.
Ifølge Politireglement for latsbanerne n f
�:2. J1rnuar 1900 skal tctlsba11erne Vogne med
højst 3 Actrs Mellemrum underkastes et gru n
digt Eftersyn - en saakctldt Revision - 1·ptf
hvilk t Hjulsæt, Lagre og Fjedre kal aftage,;,
og for Person-, . P o. t- og Rejsegodsvogne skal
delle Eftersyn finde led senest hver Gang,
Vognen b ar løbet 30,000 km. Ved disse Eflcr
·yn forelages nu i vid d trækning Maling af
Vogne og Fonwel e af Træværk forudet el ctl
mindeligt Tilsyn med alle Vogndele.
Pact Grund af de under Krigen her ·kende
van kelige Forhold blev di se Revisionsfri t 'r
for Godsvogne i Juni 1917 midlertidigt for
længet til ,� Aar, og fra August L919 blev der
hos del Antal km, ;om det er tilladt al lalle
Per ·011-, Post- og Rej. egodsvogne lol�e mellem
2 Revi ionel', ligeledes midlertidigt forhøjet lil
35,000 km.
Arbejdet med Vognrevisionerne er folgPligl
paa nærværende Tidspunkt under InclflydC'lsc
af clis e Lettelser unormalt ringe, og saaledcs
som Forholdene i Værkstederne i.Jar uclvikl<'l
,;ig. syne. der at være Grund til at befrygte, d
di. ·e, naar Vognene atter begynder ctl strømme
ind. l'il være ude af tand til at oYerkomrm'
Arbejdet merl Revision og. Reparation ;d Vognr.
Dette vil være til stor lempe for DriftsledC'l
·e11, der af Hen yn til Betjening af Puhlik1rm
et· inleres eret i at kunne disponere over Ma
t riellet i ,,icJest nui'fig Omfang. not l'il derfor
formentligt hliv (' f\Øclvendigt, lige. om del . hr
med Hensyn til uvæsenllige og i enkelte Til
fælde og aa er . ket med lettere Lokomotivrepa
rationer, a.t lade Maskindepoterne i højere
Grad ncl nu :foretagne mindre Vognreparatio
ner og Vognrevi ion, hl'ilken siclshl for Tiden
kun kan forelages paa Depotet, i Aalborg. De
i Betragtning kommende Depoter maatle rla
for. Y.nes med det fornødne Værktøj og og ·aa
med fornødent fagucldctnnel Personale. Man
tror, at Fremgang rnactden vil være til Fordt'l
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for Banerne, om end det vistnok -er rigtigl,
hvad der er gjort gældende fra værksledstek
nisk Side, at Depoterne i den første Tid paa
Gr1111d af manglende Erfaring vil gøre sig shl
dige i økonomi sk uheldige Fejltagelser, navn
lig med Hensyn til Nødvendigheden af For
nyelse af Træværket i Vogne.
Det vil ogsaa være noget tvivlsomt, om Ar
bejdet vil kunne udføres lige aa billigt ved et
Depot som i et af Centralværkslederne, da den
lærke Udspeciali ering, om kun er mulig i et
stort Værksted, altid vil være økonomisk hel
dig, men dette Forhold kan maaske i nogen
Grad opveje ved Anvendelse i Depolværksle
clerne af Lokomotivfyrbøderaspiranler og ikke
fuldt udnyttede faste Haandværkere samt ved
det mere direkte Til yn, der i saadanne min
dre Værksteder kan føres med Arbejd ts Ud
førelse. I hvert Fald vil det være muligt i DP
potværkstederne al tilendebringe Reparatio
nerne i langt kortere Tid end i Cenlralværktederne, og delte vil være af den største Be
tydning for Driftens Dispositioner.
Af Værkstedsarbejdernes Repræsentanter
er det bleven hæYdet, at der anskaffe for faa
. Arbejdsmaskiner i Centralværkstederne og
navnlig et utilstrækkeligt Antal tid svarende
Specialmaskiner. Efter deres Mening burde
der uden Hensyn til den højere Anskaffelses
sum købes Maskiner, som producerer billigt,
men til at træife Bestemmelse om disse Ko b
mener de ikke, at Generaldirektoratets lngenio
rer, hvem Bestemmelsen i saa Henseende er
overladt, har tilstrækkelig Føling med den mo
derne Industri. Arbejderne ønsker derfor
Vrerk ·tedscheferne tillagt en mere selvstændig
tilling, saaledes at de kunde træffe Afgørelse
om Anskaffelse af Værktøj, som man iøvrigt
ønsker foretaget efter Samraad med Ar
bejderne.
1 dvalget har forelagt di se dtalelser for
de lo Værkstedschefer, der begge har været
enige med Arbejderne i, at Antallet af Arbejds
maskiner ikke er leget i samme Forhold som
Antallet af Arbejdere. Dette Forhold vilde
imidlertid ikke kunne afhjælpes ved al give
Værkstedscheferne en mere selvstændig tilling,
da Grunden er den, at man ikke økonomisk har
kunnet magte at anskaffe et større Antal af
disse meget dyre Maskiner. Et Forhold, om
iøvrigt i denne Henseende spiller en ikke unc
sentlig Rolle, er Arbejdernes Utilbøjelighed til
efter An kaffelsen af nye, tid besparende Ma
skiner at gaa med til en Nedsættelse af Akkorrlatserne. Ved Anskaffelse af Specialmaskiner
kan Forhøjelsen i Produktionen vel i nogle Til
fælde være saa iøjnefaldende, at der har kun
net opnaa nogen Nedsætlelse i Akkordsatserne
om end ikke en saadan, at Statsbanerne blot

tilnærmelsesvis opnaar hele Fordelen af den
nye Maskine, men Yed Anskaffelse af alminde
lige Maskiner, f. Eks. Drejebænke, vil Forskel
len mellem den nye og den gamle Maskine.·<,
Ydelser ikke være saa betydelig, og det har da
i Reglen været umuligt at faa Arbejderne til at
gaa med til en edsættelse af Akkordsatserne.
Arbejderne vil aalede i disse Tilfælde tage
hel den økonomiske Fordel, og den ene ·te
Grund for talsbanerne til at anskaffe Maski
nerne vil derfor være den større Hurtighed,
hvormed de arbejder, men det er indlysende,
at det herefter i mange Tilfælde ikke vil kunne
betale sig at anskaffe en ny kostbar Ma ·kine,
saa længe den gamle dog er brugelig.
Fra Værk ledernes Side har man iøvrigl
haft Opmærksomheden henvendt paa An kaf
fel e af Automatbænke til Fabrikation af Bolte
og Skruer, og i Værkstedet i Aarhus findes en
saadan Bænk, men da en Arbejder kan passe
3 a 4 Bænke, vil det formentligt være hensigts
mæssigt at an ka[[e en Serie af Aulomatbænke
paa det ene Værksted, der saa kunde forsyne
det andet Værksted med de nævnte Genstande.
Hver af Værkstedscheferne gør en Gang om
Aaret Indstilling til Generaldirektoratet om An
skaffelse af Værktøj. Di se Indstillinger byg
ges paa. de af de for kellige Værksted ingeniø
rer fremsatte Ønsker, og di se har atter konfe
reret med Værkmestrene, som naturligvis taler
med de paagældende Arbejdere om dette For
hold, men der afholdes ikke noget egentligt
Samraad med Arbejderne om Anskaffelserne.
Da det iøvrigt staar Arbejderne frit for at rette
Henvendelser til Værkstedscheferne, maa Ar
J-ejdernes Ønske om Samraad nærmest betrag
tes som værende af formel Natur.
Værkstedscheferne, der for Tiden kun ad
ministrerer Indkøb til Beløb af 500 Kr., ønsker
ikke . elv at træffe Afgørelse om Anskaffelse af
Arbejdsrnaskiner, da det vil vække Utilfred hed
blandt Arbejderne, hvis disse Anskaffelser ikke
foretages paa ensartet Maade i de to Værksteder.
Efter det oplyste hemme' Anskaffelsen af
nyere Typer af almindelige Værktøjsmaskiner i
ikke ringe Grad- ved de foran berørte Forhold,
hvad der utvivlsomt gaar ud over Økonomien
i Værkstederne. Udvalget formener, al dette
for en Del hænger sammen med Stat driften
og Arbejdernes Ansætte} e forhold, men at der
desuagtet maatte kunne tilvejebringes en bedre
Ordning end den nuværende. Man har dog
ikke ment i Udvalget at kunne optage delle
Spørgsmaal til Behandling, bl. a. af Hensyn til
den begrænsede Tid der er levnet Udvalget til
dets Arbejde. Kun paa eet Punkt gør Udvalget
Indstilling, idet det foreslaar, at den Værk
stedscheferne givne Bemyndigelse med Hensyn
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ledes at Værksledscheferne kan an kaffe saa
dant Værktøj til Beløb af 1000 Kr.
Endvidere har Arbejderne Repræ entanler
anket over, at Værkme trene i alt for høj Gr·.td
anvendes til Kontorarbejde, der regelmæssigt
optager mere end Halvdelen af dere Arbejds
tid, og at de derfor ikke er i tand til i for
nøden Grad at virke som Arbejdsledere. Dette
er vistnok rigtigt. Der paahviler Værkmestrene
et meget stort Kontorarbejde bl. a. af Hen. yn
til Akkordberegningen og Af temningen af Ak
kordbøgerne. Endelig tager ·værkmestrene i el
vist Omfang Afskrift af de krivel er angaa
ende Lønnings- og Arbejdsforhold, der indganr
til Værkstedet fra Generaldirektoratet.
En Del af det Kontorarbejde, som paahviler
Værkmestrene, er af en saadan Art, at det kun
kan udføres af den paagældende Værkme ter
selv, saaledes Kontrollen med Akkordarbejdet,
men det maatte dog være muligt at aflaste
Værkmestrene i væsentlig Grad ved i hver
Værkstedsafdeling at anvende eLY Kontori t !il
rene Indførsel arbejder o. 1. Afskrivning af
Skrivelser fra Generaldirektoratet burde .aldrig
finde Sted i Værkstedet, da disse meget let
kunde leveres fra Generaldirektoratet med et
saa stort Antal Duplikater, som Værk ledet har
Brug for. Naar Værkmestrene Kontorarbejde
er saa stort, skyldes det iøvrigt ærligt, at Ar
b jderne for nylig har faaet indført stærkt pe
cificerede Akkordberegninger, medens de tid
ligere fik Betaling for mere samlede Arbejder,
f. Eks. en Vognrevision. Arbejderne ønskede
formentligt i sin Tid denne Betalingsi;naacle
gennemført, fordi de mente, at der tidligere hlev
ydet en for ringe Betaling i Forhold til den
Mængde Smaaarbejder, der skulde foretages.
Man maa imidlertid nu have hø let tilstrække
lige Erfaringer til at bedømme, hvilken Beta
ling der bør ydes for de forskellige )Ilere am
lede Arbejder, og dvalget vilde derfor anse
det for naturligt og ønskeligt, om man attt:ir
kunde vende tilbage til den gamle Beregningl:l
maade, hvorved et betydeligt Kontorarbejde
vilde bortfalde.
I hver Værkstedsafdeling findes i Reglen
flere hverandre sideordnede Værkme tre, og
Arbejderne har ytret Øn ke om, at der blev gi
vet en af disse, f. Eks. den æld. te, en vis Myn
dighed, aalede. at der altid var en bestemt
Mand, med hvem Arbejderne kunde forhandle
om Fast ættel en af nye Akkord at er som
Følge af Ændringer i Frem tillingsmaaden og
andre særlige Spørgsmaal.
Statsbaneudvalget af 1911 tillede i sin Be
tænkning Forslag om i hvert Centralværksted
at ansætte en Overværkmester, som foruden
Tilsyn med samtlige Værkmestres Gerning og

