25, AARG. N� 5.

REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

LOVFORSLAG OM
KONJUNKTUR- 06 STEDTILLÆG
Frem ait af Finan mini teren i Folk tinget den 20. Februar.
§ 1.
Ka.pitel 4 i Lov Nr. 4-89 af L.
ber 1919 affattes aaledes:

eptem

83.
tk 1.: Der yde
tat tjene temænd,
hvi Tjene te ted er beliggende indenfor
de af § 4, tk. 2, omfattende Byer, et ikke
pensionsgivende Tillæg, der benævne
Stedtillæg.
tk. 2: Til Personer, der er ansatte
paa Prøve i Stillinger om er nævnte i
denne Lov med enere Tillæg, og hvis Løn
i Prøvetiden r fast at ved Lov, yde ted
tillæg efter amme Regler om for Tjenetemænd. Det samme gælder Elever, for
aa vidt deres Løn er fastsat ved Løn
ningslov eller anden ærlig Lov, samt de
i § 12, Stk. 5, nævnte Per oner, der er
konstituerede i en Tjenestemand tilling,
dog at de sid te kun kan oppebære Tillæg
i Forhold til Ha.lvdelen af Grundlønnen
for _vedkommende tilling.
§ 84.
tk. l: Stedtillæget udgør for de i tk.
2 under a) henhørende Byer 5 8 Kr., dog
ikke over 40 p t. af Grundlønnen for den
paagældende Lønning klasse eller Stilling,
for de under b) henhørende Byer 4-80 Kr.

5. Marts 1925.

aarlig, dog ikke over 32 pCt. af Grundløn
nen, for de under c) henhørende Byer 360
Kr. dog ikke over 24 pCt. af Grundlønnen,
for <le under d) henhørende Byer 270 Kr.
aarlig, dog ikke over 18 pCt. af Grund
lønnen, og for de under e) henhørende By
er og Landkommuner 150 Kr. aarlig, dog
ikke over 10 pCt. af Grundlønn n.
tic 2: nder a) henhører København,
Frederiksberg og Gentofte Kommuner.
Under b) henhører de store Købstæder
amt cl i Henhold til de efterfølgende Be
stemme! er dermed i Klasse stillede Byer.
nder c) henhører de mellemstore
Købstæder samt de i Henhold til de efter
følgende Bestemmelser dermed i Kla se
stillede Byer.
nder d) henhører alle øvrige Køb tæ
der samt de i Henhold til de efterfølgende
Bestemmelser dermed i Kla se stillede
Byer.
nder e) henhører saa.danne Byer og
Kommuner, som ikke kan henføres under
d), men som dog ved Bedømmelsen af de i
§ 6, Stk. 3, nævnte Forhold, navnlig ved
rørende Udgifterne til kommunal kat, ind
tao-er en • ærstilling i Forhold til alminde
lige Landkommuner.
tk. 3: Forstadsbebyggel er, der ved
den sid te almindelige Folketælling er hen
regnet til en Købstad, sidestilles i Henseen
d til tedtillæg med Køb tæder.
Stk. 4: Tjenestemænd, der ikke har fast
Tjenestested, oppebærer Stedtillæg efter
det Sted, hvor de bor.
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tk. 5: ' amtJic:
re Tjenestemænd undel'
.
Søværnet betragtes ·om havendC Tjeneste
sted i København.
§ 85.
For Tjenestemænd, der l1ar Tjeneste
,. kun Halvdelen af
bolig, udgør Stedtillroget
de i § 84, Stk. 1, nævnte Beløb.
§ 86.
Stk. l: Det bestemmes ved Bevilling paa
Finansloven for 1925-26 eftel' Indstilling
fra Lønningsraadet, hvilke Byer · del'
henhører undel' b) , c) , d) eller e) .
Stk. 2: Fremtidig kan der ved Bevilling
paa Finansloven hvert 3. Aar, førnte Gang
dog paa Fin�nslove11 for Finansaare-t
1926-27, foretages Forskydninger mel
lem de hidtil i § 84, Stykke 2, under
b), c), d) og e) kla sificere- de Byer
_eller Kommuner. Samtidig lrn.n hidtil ikke
opførte Byer eller Kommune!' op
· tages un
der Stedtillægsklasserne eller hidtil o·pføl'te
Byer eller Kommune!' u<lgaa af disse.
tic 3: Klassificeringerne skel' efter
lndstilling af Lønningsrn.adet og efter det
tes Skøn over de foreliggende Oplysninger
om Udgiften)e til Husleje, kommunal Skat
samt over saadanne ganske særlige For
hold fol' Levevilkaarnne, der maatte kun
ne begrunde en Forandring.

li DEN DE

urlbetales maanedlig forud og sammen, med
Lønningen og benævnes Konjunkturtil
læg.
•
Stk. 2: Personer, der er ansat paa
Prøve i Stillinger, som er nævnt i denne
Lov, og hvis Løn i Prøvetiden er fas,tsat
ved Lov, ydes der Konjunkturtillæg efter
samme Regler som for Tjenestemænd. Det
s amme
.
gælder Elever, for sa.a vidt deres
Løn er fastsat ved Lønningslov eller an
den særlig Lov, samt de i § 12, Stk. 5,
nævnte Personer, der er kon titueret i en
Tjenestemands -tilling, dog at de . ·idste kun
J:::111 oppebære Tillæg. i Forhold til Halv
delen af (hundlønnen fur vedkommend ·
S�illing.
-§.99.
, tk. 1: For cle TjeneHtemæn<l, der op
µebærer Dyrtidstillæg i Henhold til § 92,
,
Stk. 3 a, (gifte Mænd
og dermed ligesti1lede), og for andrn 'l'jenestemænd, der er
fyldt 35 AaJ.·, og som Staten ikke yder Op
lt0ld med fold Forplejning, udgør Kon
junktmtillæget fra 1. April 1925 at regne
følgende -aarlige Beløb:

.

For Tjenestemænd
med Grundløn og Alderstillæg:
Under 1500 l(r. 1 :i al' det sa111lcdc Beløb.
Fr,L 1,500-- 1,5U9 Kr.
501 Kr. aarlig
1,600- 1,799 •
:'!10 »
5lt0 >,
I ,800- 2,39U >
555
2A00- 2,899 >
570
2,900- 3,390
600
3,400- 3,899 '
613
:3,900- 4):l99
630 >
4,400- 4,899 >
660 >
4,- 900- 5,399
690 "
:'i,4-00- 6,399 >
735
6,400- 7,399 >
810 >
7 /•00- 8,:399 ,,
noo
8,400-10,399 >
10,400- ell. derover J,050

§ 87.
Stedtillæget udbetales efter <le i § 31
fastsatte Regler og bel'egnes efter det Sted,
hvor den paagældende Tjenestemand gøl'
Tjeneste, henholdsvis har Bopæl, den 1. i
den Ma.aned, i hvilket Beløbet udbetales.

•

'

§ 88.
Bestemmelserne i § 84, Stk. 1, orri Sted
tillægets Størrelse vil være at revidere
samtidig med Revisionen ;af Bestemmelser
. ne om Konjunkturtillæg.

,,

'

•
'

tk. 2: For alle øvrige '11jenesterriænd
fastsættes fra 1. April 1925 at regne Kon
junkturtillæge-t til 2/, af de i Stk. 1 nævnte
Beløb.
Stk. 3: Konjunkturtillæget udbetales
efter den højere Sats, for saa vidt Tjeneste
manden opfylder Betingelserne herfor se-

§ 2.
Kapitel 6 i Lov Nr. 489 af 12. Septem
ber 1919 affattes saaledes:
§ 98.
Stk. 1: Der ydes samtlige Statstjeneste
mænd et ikke pensionsgivende Tillæg, der
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nt' t Dagen før Tillrege t [0 rfalder til Bf' taling.
stk. 4: aar "'·amlevende .Ægtefæller
begge 'l' berettigede til Konjunkturtillæg,
udbetales d(' r Manden Konjunkturtillæg
efter .Reglerne i s tk. 1. Hustruen -udbetales
der Konjunkitm,tillæg efter Reglerne i stk.
1, hvis hun er over 35 a.r og ikke har
Ophold med fuld Forplejning fm staten,
ellers efter Reglen i tic 2.
tic 5: For hver 2 fulde Porl-iun( 'l' (2 X
8 tig0r
54 Kr.), hvormed DyrtidstillælJ'et
0
over eller falder under Dyrtid tillæget 702
Kr. aarlig til gifte Mænd og dermed lige
stillede forhøje14 cll('r ned:-te
t ites l\. onjunk
turtillægd med 10 p ( 't. beregnet af oven
nævnte a.arlige Beløb.
tic 6: Ved u dregning af Konjunktur
til læget bort(rn st-eI) Brøkdele a.[ Øre i d(I
111aan dligc Beløb, der bliv(' r al udbetale.
§ 100.
1: Enhver, der pen8 ioneres i Hen
hold til dennC Lov, ydes der et Konj-unk
turtillæg, s om beregnes efter RehlJ'lerne i §
99, dog saaledes, at Pens ionens størrelsC
træder i Stedet for Tjenestemændenes
Grundløn og Alders tillæg. De i § 69
n·t"evntc forældreløs c Børn oppebæær dog
Konjunkturtillæget efter højestc ats.
tk. 2: Konjunkturtillæget udbetales
maanedlig og forud sa.mmen med PCnsio
nen.

stic

.

§ 101.
Fo1·slag om Revision a,f ovennævnte
Bcstemrnels er s kal fremi:,æt,tes ene t den
1. Marts 1928.
§ 3.
Denne Lov træder i Kraft den 1. April
1925.
Bemærkninger til Lovforslaget.

Ve<l Lov r 113 af 2 . Marts 1923 bleY
der truffet Bestemmelse om Konjunktillæ
gcts tørrelse i de to Finansaa.r 1923-24
og 1924-25.
tatens samlede dgift til
Konjunkturtillæg androg ved denne Lovs
Ikrafttræden ca. 35,5 Mill. Kr. aarlig. Ved
J

s

u

Luven nedAattes Beløbenesucces sivt saal Cc1,~S , a.t der ialt sparedes for Staten ca.
10 770 000 Kr., nemlig i Finansaaret
1923-24 ca. 3 340 000 Kr. og i 1924-25
a. 7 430 000 hr., hvoraf ca. 2 045 000 Kr.
falder paa indeværende Finansaars s idte I( va1-lbal, saaledes æt det Aarsbe
løb, hvormed Konjunk.turtillæget er ned
brag.t v(}cl 2 Aars Periodens Af,slutning,
er oo.
1 8 0 0()0 Kr. A arsbeløbet udgør
,ilt,_'aa ved FinanNI
· arl •ts udløb ca. 2'7,3
Mill. Kr. (35,5 ...;- 8,2).
l den Tid, der er forløbet h·iden Ved
tage! C'n af Loven n [ 28. Marts 1923 har
,.,
Leveornkn tninlJ'ernc
værnt s tadig !',tigendc.
DI' t alminuelilJ'c PriHtal er gaaet op fra. 198
til 221; Tjenes lemændenes Dyrtidstillæg
(beregnet efter Sa,ts en for gifte Mænd og
dermed ligestilleu-•) er i g amme 1"'id steget
l'r.:i 4 6 Kr. til 702 Kr. aarligl. Denne Op
gang i J) yrtidstillæ"et
har imidlertid kun
I::'
delviti raadet Bod paa den almindelige
Pri;:stigning, og da Konjunkturtillægets
foran omtalt, Nedga11g har virket i mods at Retning, er der i den rrrd , i hvilken
sids te Konjunkturtillægslov har været
gældende, sket en ænkning a.f Tjene te111andSStandens økonomiske iveau. 1ie
lJ' •n har derfor, da Forslaget om en
gl' rino<
Revi ion af Loven skal forelægges inden
1. Mar Is d. A. fundet det rimeligt, at Kon
junkturWlæget i det væsentlige føres til
bage til den Størrelse, det havde forud for
den omtalte Revision. De SaJtser, der forc8 laas i nærværende Lovforslags § 2, Un
derparagraf 99, 1. tk., er de samme, s om
var gældende i Finansaaret 1922-23, idet
man dog har omregnet Tallene saaledes,
at der ikke biver Brøkdele .af Øre i Maa
ned udbetalingerne.
Derimod er den
ved den s idste Konjunktmtillægslov ind
førte Ordning, e:llter hvilken ugifte T'jenetemænd undCr 35 Aar (og de med disse
li 0 estillecle 'I jenestemænd med fuld For
plejning) kun oppebærer 2/a af det fulde
Konjunkturtillæg, opretholdt.
Den ved Lovfor lagets Konjunkturtil
lægsbesternmelser foraarsagede Merudgift
for taten er beregnet til 7 ,1 Mill. Kr.

