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25. AARS JUBILÆUM

n af ,·or Organi ·ation, før le · i· nd, 
Lol motivfor r l. Morten· 111, E bj rg, 
har den 1. , ptember v -
ret an al som Lokomotiv
mand i 25 ar. 

Fra vor Organi alio11s 
allerfør te Dage er han 
kendt I landt Lolomotiv
mænd ne i Danmark og 
kendt som en udmcc-rkel 
dygtig rga11isalions
mand. der har va�rcl med 
til al træffe fo-ør Is 1 

alle l mange vig ti (J'e 
,'porg maal d r har lig
gel for iden Organi ati
onens Stiftelse. Tidlig 
traadt M. frem i før ·Le 
Plan thi allerede ar 
1900 traadte han ind i Be tyrelsen for
"Dansk Lokomotiv.fører- og Fyrbøder
For ning", om den den Gang hed, 
og der lærte jeg L første Tang at 
kende. om d n klog o0 betænk mm og 
for Lokomotivrnæn<len ocialc oo øko
nomi Io" tilling varmt inbcl' rede For
kæmper han r, ot Bek nd:tsl ab og t 
V, n ka b, del altid har været mig en ær
lig Gl" de at have gjort. 

om sagt, i 1900 gik Morl n en for 
Io11sl Gang i11d, i Be"'l�'l'- I en og va1· m d 

Lil i et dvalg at lave 
Forening ns første Love, 
d r i alt væ entligt be
slaar HU om den Gang.
Allerede i 1902 gik M. ud 
ig n paa Grund af Be-
·Lemmel n om, al H. B. 

L saa vidt muli0t kulde 
bo i Køb nhavn. 1 1907 

' kom M. ind igen for efter 
et Par ar Forløb att r 
at udtræde, men alt paa 
fol gende Aar kom M. paa
ny i n. H. hvor han for
blev, in ltil han e[ter eget 

n ke i 1921 traadte til
bage. 

L cl,,n lanO', P •riocL' •har M. paa ma.n
g fors! lligc Maad r at Pr g paa r
bejd t, b j· 1 t om han var af en varm
I nbere e for al højn Lokomotlvmæn<le
n 8Lilling og vedi ine udmærkede og 
klare Indlæg i Di ku ionen for tod 'han 
i mano-foklig Tilfæld al føre ag n der
,h n, hvor han m ntc, d n hørte 1hj,emmc. 

Jubilaren var Medløm af det d valg, 
der i 1912 omfo1med Organi ationen 

r,, '"' \ .-1' 
-, 

.. ;,- . (' f' I 

A 
/ol 

t, 

"' s 
u 

(' ' A 
,., . 

':, e 

h ( 

A 

{ . ' 
(' ,l' ' . 

) 
[' .., .·, ' .. 

-- ::- . '"' I' 
{' 1• 

.! 



'i>ANSK fuoMot1v1ioENnE 
Love, da Krav-et om Omorg,ani cring roj
stes, og blev, •efter at di se va1· vedtaget, 
Hovedtaf<leling formand, 1som cl t den 
Gang h€di, og enere ,Kred\sformand· ved 9. 
Ki,eds' Ornrgang til· D. L. F. 

Paa det Tidss,punkt nedsatles dien for
ste Tjenesteticuskommis· ion,- hvomf M. 
·elvskr,ev•en bliev Medlem, og i ihvilken

ihan uclrntted1e et udmærkd Strkke Aroej
de. enere har M. væriet Medlem .af den
ved De danske ta t b,a.n•er n cl aHe pare
kom mission. J ubilar1en var ogi ·a,a. ,en Tid
lang Org,ankationeu,s Repræ enlanl i C.
0. og g,ennem fler,e ar MecHem a.f Nor
di k Lokomotivmand· Forbund! , ekreta
L'iat. I 1919 blev t valgt om• Pr idenl
for ;,l, L. F., til hvilken Post han paa den
nys i KøtbenU1avn af.hol-dte Kongres blev
genrnlgt mød AkkJa1rnati. n. Ud,enfor Io
komoth·anænclenes Org,ani ation 1har M. 
og,saa lagl t meget stort Arbej,cle. Han 
har saaliedoo i ca. 20 Aar væl'et Med:Iem 
af Esbjerg Byra.ad og i en meget lang 
Tid Formand for det tekni kc dnllg og 
er nu Raadmancl. Tillig1e er M. Formand 
for \.rhejderm,l<s koopera,th.-c Virksomhe
dier i E'sbjerg, d•er i mang,e Henseender 
kan tjene som Forbillede for andre Virk
somheder ,af liglflende Kariakter. 

Der h,ar saaled i rigt Ma.al vær-et 
Brug for Jubilarens Arbejdskraft aavel 
indenfor Lokomoti,-rnændenes Rækker 
som udienf.or og M. har ald1rig yær,e,t kar
rig, naar dier har værflt Buet efter ham, 
men bm:ecl villig tillet sig til Raadiglhed 
med Raaid og Daad. Det er ing,en Over
drivelise a,t ig , at M .i mange Aar ioge,n 
Fridtage ,har ihaft, men saalecle,s gaar det 
jo, naar ,en Mand' vis·er Evne og Lyst 
for et uselvi k Arbej,de til Gavn for s·ne 
8-tiwdsfæller. I mi,c1'lertid har M. altid ta
gie,t A1,bejdet med godt Humør, og for os
a n<lre, om gie,nnøm en A.arTækkc har ·haft
d n Glæcl•e at arbejdie sammen med ham,
har Arbejdet gaaet let, naaT M. va·r med

• !J eri.
Me,d Indtagelse af Præsidenitværdig

the,den i N. L. F. 1har iM. naaet den 1høj te
Post, Lokomotivmændene i Skandiinavi-

en kau naa indien.for det skau,din,a,viske 
'arnvir'ke, en ·Po t, han i •enhv,er Hense-

ende udfykler pa,a tilfrecl, tillende 
Maa.de. 

Ja, der kunde være nok at skrhe om, 
n..:1.ar vi lml omlal,e M. lhel,e Indsats i 
\ rb,cj,clie,t, men pa.a den ind..skra:mk€de 
Plad,s., vi raadcr ovør, kan de1" ikke bli
vc Plads herlil, ,det ma.a være nok at ,sig,e, 
at 1han -har værnt med1 og a,t lian:s B1drag 
i ArlJejdd alLid ,har vrcret af Be,Lydning. 

Vi· ig,cr ,dig Tak for Llit .Arbejde i d,e 
danske Lokomotivmænds Tjeneste, og 
Tak for godt Samarbejdie og Kammerat-
k,ab g,ennem •de ma11ge Aar, icl,et vi øn

sker dig ,hjertelig til Ly kk<:l mect de før,s-te 
25 Aar, i Haal.J om, at ,din lniter,e · e for 
Forb,edring af Lokomotivmænclenes E:aar 
maa forhlixe u1 ·væl ket. 

Vi ved, at Du vil bliv,e fejret af dine 
mange V-9nn r, og de tager ikke f.ejl, Du 
Eortj,ener •et varmt Haandtryk og en ,hjer
telig Hilsen. 

c. 111. 

I FERIEHJEMMET 

Da vi var bleven bekendt med, 
al ,Hr. Konlrolør 0hr. •ohmidt, 

Haderslev, ·havde været paa Be
søg paa Ferietbjemmel, og da S. 
inden for Jernbaneforeningen ·har 
været en ivrig Agitator for al 
kaffe Jernbaneforeningen el saa

danl Hjem, bad Yi Kontroløren 
om al krivee en Artikel om vort 
Ferie.hjem, hvilken ·hermed fol-
ger. 

Red. 

Efter at j•eg rnetl venlig lnct,bydel e fra 
Deres Forening har be et Der· &krea
tLonshje,m paa Ret næ , føler jeg en na
turlig Trang til her i Bladet at udtrykke 
min Beun,d:rin,g for det .smukke Værk, der 
her r , kabt for Deres Me.Memmer, 1m
ponorende v,e,d s�n kønhed udvendig .som 
indvendig, me,d en Beliggenhed efter min 
Opfattelse aa ,ene taaendiP, pragtfuld og 
amtidig aa centml, at Rej ·en dertil for 

de flest mulige "e,r d,en kortest muligie, 2 
Timer fra Købenihav,n, og for Jyderne, 
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'i>ANsK,&KoMOTIVTiDENDE 
h· fra d •n, fjern le Kl"og af Land l, via 

Aa1ibu ·-1 allundborg, 011 ·ærdel b • 
k\' rn Fot'bindelrSe. Mnn bc,høH•r ikke at 
1ha\'•e ·:t•rlig For 'La.ntl pna E;jcndornme-s 
V;:--crdi for al ko11 tr1l •r,c, u,l Fnr,cn,ingeu 
okonomi,sk €l lrnr gjorl en o[irnrcndc 
Forret11in 1r, a.Jcn drt smukke og i alle 
Uen�rc11<ler komplette lnv ntar, der er et 
1. Kla "'•CS 1,'ommcr·hotel fuldt ud værdigt,
s�·nc · jn at VK're P.engene V,C'rcl. J,ea lyk-

n,~kcr af at1:11 ke Ujertr Lokomotivmæn
tleri,c, lil cl Uc l◄'ord,1g n,rlc, ·kaht ved en 
enc,slaacn 1,e .Ofkrvillig1hecl. bet forckom
mPr mirr, at D J'•('S F01'(.'11illg her Cl' ua�.et 
i , 'pid ·c11 for P,LaLsorgo11,i ationern, m cl 
at l se en pral ti k og via-tig- Opgave midt 
i ·n Tid, der 11 !op f 1 lr Tjen l mænden, 
pau all, rnr.a,ader I etegner en I ed
gan :r,speriode, aa vi I. som alt, hvad Or
gan,i ationcrn nu foreta�er sig. ynes 
al ,·.:erc ,cu �K::unp1 om V,ejrmoU·r«. Mens 
,·i i dis ·e Tirlpr nYtn in,d tilk \'Orl rbejd 
pa,a - ikkf' oo meg l al kabe økou,omi
. ·k,c Forbccl1ringer om paa. al forhindre 

