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FORHANDLINGERNE 

Mandag den 16. Februa.r fandt de 1ned 
spændt Forventning imødesete afsluttende 
Forhandlinger Sted om Forbedring afKon
junkturtillægget og førte til et tilfreds
stillende Resultat. For Regeringen var 
til 'Stede ved Forhandlingerne Finansmi
nister B1·amsnæs, Trafikminister Friis
Skotte samt Raadsformand Kofoed. Blandt 
Repræsentanterne for Tjenestemændene 
var vor Organisations Formand. 

Forinden Forhandlingerne tog deres 
Begyndelse omdeltes et dkast til Forslag 
til Lov om Ændringer i Tjene temandslo
vens Regler om Stedtillæg og Konjunktur
tillæg. Indholdet ai Forslao-et var Repræ-
entanterne i alt væsentlig bekendt med. 

Finansminister B1·amsnæs indledede 
med en kort Gennemgang af Forslagets 
Bestemmelser og omtalte bl. a. Forslaget 
om Forhøjelsen af Stedtillægget for Kø
benha.vn. Forslaget indeholder Ændrin
ger af tedtillægget og af Konjunkturtil
lægget. Der foreslaa en Forhøjelse af 

tedtillægget for København fra 450 Kr. 
til 548 Kr. og København bliver eneste By 
paa denne Sats. De øvrige under gamle 
a) henhørende Byer henføres til ny Sats
b) der bliver paa 480 Kr. - De under
gamle Sats b) hørende Byer overføres til
ny Sats c) der bliver paa 360 Kr. og en
delig bliver de fra gamle Sats c) henhø
rende Byer henført til en ny Sats d) med
276 Kr. aarlig i Stedtillæg.

Ved Forhandlingen gjordes der For
søg paa a.t faa Stedtillæggene under ny 
b, c og d forhøjet, men det lykkedes ikke, 
derimod blev der Enighed om, a,t Tjeneste
mænd, der ikke falder ind under en ai 
forannævnte Satser og som er bosiddende 
i Stationsbyer m. m., hvor Levevilkaarene 
dog er væsentlig forskellige fra det øvrige 
Land, kulde henføres til en ny Sats med 
1 150 Kr. aa.rlig i Stedtillæg. 

Forhandlingerne angaaende Konjunk
turtillægget førte til det Resultat, at Til
lægget føres tilbage til den Skikkelse, det 
havde 31. Marts 1923, dog med enkelte 
smaa Ændringer for at gøre Beløbene 
delelige med 12. Endvidere gøres Kon
junkturtillægget bevægeligt, saaledes a.t 
for hver fulde 2 Portioner (2 X 54 Kr.) 
Dyrtidstillægget stiger over eller falder 
under Dyrtidstillægget for første Halvaar 
1925 (702 Kr.) til gifte Mænd og dermed 
lige tillede forhøjes eller ned ættes Kon
junkturtillægget med 10 pCt. 

Resultatet af Forhandlingerne eller 
den amlede Forbedring bliver fra 1. April 
1925 aaledes: 

I København for Lokf. paa ældste Løn
ning 21 Kr. pr. Maaned, paa de to andre 
Sats r 18 Kr. 50 Øre pr. Maaned. - For 
Lokfb. paa de to laveste Satser 21 Kr. 50 
Øre pr. Maaned, paa de to andre Satser 
19 Kr. 95 Øre. - Udenfo1· København paa 
de nuværende Satser a, b og c: Lokf. paa 
æld te Lønning 12 Kr. pr. Maaned, paa de 
to andre Satser 9 Kr. 50 Øre pr. Maaned. 
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For Lokfb. paa de to laveste Satser J :2
Kr. 50 Øre pr. Maaned og paa de to andre 
Satsr 10 Kr. 95 pr. Maaned. - Paa den 
nyoprettede Sats: Lokf. paa ældste Løn
ning 22 Kr., paa de to andre Satser 19 Kr. 
50 Øre. - For Lokfb. paa de to laves,te 
Satser 22 Kr. 50 Øre og paa de to andre 
Satser 20 Kr. 95 Øre. 

Vi skal til Slut gøre opmærksom paa, 
at i det forelagte Udkast er indføjet en ny 

Bestemmelse angaaende Overførsel fra en 
Stedtillægssats til en anden, der siger, at 
Klassificeringen sker foruden efter Udgif
terne til Husleje, Kommuneskat ogsaa ef

ter saadanne ganske særlige F01·hold for 

Levevevilkaarene, der maatte kunne be

grunde en Forandring. 

Denne nye Tilføjelse vil sikkert vise 
sig ikke at være uden Betydning. 

Der er efter den Maade, .Forhandlin
gerne er forløbet paa, al Grund til at sige 
Ministeriet Tak for den Forstaaelse, der 
vises Tjenestemændene, og det maa haa
bes, at det ogsaa vil lykkes Ministeriet at 
føre Forslaget igennem Rigsdagen uden 
forringende Ændringer. 

BOULEVARDBANEN 

PRO'DOKOL 
over Forhandling ført mellem Generaldirekto
ratet for Statsbanerne og Dansk Lokomotiv

mands Forening den 12. Januar 1925. 

Forhandlingsemne: Røg- og Dampplagen i 
Boulevardbanetunellen. 

Til Stede var: For Generaldirektoratet: Che
fen for Baneafdelingen og Maski:ndirektøren. 

For Dansk Lokomotivmands Forening: Lo
komotivfører Rich. Lillie, Lokomotivfører C. M. 
Christensen og Lokomotivfører K. Johansen. 
Sidstnævnte førte Protokollen. 

Chefen for Baneafdelingen: Bød Velkommen 
og meddelte, at naar der var indbudt til For
handling, skønt dette ikke var forlangt i For
eningens Skrivelse, saa skyldtes det, at Sagen 
ikke var egnet for en skriftlig Besvarelse. 

Med Hensyn til de i Foreningens Skrivelse 
frem atte Ønsker og de Foranstaltninger, der 
kunde gennemføres for at mindske Røg- og 
Dampplagen i Boulevardbanetunnelen, da ka.n 
man dele disse i fem Grupper. 

· Gruppe l omfatter Kullene. Her har For-
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eningen fremsat Ønsket om, at der til Lokomo
tiverne, der kører gennem Tunnelen, kun an
vendtes røgsvage Kul; dette Ønske har man alle
rede imødekommet, idet Kulgaardene i Helsing
ør, Østerbro og ved Remiseanlæget ved Dybbøls-
broen er forsynede med Vl'ales Kul, ligesom der 
kan faa.s Wales Kul i Kulgaarden paa God ba
negaarden. 

Rich. Lillie: Det er rigtigt, at denne Foran
taltning er gennemført, det er nok røgsvage 

Kul, der nu leveres disse Steder, men kan man 
ikke faa endnu bedre Kul? 

Maskindirektøren: Jo, -der findes jo bedre 
Kul, og man skal være opmærksom herpaa. 
Jeg har bemærket, at man til Kørsel paa Bou
levardbanen ogsa,a har anvendt Lokomotiver, 
der er kuHorsynede i Kulga.arde, hvor der ikke 
fincles røgsvage Kul, er dette Forhold ændret? 

C. M. Christensen: Nej, men Personalet for
syner disse Lokomotiver med Wales Kul, naar 
de skal anvendes til Kørsel paa Boulevard
banen. 

Rich. Lillie: Kan man betragte det som fasl
slaaet, a.t alle Lokomotiver, der skal anvendes 
i Tunnelen, vil faa røgs vage Kul? 

Maskindirektøren: Ja. 
C. M. Christensen: Skulde gøre opmærksom

paa, at det var af stor Betydning, hvorledes 
Lokomotiverne behandledes i Remiserne, en In
struktion til Depoterne -om, al Lokomolivcme 
ikke maatte fyldes op med Kul i Fyret og Vand 
i Kedlen, del er nu ofte saaledes, og clet skaber 
Vanskelighed ved at faa Fyret i Orden inden 
Afgang og kan bevirke større Røgudvikling end 
nød ven digt. 

Maskinclirektøren: Distriktet skal blive 1111-
derrette-t herom. 

Chefen for Baneaf delingen: Gruppe 2 er 
Spørgsmaalel om at vincle Tid i Tunellen. 

Rich. Lillfo: Den bedste Løsning af cletle 
Spørgsmaal vilde være, at Køretiden altid va.r 
ens, uanset Togarten og Forbud mod, at der 
vindes Tid. Maatte a.nse en Køretid af 5 -Min. 
mellem Kh.-Kn.�Kk. og omvendt for passen
de, det vilde uden Tvivl medvirke til a.t nedsæt
te 'Røg- og Dampplagen, og det vil betyde en 
Lellelse for Fremførels1m af Togene, at Køre
tiden altid var -den samme, nu er den 4--1-'/,-
5 Min. 

