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'DANSK fQKOMOTIV DEN DE
Til Behandling af Opgaven for $tats
banernes Vedkommende har Generaldirek
tør Ande1·sen-Alst1·up, Trafikchef Graae
og Formanden for Jernbaneraadet, Lands
...
tingsmand, Driftsbestyrer Steensballe
væ
ret tilforordnede Kommissionen.

..

PERSONALET

Paa Baggrund af det svenske Sociali
seringsnævns
Betænkning fremsætter
Kommissionen bl. a. følgende Bemærknin
ger aJ1gaaende Personalets Stilling:
»I nævnte Beretning er, som foran om
talt, Tjenestemandsforholdet foreslaaet af
løst af rent privatretlige Aftaler mellem
Banerne og deres Personale paa Grundlag
af kollektive Arbejdsaftaler i lignende Om
fang som i de private Erhverv, og man
har til Støtte for dette Forslag henvist til,
at man kun paa denne Maade opnaar
Handlefrihed for Styrelsen med Hensyn til
den største Post paa Budgettet, nemlig
Lønningskontoen.
Kommissionen maa imidlertid mene, at
selv om der fra teoretiske Syn spunkter kan
anføres en Del Grunde for saa radikale
Forandringer vedrørende Personalet, saa
vil der ved den praktiske Gennemførelse
fremkomme saa mange Ulemper, at man
- alt taget i Betragtning - bør foretræk
ke den nuværende Ordning, og dette gæl
·der sikkert, hvad enten Sagen ses fra Sty
relsens eller fra Tjenestemændenes Side.
Spørgsmaalet om større Dispositions
frihed for Styrelsen med Hensyn til Per
sonalet deler sig naturligt i 3 Dele, nemlig
Fastsættelse af Løn- og Pensionsvilkaar,
Frihed til Afskedigelser og Bestemmelse
af Antallet af Tjenestemænd, og der skal
i det følgende gøres nogle Bemærkninger
om hvert af disse Punkter.
Baggrunden for at overdrage Statsb�
nestyrelsen at træffe Lønaftaler med Per
sonalets Organisationer, efter at Tjeneste
mandsordningen var ophævet for Statsba
nerne, maatte først og fremmest være den,
at saadan Frihed haves af private Virk
somheder. Dette kan imidlertid næppe si
ges at Yære Tilfældet, i hvei:·t Fald i Dan-

mark, idet de frie Erhvervs Lønaftaler
sluttes af eller i det mindste under Kon
trol af Erhvervenes Hovedorganisationer,
Arbejdsgiverforeningen og de samvirken
de Fagforbund. En privat Virksomhed i
Danmark har saaledes kun en delvis Ind
flydelse paa Lønningernes StørTelse, og
det kan følgelig ikke anføres som Grund
til, at Statsbanerne ikke skulde kunne dri
ves forretningsmæssigt, at Styrelsen er af
hængig af Statsmagten, der endelig fast
sætter Lønningerne.
Det ma.a i alle Tilfælde erkendes, at
Overgangen fra Tjenestemandsordningen
til frie Lønaftaler vilde medføre væsentlige
Ulemper.
I Socialiseringsnævnets Forslag næv
nes saaledes den ubetingede Anerkendelse
af Strejkeretten som en naturlig Konse
kvens af Indførelse af de frie Lønaftaler.
En saadan Ret maatte imidlertid - i hvert
Fald efter den i Danmark for de frie Ar
bejdsaftaler gældende Ordning - som et
nødvendigt Supplement forudsætte Ret til
Lockout fra Arbejdsgiverens - Statens Side, og man vilde da for disse for Sam
fundet særligt nødvendige Virksomheder
kunne komme i den Situation, at Stridig
heder mellem Styrelse og Personale maat
te afgøres ved Arbejdsstandsning til Skade
for Samfundet i Almindelighed.
Overfor disse Muligheder staar det
Faktum, at der, endog i de forløbne Krigs
og Kriseaar, ikke i Danmark er tabt en
eneste Arbejdsdag mellem Staten og dens
Tjenestemænd.
Nævnes skal det tillige, at det maaske
vilde have været vanskeligt at faa en Gra
duering som sket af 8 Timers Arbejdsda
gen under frie Arbejdsaftaler, et Forhold,
der er af særlig Betydning, fordi Stats
tjenesten indeholder saa mange Tjenester,
der ikke kan udfyldes med intensivt Ar
bejde.
Det er endvidere givet, at de aarlige
eller dog med korte Mellemrum paa hin
anden følgende Lønforhandlinger, der vil
de være Følgen af de frie Lønaftaler, vilde
beslaglægge Styrnlsen i stort Omfang til
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• kade for de øvrig
dmini tration forret
ninger. D t er bl. a. Betragtninger af den
ne Art, der har ført til, at der i Danmark
i flere \ irksomh ler udenfor den °entlig
tatstjeneste, aalede Privatbaner og '11
lefonselskaber, r indført en Tjene te
mandsordning, der ligger aa nær ved den
i tat tjenesten g ldende om Forholden
har muliggjort det.
Skønt der ingen Repræsentant r fo1·
Tjene temænden e Organi ationer er til
forordnet Kommi ionen, hvilket vilde ha
ve været en S lvfølge, hvis Overvejel erne
havde ført til For lag om en Ændring i
P rsonal t tilling til taten, m ner man
dog at kunne udtale, at ogsaa fra Tjene
stemænden s yn punkt vil utvivl omt
den nuv rende Ordning v re at foretræk
ke. D t vilde lv agt være umuligt fo1·
Personalet at b vare Fordelene ved Tjene
stemandsordningen, hvi man gik over til
frie Lønaftaler. Den af Sociali erings
nævnet frem att Tanke, at der. kuld
kunne bevare en Pen ions- og Alder til
I g ordning und r frie Lønaftaler, er ef
ter nærværende Kommis ion Opfattel
ikke gennemførlig, i hvert Fald ikk i en
aadan Form, at di s Yd 1 ·er kan betyd
tilnærm 1 e vi det for 'Tjene temænden ,
om det nu er Tilfældet. D t kal i aa
Henseend blot bemæ1·k ·, at Yd 1 r af
denne Art for de af en Stat institution un
der frie Lønaftaler be k ftigede rbejdere
er meget ".an kelige at faa taget i Betragt
ning ved Fa t ttelsen af de egentlige
Lønninger, hvorfor der fra et forretning
mæssigt Synspunkt vilde være n tærk
Tilbøjelighed fra Statens ide til at und
gaa dem, og det maa jo huske , at d
Grunde, der anføres for, at tat n skulde
ønske Tjenestemandsordningen aflø t, net
op er Gennemfør lsen af det forr tning mæssig ogsaa i Forholdet til Personalet.
Endelig kal nævne , at de nu ærende
Tjenestemandsansætte! er for alle over 30
Aar ikke kunde bring · til Ophør, ud n
at man maatte r pekt r Krav fra Per o
nalets Side om Ventepenge og Pension.
Det er derfor givet, at Tjenestemandsord-

.
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-

ningen kun vilde kunne ophæves med en
meget lang Ov rgang tid.
M d Hen yn til d t andet Punkt - Sty
rel en , frie R t til Afskedige! e af Perso
nale - kal I emærke , at den danske Tje
ne temand til nhver Tid kan afskediges
med Maaneders Varsel. Det er muligt,
at denne Reg 1 ikk . b nyttes i tilstrække
lig Grad til at fjerne mindre arbejdsivrige
Tjene temænd; men Reglen findes og kan
b nytte .
Iøvrigt er det Kommi sionens Opfattel
·e, a.t et offentligt For tagende altid i no
gen '.I'rad vil vær und rgivet Offentlighe
den Kritik med Hen yn til foretagne Af
kedig lser, hv rledes Antaget esformen
end bliver. D ,. Incitamenter, om er nød
vendige eller dog øn kelige til Fremm af
rbejdsivrighed og Interesse, bør derfor i
før te Rækk søges paa andre Omraader,
særli 0 i Udv· lgel n af de dygtigste og
rn st intere er d Tjene temænd til Avan
cement. Komrni sionen skal paa dette Om
raad h nvi e til Udtal lserne i 2. Betænk
ning fra par kommi ionen af 21. Fe
brnar 1921, I ap. XII, hvilke lldtalelser
man gan ke kan tiltr d .
Paa det tr die af de forannævnte Om
raader - 1 ormering af Personalets Antal
- har dministrati (ln n all rede nu al
fornøden Frih d. D
ormeringstal, der
fa tsætte paa Normeringslov for de høje
re g paa Finanslov for de lavere Klaser
dkommende, er nemlig kun Maksimaltal.
dministrationen bar ingen Pligt
til at be ætt ledigblevn
tillinger, naar
der ikke er Brug for dem, men kan
lade dem ub atte og fore laa dem afkr v t ved f r t Lejligb d. Med Hensyn
til Tallene af rrjene temænd paa Finans
loven gælder yderlig re fter Tjeneste
mand loven § 4:7, at de under særlige
Forhold endo 0 kan o er krides. Ved dis e
Regi r og v d den Fi·ihed, tyrel en altid
har haft til Fa t ættel af Ek trapersona
ntal og Lønforhold, er der kabt n
let
Disp itionsfrih d paa Per onaleomraa
det, der eft r Kommi sionen Opfattel e
r mere betydningsfuld end en almindelig
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Ret til at lutte Lønaftaler, og om er
fuldtud til trækkelig til Opnaael af d t
givne Forrnaal.
Hertil kommer, at det netop vild v re
i utuationer, der kund opstaa ved Ov r
drag Isen af Lønaftalerne til tyrel en, at
det kunde bliv øn keligt eller nødvendigt
at have en tyrels paa en bredere Ba i
end den, om det nuv· rende ,} eneraldirek
tørstyre udgør, hvorimod man ved at und
lad at gøre nogen Forandring paa d tte
Omraade og indskrænke sig til nedenstaaende For lag til l d \ ' idel ~ p af tyr ,l en8
Myndighed paa andre Omraader vil kun
ne undgaa n Forandring af tyr Isen
Form.«

ufd ling og 3) D lvi Overføre! e af Byg
ning arbejd rn til Di trikterne. Lovfor
laget lyder saaled
I.

tyrelsen.
§ 1.