n aHfor rrlub k Hc J æring i del hest-fw
ende, ,bar Lokomotivmænd u,c i tilhcd 
løs1t · n indre Opgavce, der vil b l de rn 
, tyrkel e af ('ammenhol,det blandt M.ed-
lemm rne og giv.e dem en fæll Følel 
af :rlæd o,· �· fælles Ejendon1. Jeg paar 
Dem ,en ucc 1 aa D ries Rek'l·eation ·
hjem. Den ag, der J1er a,a r,,solul er 
Jøsl, vil i ,d kommen,ck Tirler blive til 
Gavn for mang af Dere, · Medlemmer, og 
kan <l l, na,a,r . In titutionen har fæ tn l 
sig, bliw\ muligt al knyt.te ruada,nne Be
stemmeL r til Hjemmet B n,ytteL , at 
det paa vi e Ti,d,e-i· af ar l kan ,aa bue 
Adgang gratis dl -r for ærlig rmodemt 
Bela.lin,o- for ,cl nr blandt D re Medlem
m r, ,der alle1·haa-i·desl 1har Rekr,oaiion
,behov, lrætte, va�e og for, læbte Hu.s
mød'l°'e moo ckr 1Børn,ja, . wa yn j g, 
ail De har lø t en go l og arnfundl nyttig 
Opgav , dcT vil l,a,a om ,et toH Mind · 
mærke om, 1hvad u elvi 1 Kammera!l kab 
formaar at udrette v l egen Hjrolp. Yi 

pør�r aa ofte maaligt om, hvad vi 

faar for vor økonomi ke Ind al i Orga-

ni aitionsarb jdd. Del ha L' Lokomotiv
rnæncl,cn,c ild_, gjort cnl· den n, Lejlig1hed. 
Dl'l tjen r dem til ,Er,c. De har med Re
kreation hj,Pmm •l foroael Organi atio
ueu.s kliv,cr paa for ·Lnndig M.11a,cle, aa 
vi t som <lel - rent oko11omi ·k -- dl 
\'ære af tigencle Vær,tli. J Erinclrin,rr 0111 
en køn ommcr-a [teu, lilbrng,t bla11dl 
rr]ad,e Fcriegt tor i cl•c » or!,e ·«hvide, ol
ly c lij,em \'fXI Rcf 11c-rs' friske Str.-iucl, i 
egel Hjem, 011 ker jeg Dem all rnuligl 
Hd,d med l◄ oreLag,endd. 

lfadcr·-J•cv, �0. ugu�t 1922. 
Oh,·. Schmidt. 

DE PRIVATE JERNBANERS nDAARLIGE 
ØKONOMl

11

, 

\·,en- k J,ernbau ·r, rbej] gh·er-
forcning ihar i •11 den 7. Augu t off ntlig
gjorl l,ommuniki forklaret, at J rnban r-
11,r,· ,d,a,adigc, ØJ 0110111i LU11uliggjor,clie en 
1hoj,cr LønrSt:rn<l1ard, nd den, rb-jd, gi-
n'rnc gienn m il Dild.a,L ,'il paalving 
Persoual t. , i. 'L 'r del ·and!, kriver 
�. 'igualien<<, <:tl e-111 eller anden J rnbane 
ild ,e er uog n lukra-ti\' Forr tning, m n 
til deu \ icl,e fif 'ag,en 1har Per onalet og 
deLs Organ.iJsatiom:ir for læn,g sid-en ta
gC'L ,d l tilbørlig Hen yn, da Banern 
lda ·sifirered , i Løn,ning ·h n, end , pa.a 
Ci rnnd af d r· økonomi. k B r,e vnc, i 
fom forskellige Kla · ei·. Fr,& 5 til p t. 
Rente af <len i J,ernbaucrnc indsatte Ka
pital kan jo ikke under L nuvær-end 
Foi hold an 0 for al vrcr n ,daarlig Ka
pi,tal,ainbrin,gdsc, 1t-nar Bankr nten il kc 
er mere end 3 p 't. Og der r herv,ed <l t 
nit hemærke, at virS J,ernban 1 kaber 
forcgawende AaT har udbetalt ot l d1byttc 
op til J 8 p t., lige om rna ng,e af \.ldie
cj rno i ma.nge Tilfæklo ·har faaiet en k-

Lr.a Procent i Form af Gr-ati aktier, 
hvilke man i Fæmtidcn gør Krav pa,a, al 
d,c kal forrent 

,, 

Vi kal y cl ætte o . lidt med ,den af 
Arbejd giverne hævdede daarlige økono-
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'i>ANSK,&KoMOTtVTiDENDE 
miske Stilling for Landets største private 
Bane, nemlig Borg1Sla-gernieis J.ernhaine. 

J,ernhanenis Aktiekapital var Aar 
1915 18,860,200 Kroner og forøgedes 1920 
til 25,146,800 Kroner. I Aarene 1915 til 
1920 v,ar Udbyttet 6 pCt. Men diette for
hol,dsvi,s ,sp,agfærdig,e Udbytte indelholder 
ikk,e ihele iSand'hed•en om Udby,ttets Stør
r,eLse, Kr. 19,773,552 i .syv Aar, der viser, 
a,t der ikke her ,er Tale o;m noget økono
mi.sk ,d,a,arlig,t For,etagendie. Af hvert A,ars 
Udbytte ,er betydelige Summer henlagt og 
1919 Udgang udgj,orde de 1henlagte Midler 
den ·gianske anselige Sum 6,286,600 Kr. 
Di•sse Penge ov,erfør:tes Aar 1920 til A�
ti,ekapHal,en gennem Uddelingen af en ny 
Gratiisa.ktie for hveT tre ga:mle Aktier, og 
di,s,se nye Aktier erholdt UdbyttekuponeT 
fra og me•d 1920. Ved: samme Lejlighed 
udbetaltes til Aktieejerne 1,131,612 Kr. 
= 6 pOt. For at kunne forrente med, 6 
pCt. den ,tiUagt,e ny,e Akti-ekapi�al, 
6,286,600 Kr., .som Aktieinde,hav,erne uden 
nog•en Ind,sats af eg1en Kapital erholder 
fra og med 1920 udfordir1edes en Forøgelse 
af Nettoudbytte:t 1hv·er,t Aar paa 377,196 
Kr. eller 789 Kr. 11 Øre pr. Ba;nekilome
t,er. Af ·en Banevagt,sstrækning paa 3 Ki
lomet1ei· udkræv,edies . saaledes et forøget 
Udby;tt,e af Kr. 2,367,33 for at fonente 
den forhøj,e,de Aktiekapital (Udvandin
g,en). EftreT Arhej,d1sgiverfor,ening,ens For-· 
sl,a,g skulde •en Banevagt i ,d,e tr,e først-e 
Ansættels-esa,a:i.· have en Aarsløn af Kr. 

2,089,80 pr. Aar. 
Sid,en man saaledeis ov,erførte over 6 

Millioner til Aktiekapi,t.alen til Forrent
ning til Aktieejern,e, kan man dog atter 
Aaret d,eTpaa saml1e i Lad,erne, ved at 
man ,af 1920 U dbyttti kan henlæggti 
1,500,000 Kr. for til .isin Tid sikkert igen 
som Udvandiing at ,tilføres Aktiekapitalen 
til yder-Hger,e Forrentning. Af 1921 Ud
bytte overførtes KT. 643,256,59 til Ge
vinst- og Tabskonto,e11. 

Refleksionerne ligget lige for. Det ·er 
med de anførte Tal et klart lys-ende Ek
sempel paa de,n Jernbanes »daariige Øko
nomi«. 

D EN FA S T L 0 N N ED E, 

HANS STILLING I OG TIL SAMFUNDET 

Forleden skrev et ·Dagblad at Tjenesteman
den, den fastansatte med Pensionsret og An
ciennitet er en Stkrue i ,Samfundets Sammen
spil af ·Kræfter, som der straks maa ydes Er
statning for, naar den træder ud af Funktion, 
da !Samfundsmaskineriet skal giaa. Skruen bli
ver ikke pudset op eller -kælet for det 1har man 
ikke Tid til at vente efter. 

Da jeg læste -dette, opkastede det S,pørgis
rnaal sig uvilkaarligt: Hvorledes mon den Avis
skribent ser paa Tjenestemanden? Betragter 
1 !1an ham som et nødvendigt Onde? Det er nem
li'g lidet flatterende, men ikike desto mindre 
sand·t, at Tjenestemanden ved de ;hyppig,e, ond
sindede, forvræng-ede Fremstillinger af hans og 
•bai1s Arbejdsgivers indbyrdes Stilling mere og
mere fristes til at tro, at »man« - dette ube
stemmelige Væsen, der er ingensteds og alle
vegne, eftersom der er Brug for det eller ej ___:
intet 1hellere ser end: alle Tjenestemænds He
denfart- maaske for derved at give Plads for
en Del af S·krighalsene. Del synes, som om en
hver Lejlig1bed til al falde over Tjenesteman
den bliver udnyttet i fuld Udstrækning. ,Findes
der undertiden »Dødperioder« i Angrebene,
naar der ikke er nog,et øjebli•kkeligt Grundlag
al anfalde paa, »konstrueres« der i en Haan�
devending et, og saa faar han baade læst og
paas•krevet, denne Snylter ,paa Samfund-et -
undskyld denne Skrue i Maskineriet. Ja, for
saada:n er det dog. Lad os da se lidt nærmere
paa 1]1am selv og "den g•ensidig•e Stilling, ·Sam
fundet og ban indtager til .hinanden.