Overtilsyn med Udførelsen af Årbejderne
Værkstedet i det Hele særligt skulde have , in
Opmærksomhed henvendt paa Forbedring af
Al:ejdsmetoderne i Værkstedet samt paa Fast
. ætlelse og Revision af Akkordpri er. I sin
under 17. ovember 1913 over nævnte Betænk
ning afgivne Erklæring fraraadede General
direktionen for tat banerne at ansætte en aa
dan Overværkmester, bl. a. fordi man ikke
kunde tænke ig at finde en haandværk mæs
sigt uddannet ·1fand, der var i Stand til at be
dømme Arbejd metoder og Akkordpriser i alle
de mange forskellige Fag, der er repræsente
rede i hvert Centralværksted, meden General
direkti'onen samtidigt for at skabe en intim
amvirken mellem Teori og Prak is foreslog
an al en Værksted ingeniør i hvert af Værk
stederne to Hovedafdelinger, hvilket For. lag
M:inisteriet for offentlige Arbejder gav sin Til
slutning.
Udvalget maa nærmest . lulle sig til Gene
raldirektionens Opfattelse af pørg maalel om
Anvendelse af Overværkmestre, og man har
faaet det Indtryk, at det har været en heldig
Tanke at anbringe Ingeniører i Værkstederne.
Der maa imidlertid igt elvfølgelig i hver ;if
de Værkstedilafdelinger, i hvilke der findes
flere Værkmestre, være en Del Spørgsmaal, 0111
hvilke Arbejderne maatte kunne forhandle med
en enkelt Værkmester, og Udvalget kan derfor
tilraade, at der i hver af disse Afdelinger ud
peges en af disse Værkme tre :,.om den, til
hvem Arbejdeme i saa Henseende hør hen
vende sig, men af Hensyn til Betydningen ar
ensartede Afgørelser bør der næppe gives den
paagældende vidtgaaende Myndighed, navnlig
ikke med Hensyn til Fa t ættelse af nye Ak
kordsatser.
Betydningen af ensartede Afgørelser af alle
Spørgsmaal vedrørende Arbejdernes Forhold
gør sig, da Arbejderne væsentligt er akkord
lønnede, i Værkstederne gældende med langt
tørre tyrke end andetsteds indenfor tals
banedriften, og det kan altid forventes, al en
Forbedring i een Værkstedsafdeling vil give
sig Udslag i Krav om lignende Fordele fra Ar
bejdere i andre Afdelinger, ikke alene i samme
Centralværksted, men og aa i det andet.
Som foran nævnt har Værkstedscheferne af
denne Grund ikke ønsket at faa nogen ud trakt
Myndighed med Hensyn til Anskaffelse af
Værktøj, og i det Hele har Forholdet sig ud
viklet saaledes, at begge Værk tedschefernn,
skønt de ifølge de gældende Bestemmelser har
en ret selvstændig tilling, indsender . et stort
Antal Sager til Generaldirektoratets Afgørelse
for at undgaa at træffe Bestemmelser, der kan
give Anledning til Krav fra Arbejderne i det
andet Værksted.
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De>nne Fremgang maado giver Anledning
opvarme de fot· Værksledschefen og et Konlol'
til el betydeligt Skriveri og medvirker til at
bud i Værksledets Kontorbygning indrettede
forøge Værkstedscheferne. Kontorarbejde, dm·
L jligheder, for hvilkl' dPr ikke findes sæt;lig<'
for Øjeblikket har antaget et aadant Omfang,
Opvarmning midler.
at Værksted. cheferne, som i Heglen ikke hal'
Efter hvad dvalget har bragt i Edaring,
nogen fuJdt uddannet lngeniøl'as�dstanre pa�l
et· dt'.l' fra Vcerkstedschefen i Købe11hav1i all('
Kontoret, til hvem en Del af de tekniske SagPr
rede i Aal'el 1914 forelagt GeneraJdireklionen
under pas. ende Tilsyn kan overlades, kun ·jæl
for talsbanerne et For. lag til en Omordning
dent kan faa Tid til at inspic ro Værkstederne.
af VærkstPdh. opvarmningen, og der er . enere
Drtte l! orhold an. er saavel Arbejderne som
af amme gentagne Gange skot Indstilling om
Værksted cheferne for meget uheldigt. l d .delle pol'gsmaal, uden al Generaldirektoratet
valget er enig heri og vilde for at fremskaffe
dog endnu bar foretaget kridt til at ændre
n bedre Ordning anse det for prakti:k, lige
8y:temet. Ar' en Værkstedsingeniør er derho.
som drl formentlig i nogen Grad vilde inrl
for nogle Aar 'iden udarb ejdet el Forslag, der
skrænke krive1·i�t, om Værksted. cheferhe i de
gik ud paa al foretage den daglige Opvarmni11g
under deres Myndighedsomraade hørende Sa
ved Hjælp af pildeclamp fra Grovsmedien.
ger indbyrde mundtligt eller skriftligt konfe
llarnl'n læ11kles anvendt i del nuvære11cle Luft
rerede om, hvilken Afgørelse der burde træf
cipvar11111ingsanlæg, idel Ribberørene i dellr
fe., i 'ledet for at indsende agen lil General
skuld fjemes og erstattes mf'd en mere effek
rl irektoratet.
tiv Varmeflade. De- saalede disponible Ribbe
røl' skulde da anbringes langs Ydervæggene og
T hvert af Centralværkstederne forefindes
a11vendes til Hjælpeopvarmning paa kolde Dage
store Centralopvarmning anlæg, ved hvilke
ved Tilledning af Kraftdamp. ] ordelen verl
den fornødne Opvarmning af Kontorer, Værk
d Ile Anlæg skulde være, dels al pildedampen
. teder m. m. tilvejebringes.
ud·nytiedes paa en hensiglsmæs·sig Maade, dels
Udgiften til denne Opvarmning har i Cen
lralværkstedet i København i afvigte Vinter _ at Varmeudviklingen kom Lil al foregaa paa
Pn saadan Maade, at den væsentligt kom Fol
udgjort ca. 400,000 Kr. eller omtrent 400 Kr. pr.
kene ved Arbejdsmaskinerne til Gode. Værk-· ·
Arbejder. En yæsentlig Del af denne uforholds
, tedsche[ei1 har 0111 dette Forslag udtalt, at. dt•t
mæssig store Udgift kyl<les de ekstraordinære
ved Maalinger af Dampforbruget har vist sig,
høje Kulpriser, men en meget væ entlig Del af
al Mængden af den i Grovsmedien producerede
Summen skyldes· tillige Varmeanlægets Indret
Spildedamp vil være alt for ringe til Opvarm
ning. Varmeindlæget er anbragt under Tagel
ning af Vognværkstedet, men at den muligt
og bestemt til om Vinteren at udblæse varm
med Ford I kan anvende Lil Opvarmning af
Luft i Lokaierne og om ommeron at forsyne
...' løberil't, i Stedet for al den nu bruge Lil Oµ
disse med frisk Luft. Om ommeren an,,ende.
varmi1ing af Fødevandet Lil Dampkedlerne.
, ystemet i Almindelighed ikke. og om Vinteren
Denne Mulighed vil blive nærmere undersøgt af
virker det paa en meget kostbar Maade, dels
Værk led chefen. Fra Værksledschefen i Aar
fordi en stor D�l af Varmen gaar tabt igennem
hus e1: ligeledes foreslaaet en Ændring i Op
drl ikke altjd tætte Tag i Værkstederne, dels
varmningssystemet dersleds, hvorved saavel
fordi del er nødvendigt at paabegynde Opvarm
Ned-hlrosningen af Luft som de nævnte uheldige
ningen meget tidligt om Morgenen for at opmia
en nogenlunde tilstrækkelig Varme ved Arbt>j ·Forhold ved Opvarmning af de private Lejlig
hedrr i Værkstedsbygningen undgaas, og en
det Paabegyndelse, og endeligt fordi selve
Plan til en Ændring af dette System udarbej
, ystem t medføreF, at Varmen bliver størs't i
des Yi lnok for Tiden i Generaldirektoratet.
Midten af Værkstedet, hvor det mere grove Ar
Man r aaledes i Stat1?banernes General
bejde udføres, 'medens det paa koldere Dage
direktoral opmæl'ksom paa de nævnte uheldige
_. ikke er muligt til al faa tilslrækkelig Varme
Forhold, . 0111 ogsaa selv med det stedfundne
for de Folk, der skal passe Arbejdsma.kinerne
Prisfald paa Kul vil være af Betydning for
ved Ydermurene.
�talsbanerne Økonomi, og Udvalget skal hen
I Centralværkstedet i Aarhus anvendes der
stille, at Generaldirektoratet tilendebringor
ligeledes i visse Afdelinger edblæsning af
sine Overvejelser vedrørende delte pørgsmaal
varm Luft fra Ledninger unde·r Taget, og U cl
snarest muligt.
giften til Opvarmningen er ogsaa der meget be
lutteligt skal man bemærke, at det fra
tydelig, om end den efter Værkstedschefens Op
værksledsteknisk Side er udtalt overfor Ud
givende næppe overstiger 100 Kr. pr. Arbejder
valget, at det vilde være ønskeligt; saafremt
aarligt. Det virker ogsaa fordyrende paa Op
saadant kunde ske uden Tillægsb taling til Ar
vammingen dersl ds, at man 'paa Tider, hvor
bejderne, at Værkstede1·ne blev holdt i Gang- i
Væk lederne er lukkede, maa anvende Cenlral
Tiden mellem 6 Fm. og 10 Em., hvorved de
værk tedet Centralopvarmningsaulæg til at
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kostbare Anlæg og Ma ·kiner kuude blive beclr ('
udnytlede, og Væt'ksledsdriften blive billigere
end nu. Det formenes, da Værk13ted arbejderne
er fast . ansalte og pensionsberettigede og i drt
Store og Hele har samme Stilling som Tjene
stemændene, al de ogsaa i Hen. eende Lil Ar
bejdsvilkaar bø!' ligestilJes mod Tjene temænd
og ikke med Arbejdere i den private r ndustri.
Men i saa Tilfælde bør de ligesom Tjeneste
mænd yde deres Arbejde paa deu Tid af Døg
net, som kræves af Hensyn Lil talsbanernes
Tarv.
Udvalget har ikke villet undlade al gøre op
mærk om paa det saaledeR udlalte. ni<'n gor
ikke nogen Indstilling.
.
'fjenestctldsregler for Personalet.
Indførelsen af de fra den 1. April 1919 gæl
dende Tjenestetidsregler for
tatsbaner,ws
Tjenestemænd med Undlagel e af Lokomoliv
personalet og de tilsvarende Hegler af 30. De
cember f. A. for sidstnævnle Per. onale har be
laslet Statsbanernes Budget meget betydeligt.
Det maa saa.lede antages, at Overarbejdspen
gene i Finanasaaret 1920-21, indbefallet de
Overarbejdspeng , som er udbetall i Anledniug
af, at Tjenestemænd paa mange Ekspedition:;
. teder har paataget sig forøget Tjeneste, under
andre Tjene temænds Orlov og Sygdom, har
udgjort ca. 2¼ Mill. Kr., og det formenes, at
den forkortede Arbejd. id, . om blev en Følge af
Reglerne, liar forøget Statsbanerne s Udgift til
Personalehold med ca. 5 Mill. Kr. Udvalget
havde derfor paaænkt og ogsaa paabegyndt en
Under. øgelse af, om Reglerne muligt kulde
være for vidlgaaende, og om der kunde væn'
. Anledning til at foreslaa Forandringel' i dem:
Imidlertid afgav Udvalget angaende Be pa
re! er i Poslvæsenet Drift den 5. Januar cl. A.
en Betænkning, hvori pørg maalet om PoRl
væsenet Tjenestetidsregler var behand.let, og
Indholdet af dette Punkt i Betænkningen gav
Stat ministeriet Anledning til den 21. Februar
s. A. at nedsætte en særlig Kommis ion bl. a.
til Overveje! e af det ommeldte Forhold. Herom
hedder det i den paagældende , hivelse: »I drn
under 5. Januar 1921 af Udvalget angaendr
Besparelser i Po tvæsenets Drift afgivne Be
tæntming er der stillet Forslag om en Ændring
af § 1291 i Lov af 12. September 1919 om a
len Tjenestemænd samt om for kilige Ændrin
ger i de siden 1. Maj 1919 gældende Tjeneste
tid regler, idet det dog amtidig er udtalt, at
Ændringer i aadanne almindelige Regler man.
forudsætte generelle Overvejelser. Statsmini
steriet anser det herefter for nødvendigt, at en
saadan almindelig Behandling finder ted, da
den fornødne alle tyrelse grene omfattende

Enhed ikke kan tilvejebringes ved de allerede
ned atte pare udvalg for de enkelte Etater.•
nder Hen. yn hertil har dvalget ment at
burde it1d.-tille sit Arbejde paa. drt. paagældendc•
Punkt.
Statsbanernes Ma terlnleludkøb.
on længere Redegøre] e ornta le1· UJ
vatget Je11 Fr rngang maade der 11,nve11d s ved fodkøb. De1· nævne
aalede . at
Generaldii·ektoratet
foretager
lndkøb,
rntar
wmnen over krider 10 000 1< r.
(midlertidig forhøjet til 20 000 Kr.). E11
Afdeling chef ka11, naar offentlig .llt:'I'
bunden Licitation har fundet ted, a11tng;,,
det Tilbud, naar Sw11m n ikk ovPr
skrider 50 000 Kr. Generaldirektøren kr111
antag!:) det lave te Tilbud ved offentlig Li
citation, na:u ummen ikk over kl'id ·1·
BOO 000 Ke. samt kan antag ef andet Til
bud fra et indenland k Firma end d t la
ve te, naar Summen ikke er · over 50 000
Kr. - Ved Handel underhaanden kan n
Afdelingschef træffe Bestemm 1 e om
Indkøb af Genstalld indtil 10 000 Kr.,
Generaldirektøren af Genstande indtil
20 000 Kr. - I alle and.re Tilfælde af"'11es , agen af Ministeren. Det -maa dog b mrorkes, at samtlige Beløb under 1 rigen
er forhøj(:l de med 100 pCt.
•
Der omtales derefter hvilke Mate
rialer Distrikternes Banetjenest og St'k
tioner og Overbanemestre indkøber, og
umrnen er ikke ganske lille. Di trikter
nes Banetjene te ca. 165 000 Kr., Ban ektioner ca. 654 000 Kr. og Overba.ll(l"
.rne trene 50 000 Kr. i et Finansaar.
Maskinafdelingen anskaffer Lokomo
tiver og Vogne og en Mas e f�r kellige
Ting, det· anvende i Værkstederne. -
Om Bygning af Lol'ornotiver er der de11
1. December 1919 indgaaet en Overens
komst med A/S· Fl'ichs, .. arhus,, for ,�L
Tidsrum af 5 Aar .og ved Overen_skoirn�t
med Min. f. off. Arb. Vognfabrikkell
»Sr.andia« i Randers er det bestemt, ,tt
tatsbanerne indtil 1929 vil lade clere,
:B od rng af Vogne bygge paa Fabrikke11
paa nænne�e betegnende Vilkaar.
Der redegøres derefter nærmere for
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Betingelserne ang. Lokomotiv- og Vogn
leveringen og dernæst omtales, at Trafik
afdelingen ansk!l,ffer Færger og Betingel
serne for Leveringen.
Udvalget bemærker oin Overen korn
sterne, at disse ·ikkert ikke r til Bedste
f01; Stat ·banerne.
D r omtales derefter, hvad Distrikter
Der omales derefter hvad Distrikte1·
nes ekretar'iater anskaffer, og Summen
paa et Aar bliver ca. 0 000 Kr.
.Maugler 1·etl tleu forhaa.11de111'æ1·e11de Ordulug.

Allerede Statsbanernes Spareudvalg af 19l1
kom i ine Undersøge). er ind paa, hvorledes
Anskaffelseme til lal hanerne foregik og ud
lalle bl. a. derom i sin Betænkning, at »man
lægger ikke Skjul paa, at den nuværende Ord
ning findes ]idel heldig. Del foretages der af
de forskellige Afdelinger og Underafdelinger
.Malel'ialeindkøb uden Hensyn lil, om de ind
købler Materialer maaske allerede finde. i tor
Mængde hos en anden af Stal sbanernes Afde
linger, dels afholdes der paa flere Omraader
Licitation af hver Afdeling for sig over de
samme Varer, lige om der underhaanden ind
købes adskillige Varer af Afdelingerne (og
Underafdelingerne) liver for sig, om med
.·tørre Fordel kunde indkøbes under et.•
Ved Gennemførelsen af tyrelsesloven af
1915 var man for saa vidt opmærksom pa;i
den saalede udtalte Kritik, som man kun gav
Di trikterne Tilladelse til Anskaffelser, hvi
Værdi ikke oversteg l0,000 Kr., hvorhos Male
rialier og Genstande, som indkøbtes under eet
i større Partier eller af særlige Grunde anskaf
fedes af Generaldirektoratet, ikke maatte ind
købes af Distrikterne, men skulde rekvireres
af Generaldirektoratet; og ogsaa indenfor selve
dette tog man Anledning til paa flere Omraa
der, hvor tidligere de enkelte Afdelinger havde
anskaffet hver for sig, at samle Materialeind
købene under en enkelt Afdeling.
Men selv efter den saaledes foretagne For
andring i den tidligere Tingenes Tilstand er
der under alle Omstændigheder ikke Tvi.vl om,
at der tadig af forskellige Faktorer indenfor
Banerne hver for sig indkøbes Effekter, som
med større Fordel maalle kunne indkøbes un
der eet-i større Partier. Ser man saaledes paa
de Indkøb, der vedrører Stat banernes Bane
tjene te, fremgaar det af det foran udviklede,
at det er for meget betydelige Beløb, der i Øje
blikket indkøbe ude i de enkelte Distrikter
henholdsvis af Distrikternes Banetjeneste, af
Banesektionerne og af de enkelte Overbane
mestre, og for de to sidste Kategoriers Ved-