De dan ke tal baner med tilhørende Søfor
bindelser styre af en Generaldirektør, der har
den øYerste Ledet e aavel af Banernes Drift
om af Forber delsen og Gennemføre} en af nye
tal baneanlæg.
Generaldirektøren taar om Departements
chef umiddelbart under Mini teren for offentlige
Arbejder.

..

.,

TAKSTERNE

Paa Tak
. stomraadet tille For lag, om
gaar ud paa, at man foreslam: de nuvæ
rende Mak ima.ltak ter bevared , aal de
at Rig dagen . tadig gennem J°Endring 'r i
Mak irnaltak stern kan b vare Herr •dørn
rnet over Tnk tern(J liræn o opad, og kun
søger Hjemmel til fornøden B vægols e!'l fri
hed indenfor MaJ< imaltak t(> rne, d I i Al
mindCligh cl med Mini teren rru lutnin ° ,
del i enkelt Tilfæld paa (,'oneraldir k
,
tøren e 0ot .\ n var.
aar en aadan J o
væg I. efrihcd indføre , bliv r det da , 'l)'
rol. en
ag nt findP dot "rak tniveau, doe
for BanornP~°iver den mak imale lndlægt
lerv cl, at man i vide. t muli0t Omfang dra
g r al den Trafik til sig, som for Banerne
kaJ1 bære l dgiJ:tern til Tran porten.
Generaldircktoren for tat banern · 1"Io,., b myndiget til i ærlige Tilfælde, hvor
tH (• n yn til Driften Økonomi maatte gøre
det øn keligt, at ned ætte 'rakstern med
indtil 50 p (' t. for P r oner og 33'/s p --,t.
for Gods og I vende D_vr. Nærmer al
mindelige Regier h erfor fa ·t æltes af Mi
nisteren.

.

)

y

STATSBANERNES LEDELSE

. ngaaende Ledel en tiller Kommi sionen Forslag igtende til Opnaael af
1) Fri0ørel e af tyrel en, 2) Er tatning
af General kretariatet med en Personal -

§ 2.

Til Medhjælp for Generaldir kløren ansæl
t . indtil 5 Afdeling. chefer, om med Bistand
af Kontorchef r, Teknikere og øvrigt fornødent
PersOlI ale forestaar Trafikvæsen, Per onelvæ
se1 m. v., Regn kab - og Tarifvæsen, Banebyg
ning og Ban vedlig (' holdelse samt Maskinvæ en.
,. inisteren fa t. ætter Afdelingschefernes
l\.[i\lyndighecl..,omraade og fore kriver Regler for
d re Samarl ejde og Forhold Lil Generaldirek
tør E'n.
§ 3.

Ledelsen af den egentlige Jernbanedrift samt
r1f Bygningsarbejder i et a[· :fi1 isteren nærmere
bestemt Omfang ordnes . aaledes, al lat baner
ne deles i Distrikter, .·om hvert fore taa af en
Di.-lriklschef. Oe nmrm('re Hegler for Di. trik
ternes Forhold indbyrde. og til Generaldirek
tøren faslsælles af Mini leren efter Indstilling
af Generaldirektør n. Der tildele. hver af Di
strikt ·cheferne til .M edhjælp d t fornødne tek
ni. k og fagligt uddannede Per. anale. For de
til J\feclhja,lp ved Til. ynet. med Tjene. ten an
sall.P Jnspektorrr og lngeniorer fa l ætt s Virk
."omhed og Virkeo111rar1de næl'lnere af finiste
rrn rfter Genpraldirektorrn. Jnd. t.illing.
§ 4-.

Til at forestar1 , tatsbanrrnrs Maskinværk
strder i Køl.rnharn, i Aarhus og i Iyborg un
dPr Ledels af Chef1•n for J\fa. kinafdeling n an
sættes hvert af de to før ·Lnævnle Led r en
Va•rkstedshest yrPr og i l yborg en �I askin
ingrnior.
§ 5.

. lat. banerne. øfartsvæsrn forest.aa under
LrdPlse af Chefen for Trr1likafdelingen af en so
k ndig øfart. rhrf mrd fortrnclen Bistand.
§ 6.

Ingen Tjen eslemand kan afskediges paa
Grund af Tjenestefor.-eel. e, førend hans For
hold har været gjort til Gen. tand for nder
:øgrl.-p af Audit.øren vrd talsbanerne, og for
.·aa vidt dennes lnd. tilling ikke gaar ud par-i
Af ked igels , kan saadan ikke finde ted uden
at 11-gen h:n været fqrelagt Minisleren Lil Af
gørelse.
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7.

Generaldir kloren og de ovrig Tj ne t mænd i I. l onning kla . C' a- · i Lov r. 4 9
af 12.
ptcmber 1919 . amt cnkellC' andre Tje
nestemænd fler :Mini ler l'n • Be temmel e maa
ikke, og amllige øvrige ,·cd 'talsbanerne an
. atte Tjene temænd maa kun med Mini teren.
amtykke udenfor deres Emb ('d gerning ved
tatsbaneme paatagc sig noget rbejdc ved
Jerntaner eller ved Jernbaneanlæg eller for Be
fordring myndigheder, . om konkurrerer m d
lal banerne, eller ror
I kab r eller private,
der taar i Kontraktf orhold Lil Lal banerne.

..... .

Forordningen a[ . Juli I liO angaaencle del
offcnllig Ka e- og Hegn:,;kabsncscn i Almind lighed r ikke g,l'ldend I for tal banern I".
Minist ren f or offcntli,
.1,1' \ rbcjdcr træffer cl I'
fornødne Bestemme] ·er Ycdrorencle tat ·bancr
nes Kar,·s '- og R C' gnskabsvæ.·l' n.
Iøvrigl træffer 1inistercn allC Iom odn c
na.•rmere Be••l I' mmel er om B·u,crne
t relse,
dernnder indbe[allel Regler for d .·tedlig (' !yn
dighed •r · Befojel:,;e til Afgor ('I.· af foreliggcndI'
�ager.
§ 9.
Der oprcllt• · cl Jcrnbancraad, l c I-·taaenclc aE
17 Medl p mmer, nemlig 7 valgt efter Forhold·
,.,
lal·valgmaaclcr
af hvert a[ I\ ig. dagen Ting,
blandt eller udenfor Tinget. !liedlemmer og 3
rnlgle af :Minisleren [or off nllig Arbejder.
samtlig Valg gæld r for 5 Aar. fini teren
b C'skikk (' 1· Formand for R,Ladel, cl r ·elv bestcm
m r ·in Forretning :,,ord I' n.
Raadels Opgave er al udtale ig om prin
cipi I'Ile. Slat·banerne vedrorend
porg maal,
om lwilke Mini -teren for offentlige Arbejder b !f'&rer Haadels Erklæring.
Haaclel holder Inde, naar Spor smaal a[
fornærnl I' Art
• forela-.,gg (.• · del a [ �Iinislcren. el
ler naar Raadel Formand eller mind sL 5 :\Led
lemmer a[ delle onsk I.'r det. Over Raaclct. E'or
handlinger fnre s en Protokol, hrnra[ G nparl
Mini ler n for offenllige \ rbcjder og
til. lill
Raadels Medlemm ('r.
Til Dellagel ,:;e i J\ludern , dog uden 'l mmc
rel, kan Raadel Forman I eller cl Flertal af
del· JIedlemmer tilkalde særlig ·agkynclige.

.

,.

.

,,

li. Overgang. beslem111rlsr, Opliæve/.·e af ældre
Locbe lcmmrlsrr m. 11i.
§ I.O.
Der tillægge som hidtil cl[' Tj I'ne temænd,
der i Medfør af Be lemm I ern i
13, Punkt
1, i Lov Nr. 113 a[ 27. Maj 190 , g ulagne i
§ 21-27 i den und r '27. Maj 190 optryk Le
Lov r. 1 af 15. .\Iaj .1903 om talsban me.·..,
Ordning bar oppebaa rel And, I' I i ,-; lal banen, s
db U , n aarlig per. onlig odtgorelse svar nde Lil G nnemsnittel ar clC' f\ mlel . som i
M dfør ar nævnte Regler aarlig har været ucl
b lalle Lil Tjene temænd i d I' • lillinger, de paa
gæld nde beklædte paa clC'l Tidspunkt, da Lov
Nr. 133 af 10. Maj 1915 lraadle i Kraft.

....

