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SPAREUDVAL6ET
IV

drnlget fortsætter. efter at det har
begrundet sit Forslag om en Indskrænk
ning af Tiderne til Forberede, lse - hen
holdsvis Afslutnings, tjenesten, idet der
skulde være et dagligt Eftersyn ocr et pe
riodisk Eftersyn, med at foreslaa et nyt
Skema for Tiderne til Efter,syn.
Disse Tider er, h
, vad man med et popu
lært Udtryk kalder betydelig skrappe. De
fleste af Tiderne nedsættes med 10 a 15 Mi
nutter. ja, der er nogle af Tiderne der
endog nedsættes med 25 Minutter. D8t
kan ikke nægtes, at man bliver forbavset.
Det er ganske øjensynligt Udvalgets Me
ning, at Lokomotivmændene ocrsaa paa
det Omraade skal til at arbejde gratis,
fordi Tiderne er saa knaipt tilmaalte til
det Arbejde der skal foretages, at d·e nær
mer sig det skandaløse. Endvidere fore
slaar det s, amme Udva
, lg med Hr. Vidun
deret fra Struer i pids·en, at der skal af
kortes JO Min. i Forberedelsestid, naar
,.
det er det samme Lokomotivpersonale
der
overtager Maskinen, som har sat den i
Hus, ·og at der. naar der paa en Station
incfgaar mind t 20 Minutters Holdetid paa
Stationen, reducere, s Eftersynstiden ogsaa
med 10 Minutter.
Det er gans1rn vidunderligt, hv,ad der
kan findes paa,· naar det er ;parehensyn,
Lier dikterer Besternmels·erne. Det er alt-
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saa Meningen, at Lokomotivpersonalet
skal køre• ud af Hus uden ,at have Maski
nen i Orden, idet det manglende eventuelt
skal ·besørges ved Perronen. Vi ved ikke,
hvad vi skal sige om et saadant Forslag,
hvis vi da ikke skal betegne det som gan
ske 1hen i Vejret. Eventuelt ,skal Tiden
først nedi ættes med 10 Minutter, fordi det
er samme Persona1'e, der skal køre med
Maskinen. d,ernæst skal der trækkes 10
Minutter fra, hvis der er 20 Minutters
Holdetid ,paa Stationen. Vi kan slet ikke
tænke os den Mulighed, at dette Forslag
vil blive gennemført, vi vil da ogsaa vægre
os, ved at tro, at den ansvarlige Admini
stration vil fremsætte Forslag herom over
for Organisationen, saa absurd forekom
mer d,en Tanke os.
For Rangerlokomotiver, der fortrinsvis
benyttes til Range, ring, beregnes Forbere
clels, e - og Afslutnings, tid I og IV kun en
Gang i Døgnet, og ved (hver Deling af
Rangertjenesten beregnes 5 Minutters
Af
•
slutningstid og 10 Minutters Fo1�beredel- ·
sestid.
Man kan ikke beskylde Udvalget for
at flotte sig med Tiden det har det heller
ikke gjort, da det crennemgik alt Lokomo
tiv, personalets Tjeneste paa den korte Tid,
Yi nævnede i vor første Artikel, og Føl
eren heraf er naturligvis ogsaa bleven den.
at der ikke er ret meget af Udvalgets Ar
bejde vedrøre, nde vor Tjeneste, der blot er
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_ -------brugbart som Grnndlag for n aglig Be nalet i Di. triktenrn, uden Yidore 'kan gaa.
<lommclse.
med til en Mængde af d·ct, Udvalget har
\ idere skriver · dvalgct. at der tillæg J' re laact, noget af det er ganske ved Siden
ges Lokomotivper-onalet 20 Minutter til af O"' uigennemførligt.
Eftersyn IV, naar det pel'iodislce Efter-syn
, om Forberede] es- og Af. lutnings
skal udføres. elv med denne, om vi rna,a tjcne,sten nu .er q1'<inet, me,d de Tider, som
sige forfærdende FlotJhccl, op11aar Loko er fastsat, er. der i det store og -hele Ti I
motivmændene -end i.'kke at •komme op til fred hed. Gaar man hen og ændrer ved .
de nugæl-dende Tider for Efter.syn eft:3r dis e Tider, s�tter dem DPd, vil det for
Ankom t til por"'rænsen paa Hjemstedet. dot .før te medføre, at der vil bliv,c en
l dvalgct henleder derefter Opmærk ,.,;ledsevarende ·Bitte, 1,hed overfor den Adsomheden ]Jaa, at den Tjenestetid (15 Mi 111 ini, tration, 'c1er vil lægge Baancl dertil,
nutter), der nu beregnes for Personalet og for det an�let vil det medføre, enten at
,·cd kifte paa Lokomotiv uden for Depot Personalet ,·il faa et Ma se Tid, det ikke
og forud for Raadiglhcdstjcneste ved De kan medregn; i Tjcnostctiden, eller at·det
pot, som Gen 11emsnitstider formentlig er
\.rbejdc, der ·s)�al udføres, og som har saa
rigclig,c, idet det f. ffiks. ikke under alle lllC"'e• n Betydning for Tog l•nes sikre Frem
Forhold er nød,·endigt, at Ranger-persona føre! o Hdce kan blive udført paa fuldt
let giver Møde i Remi en før eller efter ud for varlig Vis.
�
'J'j •n sten, ligc-·0111 det ej heller synes paa
Ved de Lejligheder, hvor Lokomotiv
krwvet, at der gives � orbcreclel estid for mc:cndc, nc ihar deltaget i Forhandlingerne
Raadighedstjcneste, naar Personalet over angaaende Eftersynstiderne i Tjene tetids
tager Maskinen fra andet Raadighedsper ndvalget, lhar det· for dem været en Lede
t\O!lale, eller naar Raadighedstjenestcn traad, ikke at faa de�1 længst mulige Tid
paabcg,vndes paa et Tid punkt, lwor Per til dis, se A.1·bejder · Udførelse, men at faa
sonal-et nuder Ophold ved l'remmed Depot gennemført s:;tadanne 'rider, der under
lrn
t , r 'I'illadel ·e til at gaa i i'eng. Hvorvidt almindelige Omstændigheder maatte vær_e
dl'n lrrcgncde Tid hcrfter bor bortfalde. .a,bsolut nødvendige, naar
rbejdet, det
t'Yf'ntuclt ned retters, eller der bor fa tsi:l't ,.;c,•:chan 'llla'ssio-c skulde kunne udføres i
les 1 ndtagel,se, be te1111ncl. er, skal Udval tlen til Al'bejdets Udførelse fastsatte Tids
get hensti Ile.
fri t. Saadai:rne Overvejelser har absolut
1 aar man nu tager i Betragtning, at ikke gaa:ct forud for Fa tsættel e af de af
den ærede Hr. øren en aa vel var med
drnlget forcs'l�aede Tider, der kun kan
i det første som i det sid te Tjenestetids være foreslaaede af rene og skære Sparc
n<l valg, der be kmftigede sig med Lokomo hensyn.
Liv,pcrsonalets T:ienosteti:dsforhold. kan
Som allerede nævnt tror vi ikke, at
man i1kke undlallc at tænke ,paa, at lrn n ,\dministrationen Yil folgc Udrnlgct i dets
111egct daarligt ,har :r ogtot sine Hverv den Betragtninger,. del', hvis de gennem fores,
Uang, naar 1ha11 nu kan ko111me til de Rc ,·il medføre, at Lokornotivpersonalcts Sam
,rnltater som foran cit,rct. Eller skulde vittigrhedsfuldhed ornrfor Eftersyn vil bli
d •t maaske ,·æl'C d'Hn. fra Trafiktjen - ve ,sløvet, og sløvet i en saa b tænkelig
,;len, der var med i ·l dval0et, om har faact . Grad, a·t det kan meclfore forskellige be
!Jam til at gaa med til di sc For�Jag alene . klagelige Følger. Det er jo gansqce klart,
u:d fra den Betragtning, at Udvalget, naar at hvis Administrationen selv foranlediger
det .skulde afgive sin Beretning, dog maatte disse 'l'ider nedsatte, vil Eftersynet og,saa
kunne anvise nogle Be parelser ud over, blive derefter. Udvalgets Forslag om at
hrnd Distrikterne selv havde gennemføi·t. afkorte Tiden med 10 Minutter i de foran
Vi kan ikke tænke os, at alle d'Hrr., nævnte rl'ilf�lde tager ogsaa ,igte ,paa at
'
clrr sidder i Ledelsen af Lokornotivper o- gøre Efters, ynet' mindre effektivt, -end -det
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er 1rn. Ja, man forla11,ger o,·en i Købet,
at Lok0 motivpersonalet skal køre ud med
Ma kin •n for 'l'og, fo1:i'i:H:len Eftersynet er
tilCndebragi, d. v.s. a'.t 'det vil ihændo, at
der først naar 'J.'oaet
'holder for Af<Yan0oo
vil ,blirn foretage't dot endelige Efter ) n.
- Hvis det kan lade Ria
r- gøre? Hvornaar
har man Gar.anti for, åt MaRkinen holder
I
A til! 0 hele Tiden, og �f hvad BeRkaffenhed
,·il ot Eftersyn af Mas�dnen for To,.
(Y blive.
sµociolt i 1ørke, eller uo-un
tige
Vejrfor
8
0
.. og f 0 rhold. ;\ t . dette For lag··Cr opstaaet
,,
mulorot inden Døre paa et lunt Kontor,
an~l• r vi for raivet. Fo)k med tilstrækkelig
praktisk Indsigt vil al;>;, olut an8 e et saa
,., for aldoll's uigennemførligt
dant For$ la,r
og umuligt.
Udvalget har demæRt beRkæHiget sig
l
t•ij ''jene:, tetid.
111ctl De-potforstandei·n
•
.Efter at have ornt�lt, at det ,paa de min
drl' Depoter er overdi'aget en Lokomotiv
fører (Depotforstå.nde1) at udføre, foruden
sin Tj('ne8 t(• R om Lo1iomot.ivmand Depo' ,,
tets almind-ligo k n 11torm
' æssige .\rbejder
oo·
Lede!
o.
For
'l'iiden
er 37 Lokom 0 tiv
n
[orl' re Depotforstandere; deraf udfører 15
Liniekør el oo... 22 betje'ner Ran,...(Yerrnaski
HC', dcrnl' 1 paa toma�cr betjent Rang,c1111a,..,,t lavet et
s kin.J'. DC' mce t har ( l dv�la
"' R tillc Forho-ld
:-; k(' rna, hvori frem
(' t mellem
hanI', \'irkeliac Tjenestetid og den for ham
'"'
fa:-l:-: atto Tjenes t.cnorm.· Tiderne, der er
fa ,.; lslaaet f()r Udførelsen af Dep (} tfors tan
dl •1hrnnet
er R'ket efter Oply 8 ninger fra
•
de forskClligo Maskiningeniører. O,..o - det
\'i$l'r sig, -at Cn tor D
- (' 1 af di,.:se har en
'·
betydelig -Overtid.
i· Idvalgct foreslaar dereft' I' r et aarligt
Honorar tildelt viSSe ] ) epotforstan<lero.
Di ·e Honorarer er elvf.ølgelig og saa
lJl' tydelia
,., mindre end. dem, der i sin Tid
bl(' v forC'Slaact af det sidA te Tjenestetids,... rnen man liar dog ikke ment at
udval..;.,
• ville foreslaa helt at undlade at o-ive Ho
nora,rer.
Tøvrigt , kal vi ikke for Tiden komme
11 ærmere ind paa ,det.te Fo1hold, fordi der
aUerede ihar været .ført F•orhandlinger mel
lem Generaldirektor,åtet og Organisatio-