kommende endda som oftest ved spredte Un
derhaandskøb. Det er indlysende, al man ved
samlede Indkøb til Brug for alle 3 Distrikter
af mange.af de Varer, der nu indkøbes-ar' hvert
Distrikt for sig eller endog af forskellige M yn
digheder indenfor det enkelte Distrikt, maatte
kunne opnaa ret betydelige Prisafslag, og Va
rerne maatte kunne forlanges leverede paa cen- ·
trale Steder eller paa de forskellige Magasiner,
saaledes, at man undgik at forøge Administra
tion. udgiften væsentligt. Udvalget anser det
derhos ikke for udelukket, at der ved en saadan
Samling af Indkøbene maatte kunne forventes
en ikke ringe aarlig Forbrugsbesparelse for
Banerne, en Besparelse, der ikke alene skulde
ligge i, at man· derved undgik at anskaffe Ef
fekter, der i rigelig Mængde er til Stede andet
Steds ved Banerne. En anden Omstændighed
er det i øvrigt, at det er en meget betydelig Ind
købsmyndighed, med hvilken f. Eks. en Over
banemester er udrustet, naar han hos sine For
binde] er aarligt kan købe for Staten for el Be
løb af 20-30,000 Kr., og Udvalget føler sig
ikke sikker paa, at Overbanemestrene, deres
Kendskab til de Ting, de skal bruge, og til dis
ses almindelige Værdi ofortalt, er i Stand til at
yde negen virkelig - i Kendskab til Pris
niveauet grundet - Kritik af de forlangte
Pri er. Og det fremgaar a[ det under Bane
personalet Side 69 anførte, at Baneingeniørerne
paa deres Side i adskillige Tilfælde ikke øver
nogen som helst Kritik af de af Overbane
mestrene gjorte Indkøb. Ved de af Udvalget
foretagne Undersøgelser har det vist sig, at en
enkelt Overbanemester i Løbet af en Maaned
ho sin be temte Forbindelse har indkøbt for
ca. 5000 Kr. Trævarer, ligesom man har kon
stateret, at en Sammenligning mellem de for.
ensartede Varer l:etalte Priser i mange Tilfælde
viser l:etydelige Forskelligheder .
Tilsvarende Bemærkninger om Hensigts
mæs sigheden i samlede Indkøb som de foran
for Banetjenestens Vedkommende gjorte gælder
ogsaa for de af de forskellige Di trikters Sig
naltjeneste foretagne Anskaffelser og navnlig
ogsaa for mange af de - meget betydelige Indkøb, der foretages af Distrikternes Sekreta
riater (og Magasiner). 1 aar man ser paa de
mange for kellige Ting, der indkøbe af Di
strikternes Sekretariatr, alle disse Rekvisiller
til Statsbanernes Ekspedition steder som f. Eks.
Møbler, Perronvogne, Sækkevogne, Billetauto
mater, Billetstemplemaskiner, Kalksprøjter,
tationspressenninger, Pengeskabe, Sengeste
der, engetøj, Uldtæpper, Lygter, Lux- og Auto
luxlamper, Flag, Gardiner, Stempler (af Metal
og Gummi) m. m.; endvidere Lampeglas, Gas
glødenet, Brændere, Kupler, Knaldsignaler,
Flagline, Kabelgarn, Blyplomber, Plomber-
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traad, Papmærker, Vandglas, Fløjter, Fløjte
kæder, Vandspande, Kurvevarer m. v. og ser,
at Indkøbene løber op til et samlet Beløb af ea.
00,000 Kr. om Aaret, selv om en Del af Ind
købene foretage ho
tatsbanernes Central
værk leder og ved Fæng elsvæsenet, synes dr�l
absolut paakrævet af Hensyn til Økonomien at
samle di se Indkøb under eet. Dette synes ogaa her saa meget mere nødvendigt, som Stør
stedelen af disse Indkøb ker underhaanden og
foretages af Folk, der i Virkeligheden savner
den fornudne agkundskab Lil at kunne foretage
disse' Indkøb paa forretning ·mæ sig Vis. Sær
ligt med Hensyn til Møbler og Inventar til Sta
tioner, Kontorer og Opholdsværelser mener Ud
valg l al maalle henlede Opmærk omheden paa
Fordelen ved en enkell ormallype for de for
skellige Møbler og Konlorgen tande. I Øje
blikket ker Leveringen af di e Genstande i
alle mulige forskellige Former og i meget for
skellig dstyrel e og af og til endda efter ær
lig Tegning, hvad der virker i høj Grad for
dyrende. Udvalget ans r Indførelsen af saa
danne ormallyper for al være af ikke ringe
okonomisk Betydning, og del er oply ·t for d
valget, al det i Sverig· . lv paa en saa lille
Ting som Blyanter er ikke smaa Beløb, der
aarligt indvindes efter Indførelsen af en betemt Type til amllige Banernes Stationer og
Kontorer' .
Med Hensyn til de af Søfartschefen fore
tagne Indkøb af originale udenlandske møre
olier til Færgernes Ma kiner skal man be
mærke, at man har indhentet den som Bilag
aftrykte Erklæring fra Maskinafdelin
Nr.
gens Laboratorium, og efter det deri oplyste
rnaa Udvalget være af den Formening, at ø
farlsræsenets Olieindkøb bør centraliseres sam
men med Statsbanernes øvrige Oliindkøb.
Udvalget er klar over, at det ikke er alle
Indkøb, der i Øjeblikket foretages af Distrik
terne, som egner sig til at centraliseres, og al
dels mange almindelige Brug genstande, d01·
maa antages nemmest og lige saa billigt at
kunne faas paa ledet, ogsaa bør anskaffe
der, dels at Materialier af Arter og Dimensi
oner, 9-er skal anvende Lil særlige Arbejder, og
. om ikke i Forvejen kendes, maa anskaffes spe
cielt i hvert enkelt Tilfælde. Udvalgets Tid til
lader det' ikke at under øge for alle de Varer,
der i Henhold til det foran omtalte nu anskaI
fe i de enkelte Distrikter, hvilke der bør an
skaffes centralt og hvilke ikke, men Udvalget
, kal anbefale, at en nærmere Under øgelse i
saa Henseende foretages af Generaldirektora
tet, idet man i Overen ·stemruelse med det tid
ligere udtalte skal ind krænke sig til at henvise
Lil, at det er for store Beløb, der i Øjeblikket
roretages Indkøb predt og underhaanden nf
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ikke særligt dertil kompetente Personer ude i
Distrikterne, og at alene det at foretage Ind
købene samlede bør kunne medføre en ikke
ringe Be parelse, og at elv en saa ringe Be
sparelse paa saa store Beløb, som her er Tale
om, betyder mange Penge for Banerne om
Aaret.
{en af vital Betydning for Banernes Øko
nomi er i hvert Fald den Maade, hvorpaa de
store Indkøb, bl. a. Indkøbene af Driftsmateri
ellet, a[ Værktøjsmaskinerne, af Kul, kinner,
Sveller, Hjul æt og lignende, tilrettelægges
og sker.
Det er indly ende, at det, naar Statsbaner
nes Udgifter til de Indkøb, der foretages i Ge
nerald irekloralet, naar op imod LO0 Millioner
Kr. om Aaret, er afgørende for det aarlige
Regnskab, om disse Indkøb foretages mere eller
mindre dygtigt. Som Forholdene i Øjeblikkl't
er ordnede, ligger det reelle Ansvar for tats
banernes Materialeindkøb ho de tekniske Af
delingschefer og ilisses ligeledes tekniske Kon
lorcbefer. Generaldirektørens Medvirkuing er
naturligvis - som. ogsaa foran berørt -,- i
mange Tilfælde af Indkøb nødvendig; men
Jenne Medvirkning kan ifølge agens atur
som oftest ikke være af væsentlig indgaaende
Karakter og vil hyppigt kun bestaa i at træffe
Valget mellem forskellige indkoli:llle, ham fore
lagte Tilbud. Paa Grund af Omfanget af de
Generaldirektøren paahvilende Embedspligler
vil det i Reglen være denne umuligt personligt
at· varetage Tilrettelæggel en af Indkøbene, det,
hvoraf det økonomiske Re ultat i Virkeligheden
afhænger� men han maa i det tore og Hele i
saa Henseende kunne forlade ig paa det af de
paagældende Afdelinger udførte Arbejde.
Spørg maalet maa derfor rettes paa, hvorvidt
den nuværende Fremgangsmaade, hvorefter
Tilrettelæggelsen af Stat banern s væsentligste
Indkøb foretages i de tekniske Afdelinger, er
heldig, specielt om de forretningsmæssige Hen
syn, som betinger det økonomi ke Re ultat af
Indkøbene, i tilstrækkelig Grad· varetages. Paa
Forband er man tilbøjelig til at betvivle, at
dette kan være Tilfældet. Det maa synes at
være for store Krav at stille til de paagældende
Fagmænd, som vælges blandt Landets bed.,le
Teknikere, og hvis Tid i høj Grad er optaget
af andet Arbejdeend netop· Indkøb, at de for
uden at følge med Teknikken Fremskridt paa
alle Omraader indenfor deres Branche og for
uden at varetage den tekniske Side af Ind
købene tillige paa rette Maade skal kunne vare
tage den købmandsmæssige Side ved disse.
Denne idste, som er en lige aa væsentlig
Faktor for et heldigt Indkøb som den tekniske
ide, kræver nemlig ogsaa megen pecialviden
og grundigt Kendskab paa m�nge Omraader,
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paa hvilke ikke en Tekniker paa Forhaand er
hjemme. Den kræver nøje Føling med de for
skellige Markeders Stilling i Ind- og Udland,
til Arbejdsforholdene paa de for kellige inden
og udenlandske Fabrikker og disses Leverings
evne, den forudsætter til enhver Tid sikkert
Kendskab til Valut'aforhold og f01·langer end
videre ikke ringe Viden med. Hensyn til Kon
traktsforhold og andre nærme ·t rent forret
ning,-mæssige eller juridiske Emner. _Man vil
altQaa som nævnt paa Forhaand være noget
utilbøjelig til at tro, at del vil være overkomme
ligt for Afdelingernes tekniske Chefer i lige høj
Grad at kunne gøre Fyldest om Ingeniører og
som Købmænd. Udvalgets Opgave ltar nu været
at øge al danne . ig et Skøn over, hvorvidt ckr
ved Statsbanernes Indkøb i tilstrækkelig Grad
lages forretningsmæssige Hensyn, og det efter-..
følgende skulde vise, at delle maa . iges ikke at
være Tilfældet. Man gør dog ogsaa her op
mærksom paa, at Tiden lil Udvalget. Arbejde
har været meget kort, . aalede. at man har
maattet indskrænke sig til spredte Undersøge!. er og ikke har kunnet gaa saa dybt ind i det
forhaandenværlmde Emne, om i mangt og
meget havde Yæret ønskeligt. Men de Søgelys,
man har kastet ind over Afdelingernes Mate
rialeindkøb, kulde dog i hvert Fald være til
strækkelige til at godtgøre væsentlige Mangler
Yed Ordningen, som- den i Øjeblikket er, og give
tilstrækkeligt Grundlag til, at man kan lille
Krav om Forandring af Forholdene.
Det fremgaar af del tidligere udviklede, at
der hvert Aar af Afdelingeme (i Reglen_ paa
bestemt Tid) ir.dbentes Oplysninger fra de un
derordnede Myndigheder, om hvilke Materiale
mængde disse under Hensyn til de Beholdnin
ger, de i Øjeblikket ligger inde med, skal have
leveret til Brug i det kommende Driftsaar. T
Reglen afholdes der derefter (ogsaa i Reglen
til omtrent de . amme Tider hvert Aar) paa
Grundlag af de modtagne Opgivel.·er Licitati
oner efter stedfundne Bekendlgørel er i inden
og udenland ke Blade, og som oftest antages
det laveste af de ved Licitationerne indkomne
Tilbud. Ved denne rent mekaniske Fremgangs
maade, der altsaa falder i 3 Afsnit: 1) Opgi
vel. e af BehoYel, 2) Afholde] e af offentlig eller
bvnden Licitation og 3) Antagels af det laveste
kondilionsmæssige Tilbud, vil det ikkert med
de an varsbevid te Embed mænd, af hvem Ind
købene varetages, kunne paaregnes, al af de
paa del givne Tidspunkt foreliggende Tilbud
bliver det fordelagtigste antaget. Men del, hvor
paa del i første Række kommer an, er i Virke
ligheden, al Tilbud indkaldes, og Antage! e
sker paa saadanne Tidspunkter, hvor man kan
gaa ud fra, at Markedet er fordelagtigsl, eller
hvor pecialtilb�1d fra en eller anden Side (tr