I ·de senere Aartier •har Tjenestemanden -
ogsaa derved, at delte smagfulde Udtryk a la
Tjenestekarl er indført i Sproget som Fælles
betegnelse for 1Funktionærer i offentlig Virk
somhed - men ikke mindst ,pæa Grund af de
unormale F011hold, siden 19'14 skiftet S'land
plads i Samfundets indre Organisme. Hele Ud
vi•klingen bar jo i demokratisk Retning og Hyt
tede fra først af langsomt, senere ,hurtigere og
hurtigere i.Skel, udlignede Værdier, flyttede kort
sagt Tyngdepunktet og omformede Samfunds
legemet efter -de talstærke Klassers Krav om
Ligestilling, Ret til Siol og Lys og 1Livets Goder
saaved som dem, der mere eller mindi'e sad
paa Flæsiket. I denne Kamp maatte Tjeneste
mændene som et Mindretal, for en stor Del af
.hængigt af Flertallets iForgodtbefindende og
kun med Vanslkeligihed ,hævdende sig overfor
Magbhaverne i deres urimelige Ærbødigbeds
forhold til disse nødvendigvis stærkt lide under
det store, som skete. Sitillingen stabiliseredes,
eftersom Tjenestemændenes Antal steg, og de

208 

.. 

• 

. . 

• 

.. 
... 

• 

• 



'DANSK,&i<OMOTtVliDENDE 
søg,le. -a,marbejde med hinanden indbyrdes og 
for det store Kontingent Vedkommende og aa 
udadtil med Fagforbundene. Der indtraadte el 
Ligevægt for.hold mellem del offentlige og Tje
nestemændene; men dog afvistes Krav om bedTe 
Løn- eller Arbejd vilkaar længere end ven let, 
støttet -paa en Henvi ning til deres særlig tmg
ge lilling ved den fa.ste An ættelse. 

Hvad for laru der egen U ig ved fa t Ansæt
telse? Ja, i talstjenestemand loven definere 
Begrebet saaledes: Varigt og som Lh·sgerning 
at 'have An· ælte! e i tal. tjenesten. Anvendt 
overfor andre offentlige og •private In titulio
ner bliver Betydningen den samme, og den 
forud ætter, at der kun, naar ærlig ekstraordi
nære tForihold griber ind, •kan begaa Brud 
paa det gensidige Tillid forhold mellem de kon
traiberende Parter. Hvad denne ide af den 
faste Ansættelse angaar, er den gængse Opfat
telse nu ændret en Del, aaledes, at <let i•kkc 
altid &kønnes nødvendigt at ,holde Tillidsfor
holdets Fane ·bøjt, naar del er øn.skeligt at ind
skrænke Tjene temændenes Antal. Bølgebevæ
eglsen i offentlig og privat Virksomhed ha1: 
for det meste . amme Forløb og samme Tempo; 
men naar det frie Markeds Arbejdere er for
sikret mod Arbejdsløs·hed ved en •højere Løn 
end den fast ansat te, saa forud ælter delle, at 
der ikke saadan kan spilles Bold med sidst
nævntes Eksi6len . Endnu er der vel •kun g-aaet 
uvæsentligt i ty,kker ,paa den Konto ved Pri
vatbanerne - og dog, der 1hersker tryg.hed, 
mindre vel funderet Tillid til ,Lede! en, vel nok 
tilde! , fordi Begiven·hederne indenfor Tjene
s1emændenes Rækker, de stadig•e Tru ler og 
Krav, sætter indene i Bevæge! e; thi naar 
del gaar saadan, ,hvor den for in Økonomi 
aa fovhadte Arbejd giver, talen, reg-erer, 

hvorlede vil saa ikke de • private« Foretagen
der i paakommende Tilfælde kunne lille sig til 
deres Per onale, pørges der. Jeg tror, trods 
alt, al der dog næppe er Grund til Ængste! e 

- for os, - og jeg tror, at og aa 'talen nøde
til at børe de Rø ter, som rej er sig imod
dens Foranstaltninger, 1hvor de er for karpe.

agen er nemlig den, at meget fast ansat
Personale ·har grebet Ohancen til at sikre ig
et knapt, men. sikkert Udkomme, og med Nu
tidens Tendens til at ikre ig i Alderdommen

har ogsaa dette selvsagt spillet ind ved Beslut
ningen om at søge edt faste . . For enhver læn
kende. Iagttager maa den i de senere Aar paa
Grund af Omforandring og Oprettelser af me
get nyt tedfundne store Udvide! e af _Ram
merne for Tjenestemændene paa el givet Tid -
punkt blive en Klods om Benel rpaa det kæm
pende •amfund, Jwi Ek i tens truedes af
Stagnation, ja maa ke endog stærk Tilbage
gang i Erhverv livet; men det gør ikke Sam-

.fundet Pligt illusoris·k, Pligten til at fare mest 
muligt med 1-empe overfor dem, der foretrak 
en lille Løn og ikre Fo1'11old fremfor større 
Chancer og nogen Usik1kenhed i de frie Er
,hverv. Lad os J1aabe, al delle vil ske overalt 
trods den ubændige Ly l, <ler -mange Steder, 
ja næ ten overall, er til al fare haardt frem 
mod Tjenestemændene, som derved nødsag-es 
til al være vaagne og paa Vagt mod et1hvert 
Angreb paa deres Relligiheder. 

Hvad angaar Lønnen, da er denne jo -
som f. Ek . ved Privatbanerne - de fleste 
�eder som talen . Mange Kommuner ligger 

nogel over. Denne Forskel bliver dog efter
haanden noget udlig,nel, aavidt man -kan for
. taa. ammenligner man talen Lønninger 
med Lønnen ,paa det frie Arbejd marked efter 
Aage Ha sel. Oply ninger i en Artikel i »Berl. 
Tid. « om netop dette Bmne, ,kommer man til det 
Resultat, at Portører, Postbude o. s. v. nu har 
en Løn, mellem en Arbejdsmand i Jernindu-
trien og en saadan i Tek tilinduslrien; men 

meden di e faar ca. 14 Kr. mere om Ugen, 
end hvad der svarer til Dyrtidsstigningen iden 
1914, Jaar Portørerne o. . v. kun Kr. 25 Øre. 
En A sislenl i Civiletaterne og ved Privatba
nerne faar en tLøn, der ligger mellem en Møbel-
nedkers og en Bogbindersvend ,Fortjene te, 

men han Løn ligning udover Pristallet er 
·kun 74- Øre om gen, meden Snedkerens er
13 Kr. og Bogbinderens 31 Kr. En Kontrolør
af 2. Rias e (Overa sistent i vor. 5. Lønning -
klas e) faar en Løn der er el Par -Kroner min
dre om Ugen end en Tømrer. vend , og ,han faar
3 Kr. 30 Øre om Ugen mindre, -meden Tøm
·rer venden faar 24 Kr. 31 Øre mere end Løn
nen for 19'14, forh0:iet i Forlhold til Pristallet.

elv om Tjene ternanden ;har fa I Ar-bejde 
hele Aarel rundt og Pension - hvortil han 
selv bidrager - aa har -Arbejderne mange til
svarende Goder som Arbejd. lø hed understøt
te! e, Ulyik•ke forsikring o. lign., og i 1014 var 
Tjene ternanden allerede økonomisk deklasse
ret, idet Lønnen f. Eks. for tat tjenestemæn
dene var som i 1908, og for Privatbanepersona
let - som den altid �iavde været: en uan tæn
d ig Betaling for det udJørle Arbejde. 

De misundelige og hadef.ulde Tilbøjelig-he
der, der tit og ofte angiver Pre en Tone, og 

. ikke mindre Udtale! erne Mand og Mand imel
lem overfor de fastlønnede, bunder derfor ofte 
i Virkeligiheden i Uvidenhed om Fovholdene 
sande Karakter, den J1os mange medfødte 
Trang til at kubbe paa, naar Vognen ·hælder, 
eller ligefrem en ubehagelig Opvaagnen af 
Krigstiden Gulla ohru , om helst kulde have 
varet ved i det uendelig,e, ·hvor urimelig, og 
usund den end var, og ,mindst af alt i Tøm
mermandsdagene -havde afsløret den Kendsger-
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ning, at de fa tlønnede, 'Tjene temændenc, hav
de arbejdet sig el Lykke fTem 1110d det Maal, 
de ,havde at ig. 

1Det bor Yære kuml re en Trosl,-al naar 
Tjcnestcml:'end ,har fa. t Arbejde hel Aaret 
r11ndt, med rorer delt , al de i dere. ruldeste 

dstrækning 'lllaa betale deres Tribut til Sam
rundels Husholdning i Form ar en stadig sti
gende kat, <ler for Tidpn - forb1111del med 
helt igennem tilsrnrende lntltaigt foningelse 
Yed Ile. ka>ring af Dyrtids- og I<o11j11nklurtil
læg (paa cl t( Omraadc bliver de nmppe Sterl
børn) - nok kal vide al holde dem kemi. k 
fri ror . Lore Tanker om egen Arbejd Yærdi Ja 
maall med den almindelig benyttcv;I Alen for 
Landbrug ls '1katlecrne 111aa vi um1>gtelig tud
se el Øjeblik og tænke os om, thi naar en Gaarcl 
paa 6 70-Tdr. Land middelgod Jord, . elv 
om det er i 1!HL, ikke giver m 1·c skattepligtig 
Indtægt end 2400 1lfr., men en Arbejd mand 
be kattes af 4000 Kr., maa der etsteds være 
•· ometlting rollen«. Det :kal ikke tjene til
Klaring af Problemet, at sammP Landmand har
Raad til at lholde sine Børn i Betaling. skole,
hvortil ek.'tra medgaar OYer 50 Kr. maancdlig,
kan dyrke , cl kabeligihed i ret udstrakt Grad
og. i det hele ek travagere gan. kP antageligt.
Arbejdere og Tjene lemænd med de »noget«
tøne Tncltægter ,har knapt Raad_ til nogen af

Delen . Ops1mrel Kapital, . iger man saR.
Umuligt! Landbruget kalleevne har rorhold. -
Yis aldrig været nævneværdig støn . Ene. t
antagelige ,Forklaring er nok den, at det paa
Slkalleblankellen · angirne Beløb r - 01•e1;

skuclef af. Bedriften, den . um, der er sat i
Sparekassen .. Ja, man n()de;'> Lil at tro dette, o�man tvinges endvidere af Kendsgerningerne til
at ind. e, at al Beklagelse og al krigen op om 
Tjene temændenes all ror store Indtægter og 
for glimrende Arbejd. vilkaar endvidere bunder 
i overhaandtagende, mennes,kelig 'krøbelig,hed, 
der stadig næres af Tidens Jobbere og S'Peku
lanter i i\Ci-Sundelse og Daar-kab. 