non om d01ine ag. hvorfor vi, naar agCn
er bra no -t i Orden. s kul ko111111c næl'!ncrC
incl hcrpaa, eventuelt led aget. af en Pro
tok0 I over do herom førte Forhandlinger.
(T dvalget gør <lereftol' i ·et særligt A f
-;
, nit Rede for, hrnr meact
de amll'de Bc0
-; parcl... er andrager. Og i den Hen�eendc
maa ,·i "'. ige, at Dis triktemc
i Flirvejen har
•
._. kumrnl't Fløden. aaedc, Ihar Distrikterne
anvi ;. t ca ..·\91. 000 Kr. i BeI" parelR er for
Lokomotivtj(' nes.,•
t 11, medens Udvalget kun
nanr op Lil ca.2:..0,000 Kl'. I det hele an
,.. <le af DiRtriktern(' anviste BeR pa
dra,rer
,... dvalg I' ts BorelRer ca. 750,0()0 Kr. oa
s pareiser ca. 64.1,000· Kr. eller ialt ca.
l ,391.000 Kr.
De ca. 220,000 K1·., edval,.,0·ct fore8 laar
at kunne ,pare ,paa Lokomotivperi;oHalcts
Konto, \"il kun k1mne paros paa Beko1-\t
nin" af den relathe Ho, der i ØjcblikkCt
hersker.
I Øjeblikket er der i egentlig 1 Forsta11d
.
t ,hed ml' cl (: enn(' n1førcl
kun l-1· tiede l i tilfrod
scn af "/a 'l'iclsberegningen for Raailigltocl. tjene;,;ten. Derom konel •ntrerel' Utilfreds
h('den St"
io-, men ."Cnn
.. Cmfores dvalo-ets
i,,
l .ro og
Forslag, vil der blive en taa
" Cnde
en Rtigcndc ULilfrcd.<:J1ccl med Tjenc~tctidi-,·
bc,.:tcn11nI' lsornc. fordi man trmd('r Per;,;o
nalcb 'bor(', tti<Y
, dc fotCreRR<' r altf:or m1:>r, en
r-e
Utilfredshed, om kun kan være af det
Onde.
Bl'retning(' n, der f:,-·ld ('r 43 111a1-lkin
.,. med en Om
keevne FolioRidl •1·, -;, Iutter
tale af ArbejdSSed ler for Dcpotpl' L"sonalot,
;;; om kun a1wcndeR i 1. Distrikt, og hvortil
der meclgaar et b tydeligt A ntal ,\ rbe,ids
ti111er. hrnrfor det lwnstilles. om ikke dit,::--1•
,\L'bejdi-,:,
· ·cdlel' kund (' bortfalde.
,.. til
Endvidcrl' l clb •talinno - af Lo1111in"er
-;
()
Dcpotpcr onale. hvorom det er plyst n.t
<l' ntlig i
,., Unl'
det adskillig(' Hted 'I' ('n Gancr
Arbc.icTsticlcn n)aa rnode'paa tationen for
at aflhente Lonnin"'<Y. Det hen ;: tillCs, at Lon
udbetaling l' n foregaar med mind-; t mulig
s µi Id af .\ rb('jclstid.
Vi har nu g-ennCmgaaet 11dvalgcts Bc
rct11ing, der paa mange Punkt' r er af In
tcreRSe. specielt for Lokornotiy;personalet,
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og rbejdet, der er udført, vidner om en
saa tor ::Nidkærhed for at spare. at det
maa sicres, at UdYalget har skudt over
Maalet. De af Distrikterne gennemførte
Foranstaltninger rnaa i det store or liele
antage,
at være tilstrækkelige og ihvile
væsentlig indenfor de nugældende Tjenetetidsreglers Rammer, medens Spareud
valgets Forslacr
,.., 1'.)aa mange Punkter til
sigter en yderligere Reduktion af de daar
lige Regler, der gennemføries -efter Spare
kommissionens Forslag.
Det er vel Hensigten, at Organisatio
nen, naar Overvejelserne over Udvalgets
Beretning er bragt til Ende, vil blive til
kaldt til Forhandling ang. nye Forbere
delsestider m. m., og for saa vidt dette skal
ske 1paa Grundlag af de i Beretningen
fremsatte Fmslag, vil det blive meget van
skeligt at faa Organisationen med ib.ertil.
De Forslacr er for langt nede, de er
under Rimelighed,ens Grænse, og vi vil af
al Kraft modsætte os deres Gennemførelse.

mand loven førte Forhandlinger, blev det For
eningen ilJetydet, at Ministeren ·overfor et An
d
. ragende om Uniformering af Lokomotiv-per
. onalet vilde , lille sig velvillig.
Efter et saadant Andr,agendes Fremkomst
og efter derom med Generaldirektoratet førte
Forhandlinger, fremsa:tte Ministeren for offent
lige A11bejder el Ændringsforslag til Finians
loven 1920-21 til en Bevilling for Uniforme
ring a.f LokOi!Tiolivper ona,let.
Med Fi11an lovens Vedtage 1 se ble♦ denne
Bevilling anvi t ' tabsbanerne, og i lutningen
ruf Aaret 1920 begyndte man Urlleveringen til
Lokomotivpersona,let af de Uniformseffekter.
som Bevillingen hjemlede Ret til, saaledes af
hl. a.. Jakke, Vest 10g Beuklædrr. Udleveringen
skete imidlertid meget uensartet, idet noget af
Lokomotivpersonalet i Begyndelsen af 1921
havde erholdt de for d m normerede Uniforms
o-enstande. hvorimod andet af Lokomotivperso
nalet først i Løbet af Aaret 1921 erholdt, hvad
der rnaatte tilkomme dem, saaledes
• blev for
manges Vedkommende , e ten først udleveret
i de sidste Maaneder af 1921, skønt Bevillin
gemar anvi t i April 1920.
Persona.let. Kvittering for de modtagne Uni
formseffekter gjaldt for Uniform leveringen for
Aarel 1920-1921.
Da 'llJan imidlertid nu er langt inde i det
3. Finansaar fra det Finansaar at regne. hvor
Hj,emmel til Lokomotivpersonalets Uniforme
ring faJidt Sted, og Lokomotivpersonalet først
i de sidste Par Maaneder har modtaget de
Effekter, der henhører under den aarlige Ud
levering mod Kvittering for Uniformsudleve
ringen 1922-23, skal man, da man savner
Uniformsudleveringen 1921-22. anmode Gen€
raldirektoratet om en Forhandling for nærmere
at drøfte dette Forhold, som Foreningen ikke
er sig i Stand til at forklare Omstændigfue
derne ved, og som man forøvrig ogsaa forme
ner ikke helt kan være i Orden. idet man maft
gaa ud fra. at for de aarlige Udleveringer imaa
saadanne finde !Sted med de løl1ende Finans
aar, hvorfor en Udlevering af Lokomotiv-perso
nalets 2. Jakkesæt, hvis Bevilling anvistes 1.
April 1921, fl. e1·e Maaneder irrd
• i det 3. Finans
aar (Juni, Juli oir Aug11st) næppe vil kunne
anses ,:fior værende i god Orden.
Man haalier derfor paa snarest helejli.gt at
ma.atte faa LeHi.�hed tii1 den ønskede mundtli
ge Drøftelse Rf Spørgsmaalet.