L
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Denne per onlige Godtgørelse kal paa til
·varende Maacle, om det er k L efter Lov r.
133 af 10. Maj 1915 § 15, eflerhaand n ned
. cl'ltC' m ()d de Belob. hrnrmed vedkommende
Lonning tiger ,·ed Over ang til høj rC' lonnod
Rlillinger und r tal banerne og bortfald r al
del , naar deres Lønning under de anforte
J,'orhold bliver lig med eller over tiger ummen
af der
sidst oppebaarne Løn i den tidliger
lilling og Er talningen for nclel i tat baner
nes clbytle.
Den nævnte Godtgøre!
uclb tale den 31.
Marl hvert Aar for det iclst forløbne Finans
aar.
Godtgorel Cn tilkommer kun I- aaclanne, om
har været an. al ved tat. banern(' ind n 1. pril
191 /� og i hel cl L paagæld nclc Uri[l. aar har
gjort Tjene l ' i en af de slillinger, om gav
R l lil l dbytleandel, i hvilken Hen. e ncl (' en
'lilling I'!·om Afd ling$(·hef ved
tal banerne
kal regne lir (' med en tiIling om Direktør.

,,

,,

.

§ 11.
Be ·Leu11uel ·t• n1 • i L 0 v Tr. 1:13 af JO. Maj
l!J.l5, ·aal des :,;0111 denne er wndrel ,, cl Lov
r. /� !) af 12. 'eptember L!J I!) · 5 I ophæve.
dog al tov n Regler v• ('dror-nclc Hovedrev i or
rorJ,tiver i Kraft. indtil en almindelig Ordning
af , 'lal n • R f' gn kab n.c ·en og R vi ion maaltc
bliv ,ennemforl.

RANGERMASKINESPØRGSMAALET

1 sin Kommentar til 111in Artikel i D. L. T.
Nr. 17 mener Blad t · H daklion, jeg gaar uden
0111 :-iporgsmaalet om A1wisning paa t'n [rem
komnwlig V ('j li! Forer paa all I' Hang (1 rn1a ·ki
n ('r, . aml udleder a[ min ArlikC'I, al jeg ikkC
Yil a[vi·e nll\'er Tale om en !il !lem tilling.
For saa vidt har Hr. H.cdakloren R t. Min
Artikel lo g 'igle pa.a, al cl l ' nne Sag kund (' Ho
r I'db •slyrel · t'n nok faa g nnemforl, ud fra den
Belraglning, al den nu,·a•rende R p g I'ring vilde
,·wr• lydhor overfor Lokomoli1'111·'11clene I-· rel
[cerdige Krav. For undertegnI'cl 0 eller andre
af Organ i alion r•n :,.· !lledlemmer. al anvi :,·e en
rnC'l'e fremkommelig V ('j lil Forer paa Ra,1ger
rnaskinern er rel van keligl. Al den hidtil fulg
te \'ej er trang og med .· l'jg clhold I'nh l'cl t• 1·
b efaret a[ Led p Isen kal villigt indrommes, 111en
d n har dog hidtil fort li! po ilivc Resultater.
j\L ('n r;kuld del vise ·ig, al Vejen bliver ufar
bar. iJ slaar l l ov I'db (' .-lyr (!Il,·en jo a[ Mænd med
kolde, klare l ljerner, og cl r kunde vel nok
"
iv.:l'rksa.>ttes en effektiv Blokade ar disse H.an
germaski1wl', for under . aaclannc :Forhold vilde
ingen Lokomoli\'mancl til.-mud.
·in Fingrn
paa 1roevnle J\la $ kin , cl aaclanl Individ finde
uemlig ikke indenfor Organisalionens Rækker.
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Hvad angaar mit Syn paa en Mellem.
tilling,
•
da har jeg i sin Tid i D. L. T. præciseret det.
Administrationen8 Tilbud, som i sin Tid blev
skitseret for Medlemmerne, var en Indrømmel
se af de ældste Lokomotivfyrbøderes uretfær
dige Behandling, men lønmæssigt set byder det
for lidt. Skal Lokomoli vpersonalet være daar
ligere behandlet i Danmark end andre civillise
rede Landes Lokomotivmænd, og fravige Ide
alet Lokomotivfører paa alle Maskiner, og mod
tage en Mellemstilling i Stedet, bør denne være
i samme Lønsals og Bogstav $ om Vognme.'Itre.

B. 34.

I den Diskussion, l" om i den s enre Tid har
fundet Sted i D. L. T. angaaende Betjening af
Rangermaskiner, har sikkert mange af Loko
motivfyrbøderne, ved de svar, som Redaktøren
har givet paa de fors kellige Indlæg, faaet del
Indtryk, at det er en sag, som man fra Hoved
bestyrelsens side meget nødigt vil røre Yed.
Redaktøren vil, for at bruge en af hans egne
Vittigheder, gerne ud med sin Hjælpevogn, men
aabenbart kun ved mindre sporafløb, ikke saa
gerne hvor Arbejdet er for stort og Vejen i,ynes
ham ufremkommelig. I sin Kommentar til
»Signal«s Artikel i Nr. 16 spørger han Ind ·en
deren om han tror, at Hr. Friis-Skotte, fordi
han er Socialdemokrat uden videre vil bl;l'se
Statsbanernes ansvarlige Ledelse el stykke.
Man maa maaske dertil anføre, at Minis teren
jo· selv er Fagmand, Jernbanemand, dette blev
forøvrigt stærkt fremhævet i • ocial-Demokra
ten« kort efter Ministerens Udnævnelse. N'aar
man tager dette i Betragtning. skulde man vel
forvente, at Ministeren, som jo er den øverst t•
ansvarlige for D. . B., uden Vans kelighed Yil
de forstaa det uretfærdig(' i at lønne en Mand,
som gør Lokomotivførerarbejde med Lokomo
tivfyrbøderløn, eller I. Eks. en Mand, som gør
en Trafikkonlrolørs Arbejde med en Trafikassi
stents Løn. Det kan næppe være vanskeligt
for Organisationens dygtige Ledere at faa en
Arbejderminister til al indse det, og aa blev
Vejen maaske fremkommelig.
J . .Al.

..

..

Hr. J. M. har ikke Lov til at sige, at man
faar Indtryk af, at Hovedbes tyrelsen meget nø
digt vil røre ved den Sag. Der er for nylig,
kort før »Signal« Artikel fremkom, af H. B.
paany indsendt skrivelse angaaende denne Sag.
Den Sag er der blevet rørt ved og røres sladig
ved, hvilket ikke turde være Hr. J. M. ubekendl.
Vi har i vore Kommentarer advaret mod en
altfor fremtrædende Optimisme, fordi vi har r n
socialdemokratisk Regering. Og da den sæd
vanlige Vej er noget langsom, har vi ønskel at
faa at vide, hvilke gode fremkommelige Veje

..

man kunde anvende, for hurtigere at naa Maa
let - som for os alle er del samme. Og der
for er, som det vil ses ovenfor, af B 34 stillet
Fors lag om en Yej, som vi paa nærværende
Tidspunkt ikke skal udtale os om. Til Hr. J.
M. s kal vi endvidere sige, at del er vor Opgave
Lil Tider at køre ud med Hjælpevognen, naar
Folk er kommen paa galt spor og er løbet paa
Gulvet. Og den Hjælpevogn bør Hr. J. M. være
glad for, fordi den beredvillig stilles til hans
Disposition, naar det er galt fat. Den Naivitet,
Hr. J. M. lægger for Dagen i sin Notits er for
bløffende. »Man skulde vel kunne forvente, at
Ministeren uden Vanskelighed vilde fors laa del
uretfærdige i -• at lønne en 'land s om Loko
motivfyrbøder, der gør Lokomotivførertjeneste,
og naar han saa havde forstaaet det, saa blev
Vejen fremkommelig - til at faa Førere paa
alle Rangermaskiner. - Ak! ja! - Var del blol
aa let. -

Red.