Ek emplet fra Landbruget er blot fremdra
o-el fordi der [or Tiden . kriges stærke. l op 
im�d Tj ne lemændene fra den Lejr og [or al 
bevise, hvilke Meningslø heder der ligger til 
Grund. [ange næring,sdrh·ende Vir,ksomibeder 
kan lige! des . unddrage sine Indkom ter fra 
Offentliglbeden Kontrol, ,men det :kan ri ikke. 
Vi betaler-derfor foDhold vis for meget i · kat 
og er langt daarligere økonomisk stillede end 
an taget. 

. Der er næppe Tl'ivl om, at Fremtiden g,em
mer paa Eksplo ion .. tor i rigelig Mængtte, og 
Tjenestemæ11dene maa anYende ikke saa lidt 
Behændighed og Krart ror al arværge kala tro
fale Følger for dere · Ek i stens og dere Men
ueskerettigiheder. 1Ien foDhaaben llig vil del 

lykke. al manønerP Organ i. ationerne udenom 
de rarlige '!Nier og ind i mere rolige og fastr 
Fo1•hold end 1111. 

( f'ri1•afbanef iclenrf P.) 

PRISNIVEAUET 

Nfcd ca. et halvt Aar fellemrum har clct 
si, Listiske Depa rlcment siden Jul i 1915 rorta
;\el Beregninger orer Pri ·stigningen. Indflydel
se pua ·t1g1ftefnC' i cl Husiloldsning budg I. 
ne11 , icl..,te Beregning foretoges i Janttar 1922, 
og Rrsultatel hicv o.(rentliggjort i • tatisti. ke 
I�rtcl'relning 'r« r: 3, 192-2. Beregning.erne er 
nu rørt op til Juli 1922, og der kal i cl L rol
g nde redegore ror de Pricipper, der r an
Yendl ,·ed Beregningerne, og for selve Bereg-
1iingernes Re ultat. 

Ved Bereaningernc er man gaael ud fra 
Forbruget -i en Husholdning, , aaledes som deh 
le• var for Krigen, og har derefter beregnet, 
hrnd delle Forbrug Yilde koste, betalt med de 
til de forskellig 'rid»'])unktcr gælde11de Pri er. 
Del Forbrug, som Pr benyll L ved Beregnin
gerne, er op. ti Ilet i Overen. si mmel e med ta
ti. li·kken over Hu. holdning regnskab for Ar
bejderfamilier i Hoved tade11 paa gennem nit
li 5 Per. oner og med en amlet aarlig Udgift 
i Juli 1911t paa gennem nitlig 2 000 Kr. 

Ved l.ov om .ta tei1s Tjene lemænd af 12. 
, ptember 19'19 blev der fa l al bestemte Reg

ler for Beregningen af Prisnireauet Bevæge]
. r til Brug Yed Fast ælte! e af Dyrtidstillæg 
ror talens Tjene temænd. Beregningen skal 
omfatte F'ødei•arer, Beklcrclniny, Brænc/'el og 
Helus11ing saml Bolig, alt aa Ho1·edposlerne i 
el alm indeligl 1Hushold ni ngsbudget. Efter Lo
vens § 90 kal de ,,,ed dgirternes Beregning 
am·endte Varepriser tage som et Gennem nit 
af de to æt Kvartal ipriser, som indsamles i 
,hrert Ralvaar. For det Pri. lal, der nu fast æl
t , er det, aalecles de i April ogi J.uli 19221 ind-
amlede Kvartal. pri er, der kal anvendes, og 

det er altsaa Gennem niti t a·r PrisniYeauel 
paa di se to Tidspunkter, der faar Udtryik i de 
nu foretagne Beregninger,' Re ullaler. 

Dyrlidstillæget Lil Tjenestemænd kal efter 
Loven beregn paa Grundlag af Gennemsnit -
pri er for Hovedstaden, Provinsbyerne og 
mind L 100 iLandkommun r med større bymæs
sige Bebygge! er, og der er ,herl'ed skabt et 
saa bredt pri Latisti k Grundlag for Beregnin
gerne om praktisk moligl. 

(Da Beregningen til Brug ved F'astsættel e 
af Tjenestemændenes Dyrtidstillæg iøvrigt skal · 
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Udgifterne et Hu.-! oldningsbudget for en Arbejderfamilie, lieregnet efter Pri erne ved hver 

Juli 
1914 

FødeYarer: Kr. 

Flæsk, Kød og Paalæg .. 234 
Mælk, �st og 1F.g ..... } 290 Margarme, mør og Fedt. 

. Fisk, fersk og salt. . . . . 30 
Brød ............. 153 
Mel, Gryn og lign ..... 33 
Kartofler, G røn�ager, Frugt 54 
Sukker, Urtekram, Øl m.v. 156 

'l'ilsammen 950 

Kl ,ler, Fodtøj, Vask 270 
Bolig ........... 286 
Brændsel og Belysning 100 
katter, Kontingenter, o. I. . 210 

Andre Udgifter ........ , 18i\ 
Tilsammen 1050 

1' alt ... 2000 

af de foreta<me 
Juli Juli 
1915 1916 
Kr. Kr. 

3:. 420 
377 424 
30 38 

199 194-
56 59 
65 65 

164 1 6 
1219 1386 

297 432 
2 5 292 
130 176 
210 210 
185 223 

1107 183:J 

2326 271 

nder øgelser. 
Juli Juli Juli Juli Juli J,rn. Juli 
1917 1918 1919 1920 1921 1922 1922 
Kt·. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 

370 483 569 6 4 648 50 44-1
496 499 612 { 

358 299 267 222 
34-9 264 219 212

42 42 60 50 51 47 4-0
284 264 269 317 391 339 310 
so 82 85 116 101 72 67 
82 120 143 1 3 163 lHi 151 

226 2 7 277 351 325 30 302 
1580 1777 2015 240 224-2 1876 1745

513 702 837 959 669 608 5 7 
300 307 322 371 403 403 443 
220 275 292 563 4-01 333 301
210 210 340 476 632 632 535 
271 364 415 457 39G 3 I 37G 

1514 185 2�0fi 2826 2501 2357 2242 
--

3094 3fi35 4221 5234. 4743 4233 39 7 

Udgift stigning, beregnet i Procent af dgiften i Juli 1914 (Udgiften i Juli 1914 - 100):
\ 

Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Jan. Juli 
1914 l9li\ 1916 1917 1918 1919 1920 192! 1922 1922 

Fødevarer . . .  ' . . . . . . .

Klæder, Fodtøj, Vask . . . 

Bolig ......... ..... 
Brændsel og Belysning ... 
Skalter, Kontingenter o. I. 
Andre Udgifter . . .  ' . . . .

f alt ... 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

128 146 
110 160 
100 102 
130 175 
100 100 
100 121 
116 136 

foregaa efter de samme Princip'])er , som anven
des l'ed det almindPlige Pri. lal, er Re. ullalet 
rleraf indgaaet i Bcregnin.g rne for det samlede 
Hu holdningsbudget, og for de Poster, om 

ikke indgaar under de næl'nle Ho,·eclpo. ler, er 
der foretaget en sær. kilt Beregning. 

0-m;;laaend labellari -ke Over igl indeholder
Tal for dgifle1:ne tøJTel e i cl l anvendte 
Normalbudget, der i 1914- var paa 2000 Kr., ef
ter de til de forskellige Tid punkter for tagne 
Beregninger over I ri stigningens Indflydelse. 
Ved Beregningen i .Juli Manned 1922 vR.r Ucl
giftern paa el saaclanl Budget 39 7 Kr., efter 
Beregningerne i Januar 1922 rnr dgifterne 
4-233 Kr., og der ,har aalede været en reel
gang paa omlrenf 2.-0 Kr. paa del amledP
Aar budget.

Oversiglen indeholder tillige Tal for den 
procenfri e Pri ligning for de enkelte Vare
grup,per, idel hver enkelt dgiflspo. t efter Pri
erne i 1911� r .  at lig 100, og Uclgiftstallene lil 

de for kellig•e Tid. punkt-1' Pr sat i Forhold 
hertil. 

Herefter har Sligninegn siden 1914 været: 
for Fødevarer 4 pCI., for Klæder Fodtøj og 
Vask 117 ,pCL., for Bolig 55 pCt., for Brænd el 
og Bely ning 201 pCL., for 1katter , Kantingen-

211 

1G6 187 212 253 236 197 184 
190 260 310 355 24 225 217 
105 10 113 130 141 141 155 
220 275 292 i\63 401 333 301 
100 100 162 227 301 301 255 
146 197 224 247 214- 206 203
155 1 2 211 262 237 212 199 

fer o ... v. 155 pCL, for andre Udgifter 103 pCt., 
ny de11 samlede '/ig11i11g for !tele Budgcllef ud

(JOr 99 pC/. . ide11 .Januar 1922 er lndekstciUef

for Prissfig11i11ye11 (Pri lallet) faldet mecl 13
Points. 

.\rrd Hen. yn til Pri. bevll'gelsen indenfor de 
rnkelle Varegl'Llpp r og dgift ,po. ter iden Ja-. 
mia1' 1922 . kal gøres følgende Bemærkninger. 

ForF'odernregruppen om Helhetl ,har der 
Yæret en Nedgang i dgi ften paa ca. 130 Kr. 
Denne Nedgang falder paa alle de enkelte Un
dergrupper af Fødevarer med nd lage! e af 
Gruppen Kartofler Grøn ager, Frugt. Pri erue 
for arer, om indgaar· i denne Gruppe, tiger 
ret stærkt i Foraars- og ommermaanederne i 
Fol'hold lil Vinferpri. erne, navnlig paa Grund 
af Overgangen i Forbruget fra gammel til ny 
Hø l. Denne Prisstigning ,har nwdført en For
ogPlse i Ud iff. lallet for denne Gruppe. 