.

UNIFORMSSAGEN

om en Sup,plering af den i forrige
Nummer optacrne Redegørelse for Uni
Eormssagens Forløb kal vi endvidere med
dele følge• nde.
Fra forskellig Side var der overfor Ho
rnclbestyrelsen fremsat den Anskuelse, at
Lokomotivmændene i Henhold til de paa
Finansloven opførte Bevillinger havde faa
et udleveret en Uniform for lidt. Dette
gav Anledning til, at Sagen blev behand
let pa et Hovedbestyrelsesmøde, og da det
viste sier ·vanskeigt at konstatere, ihvorledes
dette Fo1·hold i Virkeligh den var, beslut
tedes det at rette Henvendelse til General
direktoratet for gennem en Forhandling at
fa a klare pørgsmaalet.
Under 14. August f. A. afsendtes i den
Anledning en saalydende Skrivielse:

Foreningen afventede derefter General
direktoratets Svar, og den 27. November
f. A. blev Repræsentanter for Organisatio
nen indkaldt til Forhandling herom.
Protokollen har følgende Indhold:
Til Stede var:
For Generaldirektoratet: Generalsekretæren, Kontorce,f K. Jacobi og Fuldmægtig A.
Jensen.
For Dansk Lokomotivmands F\orening: Lo-

Under de i 1919 med den daværende Mini
ter for offentlige Arbejder under Tjeneste-
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komotivfører Rich. Lillie, L-Okomotivfører C. A.
Lillelund, Lokomotivfører K. Johansen (Proto
kolfører) og Lokomotivfyrbøder J. Boyesen.
Generalsekretæren: Dansk Lokomotivmands
forening har fremsat Ønske om en mundtlig
Drøftelse · med Generaldirektoratet om Uni
form leveringen til Lokomotivpersonalet for Fi
nansaarene 1920-21, 1921-22 og 1922-23,
idet Foreningen thar ment, at der forelaa Ure
ge1mæssigheder med Hensyn til disse Leverin
ger, saaledes at det kunde se ud, som om Lo
kom.otiy,personalet var blevet narret. Anmode
de ,Foreningens Formand om at udtale sig.
Lillie: Vi mener, at der, som i Yor skrivelse
anført, er forekommen en Uorden i de foretagne
Uniformsleveringer eller mulige Fejl. Da Be
a
villingen
i sin Tid iblev givet paa Finansloven
1902-21, havde man fremsat Ønsket om, at
Udleveringen aif Uniformer til Lokomotivper
sonalet. fremskyndedes det me t mulige, idet
man var indforstaaet med, at Uniformsleverin
gen maatte falde sammen med det øvrige Per
sonales Leveringsterminer, og . Generaldirekto
ratet lovede da, at den første Levering skulde
blive .fremskyndet saa meget som muligt. Da
man modtog unilormen, kvitterede man for
Levering 1920-21, og ved den ,senere stedfund
ne Levering for 1922-23. Vilde understrege,
at vi ikke sigter for, at der forelaa Uregelmæs
sigheder, men der var et Hul, der gav -Per
sonalet den Opfattelse, at man havde et æt
Tøj tilgode. Paaviste i denne Forbinde!I' e ved
.Eksemrpler, hvorledes andre Tjenestemænd hav
de faiael udleveret flere Sæt, meden.') Lokomotiv
personalet hidtil havde faaet 2 !-iæt; menle
man ·havde Krav paa et 3. æt.
Generalsekretæren udtalte, at Bevillingen
paa Finansloven for Finan'Saaret 1920-21 an1·endle til Errteraarsleveringen 1920 og For
aarsleveringen i 1921, Bevillingen for 1921-22
til Efleraa1sleveringen 1921 og Foraarsleverin
ren 1922, og Bevillingen for 1922-23 til de til
svarende Leveringer i 1922 og 1923. Kunde
, derfor ikke se, at Personalet, naar det ved For
aarsleveringen i 1923 fik det 3. æt, havde no
get hlgode.
Lillie omtalte Lokomotivfyrbødernes Swea
ters og maalte anse Tidspunktet for at være
for en ny Levering; de fik den første i Efter
aaret 1920, men nu hævder man, at næste Le
vering først skal finde Sted i 1923.
Boyesen refererede en Mntale med Kon
trolør Nansen 1. Distrikt, der havde oplyst, at
den i 1920 udleverede swealers var for 1921,
og der saaledes først paany skulde udleveres
i 1923, mente der. heri var en Fejl, da Sweaters
skal udl. everes hvert 2. Aar, og den første Levering var for 1920.
Lillie redegjorte nærmere for den første Ud•·
levering af Sweaters i 1920 og maatte mene, at
man ved den forestaende Levering ikke kunde
benytte Rparekommi8 sionens nye Levering,. ter
miner, da wealernes Brugslid allerede er for
gammel til at komme iml herumlr1·.

li DEN DE

Lillelund forklarede forskellige Forhold,
hvoraf Per0 onalet drog den Opfattelse, at det
havde 1 sæt Tøj tilgodt; omtalte det uheldige
i, at f. Eks. Lokomotiwnænd, der afskedigedes,
blev afkrævet Betaling for en Uniform, der i
\' irkelig1heden allerede var udtjent.
_,
Generalsekretæren
menl0 , at Lokomotivifyr
bøderne, I:,aafremt de havde faaet Sweaters som
Efteraarslevering i 1920, havde Krav paa at
faa udleveret s weaters igen i Efleraaret 1922,
men dette skulde nærmere .blive undersøgt. Med
Hen ·yn til Anvendelse af Bevillingerne er For
holdet ,,om sagt det, at Bevillingen paa Finans
oven for Finansaaret 1922-23 anvendes til
Leveringerne i Efteraaret 1922 og Foraarel
19.23, og elv om Rig,.,dagen fremtidig f. Eks.
paa FinansloNen 1923-24 strøg Bevillingen
til Levering aJ Uniform, maa jeg mene, at Lo
kornoti"personalet har Krav paa, at den allere
de givne Bevilling paa indeværende Aars Fi
na n !--·lov ,a nvendes, 'saaledes at Levering i For
aar\' t 1923 finder Sted, •men Rigsdagen kan na
turligvis stryge den allerede givne Bevilling.
:Med Hensyn til den Betaling, der afkræves ved
Af ked, er der formentlig intet at gøre.
"
Lillie for lod Generalsekrelæren saaledes, at
dl' r:,om de af &parekommi sionen foreslaaede
forlængede Leiveringsterminer gennemføres, el
ler andre men dog forlængede Terminer ved
tages, vil denne Foranstallning Iørst komme til
at gælde for Lokomotivperl'ionalet for saa vidt
angaar Unifcrmsleveringen i Efteraaret 1923
og :E'oraaret 1924.
Generalsekretæren: Jeg mener som sagt, at
Lokoomotivpersonalet bør ,have Foraarsleverin
gen 1923 uændret, idet det ellers vilde blive
tillet daarligere end andet Personale; men
s porg maalet maa forelægge." Mirnsteren.
Lillie: ]i or saa vidt Mini., teren vil kunne
billige denne Opfattelse, vil jeg gerne henstille,
al man fremskynder Le'Veringen af Jakkesættet
for 1923, s aaledes at Leveringen sker inden
1. A1_:iril 1923.
Kontorchef Jacobi var ikike ,,ikker paa, at
dette kunde lade sig gøre.
Lillie anmodede ligelede:; om, at Leveringen
af :,.; weaterI) til Lokomolivfyr,bøclerne ogsaa
fremskyndedes.
Generalsekretæren: Det kan vi vist godt lo
ve Dem, og .,
"agen •skal " naresl blive forelagt
,[j nisteren.
Hermed lullede Drøftelb en.

..

•

..

•

-

Det vil af Protokollen fremgaa, at Re
pr-C'Oent-anter for Generaldirektoratet var
af den Opfattel e, at Lokomotiv,personalet,
uan Sl.'t om de forlængede Terminer skulde
trrode i Kraft allerede ved Foraar,.,leverin
gen 1923, havde Krav paa, at faa udleve
ret 1 niform genstand nc efter dC hidtil

•

,,
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· gældende Terminer, fordi dette Personale
elers vilde blive daarligere stillet end an
det Per onale, men pørg maalet skulde
dog forelægges for Ministeren.
agen har ogsaa været forel-agt Mini
teren, der har tiltraadt foran anførte
yn ·punkt, dog med den Bemærkning, at
der maatte have Vi hed for, at der ikke
fra de andre Organi ationer rejstes tilsva
rende Krav.
I den nledning forelaa til Behandling
paa det sidst a�boldte Fællesudvalgsmøde
en krivelse fra Generaldirektoratet i
hvilken Jernbaneforeningen og Dansk
.Jernbaneforbund anm I)dedes om at afgive
Erklæring om, at der fra deres Side ikke
vikle blive r jst tilsvarende Krav.
L1J11icllertid forelaa paa dette Møde til
B handlino- bl. a. ogsaa hele Uniforrnssa
g n, hvorf (Ir man enede om at lrogg, omtal
te Sag til ide, bl. a. fordi man vild_e mene,
at dq nye Uniform terminer ikke kunde
komme til at træde i Kraft før Foraarslc
veringen Vedkommende før 1924. Hvis
Ministeren godkender Fælle udvalg�ts
Standpunkt der er i Overens temrnelse med
rparekomrni ionens Betænkning mecl
Hensyn tii Leverino-sterrninen,
faar
0
pørgsmaalet først Betydning ved For
tull' lev eino-en 1924,, brnrfor man· kønne
de idet hen, igtsmæssig at ·henlægge , agen
indtil Yidere. Ministerens tilling til den
store
niforrn sac:r vil formentlig snart
komme til at foreligge, hvorfor den her
omhandlede Sag antagelig vil komme paa
Darr orden for næ te
Fi lle, nd valget
Mød .