INTEREUROPÆISK LOKOMOTIVMANDS SAM
MENKOMST I BERLIN DEN 4.-6. AUGUST 1924

Vor tyske Broderorganisation havde afvigte
Efteaar indbudt de fleste europæiske Lokomo
tivmandsorganisationer til et Møde i Berlin,
hvor der skulde været drøftet de forskellige
Landes Forhold og Stilling i de vigtigste
Spørgsmaal, saasom Løn-, Tjenestetids-, Uni
forms-, Bedriftsraadsspørgsmaal, Retsordning
o. a. Paa Grund af, at det i Tyskland trak op
til indrepolitisk Krise, hvilken Krise mulig
kunde føre Uroligheder med sig, aflystes Mø
det den Gang, og var der nu paany udsendt
Indbydelse til de forskellige Landes Organisa
tioner. I Modsætning til i Efteraaret var der
ikke til dette Møde fast at noget bestemt Ar
bejdsprogram. Mødet var lagt til de angivne
Dage, for at spare Deltagerne en Del Rejse,
idet nemlig Internationalt Trans portarbejder
Forbund afholdt Kongres i Hamborg fra den
7.-12. August, og da en Del af Deltagerne
skulde til denne Kongres, sparedes altsaa en
Rejse.
Medens Svejts, Holland, Danmark og Norge
af forskellige Aarsager ikke kunde deltage, var
følgende Lande og Organisationer repræsen
terede:
England ved Formanden, Hr. Humphreys,
Hovedbustyrels esmedlemmerne Mackereth og
Jenkins, samt Generalsekretæren, Hr. Bromley;
Østrig ved Herrerne smeykal og Zwenk; Sver
rig ved Formanden, Hr. Borgstedt; Nordjsk
Lokomotivmands Forbund ved Præsidenten Hr.
Mortensen; fra tysk Side deltog foruden Hoved-
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bestyrelsen Hr. Farber, tidligere Sekretær i den
tyske Lokomotivmands Organisation, nu j
,Reichsgewerkschaft«, Formanden for det øver
ste Bedriftsraad Lokf. Sixtus og Organisatio
nens Bremsesagkyndige Hr. Fischer. Endelig
var undertegnede til lede om Tolk for N. L. F.
Møderne, der afholdtes i den tyske Organi
sations Lokaler, aabnedes af den tyske Orga
nisations Formand Hr. Sperlbaum, idet han
bød de tilstedeværende Repræsentanter hjerte
lig Velkommen; et særligt Velkomstord rettedes
til de Repræsentanter, der ikke tidligere havde
været i Berlin, nemlig Repræsentanterne fra
England, . L. F. og verrig.
Taleren gav en Over igt over in Organisa
tion Opbygning, og meddelte forskelligt om
denne og de øvrige tyske Tjene temandsorgani
sationer.
Lokomotivmændenes Organisation
var, som den første Tjenestemand organisation
stiftet i 1867 med ca. 200 Medlemmer. I Øje
blikket er Medlemstallet ca. 75 000, fordelte i
448 Afdelinger.
Hr. Sperlbaum sluttede med at udtale Haa
bet om, at det Baand - Skinne strengene der forbinder alle de forskellige Lande og dere
Beboere hele Jorden over ogsaa maatte bringe
Lokomotivmændene sammen, saa den nu paa
begyudte internationale Forbindelse mellem
disse ikke maatte briste, men tværtimod ud
vides og udbygges til Gavn for vor Stand.
Reichert, Berlin, redegjorde for, hvorledes
Tysklands Lokomotivmænd var kommet i offi
ciel Forbindelse med Udlandet Broderorgani
sationer. En af deres Organisations Grene Retsbeskyttelsen eller Retshjælpen - fungerede
saa tilfredsstillende, at der var dannet en Af
deling i Inn bruck i Tyrol (Østrig), paa denne
Maade var Ledelsen gennem de østrigske Med
lemmer kommet i Forbindelse med den østrig
ske Ledelse; men Verdenskrigen standsede alle
Venskabsforbindelser, og først efter Krigen har
der igen været Tid til at lænke herpaa.
De næste Traade i Forbindelsen med andre
Lande knyttedes til Danmark - paa Danmarks
Foranledning -; Dansk Lokomotivmands For
ening havde ved en Repræsentant ladet den
tyske Organisation forstaa, at man i Danmark
var villig til at virke for Anbi·ingel e af tyske
Tjenestemænds Børn, havde dernæst indbudt
den tyske Organisation Lil sil Delegeretmøde, og
de to nævnte Lande, Østrig og Danmark vi le
da lyske Kolleger den Ære al lade sig repræ
sentere paa den tyske Organisation· Kongre.· i
WiiTZburg. De af dis e to Landes Reprmsen
tanter paa Kongres en fremsatte Udtalelser
vakte et saadant Bifald blandt Medlemmerne,
at det besluttedes at søge yderligere Orientering
til udenlandske Broderorganisationer. TalerC'n
havde kort derefter været i København for at

.

deltage i . L. F.s Kongre , og havde her lært
sven ke og norske Kolleger at kende. Det be
tonedes, at lyske Lokomolivmænd skyldte de
kandinaviske Landes Beboere overordentlig
megen Tak for dere Medvirkning til, ved Hjælp
til de u kyldige Børn, at udslette Krigens Hun
gerrædsler; men særlig takskyldig var den ty
ske Lokomotivmandsstand overfor Dansk Loko
motivmands Forening, fordi denne havde ind
·et de tyske .E agfællers J ød, og givet dem en
anselig Hjælp.
Senere var indledet Forbindelse med Kol
legerne i vejts og Holland, og sidst (gennem
Lokf. Farber, hvis Datter er gift i England)
med engelske Fagfæller. Da saa Rubrbesæt
telsen kom, tvang øden den t ske Organisa
tion til at henvende ig til alle de dem bekendte
•
Organisationer om Støtte, en Henvendelse, der
overalt fandt Forslaaelse.
aavel England som
Sverige, orge og Danmark, ja elv Ø trig, hav
de hjulpet med Pengemidler. Fra England var
modtaget et stort Laan, et Laan, der netop paa
Grund af Ruhrbesætlelsen, ikke alene var "f
økonomisk, men tillige i l10j Grad af moralsk
Virkning.
Wortsættes.)

FORBEDRING AF KRONENS KØBEEVNE
FOREDRAG I NATIONALØKONOMISK FORENING
AF EJNAR COHN
(Sluttet).

For Eksempel kunde et bestemt Antal
af de Obligationer, der indkøbes, af en Køb
mand være deponeret som Sikkerhed for
Laan. og han kunde have saa mange andre
i Behold, at han kunde erstatte dem, han skulde
afgive, med disse andre: i saa Fald vilde hans
Kredit forblive uforandret i Omfang. Imidler
tid har det Forslag, der forelaa for den gamle
Rigsdag, formentlig i Betragtning af de betyde
lige og uoverskuelige Finan ieringsvanskelig
heder, der kunde fremkomme, om man opkræ
vede en Formueafgift paa 440 Mill. Kr. i Løbet
af eet Aar, som Alternativ tænkt Afgiften op
krævet over fem Aar. Herved menes det, al
Afgiften vilde falde inden for den aarlige For
rentning af Formuen og aalede kun virke om
et Tillæg til Indkomstskatten. Men hvis dette
skete, vilde for det før. te For lagets valutafor
bedrende Virkning formentlig blive meget min
dre, hvad vistnok maa iges at være af det gode:
jeg tror ikke, nogen Mand i dette Land vil
vove, selv midlertidigt at lage 4-40 Mill. Kr.
ud af Erhverv livet og flytte om med dem. [en
yderligere vil saa op.-laa det pørgsmaal: Hvor
for kal kun Personer, der har over 50 000 Kr.
Formue deltage i Valutaens Forbedring. Hvor-
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for Rkal alle dp , der i;idder med gode Mellem
indtægter, men hvis Formue er under 50 000
J(r., ganske frit faa foræret en Forbedring af
Kronens Købee,·no. Hobespierr( ' "kal have sagl,
at del var en Forhaanellie mod en Borger al
fritage ham for kat; al det var ikke blot en
PI igl men ogsaa en Het for Borgerne at del
tage i de til Slalshu holdningen fornødne Ud
"
gifter. Del er en Betragtning,
som synes mig
naturlig at erindre, overfor en Mulighed som
denne.
Men til alt delle kommer, at man skal lade
vræe al skræmme ' parsommeligheden. Jeg
skal villigt indrømme, at jeg hører til dem, der
tror, al de iles lo Menne;,ker sparer, liges om
"
Hvepilene bygger Hede; lager man Ops paringon
fra dem, bygger de den op igen. Men der kun
de maaske v1:.l're en Del, der lod sig skræmme,
som i dere.'>· eget Indre havde ·aa meget at over
vinde fol' al fore Spar.·ommoligheden igennem,
at de faldt for Fris te!.·en og lod fem være ligl'.
Jeg tror, al man s kal omgaas 0 p. pariugen med
Varsomhed, ikke saa meget for Kapilali -ternt•s
som for Kapitalen.· s kyld.
Af hvad jeg nys har li agt om 'parli·omme
ligbed følger ogs aa, at jeg ikke liar stor Tiltro
til Dil,kontoen. Højde som afgorende for Op
5
. paringen lnlen. ilet. Jeg tror, det er sjæl
dent Folk lader s. ig fri8le af en hojere Rente
til s tørre 8 parsommelighecl; snarere kunde man
maaske sige, al de fleste sparer - gennem Forliikring eller paa anden Maade - for til sin
Tid al sikre sig s lv (\ Iler d(>res efterladte el
•
forud faslsal bes lemt
Beløb, 'i. aa vil d(' op.spar,
jo mere des laYere Renten er. Dett, faar nu
imidlertid være, hvad del er. Denne 8 ide af
agen ligger forliaavidl uden for mil Emne,
s om jeg her taler om Kronen. Købeevne, og
jeg som [ør nævnt ikke mener, al denne i noget
betydende Omfang eller i korterI' Tid kan paa
virkes af s parsommelighed. Men Diskontoen
har i denne '·s ammenhæng andre og væsentlige
Opgaver. Dels vil det imellem Lande, der nyder
hinandens Tillid, være afgørende for Kapital('ns
Bevægelser, hvilk('l Land der byder den hojeI, I "
Forrentning. I den klassiske Gulddækningliteori spiller derfor Diskontoen den Rolle al
stands e Udstrømningen af Guldet ved at trække
fremmede Kapitaler til, og den-ed bringe en
Lellelse paa Valutamarkedet og el Fald i Vare
priserne til disse kommer paa Højde med de
øvrige Guldlande , og Guldets udstrømning
" Forhøje! se a[ Diskontoen
s landser. Men en
har ogsaa den Opgave al lægge en Dæmper paa
Produktionen og derigennem paa Forbruget ved
at tvinge en Del Virksomheder til at gaa langsommere frem paa Grund af de li tørre Drifts
omkostninger.
[)iskontoforhøjelsen virker i
denne $ammenhæng som en Kreditindskrænk-