ærlig fordelagtige. Dette kan aldrig blive Til
fældet, hvor de store [ndkøh sker ved Licitati
oner, der Aar efter Aar falder omtrent paa d·e
�amme Tider af Aaret, og Udvalget nærer in
gen Tvivl om, al en nøjere ndersøgelse i denne
Henseende, ved. hvilken Priskurverne paa Ver
den markedet for de forskellige Artikler . am
menholdes med Tid punkterne for de foretagne
Indkøb, vil bekræfte dell.e. Derfor betyder de
i nogle af de af Udvalget indhenede Udtale! er
fra tats banernes indkøbende Afdelinger om
talte Fore pørgsler om Markedspriserne til
Gro serer- ocietetets Komitt• eller tilsvarende
Foresporgsler J10s store og ansete Firmaer i
de paagældende Brancher kun dette, at Pri
. erne 1)(/a I 11dkøbel.� Tidspwnkl har været mar
ked ..· varende - ikke derimod, at selve Tids
puu'ktel har været-del rette. Men i øvrigt YllPS
del, al saadanne Undersøgelser om Markeds
priserne paa· [ndkøbet. Tidspunkt ofte ikke en
Gang foretages, og at i hvert Fald Baneafde
lingen anser de forretningsmæssige Hen. yn for
tilstrækkeligt fyldestgjorte blol ved Afholdel:,e
af Licitation, idel denne Afdeling efter de ar
Udvalget forelagn� 1 ndersøgelser ikke før eller
efter Licitationerne foretager nogen som helst
Prøvet e af forretningsmæssig Art i Retning af,
om de opgivne- l?riser .·varer til Markedspri!
serne, eller om muligt Varerne ved en Tillemp
ning af Betingelserne kunde fremskaffe væ
sentlig billigere, eller endeligt, om eventuelt
nderhaand. køb vilde være det fordelagtig, te
paa det givne Tidspunkt Den paagældende Af
deling har ogsaa selv i den soni Bilag
r. Ø
aftrykte Skrivelse som '\'ar paa en Forespørg
.·el fra Udvalget om, hvorledes man sikrede sig,
at de Priser1 hvortil Varerne tilbydes Generai
direktoratet, er de paa Verdensmarkedet æd
vanhge, oplyst, al man i Almindelighed gaar
ud fra, at de ved en Licitation fremkomne laye
ste Bud ikke er højere end de paa Verdensmar
kedet ædvanlige- Pri. er for den paagældende
Va.rr, og at nærmere Undersøge] ·e i saa Heu-,
. eencle indskrænkes til de Tilfælde, hvor Til
h11clsprisen er l1øj i Forhold Lif Betalingen for
tidligere indkøbte Varer af amme Art. Der he
lrnve. næppe nogen særlig Paavi ning af, al
der ikke i de ar Afdelingen . aaledes foretagne
Undersøgelser ligger den fjerneste Garanti for,
at de tilhudle Priser ikke er langt l;øjera·end
1larkedets almindelige. Der kan ogsaa set fra
et andet Syn punkt næppe heller være Tvivl
om, at det er en lidet forretning ·mæssig Frem
gang. maade en Gang aarUgt - og i Reglen til
nogenlunde amme Tid - q l foretage clby
del e af it Forrrt1g for næste Aar, idet Til
ljudsgi verne elvfølgelig gennem mangeaarig
Erfaring v d, naar Statsbanerne vil foretage
dere. Indkøb, og kan træffe indbyrdes Aftale
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om 'Cilbuclspri erne. At saaclanne Ringdannel
ser sikkerl ogsaa foretages, sandsynliggøres
rrd, at for mange Varers Vedkommende er clC't
Aar efter Aar de samme Firmaer, som over
tager Leveringerne.
Leveringen af Sporskifter og Krydsninger
m. 111. har saalecles i en lang Aarrække hoved
sagelig været delt mellem 5 bestemte Firmaer,
der - efter oprindeligt at have givet Tilhncl
hvrr' for sig - for adskillige Aar iden kom
ind paa al indgive Tilbud ( om Regel udeleligc)
i Fællesskab.
Før ·t ved den for nylig (i 1920) afholdte Li
citation er en Række nye Firmaer, deriblandt
udenland. ke (lyske), komue ind, idet de oven
nævnte 5 Firmaer kun se at have faael over
d1·agel e11 mindre Del af Leveringen.
r
og Sporskiftetømmer
Leveringen af Sveller
har ligeledes gennem en meget lang Aarrække
hovedsagelig fundet .._9ted g!lnnem et bC'steml
Firma.
Ved vi. e Lejligheder under og efter Krigen
har Firmaet faaet overdraget Hvervet som
Stal sbanernes Tillid mand ved Indkøb af Svel
ler og 'porskiftetømmer med Bemyndigelse til
at søge Varerne frem kaffet til Priser, der laa
indenfor nærmere efter Forhandling med Fir
maet fa ·!satte Grænser. Det Firmaet ved disse
lejligheder overdragne Hverv har dog ikke
værel om provisionslønnet Mellemmand, men
talsbanerne
som egentlig Leverandør, idet
ikke har krævet fa. t at en testemt Avance for
Firmaet, ligesom Kontrakterne er afsluttede
med dette, og efter l1vacl der foreligger for Ud
valget, har cl Afdelingen bekendte Oplysninger
om det paagældencle Markeds Stilling paa de
vedkommende Tidspunkter hovedsageligt været
basereue paa Underretninger, der var erhver
vede gennem Forhandlingerne med Firmaet.
Naar det samme Firma Aar efter Aar har
kunnet overtage Leveringerne af Sveller og
Sporskiftetømmer, har delte Forhold forment
lig Lillige været begrundet i Leveringsbetingel
serne, idet del maa anse for i høj Grad sand
synligt, at n Lempelse af disse i Overensstem
melse med de Krav,. der stilles, eller de Typer,
der bruges af udenlandske Baner, eller paa
ande11 Maade, vilde have udvidet Krecl. en n.f·
de bydende betydeligt.
• aar Statsbanerne saaledes i Paragraf 5 i
de særlige Betingelser for Levering af uim
prægnerede Sveller og uimprægneret Spor
skiftetømmer af Fyr stiller Forlangende om, at
»Træet skal være fældet i Tidsrummet 1. . o
vember til 1. Marts og ikke senere end 18 Maa
neder før Leveringstiden, hvilket Leverandøren
paa Statsbanernes Forlangende skal bevise,•
slilles der her Krav, der navnlig i Forbindelse
med, at det altsaa er overladt Banerne, om de.r
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skal præ.·tere det fornod ne Bevis, kan gøre
det meget vanskeligt for udenforstaaencle at
komme igennem med sit Bud.
I det Hele mener Udvalget, at der i Licitationsbeliogel·erne ofte opstille Krav, bvi
Værdi for Ranerne ikke nltid . taar i ForhoW
til den betydelige Meruclgi ft, en Fastholden af
dem medfører paa den paagældende Levernnce.
Netop paa dette Omraade vil en ensidig Fa [
holden af de strenge tekni ke Krav ofte paa
fore Banerne ganske overflødige Udgifter, og
det maa i hvert Fald anses for paakrævet, al
det i bverl enkelt foreliggende T.ilfælde altid
bliver klargjort for _den besluttende Mynrug- �
hed, hvad den økonomiske Følge af en saatlan
Bestemmelses Oµretholclel e vil blive. Men og. aa I.Jortset fra de rent tekniske Krav i de sær
lige Betinge) er or: der ingen Tvivl om, ,at der i
de almiudelige Belingels r for Leveringer til
Banerne stilles saa rigoristi ·ke, ensirugl af
Hensyn til Banerne affattede Krav, at Prisernr
baserede paa dis se Betingelser maa indbefatte
en urimelig tor Ri ikopræmie for Leveråndø
rerne, som kunde pare , naar Forretningen
skete paa Basis af de i almindelig Handel
anerkendte Kontrakter, hvor god, rettidig og
overen komstmæssig Levering selvfølgelig og
saa altid er af stør, te Betydning - og ogsaa er
sikret ved di se Kontraki;ers Bestemmelse·.
Blandt andet bør aldrig den paagældendi:i Af
delingschefs Skøn være- det eneste og inappel
lable, men en Afgørelse ved Arbitrage- eller
Voldgift træde i ledet. Ligelede er Betingel
serne. Forlangende om, · at Tilbt1d &kal s�e i
dan k Valuta og ·kal inklude1:e alle Indklare
ring.�omkostninger med Undtagelse af Told ·sik
kert ikke i Banerne Favør. Udenlandske Fir-.
maer forhindres ved den før te Bestemmelse i
at kunn·e dække ig ind og· maa som Følge af
den anden Betinge] e regne med kostbar Spe
ditørassistance, som selvfølgeligt - rigeligt lægges til Pri. n, .medens Banerne med ringe
Bekostning og lejlighed selv kunde besørge
lndklareringen.
AE spr elle Eksempler paa, hvor ringe For
slaa Ise der ha ve. af Betydningen af at følge
Markedets Foreteel er og af Kendskabet til al- .
mindelige Kontraktsforhold, giver i øvrigt eu
fod.-tilling til Ministeriet i 1912 om Køb af Kul
et godt Billede, idel det af de11rie Indstilling
frcmgaar, at Banerne har ansat en Kullicita
tion paa et Tidspunkt, hvor der vr Strejke i
Tyskland, i Stedet for gennem fornøden Orien
tering forinden at have dækket sig til Priser,,
der �kke var paavi't'kede af trejken. Saadanne
store trejker i Kuldistrikterne kommer nemlig
saa, godt om aldrig uden Eorudgaaendf) .Tegn
og Varsler, der er kendt af alle, der har Føling
med det paagældende Marked. Ligeledes kan
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nævnes en anden Indstilling til Ministeriet i
1914 om Køb af Kul, hvor et formentlig for
delagtigt engelsk Tilbud ikke tages i Betragt
ning, fordi det er baseret paa den almindelige
engelske Kulkontrakt, •hvis Indhold man ikke
her kender«(!!), og endelig gælder til varende
Bemærkninger Maskinafdelingens Udtalelser til
Udvalget om, at det har været umuligt nøjag
tigt at kontrollere Priserne ved de amerikanske
Kultilbud, •da Hovedparten af de amerikanske
Kulkontrakter er gjort paa cif-Ba is«.
At gaa nærmere ind paa Maskinafdelingens
Kulindkøb specielt før Krigen har iøvrigt, bort
set fra Tiden, været Udvalget" umuligt, da man
savner tilstrækkeligt Kendskab til ·ae omreg
nede relative Priser og til Kontrakternes eI}kelte
Bestemmelser. I al Almindelighed kan det kun
siges, at Maskinafdelingens Indkøb saavel om
Afdelingernes Indkøb i det Hele bærer Præget
af at blive udlørt saa bekvemt og saa nemt for
Banerne som muligt, men uden tilstrækkeligt
Hensyn til, om Indkøbene ved de brugte Frem
gangsmaader fordyres.
De specielle Kontrakter med »Scandia« og
•Frichs« skal Udvalget ikke nærmere komme
ind paa; kun saa meget maa siges, at de næppe
paa alle Punkter er til Statsbanernes bedste.
Sluttelig skal Udvalget med Hensyn til Stats
banernes Træindkøb særligt bemærke, at da en
stor Del af det Træ, som Banerne efter afholdt
Licitation erhverver - efter Oplysning, der
fra skovbrugskyndig Side er meddelt Ud
valget - er indkøbt i tatsskovene, kommer
Staten saaledes i Virkeligheden til at købe sin
egen Vare med Tillæg af en Mellemhandler
avance.
Det vilde sikkert være langt fordelagligerc,
om tatsbanerne selv indkøbte saadant Træ
enten i Statsskovene eller i private Skove.
Statsbanerne indkøber ogsaa for Tiden Bø
gekævler til Sveller direkte fra Statsskovene,
men Købet foregaar paa den Maade, at Gene
raldirektoratet gennem Skovdirektoratet ind
henter Tilbud paa Levering af 3. og 4. Klasses
Bøgekævler. Tilbudet var dog f. Eks. i Aar alt
for højt, saaledes at Generaldirektoratet ikke
kunde akceptere det, men maatte indlede nær
mere Forhandlinger om Nedsættelse af Prisen.
Der er imidlertid efter Udvalgets Anskuelse
ingen Anledning til, at een Statsinstitution skal
søge at tjene særligt paa en anden, saaledes ·at
der maa føres lange Forhandlinger om Pri
serne, og Udvalget vilde anse d l for bedre, om
man med Hensyn til alt Træindkøb til Stat. hanerne hvert Aar i August eller September
Maaned meddelte Skovdirektoratet, hvilke
Kvanta man skulde bruge til Sveller, Hegns
pæle, Piloteringspæle, Telegrafstænger o. s. v.,
og at Træet derefter fra Skovdirektoratet blev

tilbudt Statsbanerne fra bestemte Skovdistrik
ter, hvorfra det efter at være synet og antaget
blev hjemkørt, medens Prisen foreløbig stod
aar Regn kabel nærmede sig sin Af
hen.
slutning, vilde det af de maanedlige Rapporter
fra de forskellige Skovridere fremgaa, hvilke
Priser de forskellige Skovdistrikter havde op
naaet for Effekter af samme Art, som de Stats
banerne havde modtaget, og disse burde da af
regnes med de af de private betalte Gennem
snitspriser.
Ved en aadan Fremgangsmaade vilde St:i
ten altid afregne sin egen Vare mellem sine
forskelige Afdelinger til Varens Gennemsnits
pris og pare Mellemhandleravancen, og der
vilde ikke paa dette ærlige Felt blhre Brug for
Randelskyndighed ved Indkøbenes Foretagelse,
men kun for almindeligt Kendskab til de paa
gælclende koveffekter.
Udvalgets Forslag
til Ændring I den bestaaende Fremgangsmaade.

En bestemt Paavisning af, hvor ufordel
agtigt Stat banernes Indkøb har vi t sig at
være for Stalska sen igennem Aarene, ladpr
sig selvsagt nu vanskeligt foretage og i hvert
Fald ikke uden den føromtalte Sammenligning
mellem Priserne paa Indkøbenes Tid ·punkter
og Prissvingningerne i det Hele, og en saadan
Undersøgelse forbyder som ovenfor omtalt den
for Udvalgets Arbejdstid fastsatte Begræn. ning. Men det foran udviklede skule ogsaa efter
Udvalgets Formening give et nogenlunde til
sti·ækkeligt Billede af Forholdene, som de er,
tilstrækkeligt til, at "man tør fastslaa deres lidet
hensigtsmæssige og lidet forretning mæssige
Karakter.
Udvalget nærer ingen Betænkelighed ved
at udtale, al, i hvor vel Decentralisation i
mangt og meget er bleven Tidens Løsen og ikke
mind t og med Rette er bleven krævet ved
latsbanerne, er di se An kaffelse af Mate
rialer absolut et Punkt, hvor en Centralise
ring er en uafviselig Nødvendighed for en god
og forsvarlig Økonomi. Man maa derfor anbe
fale, at Generaldirektoratet snarest forelag1:ir
den ovenfor omtalte Overveje} e af, hvilke af de
af Di lrikterne nu foretagne Anskaffelser det af
specielle Grunde vil være praktisk at bibeholde
for Distrikterne, saaledes at hele Resten af de
Anskaffe! er, der nu· er overladt disse, samles
et bestemt Sted i Generaldirektoratet. Udvalget
maa endvidere anse det for paakrævet, at og
saa Generaldirektoratets Anskaffelser, alt.<:;:i.a
Baneafdelingens, Ma kinafdelingens og Trafik
afdelingens Indkøb, varetages fra det samme
centrale Sted, saaledes at den nu bestaaende
Sammenknytning indenfor . amme Kontor eller
Afdeling af Forretning og Teknik hæves. Der-
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med være ikke agt, at der ikke kal være no
gen Forbindelse mellem det led, hvor den for
retning mæs. ige ide af Indkøbene varetages,
og de lekni l'l ke Kontorer - tværtimod, der bør
endda være den allerme t intime Forbindelse
og finde det nøjeste Samarbejde Sted. Uden
at komme nærmere ind paa Karakteren af dette
, amarbejde skal man hlot bemærke, at det elv
følgeligt er de tekniske Kontorer, der skal
komme med Opgaverne lil de indkøbende Fak
torer indenfor Baneme, lige om Teknikernes
Medvirkning ogsaa vil være nødvendig til Konstatering af den leverede Vares Overen. stem
inelse med det forlangte. Det er kun selve Til
rettelæggelsen og Foretagelsen af Indkøl·et,
derunder dettes Form og Tidspunktet derfor,
der skal overlades til Ikke-Teknikere. Det rr
disse, der fremtidigt skal varetage. den forrP,t
ningsmæssige Side af Indkøbene, der til .enhver
Tid skal være kendt med de forskellige Marke
ders Stilling i Ind- og Udland, der gennem
Konsulater og Gesandtskaber skal holdes a jour
med Forholdene ved de forskellige Fabrikker
for de Varer, Statsbanerne aftager, og til hvem
Folk dagligt kan komme med deres Tilbud uden
at blive afvist med den Besked: Vi skal nok
henvende os til Jer, naar vi har Brug for Jer.
Det er disse Personer, der maa være den for
retningskyndige Generaldirektørs Hjælpere paa
det store Omraade, Stats] anerne Indkøb er,
og som maa kunne gøre ogsaa de forretnings
mæ sige Hensyn gældende overfor Afdelinger
nes tekniske Krav.
Hvorledes Generaldirektoratet iøvrigt hør
organisere den foreslaaede Centralisering af
Indkøbene og disse Udskillelse fra de tekniske
Afdelinger, skal Udvalget ikke komme ind paa.
I mangt og meget vil Ordningen, som den er
i Sverige, kunne tjene som Forbillede, dog at
Udvalget maa✓ være af den Formening, at man
ikke skal begynde med at skride til Oprettelsen
af noget særligt Indkøbskontor ved Banerne,
(det et saadant Kontor erfaringsmæssigt altid
medfører ret betydelige Udgifter. Det vil nem
lig efter Udvalgets Skøn være rettest ikke straks
at lade den Ordning, man vil søge gennemført,
antage faste Former i Kontor eller lignend\!,
idet man hellere gennem Erfaringens Vej maa
naa til, hvilke Krav der nødvendigvis bør stil
les, for at Ordningen skal virke, som den er
'
tænkt.
Udvalget kunde tænke sig, at man begyndte
med at tage de Folk - 1 a 2 fra hver Afde1 ing - som hidtil, uden iøvrigt at have haft
nogen egentlig Indflydel. e paa Tilrettelæggel
. ·en af Indkøbene, har bistaaet de tekniske
Chefer i den ommeldle Henseende, og hvis Vu�rekundskab og mangeaarig Erfaring bør komme
Banerne til Gode, bort fra de tekniske Afdelil1-
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ger og lod de paagældende hver for deres ær
lige Branche være Generalilirektørens direkte
Medhjælp rnd Indkøhene. Om en enkelt af di se
Personer maatte være Lederen i Forholdet til
de andre, kal man lade være usagt, lige saa
lidt, som man i det Hele skal komme nærmere
ind paa den nærmere Organisation af den Ord
ning, man rnaa ønske gennemført. Det, Ud
valget maa anbefale bragt til Udføre] e, er som
foran nævnt Indkøbenes Centralisation og de
res d killel e fra de tekniske Afdelinger. Til
den nærmei·e Maade, hvorpaa dette skal ske,
kan Udvalget ud over det udviklede ikke tage
tilling.
Maskiningeniør Krag kan ikke tiltræde, at
Foretagelsen af Indkøbene udskilles fra de tek
niske Afdelinger, da disse bør have nøje Ind
seende med, hvad der indkøbes, og hvilken
Kvalitet der maa kræves. Alle Varer, der i
tørre [ængder anvendes af Stalsbanerne, bør
i Almindelighed indkøbes af den Afdeling, der
har det største Forbrug af dem, eller om har
de b�dste Betingelser for at prøve den paagæl
dende Vare. Der bør muligt gives de tekniske
Afdelinger fornøden handelskyndig Assistance,
hvor saadan ikke allerede nu r til Stede.
Hvor store Besparelser for Banerne, Ud
valget mener at kunne love ved Gennemførel
sen af de foreslaaede Foranstaltninger, er i
før te Række afhængig af, for hvor tore Be
løb der aarligt indkøbes. Men iøvrigt er det be
tydelige Forventninger, Udvalget stiller til den
anbefalede Ordning, og man mener at være
meget ædruelig, naar man anslaar Besparelsen
ved denne til 4-5 pCt. af den aarlige Indkøbs
øjes man med at regne Statsbanernes
sum.
fremtidige aarlige Indkøbsbudget til ca. 100
Mill. Kr., bliver den forventede aarlige Bespa
., Kr.
relse alt aa mindst 4 Mill.
Anvendelse af Indenlandsk Brændsel.