Chefen for Baneafclelingen: Mente ikke man 
.fik Trafiktjeneslen til a-t gaa med -til en For
længelse af Køreliden, skulde -Køretiden gøres 
ensartet maatte den sikkert sælles til 41/e Min. 

C. M. Christensen: Mente, at man kunde op
naa den ønskede Forlængelse af Køretiden ved 
a,t gøre ·Opltolclel paa Kn. Station kortere, hvil
ket formenUig kunde la.de sig gøre; ved at sætte 
Kørf>Lfclen Lil 1-'/, Min. for alle Tog, vilde man 
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blot gøre Forholdet vanskeligere for de største 
Tog, der nu har 5 Min. 

Chef en for Baneafdelingen: Kunde anbefale, 
at man ikke forlangte af Lokomotivførerne, at 
de skulde vinde Tid paa Kørslen gennem 
Tunnelen. Lovede at forelægge dette Spørgs
maal for Generaldirektoratet. 

Chefen for Baneafdelingen: Det 3. Spørgs
maal er om Togopvarmningen, og man har ikke 
noget imod, at der lukkes for Varmetilførelsen, 
som af Foreningen foreslaaet, og der vilde blive 
udsendt Instruktion om, at Lokomotiverne og 
Kedelvogne skal lukke for Varmeledningen, 
forinden Toget kører ind i Tunnelen. 

Det 4. Spørgsmaal er Aftrækshullerne; her 
er· Statsbanerne ikke i Stand til at foretage 
Forandringer, idet man ikke raader over Ga
den over Kn. Station og Boulevardbanetunnelen. 

C. M. Christensen: Kunde man ikke anbrin
ge nogle U-formede Render under Loftet paa 
Kn. Station, som kunde føre Røg og Damp fra 
Lokomotiverne hen til de nuværende Aftræks
huller, det vilde da ikke gøre saa meget, om 
Lokomotivet ikke kom til at holde nøjagtig un
der Aftrækshullerne. 

Maskindirektøren: Er Forholdet saaledes, 
at der er Træk nok, saa at saadanne Render vil 
kunne lede Røgen og Dampen hen til Aftræks-
hullerne? 

C. M. Christense'.n: Ja, det vil jeg antage.
Chefen for Baneafdelingen: Lovede at for

søge nied Anbringelse af saadanne Render. 
Det 5. Spørgsmaal er om Ventilationen. 

Denne er vanskelig, men at lave noget der har 
Betydning, vil være umaadeligt kostbart, men 
man vilde ikke vige tilbage herfor, -dersom man 
troede, det vilde hjælpe, ·men man havde den 
Opfattelse, at det ikke var muligt, at forbedre 
nævneværdigt. 

Rich. Lillie: Af de 6 Ventilatorer, der fin
des, er kun de 2 i Virksomhed, kunde man ikke 
nedbryde de to Pavilloner, som findes ved Go
thersgade og Nørregade, de Ventilatorer, der 
findes disse Steder, er jo alligevel ingen Nytte 
til, og saa lave Aftrækshuller· i Stedet for, det 
vilde uden Tvivl hjælpe betydelig.t. 

Chefen for Baneafdelingen: Det vil maaske 
ogsaa være vanskeligt, idet Københavns Kom
mune i disse Pavilloner har lagt Beslag paa 
nogle Rum, men det var dog muligt, at der 
kunde findes en Løsning af Spørgsmaalet, evt. 
kunde man i hver,t Fald fjerne Ventilatorerne 
og bruge de Huller, hvori der sad, som Af
trækshuller, evt. lave noget om paa Bygnin
gerne, dette Spørgsmaal vilde man tage under 
Overvejelse. 

Kunde iøvrigt ikke give Foreningen Med
hold med Hensyn til Faremomentet, der findes 
i Boulevardbanetunnelen de bedste Sikringsan-

læg, der overhovedet findes, man har dem in
gen 'Steder bedre. 

Rich. Lillie: Henleder Opmærksomheden paa 
Kn. Stations Vedligeholdelse og Belysning. 

Chef en for Baneafdelingen: Man vil drage 
Omsorg for den bedst mulige 'Belysning paa 
Kn. Station, og at Stationen altid blev holdt 
godt hvid, det er et Punkt, som man maaske 
hidil har forsømt, men man forstod, at det hav
de Betydning. 

Rich. Lillie: Der er ved et af Sporene i Kn. 
Station anbragt nogle Orienterings�ærker, 
kunde ønske, at man ogsaa anbragte saadanne 
ved de øvrige Spor, samt at de ·belystes f. Eks. 
saaledes, at Lyset ved Mærkerne tændes, naar 
Toget kører ind paa Stationen. 

Men Hensyn til Faremomentet, da er det 
til Stede i det Øjeblik, Lokomotivføreren ikke 
kan se frem for sig, og f. Eks. ikke kan se et 
rødt Lys, der paabyder ham at stoppe; dette 
kan forekomme i det Øjeblik, .Sikringsanlæget 
svigter, og det kan selv det bedste Anlæg. 

Vilde dog mene, at naar de Foranstaltnin
ger, hvorom man havde drøftet, blev gennem
ført, vilde Forholdene ganske sikkert 'blive be
tydelig bedre. 

Chefen for Baneafdelingen: Lovede at tage 
Spørgsmaalet om Orienteringsmærker under 
Overvejelse. 

Hermed sluttede Forhandlingen. 

Følgende .Skrivelse er i Henhold til oven
staaende Forhandling under 11. ds. tilsendt 1. 
Distrikt: 

• I Anledning af den under 12. f. M. mellem
Generaldirektoratet og Foreningen førte For
handling om Kørslen paa Boulevardbanen har 
man D. D. anmodet 1. Distrikt om ved Rund
skrivelser eller paa anden Maade at foranle
dige, 
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1) at alle Lokomotiver, der skal passere Bou
levardbanen, altid forsynes med røgsvage
·Knl (Waleskul) til Brug under denne Kør
sel,

2) at de paagældende Maskindepoter instru- ·
eres om, at det for Kørslen paa Boulevard.:.
banen er af stor •Betydning, hvorledes Lo
komotivernes Fyr inden Udkørslen behand
les i Remisen, og -at Lokomotiverne ikke
maa fyldes unødigt op med Kul i Fyret og
Vand i Kedlen, hvorved der skabes· V an
skelighed ved at faa Fyret i Orden inden
Afgang og opstaar Fare for unødig Røg
ud vikling under Kørslen paa Boulevardba
nen, samt

3) at der under Togenes Kørsel i Tunellen
spærres for al Damptilførsel til Togop
varmningen.

Hvilket herved meddeles.
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DYRTIDSTILLÆ66ET 

om bek 'ndt ker der ikke denne ang 

nogen ' tigning af Dyrtidstillægget, end-

kønt dgift ta.Jlet teg 4,2 p �t. l'-laar der 

ikke fandt nogen Forandring ted kyldes 

det, at dgangspunktet (Midtpunktet) for 
Beregningen af Tjenestemændenes Dyr
tid tillæg (U dgiftstallet 3466) omtrent var 
naaet id te Gang. - Ved den forrige tig

ning af dgift ;tallet kom dette til at ligge 

2,1 pCt. unde1· forannævnte Tal, og da en 

tigning af Dyrtidstillægget kun k�r for 

hver fulde 3 pCt., dgift tall t af viger fra 
3466, skulde d r denne Gang en iigning 
paa 5,1 pCt. for a.t opnaa n Portion. -

Der manglede kun n tigning af 32 l{r. 

eller 0,9 pCt. 

Det er i hvert Fald en Trøst, at der 
og aa skal en li0nende edgang i Pristal

let for at bevirke en Reduktion af Dyrtid 
till gget. 

Vi hid ætter n den taaende Redegørel
'e fra tatistiske Efterretninger til Forlda

ring af 

Prisniveauet. 

Det statistiske Departement ·har iden 1915 
foretaget Beregninger over Pri tigningens Ind
flydel e paa Udgifterne i et Hu holdningsbud
get. Den sidste Beregning foretoges i Juli 
1924, og Resultatet blev offentliggjort i • tati-

ti. ke Efterretninger« I r. 24, 1924. •Beregnin
gen er nu ført op til Januar 1925. 

Ved Opgørelsen er man - ligesom ved de 
nærmest foregaaende Opgørelser - gaaet ud 
fra Forbruget i en Husholdning, saaledes som 
dette var i 1922, og man har derefter beregnet, 
hvad delte Forbrug vilde •ko te, betalt med de 
i Januar 1925 gældende Pri r. Det Forbrug, 
der er benyttet, er op tillet i Overen stemmelse 
med tatistikken over Husholdningsregnskaber 
for Arbejderfamilier aavel i Hovedstaden som 
i Provinsbyerne og i Landdistrikterne og med 
en samlet aarlig Udgift, beregnet efter de i Juli 
1914 gældende Priser, paa gennemsnitlig 2 000 
Kroner. 