.
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ning og har her sin fuldt legitime Opgave. Na
lurligvi il kal den anvendes med Forsigtighed,
• s er det menigslø l al forhøje Dis
og naturligvi
"
kontoen samtidig med, al man forøger Udlaa
nene, men Diskontoen e1· el J\Iiddel
mellem flere
•
til al briuge Kapitalbehovet og Kapitaltilbudet
i Ligevægt, og man opnaar i bedste Fald In
flation ved at nægte secldelbanken Hel til al an
vende Diskontomidlet efter sil bedste
køn.
•
8 agkyndi!,•kommis sionen har endog i s it For
s lag til Reglerne for den nye tyl'lke Guld-Rig6 bank fa!Il!iat Bestemmelser, hvorefter Diskon
toen automatisk skal slig(', naar Bankens Re
:crver gaar under en vis Gnern;e. Jeg tror, man
i nogen Grad har forlicl sig paa Di. kontoen i
dI' n offentlige Di. kussion her til Lands, og man
kunde dog maaske op8 lille det I','porgs rnaal, om
det f. Eks. ikke havde været nok Haa fordel
agtigt for det samfund!Itmcssigt saa botydnings
[ulclo Byggeri, om man ved Landmandsbank
Hekon. Lruktionen i eplembor 1920 havde sal
Diskontoen nl'sentligt op over de 5 pCt. man
da nolcrodo, og saalede. ganske vi.s L havde faael
et Fald ·i Obligationskur erne, men utvivls oml
samtidig havde s luppot for en Del af den In
flation, cl(' r stammer fra dI'nne Rekonstruktion
og som har ført med sig, at vi nu betaler Træ
med SY nske Kroner til 160 mod da l20 og Kul
og Jern mPd Rtorling til 126 mod da til 201/..
Jeg skal ikke komme nærmere ind herpaa, men
blot nævne, at den hele Obligationsmasse er
aa stor, og saa meget af don ligger fast, saa
"lede
al en Rligning i Diskontoen ikke paa
lan)!L ml'r giver sig el tillivarende Udslag i
N edgang.
Obligation)'-·kursernes
•
Om Guldd.-ckning og Guldindløsning har jeg
ikke meget at :ige. Jeg bar s agt, hvad jeg me
ner derom i el Par Anmeldelser i sidsle Hefte
af Xalionaløkonomi sk Tidsskrift, og skal derfor
her blot erindre om, at den fælle·!, Guldfod, Ver
,.
den havde siden Midten
af l 70erne. medførte,
al Priserne b vægede sig ens i alle Lande; men
"'
Guldet kundf' naturligvis ikke ikre el uforan
derligt Prisnil'eau. og kan del formentlig end
nu mindre i Fremtiden. Guldindløsningen kan
da foruden al tilfredI'Slille el myslisk Behov i
Iennes kers. ind, kun lægge et Pres paa Centralbankerne Lil gennem deres Diskonto- og Ud
laans politik og gennem Optage!s e af Laan i Ud
landet al holde Priserne i Niveau med andre
Guldlandes. Prof. Axel N iel8 en har i en Af
handling i Valutakonferencens Forhandlinge1;
vist, at i mange Aar før Krigen var den klas
siske Foruds ælniug for Guldindløsningen: Gen
nem Diskontoen al regull're Guldets Bevægelser
fra Land til Land i Virkeligheden sat ud af
Kraft her i Landet og ers lattet med Optagelse
af fremmede Laan naar Guldet truede mod at
ville lrømme ud.
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Hvis Genoptagelse af Guldindløseligheden
skal betyde, at vi ig n skal lade Prisniveauet
være bestemt af Guldet, er jeg n Mod tander
af at gaa tilbage til Guldindløselighed. Jeg tror,
at man fra alle ider ønsker, at Pri niveauet
skal ligge fa l; men fra Midten af 1 90erne ind
til Verdenskrigens Udbrud steg Pri erne maalt
i Guld med henved 50 pCt., og er i de derefter
forløbne 10 Aar leget med lige saa meget paa
ny. En aadan Værdimaaler anser jeg for lidet
svarende til Formaalet, og de nedanede Fore
stillinger om Guldpri en som alle Prisers Ge
neralnævner bygger da ogsaa paa den Forud
sætning, at Guldets Værdi ikke forandrer sig
(jfr. Ricardo). I Virkeligheden er vi gennem
vore Pri tal som maa kunne gøres bedre, mer
omfattende endnu end de er, i tand til at give
en Erstatning for Guldet.
Jeg mener,· at naar vi først er kommet til
Leje i det Prisniveau, vi ønsker, bør vi blive
der. Den Bankpolitik, der kal føre , kal da
gaa ud paa, at Pri tallet holdes ret nær ufor
andret. Del er selvfølgelig ikke Meningen, at
der ikke kan komme mindre vingninger, vi er
blevne aa vante til at betragte Prisforandrin
ger om Resultater af Forandringer i P,engenes
Mængde, at vi næ ten har glemt, al forbigaa
ende I risændringer og aa kan op taa ved svig
tende Udbud af Varer (vi har i d t idste Aar
s�t det med Bomuld og Sukker), og en saadan
Prisstigning skal naturligvis ikke ophæves ved
en forøget Udlaan virksomhed. i [en den mo
derne tatislik er i tand til at vej! de meget
langt paa di se Omraader.
nder et aadant
jævnt Prisniveau var det for det første muligt
altid at føre n næ ten rigtig Bankpolitik. H,,is
der- yisl sig Tegn til en almin lelig /-,'ligning
Iler Fald i Pri niveauet, maalle i givet Fald
Kredilen ind krænkes eller udvide.'l for at mod
virke di se Bevægels1>r, og for at opnaa den
relle Fordeling af Produktionen imellem For
brugsgoder og Kapitalgoder. Jeg kal ikk
komme dybere ind paa disse Spørg maal her;
om Pris ligningen og Kreditindskr nkning har
jeg talt nok; om Prisfa Idel vil jeg kun sige, at
forsaavidt der opstaar et Pri:i fald paa Grund
af, at Forholdet mellem Varemængde og Penge
mængde ændre ved n . tigende Varemængde.
r det rimeligt ved en Kreditudvide!. e og ell
Diskontonedsætte] e at give flere D e 1 i de frem
kommende Varer og at flytte en Del af Produk
tionen over paa Tilvirkning af Kapitalgoder:
Fabriker, Ma kiner o. s. v. Men jeg er en Til
hænger af det stabile Prisniveau, ikke blot fordi
jeg an er det for at afgive en nødvendig Prøve
paa, om den Bankpolitik, der føres, er rigtig,
men ogsaa fordi kun det stabile Pri niveau gi
ver ikkerhed for, at enhver faar den Del af
Samfundsudbyttet, han har erli vervet ig Ret

.

