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DER SPARES. 

Den store Sparøko:rrurn1ssion, Overkom
mis:5ionen,, skabte sammen med ' a,a meget 
andet godt, Begrebet effektiv Tjeneste, 
hvorved dren Muligihed op tod, at Pe;rsona
le, der ikke netop 1]1av1de eff.ektiv Tjeneste, 
men ,d,eri�nod V•agibtjeneste',el. lign., fik be
r gnet Brø'ktimer for denrne Tjene te. Ved 
Forlhand-ling,ern,e om d,ette pør�smaal 
i'ndsattoo d<;>g emBestemmel e-om en ande11 
Beregn i o,gismaadie, for a,a vidt 011 stø:ri-e 
eller mii.ndrn Del a,f Tiden, der medgik til 
Reserve- eller' Raadigihedstjeneste, udfyld
te af forskelligt rbejde. Om denne Be-
1·egning maade er der imidlertid ikke op
nn aet ,Overenskorn t end'l1u. 

Da Organiisationen forinden d n sid-
te Tjenestetid kommj.,ssion paabegyndte 

�it Arbejd,e, frems,atte ,sit Forsl,ag til Reg-
1 er for Lokomoti-VI)ffi',s,oinalets Tjenestetid,· 
ind holdt <lette bl. a. Foi- l.ag •om, at hver 
uden for Hj,emrnet til-hr•agte Fritime· reg
nedes ,som halv Tjeneste. Dette i ig s,el \. 
rimelige :For la,g fraJ,aldt vore RepJ.'æsen
tan tei- i Kommi , ioneTu, for,di Reglerrne 
iøvTigt i det tore og hele ellers iblev til
fred,sstillende. I den af Tj,ene t tid:slwm
mi sionen afgivne Betænkning hedder det 
ang,aa.en,die dette 1Spørgs'maal følgende: 

» Med Hensyn tH tjienætefrit Op'hold

pna frcmrmed Depot paa. 3¼ Time ,og dei-
over, v:ar ,dei- ,af Dansk Lokoonotivmands
Forening udtaH Øn ke om at hemegne 
saadant Ophold frl halv Tjeneste. Ved 
de af Udvalg,et an, tiHede 1Jndersøgelser 
har det imidlertid vist sig, at Iudførel en 
af en saadan Regel vilde møde c:il-e 
V m1,sk,eligihed,er ved OpstiHing af Tjene
stefordelingerne og 'desuden f.oraarsao-e, 
,at Lokomotivpersonal,et rnaatte forøge' 
meget betydeligt, saa at økonorniiske Hen
syn i høj Gr,ad taler imod Foran.staltnin- . 
gens Gennemførelse. Under di c Om. 
,stændigheder ihar dvalget ikk,e ment al 
burde stille F,01' lag i den ormmeldbe Ret
ning, men da c1et paa den anden ide maa 
indrømmes, -at Tjene tefriibed udenfor 
Hjem ted,et ikk1e fuldt ud- k,an i,destiHc.s 
med Tjenestefrihed paa Hjemstedet, maa 
man an e det for rett t, at der om Er-

tatni11g herfor ved Op illing,en n.f T-je
nestef rdelingen- fm Lokom'otivpersonalet 
sa;a vidt mulig anordnes, en Fridag hver 
6. Dag, evientue1t at der udenf oi- Fri<l,agen
igves nogle tj,enefri Oplhold paa Hjem
stedet, der der nærmer sig den for Fi-i•
dag,e foreskrevne Længde.«

Man ,sagde alt aa i Kommis ionen an
gaaende dette , pørg maal, at den Friti<l,. 
Per.sonalet 'havde ude, iklm 1:_J.avde den am
me Værdri som ,d,en Fritid, iman har hjem
me. Dette er jo ,andt, aa sandt, at ing n 
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par,ekommission, selv d-en mest ophøj·e<le,
kan• bC'llægte dette. 

Og man kan være forvis•set om at vore 
Rep1·ææntanter ikk,e ha,•de fr.afaldet c1ett-e 
Krav, 11vis der fra· Admrinisti.·a.tion,,ens iSide 
rn,r fremsat ForsLag •om ·Brøktimer for 
Raa,digihed. 

Nu kunde man have Lov til ,at tro, i 
hvert F,ald ha.abe, at selv om d,en Opgiav,e, 
Kom.mrissi-011,en ,havde, i alt væsent-ligt ,,,ar 
at sparn, at den •ogsaa vilde tage viss-e Bil
lighed hensyn eller gør,e For øg paa at 
være retfærdJi.g, men -etJhv-ert Haaib i sa:a 
H011secnde er forblevet uopfyldt. 

For Lokomoti vper,sonalet gælder det i 
Roglen, i hvert F.a.l,d for de længer-e Tures 
Vodko1n.me11de, at der b,Jiver nogle Timiers 
Ophold ude paa ,en Endøstati,an, ,og ved 
dette F,orhoM vil d-ei- v,el næppe hmne ske 

y·11derlig .For,ainrelJ:ing, saa.længe ma;n vil 
0pretholode Princippet om Kør,sel med be
stemte Maskiner, et Princip, som vi gan
ske er Tillhrongere af -saav-el af økonomi: 
ske Grunde som a,f Sikk,erhedshensyn. :Det 
vil mod a.nd•r,e Ord sige, at Lokomotivmæn
dene i Almindieiighed'.irna,a tilbringe -et be
tydeligt tøne Antal Timer borte fra 
Hjeirmstedet end de kan ,beregne Tje11e.ste-

• tid for, hvil'ket igen vil ,sig,e, at Lokomotiv
mændenes Friihed bliver meget ·stærkere
bcskaaret end a,n,dr-e tatstjenestemænd,
<1cr kun forretter Tjeneste p.aa Hjemstedet.

, Hvis mam de1�efter vil p,aastaa, at Løn-
11 cn og,sa·aer fikser.et efter eaaidanne Hen
syn, maia vi ,sige ,et besibemt Nej. Da ·man
fa,stsa:tte vore Lønrning-er i 1918-19, v,ar
der ingen', der 1mndte dette. nyopfunidne :Be
greb, at man kiunde forlan� ,Tjencste
mamd til Tjeneste, ud•en a,t .hele Tiden·med
rcgnedes. Nej, dren G.an-g var Tjeneste al
tid fuld Tjeneste, med en ,enkelt Undtag,el
se, og l ,attjeneste ber0egnedes for visse
TjenestearteT paa en fordelagti-gere
Maade.

Vi skrev i forrige Nuunrner, at ,ri vilde 
vedblive at ibæ\Tide d!Cn Op.f.attels-e, at Loko
motiv.mændene turde ha\Tie deres egne Tje
nestetidsl'egler -og ikke ,slaas i Hartkorn 
med alt deb øvrige Per,sonale, og vi vil da 

og,s,aa tro, 11aiar -en Gang, den pare<lile
rium,· d-er nu r-aser, er overstaaet, at. man 
,ri.I vende tilbagie d1erti'l. 

Men forinden dette sker, bør vi i 
hvert Falod 'have rettet det Misforhold, at 
man haade k.an di:sponere over P,ersona
lets Fritid ude og bevar,e det til Tjeneste 

. pa.a Hjemstedet· og ild<ie give fu:1,d Timebe
regni'Tl-g derfor. 

Efter· ,de Klager.aab ,at d!Ølillane, der n-aar 
herind ude fra Landet, p,r.aik:ti:seres og gen
nemføres TjenesteticLsbes-tffiil.'Jll,el.serne pa-a 
en ·aadan Ma.ade, at og aa de ældre Loko
rn oti vmænd, der dog i1kk-e har kendt de ibli
-cle,ste Kaa�- for Aar tilbage, pro·testere. Og 
vi maa tr•o pa.a de Røster, der foru-øller os. 
dette, hvorfor vi maa advare pa,a det ind
stæn<ligste mod -at ,spænde Buen ,sa,a 
haardt, at den hri.ster. 

En af de Ting, der nu kan mcdvid{e til 
at gøre Tjenes-ten ,anstr-e11gende, er den 
urimelige Beriegning a.f Raadighe<lsitjene
sten. Man vil pa,astaia, at det intet betyder 
[It gaa og velltc paa Tjene te, ,at diet ikke 
kan ,i1·ke trrottendc; men fakti·sk -er det al
ligev-el saa, og for viss,e Tjenester af d�n 
Art er det g,aruske menings·] øst, ·M der :J.rn:n 
ka.n beregn,e.s ¼ Tjeneste . 

Alle Lokomiotivmænd har det ,s,aaledes,· 
ut -on større ,eller mindrn Del af deres -Fris
hed tilhrin,ges uden fOT Hjemstedet, isaavel 
fordi det er nødv,en<ligt for <let at hvile ud, 
men og ,aa foridi T-og,giangen nødvendiggør 
dette. Den;ne M.aaide at tilbri-ngie Fritiden 
vaa tiltaler selvfølgelig, i Almindeliglhed 
ikke Personial,et, ,og• -en nat-ur lig Godtgørel

_ se hei·for bør ligge i, at Raadiglhedstjene-
te i alle 'rilfælde regnes for fuld Tteneste. 