Med Hensyn til Fremskaffelse af Prisoplys
ninger og Beregningernes Udførelse er man 
gaaet frem ganske paa samme Maade som ved 
tidligere Beregninger. G nnem nit pri erne for 
de enkelte Varer eller Varegrupper er for Føde
varer Brændsel og Belysning og en Del andre 
Varer beregnet paa Grundlag af Priser, indbe
rellct af Kommunalbestyrcl erne i Horedstaden, 

Provinsbyerne og noget orer 100 Landkommu
ner. Pri bevægelsen for Beklædning, I en
kramvarer, Hu holdningsartikler o. . . v., for 
hvilke der ikke have direkte Pri oplysninger, 
er beregnet paa Grundlag af Oplysninger, som 
Departementet har modtaget fra forskellige Or
ganisationer og større Handels- og Produk
tion firmaer med ærlig agkundskab paa di se 

Omraad r, aavel for Hovedstaden om for del 
ørrige Land. Ligesom ved de tidligere Bereg
ninger har man anvendt Gennemsnittet af Pri-
erne for de lo sidste Kvartalsundersøgelser, 

denne Gang altsaa for Oktober 192'� og Januar 
1925. 

Hesullatet af Beregningerne fremgaar af ne
den taaende Oversigt, i hvilken ·er meddelt, 
hvorledes de Udgifter, der i Juli 1914 udgjorde 
2 000 Kr., fordeler sig paa de æd vanlig benyt
tede Hovedgrupper af Fornødenheder dels pr. 
Juli 1924 og Januar 1925. 

Udgifternes Fordeling paa 
Hovedgrupper: 

Fødevarer ............. . 
Klæder, Fodtøj, Vask . .  
Bolig ................. . 
Brænd ·el og BelysDing .. 
Skalter, Kontingenter o. I. 
Andre Ud"'ifter ........ . 

Juli 
1914 
Kr. 

35 
225 
24 

81 
203 
4(8 

Budgettets 

Juli Jan. 
1924 1925 
Kr. Kr. 

1 673 1 794 
601 623 
421 421 
241 224 
504 504 
846 846 -----------

Jall ... 2 000 4 286 4 412 

Udgiften, beregnet i Procent af Udgiften 

i JuU 1914 (Udgiften i Juli 1914 = 100): 

Juli Juli Juli Juli Jan. 
1914 1920 1922 1924 1925 

Fødevarer .............. 100 253 184 200 215 
Klæder, Fodtøj, Va k ... 100 355 217 267 277 
Bolig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 130 155 170 170 
Brændsel og Belysniug .. 100 563 301 298 277 

katter, Kontingenter o. I. 100 227 255 24 248 
Andre Udgifter ......... 100 247 203 207 207 

lait ... 100 262 199 214 221 

Ved Beregningen pr. Januar 1925 var det 
samlede Udgiftstal for hele Budgettet altsaa 
4 412 Kl'., medens det tilsvarende Tal pr. Juli 
I 92 1� blev opgjort til 4 286 Kr. 

Ov rsiglen indeholder tillige Tal for den pro
cen tvi. e Pri tigning for de enkelte Varegrup
per, idel hver enkelt Udgiftspost efter Priserne 

i Juli 1914 er at lig 100, og Udgiftstallene til 
de for, kellige Tid punkter er sat i Forhold 
hertil. 

Herefter har Stigningen siden Juli 1914 væ
r t: for Fødevarer 115 pCt., for Klæder, Fod
løj og Va k 177 pCt., for Bolig 70 pCt., for 
Brænd el og Belysning 177 pCt., for Skatter, 
Kontingenter o. s. v. 14 pCt., for andre Ud
gifter 107 pCt. og den samlede ligning for hele 
Budgettet udgør 121 pCt. lndextallet for Pris
stigningen (Pri tallet) er saaledes vr. Januar 
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1925 221, h-vilket Tal iden Juli 1924 er steget 

med 7 Points. 

De siden Juli 1914 b regn d Pristal frem
gaa r af n den laaende Oversigt: 

Juli 1914 ........ 100 Juli 1920 ........ 262 
Juli 1915 ........ tl6 Januar J921 ..... 2611 
Februar 19 L6 .... 124 Juli 19:21 ........ 237 
Juli 1916 ........ J36 Januar 1922 ..... 212 
Februar 1917 .... 146 Juli 1922 ........ 199 
Juli 1917 ........ 155 Januar 1923 ..... 198 
Februar 1918 .... 166 Juli 1923 ........ 2011 
Juli 1918 ........ I 2 Januar 1924 ..... 209 
Januar 191\J ..... 190 Juli 1924 ........ 214 
Juli 1919 ........ 211 Januar 1925 ..... 221 
Januar 1920 ..... 242 

N[ed Hen yn til Pri bevægel. en indenfor de 
enkelte Varegrupper skal bemærkes, at Pri -
tigningen for Bolig i Overensstemmelse med 

tidligere Beregninger er holdt uforandret fra 
Juli til Januar , idet Juliberegningerne hviler 
paa den aarligt forelagne tatistik over Hus
leje ligningen (den idsl foretagne for ovem
ber 1923). Ligeledes er katter og Kontingen
t r uforandr t . om ved Beregningen i Juli 
.1924, hvilket -og aa er Tilfældet med Gruppen 
»Andre Udgifter«, der indeholder en Række for
skellige Po ler: Vedligeholde! e af Inventar m.
m., Tobak, Fortæring udenfor Hjemmet, Avi el.'
m. m. Derimod er der ligning i Udgiften til
Fødevarer, idel der har været Prisstigning for
alle de herhen ·hørende Varer med Undtage! e
af Sukker, tørrede Frugter og enkelte andre
mindre betydningsfulde arer. Ligeledes har
der været en tigning i dgiften Lil Beklædning ,
meden Udgiften til Brænd el og Belysning er
gaaet lidt ned som Følge af lavere Pri er paa
Kul og Koks saml Gas.

Beregningen for den Prisfor kydning, der 
efter Tjenestemand loven af 12. eplember 1919 
skal anvendes ved Fastsættelsen af Tjeneste

mændenes Dyrtid tillæg for Halvaaret April
September 1925, har man foretaget paa Grund
lag af det til Beregning af Pristallet tidligere 
anvendte Budget fra Tiden før Krigen, idel 
Tjenestemandslovens § 91 fastsætter, at Bereg
ningen foretages efter »det af Det stati tiskr 
Departement ved Beregningen af Bevægelsen i 
Detailpriserne hidtil benyttede 1 ormalregn
skab«; i øvrigt vilde Resultatet med Hensyn ! il 
Tjenestemændenes Dyrtid tillæg være blevet del 
amme, hvis Beregningen var udført r,aa 

Grundlag af Budgettet for 1922. 
For den Del ... ( del tidligere Budget, der 'nd

gaar i Beregnin1,;1m af Tjenestemændenes Dyr
tidstillæg (Fødevarer, Beklædning, Brændsel og 
Belysning samt Bolig), d. v. s. alle dgiftsp!J-
terne i det omhandlede Husholdningsbudgel 

undtagen de to id te (' katter Kontingent�r 
o. . v. og Andre dgifler), rnr Udgiften i Juli
1919 3 466 Kr.

Efter Tjene tcmandsloven blev Dyrtidstil
læg ,et fastsat til 702 Kr. aarlig for Gifte (fra 
Oktober 1919), og delte Tillæg skal for hverl 
Halvaar pr. 1. April og pr. 1. Oktober forhøje, 
eller ned ættes med 54 Kr. aarlig for hver fulde 
3 pCt., dgiftstallet ændre i Forhold til Ud
giftstallel i Juli 1919. Ugifte Tjene• lemænd 
faar to Trediedele af Dyrtid tillægget for gift.e 
Tjenestemænd. 

i den den første Fa t ællel e af Dyrtids! 11-
lmgget har Udgift. tallel og dermed Dyrtid til
læggel forandret ig paa følgende :Maad : 

Udgifts• Stig- Dyrtidstillæg pr. Aar 
tal ning Gifte Ugifte 
Kr. i pCt. Kr. Xr. 