1i DEN DE

til. Hvad nytter det all Arbejdere og fast
lønnede, at d tilkæmper ig en tørre Løn, naar
de Dagen efter ser denne for vinde i stigende
Priser, og hvorfor skal amfundet betale de
store Ri ikopræmier, som Erhvervslivet bereg
ner sig for at være dækkede mod store Pri fald. Men
• sid t og mest er jeg en Tilhænger
af det uforanderlige Pri niveau, fordi den, der
parer, kal have det tilbage igen, han har spa
ret op. Det moderne amfund har en frem
ragende Retsbe kyttelse, el omfattende Forsik
ringsvæsen, brand- og dirkefri Bankboxer o. s.
v. Hvad nytter det alt, hvis vi ikke er sikrede
imod, at Værdierne, som ikke kan brænde, ikke
kan stjæles, og om Yi har Vished for bliver
tilbagebetalt om et vist Aaremaal, i Mellemtiden
enten er blevne til tøv gennem en Prisstigning
eller gennem et Pri fald lægger en utaalelig
Byrde paa det producerende Erhven sliv. Prof.
Cas el har nylig ( kandinavi ka Kreditaktiebo
lagets Kvartal skrift, April 1924) fæstet Op
mærksomheden paa de Vanskeligheder, der kan
op taa med Hensyn til Tilvejebringelse af den
fornødne Kapital, naar der maatte blive til1 ejebragt ikre Tilstande i Mellemeuropa.
Jeg
an er pørgsmaalet om at kaffe tilstrækkelig
og billig Kapital for at være det betydnings
fulde le økonomi ke pørgsmaal, vi staar over
for; deraf afhænger i stort Omfang, om vi kan
beskt\>flige vor vok ende Befolkning og faa den
okonomisk, socialt og menneskeligt lige ulide
lige Arbejd løshed reducer t til et ifinimum.
For Opsparingen , Kapitaldannel ens og Kapi
talanvende!.;•n
kyld er jeg en Tilhæng r af
det labile Prisniveau.
i\fen som før sagt, det stabile Prisniveau er
jo f (l relobig el Fremlidshaab her til Lands. Vi
."kal forst n d til \ erden markedets
iveau.
Og tla det ml vente. af mig, at jeg skal sige
noget om Udsigterne hertil, og da man forment
lig og. aa kan fast. laa et og andet til Bedøm
mel e af vor 11.fuligheder herfor, vil jeg imøde
komme Fon·entningen, idet j g naturligvi er
fuldt klar or r, at stort mere end Gætteværk
kan det ikk I live. Niels Bohr er i tand til
at fa tslaa Lov0 ne for Atomernes BevægeLes
baner i en _Molekul , men hvad kal den stak
kels N ationaløkonom gør , der maa se paa, al
\ ærdien af l ... t1>rling, den [ont, hvori den stør
slr Del af M p nneskeheden maaler sit økon mi
ske Vel og Ve, at denne Værdi forandrer ig
kendeligt, fordi fr. Mac Donald tager høj Hat
paa for at gaa til Konference med sin Konge.
Imidlertid, jeg tror dsiglerne for en Bed
ring af Kronens Købeevne er gode. For det
første har talen meget maa Beholdninger.
. aaledes at der ikke ad den Vej kan bringes uy
Købekraft ud i Markedet. Dernæst er de pri
vate Bankers Kreditgivning evne lærkt beslag-
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lagt; de kan ikke heller skabe ny Købekraft.
Og efter at Nationalbanken ved sit Cirkulære
af 6. Marts d. A. med saa stor Styrke er gaaet
iod i en Kreditindskrænkningspolitik, er der
allsaa og ·aa Sikkerhed for, at Banken ikke la
der sig overtale til Udvide! er af sine Udlaan.
I Virkeligheden ligger Forholdet efter min Me
ning saaledes, at en Tilvejebringelse af Lige
vægt paa Statsbudgettet - og ved Tilvejebrin
gelse af en saadan Ligevægt kunde man maaske
nok (om fornødent) finde nogle Varer, der lod
sig importregulere og toldbeskatte samtidigt ved Tilvejebringelse af en saadan Ligevægt og
Oparbejdelse af et passende Overskud til en
begyndende Afbetaling af de 40 Mill. Kr., som
Staten laante Nationalbanken ved Landmands
bankrekonstruktionen, vilde man have givet
Deflationen en saa stærk Støtte, om det vist
nok er forsvarligt al gøre for al undgaa et
fuldstændig Styrt. Det er naturligvis vanskeligt
at anføre Tal, men jeg skulde dog tro, at for
at komme ned paa det nuværende amerikansk
svenske Prisniveau vilde det være nødvendigt,
at Nationalbanken nedbragte sine Udlaan, der
nu er ca. 4-50 Mill. Kr. Lil omkring 250 Mil!.
Kr. Og da jeg f. Eks. kunde tænke mig, at
4 Aar var en passende Tid til at fuldføre De
flationen - af Hensyn til Byggeriet er det øn
skeligt saa snart som muligt at komme ned til
det Prisniveau, vi vil blive paa - skulde Ban
kens Udlaan altsaa formindskes med ca. 50
Mill. Kr. om Aaret og Prisniveauet falde med
6 a 8 pCt. aarlig. Jeg tror, at hvis Regering
og Lovgivningsmagt udtrykkelig, paa . amme
Maade som i England i 1819 og som nu ved
Nytaarstid i Sverige, tilkendegav sin Vilje til,
at en saadan Prisnedgang skulde iværksættes,
og hvis Staten yderligere hjalp til ved at til
vejebringe saa stort et Overskud i de to første
Aar, at der hvert Aar kunde afbetales og til
intetgøres 20 Mill. Kr. af Gælden til National
banken, saa vilde vi senest i Foraaret 1928
have Kronen i Paritet med Dollars og svenske
Kroner, naturligvis forudsat, at disse ikke i
Mellemtiden var steget stærkt fra det Niveau,
paa hvilket de nu ligger. Yderligere kunde jeg
jo tænke mig, at et og andet Punkt af Valuta
konferencens Fællesudtalelse med Fordel paany
kunde tages op. Jeg tænker navnlig paa en
Foranstaltning som Forbudet mod Prisaftaler,
hvis Gennemførelse synes mig meget paakræ
vet, og som vilde støtte Virkningerne af Kre
ditindskrænkningen, foruden at det vilde betyde
en haardt tiltrængt Beskyttelse for Forbrugerne.
Hermed skal jeg slutte, og jeg kan gøre det
med Ricardos Slutningsord fra »High price of
Bullion•. Det hedder der saaledes: •Det staar
mig klart, at jeg ikke har øget den Sum af
Viden, som mange dygtige Økonomer har be-

nyttet ved Belysningen af dette vigtige Emne.
Det har heller ikke været mit Maal. Jeg har
ønsket at give en rolig og upartisk Udredning
af et Spørgsmaal, der er af stor Vigtighed for
Samfundet, og hvis Vanrøgt kan faa saadanne
Følger, som enhver der holder af sit Land kan
komme til at beklage«.

AFDØDE DR. INGENIØR
VILHELM SCHMIDT.
Ved Otto Bendixen.

Vi bragte· nylig i »Dansk Lokomotiv Tiden
de«, Nr. 13, 1924, en Meddelelse om Bygnings
ruad, Dr., lngeniør Wilhelm Schmidt's Død og
en Omtale af hans Liv og Virke. Han var,
som bekendt, en af de stør te Banebrydere in
den for den tyske Teknik og Grundlægger af
det Schmidtske Overhederselskab i Cassel. Han
opnaaede overraskende Resultater ved Kon
struktioner af Dampmaskiner med overhedet
Damp, og af den største Betydning for hele
Verdens Økonomi blev det !Lf ham konstruerede
o,verhederlokomotiv, Lokomotivet med overhe
det Damp.
Som man maaskl! vil erindre stod der bl. a.
i Omtalen af Wilhelm Schmidt's Liv og Virke,
at hans Genialitet gjorde sig særligt gældende
i hans Venners og Medarbejderes snævre Kreds,
og at i ugen, som kom i Berøring med ham,
kunde unddrage sig hans stærke Personligheds
Indflydelse. Han var gennemtrængt af en dyb
Fromhed og fast overbevist om, at han ved
Guds Naade var kaldet til at hjælpe Menneske
heden ved sit Arbejde. - Dette sidste har vi fra anden Side faaet
yderligere bekræftet og uddybet, idet den tyske
Forfatter, Gustav Stretzer, i sin Bog »Geheim
nisse des Seelenlebens«, Sjælelivets Hemmelig
heder, fortæller om et Samvær i nogen Tid med
Wilhelm Schmidt. Da det giver et yderligere
og smukt Indblik i hans Personlighed og be
kræfter ovenstaaende, skal vi i det følgende gen
give, hvad den tyske Forfatter skriver herom.
.... Medens jeg nu en Gang er ved at for
tælle, vil jeg tilføje en egen Oplevelse, som maa
ske rettere kunde være berettet i Bogen som
Vision. Alle disse Syn eller Fænomener gaar
dog, som jeg allerede har betonet, over i hinan
den.
I Foraaret 1914 havde jeg den Lykke en Uge
igennem at være sammen med en betydelig
Mand paa en Kuranstalt i Schwartzwald, Inge
niør, Dr. Wilhelm Schmidt, Opfinderen af
Overheder-Dampmaskinen. Det var mig alle-
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rede for flere Aar iden gennem Aviserne be
kendt, at denne Opfindelse var af den største
Betydning for Lokomotivets Konstruktion, at i
Løbet af faa Aar allerede 30 000 Lokomotiver
var for y11et med denne nye Indretning, og at
det preussiske Jernbaneministerium havde er
klæret herved i Løbet af 5 Aar at have sparet
30 Millioner Mark i Driftsomkostninger, lige
ledes at Opfinderen havde Patent i alle Jor
den Lande o. . v.
Den stiliærdige midaldrene Herre var en
meget ympatetisk Personligbed, fin og beske
den i sit Væsen (alle virkelig betydelige Folk
er beskedne). Han opfyldte min Bøn om i en
Kreds af Profos orer, Fabrikanter, Læger og
yore Damer at forklare sin Opfindelser, og han
�jorde det paa den ham egne tille og venlige
:Maade. Jeg omtaler det hele saa omstændeligt
forud for passende at forbei:ede Læserne paa
OYerraskelser. Han begyndte in hyggelige
Fortælling med en kostelig Selvironi. (Jeg for
ud kikker, at jeg havde udbedt mig og faaet
Tilladelse til lejlighedsvis at offentliggøre hans
Meddele! er.) Altsaa: »Jeg er mine yners
Kleinsmedesvend « . Ly•tig Latter i Kred en. En
Herre sagde: »Min Hr. Doktor!« - »Ja den
Titel har jeg faaet af en teknisk Højskole for
Opfindelsen af en ny Guldvægt. Men optag
min Erklæring alvorlig. De har vel allerede be
mærket, at jeg ikke engang taler rigtig Tysk. «
Og da pa siarede han om sin Lærlinge- og
Svendetid. »Jeg har aldrig lært at tegne; men
naar mine Konstruktører skrive Ark fulde af
Tal, ser jeg Resultatet længe inden de er fær
dige, og det er hver Gang rigtigt. Og ligeledes
.ser jeg det forud, om De kalder mine Opfin
,delser. Allerede som Lærling og Svend saa jeg
.saadanne Billeder, de svævede i Luften eller vi
ste sig om Tegninger paa Væggen. Da for
.svandt de og dukkede før ,'t itkaldede frem efter
10, 20 eller nu efter 30 Aars Forløb. « - Han
,skildrede Tildragelsen udførligt, gjorde en Pau
se og lod sig bringe The, medens vi atter tænd
te de udgaaede Cigarer. Jeg tillod mig Be
mærkninge: • aaledes saa ogsaa Erwin von
Steinbach efter agnet Mi.in teren færdig for
.sig, inden han havde begyndt at tegne Bygge
planen; og om Raffael bliver fortalt, at han
havde set et af sine bedste Madonnabilleder saa
tydeligt paa den tomme Væg i it Atelier forin
den, at han havde raabt til en Besøgende: »Gaa
til Side ellers ser jeg ikke Billedet!• - Og
Professor Wurster fra Tiibingen føjede hertil:
• Det er alle Geniers intuitive (umiddelbart
iagttagende) Syn, en vidunderlig Gudsgave. «
•Ak nej! « fort atte nu Dr. Schmidt, »jeg er
hverken et Geni eller en Kunstner. Paa den
enklest tænkelige Maade er Planerne kommet til
mine Opfindelser. Med Overheder-Dampmaski-
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nen rnr det saaledes: Jeg følte mig en Morgen
elendig dødtræt og stod ved mit Vindue. Det
var en kølig Dag, Vinduesruderne var over
trukket med Fugtighed. Da dukkede pludselig
den Tanke ig frem i mit Hoved: Hvormegen
Varme bliver koldt bunden i en Maskine der
ved, at Vanddampene bedækker Kedlens Væg
ge? Og samtidig steg et forlængst glemt Bil
lede fra min Ungdomstid op i mig, og som
havde vist mig gennem hvilken Indretning den
Vanddamp, som afsætter ig i en Maskine,
kunde undgaas og omsættes i Kraft. BiUedet
var indvendig fra atter kaldt til Live for mig,
men den tekniske Konstruktion forvirrede sig
i mit Hoved. Da tog jeg en Bil og kørte i
Timevis gennem en ensom Egn, aa hverken
til højre eller venstre, men grublede. Forgæves!
Alt udviskedes. Om Aftenen sent sad jeg end
nu meget udmattet i mit Værelse. Da viste
gan ke plud elig klart og tydeligt Konstrnktio
nen sig, om en paa Væggen underka let Pro
jektion. Jeg lod min bedste Tegner vække og
dikterede ham, stadig med Billedet i yne (men
kun jeg saa det), alle Linier og Maal. Det
varede derefter endnu Maaneder inden Model
len og alle Konstruktionsberegninger blev fær
dige, men Billeclet havde været fuldkommen