Kan man ikke -imød1efoomme dett-e bes,kecl-
11e Ønske, bør man ige11 rej-se K1iav om en 
rridsb.eregining, en. Godtgørelise i Tje-nesbe
tid foi· den. Tid, man ligger ude .. 

Det retfærdige Kr.av, d1er lig,g,er iheri, 
om en God,tgiørel e for Fritiden. udenf-or 
Hj.emrrnet, •bør i}{'ke afvises, ,og vi vil haa:be 
pa-a, at der og,saa snart vil blive tag,et Hen-
yn 1heDtil. 

De Grunde, <ler i sin. Tid ga.N AnJ.ed
ning til Genneanfør.el.se ,af Tjen,e,stetids,reg-

110 

... 

.. 
s .. 

s 

I • 

s 

" .. .... 

. .. 
.s 



'i>ANSK,&KoMOTIVTiDENDE 
ler for Lokomotivmændene, er i ,fuldt Maal 
til !Seede <len Dag i Dag, <ler ·er absolut in
gen F,or,an<hing sket. 0 gsaa dem -af ,den 
davær,ende Trafikmini:steT frems,atte Me
ntng, at selv om en Tj,eneste vaT :tilTette
lagt efter ,alle ·Kunstenis Regler, kunde Ti
derne, Tjenesten var :henlagt tH, nødven-
1:Uggør,e Lettels·er. 

Hru.· man i,�ke g,lemt disse kloge og for-
tantlige 0Td, tror· man nu, a.t Mændene 

paia Lokomicitt,verne er Aiutomater, der fun
gerer, ,sa,a længe man ønsker ,dem i Virk
somJhed, og s·t.adig 1ig,e godt. - Tror man 
dette, tager man fejl, og ·det kunde hænde, 
at de Hener, s,c)m• nu eT saa lcloge, ,seneTe 
kunde faa Lej.Jighed til at ændre deres Op
fattelse ,ai Lokomotivmændenes Tjenest� 
og Arbejdsvilkaa,r. 

Vi vil derfor minde om ovenstaiaende 
Ministeror<l!, der blev sagt af en Mand, der 
for.stod sit An.s·va.T, og de Mænd, der skal 
tih,ettelægg.e Lokomotivmændenes Tjene
ste, bør stadig have sig ,d-i,sse for Øje og, vel 
overv,ej,e, ·om de Tj,enester, de agt-er at gen
nemføTe, er fulidt for,sv,ar.Jig'e. 

Et Hensyn, der ,bøT t•ages, er dette, at
.main i alle 'Dw·e, i hvilken der ind.lægges 
Raadig,hedstjeneste, bel"egner denne ·om 
fuld Tj,eneste, thi det sker· jo ,saa godt 
s•oon dag,lig .at der udføres forskelligt Ar
Lejde i Raa<lig'hedstiden. 

EnlhveT LokouniotiViI11and f,aaT Skyl,d for 
at være ensidiig,, niaar, .han ta•ler om sin 
Tjeneste, tJhi ing,en ,andr,e J ernhå:neunænd 
fo1�staar, ih vad det vil :sige {l,t sta.a p,aa Lo
kom1otivet Dag ud og Dag ind. Men laicl 
dem sige, hv,ad de vil, vi ved, at ,de efter 
kort Tids Tjene,s•te paa Lokomotivet vil 
gi v<'l ,os Ret. 

Al1Jsa,a, lad ,os forene os i Kravet ,om 
Godtgørel,se i Tjenestetid for den Fritid 
der tilbringes ude, og .at dette bl. a. kan 
hu1e ,sig g ,ør,e paa den Maaide, ,at ,al Raa
,dighecistjeneste ber,egnes s•om fuld Tje
neste. 

Der.for hor.t med 2/a Beregningen for 
Lok;omoti vmændene. 

PRISTALLET. 

BOJ.·gmesteren i •Bogense, -�en raclik,ale 
Krec1slæg,e Pete1· Trautner, 1ha.r i Begyn
delsen ,af denne Ma.aned foretaget -en Un
cl:er,sø,gelse der i Byen ,af de Handlendes 
Pris-er, s·aaled.es·, om di,s ,e •bTuges itil Ind
serndeJ.se til 6t.atistLsk Bureau .tj_,] ·Bereg
ning, .af Pristallet. 

En ,saa,dan Undersøgelse ha;r jo en sær-
. lig foteres,se for Tjenestemændene, hvis 
Dyrtidstillæg m. m. paa,virkes M de PTi
ser, der O})give.s, og .af den Gr,und er det 
en given Ting, at Priserne bøa:· være o-pgi
vet rigtig,t. 

BOTgmestier,en har :s,endt to forskelliO'e 
0 

Mænd rundt til de Handl,ende, og Resul-
tatet maa nærmest ka:ldes forbløff.ende. 

Borgime: teren skriv,er hei·orn følgende 
i »Bogense Avis«: 

- Hvert tKvarta:l illldænd-er Kommunalbe
,styrelserne i a!Jl,e La,nldets, Købsteder ·og ,mindst 
100 Lanid:kommuner i Hen•h:olid tH Loven om Tj,e
nootør11<an1,dsi1ø11.n.in,ger tit Det .s-ta.twtis.ke Departe
ment •en sik:ematrisk Lis:te over Detaihn·is•m."11e, 
om de i vedikoonunende iKvartallsmaaneds: føi; te 

Uge -0pg�ve,s, i Kiomrrmmen a.I denilles HianJd1end-e. 
AMe ,d,i se Pri ti.ster urudersøgoo, og pa,a Grund
l•ag af derrn beregnes det ha.lvaarUg,e » Pristal« i 
:8ebruar og August (for Tid1en 212), deT har 
.�.a,a, a.f,gø:rernd·e Betydrni11·g for hele La:n,de1s, Løn
forh:d11d - ikke alene Tj-enes-tamæin(]enes. 

Nu i Apria har j,eg for m1 Ga/11.gs Sky1d •ladet 
to for.skel'lige P.ersioner gaa r1mdt ti1! de fors::k,el
Ji.ge H.arndlend,e for at faa oplyst Priserne, d:mn, 
d,e H�m,d,J;e,n,de er pligtige at opgive. 

Der vi.ser s•i1g .da. &bore U-0vereThS!Stemmehser i 
Opgiv•eloonne . .Spør,gSl11'laalene paa Sfk·eunamme er 
,k1,a11e .nok, <men synes aiLJ,j,gevcl ldel:vis � for
,c;la.aede, hvad ,d,er 1er ret uhe�1hgt, iJSær .naar 
man tæn:ker p,aa, at det sa,mme ,maaske s,ker 
ma.n,ge it.eder wden Ta�'like· :om den store Be
tydning, &goo har for os aHe. 

Slig,tebrød tiJ 80 Ør,e ·01�g,i ves ,et ted al -v,eje 
1200 Grarrn, et andet Slbec1 koster 1300 G1�am 60 
Øre, •et h'<'ld1ie Sted op,giv•es 70 Øre. Et Fransk
brød• paa 600 Gr.arrn :op,givæ et Sted at kioote 30 
Øre, et ,am,d•et Sted 60 Ø1'e, et tredie faiar, IIIllan 
750 Grarm for 60 Øre, et fje11de opgives,. 160 
Gr.airn for 60 Ør,e. A:l'i'saa hen i Vejret det ·hele. 
Flo:mn�l: 3 iteder 44 Øre, 'Øt Steæ 41 Øre pr. lkg. 
By•ggryn: 50, f>2 og 60 Øre, Havregryn: 60, 90, 
98 ,og 100 Øre. R.is,gryn (.01;d,inære hele Gryn): 
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'i>ANSKfuoMOTIVTiDENDE 
75, 90 og 100 Øre. ag.ogiryn: 70 og O Øre. 
Gufa Ærter: 60, 90, 100 ,og 120 Øre. Hugget 
Meli-s: 71 o� 74 Øre. Tørrede Abrilooser: 4-00, 
li25 og 500 Øre. S'V'esker: 2.00, 210, 220. Bøn.i1,er: 
2 0 og 300. ,Færøiske F:i&k,ebo!Oer: 95, 115, 120. 
.Hoenlwgl1e Ærter (,grove): 65,110, 115, 135. Mar- 1 

· garinoe: 190 og 2'30. Pal!Illin: 180 iog 190. Ok, e
kød: F1orkoo:· 110, 130, 150, 180. kært Kød:
I 0, 200, 220. Kalvekød: F1orkød: 70-150. K'l-ip
fisk: 200-220. Hvirdikaal: rn-14-16. K,artof
ler i større Partier pr. 50 kg: 300, 550, 600.
Bnm Sæbe: 80, 5•, 90. Herrestø·vler, :Boxoa,U,
gennem ,ye,de: 22, 24-, 2 .50, og 30 Kr.

Peter Trautner. 

Den af Borgme teren foretagllle Under
søg1el e tyder J)aa, ,at de Handlende og de 
Næi-ing,sdrivende ikke tag,er <lfyldni'llgen 
af di e' kemaer særlig højtidelig,t . .Og det 
ha,r· dog ,d,en •aller tør· te Betydning at f.aa 
de viT-kelige Priser frem ,og ikke noget 'helt 
hen i Vejret. 