Juli 1919 .. 3 466 - '/to 19-31/a 20 702 360
. Januar 1920 4 020 16,0 '/• 20-80/o 20 972 648

Juli 1920 .. 4 302 24,1 1/io 20-11/a 21 1 134 756
Januar l!l21 4 363 25.9 '/• 21-30/o 21 1 134 756
Juli 1921 .. 3 i16 7 2 '/to 21--11/a 22 810 540 
Januarl92� 3 220 77,1 1/,22-30/022 594 3!!6 
Juli 1922" 3 076 -:- 11,2 1/to 22-31/a 23 540 360 
Januar 1923 3 023 -:- 12,8 '/• 23-80/ø 23 486 324 
Juli 1 !l23 .. 3 167 -:- 8,6 1/,o 2� -31/a 24 594 396 
Januar 1924 3 274 ...:.. 5,5 '/• 24-80/o 24 648 432 
Juli 1924 .. 3 393 -:- 2,1 1/,o 24--81/a 25 702 468 
Januar 1925 3 539 2,1 '/• 25-30/o 25 702 468

IJPn ·id le Beregning gi \·er all aa en tig· 
ning i dgiflstallet fra Juli :1919 paa 73 Kr.
eller 2,1 pCt., og Dyrtid Lillægget vil ·herefter 
i Henhold til den gældende Lov for Halvaaret 
April-September 1925 Yære at beregne efter 
et aarligl Beløb af 702 Kr. for gifte og 4-6 Kr. 
for ugifte. 

SY6EDA6EBERE6NIN6EN 

l forrige I ummor meddelte vi, paa

Grund aE forskellige Forespørgsler, hvor

lede Beslemmel erne om ygedagebereg

ningen og .Fradragsbe temrnelserne skulde 
for taa . , i er imidlertid blevet gjort op

mærk:::;om _paa, at den af os givne Fortolk
ning ikke er rigtig hvilket vi havde grun

det 1' ormodning om maatte være Tilfældet, 

fordi don var fremkommet fra en saadan 
ide, at vi ikke nærede rin°e te 'Ivivl om 

Rigtigheden, aa meget mere, som vi en 

Tang tidligere i.dste Foraar, ogsaa paa. 

Grund af Fore pørgsel, har haft samme 

R edegørel e ·i Bladet. 
Fejlen i vor Omtale bestaar i, at Fri

gøre! e for hafte 'Sygedage altid finder 

ted, naar en Tjenestemand i 2 henholds

vi 3 Aa.r ikke har over 30 Sygedage. 
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Man skal altsaa ikke afvente det Tids

punkt, at de 180 henholdsvis de 250 Syge

dage er naaet forindenFrigørelse kanfinde 

Sted. 

FÆLLESUDVALGET 

Jernbaneorganisationernes Fælle udvalg har 
-under 22. Januar d. A. fremsendt følgende
Skrivelse til Generaldirektoratet:

Som det vil være Generaldirektoratet be
kendt, foreslog et Flertal inden for Sparekom
missionen af 1921, at den i Tjenestemandslovens 
§ 1289 Stk. 1 indeholdte Bestemmelse, hvoref
ter der ydedes Time- og Dagpenge for Fra-·
værelse ud over 2 km, skulde ændres saaledes,
at Afstanden sattes .til 4 km; og at Rigsdagen
vedtog den fornødne Lovændring.

Men et Mindretal (Nr. 1) modsatte sig den-
11e Ændring med følgende Motivering: • Ved 
Statsbanerne har der i den sidste Menneskeal
æer været ydet Dag- og Timepenge, naar Tje
nestemændene maatte fjerne sig mere end 2 
km fra Hjemstedet. At ændre 2 km til 4 km

vil være ensbetydende med at forlange, at Tje
nestemændene selv skal afholde uundgaaelige 
Rejseomkostninger, hvormed ogsaa de kortere 
Rejser er forbundne; men saadanne økonomiske 
·Tab kan Tjenestemændene ikke bære« ; (jfr.
Sparekommissionens 1. Betænkning Side 46).

Tiden efter har da ogsaa bekræftet Rigtig
heden heraf. Fælle udvalget skal derfor nu 
tillade sig at anmode om, at den i Ordre A 14, 
Side 174 nederst og Side 175 øverst indeholdte 
Bestemmelse maa bliv·e ændret saaledes: 

»Saafremt en Tjenestemand paa et uden for
København, Frederiksberg og Hellerup Kom
muner ·beliggende Tjenestested udstationeres in
den for ·en Afstand af 4 km, henholdsvis Kom
munegrænsen, tilkommer der ham 2,·50 Kr. pr. 
paabegyndt Døgn, forsaavidt han fjernes mere 
end 2 km fra sit Tjenestested og Udstationerin
gen varer over 6 Timer. Medfører Udstatione
ringen Overnatning har Tjenestemanden Krav 
paa, at Statsbanerne stiller forskriftsmæssigt 
Soverum til hans Raadighed; i modsat Fald 
tilkommer der ham sædvanligt Nattillæg. « 

Ved denne Bestemmelse har man altsaa ik
ke tilsigtet at ændre Lovens Bestemmelse om 
Afstanden, men søger kun at skaffe Tjeneste
manden en saadan Godtgørelse, at han under 
Udstationeringen kan købe et Maaltid Mad og 
betale for Værelse, saafremt Overnatning er 
_nødvendig og .Statsbanerne ikke stiller Soverum 
til hans Raadighed. 

Man tillader sig eventuelt at anmode om 
mund-tlig ·For handling. 

DE TYSKE STATSBANERS 
OMOR6ANISATION 

Den opmærksomme Iagttager vil forlængsl 
have bemærket •paa de mange tyske Godsvogne, 
som befordres paa de danske Jernbaner, at det 
bekendte hvide Skilt med den flakte Ørn paa 
Vognene fra Preussens Omraade og med Bog
staverne »K. P. E. V.« , »Kønigslich Preussische 
Eisenbahn Verwaltung« for længe Siden er for
svundet. Paa samme Maade ser man ikke mere 
Jernbanevogne fra de tidligere Kongeriger 
Sachsen, Bayern eller Wurtemberg .paamalede 
» Koniglich Sachsische S taats Eisenbahnen •,
»Koniglich Bayrische Staas Eisenbahnen« o. s.
v., og ligeledes er de bestemte Farver, hvormed
disse Landes Godsvogne var malede, de sachsi
ske graa, de bayernske grønne o. s. v., nu for
andret, alle Godsvogne fra de tyske Statsbaner
har nu den tidligere preussiske røde 'Farve o:;
er paamalede »Deutsche Reichsbahn« samt·Nar
net paa J ernbanedirektionsomraadet uafset,
hvor dette ligger i det tidligere af flere Stater
bestaaende tyske Rige.
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Paa lignende Maade er alle de mange for
skellige Lokomotivtyper fra hele Riget blevet 
omnummererede og samlede i forskellige Litra 
Grupper med tilsvarende Betegnelse efter deres 
Type og paa en meget sindrig og anskuelig 
Maade, som vi dog ikke skal komme ind rpaa 
her. 

Aarsagen til hele denne Forandring var i 
første Linie Omvæltningen i hele det tyske Rige 
efter Verdenskrigen, hvorefter dette nu er en 
Republik, og siden er efter Londonkonferencen 
de tyske Rigsbaners Drift af forretningsmæs
sige Hensyn overgaaet til et Rigsjernbanesel

skab. - Det vil ikke være uden Interesse at se, 
hvorledes de tidligere saa mønsterværdige tyske 
Jernbaner nu drives, og vi skal derfor i det 
følgende meddele lidt herom. 

Naar Underskudet paa det tyske Rigsbud
get i Inflationsperiodens sidste Fase kunde an
tage saadanne Dimensioner, at der var Maa
neder, i hvilke Indtægterne kun udgjorde nogle 
faa Procent af Udgifterne, skyldes dette ikke 
mindst de umaadelige Tilskud, som Driften af 
Rigsjernhanerne krævede. Thi jo hastigere Dol
larkursen steg, des vanskeligere blev det for 
Banerne at faa Driftsregnskabet til at balancere, 
idet Udgifterne stadig ilede forud for Indtæg
terne. Selv det i August 1923 indførte Tarif
system, der gjorde det muligt at regulere Taks:

terne med faa Dages Varsel, førte ikke til no
get tilfredsstillende Resultat, vel nok for en stor 
Del, fordi man ikke vovede at tage Skridtet helt 
ud saalænge Guldregningen endnu kun delvis 
var trængt igennem paa Erhvervslivets Omraa
de, og det var derfor først, da. man samtidig 
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med Renlemarkens Indføre! e gi.k over til at 
fastsælte Taksterne i Guld, al de ty ke Jern
l;aner fik Mulighed for en rentabel Drift. For 
.:,labiliseringsbestræbel en heldige Udfald 
maatte det paa den anden Side være af ganske 
afgørende Betydning, at Jernbanerne ikke fort
sat tyngede ipaa Rigets Budget, og man beslut
tede sig derfor i Begyndelsen af November til 
en aa klækkelig Forhøjelse af Takslerne, at 
disse fra at ha ve udgjort 59 pCt. af Førkrigs
niveauet med eet Slag blev sat op til 225 pCl. 
af delte. Jævnsides hermed gik l::etydelige Per
sonaleindskrænkninger, ,Beamtenabbau«, som 
vakte stor Bitterhed i J ernbaneper onalets Fag
pre se, og som tidligere har ,·æret omtalt her 
i Bladet. Disse Foranstallninger var imidlertid 
saa virkningsfulde, at Jernbanerne siden No
vember Maaned 1923 ikke mere har belastet 
Rigets. Burget, men tvertimod. har figureret ;paa 
dette Indtægtsside, omend ikke med saa store 
maan dlige Beløb, som vil kunne paaregnes, 
naar Personalreduktionen er hell gennemført. 