Pri bevæge!. en for K.læder, F'odføj og Vask

er for dP Varer, fot· ltvilke rle' ikke have di
r
.
ekte Prisoply ninger, b regnet paa Grundlag

af Oply'ninger, om ,J)eparlemenfel har modta
get fra for kellige Organisationer og en Del 
. løLT Handels- og Produktion. firmaer med 
ærlig ·agkund kab paa di Omraader. Det 

bemærkes, at der er lagt V�gt paa at faa Op-

•

" 

s R 

s 
u s 

s 
li 

r 
\ 

f' 

s 



• 

'i>ANSK_ffu<OMOTIVliDENDE 
lysninger ikke alene fra ,Hoved laden, men og- Dyrtidstillæg 
saa fra del øvrige Land. For Manufakturvarer Udgift5lal ligning 

Kr. i pCt. 
Gifte Tlgi ft<> 

Kr. K1·. 
702 360 
972 64 

har Pri erne i <let væsentlige været uforandrede- Juli l9l 9 . .  3 46G 11 10 J 9-"' • 20 
. iden sidste Beregning; Pri erne for Fod føj og Januar L920 4. 020 16,0 1 • 20-•0/o 20
for \

l

ask viser en mindre edgang. Juli 1920 .. 4-302 24-,l ',o 20-" • 21 
Ud 'f . . G d Ja11uar 1921 1•363 25,9 I 4 21-30/o 21 

1 134 756 
I 134- 756

10 540 
594 396 
51,0 360 

g1 ten til Bolig er beregnet paa · run - Juli 192l .. 3 716 7,2 , 10 21_., • 22 
lag af Oply ninger fra Huslejestati liken i Januar t922 3 220 ...:.._ 7,1 '/• 22-•0 • 22

lutningen af 1001 for Hoved. laden, Provins- .I uli 1922 .. 3 076--:- 11,2 ' ,o 22-'"• 23
byerne og 110 Landkommuner. Huslejestignin-
gen har værel nogel tørre i Provinsbyerne og 
Landdistrikterne end i Hovedsladen, hvor lig
ningen fra Februar 19t6 til ovember 1921 har 
været ca. 4-0 pCt. for 2- og 3-Værelses Lejlig
heder. I Provinsbyerne er den til varende' lig
ning godt 55 pCL. m Gennem nil er regn el 
med en ligning i Hu lejeudgiften fra 1914 
paa 55 ,pCt. 

For Brændsel og Belysning er Udgifterne 
gaael ned fra 3'33 Kr. til 301 Kr. Nedgangen 
skylde saavel Pri fald paa Kul og Kok som 
for Gas, Petroleum og Eleklricilet. 

Udgifterne til Skaffer, Kontingenter o v. er 
gaaet ned med omtrent 100 Kr. 'edgang,en fal
der paa 1katlebeløbet, idet denne Udgiftspo,·t 
for indeværende Aar er beregnet paa en noget 
lavere Skalleindtægt end ved den foregaaende 
Beregning. De nye Fradrag regler ved lat -
skattens Beregning giver ligeledes noget lavere 
Skal for den ,her omlhandlede Indtægt størrel
se. Udgifterne til Kontingenter o. lign. er reg
net uforandret. 

!Den idste Gru,ppe, Andre Udgif fer, rum
mer en Hæk-ke for kellige Posler, bl. a. Vedlige
holde! e af Inventar m. rn., Tobak, Fortæring 
·udenfor Hjemmet, Aviser m. m. Paa flere af
dis e Po ter viser Beregningerne lidt Nedgang i
Udgiften. I Gennemsnit er der regnet med en
Prisstigning fra 191'� paa 103 ,pCt.

For den Del af del samlede Budget, der ind
gaar i Beregningerne af Tjenestemændenes
Dyrtidstillæg (,Fødevarer, Beklædning, Brænd
sel og Belysning amt Bolig), d. v. . alle Ud
giftspo terne i det omhandlede Hu holdnings
budget undtagen de to sidste ( katter, Kontin
genter o ,,. og Andre Udgifter), var Udgiften i 
Juli 19'19 3466 Kr. 

Efter Tjene temandsloven blev Dyrtidstillæ
get fastsat til 702 Kr. aarlig for Gifte (fra Ok
tober 19'10), og dette Tillæg skal for ·hvert Halv
aar pr. 1. :oktober og 1. April for,højes eller ned
sættes med 54 /Kr. aarlig for ,hver fulde 3 pCt., 
Udgiftstallet ændre i Forhold til Udgiflslallel 
i Juli 1919. Ugifte Tjenestemænd faar to Tred
jedele af Dyrlidstillæget for gifte Tjenestemænd. 

· den den første Fast ællelse af Dyrtidstil
læget ,har Udgiftstallel og dermed Dyrtidstil
læget forandret sig paa følgende �Iaade: 

Den sidste Beregning giver altsaa en ed-
gang i l dgifl tallet paa 32'20 Kr. til 3 076 Kr. 
og en Nerl. ættel e i Dyrlid tillægel ,paa 54 Kr. 
og 36 Kr., hen1holdsvis for gi [Le og ugifte Tjene
stemænd. Nedgangen træder i Kraft fra 1. Ok
tober 1922. 

DETAILPRISERNE I JULI 1922 

Ved Indberetninger fra K-ommunalbestyrel
. erne i København, Frederiksberg og Gentofte 
Kommuner, fra amtlige Køb tadStkommuner 
og noget over 100 Landkommuner er der for 
Juli Maaned 1922 - paa samme Maade som i 
de foregaaende Kvartaler - frem l-affel Op
lysninger !il Beregning af Gennemsnit detail
priser for Landels forskellige Dele. Oply nin
gerne er ind amlede i første Uge af Juli. 

1iden den i April Maaned foretagne Pris
under øge! e 1har Bevægelsen i Varepri erne 
været noget for kellige. For en Del Varer. Ved
kommende hat· den tidligere kon talerede Pris
nedgang fortsat ig, for en Række Varer 1har 
Prisen 1holdt sig nogenlunde uforandret, og der 
er et ikke ringe Antal Varer, som vi er noget 
J10jere Pri. er i Juli end i April. I det hele har· 
Prisbevæge! erne dog \'æret for,hold vis smaa. 

Rugbrøclspriserne ,har været svagt opad
gaaende, meden Sigtebrød og navnlig Fran k
brød er blevet billigere. For Jlfel og Gryn er 
Priserne nærmest uforandrede, dog er Kartof
felmel leget i Pris. 

Suklm:, Kaffe og Te vi er lidt stigende Pri
ser. mør og Æg var ligelede dyrere i Juli 
end i April, Mælkepriserne er næ1,me l uforan
drede, men Margarinepri erne var nedadgaa
Pnde . 

1For Køcl og F-læsk ,har der som Helhed væ
ret nogen ligning i •Pri en siden April, dog er 
enkelte Varer blevet lidt billigere. Fiskepriserne

viser noget for kellig Bevægelse; fer k Fi k er 
dyrere, medens all Fi k er gaael ned i Pris. 

I Juli Maaned er det erfaringsmæssigt van
keligt al fremskaffe typiske Gennem nitspriser 

for Grønsager. Overgangen fra Forbrug af 
gammel Lil ny Høst giver el meget uregelmæs
igt Prisnivea-u. Efter alle de ,Oplysninger, som 

er fremskaffede, synes det dog al 1kunne konsta-
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tere., al l risniveauel ligger lidt lavere end i 
.1 uli .M aaned i Fjor, men i Forhold til Pri erne 
i April J\llaaned e1· der - om sædvanlig i For
nar. 111aanederne - en mærkbar ligning. 

f'Jrænd. el og Belysning er blevet billigere. 
. aarel Kul, Koks og Brænde om Petroleum, 
Gas og blektricitet viser l�l\'ere Gennem. nilspri
. rr i ,Juli end i April. 

l ri erne for Skotoj, nyl og R0paralioner,
har ræret lidt nedadgaaende. 

ANDELE I FERIE- OG REKREATIONSHJEMMET 

Køb nhavn G, Afd. J: L. M. hmidl, F. P. 
Børge en og L. A. Børge en, hver 120 Kr. 

Køben1havn G, Afd. 2: A. P. M. Olesen, Ad. 
Liebner, C. L. . Ander en og V. A. Jørgensen, 
hver 120 Kr. 

Københarn Ø, Afd. G: P. 0. G. . Asp og G. 
Fie. borg, Iwer 120 Kr. 

Ro kilde, Afd. 9: A. T. M. 'chmidl 120 Kr. 
Roskilde, Afd. 10: L. 0. Niel en, T. H. Pe

lrr. en og H. Han en, ,hver 120 I r. 
Fredericia, -Afd. 21: J. Raben 120 Kr. 
Fredericia, Afd. 22: H. R Pedersen, 'Db. M:. 

Hasmu en og A. P. T. Karm, .11\'er 120 Kr. 
Aal'lw .. Afd. 37: R. l . Grosen 120 Kr. 
Aarhu , Afd. 3 : I-I. J. C. Christian en, A. 

J. liel. en, . J. Knud en, 0. Birkelund, A. K.
J. T. John en og H. l . Chri. lensen, hver
120 Kr.

Brande, Afd. •H: P. A. Ronaa, J20 Kr. 
lall 3,000 Kr. 

om Gaver er modtaget: Hr. Lokomotivfører 
S. Jorgen.-en, 'J'lhi led, Kr. 200.00 Hr. Lokomo
livfører P. J. Knud en, Køben,havn G,- Kr.
2 0.00, Hr. Lokomotirn1e ler E. Laur en, Kors
ur, I r. 50.00 (indeslaaende Beløb i Kamp
fonden).

Endvidere fra Hr. Lokomotivfyrbøder Bjar
ne Fischer, Kalundborg, Kr. 500.00. 

lait Kr. 950.00. 
Ved alg af Lod edler er indkommet Kr. 

2,0 4.00. 
Med tidligere tegnede Andel og Gaver Kr. 

9,472.00. 
Heraf er Kr. 72,232.00 frivillige og Re len, 

Kr. 17,2/t-0.00, obligalori k tegnede Beløb. 
Københarn, den 17. August 1922. 