Kavitel 6. Konjunkturtillæg.

§ 98..
tk. 1. Der ydes samtlige tal tjen temænd
et ikke-'J.Jen ion givende Tillæg, der udbetales
maanedlig og forud samllllen med Lonninrren
og benævnes Konjunkturtillæg.
tk. 2. Per oner, der er an salle paa I røve
i tillinger, som er nævnt i denne Lov, og hvi1-,
Løn i Prøvetiden er fas�sat ved Lov, ydes der
Konjunkturtillæg efter samme Regler som for
Tjenestemænd. Det samme ·gælder Elever, for
aa vi<lt deres Løn er fastsat ved Lønningslov
eller anden særlig Lov, samt de i § 12, tk. iJ
nævnte Per-soner, der er konstituerede i en Tje
neslemandsstilling, dog at de sidste kun kan
oppebære Tillæg i Fo1ihold til Haolvdelen a [
Grundlønnen for vaq\c<Ym')Tiencle tilling.
§ 99.
For de Tjene leinænd, der oppebærer Dyr
tid tillæg i Henhold til :i 92, lk. 3 a (giftr
Mænd og deDmed ligesliiri:ide), fa,;tsættes Ko11j1mkturtillægget til de nedenfor under A nævnte
Beløb, for andre ;Tjeneste.mænd, der er fyldt
35 Aar, og som · talen i·kke yder 01 hold med
fuld Forplejning, fa Isættes Konjunkturtillæggrl
til de under B nævnte Betøb. For alle ovrige
Tjenestemænd fast ætles Konjunkturtillægget til
de nedenfor under 8 nævnte Beløb, saalerles at
rler tilkommer:
(Se omst'aacndc Trt bel.)

:i 100.
For hver 54 Kr.,· hvormed Dyrtidstillægget
for gi [te :Mænd og dermed lige, tillede afrigrr
fra 4-86 Kr,. ned ættes eller forhøjes K.onjunk
tu. tillægget med 1/0 af de, .foran under i\ . 13 og
G nft'vnle Procenttal eller Beløb.

.,

§ 2.
Bestemmelserne i § 4, tk. 1, i Lov "Nr. I� 9
af .l2. September 19.l9 (jfr. Lov r. 706 af 22.
December 1920) forbliver uforandrede, hvorhos
§
amme Lov bortfalder.

Den 21. Februal' fre1n atte Finansmi;
ni teren et For, lag til LoY anaaaende
Konjunkturtillæ c:ret, der havde følgende
J nclhol<l:
s 1.

.

§ 101.
tk. 1. En.hver, der pensioneres i Henhold
til denne Lov, yde s <ler et Konjunkturtillæg,
som beregne efler Reglerne i §§ 99 og 100, dog
. aaledes at Pensionens Størrelse træder i Stedet
[or Tjenestemændenes Grund1øn og Alder tillæg.
De i § 69 nævnte forældrel_øse Børn oppobærer
dog Konjunkturtillæg efter ats A.
tk. 2. Konjunkturtillægget udbetales rnaa.
nedlig og forud sammen med Pensionen.

KONJUNKTURTILLÆGET.

,Kapitel 6 i Lor I 1·. 4- 9 a.f J 2.
.I !H9 affalle saalede :

li DEN DE

eplember

§ 3.

Denne Lov træder i Kraft den .l. April .l923 .
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Tjen�stemænd med
Grundløn og Alder. tillæg:
Under ·1 200 Kr.

Fra

l :200- l -199 Kr.
1500- I. 799
1 '00- 2 899
2 900- '),J 9!=1
3 900- 4 99
4 900- 6 �99
6 400399
'400-10 399
JO 400 Kr. eller deroYer

A.
;10 pCt. af Grundløn og Alder�tillæg tilsammen
360 Kr.
3
41<1

'

-J.00

6
531
594
675
792
4

Dette Forslag afvirrer fra det for Tje
ne temændene den 26. Januar frem atte
For lag, idet man nu vil b var l(onjunk
turtillæget for Ugift meden om bekendt
H,,eg ringen oprindeli rr foreslog, at dette
helt kulde bortfalde.
Der er alt aa nogen· Frem rr ang at
pore.
Foi· laget var til 1. B h�ndlinrr i Folke
tinget den 27. Febrna;r, men naaede før t
at komme til B ihandling dien 28. . M.
V enst1'es Ordfører anstillede i in Tale
Sammenligning med 1914_ ;Lønninger og
nu og kom til det Re ultat, at Tjene te111' ndene meget godt kund-0 taale det Ned-.
lag i Konjunkturlillæ"et,
om ,·ar til sig
,.,
tet, <let androg kun 30 Øre om Dagen, hvil
ket var det amme om at 'l'j ne ternæn
d·ene kunde drikke en Bajer mindre 1 r.
Dag. Det er i Grnnden vidunderligt at høre
en Folketing mand taa og sirre noget aa
dant i Folketinget; det ,·idner om, at Man
den ald le ikke ved, hvad han taler om,
thi Bajeren er der forlæng t slaaet en
treg over af d fle te 'l'jen temænd.
Socialdemok1·ate1·nes og_ de Radikales
Onlfører,c talte imod I ed kærin"en, idet
de gik ud fra, at Forholdene ikke var aa
ledes, at dette med Berettigelse kunde k'3,
thi Lønningerne var
' . abs 0 lut ikke for høje.
Det konservative Partis Ordfører kunde
heller ikke gaa med til Rerreringen For, lag,
men ihaabede, at der, naar agen nu hen
vi tes til Lønningsudvalget, maatte blive
optaget fornyede Forhandlinger med Re'-

B.
20 pCt. af GrundIon og Alder tillrl'g til an'imen
240 I<r.

:25 u>

.276
300
324
,I
''54
39(5
-150
52

C.
10 p 't. af GrundIon og Alders ti Ilæg tilsammen
120 Kr.
129
13
150
162
l 'ii
19
225
264

prrosentanter for Tjen temændene, og at
dis e maatte føre til en Overen komst.
Vi faar nu se, hvad For.handlingerne
me<l Lønningsudvalget vil føre til.
D n eneste Aarsag til, at Regeringen
nu agter at tømme TjenestemændenBs
Lommer tilbunds, ,er den, at Landets fi
nan ielle tilling er meget vanskelig, og
Ven tres Reg rin" falder om sædvanlig
trak over 'l,jene temrondf'ne, de skal be
tale Hov dp
• arten af Gildet.
Men denne Methode maa en Gang høre
'
op, denne ganske uberettigede Plyndring
kan Tjenestemændene ikke vedblivend
finde ig i, fordi til I ingen i Forvejen er
ganske uholdbar.
Imidlertid kan d t se ud som H.e"erin
gen ikke denne Gang vil faa Held med
sine Be træbelser. Regering<ms eget Parti
er vel d t eneste, der gaar m d h rtil, i
hrnrt Fald i det Omfang Regeringen øn
sker. - Da tatskas en er tom, burde Re
gerinrren blandt andet søge at faa gennem
ført en rdning, saa det i samme Om fan rr
om Tjenostemændene maa skatte af Hvid
I
Indtæo-t, blev muligt
0 g • killin" af dere
at faa Bønderne beskattet af deres Indtæg
ter, hvilket anå.synligvi vilde føre til, at
der til Slat ka sen vilde Ilyde mange flere
Penge, end dette Forslag tilsigter at be
røv,C Tjenestemændene.
, Folkeparti har gen
Det konservative
tarrende forsHuet, at det ikke vil gaa med
til nogen edskæring, men de sidste Dages
Forhandlinger i Krogene mellem Venstre
og dot kon ervative Folkeparti har vel og-

.
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saa angaaet dette spørgsmaal, og vi vil
nu faa at S•e, i hvor stor Udstrækning det
konservative Folkeparti har ,strakt sig, el
ler om det staar standlhaftig paa de tid
ligt1re fremsatte Udtaielst1r.
Men hvorom alting er, Tjenestemænde
ne protestt1rer mod Nedskæringt1n, og vi
vil derfor haabe •paa, at Udvalgsbehandlin
gen vil føre til et for Tjenestemændene
godt Rtlsultat.