,.

('
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Samtidig med at Satserne foreslaas æn slag om i nærværende LovforsLag, men
drede, stilles Forslag om, at Konjunktur dette vil være at fastsætte paa Finansloven
tillægets Størrelse gøres .afhængigt af efter Indstilling af Lønningsraadet i -Over
Prisbevægelsen, dog ved en noget Lang ensstemmelse med den hidtil fulgte Prak
sommere Bevægelse end den for Dyrtids sis. Det bemærkes i denne Forbindelse, at
tillæget gældende, idet Konjunkturtillæget medens der hidtil er afgivet Indstilling
kun ændres, naar Dyrtidstillæget stiger hvert A,ar om Ændringer, i Klass, ificerin
eller falder med 2 Portioner, (jfr. Lovfor- · gen, har man ment, at det fremtidig vil
slagets § 2, Underpa.ragraf 99, Stk. 5). være tilstrækkeligt a.t have en Regulering
Man har dog ment, at en Revisionsbestem hvert 3. Aar, dog saaledes, at den første
melse vedvarende var ønskelig, og det Omregulering, som finder Sted efter nær
fores1,aas, ait der senest 1. Mart, s 1928 skal værende Lovforslags Vedtagelse, skal
forelægges Forslag til Lov om Reglernes foreg.aa efter 1 Aars Forløb. - Med Hen
Revision.
syn til Grundlaget for Bedømmelsen af
Foruden Bestemmelserne om Konjunk Byernes Placering paa de forskellige Sat
turtillæg indeholder nærvl:Prende Lovfor ser, foreslaas vedvarende, at Udgifterne til
sla.g Ændringer i de gældende Regler om Husleje og kommunal Skat tillægges over
Stedtillæg. Det er Finansministeriets Op vejende Betydnil1g, men i Modsætning til
, ng til ogsaa at ta
fattelse, ait det navnlig er i Byerne og af tidligere gives der Adga
ge
Hensyn
til
saa.
d
anne
ganske særlige
disse igen navnlig i de større Byer, at Tje
nestemændenes Vilkaar ,tiltrænger en For Forhold for Levevilkaarene, s, om ma,atte
bedring, navnlig fordi Udgifterne til Hus kunne begrunde en Forandring.
Merudgiften ved de foreslaaede Æn
leje og Ska
, t her ofte virker stærkt tryk
dlinger
i Stedtillægsbestemmelserne er be
kende. Og hvad Hovedsta.dskommunerne
(København , Frederiksberg og Gentofte) regnede til 2,6 Mill. Kr., saialedes at den
angaar, viser det sig, naar man sammen samlede Merudgift ved nærværende Lov
ligner Tjenestemandslønninger og Lønnin forslag for Finansa.aret 19·25-26 andr,ager
ger for tilsvarende Arbejdere i de fri Er ca. 9,7 Mill. Kr.
hverv, at Staitslønningerne i visse Tilfæl
de ligger under de fri Erhvervs Lønninger.
1. Behandling a
, f Lovforslaget fandt
Under disse Forhold har Regeringen Sted den 26. Februa.r, og saavel den social
fundet det rimeligt, at en Del af den Mer demokratiske Ordfører som det radikale
løn, som man ved denne Lejlighed fore P,artis Ordfører gav det fremsatte Fo,r.slag
slaar ydet Statstjenestemændene, bliver gi sin Tilslutning. Derimod stillede Partiet
vet ved en Forbedring af Stedtillæget. Venstre sig fuldstændig afvisende, hvilket
Denne Forbedring har man ment det naturligvis ikke kan forundre Tjeneste
rigtigt at foretage dels ved en Forhøjelse mændene efter den Holdning, Partiet hid
af selve Stedtillægssatserne, dels ved at til har indtaget, na.ar Tjenestemændenes
Antallet af Stedtillægssatserne forøges vitale Interesser skulde varetages. Dette
til 5, hvoraf den højeste Sats fremtidig for P.arti repræsenterer da ogsa.a udelukkende
beholdes de 3 Hovedstaidskommuner, me Bondeinteresser, og det gaar forhaabentlig
dens der samtidig oprettes en ny Stedtil efterhaanden ogsan, fuldstændig op for
lægssats for Byer og Landkommuner, Tjenestemændene, at fra dette Pa.rti kan
hvor Levevilkaarene paia Grund af sær disse ikke vente noget godt. - Det konser
lige Forhold, navnlig en særlig høj kom v.ative Folkepartis Stilling var den, at man
munal Skat er dyrere end i ·almindelige mente, Tjenestemændenes Krav burde
imødekommes, men samtidig hermed stille
Landkommuner.
Hvilke Byer, der skal henføres til de de Partiet Krav om, ait Finansministeren
forskellige Satser, er der ikke optaget For- skulde anvise Dækning for det Beløb, der

--
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skulde anvendes. Et saadant Spørgsmaal
mente Finansministeren, det ikke var be
rettiget a.t stille ud fra den Forudsætning,
at man, naar man stillede sig velvillig
. overfor selve Realiteten i Sagen, maatte
støtte Forslaget og afvente det Tidspunkt,
da det kunde overses, hvorledes Statens fi
nansielle Stilling vilde blive. Fors1aget
•
fremkald•t, e iøvrigt en bevæget Debait, men
vi mener dog, at der ingen Grund er t1l
at være nervøs, Resultatet bliver vel nok,
at Forslaget ophøjes til Lov.
Forsla, gei hen vistes til Folketingets
Lønningsudvalg.

Pinstrup'.ske Fløj, som havde mest travlt
med ,at faa Tjenestemændenes Lønninger
ned.
Naar disse Linier læses, er Lovforsla
get antagelig gennemført i Rigsdagen.
Spørgsmaalet er da, om alle Tenestemænd
er tilfreds med den i Lovforslaget trufne .
Ordning? Landets for,skellige Dagblade
har i den sidste Tid hai\t alenlange Spal
ter omhandlende dette Spørgsmaal under
Overskrifter som f. Eks. »Millionbevilling
til Tjenestemændene« - »TjeneSltemænde
ne bruges som Valg.flæsk«, »Lokkemad
til Tjenestemændene«. Disse Artikler har
•
indeholdt stor politisk Redegørelse hver
for sit Parti. Med andre Ord, der er gaaet
Politik i Sagen! Alle Blade er dog enige
om, at der er stor Tilfredshed iblandt Tje
nestemændene ved -den trufne Ordning.
»Dansk Lokomotiv TidendP« er mere re
serveret i sn Udtalelse, idet B1adet skriver:
»Der er efter den Maade, Forhandlingerne
er forløbet paa, al Grund .til at sige Mini
steriet Tak for den Forstaa.else, der vises
Tjenestemændene.« - Mwaske er man der
klar over, at den trufne Ordning
• ikke er
tilfredsstillende, hvad den nemlig ikke er,
og det af 1to Grunde. Dels er det bevilgede
Beløb alt for lille, dels er Maaden, hvorpaa
Stedtillæget bliver ordnet, forkert. Lad mig
begynde med at sige, 1at ingen faar for
meget, men det, der gives til Grund for, at
København skal være 120 Kr. over de
større Provinsbyer, er ganske misvisende,
for ikke a.t ,sige noget værre.
En af Jernbaneforbundets fremTagen
de Mænd har fortalt mig, at indenfor For
bundet begrundede Københavnerne dette
med, at vi ude i Provinsen alle havde Ko
lonihave, samt Lejlighed til a.t holde baa
de Høns og Ged. - Aa ja! der er maaske
Københavnere,
som tror, at vi ude i Pro
•
vinsbyerne gaar rundt med en lille Herre
gaar,d pa.a Ryggen, som vi i vor Fr1tid
• kan
dyrke og deraf have en saa stor Aars,ind
tægt, saa vi kun regner med vor Løn som
Lommepenge. Jeg tror ikke paa, at no
gen Københavner indenfor Dansk Loko
mot, ivmands Fo_rening ser saaledes paa os

..
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Det sidste Aars Prisstigning har vist
nok bevirket, a.t alle P,artier klar over, at
Tjenestemændene har været Genstand for
en ganske uberettiget og ganske uforsvar
lig Nedskæring i de sidst forløbne Aar. I
sl'lmme Periode, som Tjenestemændenes
Lønninger er tvunget ned, har den øvrige
Befolknings Indtægter været stigende.
Ifølge »Statistiske Efterretninger« har
Indkomsten for 19213 udgjort 3175 Mill. Kr.
imod 2954 Mill. Kr. i 19-22. Det er en
Incltægtsfrem�ang paa 221 Mill. Kr., som
vore ærede Medborgere har formaaet at
skaffe sig som Modvægt overfor Prisstig
ningerne. Skatteydernes samlede Formue
er i samme Tid vokset fra 10 263 Mill. Kr.
til 10 555 Mill. Kr. I denne Fremgang haJ.'
Statens Tjenestemænd ikke kunnet deltage,
da de i samme Tid maatte afgive 10 Mill.
Kr. af deres Indtægt til den slunkne Stats
kasse. Det er ikke alene Byerhvervene,
den overfor skitserede Stigning falder p,aa.
Ogsaa Landboerne har i samme Periode
forøget deres Indtægter ganske godt. En
saadan Indtægtforøgelse
er i og for sig
•
glædelig, hvis disse Klasser, som har strø
get denne store Gevinst, ogsaa kunde unde
Tjenes,temændene økonomisk Balance.
Men det er ne_top disse Klassers Repræ
sentanter i Rigsdagen og da særlig den