.

rigtigt. «

Saaledes fortæller alt aa den tyske Forfatter
om sit Samvær med Dr., Ingeniør ,Vilhelm
Schmidt, og man vil forstaa, at det ikke var
uden Grund, at han var overbevist om, at han
ved Guds Naade var kaldet til at hjælpe Men
neskeheden ved sit Arbejde.

.

25 AARS JUBILÆUM

Den 1. Oktober 1924 kan følgende Lokomo
tivførere fejre 25 Aarsdagen for deres An æt
telse om Lokomotivmænd:
A. F. Møller, Kongevejen 24, Hel ingør, H.
H. Hansen, ygade 14, Kalundborg, og S. A.
Søren en, Skansegade 20, Frederikshavn.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN
Afdelings-Kassererne bedes sammen med
Kontingentet for Juli Kvt. sende Bidragene
til Opholdsværelsernes Udsmykning (20
Øre pr. Medlem pr. 1. Juli).
. Carl Petersen.
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DØDSFALD

VASKERUMMET PAA GB.

Fredag den 6. September begravedes L?ko
motivfører S. P. Sørensen fra Skanderup Kirke,
hvor Pastor Christensen udtalte pæne Ord over
Afdøde og forrettede Jordpaakastel en. Paa
Opfordring af Kolleger i Skanderborg takkede
Lokf. J. Busch i Aarhus Sørensen for hans
gode Kammeratskab, og udtalte et Ære være
hans Minde. Derefter bragte Fru Sørensens
vager paa Familiens Vegne en Tak for den
, tore Deltagelse.

Forholdene i Vaskerummet paa Gb. har nu
i de sidste Aar fra Lokomotivførernes Side væ
ret en Kilde til Kritik, som sikkert bunder i,
at man for ca. 3 Aar siden blev nødsaget til
at give Lokomotivfyrbøderne Vaskerum sam
men med D'hrr. Lokomotivførere. grundet paa
flere uheldige Forhold i Lokomotivfyrbødernes
daværende Vaskerum, og som man fra Di
striktschefens Side meget rigtig bemærkede
overfor undertegnede, at man nok kunde vaske
sig sammen, naar man, som paa Maskinen, lod
Lokomotivføreren faa højre og Lokomotivfyrbø
deren venstre Side, saa mente man, at det nok
kunde glide uden altfor store Rivninger Heri
har man tilsyneladende taget fejl, idet Lokomo
th·førerafdelingens Formand har klaget til Ditriktet over, at der er for lidt Plads i Vaske
rummet for D'hrr. Lokomotivførere og anbefa
ler at flytte Lokomotivfyrbøderne tilbage til de
res gamle uheldige Vaskerum.
Nu har der, saavidt mig bekendt, aldrig
manglet Plads for D'hrr. Lokomotivførere i vort
fælles Vaskerum, og har cilet en enkelt Gang
pas eret, saa havde der sikkert været en ledig
Kumme hos Lokomotivfyrbøderne, og jeg tør
garantere for, at der ikke er en Lokomotivfyr
bøder, om vilde se kævt til vedkommende Lo
komotivfører, om han havde va ket sig i ven
stre Side.
Til Gengæld tror jeg aldrig at en Lokomotiv
fyrtøder, om kender Forholdene paa Gb., har
vovet sig over i højre ide for at va ke sig.
amtidig bliver der klaget over, at der er
en ubehagelig Lugt, som man mener kommer
fra Toilettet, som efter Anmodning er anbragt
i samme Vaskerwn. Det har jeg aldrig mær
ket iden man passer paa, at der er Klorkugler
i kaalen, og samtidig bliver der automatisk
skyllet ud hvert Minut.
Det er blevet mig fortalt, at paa Køben
havns fineste Restaurationer har man Haand
vask og Toilet anbragt paa samme M:aade som
i vore Vaskerum, og jeg tror sikkert ogsaa, at
vi kan døje den Lugt, naar man samtidig tager
i Betragtning den store Behagelighed det er, i
Særdeleshed for Reserveper onalet.

B.

I Frederikshavn har Afdelingerne i sin Tid
ansøgt II Distrikt om Indrettelse af et Vaske
rum· og for at det skulde ligge indenfor Mu
ligh�den s Grænser, var Ansøgningen meget be
skeden hvad Indhold angik; man søgte om at
faa et Rum opslaaet af Brædder. Maskininge
niør M:ansa, da han var heroppe, fandt at dette
let kunde indrettes. Da man nu senere afkræ
vede Di triktet et Svar paa Ansøgningen, lød
dette saaledes: ,man savner Midler til Indret
telse af et saadant Vaskerum«. Man maa un
dres. Kommer man længere yd paa, kan man
e, at en Overbanemester udmærket kan faa Mid
ler til Opførelse af et Cykle kur, endda med
støbt okkel, til sin egen Cykel, men et Andra
gende fra nogle og tyve Maskinmænd om at faa,
Jael os kalde det et Læ kur, at dække sig i mod
Kulden det kan ikke bevilges. Vi var saa
naive at' tro at et Andragende i beskeden Form
til Di strikt�t hurtigst vilde virke, men vi blev
, kuffecle, men maa nu haabe paa Hovedbesty
re! ens Arbejde i den Sag. Den kan ellers være
barsk heroppe om Vinteren, men man maa trøte , ig med at med Kulde følger Mørke, aa
k11.n man jo li te sig hjem med kidtet paa og
der finde sig en lun Krog, hvor man kan va, ke ig.
.
.
Til Slut en lille Forespørgsel hl Redaktio
nen: De Medlemmer, om af Organisationen
Yed Lodtrækning faar udbetalt et Beløb (Sti
pendium), har de ingen Forpligel e til Oplys
ning om, hvad de bar iagttaget_ og set? eller
kan man bare slikke Pengene I Lommen og
holde Mund?
Ny ·gerrig.
Stipendiaterne . kal afgive en Beretning om
deres Iagttagelser.
Red.

23

Johannes K 1md. en.

FESTUDVALGET FOR DE KØBENHAVNSKE
LOKOMOTlVFØRERAFDELINGER

Som fleraarigt :Medlem af nævnte Udvalg
vil jeg gerne tillade mig at fremsætte et Par
Bemærkninger, men d 'Hr. Lokomotivførere maa
undskylde, det bliver ikke lutter El kværdigbed.
Som bekendt afholdes her ved Afdelingerne
en Julefe. t, Foraar. bal samt en ommerud
flugt. Af disse ammenkorn. ter er Julefesten
den ene te, som i økonomisk Hen eende nogen-