Mon der ikk,e trrong til en Fornn-
dring i h le Pristal.systemet? 

iNaar d-et kræves, at Lønning,e.r m. m. 
ka,1 rette sig -e.fte!' Pristallet, .har alle, om 

sroal modtage Lønn;i,ng efter denne Bereg
ningsmaade, Kr-av paia, at Pristallet udreg-

, 

nes nøjagtigt efter amvit-tigihedisfulde Op
gjv,elser og ikroe paa Gru<ridlag af T•al, d'er 
bevidst eller ubevic1st -er fuldstændig fejl
agtige. 

AF N O R M ER I N G S LO VEN. 

Af det i F,olketinget den 5. Maj f.rem
.·atte For,slag ska:l vi citere de tykker, 
·om ·'1ar nogen Tntercs •C for Lokomotiv
mænd.ene.

Det bemærtkes,, al -man i'kke pa,a idet Tiids
pun.k t, Ida Tor !l.a,g-et uc1arbej,d , er i tanrd ti± at 
give nogen fu,J,a tæwdi·g Over igtl. ·ov,er de P.erso
ual-ereduktioner i normerede tihlinger, som føl
ger af de alm1inrdelige SlpairebestræbeLoor, der 
har gjort ,sj.g gæ1derud,e barude før· -og efter, at 
Statsbaneudva,lget af 9. 'e])'liernber 1920 har af
gh•et Betamknin,g, pecielt den eid:Jægge1 e af 
,·i e Aid.mini.srlrati,onsk,o,ntorer, som ,er sket ehl·er 
vi1l ike i Henholld Lil d·eld,erom i ,den næv:nte B.e
lærnlnling f1•ømsal!te For '1,ag, sa,mt af de nye 

Tjeruestetådsregler, der er indførte i 0verens
slemmehsie med ,dan .al Sparekmmnri: ionen af 
21. F,ebruær 1921 afgiv11e 1. Betænkning. En
saiardan Ov•er igt med deraf følgende Ænidrinrg -
f-ors,l-aig vil Id rimod fremk.O'Ulllile un,d,er Lovfor
s:iagets Boebandling i Rigsdagen.

Olm de enk€'1te PunMer i Fo lrugel s·kal man 
bemæTke føLgend,e: 

Ti� 26. 
Ved Punkt 219 ri Nio11P1erh1g; fov for Fin.ans

aar,et 1921-22 er der givet Bemyndigels,e Lil 
in,dtilJ: videre at oprethoLd•e Korustitutioneme for 
3.1 Tjenestemænd, •der er k-011stituer,ede sa.,a;Jedes: 

1 · æn M-a.&lcin,ingeniør af 2. Grad, 
111 oom Fuldmægtige, 
19 soon Kontrolører af 2. Grad. 

lidet man om dJi, se titlllinger henviser ti:1! det 
i Fm1 Laig;et ti'l bemeldte IOI'IJTleri:ngslov, Rig,s
da:g,stiderudoe for H}20-21, Tiil'læg A., S,p. 5197-
98, bemærkede, !kat man em:l'videre anføre føl
.gend:e: 

Medens det ·vel er Genforening,en med de 1,øn
rderjyichsike Lanrdsideæ-, der var den ydT•e A111led·
ning .tiJ. ldisse- Stilling-er 0prette'1 oe, var -der d•og 
for ·die fles·te ved'komrmen<le atlolerede inden .Gen
foreningen Trang ti1l dem, en Trang, s•om y,der
Hg,eore e-r brevet forøget ved det MoeraTbej-de, om 
Genfor,eningen ,medførte. Heraf følger og,s,aa, at 
die i,k,ke er blv·e.n overflød:igg_jort af 'den Om læn
dighed·, at setve d-en vanstke'l'i,gie Overgangstid· nu 
i rd·et væsen Hige er forbi. raar man betragter de 
paagæcd,erud,e Slt.ill111i rrger Betyid n.ing og N ød·ven
d�ghetd unoder de nuværende· ForhoLd, kommer 
man l1i1l d'et Resu'ltat, at bor1:s-el fra de ti1linger, 
som bortf,rul,der ;yied_ ed'lægge!Lse af Disotriklernes 

iekr,eta,riater, kan ingen ,af d•em betragte& om 
o,·erflødig, moen paa den ,and,en itd1e er natur-
1 ig•vi nogle af dem: meTe 'Paat.ræng,emfo nøldven
cl1ige end ,a,n,dre. Man har derfor unrder.søgl, 
hvi,lke StiRinger det maa anses f,or særlig paa
ikrævet a:t oprette � Øjebhkik.et, Qg er kommet Hl 
det R, u1ltat, at dette ,k,an si,g,eisom fø1gen,d,e: 

j om Ma:sJ.cinin•geniør ,af 2. Gra,d, 
f> ··oim Fulrdmægtigie, ·

4 -am iK.on.tvolører ,af 2. Gra,c!.
Meden,s• man om de to sidstnævnte Grupper 

henvti er ti� rdel :nedenfor ,ti,] iPm1:kterne 28 og 
32 bemærked,e, kal man. her om tden for laaede 
Stil,Jin,g· ,som M-a.sikining,en'iø,r af 2.' Grad anføre: 

Eifler at 'StiHingen om Ekspeditionssekretær 
i Ma kirukontoret er bortf.a-�d,et, s,aruledes at man 
ikke hffi•jg,ennern Jmn knyt-te en Ingeruiøi·a.ss.i
slenl mere varigt ti'! MasilcinJrnnboret, vi1l det væ
re :af megel tor Betyld·n'irug, at der t.a-d:ig kan 
være en moecl' Ji,I,a kin,kontCYl'et Forretninger nøje 
kendt Mas!kinin,gen�ør -knyttet bi•I Kontoret for al 
b.i· laa Kontarchefen og val'el.age ililorretni.n•gerne 
uJ11der hans Forfaltd. 
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'i>ANSKfQ.KoMOTtVfaoENDE 
Dette maa ans-e.s s:aa meget mere 11ødvendigl, 

som Ingeniøria si!slenter og Ek traingeniører al 
Hensyn ti,[ deres ,dldannel e k9"n michlerlidrigl 
bør be •kæ rbige paa Kon lorel, og ] orretn ing -
gan,g;en li•der ved jævnU-git I er onskifle blandt 
l□g(lniører, . om ka,l vare'lag,e ,de egenUige Kon
lorfoTr,elninger.

De 2 p,aa ·selre M·a kinkonlore't' ansalte ?iia
skiruingen i ører ,af 2. Grad, nem1ig Masik'in i ng,c
niøren tor ] abriklilsynel og Mas,ki n ing niø'l·en 
for Lø11ning;svæ ·enel, er saa stærkt oplagel af 
de ,d n pa.ahvi'len'Cle Arbejder, at rna,n ikrke kan 
paa,læg�e d-em Ledelsen a,f IfonrLorel clagibge 
Forrelning,er, uden at cleres 'særlige A-rbej-de 
vihde hde derved. , , 

Ved Opretlel•se ar ,den for 1la.aed·e Liil'Ling 
kan en lil'li.ug som Ingeniør· ri ·len.l ind,drage 

Om rcle enJrnlle lil,lin1ger bemær.ke 
'Iil a) Del Arbejde, 1der er henJa.gl under den 

kon tiluerecJ:c Fulld1111a�g,lig, be taar foru<len ar el 
slo,rt Anta·I a1Jmi_Tudel1ig<' Ek, · p diliouer og Kon[e
renoer i Behan,clJringen af fø'lgenrde særlig,e ' 1a
ger: 

ager v,edrøren-de •d-el v.ed ta ])anerne be
skæftigooe, ikke fast ansatle l;'c.r onaJes Løn-

,og Arbej·ds.f\)rhold, a,ger vedrørende Værk-
sted - og Hemri earbejde-rne lo\'C og Ar
l5ej.dstf<orhohd, ag,er v cl,rørende Tjene le
liden H-egurlering, 01'errarb�j-d· penge rn. m,, S•a
g r vedro-refftde Fe1•ie, Tjenerslefrjhed O" _Tirde
ling ,arf .E r.idage og rnirornn sager. 

Han er om Hegel d uden Prolokorl.fører ved 
de muntlHig,e Forha.nd'ling()r, id-er føre· nrnd Or
g,awi- ationerne. 

Da det maa ans-es for garn�ke ucJielukl--el, at 
d,e,l unicler K,01-1Lorel henli.øre.nde Arbej1de vil 
kt11111'e be trj,d,es ,af ,den fa l 1_1cl.n.ævnle Fu'llcl,mæg
tig alene, og d,a• man undei: Hen vn liJ den me
get viidtræikk-enrd'e oko1nomå1 kc Bclyrd·nfog, -som 
nelop ide Sager, der er henlagt uruder ,den nu 
konsilituereide Fu1Jdmæg.tig, har foT talsbaner
ne, maa anse det for paakrævel, ,al ,de gøres ,lil 
Gen ·tan•cl foT en ærLig omhyg;gølig Behamdling, 
maa ,m,a n ·Iæg,ge over01,d•enbl1ig ,meg,en Vægl paa. 
al der ,g;iv-es Bev.illing ti'l. ormeri11g.0.,f en Fuikl
rnægtigis,Wling -mer,e. ;i_ ,Kontorel. 