Efterhaanden viste det sig dog, at man var 
kommet meget for højt op med Taksterne, og 
i Januar og Marts gennemførtes derfor forskel-
1 ige Reduktioner, der dog ikke bragte Taksterne 
længere ned, end at disse vedblivende ligger 
væsentlig over det almindelige Prisniveau. En 

ammenligning med andre Lande vi er da og
saa, at Fragterne nu ligger belydeligt højere i 
Tyskland end i de fle te andre Lande. Sætter 
man Gennemsnitstaksten for 7 forskellige Varer 
til 100 i Tyskland, har man for nedennævnte 
Lande følgende Tal (Juli 1924): 

Holland .................. 74 
Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Frankrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
Italien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Czekoslovakiet . . . . . . . . . . . . . 66 
Ungarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Østrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

Fra Regeringen ide var man imidlertid 
klar over, at der tiltrængtes en gennemgribende 
Omorganisation af hele den ty ke Jernbanele
delse, og allerede i Efteraaret .1923 bebudedes 
det derfor, at Jernbanerne vilde blive indordnet 
under en i sig selv hvilende Institution, der 
skulde ledes efter saadanne Principper, at Riget 
kunde faa en rimelig Forrentning af sine Penge, 
ligesom Tilfældet var før Krigen, da de normal
sporede Jernbaner aarlig indbragte Riget og 
Enkeltstaterne et Overskud ,paa 1 Milliard Mark. 

Den i Overensstemmelse med d"isse Planer 
tilvejebragte Ordning, der nærmere udformedes 
i ødforordningen af 1. Februar 1924, vil dog 
kun blive af rent· midlertidig Karakter, idet den 
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om korl Tid maa vige for den af Daweskomiteen 
foreslaaede .Ordning, der paa een Gang tilsig
ter at kaffe Tyskland et velorganiseret Jern
bane ystem og de allierede Erstalningsbelalin
ger. 

Ifølge denne Plan, der nu er endelig vedtaget 
af alle de interesserede Parter, efter at den paa 
Londonkonferencen var undergaaet visse For
andringer, vil Driften af de tyske H.igsjernbane'r 
blive overdragel et særligt Rigsjernbaneselslcab, 

hvis Opgave det skal være at drive Banerne 
efter forretningsmæssige Grundsætninger, dog 
med skyldig Hensyntagen til del tyske Sam
fund Interesser. Konce ionen omfatter og-
aa Baner, som senere maatte blive erhvervet 

af Riget, og elskabet har Rel til under FOT
behold af Rigets Sanktion at opsætte nye Ba
ner ja det kan endog af Riget tilpligtes dertil, 
dog kun under Forudsætning af, at Riget af
holder de med Anlæget forbundne Udgifter og 
holder Se! kabet skadesløst for et eventuelt Un
der. kucl paa Driften af saadanne Banestræknin
grr. Ved Udgangen af 1964 overgaar samtlige 
Aktiver vederlagsfrit til Riget, for aavidt samt
lige Reparationsobligationer og Præferenceak
tier (se neden for) til den Tid er amortiserede. 
Afi'luttes Amortisationen paa et tidligere eller 
enere Tidspunkt, forkortes eller forlænges 

Koncessionstiden tilsvarende. 
Rigsbaneselskabet €r ikke noget egentlig Ak

tie. ·elskab, men en juridisk Per.son af særegen 
Art, paa hvilken Aktieselskabslovgivningen kun 
i begrænset Omfang finder Anvendelse. I Stedet 
for en Generalforsamling har det et Forvalt

ningsraad, der bestaar af 18 Medlemmer, som 
vælge af Rigsregeringen, halvt af Reparations
kreditorerne, dog saaledes at Præferenceaktio
nærerne enere skal have Ret til at besætte nog
le · af de Pladser, som Rigsregeringen raader 
over; selv i saa Fald skal samtlige 9 Pladser 
rlog besættes med Tyskere. Forvaltningsraadets 
Præsident, der skal være en Tysker, vælges for 
et Aar ad Gangen med' tre Fjerdedels Majoritet. 
Da hans Stemme i Tilfælde af Stemmeliglied 
gør Udslaget, vil der altsaa under ingen Om
stændigheder kunne fattes nogen Beslutning, 
som arotlige tyske Medlemmer er imod. For
valtningsraadet træffer Beslutning i alle 
Spørg maal, der ligger uden for den daglige 
Drift, men kan iøvrigt delegere en større eller 
mindre Del af sin Myndighed til et ·særligt Ar

bejdsudvalg paa 6 Medlemmer. 
Den daglige Forretningsførelse forestaas af 

en -tysk Direktion bestaaende af Generalrlirekto
ren og et Antal Direktører, men saaledes at An
svaret i Forhold ti� Forvaltningsraadet ålene 
paahviler Generaldirektøren. 

Til Varetagelse af Repara.tionskreditorernes 
Interesser vælger · de udenlandske Medleinmer
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af Forvallningsraadel en :ærlig Embed. mand, 
Jernbanekommissæreu, hvis Opgave det sk:il 
rære al følge Selskabets Virk omh�d fra Dag til 
Dag. Han kan af Jernbaneledelsen kræve sig 
meddelt Oply ninger af enhver Art og skal 
straks fremsætte sine eventuelle Klagepunkter 
for Forvaltningsraadet, der træffer den endelige 
Afgørelse i Sagen, dog under Rekur.- til en neu
lral Voldgiftsdommer. Hvis Selskabet ikke rel•· 
lidig betaler Renter og Afdrag, gaar Kommis
særen Beføjelse imidlertid langt videre. Han 
kan da paa egen Haand sætte Takslerue OlJ 

eller kræve Udgiftsbesparelser gennemført, ja 
under særlige Omstændigheder har han endog 
Het til efter Forhandling med Repræsentant�r 
for Reparationskreditorerne selv at overtage 
Driften. aasnarl Underskudet er dækket ove:·
gaar Banerne imidlertid 1paany til normal Drif 1 • 

Ogsafl. Riget har iøvrigl en vis Tilsynsrnt 
overfor Banerne. Alle Beslutninger, der træf
fes angaaende Ændringer af tekniske Anlæg, 
Indstilling af Driften paa visse Linier o. s. v. 
skal saaledes sanktioneres af Regeringen, •der 
yderligere har nogen Indflydelse paa el skabets 
Tarifpoli tik og Køreplansfastsættelse. Hvor al
mene Hensyn taler derfor, kan Riget tillige 
kræve visse Takster nedsat, dog kun under He·1-
syn til, at Selskabets Økonomi ikke derved lider 
Skade. 
.' Selskabets Grimdl.:avital er fastsat til 15 Mil

liarder Mark, hvoraf 2 Milliarder Præference
aktier og 13 Milliarder Stamaktier. Af Præ
ferenceaktierne anvendes 500 Millioner til Re
parationesbetalinger, medens Resten er bestemt 
il Dækning af Selskabets Kapitalbehov. Stam• 

aktierne,, hvis Paalydende omtrent svarer til 
den i Banerne nedlagte Kapital, overgives Ri
get og Enkeltstaterne. Og hvad endelig Repa
rationskreditorerne angaar, finder deres Inter
esse i Jernbanerne Udtryk i Udstedelsen af en 
5 pCt. Reparationsobligation, lydende ,paa 11 
Milliarder og amortisabel i løbet af 40 Aar. 
Overskudel Fordeling foregaar efter ret ind
viklede R gier og saaledes, at der ikke vil blive 
Tale om noget Udbytte til Stamaktionærerne, 
før Obligationsejerne og Præferenceaktionærer
ne har modtaget ca. 1100 Millioner Mark, altsaa 
et lignende Beløb, som de tyske Jernbaner før 
Krigen afkastede under langt gunstigere For-
l10ld. Bx.

HAR KOLDTRYKPRØVER AF KEDLER 

BETYDNING? 