I :Ministeriets Skrivel e om Udvalget Ned
sættelse er nævnt som et af de indenfor Stats
banerne raadende Forhold, der er af særlig Be
tydning for Banernes Drift og Økonomi, Spørgs
maalet om Anvendelse af indenlandsk Brænd
selsmaleriale i tørre Ud trækning end hidtil,
og Udvalget blev særligt opfordret til at undersøge dette Spørgsmaal nærmere. I den Anled
.ning bar Udvalget, efter at have ladet Sagen
behandle i et nderudvalg, under 19. April cl.
A. tilskrevet Unisteriet for offentlige Arbej
der saaledes:
I det høje :Ministeriums krivelse af 9. , ep-
tember 1920, J. M. S. 80 0, ved hvilken nær
værende dvalg blev nedsat, er bl. a. udtalt et
' Ønske om, at Udvalget vilde undergive Spørgs
maalet om Anv(;)ndelse af indenland$k Br�nd-
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sel materiale i større Udstrækning end hidtil
livet, paa andre forøget Ristemellemrummrl
en Undersøgelse.
lidt og overalt ørget for al forsyne Lokomo
med særlig effektive Gnislefangere. Ud
tiverne
dvalget h.ar efterkommel dette Ønske og
l1
gifterne til Kedelreparationer har gennemgac1fremkomme
at
sig
tillade
maalet
·kal om Spørg
s
ende været noget større end ved Fyring med
med følgende Redegørelse, som fremsendes in
Kul.
den .den øvrige Betænknings Afgivelse for rlet
Paa Grund af Tørvenes forholdsvis loro
Tilfælde, at Mini teriet paa Grundlag af det
Rumfang har det overalt beredt særlige Van
oplyste maatte finde Anledning til at træffe
skeligheder at medføre det til Togenes Frem
Bestemmelser med Hensyn til Brug af inden
førelse tilstrækkelige Kvantum Tørv.
landsk Brændsel i Finansaaret 1921-22.
For li aa vidt angaar de Lokomotiver, der
I Finansaaret 1920-21 er der .af Statsba
Tender, er man i Reglen kommet ud
medfører
nerne indkøbt ialt ca. 13,500 Tons Tørv og ca:
over denne Vanskelighed ved at anbringe en
4500 Tons Brunkul. Heraf er Brunkullene an
Hæk af Tremmer omkring Tenderen og i nogle
vendt paa Skibene mellem Kallundborg og Aar
Tilfælde tillige en Væg i Tenderen med Dør ioo ·
hus amt ved Kraftanlæget i Centralværkstedet
imod Førerhuset, ved hvilken Anordning det
i København, medens langt den største Del af
bar været muligt at medføre tilstrækkeligt
de indkøbte Tørv er anvendt Lil Opvarmning
til ca. 180 km Kørsel med 30 a
Tørvebrændsel
dog
er
af Lokaler m" v. I to af Distrikterne
35 Vognladninger og største tilladte Hastighed
anvendt 'i.alt ca. 6200 1'ons Tørv til Opfyring af
45 km i Timen.
Lokomotiver og Vedligeholdelse af Fyret i
Ved de Tenderlokomotiver, hvis Kulkasser
Remiserne.
i
taaen
Hen
disse under deres
...Til Brændsel paa Lokomotiver under Kør er rigelige,
har man anbragt en Hæk af Trem
mer omkring disse, og ved de Tenderlokomo
sel er derimod ikke anvendt indenlandske
tiver, ved hvilke dette ikke er Tilfældet, har
Brændselsprodukter.
man ladet en Godsvogn med Tørv eller en sær
For at faa et Overblik over, hvorvidt del
lig Tørv'etender løbe op til Lokomotivet.
maatte være muligt for Statsbanernes Ved
Det er en Selvfølge, at Tørvefyring ved den
kommende helt eller delvis at gaa over til An
nødvendige hyppige Indfyring og Lempning af
vendelse af Tørv til Lokomotivbrug, har Ud
Tørv medfører et langt større Arbejde for Lo
valget gennem et Underud,valg ved stedlige Un
komotivpersonalet end. Fyring med Kul, og
dersøgelser paa en Del jydske og fynske Pri
man er da ogsaa paa de fleste Baner kommet
vatbaner, som anvender dette Brændselsmate
ind paa herfor at yde en særlig Godtgørelse,
riale, indhentet Oplysning om de ved disse Ba
som paa nogle Baner udregnes efter det kørte
ner herved indvundne Erfaringer.
Antal Kilometer og paa andre udbetales med
Paa alle de Baner, som Underudvalget har
et fast maanedligt Gratiale. Dette er paa. nogle
besøgt, anvendtes Tørv i den langt overvejende
Baner stigende med den Procentdel, som Tørve
Grad til Fyring i Togmaskiner, dog brugte man
forbruget udgør af den samlede Brændsels
ved Lejligheder, hvor der stilledes &ærlige Krav
mængde. Tillægget udgør i Reglen for Loko
til Trækkekraften, i Reglen et Tilskud af Kul,
motivfyrbødere 18-20 Kr. og for Lokomoti,-
og ved to af de stør te Privatbaner blev sa;;i
fyrbødere 12-15 Kr. maanedligt. Paa en enhlt
dant Tilskud anvendt ved saa godt som alle
Bane, hvor Tjenesten er særlig langvarig, har
Tog i en Mængde af ca. 10-20 pCt. af det sam
man anset det for nødvendigt i visse Tog at
lede Brænd elsforbrug.
medgive en Hjælpefyrbøder.
Paa de paa enkelte Stationer anvende Ra11Gnistdannelsens Mængde er noget forskel
germa kiner,- der alle er eenmandsbetjente,
lig paa de forskellige Baner. Paa nogle Baner
paa
brugte man som Regel saavel paa to- om
s
iagttog man væsentligst kun Gnistdannelse
trekoblede Maskiner udelukkende Tørv, hvilket
under og lige efter Indfyringen, og, naar Ma
dog havde den Ulempe, at Ma kinerne med
korte Mellemrum ma;-itte forsyne i; skinerne arbejdede baardt, merlens der pa,t
forhold vis
li
andre Baner ogsaa udenfor disse Tid rum udog
med Brændsel, da de i Brænd elsbeholder
H
endtes en ret stærk Regn af Gni ter, hvilkrl
Førerhus kun kan medføre Pn temwelig ringe
andsynligvi kyldtes, at Tørvene indeholdt en
Kvantum Tørv. Paa en enkelt Station anvendte
større Mængde Smuld. Paa disse Baner søgte
en stor Privatbane da ogsaa i travle Perioder
man at begrænse Brandfaren ved at lade de
paa Rangermaskinen 50 pCt. Tørv og 50 pCt.
pa;-i. Banelinien arbejdende Kolonner holde · d
Kul og i mindre trade Perioder 75 pCt. Tørv
kig med og slukke eventuelle Brande.
og 25 pCt. Kul.
De flese Privatbaner vil iøvrigt have be
Det har gennemgaaende ikke været nødven
mærket, at der ikke sker hyppigere Antændelse
digt i Anledningen af Tørvefyringen at foretage
ved Fyring med Tørv end med Kul. Kun ved
Omdannelserne af Lokomotiverne, dog bar man
en enkelt - ganske vist stor - Privatbane har
paa nogle Baner nedtaget Murbuen i Lokomo-
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·tørre Ildebrande foranlediget af Gnisler fra
Tørvefyring. Alle Banerne ltaYde for ·ikret mod
Antænde] e for en aarlig Præmie af 10 Kr. pr.
J Obo Lokomotivkilomeler.
Det har i Almindelighed ikke være[ uødven
digt paa Grund af Tørvefyringen a nedsætte
Maskinernes
Trækkraft, og de af Underudvalget
•
paa de forskellige Baner overværede Togfrem
førelser forløb alle paa bedste Maade.
Der viste sig aalecles ingen Vanskelighed
,·ed at holde tilstrækkeligt Vand og Damp lil
Togenes reltirige Frem førelse, og Rensning af
Ji yr eller Røgkammer fandt ikke led under
vejs mellem Udgangs- og Endestationerne, mel
lem hvilke der i et givel Tilfælde var en Af
km. Efter Udlalel er fra Lokomo
-tand af
livpersonalel paa nogle Baner var det dog i
ugunsligl Vejr og med stærk Bela 'lning· af Lo
komotivet undertiden nødvendigt at rense Røg
kammeret paa en M:ellemstalion, ligesom del
undertiden kunde være nødvendigt at gennem
rage Fyret undervej ·, naar der, som ofte Yed
Æltetørv, var et stort Sandindhold i Tørvene.
l el enkelt Tilfælde overværede Underudvalgel,
al en Maskine, som efter at have tilbagelagl
en i) km lang trækning havde megen Aske
i li yret, rnaaltc holde paa en Station i 5 a G
1 inutter for at samle Damp. Lokomotiver med
Overheder synte al være bedre egnede til
Tør-vefyring end Lokomotiver uden aadan, og
Yed Tørvefyring syntes Temperaturen i Over
hederen endog at . tige hurtigere end Yed F , ring med Kul.
Som det vil fremgaa af foranslaaond , kai1
de Ulemper, som de private Jernbaner har haft
rnd Tørvefyring ikke siges at være ·tore, Ol-(
dter al have overvær-el Kørsel med tørvefyredC'
Lokomolher af meg t forskellige Typer nærer
nderudvalget ingen Tvid om, al det vil være
muligt at anvonde Tørv af god Kvalitet og med
ringe Vandindhold til Fyring ,.,·aavel paa Stals
l•anerne Togma kiner om paa Rangermaski
ner eflel' Omstændighederne enten ;:ilene ell0r
i Blanding med Kul, uden at :Maskinerne.·
Trækkekraft derfor J,oJiover ;tl nedsættes.
I hYilket Omfang, Fyring med Tørv Yil værc,
a nbcfalelsesvrordig paa Statsbanerne, vil i hø.i
Grad afhænge af, hvilken Kulmængde dr > t
under Hensyn til Togenes 'tørr lse og Art vil
være nødvendigt at lilsætte.
Ved Fyring med Tørv paa Lokomotirnr, dr-r
fremfører hurtigkørende Tog og Tog, der kun
har ganske kort Ophold paa Slalioneme, Yil
kræres en megel stor Til ·ælning af Kul, og pa>l
saadanne Lokomoli,·er Yil Tørvofyring derfor
næppe være heldig. \'ed Rangerrna kiner paa
forre talioner maa· derme. t lage He'nsyn til
Ulempen ved ødve11digheden af hyppige Paa-
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frlclninger af Bræ11d.'el, og Yed saadanne Ma
skiner bør derfor i Reglen Tørvefyring heller
ikko anvende . For saavidt derimod angaar
Lokomotirnr, :-;om fremfører Godstog og blan
dede Tog, Yil Torvefyring formentlig Yære anYendelig.
Et 1.omeu l, som ligeledes vil være af . tor
Betydning for Økonomien ved Tørvefyring, er
den længere eller korte Tran portafstand fra
Tørvenes Fabrikationssted til Forbrugssteder
ne, idet længere Tran ·porler af Tørv i høj Gad
vil forøge God ·trafikken og virke fordyrende
paa Tørvene.
Anvendelsen af Tørv til Lokomotivbrug ma·t
der{or i før. ·te Række anbefales for saadanne
idebaner, i hvi Nærhed der finde større l\fo
earealer.
Den største Vanskelighed ved Anvendelsen
af Tørv til Lokomotivbrug ligger maaske i Til
. vejebringelsen af den tilstrækkelige .Mængde
gode og tørre Tørv.
De forskellige Privatbaner indkøber almin
deligvi Tørvene underhaanden og kræver i
Reglen, at Indholdet af Vand og Aske ikke maa
overstige 4-0 pCl. For nogle Baners Vedkom
mende undersøge l\fosens Kvalitet, forinden
Kontrakt afslulle , af ud endte Kontrollører,
der under hele Sæsonen følger Arbejdet og gri
ber ind, hvis det viser sig, at Kvalitet og Vaml
indhold ikke er tilfredsstillende. En saadan
Kontrollør regnes i Almindelighed at kunne
overvaage Tørvefabrikationen paa et Omraade
m d en Racliu' af ca. 15 km. Af andre Banr.r
Lilses Fabrikationen kun lejlighed vi , men der
foretages I il ladighed Analyser af de leverede
Tørv Beskaffenhed.
De indkøbte Tørv lagres i Reglen i store
Stakke i :Moserne eller ved Mo ernes Jernbane
tationer og hjemtage. kun i ·aa store Mæng
der, al der altid haves et tilstrækkeligt Brænd
selsforraad.
Da , tat.·banernes aarlige Brændselsforbrug
med den for Tiden gældende Køreplan maa
antages at udgøre ca. 350,000 Ton Kul, vil
Forbrug af Tørv, saafremt
Stat banI'rne
Tøncfyring i nævneværdig Grad skal finde An
vende] ·e, komme til at udgøre en meget betyde
lig Del af don nuværende Aarsprocluklion.
Det Yil irnidlerticligt næppe være rigtigt, ,tl
tatsbanerne i Tider, bYor Befolkpingens Trang
Lil Tøc·1· er stor, vanskeliggør dennes Adgang
til at skaffe ig Tørv ved at opkøbe tore Mæng
der af den under Hensyn til det sædvanlige
:Forbrug frembragte Produktion.
Man maa derfor mene, at tat banerne,
hvi man vil gaa over til Tørvefyring paa Lo
komoliYer, bør øge at 'fremskaffe de fornødne
Mæng-der af Tørv uafhængigt af den 'ædvan
lige I rocluktion, og man maa anse del for rig-