..
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ude i Provinsen, hvad ogsaa er aanske
fejlagtig, i den Retning har Yi ikke større
Muligheder end vore ærede Kolleger i Kø
benharvn.
Finansminis terens Begrundels e for
Forhøjelsen af Stedtillæget i København er
i Følge Dagbladene 1) den større Udgift
til Befordring, 2) de særlige Beklædnings
krav, samt 3) .at Stedtillæget i København
ikke er ændret siden 1919.
ad 1) Med den s ærlige u dgift til Be
fordring menes vel i Røaliteten Sporvogns
penge. I København kører man langt for
20 Øre frem og 20 Øre tilbage. Rundt
regnet bliver det 10 Kr. om Maaneden.
Men Benyttelsen af Sporvogn skaraner saa
. Fodtøjet i mange Tilfælde, ogsaa Beklæd-·
ningen. Den prooentvis e Del af Tjenes,te
mænd, som nødtvungent bor langt fra I'je
nestestedet, er vel ikke større i København
end i Provins en, hvor man paa denne Kon
to har et Par Støvlesaa.ler itil 8 Kr. om
Maaneden + hyppig Nyanskaffel8 e af Fod
tøj, saa Merudgiften for København bliver
minimal.
ad 2) At man i København nødvendig
vis maa gaa pænere klædt end i Provin
sen, synes ikke indlysende. narere bliver
det modsatte Tilfældet; thi en Lokof. eller
Lokofb. i en lille By er kendt af alle, i en
større By af mange, mens vore Kolleger i
København er saa godt som ukendte.
ad 3) At Stedtillæget i København ikke
er ændret siden 1919, beviser ikke, at Kø
benhavnerne ,har faaet for lidt -siden 19HJ
i Forhold til det øvrige Land. Foreløbig
er det kun anerkendt, art de øvrige Provins
byer, som nu er i Klass e A, siden da ret
teligs, t bør placeres der. Dernæst anføres,
at de almindelige Levevilkaar er taget med
i Beti�agtning denne Gang. Det er vel nok
bekendt, at København i den Henseende
ikke nær kommer paa Højde med f. Eks.
Aalborg, Randers eller Aarhus. Her skal
nævnes Københavns Grønttorvs Priser,
som ligger langt under de tilsvarende Pri
sCr i Aalborg. Kød er ogsiaa billigere i
København end her. Øvrige Varer til
Husholdningen er, naar man henvender
0

sig de rigtige steder, billigere i København
her. Tøj O"
tøvler købes langt billigere
0
i K0benhavn end her. G as, Lys og Kom
munekoks er billigCre i Københa.vn end i
Aialborg. Tilbage er de hidtil anvendte
Faktorer i Beregningen: Skat og Hus leje.
Skatteprocenten er i Aalborg i Aar 11 i
København 6¼. En Lokomotivfyrbøder i
Aalborg maa 8 vare i KommunesIDart fra
150 Kr. til 400 Kr., .saa kan Københavner
ne selv sammenligne. Huslejen i Aalbora
~·
lir maask e ikke i al Almindelighed saa høj
s om i København, men for Tjenestemænd,
der er tilflyttet de ,to Byer i de s enere Aar,
næppe meget forskelligC. For en 2 Væ
relses Lejlighed i Aalborg betales fra 400
til 00 Kr.
De ærede Forhandlere burde have haf.t
for Øje, at man i de store Provinsbyer kan
_
stedtillæg som i Køben
tilkomme s,amme
havn. Fohaabentlig vil mange Tjeneste
mænd vide at proteIStere mod denne Del af
For slaget, saa en Oprykning for de større
Provinsbyer snart kian finde Sted. En til
fredsstillende Ordning opnaas vianske
ligt for alle Parter, det er rigtigt. Men
man kal ikke derovre i Hovedkvar.teret bi
bringe det Indtryk, at vi ikke er klar over
vore Levevilkaar sammenlignet med de til
svar('nde i København.
A. 34.

t'nd

Den ærede Ind sender har til-dels Ret i
Betragtninger, men det er noget uhel
digL at skille MedJe111merne, som det skeL·,
i Københavnere og dem udenfor Køben
havn. Vi skal ikke indlade os paa at de
ment rn hvad I• orbundsmanden har for
talt Ind nderen, det maa staa for Indsen
cleren Regning; mCn vor Ledelse, i hvilken
der er Fletrtal n,f Provinsfolk, har. meget
vel ,:Iet de paapegede Uretfærdigheder,
hvorfor der ogsaa under Forhandlingerne
er ,gjort Fosøg paa rat ophæve de paape
gede Fejl, omend uden det ønskede Resul
tat. Paa. den anden side vil det ,altid blive
vanskeligt at naa Lil et Resultat, 8om all
kan erklære for helt tilfredstill�nde og ret
færdigt, ligesom det vel ogsaa vil blive
SinC
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vanskeligt at forlige Modsætningerne i Op
fattelserne iaf, hvor stort tedtillæget bør
være de forskellige teder. Den ærede
Indsender Opfa,ttelse af ·Forslagets hurti
ge Gang gennem Rigsdiagen er noget for
optimi tisk, hvilket vil fremgaa .af Be
mærkninger andet 1te<ls i Bladet.
Vi -sl al endelig til Oplysning for den
ærede Indsender meddele, at Aalborg, for
saa vidt ikke den nye Bestemmelse var
kommet med om Levevilkaarene, vilde væ
re rykket n d paa at en under den den
for Tiden staar paa.
Red.

VOR PENSION
Det har siden Tjenestemandslovens
Ikrafttræden været den almindelige Opfat
telse, at den Bestemmelse i nævnte Lov om,
at man kan vælge Pensionen beregnet efter
de ældre Pension r--egler, kun i ganske
særlige Tilfælde vilde fra.a praktisk Betyd
ning, særlig da de Love (Nr. 660 af 2-2.
Decbr. 1919 og I r. 713 af 22. Decbr. 1920),
om hjemlede Tillæcr til de ældr Pensio
ner, vai- af ga,n ke midlertidig R arak,ter
(skul-de forny,es hvert Aar).
agen har imidlertid kiftet Karakter,
efter at disse Loves Be temmelser i Hen
hold til Lov I r. 173 af 1. Maj 1923, gæl
dende fra 1. Juli 1923 e1· blevet permanent,
og efter at Tillæget er steget til 35 pCt.
henholdsvis 30 pCt. (for Pensioner under
eller over 840 Kr. aarlig), idet der nu i ikke
faia Tilfælde kan paaregnes højere Pen
. ·ion, selvom denne udregnes paa Grundlag
af de ved Udgangen aJ: Aaret 191 gælden
de Lønningslove uden Hensyn -til de ved
senere Lov opnaaet Lønning forbedringeT,
naar der lægge 35 p 't. henholdsvis 30
pCt. til.
At kl,arlægge en saa vanskelig Sag i sin
Helhed i en kort Blada,rtikel vil ikke være
mulig, men i det følgende skal gives nogle
Udtale! er, der forhaabentlig vil lette Sa
gen noget, naar Valget kal træffes.
Man maia selvfølgelig traks se b01-.t fra

alle, der er forfremmede e�e1· 1. Oktober
1919, men tilbage bliver en -tor Del Tje
nestemænd lige fra Direktører til f. Eks.
en eller anden Portør paa en \{øbenhavnsk
tation, hvilken sid te, ansa,t i Begyndel
en iaf 1919 - saafremt han opnaar en
Levealder af 64 Aar - altsaa om ca,. 30
a 40 Aar, vil kunne opnaa 8 Kr. mere
aarlig i Pension efter Bestemmelserne i
Statsbianeloven af 1903-08 end efter 'fje
nestema.ndsloven.
I det mellemliggende Tidsrum vil han
faa me t efter Tjenestemandsloven.
Sagen vedrører dog særlig det . tore
Antal Tjenes•temænd, hvis Pensionsbeløb
efter de ældre Bestemmelser bliver højere
nd efter Tjenestemandsloven, og som nu
og •et Stykke Tid ud i Fremtiden kan faa
højere Pension, niaar den beregnes a.f Ved
kommendes tidligere lavere Løn, idet 35
pCt. henholdsvis 30 pOt. Tillæget kommer
til.
For Lokornotivpersonalets Vedkom
mende skal anføres, at alle de ældste Lo
komotivførere, alle Lokomotivførere, ansæt
efte1· 1903, amt alle Lokomotivfyrbøder
kun kan sbaa sig ved at faa Pension be
regnet efter Tjenestemandsloven. Det skal
anføres, at højeste Pension efter Tjeneste
•
mandsloven Regler er 2 733 Kr. 33 Øre
aarlig for n Lokomotivfører, medens -den
efter de ældre Bestemmelser med 30 pCt.
Tillæg kun udgør 2 591 Kr. aarli.g.
Bestemt at paiapege, hvem der vil staa
sig ved ait vælge gl. Bestem., og hvem Tje
ne teman<l loven, vil i mange Tilfælde væ
re ugørligt, idet i hver enkelt Tilfælde An
sætte! e dag, Alder samt Spørgsmaalet om
Af kedsaar og Dødsruar vil komme .til at
s pille en Rolle.
Et Ek ernpel vil anskueliggøre devte. En'
Lokomotivfører, født 1874, ansat 1893, Lo
komotivfør r 1903 vil have følgende Pen
sion at regne med:

1925
1928
1930
63

Efler Lov
af '"i• 08.

2591· •Kr.
2591 »
2591 »

Efter Tjenestemandsloven.

2391 Kr. 67 Øre
2596 » 67 »
2733 > 33 »
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Heraf vil altsaa ses, •rut denne Tjeneste
mand i Øjeblikket vil staa 1sig ved at vælge
de ældre Pensionsbestemmelser; men i
1928 vil han faa ca. 6 Kr. mere aarlig
efter Tjenestemandsloven og i 1930 ca.
140 Kr. mere aa.rlig. Hertil kommer s,aa
det til enhver 11 id gældende Dyrtids- og
Konjunktur.tillæg.
Enkepensionen beregnes e:llter
• de ældre
Bestemmelser til Halvdelen af Mandens
Pension, hvortil kommer fornævnte 30 p(J t.
rr,mæg, medens den efter Tjenestemands
lovens Regler beregnes til 1/s henholdsvis
1
/a af Mandens pensionsgivende Indtægt,
eftersom Manden endnu ikke er pensions
berettiget eller ikke har en Pensionsalder
af 5 A.ar eller opfylder disse Betingelser.
Ved Valget nu vil dette Spørgsmaial in
gen Betydning faa, thi Enker efter de Tje
nestemænd, som vælger Pension efter gl.
Bestemmelser, vil i Henhold ,til § 6 i Lov
Nr. 173 af 1. Maj 1923 være berettiget til
at faa deres Enkepension fastsrut efter de
Pensionsregler, som V'il være gunstigst for
dem.
N aiar et Valg af saa stor Betydning for
dres af Personalet, burde alt ligge klart,
.saa at ingen Tvivl var mulig, men i Ste
det for som i de tidligere StatsbaJ1elove jfr. sidst Staitsbianeloven af 1903-08 § 30,
2. Stk. - at have indsat i Tjenestemands
loven en Bestemmelse om, at man ved Af
sked, henholdsvis Død, kan faa Pension
efter de Regler, som til enhver Tid vil give
det højeste Beløb, saa forlianges et Valg
inden en bestemt Dag - 1. April 1925 og hvem siger saa, at det Grundlag, der
nu er bestemmende for Valget, er fast.
Er Tjenestemandslov:ens Grundlønnin
ger og Alderstillæg fast for al Fremtid?
Kan man gaa ud fra, at nævnte Lov
Nr. 173 af 1. Maj 1923, selvom den i Øje
blikket er ligesaa permanent som Tjeneste
mandsloven, vil blive bevaret i Fremtiden?
Alle disse Ting maa tages i Betragt
ning, naiar man skal vælge.

..