PRISNIVEAUET
Med ca. et halvt Aars Mellemrum ,har Det
stabistiske Departement siden Juli 1915 fore
taget Beregninger over Prisstigningens Indfly
delse paa Udgifterne i et Husih10ldnings,budget.
Ved 1Beregningerne er man gaaet ud fra For
bruget i en Hus.holdning, saaledes som dette
var for Krigen, og ihar derefter iberegnet, ihvad
dette Forbrug vilde koste, betalt med de till. de
d'orskell1ge Tudspunkter gældende Priser. Det
Forbrug, om ,er !benyttet ved Beregningerne, er
opstillet i iOv,erensstemmelse med Statistikken
over Hus.hoLdningsregnskaber for Arbejderfami
lier i HQIVedstaden rpaa gennemsnitlig 5 Perso
ner og med en .samlet aarlig Udgiirft i Juli 1914
paa gennemsnihlig
• 2 000 Kr.
Ved Lov om Statens Tjenestemænd af 12.
September 1919 ,blev der fastsat bestemte Regler
for Beregnin,gen af Prisniveauets iBevægelser
til Brug ved J'astsættelse af Dyrtidstillæg for
Statens Tjenestemænd. ,Beregningen sikal om
fatte ,.Fødevarer, Beklædning, Brændsel og Be
lysning samt Bo1ig, altsaa Hovedposterne i et
rulmindeligt Husholdningsibudget. Efter Lovens
§ 90 skal de ved Udgifternes Beregning anvend.te
Varnpris er tages som et Gennem.snit aif de to
Sæt Kvartalspriser, som indsamles i hvert, Halv
aar. For det Prisal, der nu fastsættes, er det
saaledes de i Okbober 1922 ,og Januar 1923 ind
samlede Kvartalspriser, d•er skal anvendes, og
det er altsaa Gennemsnittet aJ Prisniiveauet paa
disse to Tidspunkter, der faar Udtryk i de nu
fioretagne Beregningers Resultater. Den Ten
dens ,til Prisopgang for forskehlige Varegrupper,
som thar gj,ort sig ,gældende i de sidste Uger,
har saaledes ikke kunnet øve Inidflydelse ,paa
Beregningerne.
J)yrtidstillæget .til Tjenestemændene ,skal ef
ler Loven iberegnes paa Grundlag aJ Gennem
snitspriser for Hovedstaden, Provinsbyerne og
mindst 100 Landkommuner med større bymæs-

sige Bebyggelser, og der er herved skabt et saa
bredt p11.isstatistisk Grundlag for Beregningerne
som praktisk muligt.
Da Beregningen til Brug ·ved Fastsættelse af
Tjenestemænd-enes Dyrtidstillæg :iøvrigt skal
foregaa efter de samme Principper, som ·an
vendes ved det almindelige Pristal, er Resul
tatet deraf indgaaet i Beregningerne for det
samlede Husholdning&budget, og for de Poster,
som ikke indgaar under de nævnte Hoved
poster, er der foretaget en sær.skilt iBeregning.
Omstaaende tabehlariske Oversigt indeholder
Tal for Udgifternes tørrelse i det anvendt-e
Normal.budget, der i 1914 var paa 2 000 Kr.,
efter de til de forskellige Tidspunkter foreta,gne
Beregninger o,,er Prisstigningens Indflydel:se.
Ved Beregnin,gen i Januar Maaned 1923 var
Udgifterne paa et saadant Budget 3 963 Kr.
Bfler Beregning·en i Juli 1922 var Udgifterne
3 9 7 Kr., og der har .saaledes været en lille
�edgang i Udgif.tstwllet.
Oversigten indeiholder tillige Tal for den
procentvise Prisstigning for de ,enkelte Vare
grnpper, -idet :hver enkelt Udgiftspost efter Pri
serne i Juli 1914 er sat lig 100, og Udgiftstal
lene ,til de forskellige Tidspunkter er sat i For
b1old herill.
H
• erefter har Stigningen siden Juli 1914 væ
ret: for Fødevarer 80 ,pCit., for Klæder, Fodtøj
og Vask 120 pCt., for Bolig 55 pCt., for Brænd
sel og Belysning 177 pCt., for Skatter, Kon
tingenter o. s. v. 169 pCt., for andre Udgi:fter
103 pCt., og den samlede Stignin,g for hele [Bud
gettet udgør 98 pCt. Siden Juli 1922 er Indeks
tallet for Prisstigningen (Pristallet) faldet med
1 Point.
,
Med Hensyn til Prisbevægelsen'1ndernfor de
enkelte Varegnup•per og Udgiftsposter siden Juli
1922 ,s,kal gøres følgende Bemærkninger.
Ji'or Fødevaregruppen som Helhed har der
været ,en mindre Nedgang i Udgiften. nemlig
fra 1745 Kr. it.il 1709 Kr. Denne Nedgang er
Resultatet af en forskelligartet B<Wægelse i de
enkelte Udgiftsposter i Fødevarebudgettet. Saa
ledes har der været nogen Opgang i Udgift, en
ti1 Kødvar-er og M:æ1k, Ost og Æg, medens Ned
gangen viser sig for Grupperne Brød og Mel
og navnlig for Kartofler og Grøntsager, hvilke
;;id.ste Varer altid er :billigere i Vinterens Kvar
taler end i Sommermaanederne.
_Prisbevægels en for Klæder, Fodtøj og Vask
er for de Varer, for 'hvilke der ikke haves
direkte Prisopllys,ninger, beregnet paa Grundlag
af Oplysninger, som Departementet har mod
taget fra forskellige Or,ganisationer og en Del
større Handels - og Produktion.sfi1,maer med
særlig Saghmc:L ikab paa ,disse Omraader. Det
bemærkes, -at der er lagt Vægt paa at lfaa åp
lysninger ikke alene fra Hovedstaden, men og-

..
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Udgifterne

et Husholdningsbudget for en Arbejderfamilie, beregnet efter Pri erne ved hver
af de foretagne Undersøgelser.
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Jim.
1916
1915
1914
1917 1918
1919
1920
1921
1922
1923

Fødevarer:
Kr.
Kr.
32
_Flæsk, Kød og Paalæg . 234
Mælk, Ost og Æi ..... 290
377
Margarine, Smør og Fedt.}
30
30
Fisk. fersk og salt.
199
Brød ............. 153
56
Mel, Gryn og lign ..... 33
65
Kartofler, Grøn;ager, Frugt 54
164
Sukker, Urtekram, Øl m.v. 156
-------------9"0
1219
Tilsammen
Klæder, Fodtøj, Vask .
Bolig ...........
Brændsel og Belysning
Skatter, Kontingenter, o. I..
Andre Udgifter ......
'
Tilsammen .
I alt .

270
285
100
210
18ii
1050
2000

297
285
130
210
185
1107
\/326

Kr.

4\lO
-!24
38
194
59
(i5
1 6
13 6
432
292
175
210
223
133:J
2718

Kr.

370
496

Kr.

Kr.

2 4
80
82
226
1580

4 3
499
42
264
2
120
287
1777

569
612
60
269
85
143
277
2015

513
300
220
210
271
1514
30\-14

702
307
275
210
31i4
185
36%

837
322
292
310
415
220fi
4221

42

Kr.

{

684
35
349
50
317
116
183
351
240
959
371
563
.476
457
28:16
5234

Kr.

648
299
264

Kr.

Kr.