Som bekendt krævedes der tidligere, ifølge 
»Lov om Tilsyn med Dampfartøjer m. m.•, '1t
Skibskedler under 12 Aar blev kold.trykprøvet
·hvert 3. Aar og derefter hvert 2. Aar ved et Tryk
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af J,75 Gange Kedeltrykket. Denne Bestemmelse 
er jo imi-dlertid nu ændret derhen, atSkibskedler 
- for aav.idt samtligeDele er tilgængelige for Ef
tersyn - kun skal trykprøves efter tørre Repa
rationer, og naar Kedlen har været udtaget,
saml naar Skil· tilsynet iøvrigt finder det for
nødent. Nye Kedler skal koldtrykprøves ved el
Tryk, der er 1 ½ Gange Kedeltrykket + 3,5
kg/cm2, og ældre Kedler skal, i de ovennævnte
Tilfælde kun prøves ved et Tryk, der er P/,
Gange Kedeltrykket.

For Landkedler gælder endnu de hidtidige 
Regler, nemlig Koldtrykprøve hvert 4. Aar og 
Trykkels Størrelse er 5/. X Kedeltrykke,t for 
Kedler, hvis Kedeltryk er 7,5 Atmf. Ved Ked
ler med højere Kedeltryk er Koldtrykket kun 
Kedeltrykket + 5 kg/cm2. 

Initiativet til Ændring af de hidtidige Reg
ler for Koldtrykprøve af Skibskedler er udgaaet 
fra I{lassifikationssel kaberne som et Udtryk 
for den Skepsis, hrnrmed man i de senere Aar 
har betragtet Koldtrykprøvens Betydning. 

Det hævdes bl. a. at en Kedel kan modstaa 
Koldlryk, elvom Godstykkelsen paa et enkelt 
Sted er ganske ringe; men naar Kedlen kom
mer under Damptryk, og Materialet udsættes 
for Varmespænd in ger, brister det. Endvidere 
har man frem a.t den Anskuelse, at ved et 
Koldtryk, der langt overstiger Kedeltrykket ud
sættes Materialet for saa stærke Spændinger, at 
dets Elasticitetsgrænse overskrides og Struk
turen ændre , saa at Kedlen besidder mindre 
Materialstyrke efter Koldtrykprøven end før 
denne. For denne sidste Antagelse taler den 
Kendsgerning, at flere Kedelsprængninger baa
de i Udlandet og herhjemme (sprængt Damp
hat paa en Uddybningsmaskine, Kedelspræng
ningen paa Gosch's Tændstikfabrik og i Uddyb
ningsmaskinen »Jupiter II«) netop er indtruf
fet kort Tid efter at Kedlen ved Koldtrykprøve 
var befundet a.t være i driftsmæssig Tilstand. 

Del kan jo imidlertid ogsaa formodes, at de 
paagældende Kedelsprængninger alligevel vilde 
have fundet Sted, omend paa et noget senere 
paa t noget senere Tidspunkt. 

Da der saaledes hersker Tvivl om Spørgs
maalet vil del sikkert være af Interesse at stifte 
Benkendtskab med en i ,Zeitschrift f. Dampf
kessel u. Maschinenbetrieb« (2. Maj 1924) of
fentliggjort Artikkel om dette Emne, hvilken vi 
nedenfor gengiver i Oversætte! e: 

»Saafremt en Koldtrykprøve sker under
Iagttagelse af de nødvendige Forsigtighedsfor
anstaltninger og der foretages omhyggelige Ob
servationer, kan den anses for at være paa
lidalig. Dette er dog hyppigst ikke Tilfældet, 
i Særdeleshed ved Kedler, som i længere Tid 
har været under Drift, saa at Kedlen efter 
Prøven er i daarligere Tilstand end før denne. 
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Koldtrykprøve he taar jo i, al Kedlen ud

sætte. for el højere Tryk end det normale Ke
dellryk for at man derved kan opdage utætte 

leder, vaghed er i .Materialet og I ignende Fejl. 
Den almindelige Regel er, at Trykket trinvis 
forøges indtil del dobbelte af Kedeltrykkel. De 

tætheder, sdm vi er sig ved Naglesamblinger 
og andre Forbindelser, maa trak tætnes paa 
fyldestgørende og endelig Maade. Den Lrinvi, e 
Forøge! e af Trykket er yderst vigtig, fordi del 
·ved pludselig Trykforøgel e er umuligt at be-
temme Fejl lederne nøjagtigt og ved hvilket

Tryk do fremkommer.
Ved en almindelig liggende cylindri k Ke

del, vil der - naar denne er ny - sjælden ind
træffe Formforandringer, hvorimod dette kan
ske red andre Kedeltyper. Yder kallen Dia
meter ,·il forøges gan ke lidt, men blive som op
rindelig, saa nart Trykket ophører. Saalængr
Kedlen befinder sig i Kedel. medien, volder det
ingen Vanskelighed, at maale d n enkelte Dele
før, under og efter Koldlrykprøven, og om Er
faring værdi gælder, al on cylindri k Yderskals

dvidel e ved Koldlrykprøve, Lil del dobbelte
Kedellryk, er 1: 1000. Denn dridel e kan
maales ved, at en KlaYer. ireng lægge halv
anden Gang rundt om Yder kallen og stram
me ved en Væg.t i hver Ende. Foroven paa
Kedlen anbringe der før Koldtrykprøven lo
Mærker over et paa hver sin af de lo ved Si
den af hinanden liggende Dele af Klaver. tren
gen. og naar Trykket er Maksimum, maales Af
, tanden mellem disse Mærker. 1'1aar Trykket
ophører, skal disse Mærker paany taa overet.
Det vi. er ig imidlertid, al dette næ ten aldrig
er Tilfældet, fordi Friktionen mellem Klaver-
trengen og Yderskallen hindrer Klaverstren-

"en i at følge Materiellet. amm ntrækniug
nøjagtigt.

Ved Dampkedler maa man benytte en ik
kerhed faktor af 4,8 til 5,5. 

Forhen og de værre ofte nu, benyttes Kold
trykprøven til at finde del Kedeltryk, som Ked
len maa arbejde med. Dette er en fuldstændig 
fejl Fremgangsmaade; thi Kedeltrykket bør fin
des ved Beregning, og Koldtrykkets tørrelse 
maa fast æltes efter delte. I Prak i foregaar 
ovennævnte Tilfælde ofte t aalede : En Kedel
ejer har en Kedel, som i længere Tid har væ
ret ude af Drift og er af ubestemt Alder, saml 
i ubekendt Tilstand. ynsmanden tilkaldes, og 
Ejeren meddeler, at han øn ker at lade Kedlen 
arbejde med et Tryk af 10 kg/cm2

• ••Godt•, 
svares der, »saa prøver vi Kedlen med 10 
kg/cm2 Koldtryk, og hvis den holder, er aH i 
Orden•. Hvis man ikke er gan ke ikker i sin 
Sag, gaar man op til 15 kg/cm2

• Kedlen ud
holder Trykket bort el fra nogle mindre Læ
kager, om hurtig afhjælpe , og Ejeren faar nu• 
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B Yi for, at Kedlen er drift ikker ved et Ke
dellry k af 10 km/cm2

• Begge Parter er til
fred o uden at man har fundet Anledning til 
al und rsøge i hvilken Forfatning Kedlen be
finder ig efter Prøven. Man har alt aa fuld-
lænd ig ladet Kedelmalerialets Elasticilel være 

ude af Betragtning. Kedlen ·har imidlertid un
der maaske mange Aar Drift, udvidet og paa
ny trukket ig ammen l'ed hYer Ændring af 
Damptrykket og Fyring maaden, aa at den 
·lultelig har mi tet en Del af in Ela ticitel.
Heraf følger, at Brudgrænsen er væsentlig ned
sat. Uden nøjagtige Maalinger er det følgeligt
umuligt at be lemme, om den gamle Kedel ved
Koldtrykprøven har naaet eller maa ke over
skredet dl?n formindskede Elasticitelsgrænse, og
del kan meget nemt indtræffe, at Kedlen spræn
g s ved en pludselig Belastningsændring, f.
Ek . ved at en Sikkerhedsventil letter.

Ved Koldtrykprøver l:ør følgende Regler 
følges: 

1. Kedlen maa nøje undersøges ud- og ind
vendig, og tørre! en af do enkelte Plader, ag
le. arnlinger, Nagler, Bolte o. . Y. kal maales. 

�- Kedeltrykket beregnes efter de tagne 
Maal, og hvis der hersker Tvivl om Kedlens 
Tilstand, i ærd le hed hvis don r over 10 
Aar gammel, maa ikkerhedsfaktoren forøges. 

3. Koldtrykket maa ikke være mere end l'/2 

Gange det ved Beregningen fundne Kedeltryk. 
1�. Kedlen fyldes saalede med Vand, at al 

Luft fjern s, hvilket hensiglmæs ig t sker Yod 
at aabne en Hane e11er Ventil paa Kedlens Top. 