194
DANSK
--------=-----------

LOKOMOTI
V TIDENDE ----------------

tigst, at Statsbanerne sikrer sig Ret til Tørve
skæring paa passende Mosearealer og over
lader Driften af disse til Entreprenører, som
gøres interesserede i at frembringe saa mange
og saa gode Tørv som muligt til den billigst
mulige Pris.
Efter de af Privatbanerne indhøstede Er
faringer synes som Lokomotivbrænd el at
maatte foretrækkes Æltetørv, og da man maa
anse en effektiv Kontrol i Moserne med Tørvø
nes Fabrikation og Oplagring som den største
Sikkerhed for at faa en god og tør Vare, fri
for Sand, mener man derhos, at Statsbanerne
burde udsende Kontrollører, som gennem hele
Sæsonen skulde have fast Ophold ved Fabrika
tionsstederne.
Den ved de fornævnte Privatbaner opna�t
ede yttevirkning af Tørvene har bl. a. under
Hensyn til Lokomotivernes Konstruktion og
Tørvenes Beskaffenhed været af noget forskel
lig Størrelse.
Ved to tore Privatbaner har man imidler
tid udregnet, at 1 Ton Kul ved Fyring paa Lo
komotiv omtrentlig svarer til henholdsvis 2,2
og 2,5 Tons Tørv, og man maa derfor for
mene, at det under Hensyn til de dermed føl
gende Ulemper og Ekstraudgifter vil svare
Regning at anvende Tørv til Lokomotivbrug,
naar Prisen paa Forbrugsstedet for 1 Ton Tørv
højst er en Tredjedel af Prisen for 1 Ton Kul
samme teds.
Da Prisen for Tørv ved de forskellige Pri
vatbaner efter Banernes tørre eller mindre
Afstand fra de paagældende Tørvearealer i
Efteraaret 1920 har udgjort fra 45 til 55 a 60
Kr. pr. Ton, og da Kulprisen i samme Tids
rum kan anslaas til ca. 225 a 230 Kr. p. Ton,
har Anvendelsen af Tørv paa daværende Tidi,
punkt medført en meget stor 1 Besparelse.
Efter det i den sidste Tid stedfundne meget
betydelige Fald i Kulprisen maa man derimod
betvivle, at det vil være muligt at fremstille
Tørv til saadanne Priser, at en gennemført An
vendelse af dette Brændselsmiddel til Lokomo
tivbrug vil kunne betale sig. Muligt vil man dog
kunne opnaa nogen Besparelse ved at anvende
et Tilskud af Tørv til Lokomotivfyring. Det er
meddelt Udvalget, at Resultatet af nogle For
søg i denne Henseende, som for Tiden an til
les ved enkelte Privatbaner, kan tyde herpaa,
men noget bestemt kan ikke oplyses.
For det Tilfælde, at det skulde vise sig at
være muligt at fremskaffe Tørv til en i Forhold
til Kulprisen fordelagtig Pris, og man herefter
maatte beslutte sig til Fremskaffelse og An
vendelse af Tørv til Lokomotivbrug, vedlægger
man som Bilag ( r. io) en fra det Danske
Hedeselskabs moseindustrielle Afdeling ind
hentet Angivelse af de forskellige jydske Tørve0
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mosers Beliggenhed og Ydeevne, idet bemær
kes, at man formentlig ikke i s tørre Omfang vil
kunne frem kaffe Tørv til Lokomotivbrug paa
Fyn og Sjælland.
Udvalget. har ogsaa undersøgt Muligheden
af Anvendelse af indenlandske Brunkul og skal
herom bemærke:
Af de efter foranstaaende i Aaret 1920-:!1
indkøbte Brunkul er ca. 3000 Tons bleven for
brugt i Kraftanlæget i Centralværk. ledet i Kcj
benhavn, hvor de i Blanding med Kul har gi
vet fordelagtigere Resultater, medens det paa
Grund af Kedlernes Indretning ikke har været
muligt at anvende Brunkul til Fyring i andre
stationære Anlæg. Paa Skibene mellem Kalund
borg og Aarhus er ialt forbrugt ca. 1500 Tons
Brunkul, men de Kedelanlægene paa Skibene,
om end de er brugelige, dog ikke er særlig
egnede til dette Brændsel, har Brunkullenes
Brændselsværdi vist sig saa ringe, at deres An
vendelse - selv med den meget høje KLilpris -
ikke har været fordelagtig.
Til Lokomotivbrug vil dan. ke Brunkul, der
har en ringere Brændsel værdi end de i Tysk
land til Fyring paa Lokomotiver anvendte, efter
sagkyndiges Udsagn næppe være brugelige i
raa Tilstand, men muligvis efter at være om
dannede til Briketter.
Af et indenlandsk Entreprenørfirma, der er
interesseret i forskellige store Brunkulslejre, er
det foreslaaet Udvalget at søge skaffet Støtte
fra Statens Side til Udnyttelse af Brunkuls
lejerne, hvad der vilde være til Fordel for Sta
ten, saafremt den derved kunde faa leveret bil
ligt dansk Brændsel til Lokomotiv- og Skibs
brug. Firmaet anser det ikke for udelukket ved
Anvendel e af Blæseluft i Færger og Skibe at
gøre det muligt at anvende nogle hundrede Tons
raa Brunkul dagligt til Skibsfyring, men læg
ger mest Vægt paa Rrunkullenes Anvendelse til
Lokomotivdrift, hvad der dog kun kan ske efter
disses Omdannelse til Briketter, og det omtaler
Muligheden af at anlægge en Briketfabrik for
Brunkul i Risdal.
Udvalget har i den Anledning hmwendt sig
til Stat banernes Generaldirektoratet for at er
fare dettes Mening om Sagen, og Generaldirek
toratet har derefter udtalt, at Spørgsmaalet om,
hvorvidt der af Staten bør ydes Støtte til Fore
tagender, der tager Sigte paa at udnytte Lan
dets Brændselskilder, men som ikke selv dispo
nerer over den hertil fornødne Kapital, for
mentligt bør afgøres af Indenrigsmini terid.
Det kan derfor ikke finde det rigtigt, at der fra
Statsbanernes Side ydes Firmaet nogen Støtte,
i hvert Fald ikke forinden man faar Kendskab
til de ommeldte Briketters Brugbarhed og
Værdi som Lokomotivbrændsel, hvilket kun
kunde opnaas ved, at 3 a 4 Vo?"nladninger
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Brtinkulmasse sendtes til en Briketfabrik til
Forarbejdning til Briketter, helst i Ternings
form med en Sidelængde paa 6 a 7 cm, hvor
efter de saaledes fremstillede Briketter levere
des Statsbanerne Lil ndersøgelse. Fremdeles
udtaler G neraldirektoratet, at en eventuel
tatsunderstøllelse Lil Gennemførelse af den
nævnte Forarbejdni11g formentlig maatte søge.
gennem Indenrigsministeriet og endelig, al
Brunkul i Færger og Skibe kun kan benyttes
om ødhjælp, samt at Indførel en af de af
Firmaet antydede Forandringer ved Færgm·
og kil:e Fyrarrangement vil medføre saa be
tydelige Van keligheder og iøvrigt være saa be
ko telig, at de kun kan· tænkes iværksat, naar
I ødvendigheden byder det.
Da Stal baneme saaledes ikke har ment at
kunne lade foretage de Forsøg, der maa være
en ab olut Betingel e for Forslagets nærmere
Prøvel. e, har Udvalget - ogsaa under Hensyn
til, at dettes Betænkning er forlangt afgivet in
den den l. Juli d. A. - ikk ment at kunne
foretage videre i agen.
.Man maa imidlertid anse Spørgsmaalet om
Muligheden for Anvendelse af danske Brun
kul briketter til Lokomotivbrug paa talsba
nerne for at være af saa stor Betydning, al
man maa anbefale, at de i denne Henseende
fornødne Forsøg og Beregninger snarest mu
ligt iværksættes ved Statsbanernes Foranstalt
ning.
Sluttelig skal man, skønt det ikke vedrører
pørgsmaalet om Anvende! e af indenlandsk
Brændsel, oplyse, at det er meddelt Udvalget,
at Forskellen i Pri en paa harpede Kul af den
Kvalitet, som sædvanligt bruges til Lokomotiv
fyring, og paa • maakul« i .Marts .Maaned d.
A. var saa stor, at enkelte danske Privatbaner
overvejer, om man trods Ulemperne derved kan
anvende Smaakul til Lokomotivbrug.
Bcspa•·elson i Kulforbruget.

Efter Verdenskrigen vil Udgiften til Kul
sikkert i en lang Aarrække være en meget be
tydelig Post paa Stat banernes Udgiftsbudget,
da disse som nævnt andetsteds i Betænkningen
saa godt som udelukkende anvender Kul til Lo
komotivbrændsel, og Forbruget af dette med
en blot nogenlunde anvendelig Køreplan ikke
kan ansætte til mindre end 350,000 Tons aar
l igt. Hertil kommer, hvad der medgaar til
Færgedrift og enkelte stationære Anlæg. Med
en udvidet Køreplan kan Statsbanernes sam
lede Kulforbrug naa op til 450 a 500,000 Ton
om Aaret.
Under disse Forhold har Udvalget ment at
burde undersøge, om der kan træffes Foran
staltninger til at bringe Kulforbruge_t ned, og
sbl herom oplyse følgende:

1. Lokomotivernes Kitlforbrug.
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nder Jernbanetrafikkens lærke Udvikling i den forløbne Del af det tyvende Aarhun
drede har de Togformationer, som Jernbanerne
baade her i Landet og andetsteds havde bereg
net at skulle fremføre, stadigt maattet forøges,
og Kravene til Lokomotivernes Trækkekraft og
Ydeevne er stadig stegne.
For at opnaa den mest økonomiske Jern
banedrift har man derfor an kaffet stadigt
sværere Lokomotiver med forøget Trækkekraf't,
og man har samtidigt søgt at nedsætte Kulfor
bruget ved konstruktive Ændringer. Saalede
har man ved Indførelse af Overhedning af
Dampen opnaaet en Besparelse i Kulforbrugel
paa gennemsnitligt 15 pCt. og ved Forvarm
ning af Fødevandet en Besparelse paa omtrent
10 pCt., og disse Foranstaltninger medfører
tillige en økonomisk Fordel derved, at Lokomo
tivkedlerne faar en forøget Holdbarhed, bvis·
Betydning ikke maa undervurderes, om end det
er vanskeligt at give den Udtryk i bestemte Tal.
Fra de danske Statsbaners Side er der ud
foldet Anstrængelser for at følge med Udvik
lingen, men dette har for en Del været vanske
liggjort ved, at An kaffelse af de svære, mo
derne Lokomotiver har forudsat Indførelsen af
et sværere Spor paa Hovedstrækningerne, og
dette, saa v,el som An kaffelsen af selve Loko
motiverne, er en meget ko tbar Foranstaltning.
Efter at den nødvendige Sporforstærkning paa
Hovedbanerne har fundet Sted, har Statsba
nerne nu erhvervet sig tidssvarende Person
togslokomotiver med meget stor Trækkeevne,
medens der endnu - særligt efter Overtagel
sen af Sønderjylland - savnes tilstrækkelig
kraftige Godstogslokomotiver.
Allerede paa et tidligt Tidspunkt har Stats
banerne haft Opmærksomheden henvendt paa
.Muligheden af at forbedre Lokomotivernes Øko
nomi ved Indførelse af tekniske Forbedringer,
navnlig Overhedning af Dampen. Der er saa
ledes siden Aaret 1910 ikke anskaffet Togloko
motiver uden Overheder, og i Aarene 19121920 er et ret betydeligt Antal Lokomotiver, der
oprindeligt var indrettede for mættet Damp, om
byggede i Statsbanernes Værksteder til Over
hederlokomotiver, af hvilke der den 1. Oktober
1920 ialt forefandtes 276 af Typerne Litra C,
K, 0, P, R, D og G, og med Undtagelse af nogle
enkelte ældre Lokomotiver af Litra G, som lej
lighedsvist vil blive udrangerede, vil de reste
rende Lokomotiver af dis e Typer, ialt 78, i
Løbet af faa Aar blive forsynede med Over
heder. Endvidere har man til Lokomotiver af
Litra I 5 nye med større Risteflade og Over
heder forsynede Kedler i Arbejde, og med
denne Foranstaltning har man tænkt sig at
fortsætte for de re terende Lokomotiver af
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Litra I, ialt 20, hvorved man mener at for
bedre denne Lokomotivtype i væsentlig Grad.
Naar disse Foranstaltninger er gennem
førte, vil Statsbanerne dog endnu være i Besid
del. e af ialt 113 Lokomotiver af Lilra A, Cs,
D., Fs, Ks, B, E, G af ældre Type, As og Dj,
som ikke er forsynede med Overheder. Af
dis se agtes 60 Lokomotiver af Typerne Cs , Ds,
Fs, Ks, As og G af ældre Type inds tillede til
Ophugnig, efterhaanden som Bevilling til nye
Lokomotiver bliver given, medens Lokomo
tiverne af Litra Dj, ialt 3, agtes anvendte til
Rangering. Ogsaa Lokomotiverne ar'Litra B og
E, ialt 19, er af fqrældet Konstruktion og
burde ophugges, men disse Lokomoliv r vil fo.
reløhigt ikke kunne undværes, da der paa for
skellige Steder i Landet findes en DPl svagt 2:!,5 kg - Spor, der kun kan befares med saa
danne Lokomotiver.
I Lokomotiverne af Litra A, ialt 31, har
man haft under Overvej l e ql indbygge Over
heder, hvilket for Tiden vil koste ca. 5700 Kr.
pr. Lokomotiv, men bar foreløbig bestemt sig
til at forsøge at forbedre disse Lokomotiver ved
at rstatte de sædvanlige glatte Kedelrør med
saakaldte •Esstuber«, der er snoede Kedelrør,
hvis Opgave det er at uddrage Varmen bedre
af Forbrænding produkterne Yeq at bringe
disse i omdrejende Bevægelse under Pas agen
i Rørsy ternet, og som kan anbringes paa r,t
Lokomotiv for ca. 3000 Kr. Forsøg med saa
danne Kedelrør bar i Sverige givet Be ·parel
ser pa-a ca. 10 pCt. af Kulforhrug t.
M
. ed Hensyn til Indførelsen af Fødevands
forvarmere er tat.J banerne endnu paa For
søg. tadiel. Paa fire I.okomotiver har man for
Tiden indbygget Forvarmer af Knorrs System,
vrd hvilket en Del af clen i Spildedampen inde
holdte Varme anvendes til Opvarmning af F•>
devandet, og af diss e har den ældste vær L i
Brug i ca. 2 Aar. Anbringelsen af en , aadan
Forvarmer koster ca. 7000 Kr., og Be ·parel en
i Kul synes at ligge omkring !) pCt.
Desuden vil 5 nye Iltogslokomotiver, der for
Tiden er under Bygning, blive forsynede med
Fødevandsforvarmere af et System, der er en
- Modifikation af Knorrs, og endelig er der til
Forsøg bestilt en. saakaldt ,Economizer« efter
Anderberg'i:,· syslem, der til Forvarmning af
Fødevandet udnytter Varmen i Forbrænding._
produklerne, efter at diss e har forladt Kedlens
Rørsystem.
Udvalget kan kun bifalde, at Statsbanerne
saaledes som nævnt har søgt at forbedre Loko
motivernes Økonomi, men kan dog ikke til
bageholde den almindelige Bemærkning, at en
ret stor Del af Statsbanernes Lokomotiver efter
p dvalgets Anskuelse er uticls varende og har
et saa stort Kulforbrug, at deres Anvendelse