391
101
163
325
2242

441
222
212
40
310
67
151
302
1745

449
250
214
39
288
63
97
309
1709

669
403
401
li32
396
2501
4743

587
443
301
535
376
2\l42
3987

594
443
277
564
376
225'4
3963

fil

Udgiftsstigning, beregn�t i Procent af Udgiften i Juli 1914 (Udgiften i Juli 1914 - 100):
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Jan.
Juli
1915
1917
l!J.14
191 ti
1918
1919
1920
l!J22 1923
192!
128
146
166
187
Fødevarer . . . . . . . . . . . 100
212
236
253
184
180
110
160
190
260
Klæder, Fodtøj, Vask . . . . 100
355
310
248
220
217
· 155. 155
100
102
Bolig .............. 100
105
10'.,
113
130
141
175
130
220
Brænclsel og Belysning ... 100
276
292
ri63
277
401
301
100
100
100
100
Skatter. Kontingenter o.I. 100
162
227
30l
269
255
121
146
100
100
197
Andre Udgifter .
224
214
247
203
203
136
182
155
110
211
262
237
l alt .. 100
199
198
saa fra det øvrige Land. For .Manufa�tur,varer
har de indsamlede ,Oplysninger i de fleste Til
fælde tydet paa et .sla-hi.1iseret Prisniiveau, men
en Del Oplysninger har dog givet Udtryik for en
Stramning af Priserne, og man er derrflor som
samlet Resultat af Beregningerne naaet til en
-mindre tigning i Udgiftstallet for Manufaktur
varer. Udgiften til Fodtøj har været lidt nedad
gaaende.
Udgiften til Bolig er be1,egnet paa Grundlag
,l'f Oplysninger fra Huslejestatistik!en i Sl'lltnin
gen a;f 1921 for Hovedstaden, Provinsbyerne og
110 Land.kommuner, idet dis e Oplysninger
ifølge Tjenestemandslovens Regler ,skal lægges
til Grund for Beregningerne i de to følgende
Halvaar. 1Som Gennemsnit er regnet med en
Stigning i H'll lejeudgiften fra 1914 med 55 pCt.
iFor Brændsel og Belysning er Udgifterne
gaaet ned fra 301 Kr. til 277 Kr. -4 edgangen
skyldes Mindreudgift saavel for Kul og Koks
om fur Gas, Petroleum og Elektricitet.
· Udgi.fterne til Skatter er regnet uforandret
so.ni i forrige Halvaar, deri.mod er Udgiifterne
til Kontingenter og hgn.noget højere. De fore
tagne Under øgel er har vist, at ordinære Kon
tingen•Lydelser som Gennemsnit srvarer tiil nogøt
over det dobbelte af Beløhel i .19H.
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Den sidste Gruppe, Andre Udgifter, rlliIIlIIler
en Række forskel1ig-e Po.ster, bl. a. Vedligehol
delse af Inrventar m. m., Tobak, Fortæring uden
for Hjemmet, AvisBr ID. m. I Gennemsnit er
der - ligesom ved den sidst foretagne Bereg
ning - regnet med en Prisstigning fra 1914
paa 103 pCt.
,For den Del af det ,samlede Budget, der ind
gaar i Beregningerne af Tjenestemændenes Dyr
tidstillæg (Fødevarer, Beklædning, Brændsel og
Belysning samt Bolig), d. v. s. alle Udgifts
posterne i det omlhandlede Husholdningsbudget
undrtagen de to sidste ( kaitter, Kontin.genter o.
s. v. og Andre Udgitfter), var Udgiften i Juli
1919 3466 Kr.
Ed'ter Tjenestemandsloven ·blev Dyr-tic1s'tillæ
get fastsat til 702 Kr.aarlig for Gifte (fra Ok
tober 1919), og dette Tillæg skal for hvert Halv
aar pr. 1. Ok.taber og 1. April forhøjes eller
nedsættes med 54 Kr. aarlig for hver fulde 3
pCt., UdgiftstaHet ændres i Forhold hl• Udgift. tallet i Juli 1919. Ugifte Tjenestemænd faar
to Tredjedele af Dyr.tidistillæget for gi!fte Tjene
stemænd.
iden den før.ste ,Fa. tsæltelse af Dyrtidstil
læget bar Udgiftsta11et og dermed Dyrt, i-c1stil
læget forandret sig paa. følgende Maade:
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Dyrliclslillæg pr. Aar
Gifte Ugifte
Udgiftstal.Stigning
Kr. Kr.
Kr. i pCl,!
3
Juli 1919 . . 3466
- '/,o 19-- '/• iO
702 360
30
Januar 1920 4 020 16,0 '/, 20- ,o 20
972 64
Juli 1920 . . 4302 :c!lt,1 'l,o iO-"' a 21 J 13'� 751;
Januar 192 l It 363 25,B 'I, 21-30/o 21 1 '·J 3/t 756
·s10 540
Juli 192l ..3 716
7,i ', ,o 21-'"/:, 22
Jannar 1922 3 2i0 -c- 7, l ';, 22-"¾ 22
59ft 396
Juli J !:!2,2., .3 076 -c- 11,� '/,o 22-"'f;, 23
iVtO 360
1
/, 23-''¾ 23
:486 3N
Janual' 1923 3 023 -c- 12,
Den sidste Beregnring giver altsaa en Ned
gang i Udgiflstallet fra Juli 1919 -paa 443 Kr.
eller 12, pCt., og Dyrtidstillæget •bliver herefter
for Ha1, vaaret A•pril
eptember 1923 at be
regne efter et aarligl Beløb af 486 Kr. for
g�file 'Og 324 Kr. for ugifte.
om al1erede foran næ:vnt er Depa11tementets
Pristal-Beregninger baseret paa Oplysninger
om Forbruget i Tiden for Krige11. I Aare.t 1922
er der tilvejebrrug,t Materiale til Brug for en
ny Under. øgelse aif Forbruget i Hu, hord11in
"Crnc, og naar dette M:a,tci·iale bliver bea1•bejdet
i Aarets Lølb, Yil det vi ·c sig, om F.orb- ruget-s
'ammensælning i en Uennemsnilshu' holdning
har ændret sig.
For saa vid,t der viser ,sig at være .sket For
skydninger af nogen Betydning, maa der tages
Hensyn hertil ved fremtidige Pristal-Beregnin
ger. Der er dog næppe Grund til at formode,
at en Omlægning af Beregningerne paa et ny;t
F-orbrugs-Gruncllag vil øve nogen •væsentlig Ind
flydelse paa Prist11l-l enc som UcHryk for Pris
bevmg0lscu.

a,He Banerne anlægges og drti.ves· som Statsbaner.
.
For et enkelt Anlægs V cdkomrmende, nemlig
en Bane Ira Aabei;raa til Avnbøl, hersker der
dog delte Meninger, men et Flertal fore laar,
al der for latsikassens Regning anlæg.ges en
no:runalsporot J'er111bane fra Aruhenraa over Fel- •
sted til Avnbøl. Der vil ved en saadan. Banes
"'
Anlæg skabe cu geunemga
, aencle J< orhindelse
fra l-loved,banen over Aabenraa til ønderborg,
og Rej etiden vil derved blive formindsket med
1.-2 t/, Time.
løvrigt foreslaas bygget en Bane fra Taps
over Christiansfeldt-FjelslrUiP til Haclersev, en
Hane fra Aa1benraa over Fe1sted umiddelbart
'yd om Bourup til Growsten (:Mindreta:lsfo1:
slag), en Bane fra 'ønder.borg til �l onnnark, en
Bane fra Vojens 0Yer Gram til Ribe, -en Bane
fra Røde Kro over Løgu
, mkloster-Brede'bro til
Ballum og en Hane fra Vejen over Skodhorg8.ollding--Graim-Arnum-AgerskoY lil Hed
. tecl. Alle dis, e -Baner fore laRs byo-gel ,;om
· Pri rn !baner, og Lats1k a. sens Til kud [oreslaas
noget støn<' end sædvanlig ved Pril'athanc
anlæg.
Enclvid0rc [oreslaar Kommissionen, at der
af tatsba11enw anlægge en uwbro over Als
su ml som ko111 binerel Vej- Of/ .J ern1Jrwebro.

DEN SØNDERJYDSKE JERNBANE
KOMMISSION
40 AARS JUBILÆUM'.
Den under 30. November 1920 nedsatte
Kommission, der sknlclc be.·kæftige .siig med An
læg c1f nye Jerrrbaner m. m. i Sønderjylfand,
hal' nu a6girnt sin B0tmnkning.
K'Ommissionen, for hvilken Generaldirekio r
AndC'l'sen AI. truJJ var l<'orrnancl, bestod a,f �l
\fodlcmmer, dels Slitl,;banecrnhedsmænd, del.
ønderjydcr o. fl. og uogle Hig.scla:gsmænd.
Betænkningen, der Iylder 1 3 ider, inde
holder desuden et Ko1,t med Oversigt over Kom
missionens Forslag, et Karl. med Forslag til
'poufor,binclelse over Al sund, et Kort ind�hol
cle, ncle Forslag til en Bro over Als. und og end.e
ig et Kort med Oversigt over Anlæg, om hvis
Gennc,mførelse der forel�gger Andragende.
Kommis.ionens Flertal er af den For-
mening, at 111le de 11ye B11ner bør anlægges og
drive" som Privatbaner.
Bl Mi ndrolal (2 �I cd lemmer) foresl11ar, al

Den 12. ·M H rls. kan Loko-moliv fører H. Einig,
·kanclerhorg, rejre 40 Aarsclagen for sin An
·ættel e ved Banerne, E. har siden han For
fr0mmel c til 'Fører i 1 98 urlclukkendc gjorl
Tj0neste i Sd. oo- har altid Yæret el intcresscrot
-�redlem :c1f Organisationen, lig0,;om ,h:c1n lrnr h0k!a,cJI adi:;kil'lig0 Tillidshven·.

DELEGERETMØDE

Kreds,qenerolforsamling oy lJelegerelmøde
afholdes i nngene den 'l2., 2.'/. o:q 21. April i
For.rnmlingshygningen, Østerg(l(fe, A nrhus. ·
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Forgangen Dag 1hændte det, al en af vore
rej ende Ingeniører opdagede, at der var an
bragt nye idesejl paa en· P. Ma kine. Det
var den stivesle han endnu Jia,vde set; og ingen
spurgte 1mm derom.
elvfølgelig spurgte· han
Føreren hvorfra de var kommen, og da denne
stilfærdig bemærkede, al Værksledet formentlig
•
havde lavet dem, ,og at Ma, kinen lige var kom
m n fra Værk tedet: »Det var noget forbandI' t
kidt, vil De se hvor det bo1)J1er af, nu det og
saa del. « - •1 ej, vil De øjeiblikkelig naar J e
kommer hjem ørge for al de bliver fjernet (Ig
gamle idesejl paasat.
u ved jeg naturligvis nok, at der er Folk
der er højere paa lraa, der trækker paa mi
lrbaandet, af dPn geskæftige og nrovenyttige
]ngcniør, og ·om nok skal fortælle ham, at han
hare kn.n lade cl nye idesejl være, for de
.·kal nu være der.
Ja, maa man ikke forbavses, der er intet
l yt under 'olen, . Ladig skal der vrorc en eller
anden cki' de Henc1· som skal ud at svømme.
Jpg kunde cnddia forstaa, at han havde forc
slaacl crenncmført ri e Forbedringer JJaa d 01.
F. E<ks. Ki,g(huller fordi ,ban er saa lille, at han
van kelig kan se Vver de moderne ejl. EMer Huller, hvor han kan tikke Armen igen
nem; n,aar han paa in kendte jovial Maacle
skal hilse og vink Lil et mødende Togs Loko
moliqJrr anale.
Di· e ypperlige 'idesejl skulde i Brokkas
sen, fordi de nu ikke J)a ·ede barn, Lil Trod'
fo1· al Lokomotivmændene er saa glade for c;l�m.
H v-0r er det ikke en glimrende lllu tralion
Lil 1\landcns Hi� en og Vinken.
For eu Gang kyld vilde han kænke Lok lllolivmændcne en kold Snaps, til Tak for de
mange der er se1werel ham ved for. kelligc Lej
I ig<hedor.
· kaal! Hr. l{edaklør, maa jeg hilse 1Jaa