J. H.

NUTIDENS DAMPLOKOMOTIVER
Trafikens mægtige Opsving i de sidste to
Aartier har naturligvis overvejende stillet sta
dig større Krav til Lokomotivernes Ydeevne.
Trækkraft og Hastighed er vedvarende saaledes
forøgede, at navnlig Amerikanerne nu hyppigt
er naaet til den Grænse, som de driftssikre For
dringer stiller til Broer og Overbygning.
De amerikanske Lokomotivbyggere søgte i
det væsentligste at tilfredsstille den vældigt sti
gende Trafiks forøgede Krav ved at forøge de
koblooe Aksler (Mallet Lokomotiver) og ved be
tydelig Forhøjelse af Akselstrykket. Dette var
muligt i det lykkelige Amerika til Dels paa
Grund af den •bedre Overbygning, men navnlig
grundet paa Lokomotivbyggerens større Bevæ
gelsesfrihed der.
Trods al Konkurrence med elektriske Loko
,I
mofaver og Motordrift
har Damplokomotivet sta
digt kunnet hævde sig som det fornemste Tra
fikmiddel, og saa sent som i ,Maj 1923 skriver
det amerikanske Tidsskrift »Railway Age•:
»Hvor elektrisk Strøm kan fremstilles med
Vandkraft er en meget billig Togbefordring mu
lig, men hvor Strømmen skal frembringes i et
Dampmaskineanlæg er de ventede Fordele ikke
saa sikre.•
Paa den tekniske Højskole i Hannover har
Dr. Ing. Metzeltin holdt et Foredrag om Nuti
dens Damplokomotiver, ,som giver en glimrende
Oversigt af Damplokomotivets Udvikling gennem
Tiderne, som viser de store Resultater, man
er naaet til med det moderne Lokomotiv og
belyser de Perspektiver, som aa.bner sig for
Damplokomotivets videre Udvikling i den kom
mende Tid. Foredraget, som er offentliggjort
i »Hannomag Nachrichten«, skal vi i det føl
gende meddele.
Damplokomotivet, Nutidens vigtigs, te Trafik
middel, er nu allerede over hundrede Aar gam
mel. Efter adskillige Udviklingstrin fremstod
det allerede for os i • Racket• (Raketten), som
Stephenson leverede i 1 29 til Liverpool-Man
chester Banen og i Grundsætningen som den
endnu anvendte Konstruktion. Den uindviede
maatte mene, naar han hører dette, at Loko
motivbygningen ikke havde b, ragt det videre i
disse hundrede Aar end ganske simpelt forøget
Størrelsen, saaledes som man ved at lukke en
sammenlagt Avis op faar et stadig større For
mat.
Faktisk er Forstørrelsen en ganske væ1dig.
»Racket« havde 13 m2 Hedeflade, vejede 4 t og
ydede ca. 25 HK. Det nyere amerikanske Nor
mallokomotiv har 630 m2 Hedeflade, en Vægt
af 165 t og en Trækkraft rpaa rund.It 3000 HK.
(se Fig. 1). Alene hvad en saadan Forøgelse
indeholder i sig af aandeligt Arbejde, vil man
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1923
Pensylvaniabanens Normallokomotiv.
Hedeflade = 630 m 2•
Tjenstvægt�= 165 t.
Trækkraft = 3000 HK

E'ig. 2. Tyske Tenderlokomotiver som Størrelsessammenligning Litra 3 (Rangermaskme) Tjenstvægt
Litra T 20 Tjenstvægt = 127 t.

1829
Rocket
Hedeflade = 13 m2•
Tjenstvægt = 4 t.
Trækkraft = 13 HK.

Fig. 1.
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kunne tænke ig. Har man bygget en Dampma
skine paa 3000 HK., saa YOYer man sjældent
straks et Spring op til 6000 HK., fordi mangt
og meget unddrager sig Beregning selv her, hvor
man bygger Maskinen paa fast Grundlag. Hvor
meget mere da ikke ved et Lokomotiv, hvis Un
derdel er en vaklende Vogn, om ved enhver
Ujevnhed ved Banen, Yed enhver Eftergiven
af Underlaget, ved enhver daarligt anbragt eller
ved Driften udkørt Kun er udsat for Paa
virkningen, som kun tilnærmelsesvis l,ader sig
vurdere, hvis Drivværk ikke skal arbejde tilfor
ladeligt i rene og varme Ma kinrum, men ude
i Storm og Uvejr, i Støvskyer og Snestorm, i
Hede og Kulde, hvis talrige arbejdende Dele
Lokomotivføreren i Modsætning til Maskinpas
seren ikke •bestandig kan iagttage ved at føle
dem efter. - Og et stort Iltogslokomotiv har nu
undertiden 20 Aksellagen\ 10 Stanglagere, 4
Krydshoveder og 8 Paralleler.
Ved den Præstation, som ligger i Forøgelsen
af Lokomotivets Størrelse, maa man ,tage i Be
tragtning, i hvilket snævert Rum, naar der tåles
om evropæiske Forhold, man maa indpasse et
saadant fuldstændigt Dampanlæg paa,200O HK.
med Kedel, Maskine og Gangtøj. 3 m i Bredden
og 4,5 m i Højden staar til Disposition. Kun
Længden er ubegrænset, men ogsaa dette er
kun tilsyneladende, thi straks træder Drifts
bestyrelsen frem og siger, den p.ar kun Dreje
skiver med en Diameter af 20-22 ro. Anlæ
get maa ogsaa kunne optage 30 m3 Vand 15 t
Kul, Gasbelysningsindretning og Lufttryksanlæg
for Bremsen, maa ha,·e Opholdsrum for Betje
ningen og en Række forskellige Indretninger.
Ogsaa for de amerikanske Lokomotiver med
der s 3000 HK. . taar paa det nærmeste kun
det samme Rum, den samme Profil til Raadig
hed. De amerikanske Lokomotiver har derfor
mere udvidet sig i Længden, dog drejer det sig
her stadig kun om faa �I r: ter. For at opnaa
den nævnte -store Ydelse har Lokomotivet natur
ligvis ogsaa maattet drage ig til Nytte de Er
hvervelser eller Erobringer, som har ført til
Dampmaskinens Fuldkommengørelse. Men her
ved har det næsten altid maattet lade det sta
tionære Dampmaskinanlæg Fortrinet, thi meget
som uden videre er muligt Yed Dampmaskiner
kræver hyppigt ved LokomotiYet særlige Hjæl
pemidler for at kunne blive brugbart. Og med
al dette maa Betjeningen blive enkelt og simpel,
thi Førere.n har ikke alene Maskinen at betjene,
men han maa ogsaa, hvad der er langt vigti
gere, iagttage Strækningen.
I 80 Aarene indførtes Compound rirkningen
i Lokomotivbygningen. Hovedvanskeligheden
laa i en Biomstændighed, nemlig i Opfindelsen
af en brugbar Igangsætningsindretning, thi
LokomotiYet maa ætte i Gang i enhrnr Krum-

tapstilling og under Udøvelsen af den største
Trækkraft. Anvendelsen af Compoundvirknin
gen bragte betydelige Besparelser. Men Com
pound-Lokomotivet har ogsaa mange Ulemper
og den tørste er den, at Ydelsen eller Kraft
udfoldel en ikke er tilstrækkelig foranderlig.
Hvi man ved et Tvilling-Lokomotiv antager 20
pCt. og ved et Compound-Lokomotiv 40 pCt. som
normal Fyldning, saa kan man med en Maksi
malfyldning paa 70 pCt. for en kort Tid faa
Tvilling-Lokomotivets Ydelse sat 3 1/2 Gang op,
medens Compound-Lokomotivets ikke stiger til
det dobbelte.
Denne Om tændighed forklarer, at man med
Indførelsen af den overhedede Damp, som be
gyndte ved Aarhundredskiftet, i mange Tilfælde
vendte tilbage til Tvillingvirkningen, tilmed da
Besparelsen ved den overhedede Damp var -stør
re end ved Compoundvirkningen. To Cylinder
Compound-Lokomotiver bliver nu næppe byg
get mere. Paa Grund af deres roligere Gang
fore-trækkes 4 Cyl. Lokomotiver, men dog for det
roe te som Compound-Lokomotiver. I de :Senere
Aar kommer dog i -stedse stigende Grad Loko
motiver med enkelt Trillingdrivværk til Anven
delse, det vil sige med tre lige store Højtryks
cylindre, og med hvilke man kan opnaa om
trent de-t samme rolige Løb som med 4 Cyl.
Lokomotiverne. I u bliver ved større Baner næten kun udelukkende anvend-t Overheder-Lo
komoti"l:er. De finder ogsaa udstrakt Anvendel
se paa Side- -og Privat-baner særlig med Smaa
rørsoverheder.
I denne Forbindelse maa ogsaa Ventilstyrin
gen nævnes. »Hannomag« har for snart 20
Aar siden bragt Bevis for, at Ventilstyring er
mulig i Lokomotivdrift -0g har bygget et stort
Antal Lokomotiver med Ventilstyring (Lentz)
særlig til de oldenborgske Statsbaner. I den
nyeste Tid finder Ventilstyringen ogsaa temme
lig udstrakt Anvendelse i Østrig. Ventilstyrin
gen opnaar i Sammenligning med Stempelgli
derstyringen i Begyndelsen næppe nævnevær
dig Dampbesparelse; men medens en Glider i
Drift bliver stadig mere utæt, saa ·bliver en Ven
til med Tiden tættere, selv om den i Begyndel
sen er noget utæt. Under alle Omstændigheder
formindsker Ventilstyringen Vedligeholdel-ses
omkostningerne, -thi Vedligeholdelse koster man
ge Penge. En yderligere Fordel ved Ventilsty
ringen vil ligge deri, at man kan gaa maaske
30-50 pCt. højere med Overhedningen, fordi
Ventilerne i :Modsætning til 'Stempelglidere ikke
behøver at smøres. Men Fordelen ved denne
-større Overhedning vil man kun kunne udnytte,
naar man udmaaler Cylindrene saaledes, at
man kan køre med smaa Fyldninger. Ved Fyld
ninger paa 30-40 pCt. er for Tiden den ned
strømmende Damp endnu overhedet.

.
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Fig 3. De tyske Hig baners D Godstogslokomotiv Litra G 7' og 1 D Godstog lokomotiv Litra G

.G 8'.

G 7'.

Hedeflade = 225,4 m 1•
Tjenslvægl = 83,4 l.
Trækkraft = 16 00 kg.

Hedeflade = 153 m�.
Tjenslvægl = 52,6 l.
Trækkraft = 12250 kg.

} or smaa Fyldninger er de nu ,·ed Loko
molivcrne almindelige Kvadrantstyringer ikke
egnede, hvadenten de bevæger •Glid re eller \'en
tiler. Man amender dem da næ ten heller al
drig m re ved tationær Dampma kiner. Løs
ningen vil maa ke ligge i en Ventil tyTing, som
ikke betjene ved Ek centriker, aalede som
f. Ek . ved Caprotti's Ventil tyring,*) som nu
all red over et Aar med godt R ultat er blHet
prøv t ved de italien ke Statsbaner. Ogsaa de
høj re Damptryk, til hvilke vi utvivl omt i den
kommende Tid dl gaa over gør en anden ty
ring ncl Kvadrantstyringen ønskelig. De nu
YæTende Damptryk beløber sig til 14-16 Atm.,
men Lokomotivkecllen kan i in nuværende
'· kikkf' Ise godt bygges for Tryk paa omkring
20-25 tm.**)
Den id te tore Forbedring er Indføre! en
af Fødevand forvarmning som næ ten udeluk
kend . ker ved Hjælp af pildedamp, nemlig
pildcdampen fra Fødepumpen, Luftpumpen
og en Del af :Maskinens pildedamp. Den gi
rnr teoretisk en Besparelse paa ca. 10 pCt. prak
ti k dog gennemgaaende nogle Procent mere,
fordi Kravene til Kedlen bliver sat ned og den
ne derfor arbejder nogle Procent bedre. En væ
sentlig Forbedring er og aa den ved større Ba
ner nu hyppigt i Forbindel e med Fødevand forvarmeren anvendte Kedel tensud killer. Den
næ t } orbedring turde maa ke være Forbræn
dingsluftens Forvarmning ved Spildforbræn
ding ga en.
aar Indførel en af Forbedringerne hyppigt
0)
Vi skal i en senere Art. beskrive denne lyring.
••) I del amerikan ke Tids krifl "Railway and
Lokomolive Engineering" fra Januar beskrive
el Højlrykslokomotiv bygget til "Delaware & Hud
son Jernbanen" og med et Damptryk af 350 pc,und
pr. l] Tomme = ca 24,5 Atm. Over . Anm.

kun er foregaaet tøvende; saa maa man herved
betænke, at Brændselsbesparel e i Lokomoti ,._
tjenesten ikke har amme store Betydnilfg
som i Dampmaskindriiten.
aar en Industri
bedrift har >tre 1000 HK. Dampmaskiner, hvor
af n i Re erve, og man antager, at de to Makin r med Timers Arbejd tid i 300 Dage om
Aar t er belastet med gennemsnitlig 90 pCt.,
saa yder Anlæget i tedet for de mulige
3000 X 24 X 365
26 2 0 000 HK./Timer
kun 4 320 000 HK./Timer,
bliver alLsaa udnyttet til 16¼ pCt.
Men Lokomotiverne ved de store Jernbaner
har tadig kun en Udnyttelse værdi af ca. 4
pCt. Man vil forbavses over dette Tal, men det
er udregnet fra forskellige tore Jernbaner, og
har stadig vi t sig at passe. Dette lave Tal
er paa ingen faade begrundet i Lokomotivet,
thi Reparationer og indbefattet Reservehold vil
under normale Forhold ikke naa de ovenfor
for stationære Anlæg beregnede Re ervehold paa
33 pCt., m n det ligger i Jernbanedriftens Egen
art. Et Lokomotiv paa ca. 1000 HK. vil f.
Eks. under en 3 Timers Kørsel paa langt nær
ikke yde 3000 HK./Timer. Vi maa fradrage
Opholdene og Bremsetiderne (hvor Ydel en er
0) og Igang ætningstiden (hvor Yde! en kun
er
¼). Lokomotivet maa i sin regelmæssige
Turnus og aa køre lettere Tog. Drejer det ig
om Bjerg trækninger, saa vil Lokomotivet den
halve Tid køre uden Damp, nemlig n d ad
Faldene. Efter hver Tur indtræffer en flere
Timers Hviletid. Denne er til Dels nødvendig
for at ren e og efter e Lokomotiverne. Det er
sjældent gørligt omgaaende at returnere fordi
et til varende Tog ikke finde . Be ætter man
Lokomotivet enkelt, saa opvi er det kun 6-8
Timer Tjene te i Døgnet og . aalede kommer
noget andet til. fan er heraf, at An kaffelses-
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Fig. 4. De tyske Rigsbaners Hanomag E Tvilling Overheder Godstogslokomotiv Litra G 10.
Hedeflade

=

202 m 2

Tjenstvægt

=

71,1 t.