'DANSKlQKOMOTIV'JiDENDE
lunde hai· kunnet balancere, det øvrige har sta
digt givet Under kud som Afd. bar maatlet
dække, - hvilket er uheldigt. Da der i Køb n
havn er cirka 300 Lokomotivførere, kulde man
synes, at cirka 75 Medlemmer med Familie
nok kunne give Møde, naar der di e·faa Gan
ge bliver trommet sammen til Fest; dvalget
var da fri for di·.se tadige Under kud.
Jeg ved vel, at København er en van kelig
By for Forening festligheder af den Art, vi kan
stille paa Benene; de store Foreninger med ri
gere Midler trækker sikkert gennem Bekendtkaber mange af vore Medlemmer med til deres
Fester, og naar da vor egen Forening en enkelt
Gang holder Fe t, er d'Hr. overmætte af For
nøjelser. Jeg tillader mig dog at mene, at naar
der holde et } e tudvalg, og naar delte ret ofte
af for kellige bliver erindret (l m, at nu maa
vi snart have et Bal o. s. v., aa har d'Hr. ogaa en vis Pligt efter Evne at give Møde, eller
maa Udvalget hellere opløses, og {edlemmerne
holde sig til private Fornøjelser. Udvalget har
stadig beflittet ig paa at gøre Fe terne aa
gode om muligt, men naar man Gang efter
Gang møder den ringe Tilslutning, maa d'Hr.
forslaa, at Udvalget til Slut reagerer. I Fald
vi kritiklø olgle Billetter til Per og Povl kunde
Balancen vel nok opnaas, men i Erindring fra
Fortiden, hvor der tadig maalte være et Par
Mand disponible for at udvi e mere eller min
dre uheldige D e ltagere, har gjort, at vi kun
sælger Billetter til Medlemm r, deres Familie
og Bekendte.
aar dvalget alt aa gør sit til
at hæve iveauet, maa d'Hr. venlig l tøtte os
ved at deltage.
Efter Forlydende ønsker Afd !ingen ikke
me1e at dække Under kud t ved Fe terne, det
er jo ret hyggelige Ud igler, Udvalget gaar i
1fode. I Fald, der blot kunde opnaa Enighed
om at afse 25 Øre pr. Maaned, vilde Udvalget
være over alle Genvordigheder, og kunde sam
tidig arrangere gode og billige Fornøje! er.
aget maa der nu gøres, enten maa Med
lemmerne møde mere talrigt, eller ogsaa no
get i Retning af ovennævnte Forslag.
Øster ro, eptember 1924.
Herm. Un chulcl.

.

Hvis det ær (' de Fe tudvalg medlem gaar
rundt i den alige Tro, at den manglende Til
slutning til de af lf dvalget
' projekterede For
nøjelser skyldes, at Lokomolivførern• er over
mætfe af Fornøjelser, tager han sandelig Fejl.
ej, saaledes er Lokomotivmænden ikke
økonomisk stillet, og det ved Hr. nschuld m get godt, det ligger nok narere saadan at der
ingen Trang er til de omtalte Festligheder, og
hvi det er Ti.lfæld t, hvad meget tyder paa, saa
hold op med Festlighederne.

mid de magiske Briller, Hr. n chuld, med
dem paa, bliver Billedet af Lokomotivførerne
forkert, og som Følge deraf Re ultatet daarligt.
Prøv t amarbejd m d Lokomotiv.fyrbø
derne!
Reel.

KONG GEORG AF ENGLAND PAA
LOKOMOTIVET I

Engel. ke Aviser beretter (i lulningen af
April) om, at Kong Georg den V for kort Tid
·iden har tilbagelagt d(' n for te Tur paa Lo
komotivet med Regulatoren i Haanden. Det
har herv cl paa ingen Maad u drejet ig om
blot et forfængeligt Legeværk, s m ikke kulde
tage alvorligt, men Kong n har, efter behørig
In truktion, og under Til yn af vedkommende
J rnbane I skab Overmaskiningeniør, med den
tør te Opmærk. omhed alene kørt Lokomotivet
over en Del af trækningen. Dronningen, som
ligeledes befandt . ig paa Førerpladsen, havde
forinden Afgangen gjort in Gemal opma_,rkom paa ignalet, da det blev at paa Udkør1 hrorpaa Kongen gav de lo traditionelle Pift
med Dampfløjlen og lang omt salte :Maskinen
i Gang.
nder Kør len over et Afvige por kjf
t blev Ha tigh den for,i krift mæ sig bragt ned
o. s. v., og sluttelig bragte Kong n Lokomotivet
rigtig til tandsning paa det betegnede Sted.
Grundet paa den An e I e, som Kongen he id
der i England, som den forsle Repræsentant
for Laten, udbredte Avi erne ig paa det ud
førlig te om d n Ledfundne Tur og tilføjede, at
Overingeniøren i Betragtning af Kong ns Due
lighed over for ham har erklæret, at han var
beredt til at udstede en Duelighed attest, naar
Kongen med godt Udfald havde gennemgaaet
lo eller tre Indøve I eskørsl r. Hvortil vmre be
m,�rket, al i d tte TiHælde v!'l kun Courtoi ie,
Ridd rlighed, turde have været Tankens :Fader
(eller Moder).
om b kendt var og aa Kong
Ferdinand af Bul garien en særlig Ynder af
Kør ler paa Lokomotivet men vel mere paa
Grund af den jelcln Pirring eller Tillokkelse,
som en Tur paa Maskinen byder den denfor
slaaende. For hans Skyld er en Gang (i Ti
derne) en bayer k Lokomotivfører, om tog
ham med blevet alvorligt traffet. I Ø trig var
det for flere Aar iden Erkebertug Eugen, der
lagde en virkelig Inl resse for Lokomotivvæsen
og for Lokomotivfører{' n for Dagen og ogsaa
indehavde Ær t' . ' protektorat t for den østrig ke
Lokomotivførerforening. Ved Rej ,;,er, om han
foretog paa Jernbanen, undlod han i Alminde
lighed ikke at begive ig hen til Lokomotivet
og vek l e et Par venlige Ord rnecl P r onalet.
om bekendt inleres. erer Kronprins Frede
rik af Danmark sig og aa for L (jkomotivet, og
han har i Jylland for laget nogle Ture paa
Ma kinen.
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DANSK JERNBANE-FORBUND

fejrer den 23. Oktober i Aar sit 25 Aars J u
bilæum. Forbundet mindes Dagen ved en Ju
bilæumskon re., der afholdes i Studenterfor
eningen og l'ed en Middag samme Dag og , led.

-...

l,okomolivf ørerkredsen.
Aarhus: Repræsentantens Na,1n;:og Adresse
rettes til: J. J. Petersen, Ingersle,·&,.4.ads 2, 2.
-c..

SYGEKA�SEN

Øjenlæge C. Tycbsen er borlrej t til 4. Ok
tater d. A. Hans Praksis indtil nævnte Dato
varetages af Læge Fru Estrid Hein, Gl. Torv
:LO, og Dr. Hertz, Frederiksborggade 33. B gge
har Kon ultationstid: 12-2.

Udnævnelser fra 1-9-24.
· .::
· Lokomotivfyr'. øder H. F. Hansen, Aarhus
H., til Lokomotivfører i Glyngøre· (min: Udn�).
Haandværker N. P.. E. Niel'seu Lang'a1('tj]
· ··
lc:komotivfyrbcder i Tender.

RABATBILLETTER

Paa Foreningens Kontor, Ny Vestergade
7, 3., kan M dlemmerne mod Forevisning af
:Medlem kort erholde Ra'tatbilletter til Folke
teatret og til Zoologisk Have.
Kontortid 10-4.

TAKSIGELSE

En hjertelig Tak for udvist Deltagelse ved
min kære fonds Død og Begravel e.
Paa Børns og egn · Vegne
Anna se··l'ensen, Fredensbo.
Skanderborg.

Forflutlelse ef ler Ansogning fra ,J-9-24.
Lokomotivfører V. tephenseT_l,: .I_I�1:ni1tg, til
Skanderborg.
Lokomotivfører J. Han en, Glyngøi·e, til
Herning.
Lokomotivfyrbøder C. P. · Christoffersen,
Brande, til Aarhus H.
Lokomotivfyrl5øder F. C. ·nosenberg, Her
ning, til Brande.
Lokomotivfyrbøder R. B. Marcussen, :Tøn-'
der, til Herning.·
Afsked.
Lokomc tivfyrbøder F. 0. Ovesen, Aalborg,
paa Grund af Svngelighed fra 31-12-24-.

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed
ved rn it Jubilæum.
P. Rc1smusse11, Esbjerg.

�- -DUM•HOBRO
�AKVAVITTER

I......· ___IL,__
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Nærværende Nummer er afl..:veret
paa Avispostko11toret den 20. Septbr,
Amk. Gummivare

lnd11tr! Vestergade 3 1b,,1. B.
Modersprøjter, Sanitel • t S11epleje:arlikler
Ill. Prisliste mod 00 Øre i Friwrk.
DISIRET USPEDITJON ♦ Tdr. Bren 41\lii
Jernbanemænd 10 pCt. Rabat

I DANSK ANDET,8 LIVSFORSIKRINGSSELSKAB;�
Te_qner alle Arter
Livsforsikrin_qer

,, f.:OI,DTNGHUS"
KOLDING

Oµretrel J 98

Stalste�f. N,·. 2-�
• 800
Centrnl

. I Livs.forsikring_ med Alderdomsforsørgelse.
'SPECIALITET
' · \ Kap1talfors1krmg med Arverente.

I

f:t!

i original pasteuriseret Aftap_�ing becft1JlJ.
og absolut holdbart. · Faas paa, 1/1 &:, 1,/2 F'l.
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HUSK!

Ciga1.
Istedgade 124
.J
.. ·t·
• o1.·1.·etningen,
,,,

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøheuhavn B.
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613
Udgaar 2 (fanl!'e maanedlig-.
Aboøo11meutNpl'iN: 6 Kr. aarlig.

Te�nes paa alle Postkontorer i Skaadinavien.
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A un'unct--Ell..pcd i tiun

Ny Vestergade 7 3, København B.
Telefon Central 14613.
Kontortid Kl 10-4,

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11.
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