H. Kam1.

KONFLIKTEN VED DE SVENSKE PRIVATBANER 

1 Midten af Augu t Maaned udvided 
'li,ejk n ved de v n ke Privatbaner aa

ledie , at d,ennre nu foruden v,ed Ro I.ag. ba
nen, omiatt-er Ber� !agern n Jern,ban , 

:ub rg-Bor Jernbane og ,ol borg-
Borå - !vi ta J, rn1bane. - V d K.onOik
t n, d idels til og aa al omfalle Bergs
lagern og Gøteborg-Bon1;; .fornbaner 
r Lokomotivmænd-en og aa tniaclt i 

Strejke . 
r Konflikten -er inddr,aget ca. 3300 

fand, d r tilihører J.ernibane[orbundPt. 
henihold, vi· Lokomotivmandls[orbnnd I. 

HANOMAGS LOKOMOTIVBYGNING 1846-1922 
1 Anledninl( Rf Jet 10000. Lokomotivs Aflevering 

Jen 15. Juli 1922. 
Ved Otto Bendixen. 

Hannower dh Masohinenbau Acti n

(7 el! chaft, 01:mab Georg Ecr lorff, i 

Hannow r-Lincl 11, ell r, om diel og aa 

b 11 vn , Hanomag, aHeverede den 15. 

Juli d, l -10,000. Lokomotiv. J d 11 nled

ning har Fabriken ud endt et F t I rifl 

»Die Lokomoth' in I un t, in vVitz nn]

Fig. 1. Grundlæggeren af •Hanomag•, 
Georg Egestorff. 

Kal'ik-atm«, ,et baade an ligt ocr i11tere -

ant og meget mukt ud.styr t Yærk. En 

stor D I af dtan k tal baner Loko

mo,ti\· r r bygcret paa L I omolivfabri

ken i Hannower. l d t følg nc1e l al cri

ves n ,Over igL ov,er d n,ne lore Lol omo

ti fa.brik · dvilding g n:nem Aar ne. 

[ 'l'r diverne og Fyrrerne, da der i 

Tyskland blev aabnet n Ræk1 e J rnba

nel in ier, begyndte og, a.a fm·etacr omm 

Mænd lv al bygge Lokomotivel', dier 

hidtil kun var lew1r t fra England. a. 

10 ar efter Aabningen af den før le t ·-
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'i) AN�K fQ_KoMOTIVfi DEN DE 

Fig. 2. Egestorffs første Lokomotiv. Hy�get 1841; til den hanno,·erske Stat::ibane. 
Cylinderdiameter . . . . . . . . . 356 "'m. Drivhjulsdiameter . . . . . . . . 1524 "'/m. 
Stempelslag. . . . . . . . . . . . . 550 m rn. lledeAarle . . . . . . . . . 72 m". 

Tjenstvægt ...... : . . . . . . . . . . 21850 kg. 

ske Jernbane, Ni.irnberg-Ftirth, den 7. 
December 1835, der cnd1nu besøi·gedic Trn
fik,en med eng,elske Lokomothcr, leverede 
Georg Eg,es.torff, Grundlæggeren af den 
bekendte Lokomotivfabrik i HannowcT
Linde11, sit førs-te Lokomotiv til <len ihan
nower,sk-e tatsbane, og, om -efter d,e.n d-a
værnnd,e Konge af Hannower fik Navnet 
»Em, t August-« (.s Fig. 2). Den:n,e Ege -
t.orffs Lc\'ering ,skulde blirn Optakten til
Videreudviklingen af hans i 1 35 grnnd
bgde Ma kinfabrik, det mwær,endo H::i
nomag.

Vi 1lrnr tidligere her i Blac1et be kæf
ti gct os med Lokomoti ,·-er, lcY,eret af Ha
ncmn g, og det folgc·ndic sbl derfor na'r-
1nr'st være en Over igt orer Fahrik011s 
Historie og tlvikling gr;nncm :n,e.M. 

Da Qeo.,:rg Egie torff clode den 27. l\fa,\ 
·t...:68 horte ha111s Forctagf',ndte til D::i·tidrns
mest levering, dygtige Lokomolivfahri
ker. De til d,n leverede LokomotiYcr IJ -
sørged,e ikke alene Driften paa den han
nowerske, tatsba111cs Linier. men langt ud
over den snævr,er·e Hjemstavns Græn. er.
Egestorff, 100. Lokomotiv, be, temt for
Magdeburg-Leipzig J.ernb:rnen blev af
lev,er,et i April l 5 . Denne Ma,ski11e
gjorde 'T'j,eneste til 1 90 ucl,en, at for y nes
med anden Kedel. 1 62 forlod det 200.
Lokomotiv Værksted1et. Ege torff, der
om Grundlægger af den •hannower,lrn

Industri, havde vundd •et Navn for eviO'C'
Tider, dode om ag,t i Maj 1 68 efter et
kort Sygele.je, forinden det 300. Lokomotiv
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var leveret til den preussiske Ostbane. 
J r. Henry Bethcl Strousberg erhver
,,ecle ,som Be id'll(•r ,af forskellige Bjerg
,,ærk1er, Hytte- og 8tanJværker Ege torff 
J r11i tøbcri og Ma,skinfabrik, og kund,e 
aal, des paa it eget Omraa,d.e fr,emstille 

det nødYendige Lokomotiv-Mate.rial,e til 
en •Række Jernb:w,efoi·etagender. Fabri
ken ,ha,·,die v,cd , trou1 berg Ov•el"tagel e 
ca. 00 rbcjdiere, men denne bragte den 
i Løbet af kort Tid op paa en Arbejd,s-
tyrl c af ov,eT 3450 Mancl. Lokomotiv

fabrikwtionen -blev,i Lohet af fa,a Maane
cler forøgd til cl.et femdobbelte. Allierede i 
Aarot 1 )70- kunde dicl 500. Lokomotiv le
\'Cre , der da i 1lrnrtig Rækkefølge fulgtes 
af >' :le.1-lig-cr 100. B<e,mærkel.sesværdigt er 
d,et, at del' a[ cl-n dien Gang yndede B 1 
Lokomotidypc til Blandettog og Godis.tog 
blev bygget ialt 129 , tic Delte Lokomo
ti ,. re præ en te.rede næl'me t en Str�us
ber g,s Standa1,dtype og blev i tørr,e ntal 
l,r,·eret til Rurnæn·ien, Ruslan,cl· o., . v. De 
i Mellemliden iu,d.trccffencle Krig aar og 
Bor lnb bragt,r dog den geniale Arbejd -
giver til Fald. 

Men Ege torffs '\ ærk blev dog allere
de fol'inden, clen 10. Marts 1871, forvancl
kl til cl Aklieforetagcncle, Hannower·sche 

rnsrhin nbau ctien-G "· ell chaft vorm. 
Grorg }.,gei lodf. ,d,et 1111,·K"rende Hano
rn.1g. Under Led,el,se af ck før�tc Direktø
H'r •. Krnnsr og IL ,·on Bock, blev i 1873 
det '1000. Lokomotiv med Na\'net »Bis
marck« overgivet til Driften" 
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Fig. 3. Hanomag Fabrik anlæg set fra FlyvemaMkine. 

F r dette i ·wien i 1 u lstm d I.., -
l omoliv og for de fl 11 1-.ed dien an,g i Be
tragtnin0 kommend> l"r mragendr Yd l
SPr pa,a Lokornoth�bygning n · rnraado
fik Hanornag den, storn, ølvrnedaille, den
h j sL Lldimæl'l el e, <le1· blev giv,et paa
l dJStillingen. E11 flerfarvet, ·hel idet Af
bildni1w, sc,m g ngi\T ·r ,d, lt Lokomotivs
saavel som d,et 500. L komotfr Yd1·c, er
g ngivPl i el 1Baml,rværk, som Hanomag i
A nlrdning ;1 f Fuldend l en· aI det 10,000
Lokorno,tiv hm· udigivet tmd!:'r Navn l:

Die Lol omoli (• i_n K nn-.;l, in Witz und 
l< arrika tm·«. 

'T'il Aflevering I om endv:id, r•': 
D t :,).000. Lokomotiv cl. 21. S ptbr. 1888, 

3000. ,d. 11. Decbr. l 9,, 
) -I 000. d. l. August ]90: . 

[>000. 
� 6000. 

'iOOO. 
' ( 000. 
> 9000.

;) 9500.

» 10000.

"} 

;) 

" 

" 

� 
)) 

d. 15. Juni 1907, 

cl. 2 . ' ptbr. 1910, 
d. 30. Januar 19L-I, 
d. 2·1. Ja,nuar 1917. 
cl. l. ktother L919,
cl. 26. F, bruar 1921,

d. 15. Juli 1922.

Lokomotiv NI'. 10,000, et 6-koblet 2-
C'ylind r 'ompou n,cl God to 0 Tenderlo
komotiv til mættet Damp ( Fig. 4) ble,· 
koruslrueret af Han mao- cf.L r den hul-
gnr kc Stat ban direktio B tin gel 
og l,ien r til Befordring af 300 t. ·v r 
'T'orf pr-i,a, 'I'ran balkanbancn lwor d r Io
l'eko1nmp1· lang , ligning r pna 2 p t. 
( l :: 6) m •cl mang Kur\' r pun kun 2_0
m. Radius. Denne faskine repr ent -
r r ,t m gel y,dtedygbg "r�l) oo- b idd r
mc·cl ,sin, Lavtryk cylinder, om er 900 mm
i Diam L r, den tør te 'ylinderdiameter
l)landt alle europæi ke Lokomotiver.

Under Led l af Dil',ektør Tn for 
Lolrnmoti\'hygning�a.l)delingen, Banrat !i]. 

lelzeltin og Reo-.-Baumei te1· a. D. H.

Hi1menthal, ck·r ,har ('l"lwerv.et sig stor 
Fortjen{� Le \'Od Lnkornotivl>y 0ningen, 
1ldviklino- i Almin,leliglwu og ved Hano
nwg i Hæn1el hed, forlod i cl id te �O 

ur er GO O Lokomoti\'er Fabrik n. 
Der frø1;nkorn i ,d tl, 'l'id, rum overor,dent
lig tn lrig, dfør,0l,se1· dt r gne ulm t 
Im ,de mindste Arbejd lokomotiver til de 
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'i>ANSK&KoMOTIVtiDENDE 

Fig. 4. F 2 cyl. Compound Godslogs-Tenderlokomotiv med mællet Damp. Konstrueret og bygget af Honomag til 
de bulgarske Statsbaner. Afleveret :;om Fabriks 'r. 10,000 <len 16. Juli 1922. 