Fig. 5. Hanomag 1 C Sidebane Tenderlokomotiv. Litra T 93

Trækkraft

=

15700 kg.

Drift paa en tysk Sidebanestrækning.
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omkostningerne ved et Lokomotiv spiller en
gan ke anden Rolle end ved stationær Drift
og at det er langt vanskeligere at økonomiser�
højere An kaffelsesomkostninger end der. Ame
rikanerne regner, at Lokomotivudgifterne forde
ler sig omtrent som følgende:
1
Brændsel
/s
1
/s ...... Vedligeholde] e og Fornyelse
1
/s . . . . . . Personale.
For Tyskland kan man paa Grundlag af
Driftsberegningerne regne med omtrent de sam
me Tal. Man ser ogsaa Jernbanedirektionens
ikke ganske ubegrundede Frygt for Indretnin
ger, som i højere Grad lægger Beslag paa Fø
reren Opmærksomhed og bortleder ham fra
Iagttage! en af Strækningen. El eneste Uheld,
og med Be kadigelser som ofte maa beregnes
med Millioner Guldmark, er ikke let at udligne
gennem Kulbesparel er. En Million Guldmark
svarer (regnet for 1924) til det samlede Kul
forbrug for 4 Millioner Lokomotiv/km. Sparer
altsaa en Indretning eller Forbedring paa Lo
komotivet 10 pCt. Kul, saa maa der ydes 40
Millioner Lokomotiv/km for at opveje en Uhelds
beskadigelse paa 1 Million Guldmark.
De ovenfor anførte Særegenheder ved Jern
banedriften gælder naturligvis ogsaa for elek
lri ke Lokomotiver. Ganske vist er disse efter
Afslutningen af deres Tur atter tjenesteklar ef
ter en maaske kort Under øgelse; men i Al
mindelighed mangler det returnerende eller
modgaaende Tog, ogsaa de maa vente. Den
fordelagtige Nytte bliver Fortsættelsen af Kørs
len med det samme Tog, som maaske paa Ho
vedstationen har et Kvarter Ophold. I Virke
ligheden har man, navnlig i de Forenede Sta
ter, ladet de elektriske Lokomotiver løbe igen
nem paa store Strækninger, men ogsaa Damp
lokomotiverne.*) Med de nuværende Indretnin
ger med Vipperist o. s. v. er ogsaa Damploko
motivet paa et Kvarter klar til at køre videre.
Man har og aa i Tyskland og ikke blot forsøgs
vi ladet Illogslokomoliver køre igennem, f. Eks.
fra Dortmund til Berlin (471 km) med Perso
naleskiftning i Hannover (Hannover-Berlin
256 km.)
De ovenfor anførte Angivelser om den ringe
Udnytlelsesværdi gælder naturligvis kun som
Gennemsnit. I enkelte gun tige Tilfælde lader
sig opnaa væsentlig højere Udnyttelsesværdier.
Her kan da naturligvis af økonomiske Grunde
de elektriske Lokomotiver vinde Terrain, me
dens der imidlertid efter den almindelige Me
ning vigter en økonomisk Udnyttelse ved al
mindelig Indførelse ved store Jernbanenet, som
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drives med Kul, thi overfor deres Kulbesparel
ser staar for høje Anskaffelsesomkostninger, til
_
hvilke ogsaa yderligere maa regnes Andelene for
Kraftværket, Ledningsanlæget og de nødvendige
Værkstedsanlæg. Dette er og aa den nuværende
amerikanske Anskuelse.**)
Som ovenfor nævnt opviser de elektriske Lo
komotiver nævneværdige Kulbesparelser over
for de moderne Overhederlokomotiver· men
Damplokomotivets Udvikling maa endn.'u paa
langt nær ikke anses for afsluttet.
De Forbedringer, som tidligere er omtalt
• ved
tationære Maskiner, vil maaske have foranle
diget Spørgsmaalet, hvorfor ikke og aa Damp
konden sationsanlæg bliver anvendt ved Lokomo
tiver. Paa dette Omraade er der i den senere
Tid blevet arbejdet meget. Det foreløbige Re
sultat er i Korthed dette, at Stempellokomotivet
vel egner sig for Arbejde med Dampkonden
sa tor, men ikke lader sig bygge. Vil man til
svarende benytte Vakuumet (Røgkammeret),
saa kan man af Hensyn til Profilen ikke komme
videre frem med udvendige Cylindre. Man maa
allsaa tage Rummet mellem Rammerne med til
Hjælp for Cylinder og Drivværk. Derfor maa
Kondensatoren anbringes paa Tend,eren, og den
afspændte Damp ledes derhen. Men da hertil
vil være nødvendig Ledninger med en Diam.
af ca. 600-700 mm og bevægelige Forbindel
ser, saa maa denne Opgaves Løsning foreløbig
strande herpaa. Ganske anderledes ligger dog
agen, naar man gaar bort fra den prøvede
tempelmaskine og vender ig til Turbinen. At
Dampturbinen er en fuldtud brugbar Maskine
�om Drivkraft for et Lokomotiv, og at den selv
mdenfor visse Grænser opfylder alle Betingel
ser, som man maa stille til en saadan Kraftma
skine, det er bevist gennem Bygningen af to
Turbine-Lokomotiver ved Ljungstri:im i Sverrig
og E cher-Wyz i Schweitz. Dampturbinen sæt
ter i Gang under Belastning, den tillader en
hver øn ket Ydel es- eller Hastighedsforan
dring, og hvad der ogsaa er en Fordel, den har
kun rundtløbende - ingen frem- og tilbage
gaaende - Dele, og den sparer ca. 40 pCt. Damp
i Modsætning til Stempellokomotivet med Damp
udstødene, men den kræver herved et Vakuum
paa mindst 85 pCt. Den vil i Fremtiden blive
den karpeste Konkurrent for det elektriske Lo
komotiv.
Turbinen tager kun ringe Plads, og den Ja•*) Saa sent som den '%23 skriver det amerikan ko
Tid� krift "Railway Age": ,,Our be t teøm loco
mollves can now fylly cqual the officiency of
electric lolomotives using current generated in
Hteam power Stations" ,,Vore beg b te Damploko
_
motiver
kan nu fuldkommen maale sig i Ydeevne
med elektriske Lokomotiver, . om bruger Strøm
udviklet i Dampkraftstationer".

*) F. Eks. Mi souri, Kansas og Texas Banen 1090
km. Union Pacific 905 og 775 km. Chicago Burlington og Quinsy 775 km.
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der sig anbringe paa Tenderen, saaledes som
Ljungstrom har gjort, og Tenderen bliver da
Drivtender, eller man kan ogsaa aaledes som
Escher-Wyz-Zoelly og i den nye te Tid
Krupp-Zoelly har gjort det, bygge Turbinen
foran, tværs for Røgkammeret. Sidstnævnte
Konstruktion tiltaler Teknikerne mere. Begge
Konstruktioner lader hele Rummet mellem Ram
merne fri til Kondensatoren. Spørgsmaalet om
Baglænskørsel er hos Ljungstrom løst ved et
Vekselhjulsdrev, hos Escher-Wyz derved, at en
Bakturbine er befæstiget paa Turbineakslen. Det
svenske Turbinelokomotiv har allerede kørt i
lang Tid. I ,Dansk Lokomotiv Tidende« r.
23 f. A: har vi beskrevet Krupps Turbineloko
motiv, som er bygget ·efter det schweitziske
Mønster men med forskellige Forbedringer. Det
prøves paa Strækningen Berlin-Hannover.
Dampen Kanden ation kræver en stedse
Genafkøling af Vandet, da man jo ikke kan
medføre ubegræn ede Vandmængder.
Dette
sker hos Escher-Wyz og Krupp ved et Risle
tag, som er bygget over Tenderen. Ljungstrom
har ·bygget en Kondensator for ren Luftafkø
ling. Forsøgene viste, at om Vinteren, det vil
sige i Frostvejr kunde det nødvendige Vakuum
opnaas, men for ommervarmen strakte den
der byggede Kondensator øjensynlig ikke til.
Vilde man ogsaa vælge den stor nok hertil, saa
maatte man lave Tenderen usædvanlig lang og
bygge ,temmelig stærke Ventilatorer, thi den un
der Kørslen opfangede Luftmængde er ikke til
strækkelig her, .•maledes som ogsaa f. Eks. ved
Automobilkølere.
En Ulempe ved Turbinen for Lokomotivdrift
lør naturligvis ikke forties. Turbinens Økono
mi aftager stærkt med Omdrejningstallet, og
man maa derfor stræbe efter stedse al lade
Turbinelokomotivet løbe med Turbirnms nor
male Omdrejningstal, det vil ige med ensbli
vende Hastighed. Turbinelokomotivet vil der
[or være særlig anvendelig for saadanne Tog,
som køre lange Strækninger med tilnærmelses
vis samme Hastighed. Det vil i det mind te i
sin hidtidige Udførelse være uøkonomisk til
Rangerljeneste og Bybanedrift.
8nhver Varmeteoretiker ved, at man i Damp
driften kun ufuldkommen udnytter den Varme,
som er tillet til vor Raadighed i Kullene, og
at vi f. Eks. med Oliemotoren opnaar en gan
.·ke betydelig højere termisk Virkningsgrad.
Igennem flere Aar har man derfor arbejdet hen
til at gøre Oliemotoren eller Dieselmotoren, som
forbrænder Raaolie, anvendelig for Lokomotiv
drift. Vi har tidligere her i Bladet beskrevent
Diesellokomotivet.
Efter at have omtalt Forbedringerne ved
Lokomotivet, skal nu ikke undlades at give i det
mindste nogle Tal om Kulforbruget. Man maa
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ved Lokomotivet skelne mellem indiceret Træk
kraft paa Omkredsen af Drivhjul ne og den
(' ffektive Trækkraft i Tenderen.
Trækkrog. Da
den indicerede Trækkraft ikke alene tjener Lil
at trække Toget men ogsaa til at bevæge Loko
motivet fremad, saa er denne Trækkraft eh·
følgelig større end den effektive. Hyppigst ser
man den effektive Trækkraft angivet, fordi den
lettest og sikre t lader sig maale ( ved Dyna
mometret). Men denne Værdi lader ig kun
ammenligne, naar den er baseret paa samme
Hastighed. Da nu Lokomotivet ved hurtigtkø
rende Tog opfanger den tørste Del af Luft
modstanden (stigende med Kvadratet af Hastig
heden), saa lyder Forbrugstallene pr. H. IC./
Time i Tenderen Trækkrog rigelig store. [
Damprnaskinbygni11gen er man vant til at regne
med Forbrug tal pr. indiceret H. K./Time, og
vi giver ·her følgende Tal: Et godt Damploko
motiv forbruger under Kørslen med fuld Br
lastning af Kul pr. H. K./Time følgende:
Tvilling mættet Damp .............. l, 0
Compound mættet J amp .......... 1,50
Tvilling overhedet Damp .......... 1,4-2
Compound ovrrhedet Damp ........ 1.37
Compound overhedet Damp med l•\,devandsforvarmer . ............ 1,::!0
og efter gode, uangribelige Bel'egningrr:
Compound overhedet Damp med Fø
devandsforvarnw1.· og Kanden. ation .......................... 0,97:>
Turholokomotiv mPd Fødevandsforvarnwr og Kondensation .. ........ ().(-i!)
Samme med Forvarm11ing af :Forhra'11ding luften .................... O,fi3