Ti,l 30. 
I �j11,.1 den 10. Januar 1!122 afgivrw Betænk� 

ning har iKommiss•ion(;ln ang;a-aende Stall haner
nes Per onal · Inslruklion gøru.1,em 011clrer m. 
m. bl. a. tirH-e'l For lag �m, ,at ,de, Udka,sl til Or
drer, ider udarbejdes i mange C'nkelte Kontorer,
rinden Ud ernde'lsen pa erer el enkelt KonLoT i
G<meralsekrelaria,Lel, ror ,al man der1gennem 
kan til·vejebrin,ge 'kkeThed for, at Orchen er 
sy lemal<i k rrigtigl opsLilrlel og jrndarbejdes paa 
relle Ma.a1de i ,det paagæJiclende Ordrestof, hvi•I-

ket Slid le er a:a 1111eg(lt vrigtigere, om 'der nu er 
roretagel en lor peciali ering a.r ·b1,d-re a,m
lingeme med d�l :l<"'ormawl, at hver efrk It Tje
neslermand kun· [aar de Or,drer, •],an har Brug 
for. Til delle Arbejde vil - foruden hl.

. 
a. K-0-·

•difi:kal�on af del af Di trikterne udgivne In-
lruklion lof - komme andel, der 'lige om -det

oven ror nævn le vil være af varig Art, nemtlig
tegelrmæ ig .Udarbejde! e af rellecle Indholds-

1, 
forteg,1eil er og agregi tre, regelrnæs i� K,oo i-
fikalion af de saaka,�dle •M' dcleLeiser fra Ge-•
neraldirekloralel«, ager om lnstruklion,s
sporg maaJel � Almincletlii.ghed, tllcrdvirkllin-g ved
Ko1,reklurlæ ning, ]orhandling med Bogtryk
keri r og Hegn,<;kab med a'll,e Oplag a,f .lnslruk-
lionssloL ' ''

Hele clen11e V1irksomhed l'il bl·ive <}J aa bely
deligl �}mfF)ng og aa 1sipcc;iel Karakter,- ,al del,
t!fler Kommis ionens MCJ1ing vil v�re Tigligl at
henlæg•ge ,den unrder er� heslemt Tjene. le-mand,
hvis Tid ,del i del l'æ<Sentlige forudsætte' at ville
be laglægg,e. · •l)a Arbejdets relle d føre•Jse der
hos Yil være iikk blot ar øtkonomi k Bely I rung,
•id l ta banernps 1clgifler Lil Udgivelse a[ OT-
1Clre- og In lruklion •s.tor anrdrager te(nmeli,g sto
re B løb, men a[ afgør n,dc Belydni□" f r, al
en ;neg,el paakræret E11 artelhccl mød Hens,yn
til Personalels ] n lnrklion sikre·, btr Kommi -
sionen in:dstillGI, al den pa,agældertd·e 'rjen-esle
mand bør være a.r en mere overordnet Charge.

faet Minislcriet for sril veclkomirnenicle kan
tillnode denne In1dslilling, øger ·nian hervC'd
Hjemmel Lil An ætlel ·e af en KonLrolor ar 1.
Gracl i General. e-kretaria,let.

1'il c) nrder 2. Di trikts Ma kinljenosle 
der en om Kontro'iør af 2. ·Grad konsl•ilueret 

A,-sistenl ,merl ista,noe af 9 ,an alle Arbejdet 
l' eclrorcrnde LokomoliYp •r onaJets Emolumenter, 

ta li stik over Personale . · ,cl n yllel e. Lolromo
•li vemC's Kul- og Oljeregns1kab, In Yen tarregn
. kab .sa1111l -den tiil nævn le Arhejtder horende Bog
forin,g. · Delle· ArbC'jde •er aa C'h,,.l,pntlig'l og 
ovcrorclnel, •8il man maa an e ,de� ror paakræ-
1" L al Lederen af del bør være K,onlrolor. 

Til 33. 
Da del . la-cl ig · vi er ig ald,eles nød vend1igt 

.al føre �il ,mer.e effekbiv Konlrol med. Arbejdet 
i CønlTaln rkslederne i Koben haYn og Aarhu,, 
end -clC?l er 1m�uligt med. del m1,'æren•de Antal 
,-,l'rkme. lre, r.oresla,a '1Cli.- e Anla1l forøget med, 
18, n mlig !) Lirl !hver ,ar de nærn,lc Væ,rk leder. 
Del paagæl·dencle Til yn Ll'cl rør 11u. a[ Haan,cl
nerkere, dC'r rungere;i;, om He. rve-Værkm (re 
og som saacl;ci�Jn.e· oppC'b,erC'r g,anske nrnrne Lo11 
som VrC'rk,m slre. 
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'i>ANSKfuoMOTIVTiDENDE 
Ti[ 315. ' stederne m. fl. lønm'Il'gsrmæssigt Jm111 .sammen.-

Der ,søg,es, Bevirnng Lil Ansæltelse af 2 Vogn- sti'l,tes med, Statstjenestemænd, selv ,om ide er 
mestre ti1 den nye Go,ds� .og R,a,ngers.ta.tion paa pens-iorusiber.etti,gøcl<e. 
Nørrebro, der ventes taget ,i Br·ug i •en næmnere Antail�et af Stå.tsrtjenestein11a.n1d ti'llinger er i 
Freimrt.ild .. Desud1en øæker man at kunne an- Fo1isk1,gel' ·opført med 43,835. Det nuvære11de 
-æU& en Vognmæter tiil. Ledel e æf Arbejdet p,a.a foktisJ<,e AntaJ, T-j,enestemænd vil s1vare ret nøje

H jælJJevænks,tedet i Aa1lborg,, ·der er i &tærk Ud- hertii1. Ga n.sk,e v,is,t •er d-e1· alb-cl en Del :Sti'Hing,er, 
vikLin,g .o,g b&sikæftiger •en ikke l'inge Arbejds- der rnj,dilertidig sbaar ubesiatte, og bl:. a. i111d,enfor 
styrke. Den nu·værerude Arbejids[eder er en Hærens, ilov1rnæ.si.s:i.ge Rarrnrme,r er der en Deil. Le-
Haan,d vær.kier. Urnch�r Hensyn til. ·æen Ud\'iideLS'e <hghed, men praa 19,011 �den Side er •æ�r, :navnlig 
af Arbej,d,et i Hjælpeværkstødet, som man &bræ- for P.os,tvæsen,et og, Statsbanerne, fur det ilwm-
ber hen imod, vril det muligt se:rler·e blive ølli5ike- mend·e Finan:s1aar regoot med ,en Redurktion i 
hgt at .ansætte en Værk11nester 0111 ArbejidJStleder, Antallet af Tjm1est-emæ111d p,aa 1200 a 1500. . 
men in•d·l!i1I v.i•dere ·mrner :man at kunne nøjes Den •·amI•ede Løn, der tilk011Illmer ,d1�t nævnte
m1ecl ,en Vogin11111ester. . Antæl Sti.J.liinger, and1rager -efter de Beløb, hvor

' 

Tir\ 3Q a og 32 b.
Efter al K1øbenh,a:vn•s Nmidbanegaard •er ned

lagt, er Bevillingen ti1I ,en Lokomoti-vmester af 
·1. G1'!Wd 1rna ,d-enn& Sltatfon ,g1jort .overflød1ig, men
da Jvraskjnerne er ,overført bil K,øben'hav1IB God.s
banegaa11d, i hvillen Au·J.ed11åmg det nye R0Illllise
-anlæg ved Dybbølsbroen er ta,get i Brug, ·er diet
nød:vendi,g,t ·der at forøge Antrullet af Lokomo�iv
mes,tr•e med :I , ·der do,g kun behø'Ver at -være .af
2. G11arl. Til Geng,æl!d ønrsilrnr :man Hjemmel ti1
at -opi·y:kike -er!' SltiHi'111g 'scmi Lo1k-oonotivo:nes1Jer af
2. Gr,a,cl til 1. Graid, ide;t Arbejdet v1ed: Maskinde
potert i Slkand�rhorg .a!ll&rede længe har -vær,et .
saa am.fattende, -at man mener, iat ,det bør be-
lrjdes af en Lokomotivmes-ter af l. 'Grad. Det

skal i denne Forbin,del.se bemærkes·, ,at der arle
re,de for fJere A,ai· .s�d1en af Admini,srtmtio11en er
givet verdk<0<mllTie111de 01,g,anis,a uio11 '.I'ir1sagn ,oon, 
at man v1irl ,søge Hjem:mel ti:l Ansættel�e af en 
Lokomoli vrnes-ter a ( :i. Gra,d i Sikat1•c1'erborg.

'T',a.llet af Loikomotivmestre af L og 2. Grad 
paa virkes · ,aal�cles i-k'ke af ,de srtitl.ede ForsJa_g. 