VALG AF DELEGEREDE

Til de forestaaencl Kreclsgcncralfor amlinger
og Delegeretmødet vælger Afdelingerne følgende .\ ntal DelegererlC':
l'-obenh. Gb. Afd. Nr. 1 og :2 tils. 366 Medl. I Dig.
45 og 6- 61
Ø.
4 Helsingør
7 og 8 - 45
/4. -Ro kild<'
9 og JO - 4
4Grel rr
11 oi-r 12 - 53
:2 li:al11ndborg
13 og 14, - 32
,., 59
Slagelse
15 og 16
4Kor ør
17 og 1 - 88
619 og 20 - 139
Nyborg
6l<'rederici;i
21 og 22 - 155
4 8sbjcrg
23 og 21., -- 93
2 Thisted
25 og 26 -- 23
6truer
27 og 2 - 120
/4 Viborg
29 og 80 - 61
:2 l<'redcrikshav11
31 og 82 - 27
l1, Aalborg
33 og 31., .,_ fifi
2 Randers
35 og 36 - 30
Aarhu.
37 og 3 - 19G
/4 Skanderborg
39 og '•0 - /4.3
/4. Vamdrup
'ti ug '•2 - 77
50
43 og H
/4. Orandr
:2 /•fi og 11,6 ·- 27
Langaa
2Masnedsuncl
'•7 og 4,8 - 211
2 4,9 og 50 - 27
Sønderborg
It, To11drr
51 og n2 - Hl
1971
I LO
fil Il
Der vælges lige mange Delegerede fra Lokomo
tivfører- som fra Lokonotivfyrbørlcr-Afdelingerne.
Afdeling. formændene b cl s senest 20. Mart til
stillC' Kontoret Mcclclclcl.·c om, hvilke Medlemmer,
dPr e1· ,·algt, for Silil vidt . aad1111 Merlrlclelsr ikke
allerrdP er tili-raael.

])('lll.

Hr. Hedaklor!
l:{a,r Oc lagt mrnrke til, a,t Led Nr. 122 mel
lem Ho,·kilcle og Kalundborg er ble\' "' t ne d-lagl.
\ rrl De hvor del er beliggende? �'lan kan, naar
man set· Hanetjenesten saa not meddele, al el
I.ret mellem Ro. og Kb. er nc<llagt, ikke l- ad
,·rcre med, ,tl ·:rnslille en ammenligning med
det Forlangende .der a,llid lilles lil Lokomo
Livforcren om paa det nøjeste al angive mellem
hvilke 'talioner Leddet findes.
Det maa antages at Baneafdelingen, der
udsender en aadan kortfattet Meddelelse og, aa
kunde nøje med at Lokomotivførerens Med
delelse fik samme Karakter. Ikke Tale om!
Jeg minde,1 en vittig Fører der paa Fore
spørgsel om, Jwor Leddet laa, varede, at det
ikke Jaa, men hang paa sine Hæng ler. At den
paagældende omgaaende fik at vide, at saadan
ne tarvelige \ ittigheder maatle man ikke tilla
dr sig, over for den bøje og værdige Admini
stration, er gil'et.

Mccl Haandslag og Hil ·en
Caspar Hogbrænder.

GEDSER LOKOMOTIVFØRER-

fdcling aiihoJdt den 30. Januar ,, in aarlige Ge
ncraHor amling. Beretning og Regnskab god
krndles. Drre,fler valgtes til Ka 'Crcr 7-l.
lfo.·11111sse11, Lil HcYisorer J. A11clersen og A. J >.
A11clersen.
ANDELE I FERIE- OG REKREATIONS
HJEMMET

København G., Afd. l, Axel msen
Hel ingør, Afd. 7, A. J. Hansen
N r borg, Afd. 19, P. Olsen
Fredericia, Afd. 22, H. P. Wilken kjeld
Esbjerg, Afd. 24, H. Døs ing
Th. Andersen

.,
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120
120
120
120
120
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Kr.
120
Tib.isted, Afd. 25, S. 0. LarseL
120
Randers, Afd. 35, P. C. Jensen
. J. Haderslev
120
120
Randers, Afd. 36, P. S. Petersen
120
Aarhus, Afd. 38, Alfred Andersen
120
A. P. Nie1sen
J. Ghr. Jensen
120
120
A. Th. Jensen
120
H. øgaard
120
M. M. Mikkelsen
120
Viktor Lund
Ialt Kr. 2 040.00
Arf indestaaende Beløb i Kaimpfonden er
modtaget som Gaver af d'Hr. Lokomotivfører
Holst Jørgensen, Aalborg, Kr. 56.00 og Loko
motivmester C. A. Kirkensgaard, København
G., Kr. 56.00.
Ialt Kr. 112.00.
Med tidligere tegnede Andele og Gaver Kr.
-93 825.00. Heraf er Kr. 75 865.00 friviUige og
Kr. 17 960.00 ohligatorus,k tegnede Beløb.
Køben'havn, den 16. Februar 1923.
H. Kann.

LEJEBOLIGERNE

,Fælles·u dvalget udsendte den 14. Februar til
samtlige Lejere af Statsbanernes Lejeboliger et
Skema til Udfyldning til Brug for det Udvalg
der af Statsbanerne og Fællesudvalget er ned$ at for at l:ringe saadanne Forhold tilstede for
Lejerne, at de kunde føle sig tilfredse.
Forsfla vidt der blandt Lokomotivmændene
S!kulde findes Lejere af Lejeboliger, der ikke
har modtaget et saadant Skema, vil de ved
Henvendelse til Foreningens Kontor straks
kunde faa et 1saadant tilsendt.

JUBILÆUMS-FEST OG KRANSEKASSE FORr
LOKOMOTIVFØRERE I 1. DISTRIKT

Eifter det afsluttede Valg bestaar Bestyi·el
sen af I. M. Schmidt, Formand, I. I. Rinnow, ·
Meclliestyrer og S. M. R. Poulsen, Mcdbestyrer.
A. Maclsen og N. Sørensen, Revisorer.

EN SPAREKOMMISSION

ENGLAND

Ligesom henhjemme ar,bejdes der for Tiden
i England kraftigt for at faa de offentlige Ud
gifler nedefter, og der er aUerede indført ad
ki,llige Be-s•parelser.
Om Arten af disse faar man et lille Begreb
ved at erfare, at det er paalagt Postfunktionæ
rerne al spare paa de Uniformer de faar ud
leverede f Staten.
eLve Uniformerne skal for
Fremtiden holde i ni Maaneder, medens der
tidligere udleveredes nye Uniformer hvert hal
ve Aar, og de Støv,ler, Pos• bbudene faar, s<kal
nu holde i syiv Maaneder mod tid-ligere fem
Maaneder. Uniformshuerne skal ligeledes hol
de i ni Maaneder.
•
Grib. (Dagspressen.)
Det er interessant at se hvilke Resultater
Sparekommissioner i andre Lande kan komme
til. Det lillaa aa'benbart Yære mere forstaaende
Mænd der har haft Sæde i disse i England. Naar vi ser, de Terminer der er nævnt foran
spørger man uvilkaarlig om det nu o-gsaa ka,{
være rigtigt. Uniformer hrnrt halve Aar og
tøvler hver femte Maaned.
Vor Regering og Admini, !ration burde tage
Lære heraf, og derig�nnem forstaa, at man i
Vil'1-e,1igheden i mange Tilfælde farer frem med
en for baard Haand, kun dikteret af det ene,
al S'Pare!

KOSTUMEBAL

De københavnske Lokomotivfører Afdelin
ger arfholder Kostumeibal Torsdag den 8. Marts
fra KL 8 Em. til KL 5 F!Ill. paa Etablis·sementet
Gimle, Grundtvigsvej 14, hvortil samtlige Lo
komotivførere med Venner og Bekendte ind
bydes.
P. U. V.
Andreasen.

FRA AMERIKA

LokomotiV'I)ersonalebs Fagorganisation
ew York har fornylig købt Aktiemajoriteten
i Empire Trust Compagny. Organi•sationen
meddeler nu, at den agter at søge om Tilladelse
til at drive Banken i ,sit Navn.
J)et ibliver .den første Bankinstitution i Ame
rika, som udelukkende ledes af Fagforenings
folk. I Henho,ld til en Udtalelse fra Forman
den for Fagorgani,sationen skal Banken a1,bejde
efter det kooporative System. Filialer .vil !blive
oprettet overalt i de forenede Stater.
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1i DEN DE
ANTÆNDELSE AF KULSTØV

Den mere og me1:e omfattende Anvendelse
af Kulstøv som Brænd el i U. S. A. - har ført
til en Række officielle Forsøg med Antændelse
af Kul. tøv. Det har ber vist sig, at Luft blan
det med pulveriseret Kul, kan antændes ved en
elektrisk Gnist, under samme Betingelser, som
er tilstede i Kulminer eller i større lukkede
Kulbeholdninger. Dette har atter hidført et
Paa:bud om at elektriske Maskiner, som an
vende i kulstøvfyldte Lokaler eller M:iner, skal
være indkapslede og opstillet i særlig dertil ind
rettede Rum.