kg
,
•
"
•

kg

•

Til lut vil man maa ke spørge, hvor ligger
Grams n for Damplokomotivbygni•ngen? 1 Eu
ropa ligger Grænsen for Tiden - man vil maa
fan har r 1·
ske forbavses - i Trækkrogen.
hele [ellemruropa nojagtige For,;krifler [or
Kobli11gernes Dimensioner. Disse Dimcnsionrr
lill}Lder ikke yderUgere Forstærkninger. Man
kan ikke for ·t.·1.'rke 'Bøjlen, fordi den d,L ikke
vild•e p� e ned i Ga,bet eller Mundingen paa de
gamle Trækkroge. Man kan bellrr ikke for
sla•rke Koblingen, fordi den da vilde hlive Io1·
svær til at en M.and kunde løfle drn. i1a 11
søger derfor for løbig A[hjælpning deri, at man
fremstiller de Dele, hvortil der , tilles de slørsll'
Krav, af ærligt udsøgt og va'rdifuldt Mall'
riale.
aar man er. bort fra denne Begrænsning.
.aa maa Sammenligningen med de amerikanke Konstruktioner, for hvilke der, som tidligere
nævnl, kun staar en lidt lorre Ladeprofil Lil
Raadigbed, lade erkende, al vi og aa for den
europæiske Pro.fil uden Van. keligheder kan
bygge Lokomotiver, hvis Ydeevne er fra 50 Lil ·
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25 AARS JUBILÆUM

100 pC. højeTe end den almindelige. En væ
sentlig Rolle herved spiller nalurligvis ·Aksel
trykket, fordi Hjulantallet er afhængigt heraf,
og dette ma.a man begrænse, hvi. man ikke vil
gaa over til flerdelt Drivværk som f. Eks. Mal
let. For Tid.en er i Tyskland paa Hovedstræk
ningerne almindeligt anvendt et Akseltryk paa
18 t. De nye Rigsbanelokomotiver, om bliver
hyggede, vil faa 20 rt Aksellryk, ltvilk l't man i
England allerede har anvendt i flere Aar. Man
agler endvidere at forstærke Overbygningen
saaledes, at man i en Aarrække kan gaa op
til 25 t. Akseltryk. I Amerika forekommer al
lel'8de nu Ak eltryk paa RO t. Da man ikke
behøver at frygte for at anbringe 6 koblede pa
rallele Aksler i een Ramme, aa. kan man hur
tigt gaa op Lil 120 t. i Adhæsion vægten og i
Løbet af nogle Aar til 150 t, medens det svæ
re te ,tyske Lokomotiv, L r,: l Tenderlokomotivet
Li.lra T 20 *), kun har en Ad hæ. ionsvægt paa
95,3 t (Tjenstvægt 127,4 t).
Udnyttelsen af det høje Akseltryk betinger
naturligvis ogsaa tilsvarende, men ikke for
holdsvis Forøgelse af Ristefladen, hvis Betje
ning ved Haandkraft sldtelig Yil berede Van
Rkeligheder. Da griher den automati. ke Fy
ring ind. I Amerika kører allerede ca.. 6000
Lokomotiver med mekanisk J< yring. Ogsaa i
Forbedringen af Fyringsomraadet henholdsvis
Kedlen vil man opnaa yderligere Besparelser.
Under alle Omstændigheder 1Jlive1: der, naV11lig i Forbindelse med Turbinrn, endnu et stort
F\>ll for Damplokomotil"el. Viderrudvikling, og
man tør ikkr lro, at i cl c nIT'ste IO Aar det Til
frelde skulde indtræffe, al LokomoliYkon lruk
tøren maatte trække Vaaben for en given Op
gave og skulde sige: ,Et Lokomoliv til de store
Krav, De forlanger, kan jeg ikke bygge. «
B-a:.

BEMFEHK! JUBILÆUM!

Lokomotivfører H. P. Ro mussen, Nyborg,
fejrede den I. Marts sit 25 Aars Jubilæum som
Lokomotivmand, idet R. ansattes fra Aarhus
r
Vk. cl.en I. Marls 1900 i Nyborg,
hvor han har
været stationeret alle 25 Aar.
Jubilaren er en pligtopfyldende og beher
ket Lokomotivfører, en trofa. t og intere serct
Organisationsmanr. '..'.' en tjen tvillig Kamme
rat. - Til Lykke
'l'.

f. P. T. Ruelykke.

Lokomotivfører J. P. T. R11elykke, Ø terbro,
fejrede ogsaa den 1. Marts
25 Aars Jubilæum.
•
Jubilaren blev an at paa gamle København H.,
ved Godsbnegaardens Aabning flyttedes han
dertil og kom i 1903 til Østerbro, hvor han siden
har forrettet Tjenes.te. R. er kendt som en rolig
og pligopfyldende Mand, agtet og afholdt af alle,
og han har altid vist Lokomotivma.ndsforenin
gen sin l.nleres e. Afdelingen . rndte de b. edste
Øn.·kr1· i Dagens Anledning.
Her>n. Un.�clmld, Fm.

Hr. Redaktør!
Maa jeg takke Dem, fordi min .'idst Ar
likel. fandt Op-tagelse, og ikke gik i Deres om
fangsrige Papirkurv.
. Jeghar i -den Anledning ,trammet mig an, og
heder om Optagelse for et Par Bemærkninger
igen. Thi nu maa der vise sig noget, m.1 Ge11e
raldirektøren formaner os -til at arbejde med
paa at fremskaffe 'det store forventede Over
skud, om vi alle haaber og venter ,paa, og som
vi alle stræber efter at naa. Jeg kommer til al
Lænke paa. Historien om Foriwar rn in:isterens
Søn, vor gamle Kendi-ng, som efler , Ber-ling ke
Tidende«. Røverhistorie skulde have givet sig
til al studere til Artilleriofficer. Det var maaske
ikke en tosset Vej at gaa, det er jo ikke sikkeirt,
at her bliver saa godt at vær . 1iaar Udbyttel
skal bringes op.
Hvad mener De, Hr. Redaktør? kulde man forsøge, thi ved Hærvæ. enet bli
ver der vel ikke Tale om at fremskaffe Overskud,
det kunde ellers snart være paa Tide. Men

. )

Det er Hensigten fre111/idiu al optage i
B/,adet, der udgaar den 20. i Jllrtrmeden, Biogm
/ier af de Lokomotivmæud, der clen følgenae I.
kan holcle J nbilæum.

Denne Foranstaltning iværksættes første
Gang den 20. ds. for Jubilarer den I. April,

1 den Anledning an11wdes Afdeling fonnæn
dene 0111 senest den I I. els. at indsende Foto11rafi m. m. til
Redaktionen.
• ) Beskrevet i "Dansk Lok. Tid."

1i DEN DE

r. 16, 1921..
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Og man forstaar din Omtanke for os; den
er vi dig Tak skyldig for, at du vil advare os,
du mener at se, at nogen derude gaar som i
en Rus, kunde det ikke tænkes, at det føres med
den stadige Østenvind fra »Byen«.
»At være og ikke være« er to forskellige
Ting.
At man er midt i Karnevalstiden, giver jeg
dig fuldt ud Ret i, og at den givne særlige Op
ly ning til os fra Lede,,lsen, kun er en Karne
valsspøg. Jeg maa kun beklage, at det var dig,
der skulde lide derunder.
Jeg har ogsaa haft det Held at finde et lille
Digt, som jeg skal Wlade mig at citere.

for at komme ind i Hæren forlanges der vel, at
man skal være modig. Men hvor mange er vel
modige? Thi tænk, 'Paa Gb. var der nok en mo
dig Mand, og han »ranthe« ud af Organisatio
nen, fordi han mente, han var klogere end an
dre, (hvad der aibsolut ikke behøver at være
Tilfældet). Ja, det er saa sandt, saa sandt!
Men naturligvis, kan man ikke gøre sig be
mærket paa en fordelagtig Maade, maa man
tage, hvad der byder sig.
Hvor mange Mand kan en rask Skræder
maaltage paa 3 Min.? En Mand fra Thisted
fortalte mig en Dag, at Skræderen havde med
delt Lokomotivfyrbødere, Vognpassere og Por
tører, at han kom tilstede for at ,tage Maal, og
den Tid, der var levnet til delte Arbejde, var 3
Min.I! Tror De ikke, a,t de Jakker, han laver,
kommer til at sidde? For det tror jeg. - Altsaa
skidt!
Ja, vi skal stræbe, nu skal vi høre Manden,
der »ranthe«, fortælle, hvorledes Organisationen
skal være efter hans Ho'ede og det for taknem
lige lyttende Tilhørere! - - Han er bleven
noget!
Med Haandslag og Hilsen
Caspar Røgbrænder.

N aar man slaar i en Flok, den man rammer
sig vrider.
Og det gør mig s aa ondt, at du under det lider.
Tag Forklædningen af, det dig s ikkert vil lindre,
Saa merten din bliver nok noget mindre.
Har du Søslangen set, bli'r der ikkert nok le't,
Du rtror vel ej just, vi er ud i August.
Som man raaber i Skov, saa henter man·,3var.
Træd ej Katten paa Halen, skarpe Kløer den
har,
Jeg mener ej Halen, men Katten, min kære;
Den river dig kun, hvis du ej la' den være.
Hav Tak, kære Ca.spar, Tak for din Daad,
Tak for de faderlige Raad.
Vi dig beundrer, du er saa sikker,
Du under Stol ej noget stikker.
For os erveres den bedste Ret,
Indpakket blidt i Sukkervat.
aa Bitterheden ej man smager,
Alt glide skal ned som søde Kager.
En Lykke for -0s, at din Hest er en Kæp,
Vi da ej faar Sorg, den med dig løber væk.
Til slut nu Godmaaren,
Med Hil6 en fra Gaarden.