S T A T E N S L 0 N N I N G S U D G I F T E R '�) 

Efter F,01,s,kugene ti1 F-i11a11,s11ov for Ffin-ans
aa.ret 19,22-�3 har Det stabsti,sk•e Dep,a.rtellllent 
foretagel •en Op,gørn1ls1e .af Al1trul,l-et ,af ,de i For
slaget .opforte · :tatstjeneistema1n,d11 .ti'Hinger og ,de 
hertil[ bu-cl:g,etLerede Lø1rniJ1g�r. 1 

.Sta ttje,nestema.Il!C:Usi&"1.i:Ji1inge.r er kun- rde faste, 
pensim1:sberettigelllde S1JiltLing1er, for hv:i:like Løn-
11 ingen er fo,s,bs•at j Tj,en,etsrtem!andisloven -elller i 
Tirllæg hertu; ·og, hvis, An-bæl er bestell11t ved· Lov; 
hertil hører de-rfor ilk:ke Etle'" ,ti:tllirruger, h001:orar
løm10d,e 1:Hilri.n,ger ,og ,anJclen ti,1 Stahsivirk Olll1.b.oo 
bwttet løs,ere Arbej,d:s'kraft, bges·om he.Her ikke
Hnandvæukere ,ogt Arbejdere ved1 Statsbaneværk-

*) Fra S�afu •ti:s:Jrn 'Eitenetn:ingex for Nov. 192t. 

med d-en er burl•getteret for næste Fin,ai11rs•aar, iaJt 
200 Mi1l1I:. Kr., 1d,er -paa Grmudl\øn og ,de :fors'ke<l
li1ge T'iHæg ford-el,er sfrg p,a,a følge11,dte Miaæd·e: 

Grundløn ......... . 
½ilder�ti1•læg1 • . • • • • • •  

Sited:ti'l11.e g . . . . . . . . . . 
iJfonjrmiktu1,trHæ ... . 
iOyrtidsitiHæg 
F,ors1k. 'Jrillæg 

Ia:lt .. 

:I 03,861,000 Kr. 
14,611,000 
13,078,000 
36,290,000 
31,9-81,000 

303,000 

200,114,000 Kr. 

De for Stedti.Jilæg, K,onjun:krturt.iOilæg -0g Dyr
t�d ti'.J'læg opførte Heløb er ka:hlrnlatoriske, ·1det 
,de g•æliden1d,e Lovbesrtelllllme\ts,er ,Qlffi Stedtillæg og 
Kon:iu.nktu.rtillæg u1dtJ.øbei· d,en 3,1. · Marts 19Q2; 
saalæng•e ny,e Bestermmelser heroou. :i:kke er v•ed
tag1ne, kan der dterEor intet sri'g,es om ide Beløb, 
h v,om.ned, djæ,e 'J'fil'læg f.aiktisik vil k.Oll1lll)'.H� ti'l Ud
beta,hng· i næste Fi11ansiaar. I BUJd,giettet er der' 
regnet mad ,d,e nu g,æMe.rud e Sats,er for Til!l'ærg,ene. 
nyrtidstillæget •er i BwdgeLtert beregnet efter de 
for indevæ1,e111de Hralvaar ,gælderude Satser: 810 
1(r. ,a,a.rlrig for Bmisø1;ge.J.'e og 540 Kr. for Ilcke
F,orsør.ge·re med ,en ·P1,ocentbeg,ræ111Snin·g for 
Grurnd!Jønni'l:Lger unider 1800 Kr.; men det ti'l 
Ud bet.aliing ik.Cfilllll10111d1& Beløb vi!l. være· ,afhængigt 
af, hvilike Sats1e.r tder bmv•er rdre ,gæMenide i de to 
I-ftat-va,ar Aprrl'--4.S�pitermber 1922 iog Oktober
rn122--1M-a1�bs• 1923. I•indeværenid·e 1<':i:n,an ·aar,
-da Satserne har været: ri førnte Hra:l�rua.r 1134,
henho'l:dsv-is 756 Kr., i anrd,et Ha!l'vaar 810, hen
hoM:s1V'i.,s 540 Kr., vil Dyrtids,t.iill�get ,til 'Stats
Tj,e111eistemærudteillle medføre •eu1. Urdg:ift p,a,a ca. 
37 Mn,m. KT. Der roan regrnes med:, 1at oa. 2/:i af 
Tjeniestemænd,ene •er �orsørge.r-e (ca. 29,000) og 
1/3 IHe-:80:r,s-øvgere (,oa. 14,500). Da B011d,e1in
g-en imellem F·orsør,grere -og, Ikke-Bor ørge1,e ill,e 
paa Forhaand kan :op.gøres Jl:Øj,a,grbgt for Fi
Iians•aaret, føuger ,d,er ·ogs.aa heraf ,en vis· Usiik.
k&rhed ved Butd-getberingeri. af Ud-giiten til Dyr
.t�dstiHæget.· 
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'i>ANSK,&KOMOTtVliDENDE 
Antal 

Tjenestemænd Lønning 
Statsbanerne ........ 17,38 76,508,000 Kr. 
Postvæsenet . . . . . . . . . 9,34-5 36,191,000 • 
Telegrafvæsen et . . . . . . . 2,4-29 10,0'1-0,000 « 
Slats kovc, Statshavne og 

forskellige StatsvirkRom
heder 

Stalsraadel og Statsmini-
steriet .......... . 

Udenrigsministeriet m. v ,
Land brngsrni nisteriel m. v. 
·1 ndem·igsministeriel m. v. 
Ministeriel fo.r off. Arbej-

der m. v. 

22 
204-
526 

317 

171 
126 Handel ministeriel m. v . .  

.Justitsministeriet m. v ... 2,717 
Kirkeministeriet og Under
visningsmini leriel 1T1. v. . 1,770 
Krigsministeriel m. v ... , 3,368 
Marineministeriet m. v, . . 1,953 
Finansministeriel rn. v.(her 

undE'r ToldvæsPnel) . . . 3,028 

283,000 • 
1,420 ,000 • 

3,032,000 • 
1,912,000 • 

987,000 • 
789,000 » 

111.,4-43,000 • 

l l.297,000 • 
17, [35,000 • 

9Afl1,00(? > 

14-,104,000 • 

200,llli-,OOO Kr. 

Grundløn Antal Tjenestem. Saml. Lønn. Konjunk-
1000 Kr. turtWæg. 

1000 Kr. 
Indtil 1,li-99 T<r. 4-,36(i [2,24-3 3,114 

J.,500- 1,599 - 1,361 4,200 J,021 
1,600- 1,799 - 2,64-5 9,535 2,068 
1,800- 2,399 - 26,108 110,602 21,1fl7 
2/1-00- 2,899 - 1,886 9,660 l,581� 
2,900- 3,399 - 2,333 12 745 2,030 
8,400- 3,899 - 419 ·2:598 377 
3,900- 4,399 - 1,166 7,183 1,084, 

,',/•00- 4-,899 1,529 ' ll,269 l/•68 
'•,900- 5,399 - 106 840 t05 
5/•00- '6,399 - 64ft 5,126 676 
U,/400- 7,399 - 317 3,037 352 
7,4-00- 8,399 - 553 5,800 G80 
8/•00-10,399 - 211 2,576 285 

10,-\00 l<I'. og derover 191 2,700 304 

lait .. 43,835 200,J [4- 36,290 

Omsrtairue;rude ,er [l]eclde.lt en Fo1�d,eling af Tje
nestemrurudmtiJllirrrgeme ,og Lømri:ngisrudgiften paa 

kun liaider sig opgøre ,g;a.nstke 01IDrtrentligrt, men 
kan an laa.s !Ji'l ca. 33 1'[il!l. Kr., samt en Rækllre 
Honorarbe1øb, tder y,deis1 Tjenesrtemærnd 10g anrdm 
for ær•lig,e ];I veTY ud,enfor den •egentllige Ger
ning; hrerti} med1giaar 6 a 6'/2 Miill. Kr. Der er 
dog h,erved siet bort foa Bieløb, der er beregnet til 
at holde Mod-ta,g,eren _kirud:e�løs fur Udgifter, om 
Tjeneslens· særligie Art med:fører (Dagpenge, Kø
repenge rm. v.), og s:om. d�r.for nærmest maa 
henDegnes. ti1 Driltsomkæln.ingerne for vedk,om
merud� Virksomhed saavel mn for Ov,erarbej,ds
betMing o. li.gu. 

.riil. Sbate'l1s l,ø 1m.i rt1,gs1.11d·gifler maa enJdvidere 
henregnes Udgiften til Pensioneringen af ai
gaaed:e Tjeinesternærnd :og ·deres, efterladte; SOIIII 
a 11.Sta..aiet Utdgi ft ti!t P,ensriomer og Konjunktur- og 
Dyrti,di ti'l:læg herbil er ·'Paa Fin.an 1ovfæ.· laget 
for 19•2i2_.J23 opført 24,110,000 Kr., hviori dog 
mrua fradrages henv,ed 3 Mill. Kr., der tilbage
ho]de.s i Tjenestemænidenes· Lørmi.11,g .soon B:iidr,a,g 
til Dækning ai Sta.tem P,e111sion,s1udigifter (2¼ 
pCt. ar Grun,dl1øn -og Aldersti'liæg). 

om Tli.Lskud til Lørnlii.ng af Folkesk10lens Læ
rnr-e 'Uden.for il(øben havn v-iil twten efter de 
nugæl!den-d-e Regil,er karrume tij ,at ud.r-ede for 
l92i2-23 d.alt 24,6 Miill. Kr. ,og til P�n
,siioneri.ng ,ruf Folk1es,kole11 Lærere, hvoraf

tat-en Ludreder Hatlvdelen, 2,9 Mill. • Kr. 
,samt , om Tti,1,,s,ku,d tiQ Lønning og PffilJSione
,r.in.g af J<1o1J.;k,eikirkens· Præsterm. fl., hVlOrli'l. Ud
giften dog fortrin vis paahvile:r de ærlige k,ii-
kelige Lndtæg.te:r, henholtds,vi , 2,2· ,og 0,9 M.il,l.K.l.'. 