.

ikke er økonomisk heldig, et Forhold,, ved hvil
ket det nalurUgvi. ikke maa overses, at det i
Krigsaarene bar været s,-edele vanskeligt at
fremskaffe Loko1notiver. l dvalget har fra Ge
neraldirektoratet forsøgt at faa nærmere Op
lysping om de forskellige Lokomotivtypers
Brændsel ·forbrug,. men delle har ikke kunnet
opgives, idet Bræn�l ·elsforbruget pr. befordret
Vægtenhed for samme Lokomotivtype har va'
rieret meget s tærkt $ elv inden for samme Di
strikt, hvilket det skyldes det anvendte Bræ11rl
_sels Uensartethed dels de fors kellige Bane
strækningers slignings- og Kurveforhold og
maaske til en vis Grad s porets Beskaffen hed.
Da udvalgel imidlertid rnaa formene, at en
Tilvejebringelse aI .aadanne Oplysninger 11111a
v.-l •re en Betingelse for en rationel Fornyelse af
Lokomotivparken, skal man anl�ofale, at de for
nødne Forsøg .·narest foretages, og at der der
efter opstilles Beregninger over, hvilke Loko
moliver det vil svarp Regning at udrangere og
rr talte med nye.
Hvad ::,·ærligt angaar den paatænkte Om
bygning af Lokomotiverne af Litra I, skal man
bemærke, at di. se Lokqmoliver Trækkekraft r.r
saa ringe, at de kun vil egne sig for stræk
ninger med meget svag Trafik, og at man der
for maa. fraraade, at der ofre nye Kedler og
Overhedore paa et ·tøn_e Antal af di se elld de
ca. 5, for· hvilke der med ikkerhecl kan paa
regnes al være Anvendelse i Fremtiden.
2. Økouomisk Uctnyllel.se af K11l og Olie.
Den Kulmængde, som anvendes paa ol Lo
komotiv til Udforel.·r af l vist Arbejde, vil -
'og det samme ga:ilder iol'l'igt om Oliefor
bruget - i n)Pget høj Grad l':l're afhængig af
den Omhu og Økonomi, der udvi. e · af Loko
motivpersonalet, Il ,unt af don :Indsigt. og l�rfa
ring, som dette Personale har med Hens yn l'il
Tjene tens hensiglsmæSS igsle Udføre] e. Dettr
e1· en gammll 1 kendt sag, at de skiflende Jem
baneadminislralioue1· har i Erkend le.· heraf
iværksat forskelligP 'Foranslaltninger for al
01maa Besparrlsrr i Henseende Lil Kul- og
Olieforbruget.
Vod de ·jællandskc Jernbaner Ltar man saa
le le. omtrent fra H1rnernes forste Tid anvendt
et Pn'l'miesystem for Desparels af Kul og Olie,
der beroede paa en Opgørelse a[ det fakli:ske
Olie- og K11lforbrug i Sammenligning med el
i Forhold til den korte A[.tand og Togets Ak,;el
antal samt unrler Hensyn til Aars tiden ud
regnet ,tilladt Forbrug«. For hver 50 kg Kul
og '/, kg Olie, der blev forbrugt mindre (l nd
normeret, ydedes der Personalet en PræmiP
paa 25 Øre, som fordeltes mellem Lokomoli\'
forer og Fyrbøder. saalede. at førslnærnte fik
de "/,o af Præmien for Kulbesparel en og .idsl
1
Jnævnte
de n;"' a[ Præmien for Oliebesparelsen.
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Forslag af

Generaldirektoratet for
ystem ophævet fra
den 1. Juni 1 6, fordi man efter en Sammen
ligning mellem Kulforbruget paa de sjælland
fal terske og d I' jydsk-fynske Statsbaner, paa
hvilke sidste intet Præmi ystem anvendtes,
maalle nære Tvivl om, at Præmiesystemet op
fyldte . in Be temmelse, medens paa den anden
.Side Lokomolivpersonalet ofle lod sig forlede
til fortrinsvis at søge at opnaa Besparelse paa
Bekoslning af Overholdel en af de fast satte Kø
retider, en Tilbøjeligh d, som Generaldirekto
ratet forgæves havde søgt at modvirke veJ.
Mulktbestemmelser.
Man fortsatte dog med at føre Kul- og Olie
regnskaber, og de maanedlige :Forbrugsli ter
blev bekendtgjort for Personalet, idel de Loko
motivførere, som havde det relativt laveste Kul
forbrug, førtes øverst paa Listerne. For sær
ligt stort Olieforbrug idømtes Mulkter. Et lavt
K'ulforbrug blev paaskønnet paa den Maade,
at man fortrinsvis tildelte de Lokomotivførere,
der havde det laveste Kulforbrug, de i Hense
ende til Kørepenge-Indtægter mest indbrin
gende Ture, hrorved de sparsommelige Førere
- om end ad Omveje - fik en Godtgørelse.
Dette yslem vakte megen Uvilje blandl Per
·onalet, og man gik efler delles Ønske senere
over Lil væsentligst at be ælte Turene efter An
ciennitet. Herved tabte imidlertid Forbrugs
listerne slør sle Delen af deres Betydning, ug
navnlig efter at man i stadig videre dstræk
ning er gaael over til at lade flere Hold Perso
nale betjene samme Lokomotiv, hvorved det
bliver vanskeligt at lægge An. varet for Forbru
get paa en enkelt Mand.
Da saaledes Lokomotivpersonalel ikke mere
har en direkte økonomisk Iotere e i det lavest
mulige Kul- og Olieforbrug, kan det megel vel
lænkes, at mindre lænk omme Lokomotivmænd
ikke lægger lilstrækkelig Vægt paa Sparsom
melighed ved Forbruget. For at modvirke en
saadan Tilbøjelighed er der fra maskinteknisk
ide for Udvalget fremsat Forslag om - paa
. amme Maade som de holland ke Baner for Sparsommelighed med Kul og Olie at ind
føre et Præmiesystem, der kommer det Perso
nale til Gode, om korer i de faste Ruter, og
gennem Generaldirektoratet [or tat banerne
har Udvalget modtagel udførlige Oplysninger
om d Præmie ystemer, som anvendes af
Drift selskabet for de nederlandske Statsbaner
og det hollandske Jernbane elskab.
De hollandske Systemer, som paa de afgø
rende Punkter er ensartede, og som har været
anvendt i en meget lang Aarrække, hviler paa
samme Princip som det foran omtalte sjællandke Præmiesystem, men bar en fastere Form
end dette, idet' der til Præmierne for Bespa• lals banedriften blev dette
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relser svarer bestemte Bøder for Øds lhecl, lige
som der er fastsat Præmier for Indvinding af
Tid og Bøder for tilregnelige Forsinkelser for
at forhindre, at Lokomotivpersoualets Inter
e se for Brændselspræmien blive til skade
for Togenes retlige Fremførelse.
Udvalget er ikke blindt for, at Indføre! se11
af et Præmie y tem som det ommeldte maa ke
kunde paavirke den Del af Lokomolivperso
nalet, som ikke all�rede nu uden særlig Op
fordring føler det om en Pligt at spare, til at
have Opmærksomheden henvendt paa Forbru
get af Kul og Olie, og at der derved muligt
kunde opnaas en Besparelse, men paa den
anden ide vil man efter de af de sjællandske
tatsbaner i sin Tid indvundne Erfaringer
ikke tro, at der kunde ventes ærligt store Re
sultater, saa meget mindre, som der ve.cl de sjæl
landske talsbaner i sin Tid paa hvert Loko
motiv kun anvendtes een Be ætning, som nøje
vaagede over, at Lokomotivet ikke kom i Hæn
derne paa andre, medens der i utiden, om
fornævnt, anvendes to eller flere Besætningtlr
til hvert Toglokomotiv, hvor'\l'ed man har op
naaet en bedre Udnyttelse, saaledes at det af et
saadant gennemsnitligt kørte aarligt Antal Tog
og Hangerkilomeler fra 1903/04 til 1915/16 det sid te Aar med normal Køreplan - er le
get fra 33770 til 43100 km. Anlægskapitalen er
vud denne Benyttelse af Lokomotive1:ne relativt
formind kel, og den økonomiske Fordel derved
er formentlig saa stor, at man ikke af Hensyn
til Kontrollen med Brænd el forbruget bør
vende tilbage til den paa de sjælland ke Baner
anvendte Ordning med Hensyn til Lokomotiver
nes Benyttelse.
aafreml man I< kulde tænke sig at genind
føre Il t Præmie ystem for mindsket Kul-· og
Olieforbrug ved Stat banerne, maatte dette
være af en saclan Beskaffenhed, at man ikke
kunde forvente, at Lokomotivpersonalet lod sig
forlede til mindre nøjagtig Overholde! e af
Køreplanen, og det maatte d rfor paa samme
.Made som d\'l hollandske ystem tage direkte
igle paa at [orebygge Forsinkelser.
Et aadant y lem vild imidlertid kræve
en meget vidtløftig Bogføring, og det hertil for
nødne Kontorpersonale vilde i Forbindelse med
d Kontrolforan taltninger, som vilde vær
nødvendig i Kulgaardene for at forebygge Misbrug, betyde en ikke ringe Merudgift.
H rtil kommer, at ystemet med Sikkerhed
kan forud es at ville medføre endeløse For
handlinger med Lokomotivpersonalet, bl. a.
fordi de forskellige Lokomotivers Kulforbrug
paa samme trækning næppe kan blive ganske
ens selv indenfor amme Klasse, og Kulfor
bruget paa for kellige Strækninger vil variere
efter Banens Stigningsforhold og Kurver samt
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Sporets Beskaffenhed, ligesom Vejrforholdene
og Temperaturen vil være af stor Betydning.
Endelig kan det forventes, at Indførelsen af
kon truktive Forbedringer som f. Eks. Over
heder, Fødevandsforvarmer, Esstuber m. v.
vilde medføre Vanskeligheder, da Lokomotiv
personalet næppe vilde være tilbøjeligt til at
erkende den fulde hetaf følgende Besparelse.
Naar ale Omstændigheder tages i Betragt
ning, mener Udvalget derfor ikke, at Indførel
sen af et Præmiesystem vilde være anbefalel
sesværdig. Derimod tror man, at det vilde
være af Betydning for en forbedret Økonomi
med Brændsel og Olie at iværksætte den andet
teds i Betænkningen (Side 87 ff.) omhand
lede Forbedring af Lokomotivpersonalets Ud
d.annel e, og man er ogsaa af den Anskuelse,
at det vilde være muligt i denne Henseende at
opnaa gode Resultater ved i hvert Distrikt at
føre omhyggeligt Regnskab med det til de for
skellige Lokomotiver medgaaende Forbrug og
paa Grund.lag af dette an lille Undersøgels.ir
for saa vidt angaar de Lokomotiver, der har
det relativt stør te Forbrug, for at fastslaa, om
dette skyldes Fejl ved Lokomotivet eller mang
lende Indsigt og Økonomi hos nogen af det paa
dette tjenestegørende Personale.

Om Nedsættelse af Godstogenes Ha
stighed udtaler Udvalget paa Foranled
ning af en af en Tjenestemand fremsendt
krivelse, at Spørgsmaalet er af ikke
ringe Interesse, og man har forhørt hos
Maskinafdelingen, hvormeget man mener
at kunne sætte Trækkekraften op ved en
Hastighed af 25 km. - Hertil er svaret,
at D-Maskiner paa Stigninger af 1: 200
vil kunne fremføre 15 Vognladninger
mere end nu, og at G-Maskiner paa Stig
ninger 1: 150 ca. 4 Vgl. og paa Stigninger
1: 200 12 Vognladninger.
Om Munligheden af at spare Brænd
sel ved en saadan Foranstaltnings Gen
nemførelse eller Størrelsen af Besparel
ser mener Maskinafdelingen ikke at
kunne udtale sig.
Udvalget anbefaler, at det undersøges,
hvilken Besparelse der kan indvindes.
Oversigt over de nf

tlvnlget nudste Besparelser.

Hvis de af Udvalgets eller dets Flertal stil
lede Forslag følges, vil man med 1. September
1920 som Udgangspunkt mindst kunne opnaa
følgende aarlige Besparelser:

Centralstyrelsen . . . . . . . . . . 3;>0,000 Kr.
Distrikt styrelsen . . . . . . . . 320,000
Stationspersonalet . . . . . . . . 3,000,000
Maskindepoternes Personale 200,000
Ledbvogtningspersonalet
500,000
Levering af Uniforms- og
Beklædningsgenstande . . 630,000
• Søfartstjenesten . . . . . . . . . . 1,000,000
• Statsbanernes Indkøb . . . . 4,000,000
Ialt 10,000,000 Kr.
De fornævnte Beløb er efter Flertallest Me
ning ikke højt ansatte, og ved at følge de An
visninger, som der er givet under enkelte Af
snit uden åt nævne noget Beløb som direkte
Besparelse, vil man formentligt kunne forøge
de forannævnte 10 Mill. Kr. med en efter Om!ændighederne ret anselig Sum.
Paa
•
•
•
•
•

Betænkningen omfatter ca. 200 Sider.
Vi har ovenfor citeret de forskellige Afnit af Betænkningen, som har mest In
teresse for Lokomotivpersonalet. Som det
vil ses foreslaas af et Flertal af <lvalgct
nogen Indskrænkning i Uniformsleverin
gen, hvad et Mindretal imidlertid sætter
sig imod.
Udvalget anbefaler bl. a. en bedre Ud
dannelse af Lokomotivpersonalet specielt
af Hensyn til dette Personale Betydning
for Økonomien.
At Udvalgets Arbejde vil komme til at
sætte Præg paa Ledelsen af Statsbanerne
er der næppe Tvivl om, men forinden
dette kan ske, i hvert Fald i de mere om
fattende Spørgsmaal, skal disse beha11<l
les af Regering og Rigsdag.

25!AARS JUBILÆUM.
Den 1. Juli fejrede Lokomotivfører A. E.
Jensen, Skanderborg, sit 25 Aars Jubilæum

som Lokomotivmand. - Jubilaren ansattes i
København, blev Rangerfører i Randers 1900
og kom som Fører til Struer i 1907, hvor ban
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va.r til 191 , da ban forflyttedes til Skander
borg. Jubilaren nyder den bedste Anseelse
indenfor Kollegers og Medansattes Kredse og
er et godt Medlem af sin Organisation.
De bedste Ønsker for Dagen og Fremtiden!
Endvidere fejrede Lokomotivfører 0. A. Lo
renzen, Haderslev, ogsaa sit Jubilæum den 1.
Juli. Jubilaren ansattes i København, var en
lang Aarrække i Korsør. og kom ved Genfor
eningen til Haderslev. L. er godt kendt og af
holdt blandt Lokomotivmændene for sin brede
og joviale Form og har som fleraarig Afde
lingsformand i Korsør bidraget sit til Organi
sationens Styrke.
Jubilaren nyder aaledes megen Ag�else in
denfor Lokomoticmændenes Rækker, og vi vil
føje vor Lykønskni:p.g og Tak til de mange Ja
bilaren sikkert vil modtage paa Dagen og for
:Fremtiden.
Lokomotivfører T. 0. 0. Olsen, Struer, som
ogsaa holdt Jubilæum den 1. Juli, ansatt.ers som
Lokfrb. i Langaa, var i Aarhus flere Aar og
kom ved sin Forfremmelse til Struer den 1. Maj
1907. - Jubilaren hører til de stille og rolige
Lokomotivrnænd, som kan glæd� sig over at
have alle til Ven,
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Afdelingen sender Jubilaren de bedste Øn
sker paa Højtidsdagen.
Den 1. Juli har Lokomotivfører J. A. ltfar
kussen, Viborg, endvidere Jubilæum. Mar
ku ·sen blev ved sin Ansættelse stationeret i Kø
benhavn, forflyttedes derfra til Aarhus og Vam
drup og korn ved Forfremmelse til Aalestrup,
senere til Viborg. Jubilaren har de Steder,
hvor han har været gjort sig afholdt af siue
Kolleger og Medansatte. Med sit næsten aldrig
svigtende Helbred og sit gode Humør staar han
støt paa Maskinen
Aaret rundt. Vi øn ker J u
•
bilaren hjertelig til Lykke paa Festdagen og
alt godt i Fremtiden.