Hr. Redaktør.
Maa jeg bede om Plads i vort Blad til at ud
trykke min dybeste Medfølelse for Underskrive
ren af en Artikel ,Fra det daglige Liv« i Bla
dets N r. 4 af 20. Februar 1925.
Kære Hr. »Caspar Røgbrænder«.
Ak du milde, sikke et Vejr det vedbliver a,t
være, jeg kan godt forstaa, du er •bleven vaad
om Fødderne; men ved den rette Behandling
kommer du nok over det igen.
Det •maa være Feber. Du ser Lygtemænd,
Smede og forskellige andre Taager, som du gi
ver Liv. Har du læst -dine 10 Bud rigtig igen
nem, og forstaaet. dem; der staar bl. a. i disse,
at Ledelsen er for at vejlede, men ikke for at
vildlede sine Medlemmer.
Ork ja, vi staar langt tilbage. Vi har endnu
ikke lært at begynde med at læse bagfra, vor
Lærdom har dog altid været ,Fremad og Opad«,
for det maa den lille Notits jo læses, som du
gentæller i Citatet; jeg kan jo ikke faa andet ud
af Do. 1 og Do. 2, at man indordner sin Li
denhed og sig selv til der, hvor man er kommen
fra, og vend dine Tanker tilbage mod dine tid
ligste Forfædre, for vi (Ledelsen) er om For
ældre for Jer, og skal tilfulde varetage Eders
og vore egne Interesser og Tarv.
Ak, kære Caspar, jeg kan god,t fors, taa, du
ikke kan lide disse saakaldte Rygtesmede; du
ser i din Febervildelse saaledes, at de vil gøre
Jer Rangen stridig til at spise Kirsebærrene
alene, sligt frabedes og skal paatales, for naar
nu alt er saa smukt tilrettelagt, er det ikke nød
vendigt, at anderledes tænkende skulde øde
lægg0 det store uegennyttige Arbejde, I har ud
ført.

NB. God Bedring og paa snarligt hjerteligt
Gensyn.
Ærb.
Jasper lld/ænger.

...

Vi har forelagt denne Artikel for »Caspar
Røgbrænder«, der har sendt o følgende Svar:
Ærede Hr. Jasper lldfænger!
Ild, Ild, Ild,
Jasper er jo vild,
Vaas, Vaas, Vaas,
snakker som en Gaas.
Bare jeg dog ku' ham fatte,
tror jeg nok, jeg ham vil skatte
Hør! Hør! Hør!
du er ganske ør!
Fut, Fut, Fut,
er du snart kaiput,
ød, ød, sød,
Ho'edet lagt i Blød.
Det har dog vist lagt for længe,
til et Ophold ku' du trænge,
Hør! Hør! Hør!
du sku' haft det før!
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Tak, Tak, Tak
for dit Prat og nak,
Bak, Bak, Bak,
tu ind, tusind Tak.
I u jeg tror, at jeg vil lutte,
man skal ej med Blækket rutte.
Hør! Hør! Hør!
bliv nu ej for skør!
:M
• d Tak for Optagel en.
Caspar l{ogbræ1uler.

,.KARNEVAL PAA GAARDEN !"
Hr. Redaktør.

I Lok. Tid. for 20. Februar d. . har ,Kas
par Røgbrænder• faael oplaget nogle Bemærk
ninger, om slutter med et Digt om ,Karneval
paa Gaarden•.
.At der nu midt i Kam valstiden ikke kulde
vror Løjer der, vilde jo være mærkeligt, navn
lig naar man af Tale og krift ved at ,Faste
lavnsløjer• er noget, man der driver flere Gange
aa,rli,
b, hvad enten det er ved Jule- eller Piu
s tid.
Men naar ,Kaspar•, (I rn aabenbart er. ted
kendt, har en Formodning om at der er Kar
n val og gerne vil gøre det gan k Land be
kendt med ,Løjerne•, saa yne jeg, om ikke
af Hen yn til •Deltagerne•, der ikkert kun om
fatter 1/10 af amtlige Lokomotivmænd paa
,Gaardenc, saa dog af Hen. yn til Tilskuerne i
d n øvrige Del af Landet, al ,Ka pare skulde
have fortalt o lidt om ,Løjern • og om hvad
han saa, da Masken faldt.
Da han imidlertid ikke har gjort det, og jeg
meget nødig vil have, at Lokomotivmændene ude
i Landet faar et forkert Indtryk af ,Fa t lavns
løjerne•, vil jeg gerne have Lov Lil at omtale
nogl af d id te •Løjer• og endelig hvad ,jeg•
saa. da Masken faldt.
Løje-rne foregaar i flere c ner, mellem hver
con ca. 14 Dage.
1. Scene!

En veltal nde og •fint underrettet• Lokomo
li vfører fortæller sin undrende amtid d. v. s.
de øvrig Deltagere i •Fa telavnsløjerne• - ,at
nu kal Kørepengene fald bort til Fordel for
n Forb dring af Konjunkturtillægget for samt
lige Tjene temænd•! For yderligere at under
trege, at hans Oply ninger er fuldt troværdige,
meddeler han at han har Oply ningerne fra
ine ( icl) politiske Forbinde) er - - Hm!
Tableau.'! Dem en gaar!
2. Scene! I flere Afdelinger.

1. Afdeling. Hovedbe tyre] sen har handlet
G Familiefripas bort.
Der ind ende s Protest krivelse Dag n efter
- efter - at Sagen er afgjort.
2. Afdeling. Med Bra k og Bram kræves
indvar let et Protestmøde.
Mødet afholdes.
temningen nærmest mat!

.
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D t helI! har Karakter af • n torm i ot
Ola Vand! - - 9 - - af Mød-t Ca. 50 Del
lagere lemmer for et Mi tillid v lum ti_l
Kred 1' Be lyre! e.
- Imidl rtid er det paa Mod t blevet op
ly t, at amme Lokomotivfører, om arrang rede 1. cene, paa Delegeretmødet i 19-17 an
befalede Tank n om eventuelt som Kompensa
tion for Gennemførel e af F'amili fripru ordnin
g n, - at give 4 Familiefripas.
D<mnc Aabenbaring afføder naturligvis Panik.
3. Afdeling. Den paagældende har nu gra
YCl R feratet fra Delegeretmødet fr m af »Kom
moden• og øger at bevise -, at han ikke har
ment noget med det, han sagd . D nne Afdeling er h0'11.lagt til t kabsvæ
rel e paa »Gaarden•.
Tableaii/
kaal! Der pille op til næ le
Dans.

s.

Scene!

Rovcdbc lyrel en har indm ldt »Dansk Lo
komotivmands Forening• i ,Dan k Jernbane
forbund•.
I cen ætteren af denne cene kende des
værre ikke·-, men den i de foregaaI' nde ccner
omtalle Lokomotivfører vi er in Int re e for
agen ved at ønske Lokomotivfyrbød rne ,til
Lykke• med Indmelde! en. Tableau! Ma ken falder under en mægtio
Fanfare fra et mindre Orkester.
Da Ma ken falder! - Hvem er man om
Arrangør af l. cene, som medvirk nde i 2.
cenc og ·om tærkt intere erot i 3. con . - Man maa forbav es!
- En forh. flereaarig Afdeling formand paa
•Gaardenc.
- Ja, und kyld jeg maa tøtte mig lidt til
Dør tolpen.
Er det mttligt, air Manden, der gaar ind vøbt
i •Demokratiet fagr Klæclebaandc, er aa naiv,
a.t han mener at kunde bilde sin Medan alle
ind at »hane ved Besked, eller er d t han po
litiske Forbinde] er, de-r har tag t ham ,ved
Næsen•, (godt det saa var en Papnæ ) og faaet
ham Lil at løbe aa grundig tne'd ,Limstangen«.
- »Jernbanetidende• skrev, da Bladet de
menter ( ' de Rygtet om Kørepen gene - •at det
(Rygl l) medearbejde var et daarligt tykke
m dearbejd • - jeg føjer til: »navnlig da det
er udført af en med•.
er man paa Fripa agen! Ja kæbnen er
en underlig Fugl - den har ikke vær t ham
ærlig venlig temt. Manden, der aldrig træt
te , naar Talen er om at vær 0 demokratisk i
Handle-- og Tænkemaade, maa, for dog at gør
noget - fornægte det Barn, han tod Fader
til i 1917.
Ja, undskyld, Hr. Redaktør, hvis jeg har
faaet det meget D mokrati gaJt i Hal en, De
mokrati tiger og falder maaske lige om Dyr
lidstillægg t, og aa er der vel k t flere Æn
dringer fra 17 til 25.
Men, maaske er det kun en •akrobatisk Mel
lemakt•, medens cenen skifter.

.
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3. c ne, Uha! Hvilket Kunstværk!!
Hvorfor F. log Manden dog ikke æs n af,
da han var paa Hovedet i •Kommoden « fter
Referat t fra 19 l 7 og fandL Referatet fra 1920
med det amme, saa havde han dog, ved al op
Eri ·ke, hva,d han agde, da man behandlede D.
L. F.s Indmelde! e i ordi k Jernbanemænds
Union«, kunnet opnaa at optræde uden • vøm
mebælte«. Men trods aJt, gør det mig ondt for Man
�len. Der var jo dog en Gang han betød noget.
Det var den Gang, da han som Afdelingsfor
mand - naar et el! er andet var mislykkedes for
ham - med en vi. •Patos« ang det kendte
•Refrain« for 1:edlemmerne: - •Det kan I
takke Hovedbe tyrelsen for!
Men Menneskene er nu en Gang nogle utak
nemmelige Asener, ,de vil bl. a. ogsaa have For
andringer, naar det gælder Underholdning, og
ble,· og aa ked af at høre den samme Melodi
tidlig og silde, og fanden blev sat af. Jeg for. taar derfor o ,, aa, at han nu føler sig formaael til ide al og skuffet over saa megen
'l'rolø hed. - Men nn er del vel for ted e forbi;
den gode Maske har vel gjort, at Manden saa
længe har kunnet giYe Numre til bedste. Ved et
Uheld er Næsen kommen saa langt frem, at den
· blev synlig for aridre end Deltagerne, forhaa
bentlig faar han nu nok at gøre med at faa
restaureret den.
Som Tidsfordriv kan han jo saa spille Kort
med in uorganiserede Kammerat.
Dem, der hidtil har været tavse Tilskuere,
skal i Fremtiden nok selv sørge for, naar de
øn ker lidt Adsprede! e, f. Eks. i ny og bedre
Ind tudering at holde »Karneval paa Gaarden « .

•Ratio«.

Privatbanernes Lokomotivmands Forbund
er i Henhold til Meddelelse i •Jern og Metal
arbejderen « optaget i Centralorganisationen af
Metalarbejdere i Danmark.
•Jern- og Metalarbejderen« skriver: Efter
forudgaaende Forhand1inger mellem Repræsen
tanter for Privatbanernes Lokomotivmand. Forbund, d'Hr. r_ Th. Brix og . Madsen samt
Repræsrntanter for D. S. og M. F. anmodede
nævnte Lokomotivmands Forbund under 23. Ja
nuar Centralorg. af Metalarhejdcre om Optage]
. c led aget af bl.a. følgende Bemærkninger:
•Vi staar som en Afdeling af Privalbane
funktionærerne Forbund, men har opsagt vort
derværende Medlemsskab fra April d. A.
Vi er tilsluttet De samvirkende Fagforbund
gennem ovennævnte Forbund, men blev optaget
som Landsorganisation i De samvirkende Fag
forbund i 1916, forinden de øvrige 3 Afdelinger
indenfor Forbundet vedtog Indmeldelse. Da de