5. Koldtrykket maa ikke frembringes ved
en Damppumpe, fordi det ved en saadan er 
rnn keligt at regulere Trykforøgel en nøjagtigt. 
Der bør anvendes en Haandpumpe, Trykket 
kal forøge trinvi , og der maa, naar Kedel

trykket er oversteget, vogtes meget nøje paa 
alle Uregelmæ igheder. 

6. Efter Koldtrykprøven maa Kedlen tøm
mes og under øges nøje saavel ud- som ind
vendig. 

I Reglen vil Koldtrykprøve kun være nød
vendig efter større Reparationer, men ved 
maa liggende Kedler og lignende, som ikke 

kan undersøge indvendigt, er Koldtrykprøven 
det ene le :Middel til at opdage Fejl. Kedlens
ydre Dele maa da, saavidt Forholdene tillader 
det nøje overvaage under Prøven.• 

Man vil se, at de ovenfor anførte Regler i 
alt væsentligt stemmer overens med den her i 
Landet anvendte Praksis, idet dog skal bemær
ke·, at en ndersøgel e af Kedlen efter Kold
trykprøven saa godt om aldrig finder ted. 

Delle Punkt har imidlertid en stor Betyd
ning; thi umiddelbart efter en Koldtrykprøve 
dl man, hvi :\faterialet er svækket kunne finde 
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'DANSK}QKOMOTIV1iDENDE 
ganske fine Revner, som hurtigt dækkes af 
Kedelsten og ved senere Kedelrensninger fyl
des med Kedelslenspulver, saa at de ikke kan 
opdages før en Koldtrykprøve. 

Efter de nu gældende Anskuelser kan man 
formentlig betragte Koldtrykprøve af nyfabri
kerede Kedler som en rødv-endighed, hvorimod 
Koldtry�prøve af ældre Kedler ikke giver noget 
absolut Maal for disses r>riftssikkerhed og kan 
være direkte skadelig, hvis Trykket væsentlig 
overskrider Kedeltrykket. 

Ved en Kedel, som under Drift ikke lun 
vist Utætheder, vil den bedste og sikreste Prø
re derfor være en nøje og samvittighedsfuld 
Undersøgelse af alle Kedlens Dele af en dertil 
kyndii Faimand. 

T. f. M. 

25 AARS JUBILÆUM 

Den ( Marts 1925 kan Lokomotivfører 1-'. 
C. Møller, Københavnsvej, Vordingborg, J. S.
P. Ruelykke, Nordre Frihavnsgade 6, Køben
havn Ø., og H. P. Rasmussen, •Strandlyst« ,
Dyrehavevej, yborg, fejre 25 Aarsdagen for
deres Ansættelse som Lokomotivmænd ved

tatsbanerne. 

DELEGERETMØDET 

Kredsgeneralforsamlinger og Delegeretmøde 
afholdes i Dagene 28., 29. og 30. April 1925 
i Forsamlingsbygningen, Østergade, Aarhus. 

Hr. Redaktør! 
Maa jeg bede om Plads for nogle Bemærk

r:i nger, som Tiden giver mig Anledning til. 
Ork ja, Hr. Redaktør, det er en drøj Tid, 

vi lever i, det svirrer med de mest utrolige 
Rygter, og ,Smedene« - Rygtesmedene - er i 
travl Virk omhed. Alle de kloge Hoveder er ble
vet lagt i Blød, og som sædvanlig kommer der 
noget godt ud af det. Og saa er jeg kommet 
i Tanker om de ti Bud, og om hvor ivrig man er 
i Troen. - Som nu f. Eks. dette: Tal nedsæt
tende om din Organisation og dens Ledelse 
hver Gang, der er Lejlighed dertil.« Stikkes 
�æsen inden for paa Gb., vil man se de ivrige 
Udbredere af Læren om deres egen Ufejlbar-

lighed, og om at de er meget klogere end Le
delsen, og de glemmer ikke omhyggelig at for
klare enhrnr, at de ikke er enig med deres Or
gani ation og dens Ledelse. 

Jeg_ saa forleden i »Jern og Metalarbejde
ren« en lille rotits, om jeg maaske med Red
aktørens Billigel e maa citere: ,Fagorganisa
tioner, som er vokset ud fra Arbejderklassens 
Liv, maa naturlig - som en levende Bevægels" 
- være Genstand for Udvikling og Forandring;
men Forandringerne maa gaa i Flugt med Med
lemmerne Udvikling. De maa være Resulta
tet af kollektivt Arbejde og Beslutninger. Det
nytter ikke, at hver gaar sin Vej med sine Me
ninger, selv om disse er aldrig saa gode. Det
er gennem Evnen til at kunne indordne sig un
der Ji'ællesskabet og gennem Fællesskabet, at
man vinder frem.« 

Hvis di se ,kloge« Rygtesmede paa Gb. kun
de for taa disse Ord og drage Lære af dem, var 
det jo rart, men handlede de efter dem, blev der 
ikke den Atmosfære, hvori de helst aander, den 
forplumrede Luft, der er deres rette Element. 
Og Rygtesmedene er bekymrede, ork saa bekym
rede, det tynger deres Sind, at ikke de havde 
N[yndigheden til at fremme deres Kammeraters· 
Interesse, thi ingen kan bedre end netop dem 
se, hvor dumt Ledelsen bærer sig ad. - »Nu 
gaar det ikke længere « , •De spørger ikke os -
for det er dog os. der netop altid ved det rig
tige« , saadan siger de tortalende indsigtsfulde 
Mænd derude. Det er dog os, der er Verdens 
Navle. - Men Herregud, Hr. Redaktør, der skal 
være Panik, de skal gaa som i en Rus derude, 
de kan ikke taale den Tanke, at det ikke er 
dem, der bestemmer Farten, det, at andre og-
aa har et Ord med i Laget, er en V ederstygge

lighed. 
Vi er imidlertid midt i Kamevalstiden, og 

paa Gaarden er der vist Karneval, saa i den 
Anledning kal jeg citere et lille Digt, passende 
til Lej lig heden. 

•Paa Gaarden er der Karneval,
hvor hver med Maske møde skal,
vil han for noget tages.
At sige Sandhed der er smukt,
men bærer tit en bitter Frugt -
thi Gaarden vil bedrages«.

(Frit efter G. Siesby.) 
Med Tak for Optagelsen 

Caspar Røgbrænder. 

AFLYSNING 

Fe tligheden, som var paatænkt for J ubila
rerne fra 1900, aflyses paa -Grund af manglende 
Tilslutning. 
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.Jernbanebommene. 

Ogsaa i andre Lande taar pørgsmaalel om 
Sikkerheden ved J ernbaneoverskæringer paa 
Dagsordenen. aalede er J ernbanebommene 
til Ek empel paa trækningen Rotterdam
Haag bleven forsynet med stærke Reflektorer 
med rødt Gia , om paa lang Afstand tilbage
kaster Lyset fra en ankommende Bil, hvorved 
Chaufføren i god Tid gøres opmærk om paa, at 
Vejovergangen er spærret. 
Banestrækningen Ringsted-Hvalsø 

er for saa vidt færdig, at der er Sandsynlig
hed for, al denne vil kunne tages i Brug 1. Juui 
i Aar. 

lrmkningen blev for kort Tid iden in
·piceret af Embedsmænd fra Anlaige11e og fra
Di lriktel.
Paa Padborg Station. 

vil Arbejdet i den nmrmesle Fremtid bliYe 
paabegyndl. tationen Ombygning vil anta-
_glig vare et Par Aar. 
Større Hastighed. 

Ved en fornylig afholdt Trafik-Konference 
i lockholm behandledes Spørgsmaalet om en 
Forbedring af Togtiderne paa Strækningen 
Oslo-Malmø og Oslo-Helsingborg. For at 
opnaa delte kulde Banelegemet paa den norske 
Del af Ruten for lærkes, hvilket og. aa ord
mændene var villige til, forudsat at Sverige og-
aa vilde træffe Foranstaltninger til at forøge 

Køreha ligheden paa den svenske Strækning. -
Der blev ikke laget nogen endelig Bestemmelse 
i agen. 
Tysk Jernbanekonflikt. 

Samtlige J ernbanemamds-Organi at ioner 
ved de tyske talsbaner har den 3. Februar 
sendt Regeringen en Skrivelse, hvori de op
fordrer til Optagelse af Forhandlinger om Løn 
og Arbejdstid. 

0Yerenskomsten er opsagt til 2 . Februar. 

·Engelsk Jernbanekonflikt.

De engelske Jernbanemænd har stillet Krav 
-0m Lønforhøjelse, men Jernbanedirektørerne
har af laaet enhver Forhandling. De har sam
tidig stillet For lag om en Række Lønned æt
tel er, som de forlanger antaget.