Den. samlede Lønningsudgift, d,er er opført 
paa Finan.slovforsilruget for 1922-23, kan her
eHer ,o.rYgøxes, tii 290 a 295 M-iltJ.. Kr. Heraf ud
gør ,i1mid1�ertid: Konjun'ktur:tiliæg -og Dyrti!d till...: 
h� hvor j,sær ca. 50 Mili. Kr., ·hvii\ke B�løb ' 
01,er,a,l t er be11egnecl.e· efter de nugæ�æeTIJd,e Sa,tser 
og derfor ·kum, kan op.fø1�es s1orm ans.la:aed-e. 

de fors'.kiellige størl'e tats;virlks·omh€Jder og de (j 
enkelte Mirnis,terim- med derunder høl'erude In
slitutioner og ili\Jrvaltnin,gisgren,e, :d•org er Kirke
rn.i.)lislt.er.iet og Undervmn.ingisrrrinIBter:iet ,opf.ørt 
i:mdier ieet. 

PERSONTOGENES HASTIGHED 

Oversat af V. P. Hansen efter Der Weltverkehr 
und sein Teknik in 20. Jahrhundert von 

Prof. Dr. Ing. Otto Blurn. 
·Enidvtlide:ve er f,Qll',etaget ,en :ffio1,d-Oling af ' _ 'ta

t·en,9 Tjenestemæil!d i Klas:s•er efter den Gru:nJd-
1øn, die oppebæ1,er, ,o.g ioreta,get en Beregning, a:f 
<let pa,a ·hv,er Klia,sse fa1dende .s.aml·ede Lønni.J.1igs
beløb. Ind1delingen i K.'l.3JSISleT s,varer til d,e for
i 1kellige Siats-m,, for Konjun'.kturtillæ'g,et; dette 
ydes nu med 50 pOt. af Grun1d1l00hllen til Lønnin
ger under 1500 Kr. ,og s,tigier til 1'590 Kr. for 
Lønnin:ger paa l0,4DO Kr. iog ,derover. 

:Statens Lønmngsu:d•gifter er ik,ke begiræn et 
til Løruningerne 10g ·dermed føLgiood� Till1æg m. v. 
til Tjenøstemæ11dene, idet der maa føjes, dertil: 
Lønnen tif det- i Struteoo fors,kellige Virksom
heder 'l01Srt ,ansatte Personale (!)}. a. Elever, 
Statshan:ern,es illl. fl. Arbej,d,er-e), hvill:-et Beløb 

I Jernbanedriften skelnes der mellem 
forskellige Arter af Hastigheder. 

1. Kørehastigheden er den paa et be
s tern t Sted virkelige Hastighed.

2. Den gennemsnitlige Kørehastighed,
er Gennemsnitshastigheden som et
Tog mellem to Stationer løber, naar
det ingen Mellemophold har.

3. Den højeste Hastighed, er den hø
jeste Kørehastighed et Tog maa op-
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'i) ANSK.fQ_KoMOTIV1i DEN DE 
naa paa en kortere eller længere 
Strækning. 

4. Rejsehastigheden, er Gennemsnits
hastigheden ibereo-net Ophold paa
Stationerne.

For den Rejsende er Rejsehastighe
den, for Jem banedriften er den høje te 
I{as tig hed betydningsfuld. 

Kørehastigheden af Stephensons "Ra
ket" (1 29) var omtrent 32 Km.(r., og 
1837 opnaaede Stephenson højeste Ha
stighed af 60 Km./T. 1 71 blev i Tysk
land en højeste Hastighed af 90 Km./r. 
under gunstige Forhold tilladt, men blev 
ikke anvendt ved Køreplanskonstrukti
onen, oo- i 1875 ned at til 75 Km./T., 
dog blev 90 Km./T. undtagelse vis til
ladt Ved;Indførelsen af den gennemgaa
ende Brem ·e forhøjedes Hastigheden til 
80 Km./T., og 1905 da Bremsen var un
dergaaet en 'betydelig Forbedring blev 
Hastigheden sat til 100 Km.f'r., og siden 
191!3 til 105 Km./T. 

Rejsehastigheden ligger noget under 
Gennemsnitshastigheden, ogsaa for gen
nemkørende Tog, og endnu mere under 
naar der er flere Ophold paa 1ellem
stationerne. Da man indtil l 50 ikke 
kendte Hurtigtog, som •ikke holdt ved 
Mellem tationer, var Rej ehastigheden 
ikke over 30 Km./T., den blev før t for
højet, da man indførte Hurtigtog, og 
kørte igennem paa Mellemstationerne. 
Ved Borttagning af Mellemopholdene, 
i Forbindelse med den forhøjede Køre
ha tighed, stegRej ehastigheden hvilket 
ses af nedenstaaende Tabel over træk
ningen Berlin-Hamborg. 

� B e r I i n - H a m b o r g. 
Rejsehastigheden Antal 

1 95 
1900 
1905 
1912/13 

0 
0 

83 
88 

l 
l 
1 

Ophold paa mange Mellemstationer 
sætter Rejsehastigheden meget mere 
ned end der kan indvindes ved forhøjet 
Kørehastighed. Ved ethvert Mellemop-

. hold er det ikke alene den virkelio-e 
b 

Holdetid der gaar tabt, men Tiden som 
rnedgaar til at bringe Toget til Stands
ning, og igen bringe Toget op til den 
.Hastighed det var paa, da Lokomotiv
føl'eren tog sine Forhold regler for at 
bringe To a-et til Standsning. 

Ved et Hurtigtog hvor Kørehastig
heden er 70 Krn./T. er der f.Ek . ved hvert 
Mellemophold som kun er paa en· halv 
eller hel Minut, dog et Tidstab paa 4 
Minutter, og et Tog med90 til 100 Km.;T. 
med en halv Minuts Holdetid regnesmed 
et Tidstab af 5 Minutter. 

Paa en Strækning af 60 Km. Længde, 
hvor Togene har Kørehastighed af 70 
Krn/T vi er nedenstaaende Tabel hvorle
des Køretiden gaar op, og Rejsehåstighe
den gaar ned efter, som Opholdene 
forøges. 
Antal Ophold Fordret Køreti<l Opnaaet Rejsehastigh. 

pau:M"ellemst. i Minutter · i Km./T. 

55 65 

l 59 61. 
2 63 57 
3 67 54. 
4 71 51 
5 75 4 

i Kilometer/Timer. Hol<lestationer 

Vilde man nu med de 5 Ophold og den 
ringe Rejsehastighed af 48 Km. (trods 
70 Km. Kørehastighed) søge at hæve 
Rejehastigheden, ved at forhøje Køre
hastigheden, vilde man let se at der 
derved kun vilde1 opnaas lidt, da Stræk
ningerne gennemsnitlig mellem Ophol
dene sjælden er længere end 10 Km., 
og paa aa kort en Strækning, er det 
vanskelig med et svært Tog, efter Op
holdet at komme op paa den .fulde Fart 

1-51/52 36 
1853/54 46 
1870 48 
1875 55 
l 80 61 
18 5 60 
1 90 60 

• 

16 
12 
11 

7 
6 
7 
4 .

' 

før man skal holde igen. 
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'i) ANSK,fQ_ KOMOTIVliDENDE 
I dette Tilfælde vilde et Tog med 

90 Km. Kørehastighed og de 5 Ophold 
(for hvilket hver maa beregnes med et 
Tidsrum af 5 Minutter) bruge en Køre
tid paa 70 Minutter (til den 60 Km. 
lange Strækning) og kun opnaa en Rej
sehastighed af 52 Km. Desforuden for
øges Omkostningerne ved en saa for
ceret Kørsel, Merforbrug af Kul og Olie, 
mere Slitage paa Lokomotiv, Bremse og 
Overbygning. 

Høj Kørehastighed, og talrige Mel
lemophold, staar driftteknisk og forret
ningsmæssig fjendtlig over for· hinanden, 
- høj Rejsehastighed opnaas derfor
kun ved høj Kørehastighed over læn
gere Strækninger uden Ophold.

Det er derfor under disse Omstæn
digheder noget ubehageligt for en By hvor 
før alle Tog holdt, at der pludselig 
ved Køreplanens Omlægning farer et 
Tog forbi. Da bliver der gerne indgi
vet Klage til Jernbaneledelsen, og i 
Dagspressen bliver Jernbanen ikke sjæl
den angreben, og det bliver da gerne 
kun talt om "den halve Minut", som 
man ganske nemt kunde indvinde igen, 
men der foreligger jo ganske andre For
hold, som man enten ikke ved, eller ofte 
ikke vil vide. Selvfølgelig beflit ter Jern
baneledelsen sig paa, at bibeholde de 
bestaaende Forbindelser, og ikke pludse
lig afbryde dem. 

Forlsæll es. 