ovrige 3 Afd linger vedtog Indmeldelse i D C
amvirke11d Fagforbund. ble,· Privalban funk
tionærernes Forbund oplaget om Forbund i De
amvirkende Fagforbund.
Vi øn ker ganske' nalurligt at berare l'Ol'l
M-<'dlemsskab i De samvirkende V'agforbnnd og
anmoder ellralorgani alionen om at vær(' os
behjælpelige dermed.
Vi har et Medlem tal paa 530. Hoslagt føl
ger 1 Eksemplar af vort Forbund Love, som
vi er indforstaaet med at ændre i Overensstem
melse med Centralorgani ationens Vedtægter
dog .0nsker vi at bemærke, at vi gerne vil be
holde vor nuværend Vedtægt for Ar-bejdsløs
hedska sen. «
Tirsdag den 3. Februar holdt Centralledels n
for Kartellet Møde og besluttede en temmigt at
imødekomme Lokomolivmændene Anmodning
om Tndmeldel e, og selv om man ikke vil ind
laclP . ig paa Sammen lulning med Organisa
tioner. der hævder Særinteres ·er, saa var del'
dog intet al indvende imcid, at denne Forening
faar opfyldt it Ønske om indtil videre at bibe
holde deres nuværende Arbejdslø hedskassc. da
der jo i Fonrjrn er en Org:rnisatio11, rn�mlig
Dan ·k folaltrykkerforbund, som ikke er ,t ilsl11l.
tet Melalarbejderne. Arbejdslø hedskas ·e.
Optagelsen af denne Organisation, hvi Med
lemmer i al Almindelighed er udgaaet fra me
de- og Maskinfaget, er der Grnnd til at hilse
me l 'l'ilfredsherl.
Et amerikansk Kæmpelokomotiv
el' under Bygning for Detroil-Toledo-Irun
ton Jernbanen. Regning. Lokomotivet, der. kal
anvendes til svære Godstog, har en Længde af
35.7 Meler, en Højde af 4-,6 m og en Bredde
af 3 Meter. Det kommer lil at veje omkring
308 ton og c1· forsynet med 16 Drivhjul. Loko
motivet levere. af Forel Motor Co. og Ve ting
house Co.
Vidunderdamp ked Ien.
Den tyske Ingeniør Becker lader til at skulle
foraarsage en hel Revolution paa Varmetekni
kens Omraade. Dampkedlen vil altsaa optage
en Kamp med Eksplosionsmotorerne og vinde
sil tabte Herredømme tilbage.
· Den nye Dampkedel er ikke tørre end en al
mindelig Kakkelovn, og Rørsy ternet indtager kun
en Tolumdrededel afRumiildholdet i almindelig{)
Kedler af samme Kapacitet. Det er i og for
sig ikke nogen Dampkedel i almindelig Fortand. idet Vandet pres es ind i pulveriseret
Form og ojeblikkelig omdannes til Damp, Ked
len. Betjening og Reguleringen af '!'rykket er
automati k, og al Slag, Brændsel kan bruge .
For øg kedlen er bygget til et Tryk af 1.50 At
mosfærer, tørrelsen er 30 X 90 X 1.30 cm
og beklædt med Chamotte Len paa Inder siden.
H11rtigforclamperen inde i Kedlen er /l5 X 45
X 4,5 cm.
Fire Minutter efter Brænd lets Antænde! e
er Trykket 20 Atmosfærer, og selv om Dampen
trak føres til Ma kinen viser det sig ikke paa
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Hanomelret, idet Dampudviklingen foregaar
11maadelig hurtigt, Provekedlen, som blev be
nyllct vod Ek. perimenlorne. leverede 300 kg
Damp pr. Timo, og det har Yist ig, at der ikke
aI ælle Kedelsten i Rør y. temet, fol'di dor ved
Dampudviklingen forega.ar en anden kemi. k
Proces ncl eller .
Man laar utvivlsomt her overfor en Op
findelse ilf vidtrækkende Betydning, fordi den
ikke alen er uhyre brændsel besparende, men
. og aa vi er helt nye Veje og ny Anvendelse for
Dampen.
Banerne og Bilerne.
Den 2 . Februar afholle,s det tidligerI' omtal
te Møde mellem Repr,e entanter for Regerin
ven, Færdsel organi alioner, VojautoriLeter.
Trafiklelaterne. Privalbanerne, Rutebi Jerne m.
111.
Tn,fikministeren indledede, og eHer ca.
3 Timer.· Diskus ion slullede Mødet. Mini ·le
l'Cll bebudede nedsat el Udvalg, der ·kal be,;kæflig ig med agen.
Jernbanebroen
over Ro ·kilde Fjord wd Frederik sund r
bie,·el ov-rdragel Firmacl Kampmann, l{jerulff
& Saxild i Entrepri e.
25 Aars Jubilæum.
Da del ved Henvende!· Lil hver enkelt Lo
komo!idører, som har Lokomotivførerjubilæum
den I. April, har vi ·t sig. at kun 9 af de 33
Jubilarer har øn ·k t al deltage i den ,paatænkte
F•est, aflyses denne.
C. A. Lillelund.
A/S Civiletaternes Sommerhuse

afholder Generalfor. amling i Fa!lle ·lokaler
u •, Veserbrogade l , København.
Paa Dag ordenen staar Beretning, Regn kab,
l<'ordeling af Over kud. Indkomne Forslag og
\ alg af Be ·tyrel e og Revi orer. Regnskabet
for 192 � udviser el Over kud af 2 63 Kr. 92
Øre. og Be ·lyrelsen foreslaar udbetalt 6 pCt. i
Udbytte til Aklionærern . Den eventuelle Ud
bytteudbetaling begynder paa Generalfor am1 ingen mod Aflevering af Kupon for 1924, der
og aa kan indsendes (mod nøjagtig Adre e) til
Godsbe tyrer Buch, Københavns Godsbane
gaard, hvorefter Udbyttet tilstille pr. Giro i
Løbet af 14 Dage.
,,Allingaabro Julemandsfamilie"
beder alle sine Venner modtage en oprigtig
Tak for d n tore Offervillighed, saa at vi denne
Gang kunde købe 94 200 ,J'ulemærker. Opgørel
. en er for inket paa Grund af det ene Familie
medlem Bortgang. Til næ te Jul startes atter,
og Famili n forøge da med 3 Medlemmer for
al kunne naa alle Ruteme.
»Julemanden«.

SJÆLLAND-FALSTERSKE BIBLIOTEK

Ordinær Generalforsamli11g afholdes Lørdag
don 2 . Marts KL Aften i Bibliotekslokalerne,
l,;ledgade 3, J. ., Kbhvn. B. Dagsordenen er:
I .\.flæggel e af Beretning. - II Fremlæggelse
af Regn kab. - III Eventuelt.

�
TIL
MEIJtBMSbt�
..

Orel'/ørl fra D. S. og M. F. til D. L. F.
1-2-19_5. Lokfb. Asp. H. F. Brade og J.
I{ 0hde, Kbhn. Gb.
J-3-IH25. Lokfb. Asp. A. R. C. Rasmussen,
l•'redorik havn.
Uclmeldl.
Lokomotivfører J. F. Ranlhe, Københavu,
Godsbanegaard.

/,oku111ul ioforerkredsen.
"/!J. bjerg: Kassereren r ttes til: l. P. I verseu,
F'in ensgade 42.
kanderborg: Formanden reltes til: J. F.
Cl1ristensen, Østergade 10.
Repræsentanten
rettes til:
. C.
ielsen,
•
�ørregade.
Vrwidrup: Kas ereren rettes til: , . Heft
lt0lm, Nygade 21.
Repræ ent.anten rettes til: V. Heftholm, y
gade 21.
Langaa: Formanden rell e · til: . L. Laursen.
Brande:
• ] ormanden reltes Lil: M. Rasmu,-
�en, Rønnealle 17.
Brande: Repræsentanten r ttes til: J. J.
.Jen en, tationsvej.
Tøuder: Formanden rette til: A. D. Jørgen
�en, Hørupsgade 2 .
Tønder: Kassereren rettes til: . P. Bjørnaa,
ar ten gade 18.
Tønder: Repræsentanten rettes til: A. M.
Beck, 'Strucksalle 62.
toko11wlivfyrbøderkredsen.
lage! e: Formanden relto til: C. Christen
sen, , albyvej 31 2. S.
Langaa: Kassereren rettes Lil: Kr. Sønder
gaard, kolegade.
Repræsentanten rettes til: Kr. øndergaard,
kolegade.
Braude: Ka er ren- rettes Lil: 0. Zorn, Tor
Yegade.
Repræsentanten rette til: 0. Zorn, Torve
gade.
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Fo rflyttelse fra 1- 3- 25:
Lokomotivfører A. Larsen, kj ern (Depotfortander) til ki ve vedblivende med Funktion
om Depotfor tander.
Lokomotivfører K. A. Egevang, Orehoved,
efter Ansøgning til Kbhavns God bgd.
Lokom otivfyrbøder A. P. Ander en, Oddeund Jord (Rangerfører) efter n øgning til
Kor ør.

d11æmelse fra 1- 3- 25:
Lokomoivfyrbøder J. M. M Jen en. Kor ør,
til Lokomotivfør r i Orehov d (min. Udn.).
ærværende

umme,: er a fleveret p aa Avispos/konloret d. a . \1arls.

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING
LOTHARDT DAHL.

Telefoner 3067 & 5605.

Veøterbrogad e 11.

I

Hj.

af

Vore A utomobiler kører overalt i Buen og Forstæder,

I

Ve•terbrogade 63,
Dann brogsgade.

Helgolandsgade 1.

Største Kolonial• og Konserves-Import i Danmark.
Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst.

Leverandør til Embeds• og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening.

Dame--& Børnekonfektion
samt Kjoler

D A S K AND E L S LIVSF OR I KRI GSSELS KAB
KOLDI GH US "
Te_qner alle Arter
tatste{f. Nr. 23

25- 50 p t . Rabat.

SPECIALITET · { Livs_forsikr\ng_ med Alderdomstorsø1·gelse.
· Kap1talfo rs1krmg med Arverente.

I

Aarligt Udsalg.

RATEBETALING.

.A..

·-----------·
I
I
·-----------·
Pudserformand, Nyborg.

Drenge- og Pigekonfektion,
Eget Fabrikat. Altid billig t .
10 p t. til F u nktion æ rer.
Eftf.

8 4.

LarsensPrima
Eftff., Skotøjsmagasin, Istedgade 57.
dansk Fodtøj til maa Pri er.

Reparationer udføres paa eget Værksted. -

anbefaler •lg med I. Kl.• Viktualier
og Paalag tll d'Hrr. Jernbane111•nd.

JA

I

Vesterbros Vinimport

Blomsterforretningen

W

l

Telf. Vester 4: 3 y.

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20,
,,CANA"

Absalonsgade 34

Ve•terfælledvej 67
Telefon Vester 9921

Buketter, Kranse og Blomster altid billigst

=Bemærk=
LÆDER HANDELEN
Ny Carlsbergvej 24

Telf. V. 9422 x.

300

Jernbanefunktionærer 6 pCt. Rabat.

I. C. M. NIEL EN,

, lenthøjs

>

Alt i H errelingeri ti l Dagens billigste P riser.

Æ rbod iost

Ist e dg a d e

Centml

Opreiiet 18 98

Stort U dvalg i Gummikravetøj.

Jubilæmnsmapper og Adresser
leveres smukt og billigt. Prøver og
Pdsliste vil være til /f~ftersyn hos
d'Hrr. Afdelingsformænd ved slør•
re Depoter.

JA
JA
JA

KOLD1NG

"Vesterhus" Herreekvipering - 29, Istedgade 29

~of ont otiu mænb.

W

11

Livsfonikri11_qer

L ars Mathiese-n.

Amk. Gummivare
,,.111rl Veetergad• 3

Tlf. Vester 462 x

Tit Vester 462 x

Billigst i Danmark.
6 Pd. 7 Kr., 9 Pd. 10 Kr.
pande. Sendes
inkl
ove ralt p r. Postopk ræv•
ning. Bestilling paa
mindst 18 Pd. portofrit.
Københavns Honninghus, Graabrødretorv 4, Kbhvn. K.

Ægte

I.

I Hersprtjltr, S11iteL1• & S11epltjurtikl1r
Ill. Prl1II te ••• SO Ørt I
) l!lUT UIPIDITIOi
Tel1.
l115
10 ,cL l1~1t

Honning
Tele(. 6024.

Simle 01 z lds11 ptti1l!r111• .

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE
Redaktioa : Vesterb r6gade 98 a 1 , Kj øbenhavn B.
Tlf. V ester 8178 elle r Cen tr . 14,61 3
U dgaar 2 Ganl!'e m R1tnedl i2.
6 K r. aarli 11.

Te~•ea paa alle Postkontorer

Annenc .. -Expedition
Ny VestergaJe 7 3• Købe11havu B.
T elefon Central 14613.
Kontortid K l. 10- 4.

Skandinnien.
Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11.
I

Grdl. 1829.