HOYEDl\IAAL: 
Sporvidde ................ . 
Cylinderdiameter, Højtrykij ..... . 

Lal'lryk:3 ..... . 
Stempelslag ....... ." ....... . 
Hjuldiameter .............. . 
Damptryk ................ . 
Ristcfladi-r ....•........... 
Hedeflader ............... . 

1435 mm 
620 • 
900 • 
iOO • 

1340 • 
16 kg, cm2 

4,6 m2 

262,5 • 

tøT te moderne Il- og :i-od tog. lok,om
tiv r, bl. a. , pecialtyper for Frankrig. 

ydiam ril a og and1· Land , om· paa 
1 eun,dlag af aarlange tudier af egne 

nd endte Ing niører bl v kon trueret i 
veren� temmel m -d d paagældendc 

Forlhold, otteak lede Lokomotiver til Ja
va, andT•e til Preu , n, pani n, Bulgari
rn, 'l'yrkiet, Siam, Kina o. , . v. Værket 
overordentlige Tilpa ning, vne eft r d,e 
ind- oo- udenland kc Je1·nbanedirektioner 
Kra,· de tadio- Forb dringer og Forny
r] o af Fabrik anl g nc og ikk mind l 
rn prøvet og kolet rb icts tyrke, atte 

ærket i Stand til ofte h !digt at imøde
gaa ,en rtærk ud nlan,d k Konkurr n e 
og vi e in Præstation vne i Fr,em tillin
gen, af Lokomotiv.er , lv efter engelske 
Mnal y ,tern el] r i fran k, , engeLske, 
amerikan ke Bygning maader o. . v. Al
lerede i Aaren,e før Krigen gik 40 p t. af 
Lol motivfabril ationen til dlandet. 

om Mærkepæl i Lokomotivbygnin-

Vandforraa<l .............. , . 12 m8 

Kulforraa<l .. , . , .. , . . . . . . . . . 5 L . 
'fom \'ægt. ............. , . . . 76,6 t 
Tjenst. Vægt. . . . . . . . . . . . . . . . 101 • 
Fast lljulsta11d, ....... , . . . . . . 4335 mm 
Samlet ............ , .. .'. . . . 7225 • 
Længde mellem Pufferne ... , •.... 144-00 • 

g n, Hi torie ma.a bl. a. anføre : Byg
ningen af det før te rampton-iLokomo
tiv i Aaret 1 57, det før te Behn -Kool
Lokomotiv 1 61, det før t ompound
Lokomotiv og <let førnt fyl'lo e Lokomo
tiv 1 4, diet før te 4- yl. ompound-Lo
komotiv 1903, det før, t,e elektri k Loko
motiv 1909, det første Mall t Lokomotiv 
1910 og det første 3- y I. I Jtoo- -Lokomo
ti v L915. Den nimplificerecLe I tyring, Mo
del on Borri , blev før,nt ang a.nvendt 
,, cl det 4000. Lokomotiv, et 4- yl. Iltog -
Lokomotiv, af hvilket clen før te dførel-

blev udmærket medr den tore Pr1sbe
lonning paa Verden udstilling n i Paris. 

].!Jft r at Ilanomag med udmærket Re-
ultat -havde anvendt Lentz-Ventil tyring 

li! Dampma kiner, udl"U tedre d t i Aaret 
1905 og�aa el 2 B 1-4 yl. Iltogs-Loko
motiv, Litr. - . 7, til de preu 1ske Centr-al-
1.>aner med Len,tz-"\ ,en tilt tyring. Dette Lo
komotiv, der bl,ev pr mier,et paa dstil
lingen i filano 1906, var før Overføre!-
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'i>ANSK,&KoMOTtVftDENDE 

sen til d tillingen ble\'el underka t t ud

førlige Prøvning,er i treng lHog trafik 
ved J rnban,edirektion n i Hannower, og 

hvor der paa lange trækning r blev 
fremført Iltog m d 110 km. Ha tigihed. 

.• 

r -.....i:. "- • 

: -�";.r .. - ,:10';T� 

.. -;J: t -·�_-;:·:���-'��::
.. �,\,·.�..:.Wi0-,;�-,ii;-,_� j, 

.æ· 

Fig. 5. Hanomag 2 B. Ulog lokomotiv til 
De Daneke Statsbaner. 

Del b d te Bev1 for L ntz-Ventil. tyrin

gen Fortræffeligh ,d, ligg r i d n endnu 

fort.satte 1lv n<lel v cl Lokomotiv r·, 
0°, aa rn d ln Høre] en af den ov rhe

dede Damp b kæftigede Ham mag i0• 

om den før te udru tode d t aU r,ede 
1904 Lokomotiv r med Tilloch-Ov,erihe

der, Lokomoti Yer med Yed1ed r, 1 d 1 
··cbmidt, er ble,·et bygget alJ.er,ed<: siden
1906. aaled taar Hanomag nu om

Pioner i <l n ty ·ke Lokomoti vindu tri
m d i pidis n for de før n,de Vt rk r rig
paa Erfaring r. t o0saa for Fremliden
d€t ypperlig te vil naa frem til \Jleve
ring, d,erfor 1har Direktionen paa cl,et virk

som te .sørg-et Yed fortisatt, Forbedringer 
af Fabrik n Indr tning,er. 

Fig. 6. Hanomag 1 C. Lokomotiv til 
Odsherred Jem bane. 

Tro mod v d< verinO' n er o�aa den 
all rede af rundlæggenm p.aabe0yndte 

Frem lilling af Dampkcdl,eT og Dampma
skiner blevet bib holdt. Den bekendte Ha

nomag- tejlrør k del manO'ler nu næppe 
i nogen af Ty,sklandi , tørr K delanlæg. 

Med 6 K eller af denne Typ r Golden

berg-V ærket ved Køln Europa tør te 

Kr.aftanlæg. Vi vilde over luide cI,enne 

korte Fr,em · in , 
blot kuldie 

Ramm r, .hv1 ·her 

en D 1 af de bem.: r-
kel· e værdig Lev, ringer fra b gg cl1 e 

Y ær ker tore p cialafd ling r, ved hvil

] al ne Tu it1Jdcr af Funktionærer g 
rbejd re er b kæftiged . Læ -orne af 

Maan d -Tid krift t »Hanornag-Na�h

ri�hten«« turd cl t vær bekendit, at foru
den di e FrembrinO'e] er ·hør,cr allerede 
i Iler ar og aa · fotorploY,e, Tra torer 

og kib motornr af tør te 00' kraftig te 
Kon truktion,cr til Hanoma�s Produkter, 

men trod,s dette er Lokomotivbygning-en 

dog ted e forbleven cl t overvejendte Ar
be.idsfelt. 

2 5 AARS JUBILÆUM 

Den 1. eptemb r fejrede Loko,uoti dorer 
Il. Je118e11, Esbjerg, 25 Aar Jubil,l'um. Jubi
laren er antaget paa Vk. i Københa\'n o an
_.al so111 Lokfb. den 1/n 97 i yborg, forflyttedes 
derfra til Kobenharn den '/s 99, lil Esbjerg den 
'/• 1901 og gjorde Tjeneste som Rangerfører i 
Oddesund N. i ca. 2 Aar, kom derefter Lil E -
bjerg, hvor ban forblev, indtil han kon liluere
de · om Lokf. i Ng. cl n '/s O , men kom efter 
l Par .Maanedcr Forlob tilbage lil Es., 'Iwar

han siden har været.
Jubilaren er kendt om n god Kammerat 

og ii'IJ' med in rolige Oplræd n været l Yirk
omt )1 dlem af D. L. F. og var (delingc;for

mand fra 1909 til l9'12, da ,han af Helbreds·hen
yn øn kede ig fritaget. 

Lokomotivfører A. J. Berg, E bjerg der og
aa holder Jubilæum, er antaget paa Ar. V,k. 

den 2'4. Februar 1 96 og an at som Lokfrb. den 
1. eptember 1 97 i Viborg, forflyt! l til Ribe
om Afløser den 1. faj 1900 og fodremmct til

Lokf. den 1.' faj 190 med talion i E bjerg,
hvor han iden har værel.

Jubilaren .har allid været et godt og virk
oml )fedlem af D. L. F., var under it Optholcl 

i Ribe Tillid-·mancl for Afd. B, er for Tiden 
Formand for 1:l!"'estudvalg-et, el Hverv han med
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J. Cl.nd. er.se 11, 

Nybory.·

' 1 s�1it�-n1i�v . 
. t8�1 - (922. ?. M. Schmi..dl. 

lloskild..e. 

sil gode H11mør og særlige Evner som 'Selskabs
taler røgter lil begge Afdelingers fulde TilJreds
hed. - Begge Jubilarer liører til dem,· om 
hvem det 1kan siges, at de blandl Lokomolil'
mændne kun har Venner, der sikkert alle ·yisle 
dem O,pmæl'lk omhecl paa Jubilæumsdagen. 

Lokomolivfører A. P. M. Schniicll, Roskilde, 
fejrede ogsaa den 1. ' eplember sil 25 Aars J u
bilæum. . blev den 1. eptember 1 97 ansat 
som-Lokfrb. i l{obernhavn og forflyltedes den 1. 
Avril '1901 lil · r ykøbing .M. som Lokfrb. af l. 
Kl., kom senere Lil Fredericia, b vor fra Jubila
ren den 1. August 1908 forfremmedes til Lokf. 
med Slation i 'Dhisted, hYor han var Afdelings
formand fra HH0-1913. Kom til Gb. 191'3 og 
forflylledes derfra 1. November 19g lil Ro, 
hvor 'han siden har været. Afdelingen ender 
Jubilaren sin bedsle Hilse11 med Haab om all 
godl for Fremtiden. K.