0 R DR E H 3 0 0, 
V ed .at læse Hr. F,ejring:s udrrnær k,ede 

Indlæg i »Dansk Lolmmotiv Tidende« Nr. 
.8 an,g:aa,ende oven:staaende OrdTe, for hvil
ket mang,e, tror jeg, med mig takk,er 1ham, 
kunde jeg ønske ,at faa Lov til i viort Blad 
•at uddiybe dette, j'eg syrues uretfærdige og
uden for al 1srund an,s gældende Forhold.
T,hi Forholdet ligg,er Themhg nu saaledes,
.at de ælidr,e ,og ældste Lo�omotiv:mænd,
altsa.-a dem, der længst har ydet Staten de
res Arbejde og Kræfter, og som haa:· ,op
naaet det Gode ( ! !) .at komme i f.ast 'I'ur,
nu ·er Mevne belffiill'ede med en intensiv
,samimentræng;t .al:tfor streng Tjeneste,

tr,eng,ere eoo Depoter'Iles- Lokomotivme-
1stre ville kun11'o 1have bUJdt de amme Men-

nesker for har tilbage, -da de v•ar yngre· 
•og Viar i Reser'verne, og vel næppe i Dag
kan byde <le Lokiomoti vmæoo', der findes i
Res,erv,erne med tilfældig Kørsel'. Er det
da .for meget &agt, at dette Forhold-er udern
for ,atl ,sullld Sallls og tillige uretfærdigt mod
die ældr,e?

Et Vaaben, s•om de aller fleste priV1ate
erihverviende har, som muig bliver tvun
get illld i et ,strengt og langvarig:t int,ensi vt
Arbejde, kan vi 1aldrig brug,e, thi vort Ar
bejdstempo fra R-ej ··ens BegyrudeLse til Op
høret ma.a og skal opre�hold,es. M.an k,an
nu ,en Gang ikke lhvile :sig til rSkovlen, el
ler halvsove paia Førerisædet, medens Kør
selen v,arer, man kan ikke isætte Arbejd.is
.tempoet ned, .for,di mian er træt og ma,ng
le:r Hvile, men :maa stille .alle sine Kræfter
og ihele E111ergi til Raadig:hed under Arbej
,det paa Lokiomotivet, derfor maa og skal
der tages Hensyn til Lokomotivgerningen
.som vær,ende den ,strengeste, mest usuruie
og ikk,e .at forgliømme ansrv.ar.sfuldeste Ger
ning indenfor Civiletaterne.

Endvidere ,synes •det mig o�saia at være
uden for al sund iSans at kiunne bla.Ilide
Dag- og . attjeneste .sammen, som man
blander et Spil K0irt. Der findes vel næppe
den Mand, som ikke ved eller vil i111drøm
me, ,at Nattj,enesten er langt mere trætte'Ilde
,og helbr•edsnedbrydeooe end Dagtjene te.
Jeg har den Mening, og jeg tr'or det
er rigtigt, .at man langt længere bev.arer
Sundihed og Krnft i Legemet ve<J_ Dagtje
neste ,og at- Nattjeneste ret hurtigt sætter
skadelige Spor paa Arbejdsluaften, og
hv:iis -dette er rigti�t, Lægeautoriteterne
paiastaar ,det, da bør der ,sandelig tages
Helllsyn ihertil ved Geninc1førelse ,af en 
Natprooentsrberegning, der giver Persona
let positiv Beskyttelse imod for tidligt at
blive ,opslidte ,og faa ødel,ag:t Helbr,edet.
Ubegribeligt er det ernd videre, -at vi .skal
være nødsagede til at ga,a ind under I l,av.e
ka,ar, fordi man er Statstj-enestemand.

I 

Der findes ,sikkert in.g,en private Ar-
bejdere, der vil slide og -slæbe Dag og Nat
for Arbejdsgiverne, og jo ældrn de bliver,
finde sig i at fra,a mere .at bestille til ,stedse

· lave.re Betaling. At de nu for Tiden rbe
staaende Forhold maa for,andres tH mere
rimelige for Lokomotivpersornalet er ,sik
lmrt uden for al Tvivl, iihi før ener senere
vil Dagen komme, hv,or a.lle l{!an .se, at det ·
er daarlig Økonomi at op.slide P•er.sonalet
for ticHigit, og Personalet bør i Tide ud!tale
sig mangestemmigt :paa rette .sted, før Le
gemskr.aften er br,udt eller en Ulykke er
sk,et.
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'i>�NsK.f2.KoMOTIVJIDENDE 
Sluttelig synes det mig, ,at Statstjene

stemænd .har Ji.g-e 1sa.a meget Ret som a111d:re 
til at kunne faa Tid til at viaretage deres 
private Sysler ,og ik1ke føle .sig s,tavnsbun
det af det altfor !hyppigt tilbagevendende 
Arbejde, •dier falder D.ag og Nat, Nrut og 
Dag, uden Ly,st eller Kraft til at varetage 
andet og morsommere Arbejde, og -e:ndda 
sjældent være rigtigt udihvilet. - En Stats
tjene,s:temand 1:kiarr •og vil ,alti,d kunne gøre 
fuld Tjeneste fo;r den Løn, ihan faar, selv 
om 'han fa.ar en med private Arbejderes 
Fritid pa,s ende Ligestilling. Og i Kraft 
af, at hans Tjeneste i l�ng,t høj-er,e. Grad 
end ,de private Arbejderes Tjeneste falder 
om Natten, er HerettigeLsen til en større 
Frihed meHem 'Tj,enes1,erne end for den 
dag1arhejdende A1�bejid.er indlysende. Imid
lertid ,er dette saa langt fra Tilfældet, og 
ved ;Ordre H. 300's Ikra.fttræd,en er Urime
ligheden v -okset betydeligt for ikke at tale 
om Højtiderne, hvor den er kæmpestor. 

Er d,en -d:a:niske tatstj.enestemand da 
·henr,egll),et i ·en 1,avere Kl.a.s-se end Medmen
nesker udenfor? Eller er Staten en d,aar
Hg og egoistisk Arbejdsgiver, der kun i . 
groift Maal loan p:re,s-se Arbejdskraf,ten u,d 
af Arbejderne, især de ældste og ældre? 
Og samtidigt enevældigt ,dildere vilkaiarlig 
Ned,ga.ng i Lønnen? .:fa, der er Gr,lmd til 

• at pør,g,e, og ,der er and·\:}lig ogsaa Gru:ncl
til at tag,e Skeen i den rigtige &and for 
den danske Stat,slokomotiv:rniandisstand ved 
i Tide at t,oppe af for det nu o,r.erihaancl
ta gende Misbrug af Lokomotivmænid.cne,s 
Ar b cjdskra ft og Y del ·e. 

Fredericia, i Maj 19122. 
J. D. Ifobe1·t.

2 5 ·AARS JUBILÆUM, 

' 

Den 1. J·unti kian LQ1kom-0tivførerne Hj. K.airn, 
1Dybb01Jsg,aide 25, 1. la:!,, iK.bh-vn. B., C. S.. Er:ik

. ,<,en, Branldgiaid-e 7, Ha,de Jev, V. P. H,au,senJ 
Øehlen ch:lægers:g,a,de, �nd,erborg, J. S• .. Michel
.sen, Kongenstræde 63 Sit., ,Tu�dieric1a, ;o,g V. G. V. 

Kruse, Wøri høfferg.aide 18, Nyborg, fejre 25 
Aar.sd,wg,en f•or 1dei,e:s Ansættelse oom Lokomotiv
.mænd ved tat banerne. 

All Op,mærkis10iffih€1d v,ed mit J L1bi,læu1m ,den 
1. Juni [rabedoo.

C. S. Eriksen, Hader J.ev.

NORDISK LOKOMOTIV MANDS FORBUND, 

J)en 27, 28 og :W Juni afholde1· ,,Nor
disk Lokomotinuands Forburn.l" J{ougres 
her i J{øbeuliarn. 

Nærmere Meddelelse ang. Tid, Sted, 
J)ag·sonleu 111. m. fremkommer i et senere

Nummer.

S I G N ALU D VAL GIET. 

Genera1J1d•it,ektoratet har a.ns-el ,d1et for øn.ske
Jigt, al forskellig,e ·af ,d,e a[ Komrni · ionen ved
rørerude S'ikk•erhed.sforhol1d'ene ved S.tab.sbanerne 
frem atte Forsl1wg, hvis Ce:nm.emf.øre'li&e nøid'Ven
diggør ÆndTinger i Sig;n,a,lreglementet, heu'Vi,sæ 
ti,l Behandting i ·et særligt Udw.l'lg, · ,om tiilli•ge 
. ku•Me .forøtag,e en 1R-evision af 11æV'Il.te Reg,]e
rnent. 

Dette Uld vail,g er nu nedsat, og .til. :8onmand 
for s1a.m1mc -er Banei.ngeniør .T. ·Kr:i.Stteru,;,en be
s•ki:kket. 