A.

Lokomotivfører J. Jørgensen, Aalborg, fej
rede ogsaa Jubilæum d. 1. Juli. Jubilaren blev
ansat som Lokomotivfyrbøder i Thisted, blev
ved Forfremmelse til 1. Kl. Lfb. forflyttet til
.Aalborg, hvor han siden har været. Jørgensen
er en dygtig paapassende Lokomotivmand og
har ved sit rolige og vindende Væsen vundet
alle sine Kollegers Agtelse. Vi ønsker Jubilaren
hjertelig til Lykke paa Festdagen.
Endvidere fejrer Lokomotivfører N. J. Olsen,
Fredericia, sit 25 Aar� J ubil�um, Jubilaren
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ansattes som Lokomotivfyrbøder i Fredericia og
forfremmedes til Lokomotivfører samme Sted.
Jubilaren har saaledes tilbragt hele sin Tid som
Lokomotivmand i Fredet·icia og har Yed sin
stille og rolige Færd skabt sig mange Venner,
som sikkert sammen med Organisationen vil
mindes Jubilaren den 1. Juli.

M. R.

STATSBANEPERS ONALETS BRANDFORSIKRINGS
FORE.NING,
Den 18. Juni d. A . samledes •A/S Nye dan
ske Brandforsikrings elskab« og Bestyrelsen
af • tatsbanepersonalets Brandforsikrings For
ening« med dens Tillidsmænd m. fl. i. Køben
havn til en Forhandling og Festlighed i Anled11 ing af Foreningens 30-aarige Bestaaen.
Langt de fleste af Tillidsmændene var komne
til Stede og deltog med Iver i Formiddagens
Forhandlinger, som frembød adskilligt af In
teres e for Foreningen og dens Trivse!, og alle
var enige om, at Sammenkomsten havde været
baade lærerig, fornøjelig og til Gavn for For
eningen, der for Fremtiden haaber at kunne
raade -over større Midler end hidtil til Udøvel
sen åf 'sit Velgørenhed værk, navnlig naar det

bliver ,de brandforsikrede rigtig klart, at de
unf!,er 'de nugælhende Værdiforhold er nødven
digt at /Qrhoje, deres Forsikrfngsswn betydelig(.

SYGEKASSEN.
Jer1ihan'elæge Eiler Nielsen er bortrej t fra
23. Juni til 23. Juli d. A. og hans Praksis i
nævnte.Tidsrum varetages af Jernbanelæge Sta
mer,. mailegatle 8. - Konsultationstid 1-2.
Det medd0les, at Jernbanelæge Dr. med. Frk.
H. Reinhard.er bortrejst fra 11. Juli til 21.. Au
gust d" A., og at hendes Praksis indtil 1. Au
gust varetages af J,æge Frk. Betty Agerholm,
Grena_agade 12, Telf. Øbro 362.f y. Denp.e Læge
afholder Konsultation paa Jernbanelægens Bo
pæl,· Gothersgade 135 1, daglig fra 12-1 og
Tirsdag 6-7.
Fra 1_ . · August varetages Jernbanelægens .
Praksis af Læge Fru Helga Meisen, Gothers
gade "139, Tlf. Byen 6211. Konsultationstid
12½-1¼.
Jernbanelæge V. Paulli er bortrejst fra 1.
Juli til 12. August d. A., og hans Praksis i
nævnte Tidsrum varetages af Læge Kuhn,

Strandvej 185, Telefon Hellerup 730. - Kon
sultationstid 1-2.
Det meddeles, at Jernbanelæge A. G. Laurit
i:en er bortrejst fra 4. Juli d. A. i ca. 6 Uger, og
at hans Praksis i nævnte Tidsrum varetages af
Læge Osiier, der afholder Konsultation paa
Jernbanelægens Bopæl, Vesterbrogade 82, dag
lig 12-1, og Fredag Kl. 7-8 samt paa Central- værkstedet Mandag og Torsdag Kl 7¾-8¼.
Sygebesøg anmeldes inden Kl. 9 Fm. paa Læge
Osiiers Bopæl, Vesterbrogade 19 1, Tlf. Ve ler
3386.

T R Y KFEJL,
Om Tryk.fejl - dette uudtømmelige Emne fortæller »Thiiringer Waldpost« følgende: ] en,
som opholder sig over Trykfejl, maa lægge sig
paa Sinde, at Trykfejl er Fejltagelser, som ikke
opdages af Sætter eller Korrektør, men kun af
den opmærksomme Læser. Saaledes som hele
r olkeslag maa døje for en'Regerings Fejltagel
ser, maa Redaktøren døje for Trykfejlene i sit
Blad ndskønt han ikke har begaaet dem. Og
det endda dobbeJl. Thi først ærgrer han sig
over Fejlene, og derpaa volder de mange skarpsindige Læsere, der gør Vrøvl, ham Ærgrel er.
Trykfejlene er ganske uundgaaelige: hvor el
Arbejde skal udføres paa forcei·et Maade. De
hører til som Rust til Jern og Bundfald til Vin,
kun med den Forskel, at ikke en Sjæl før ,Tryk
ningen ved, om de vil fremkomme eller ikke.
Saalænge der bliver spillet og sunget, vil der
fremkomme falske Toner; saalænge der bli,;er
skrevet og trykt, vil der fremkomme Skrive- og
Trykfejl. Et gammelt Ordsprog kan· med en
lille Ændring anvendes. her: Giv ikke saa nøje
Agt paa alle Fejl, thi aldrig er et Blad - og
den, som skriver det, den, som sætter det, de11,
som trykker det, og den, som læser det _:_ fri
for Fejl.

·TAKSIGELSER!
.F'or udvist Opmærksomhed ved mit 25Aars Jubilæum bringer jeg herved min bjerte
ligste Tak.
' G. Frandsen, Aarhus H.
Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed
ved mit Jubilæum, en Tak til Kolleger paa
Østerbro for den smukke Erindringsgave.
A. G. Anderisen, Østerbro,

•
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For udrisl Opmærksomhed ,·cd mil Jubi
paa del hjertelig le.
Th. Oce:,en, Aalborg.

læuru lakke

Min hjertelig.te Tak for al ud\'isl Op111ærk
somh d i Anledning af mil 25 Aar · Jubilæum,
for det dejlige r, mange gode Øn ker og TelP
grammer. En særlig Tak Lil H Ilvedbe Lyrel e11
for den smukke Telegramhil en og til Kolleger
paa Gb.
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RETTELSE TIL ADRESSEFORTEGNELSEN.
Lokomotiv/urbødernfctelingerne.

.'

Vamdrup: Formai1dens
avn og Adres e
relle til: . J. Las en, ygadc 22.
øndcrborg: Kasserer ns avn og Adres se
rettes Lil: A. Oest Jacobsen, Brandtsvej 5 2 •

. P. P. Munkebod.

Hjertelig Tak f r d •n store Ot)mærk·omherl

i Anledning af mit 2:j Aar Jubilæum.

0. C. 1'. Jen en. Haclen;lev.
,lfinisferiel Afsked med Pe1i.-ion med Udgange11
af September d. A.

TIL MEDLEMSLISTEN.

,,

o,,,,,-,r;rl fra n. 8. og M. fl'. fra I. Naj l!J':JI.

LkL J. I . \Vagner, Københavns Godsbane
gaard.

For(l111/else ·tmcler 21. Jwli 1921:

Lokomolivfyrbødrrno A.L. i-l. A. Jem,rn og
ang gaard, Thi.·led. - K.
K.\'.A ncler ·en og M.A. J. J.H. Hansen, Ton
tl.cr. - A.F.V.Petersen, truer.

Lfb. )L. J. K. E.
Tingley.

. J. Jc,rgen·en, Tønder, og
Struer.

Lfb. R. V. • .Jacobsen, Thisled lil Næstved.
(Rangcrforer.)

L. C. CJuistcnsen

Fra I. Jiwi 1921.

AALBORG· BRØNDUM · HOBRO
AKVAVITTER

� C. 8. Møller & Co.s

Cigar "Moderne" ......26 Ø.
Cerut "Havana Life" ... 10 Ø.
Cigaret "Rose" pr.20 tk. 35 Ø.
Holl. Shagtobak "Deeha" 1/0 'l5 9 Ø.
• Rø�lobak "Sapong" 1'5 'f1j 95 Ø.
Gallahers Tobakke r• Webers •La Rosa•
hos <l'Hrr. Han<llen<le eller i clsalgene.

Rentefrit Laan

til l ndkøb ar llerre- og Damegarderobe
ydes ar Tjenestemændenes Indkøbs-Bu
rea11, 0sterfarimagsgade ]4. 1,nn Rkrift
lig Henvendelse.

Tj Isen,

H. J. HANSEN
SkrætlnmeRt.-r

38, Sønder Boulevard 38.

Anbefaler si_q til cl' Hn·. Jenibanemænd
'felefon Veøter 1574 y.

Leverandør til Varelotteri�!.

Marie V.Petersens Eftfl.

Sørensen.
Gl. Kongevej 150. Telef. Vest.5056 y.
Børnekonfektion og
Baby• Udstyr.

Tandlæge Frk. Sørensen
69, Istedgade 69.

Konsultation fr� 10-7. Tlf.Vest. 905x.
Ældre Tænder omsættes billigt, Plom
bering og Tandu,ltrækuing. l\IodP1·11te
Priser.- Bedøvelse hver Dag Kl. 2.
Repa r11tion udføres paa faa Timer.

96
FALl{ONF.lt.\LLE

A. STE..:N AXDERSl•:N
l'totsa.ut. Installatør.
'l'Jf. S663.

Jernbanefunktionærer indr�mmfR ro 0/0

AnnoncP-Expedition:

K. Johansen, Sommersted,ade 2\P, KjHbenbavn B.
T ræffes i Reglen daglig Kl. 1-2.
Telefon : Vester 4011.

Haderslev

til

f•'or(lyffecle efter A11.·øg11iug (ifølge Op:,fag)
fra 1. April 1921:

Nærværende Numrner er afieverel
paa Avi.sposten den 6. Juli

Lys

iel en,

1

I Vesterbros Skotøjshus
15, Absalonsgade IS,
F o D 'r J
bør være D�res
Lever11ndør 1

Herrernes Magasin

Istedgade 64. 'l'elf. Ve1ter 220 x.
Største Udvalg i Hatte, Huer og
n an ch etl!I k j orter.
5 pCt. til Jernbanefunktionærer.
Største Udvalg paa V eslerbro i alle
Slags Straahatte.
Etablieeementet

Telef.

,,Ny Ravnsborg"

Vst.43

Vesterfælledvej 80-82. København

Ny Ravnsborg abaretten
,,RA:K:ETTENCC
hver Afte� Kl 7¾. Billet Tlf. Vst.455
Forudbestilling fra Kl. 5.

Ærb. I. C. Christoffersen.

Udgaar 2 Gange maanedlig.

Re1laktion: Vesterbr6gade 98 a 2, Kjøbenhavn B.
l'lf. Vester 2895 v. eller Ves ter 8118.
Abonnementspris: 6 Kr. aarlig.
Tegnes paa. alle Poøtkontorer i Ska.diuuien.

Frederikaberg Bogtrykkeri, FalkoneralllS 11.

ø

Forretning e n grundlagt 7879.

SMØRFORRETNINGEN

Ryg

anbefaler fineøte lurmærket

"GODTLAN D" SMØR -tl �ti�.qt��Nt n ;s �1��.!_N - ÆG
ISTEDGADE

H. 121

PrøvvortanerkendtekrydredeFedt

Største Udvalg i Lædervarer
Dir�kte Indkøb

Stort Udvalg i Konfirmations-Gaver

HANS SØRENSEN - Tlf. Nora 3189 - Falkoneralle 54

tobak.

-

Tasker - Portemonæer - Kamme - Album - Rygsække
Nodemapper - Alt i Rej e- og koleartikler.
Billige Priser. Ingen Konkurrence.

· d

V.lIh · N ygaar

S

1 KL Bageri og Konditori
Istedgade 64 - Tlf.13286

Deres Leverandør i bør være J. WEISS
Paalæg, Fedevarer, Conserves ��= Istedgade 4 9

Cafe "Frem", Hillerødgade 24, Telt. Taga 1127
1. KJ. Smørrebrød. - å. Ja carte hele Dagen.
l\'yt Billard. - Anbefales d'Brr. Funktionærer.
M. ..4. PETERSEN (mangeaarig Tje11�r i K:»dekælderen).

. fr~Personbanegaarde
--:-------=-=----�s Marketend�ri.
25 25 25 25 2.525 c!.S 2.52.5252.S2.5 252.52.5 2525252.S

Blaa Serges
Klædning
Kr. }98�
ouse
Nørreport.

ID

·

F. L. V1llofl.

an befaler sig til det ærede Lokomotivpersona!e.

��222�2�222�22�Q22�2222

Strikke riet ,,Bøge''
vec(Aage Jensen ======= Dybbølsgade 41

•

All i Manufaktur, Trikotage, Dame-Lingeri
Statsbanefunktionærer 5 pCt. Rabat

SKOTØJSMAGASINET

,,VALD EMAR"

Vesterbrouade 85 :::(Grund!.1878)
ldste "yheder at al Slags Fodtøj.
Leverandør til Forbrugsforeningen.

R-na· ntiime,· iidfo,·es.

H.C. Hansen,
62, Vesterbrogade 62.

Trikotage..,, og Garnforretning.
Stort Udvalg. --
Underbeklædning - Strømper - Sokker

MORTEN PEDERSEN,

Tlf. 89. Viktualiehandler. Tlf. 89.
VALBY LANGGADE 36.

Gør Deres Indkøb hos vore Averterende
Vesterbros

Cigar- og Vinimport,

tøtedgado 140.
Telefon Veste� 8210.
St111rRte LagPr llf 1. Kl. Vine og Cigarer til 11bsolut billigste PrisPr.

C. F. Sørensens Bageri og Conditori

Telefon V. 6322 x. - Oehl••ns"J1læ�e.-11,:adt'I 12. - Telefo,i V. 6322 x.
Varerne bringes overalt.

TRÆSKOSTØVLER

brugte og nye forede med ælbundeskind. Alle Reparationer af aa,•el
Træ- som Læderfodtøj udføres.
,,Omnia", Gasværksvej 37,

Cyklelageret, Istedgade 4 7, 2. Sal.

1.Klasses Cykler - Engelsk Model - Smaa Priser - .Afbetaling indrømmes.
Fuld Garanti.

..