!:LEKTRISKE-GASGENERATORER

Der foreligger ikke saa faa Patentanmeldel
ser paa elektriske Gasgeneratorer, og nogle af
disse synes at skulle ,have en Fremtid for sig.
Den elektriske Energi kan benyttes i Gene
ratoren paa 3 forskellige 111:aader:
De elektriske M:odstandslelementer kan ind
bygge i Generatoren og disse omsætte Energien
i Varme, der ved Udstraaling og Ledning over
føres til Brændslet. M:an kan anvende selve
Brændslet som ledende Modstand mellem to i
denne anbragte Elektroder. Varmeoverførslen
kan foregaa ved elektriske Lysbue,r mellem nog
le i Skakten indførte Kulelektroder.
J)enne sidste Fremgang maade er benyttet af
Italieneren Stassano til Fremstilling af Gas ved
Hjælp af elektrisk trøm.
Ovnen bestaar af en Pladecylinder, der for
oven er lukket med Dæksel, gennem �wilket Paa
fyldningen sker og forneden lukkes med Vand
laas. Ovnen ender med en Rist og er indven
dig beklædt med Murværk og i 3 forskellige
Højder er der indført 'l)aralelforbundne Grup
per af Elektroder, hver bestaaende af 3 Stykker
og forskudt 120 ° for ;hinanden. Disse, der
naaer et Stykke ind i Ovnen er vandkølede. Et
lille IStykke over den nederste af disse er
,11tbragt Porcelænsrør, der er forbundet til Rør
ledninger, for Tilførsel af Luft og Damp, me
dens Gasafgangen foregaar i Toppen. Naar Ge
neratoren skal arbejde, fyldes Ovnen til den
øverste Elektrodegruppe med ikke for store Kul.
.,.
raar Strømmen sluttes gennemløber den
I.
Kulstykkerne, idet den springer fra det ene
Stykke til det andet og danner smaa elektriske
Lysbuer, der inden kortere eller længere Tid,
alt efter Tilgangen af elektrisk Energi og Kul
mængden, o,pvarme , saa at hele Kulma,ssen
efterhaanden faar en meget høj Temperatur.
Gennem Porcellænsrørene kan man lede Vand
damp eller Luft ind til Kullagene og paa denne
M:aade danne enten Vandga eller Lysgas eller
en Blanding af begge Dele.
Elektrodegeneratorerne er vel endnu ikke
kommet stort ud over Forsøgsstadiet, men det
frømgaar tydeligt, at de !besidder vigtige og
store Fordele, ,særlig paa Steder, tb.vor Gassen
skal anvendes til industrielle Formaal, til Fy
ring o. 1., men den Forudsætning stilles der jo,
at Strømmen kan leveres til meget lav Pris,
altsaa nærmest paa Steder, hvor Vandkraf, t kan
benytte til dens Fremstilling.

.

.

BYTNING

.

'LOikom ()tivr.fyrlbøder i et sønderjysk Depot
ønsker Bytning til et af de sjællandske M:a
sk.indepoter til 1. April eller senere.
Billet mrkt. »Sønderjylland« bedes sendt
til Blade�s Kontor snarest.

LOLLAND-FALSTERSKE BIBLIOTEK

..

Ordinær Generalforsamling afholdes Lørdag
den 24. Marts Kl. 8 Aften i Bibliotekslokalerne,
Istedgade 3.
Dagsordenen er: 1. Aflæggelse af Beretning.
2. Fremlægge! e ruf Regnskab. 3. Forslag til
Ændring i Vedtægternes § 7. 4. Eventuelt.

Lolcomotivførerafclelinger.
rI yborg: Repræ entantens Navn og Adres
e re, ttes til: A. torm, Nørre Voldgade 57, 1. S.
Kor ør: Formandens Navn og Adresse ret
tes til: E. E. V. Hansen, Halskovvej 50, 1. S.
Kassereren Navn og Adresse rettes til: H.
J. Jensen. Dyrehovedgaards Alle 14, 1. S.
Repræsentantens Navn og Adresse rettes
til: H. A. E. Han1sen, Revvej 46, St.
kanderborg: Repræsentantens Navn og
Adresse rettes til: Hans Petersen, Sølys, t.
Lokomotivfyrbøderafdelinger.
Glyngøre: Repræ entantens Navn og Adres
se rettes til: M:. ørgaard Pedersen.
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Lokomotidyrbøder J. J. Peder en, K or,fra 31-5-23.

PERSONALIA

Forflyttelse.

Afskedigelse.

Lokomotivm ' ler I J . J . H . J en en, truer,
eClcr An i-;o nin g Lil Gjecl er fra 1- 3- 23.
Tillade/se til at bulle Tjeneste led.
Lokomotivfyrbøderne TI . Enevold en,
abenrna og H . P. Wilkenskj eld , Fredericia fra
- 3-23.

LokomotiV'fører V. V. C. Hested, 6. Ma kinsektion, Tønder, paa Grund af vagelighed m cl
Pen ion fra 31 - 5- 23 (min. Afsked),
Lokomotivfyrbøder A. J. Nielsen, Vrhorg,
efter Ansøgning fra 30---" 23 og

i !!t~P..~L!.!l~J!.!!!" ,.~!~·. ,~ø'!.~!~~i~~! J,2!,:I
!

AALBORG· BRØNDUM · HOBRO
AKVAVITTER

E l·th ahl ,

•
1

Anbefaler si_q til d'Hrr. Jernbanemænd
Telefon Vester 1574 y.
Leverandør til Ynrelotteriet.

tort Udvalg af Stueuhrc, Lomm uhre,
Pynteuhre Vækkcuhre og Uhrkæder·.
Himelige Priser.
Reel Garanti.·
Jernbanefunktionærer 5 Ct. Rabat.

L. P. Ais trup leve-

-

V IC TOR I AG AD E I

- -C. LOEHRS FABRIKER
Fred e";.icia

to\\\e

''

c:oclt OJ! nøja)!'t;µ-t .\ rht-jde .

!lernr-es alt i)

&

KJol er

R entefrit

P. · Ma ·tthisen's Eftf.
Skotøjs-Magasin.

Istedgade 12t1.

u

S yrenen "

30 Sdr. Boulevard 3o
(Hpm!d<hmr,dt) Tlf. I . JIOO

nr. r . 3106

TH. TONSGAARDS CIGAR- 06 VINHANDEL ANBEFALES

A/s

skrf. Gara r, ti for Sl id

o

Paakle.llts tlh'r nintf;

ri

1.tlh. seh. pu 111111,1 fodlll

,Je 1·11bane m æ ntl to i1t--t. Jt abal

1

'lal funktionærer 6 pCt. Rabat.

Bl omster Kran se Dekorationer
Billige Priser·
VERA PETER Er
BiUige Pt"iser

GUMMISAALER

3 Mdrs.

P.AA RATEBETALING

Damekonfektion. Pelsvarer

_

J°lo Rabat

giver J 'rnl>a nen1ænd

•
••12Mu
i Frederiksborqqade

Lille U dbetaling -

• gen
Bl omst er,orre l DID

FOTO<illAFISI<

l .Ri\J Acrnr.1~;--;-

~\\on~•og Pefsvare;;lvtd No rr e p ortl
9E't"ef

rer , Ø!-(rrcsmølrl., Divan er, Ta' pper
Spisest., l--io,·l'nt•r., Hørr1<::·.
l'ng-pig-e- og- 8onde111ohll'r
:?0

-

•

!

l_~:'~.~!~~~~~~::!{~~j

Danske Oliemøller og Sæbefabriker A/S

- --- -

s Reparations værksted.

n - t!I __

I.

Nutide;as~~,;~tidens

.

Hl. Kongcv. 153. 'l'lf. V16o3x.

E

I

1

l

_. •..,,...

· r,;11efabril.a11ler:

Uhr- og Kronometermager.

6

!

-•

"0 iamantstøv''

1

I

Niels Nielsen,

_ _ _ L~OrVOÆ!I linie: i

I
•

~==== -

1

kr1111lermeRIH

38, Sønder Boulevard 38.

R"t"hetalin~-

th•alg fra 6 ·Kr.
Jernbanefunkt. 6 % R abat.

--.....,
(

(,

l stort

H. J. HANSEN

'l' O RY EGA

æ ervare orretning
St. Kongensgade 15

Dametasker

Nærværende Nummer ·er aff,everet
71aa, Avi.spostko11toret den 2. Mai·ts.

I. Kl

t'.

I

·

.'

Sanitets

&

Gummivarer

Motl ers pr.

111. li .

Ro r

Alt i'Sygepl e.ieartikler
111. .Pri liste disk-re / mml
/lO Øre i Frimærker

mk. Gummivare Industri

AV stergatle 3 .Kblwu. B.
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T elefon V ester 2636 x

Det danske Mælkekompagni, København.

Redaktion : Vesterbrog"ade 98 a 2 , Kjøbenhavn B.
Tlf. Vester 8173 eller Vester 8113.
Udgaar 2 Gange maanedlig.

Aboane,mentspris : 6 Kr. aarlig.
Tegnes paa alle Postkontorer i SkandinaYie..

A.nnonct>-Expedition:
Vodr offsvej 3 b. København Y .
Telefon Vester 8113 eller V ester fOl L.
Kontortid KJ. 10-:-4'.

Frederikaberr Bogirykkeri, Fali:oneralli 11.
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