Endvidere fejrede Lokf. .J. A11derseo. y-
borg, de11 1. September sil 25 Aars Jubilæu•m 
som Lokomotivmand. Andersen 1'1ar værel sta
tioneret i København. Nyborg og Struer og al
ler fm 1910 i Ng. .Jubilaren ,har altid vænt 
c11 meget intere erct Organisationsmaud, en af 
de lrofasteste til al møde ved sin Afdeling· Mø
der .og har de idste fire Aar været Ng. Afd.s 
Kasserer. A. er en rolig, ligevægtig og paa-

passe! ig Lokornoli vmand, ;;om ved siu li I lids
Yækkeude Karakter, ;;il ubestikkelige Retsind 
har vundet sig mange Venner og særdele Ag
telse blan dl sine Medansa tle. 

Hjertelig Lil Lykke. 
C. T.

40 AARS JUBILÆUM 

.Den 19. ,e,ple,mber kan Lokomotivfører 
N. H. Poulsen, Gy, fejre 40 Aars J11bilæum ved 
D.S. B. ·

Poulsen ,har begyndt paa Centrahærkstedet
i Aarhus den 19. September 18 2, men sii1 Lo
komoli v(jeneste 1bar ,han udfør[ i .S'lruer, 'J\bi
sled og uu de siclsle 25 Aar som Lokomotiv
fører i Glyngøre, •hvoraf den længste Tid som 
Depotforstander. 

Poulsen er pligttro i siu Ger ni ug, er en hu
rnan Foresal, og en god Kammerat, ligesom 
han er el sløl og solidl :Medlem af D. L. F., 
som ·lian i d·e senere Aar 1har været fRepræsen
lanl for 1her i Gy. 

Vi. bringer ham iberigennem · vor bedste Tak 
og Hilsen paa Jubilæumsdagen, ligesom de 
mange, ·om :har værel sammen med Poulsen 
,her i Gy si1kkert vil mindes ham med Tak. 

0. H. J. P.
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F E R IEHJ E M M E T

Olllnærksomhedcn henlccles paa, at

Feriel1jemmet lukkes den 15. September. 
;nedlrmmcr, som knndc ønske at tH

briugc nogen Tid Jrna Hjc111nwt, 111aa saa

lccle sky111le sig med Anmcldl'lsc. 

60.000 VOLT GENNEM KRO P PE N  

E11 u·ltyggelig Begivc1t1hcd indtraf i 'a11d
riken YCd Krisliania Tirsdag de11 22. Augusl. 
Lok moti1 forer Pederse11 kunde ikke naa 
Strumaftageren li! cl af de elektriske Lokomo
li1·cr. Da Luftpumpen ikke f1111gcrede, forsugle 
ha11 merl 1Haande11 al kaste Bo.ilcn op, lllP1L da 
I.okomolil'føreren rar omkring '/, "?lrrlPr fra
Ledningen Lil lromrnc11 bleY ,ltan plud clig om
spændt af en n-elclig elektrisk Flamme. Hau
blev forbrændt og faldl ned, men lipper vi. [
nok med el forbrændt Ben. 1plc-endingen paa
Drammen. banens Ledninger er 60,000 Volt.

SAMMfNSLUT NINGSPLANER 

Nor k Jernbaneforbund har b lullet at til
;,kri1·e Be tyre! erne for orsk Lokomotirn1and 
Forbund og Jernbanerne K ntorper onale 
Forbund 0111 de er Y1llig til al dellage i el Mø
de til Dro[lel e af en ammen lulning a[ de lre 
0rgani alioner til en'og for e1·enluell al finde 

, el fælle Grundlag for del videre Arbejde med 
agen. 

STOCKHOLMS LOKOMOTIV FYRBØDERKLUB 

I »Lokomotirmands Tidning• finder vi en 
Omtale 'af en Klub, Lokomulivf rboderne i 

lockiholm har dannet, illl'ori bcrclle om Ior
kellige :Moder, paa hvilk foL kcllige porgs

maal ·har været diskuteret, saavcl Tjcncstc
spørgsmaal som andre pørgsmaal af Interesse 
for Medlemmerne. •aalede er der bl. a. holdt 
Foredrag om ,Ungdom rorel en i verrig«. 

Ludievirk omhPd n er omfattet" med stor 
Intcrc s af aavel Be lyre! ·e . om ;ifcdlcmmcr, 
og to )IccllC'mmcr har crl1olcll , tipcndi for al 
genncmgaa cl Kuru pr. Kone ·poudance fra 
Hermods Korre ponclancein tilul Malmø. 

l�mnct, de ,•kal studere er • lrnen . annel e og
Talcrkun ·L«. - Klubbens Medlemmer erholder
�.j pCl. I abal paa Kur u honoraret I' cl nævnte
lu�litut.

Klubben 'tudiccirkel i d l venske ,prog 
og 0 1 ,gave krirning ·har arbejdet h le Vinteren 
111 'd cl ammentræde ihver Uge. 

,Klultlben har tegnet lre Andele i del af Ar-
bejderne dclanncl e forbund planlagte ludie-
ltjcm. 

ELEKTRlflCERING AF NORGES JERNBANER 

l de 'l'en ·ke Jernbaner llol'ed Lyre (Gene
raldil'ckloralel) b handler man for Tiden 
�porg:-maalel 0111 Elektrificering af alle Landet 

Jernbaner. 
Sporg.·nrnalcl l1cc11gel' nøje ammen med 

La11dspla11cn fol' Landet, Eleklricilcl for ·yning, 
iil'orum del' ven le· af gi vel Indstilli-11g i cl n nær
mc,-,1,, 1-'t·c1ntid, og Kommis ·ionen arbejder og
saa m d 'porg,-,maalel om e1•enluel I<;ra(lfor
·rniug af Jernbaneme.

SYGEKASSE N 

Jer11banelæge Eiler Niel en er I.Jortrejsl fra 
·�0. Augu ·[ i ca. 3 ger, og lhans Praksis rare
lage · i n�vnl Tid rum af Jernbanelæge la-
111er, mallegade .

Kon ·ullation lid: KL 1-2. 

TAK SIGELSE 

Tillad mig paa denne )J.aade al udtale min 
hjerteligste Tak lil alle for den Deltage! e, der 
1 istes mig af dere · Forening og dens_ Medlem
mer l'ed min kære :Mands Dod og Begrave! e. 
Hjcrlclig Tak. Camilla Petersen. 

Hjerl lig Tak for den Opmærk om'hed, der 
blev udvist mig af mine Kolleger paa min Ju-
bilæum dag. •. B. Ka iuger. 

)fod tag li rig nnem min hjertelig ·te Tak 
for al den 0p1mcl'k ·omh1::d, der vi les mig ved 
mil Jubilrnum. p_ E. Nielsen, 

Brande. 
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Lokomotivfyrbøder C. V. Ve t, Aa1•hus H, 
til Haderslev. 

Af skecligelse. 

• 

Loko1}1olivfører K. T. Peter en, Fredericia, 
med Udgangen a[ Oktober :Maaned 1922 efter 
Ansøgning paa Grund af Alder og Yagelig•hecl 
med Pension. 

Ucl11æt.:11else. 

Lokomotivfører I. . M. Pedersen, ,Frede
ricia, efter Ansøgning til Lo•komoti vmester JI 
i Fredericia fra 1. !September 1922 (min. Udn.). 

Af gaaet ved Døden. 

Lokomotivmester II 'S. Andersen, Frederiks
havn, den 7. August 1922. 

Forflyttelse f rn 1. September 1922.

Lokomotivfører A. L A. Rønaa, Masned
sund efter Ansøgning til Nyborg. 

�J�ih:-Ja_ 

Lokomotivfyrbøder · . J. Horup, Haderslev, 
efter Ansøgning lil Aarhus H. 

(j' 

AALBORG• BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

Nawvæ1·ende Nummer er afieveret 

paa Avispostkontoret den 2. September 

Flygel &: Piano( abrik. 

Bredgade 45. København I{. 

I Sanite ts & Gummivarer. 14 Moder Iff- rn. flere Ror. 
� Gummistrømper. Alle Syge-

plejeartikler. Til. Prisliste sen
des dish·et mod 30 Øre i Frrnk. 

Gummisaaler & Hæle. 
mrk. •Gepoha•. Saale1· fra 1.25--3.?5 
pr. Par. Hæle fra 0.40-1.30 pr. Par 
efter Størrelse. Indsend Omrids af højre 
Skosaal og Hæl. 3 Mclr.s skriftlig Ga•
rnnti for Slid. 
Amerikansk Gummivare Industri. 

Afd. 13. 
Tlf. B. 4195. Vestergacle :?. Kbhvn. B.

Cafe "San Francis ka" 11 

li 
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Sønder Boule vard 72. 
(Hj. af Valdemarsgade.) anbefales. JI . . J aeobse11. 

H. J. HANSEN 
Skred nmeRtPr 

38, Sønder Boulevard 38. 
Anbefaler ai_q til d'Hrr. Jernbanemænd

Telefon Veater 1574 y. 
Leverandør til Varelotteriet. 

lste Kl.s Kolonial, 
I. P. Madsen, Arkonagade 21.
BILLIGSTE PRISER 

Herrernes Magasi n 
Istedgade 64. Telf. Vest..r 220 x. 

Største Udvalg i Hattt-, Huer og 
M1111chet1!!1,jorter. 

5 pCt. til Jernbanefunktionærer. 
Største Udvalg paa V esterbro i alle 

Rings Str,utlrnHt-. 

W. Schabraham
forh. mungeaarig Tilskærer ho s

C. P. Lauritzen & Co.
1, Klasses Herre- og Dameskræderi 

Telefon Vester 1165 v. 
VESTERB HOGADE 104. 

Støt bore 2lnnoncørcr 

Redaktfon : Vesterbrog-ade 98 a 2, Kjøbeuhavn B. Annonct>-Expedition: 
Tlf. V ester 8173 eller Vester 8113. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Vodroffsvej 3 b. København V. 

Telefon Vester 8113 eller V.ester 4011. 
Abo11Deø.entspris: 6 Kr. aarlig. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skudir.avien. 
Kontortid Kl. 10-4. 

Fred•rjksb.rr Bogkykk•ri, Falkoneralle 11. 
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