U,cl-vaJ.ge-t beslaar iøvrig,t af følgende Herrer: 
1Kionl-O'rchef R. N. Zac/1ariae, Genera:LdiTe.kto

::alet, M1rusfkin.ingeniør H. b. H. Havn-ing, Ge11e
ra.J.d1irekl,orate'l, Trafikin. ·peklør A. J. Joest, T'øn
der, Banei,ngeniør J. H. li'alck, H.onsen , Signa1-
ins,peklør H. Schmedes, truer, l\fasik,jnin:geniør 
E. H. Schmidt, Københa-vTL, s.amt udpeg,e,t af 
Dansk Lokomoliv,mands F-oreming Lokomotivfø� 
rer C. M. Christensen, København" 

Ti•! at via.Te'ba:ge F.orr.etning�r.ne oom Udval
gets S'Ck•relær er Ek traingeniør Monrad be
sk,i:k,ket. 

Ud1rni•g,et er ind•k,aildL ti-1 Mødre ,den 23. d- . 
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'i>ANSK&KoMOTIVliDENDE 

BILLETTER, Regnskab 

P,aa K:onloret kalll ichYr erh,o·l•dcs RabalbjHet
tcr li'! Tivoli og Z.o()llogisk Have. - KonLorel er 
clagli:gl aabent fra 10-4. 

FRA S 0 N DER JYLLAND, 

»Hejmcl,a'l« for •d·en 6. ,d, . indeholid.t følg,encle

liHe Nolibs•, der kan have lrnte1•esse for Stats1ba

n•erne.s Tjen,esteunænd: 

De konst'ituerede Ernbedsmæncl. 

J? r ,o c e. IS' -0 ilil D .a g p e n g ,e 11 •e. 

P:os,�m()SLer ,IfoJ1g,er Avn.sted, td·er i Maj 1!)20 
blev konslilueret som PoSJtmester i <Oll11Il1'Crs,ted 
og ,i :M,aj 1921 fi.k fo.st Ansættelse, har irncl tmv-
11,el ,.M\ni'Steri,el Li,! at bebale 712 Kr., soon man 
har udbeta:li ham for helt i Dag,penge. Ministe
riet paa tod· a1ge.n afvj t .som i:k,ke høreulde. 1111-
de.r Domstolene. 

Ø ,tr,e :Uands1•,et hen visre1· bl. ,a. Li'l det ;i P-0st
vrnænelti· fortrnhge Slkrivøl.se i �n Tj'CL g,i·vne Til

. s·,lgn :om Da:gpe.nge og k,ommer til' d,et Res,u,Hat, 
al Sagen meget vel 'kan ,a,fg,01:æ ,af Dorn:stol-ene, 
ilvi,lke.t ,derefter ·vil ke.. 

E·n S,a,g, af sairnrme Arl, de-r var ,ao1·'k1:g:t ,af .A ,_
si ,,;'le:n t · Frcclcni,k 'Em, Ha;derslev, fik det s,rurnrnc 
UdfaM. 

Afsked. 

Lokiomotivmeister II H. C. F. Knoop, K,orsør, 
efter An.søgning p,aa G.l"lmd af Svagelighed, med· 
P,en.sion fra 30. Jm1i 2'2 (min. AfSl1."'0d). 

Lolwrrnotivfører A. V. Jtml, Kbhavrus, God's
baneg,aa1,d, ,eHer 'A111sø,giniing 1)aa Gnmd af 'Va
geJiigih-ed med P,ønsi-on .fra 30. J un;i 22 (min. Af
sked). 

for 

Kong Christian IX's Underøtøtteløes
fond ved de danske Statsbaner 

fra 1. April 1921 til 31. .Marts 1922, 

I n dtæ gt. 
Overført fra forrige Regnskabsaar 
lndbetalte Bidrag i indeværende Regn-

skabsaar .... . 
Indvundne Renter ........... . 

Kr. Ø. 
172. 15 

380. 50
931. 41}

1484. 14 

Udg i f t. 
Udbetalte Understøttelser: 14 Portioner 

å 100 Kr.*) ............. . 
Portoudgifter . . . . . . . . . . . . . . . 
Beholdning at overføre til næste Regn-

skabsaar ............... . 

*J Understøttelserne blev udbetalte til:
2 En ker efter Stationsmestre, 
2 - Portører, 
2 - Ledvogtere, 
Enkern efter en Overportør, 

» Assistent,
»' Baneformand,
» Lokomotivfyrbøder,
» Haandværker,
» Depotarbejder,

et Stationsbud og
en .Matros.

Status 
den 31. Marts 1922. 

1400. 00 
10. 88 

73. 26 

1484. 14 

Beho l d n i nger. Kr: Ø. 
Beholdning i <len danske Landmands-

bank . . . . . . . . . . . . . . . . 73. 26 
Obligationer til paalydende Værdi 20300 

Kr. bogført for ............ 20 029 . .50 

20102,. 76

Gæ l d. 
Fondets Kapital . . 

, Beholdning til Disposition .. 

København, cle11 Bl. Marts 1922. 

Andersen Alstrup. 

20029. 50 
73.26 

20102. 76 

To l d berg, 
Sekr. 

Regnskabet er revideret og fundet i Overens-
stemmelse med de foreliggende Bilag. 

København, den 21. April 1922. 

Oscar Larsen. C. Wieth.
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} Hjalmar Hansen, t. Kl. Ko)!!!�i!?.�retning i
! Istedgade 32. Specialitet: Java Mocca Kaffe. :■. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦l 
HATTE SKJORTERSLIPS 

MAGASIN OSBORNE Egen Importderfor billigstJagtvej 57 - 'l'elt. Taga 1809 x.
(ved Folkets Hu1). 

Sålg direkte fra Lager, 
Glas, Porcelæn og Køkkenudstyr. 

F J E L L AN D E.R & LA R SE N 
Kontor og PrøvelagerTelf. Yest. 3858., Vesterbrogade 36, Bagbygningen. Telf. Vest. 3858.

St:itsbRnPfunktionrerPr 10 rOt. R!\hRt.

Meddelelse til alle Jernbanefunktionærer. 
Paa Grund a de vanskelige Tider, anbefaler vi vort 1. Kl. Herre

og Dameskræderi efter Maal til billigste Priser i Byen. En fin blaa 
engelsk Serges Habit 95 · Kr. Altid billligst da vi s&lv forarbejder. 

Pasning garanteres. : : Kredit indrømmes. 
Telefon Palæ 1779 y. 

1

Adelgade .-43 1 Kbh. 

1. Kl.8 Bageri & Kon
Sof ns And f

t

fS en ditori. Hillerødgade 26 

Etabli�aeroent et
Telef. ,,Ny Ravnsborg" Vst. 43

VesterfælledveJ 80-82. København
anbefales ærede Fagforeninger til

Møder og Baller. 
Ærb. I. C. Christoffersen.

H.C. Hansen,
62, Vesterbrogade 62. 

Trikotage� og Garnforretning. 
Stort Udvalg. 

Tlf. Taga 54 7 V.

W. Schabraham
forh. mangeaarig Tilskærer hosC. P. Lauritzen & Co. 

1. Klasses Herre- og DameskræderiTelefon Vester 1165 v.
VES'l'E RK H OGA DE 104. 

Skotøjsreparattons Værkstedet Borups Alle 24
anbefaler sig med lKlasses Arbejde til neden
staaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle 
Kr. lk,75, Herre Saaler Kr. 7,00, Herre Flæk
ker Ar, 1,75, Dame Saaler og Hæle Kr. 6 75 
Dame Saaler Kr.5,50, Dame Flælcker Kr. 1,25, For samvittig hedsfuld Forarbejdning 

garanteres. 
C. PETERSEN, Skomager. 

Underbeklædning- Strømper- S
.
okker

Th. Langs 
lste Kl.s Kolonial, Bageri, 

I. P. Madsen, Arkanagade 21. Ny Carlsb:ruv��i1�
fa;:

re_vesler 1896y.
BILLIGSTE PRISER Kun lste Klasses Varer anvendes. 

@ør SDereø �nbføb goø note filnnoncører. 

Nærværende Nummer er afi"VPret 

paa Avispostkontoret den 1 9. Maj 

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTE& 

H. J. HANSEN 
Skræl! nrnestPr

38, Sønder Boulevard 38. 
Anbefaler si_q til d' Hrr. Jembanemænd 

Telefon V e■ter 157 4 y. Lenrsnd11r til Var,lott,ri,-t.
Herre rnes Magas in 

Istedgade 64. Telf. Vester 220 x.Største Udvalg i Hatte, Huer ogltla11chetl!lkjorter. 5 pCt. til Jernbanefunktionærer.Største Udvalg paa Veslerbro i allef:;lflg-s Stranl1n.He. 

I 

tobak. 

Udsalg 
Hatte . 

Kjoler. 

Bluser 

. 3,85 

. 16,85 

. 6,15 · 

Nø'r"rebroga'de 63,. 
Hj. af l<apelvej. 

HERREKLÆDER PAA AFBETALING 
' , Smukt Udvalg i færdige Habitter ogOverfrakker. Maalarbejde udføres smukt og billigt.Prima eng!. Stoffer. Garanti for Pasning.

Berreskræderlet Valdemarsgade 49. Telefon Vester 1692 x
Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. Annoncf"-Expedition: Tlf. Vester 2895 v. eller Vester 8113. 

Udgaar 2 Gange roaanedlig. Vodroffsvej 3 b. København V.
Telefon Vester 8113 eller Vester 4011.AbounementHpris:· 6 Kr. aarlig.Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. Kontortid Kl. 10-4.

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkonerallå 11.

. . . 

. . . 
' . 
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