Situationen er alvorlig, og det synes at træk
ke op til Strejke.
Norske Lokomotivmænds Forbund

har underrettet os om, at dets mangeaarige
Forretningsfører Emil Sandberg har fratraadt
Stillingen, idet den sid te Revision har konsta
teret, at han i en Aarrække har besveget For
b1mdet for et betydelig Beløb ca. 60 000 Kr.
Delte ørgelige Bud kab vil sikkert blive mod
taget med Beklagelse af mange danske Loko
moth·mænd. der gennem Aarene har lært ham

at kende om en stærkt interes eret Foregang -
mand for Lokomotivmændene ogsaa i ·del skan-
dinavi k amarbejde. 

aar dette har kunnet gaaet i aa mange 
Aar, skyldes det dels, at Forretningsførervirk
. omheden og Kasserervirksomheden var forenet 
og del en svigtende Revision. 

Forbundet har i Sandhergs Sted valgt J.o
komotivfører Robert Lund. 

Jernbanerne 

er i Aar 100 Aar gamle. Det var George 
tephenson Damplokomotiv, som første Gang 

førte Vogne med ig fra tockton til Darling
ton. 

Danmark fik sin før te Jernbane Køben
havn�Ro kilde i 1857. 

Nu paa 100 Aarsdagen trænges Jernbanerne 
haardt af sin betydelig yngre Konkurrent Bi
len. 

Automatisk Kobling i Japan. 

Departementet for Jernbanevæsenet i Japan 
har besluttet at automati k Kobling skal ind
føre ved Statsjernbanerne. Med ndtagelse af 
Linien fra fra Hohkaido skal den automatiske 
K-0bling være indført ved a!Je øvrige Statsbaner 
til Midten af Juni Maaned 1926. 
Rustfri Jern 

fremstilles nu i større, forretningsmæssig 
Stil. Det er tæt, elastisk og kan derfor be
arbejdes i kold Tilstand og behandles paa sam
me Maade som blødt Staal, hvad der igen vii 
sige, at det kan valses til Plader, trækkes til 
Traad, eller sømløse Rør, eller presses til Plade
arbejde i forskellige hule Former, ligesom det 
er let at behandle i Bænken og Ilden. Det 
Modstand evne overfor Rust, hvad der jo skyl
des dets Kromindhold, er større end det rust
fri taals, og det skal, efter at være færdigt i 
Værkstedet, ikke have nogen Efterbehandling, 
hYerken varm eller klod. 

Dets Anvendelse har hidtil været begrænset 
paa Grund af den høje Pri , men den sid te 
Tid har set det optræde som Konkurrent til 
Kobber f. Eks. til Tagbeklædning o. l. 

Internationalt Transportarbejder-Forbund 
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holder Kongres i Bellinzona den 6.-8. Ju
ni d. A. Paa Dag ordenen staar bl. a. følgen
de Spørgsmaal: Forfølgelsen af Jernbaneperso
nalet Organisationer i forskellige Lande, Ot
tetimersdagen ved Jernbanerne, Bestræbe! erne 
paa i vi se Lande at lade Jernbanerne overgaa 
til Privatdrift sammenholdt med Forbundets 
Krav paa ationalisering og ocialisering af 
dem. Jernbanetrafiken og Automobiltranspor
ten. Elektrificeringens Indflydelse paa Jem
banemændenes Arbejdsvilkaar. Betydningen af 
»passiv Modstand« som Kampmiddel for Jern
banemænd. Personlig Forbindelse mellem Jern
banepersonalet i de forskellige Lande.

Det vil ses heraf, at Dagsordenen af. pejler 
de pørg maal af vital Karakter, der beskæf
tiger aavel Banerne . om Personalet i manrre 
Lande. T. r. M. 
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'DANSK fu_KOMOTtVliDENDE 
BYTNING. 

En Lokomolivfb. i H elsingør ønsker at 
byll med en Lokomotivfb. paa Gb.,, naar der 
a mlidig kan bytte Lejlighed. 

A. H . Alberg , l\furergade 3 2., H g. 

TIL 
MEO:tBMSbI-6 

Overført fra D. . og M . F. /il D. L. F . fra 1. 
F ebruar 1925. 

Lokfyrb.asp. M. øren en, E. A. Mad en og 
J . P. Møller J ensen i Fredericia. - A. Dahl 
J nsen, A. M. Chri ten en, H . Møller Mikkel-
en og J . :Mathiasen H øjby E bjerg. 

l 'dnæcnelse fra J- 2- 25: 
Lokomotivføre r H. M. Kann, Østerbro, efter 

Au øgning ifølge Opslag til Lokomotivme ter 
[I i Ø lerbro (min. dn.). 

Lokomotivfyrbøder F. K . D. Gregersen, K ø-
benharns God bg., til Lokomotivfører i Lunder-
kov (min . Ud n .). 

Lokomotivfyrbøder . øren en, Fredericia 
til Lokomotivfører i kjern (min. du.) . 

Haandværker . H . Broe, Tønder, til Loko-
motivfyrbød r i Tinglev. 

Haandværker 0 . iel en , Slruer, til Lokomo-
tivfyrbød er i kj rn . 

H ctandværkcr H. N. kibby, Brande, til Loko-
molivfyrbøder i Vamdrup. 

Haandværker K. J . A. Holm, K øb nhavn, 
God ·bg., til Lokomolivfyrbøder i Hader lev. 

Porflyltel e efter Ansøgning fra 1-2- 25: 
Lokomotivfører H. 0. J ensen, kern, til Kø-

benhav ns God bg. 
Lokomotivfø rer J . V. . Ender en, Lunder-

skov, til Københavns Godsbg. 
Lokomotivfører V. M. Treu . lagelse, til 

Oden e (Depotfor tander). 
Lokomolivfyrbøder V. J en en, kern, .til la-

ge l e. 
Lokomotivfyrbøder J. M. Klei , Fredericia, til 

K øb nhavns God bg. 
Lokomolivfyrbøder P. Erik en, Brande, til 

Frederi ia. 
Lokomolivfyrbøder W . Peters n, Tinglev, til 

Fredericia. 
Lokomoti dyr bøder . C. ielsen, Fred ricia, 

til Brande. 
Lokomotivfyrbøder R. A . Møller, Vamdrup, 

li l FTedericia. 

ærværende Nummer er afleveret paa Avisposlkonlorel d. 20. Februar. 

Vesterbrogade 63," ; -. il 
H.i . af Dannebrogsgade.f; 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 
LOTHARDT DAHL. 

Vesterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandsgade 1. 
Største Kolonial- og Konserves-Imgort i Danmark. · 

Direkte fra Producent til Forbruger, erfor alticl billigst. 
Vore Automobiler korer overalt i Byen og Forstæder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

Dame~ & Børnekonfektion DAN: K A D ELS LIVSFOR IKRI GSSELSKAB 
"KOLDING HUS" T e_qner alle A t·ter tatstelf. Nr. 23 

Livsforsilcrin_qer KOLDING Centrnl • 300 Oprettet 1898 I samt Kjoler 
Aarligt Udsalg. 

26- 60 1iCt. Rahat. 
RATEBETALING. SPECIALITET · { Livs!orsik~ng_ med Alderdomsforsørgelse. 

· Kap1talfors1knng med A.rverente. 

Cigarforretningen 
6 Østerbrogade 6 

VIN - CIGARER - TOBAKKER 
Tlf. Øbro 566 x. Drik 

Ægte 

Honning 
Billigst i Danmark. 
6 Pd . 7 Kr., 9 Pd. 10 Kr. 
inkl pande. endes 
overalt pr. Postopkræv-
ning. Bestilling paa 
mindst 18 Pd. portofrit. 

Albani 
Københavns Honnlnghus, Graabrødretorv 4, Kbhvn. K. 
Tele(. 6024. Slmte 111tl4st, Speel1IOrm1. Grdl. 1829. 

Redaktion: Vesterbro1rade !18 a 2, Kjffhe11bavn B. 
Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613 

Udgaar 2 (:range maanedlig. 
AbonnementHpris : 6 Kr. aarli11. 

Te,;nes paa alle Postkontorer I kandinaviPn. 

0 Amk. Gummivare 
l1duslrl Vestergade 3 lbkt1 . • . 
l fftrs,ujltr, Saniltll- t SJ(tpltjurti•Jer 

111. Prlsli le 00 Bre I 
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Jenibaaemrnd 10 pCl. Rabat 

Øl. H. 0 . Hansen, 
62, Vesterbrogade 62. 

Trlkotageø oø Garnforretning . -- Stort Odvalg. --
Und erbeklæd11in(l, trømper, okker. 

Leverandør til Forbrugsforeningen. 
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