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STILLINGEN 

I disse Dage udsendes Urafstemningsma
terialet 1til Afdelingerne og derefter skulde Af
stemningen være .tilendebragt i Løbet aJ 14 Da
ge, og saaledes, at Resultrutet kan ses i den før
ste Halvdel af Oktober Maaned. 

Efter det, der er gaaet forud for Afs,temnin
gen, Møder, Kongres m. m., skulde man an
tage, at alle Medlemmer havde klaret Stillin
gen for sig selv og dermed var paa det rene 
rned, hvorvidt det var »Ja« eller »Nej«, der 
skulde staa paa Stemmesedlen. 

Med det Ma,teriale, der nu udsendes til Lo
komotivmændene, følger en Redegørelse for 
Sagen, og vi skal ogsaa her fremsætte nogle 
Bemærkninger. 

Det er maaske rigtigst at oplyse om, ait de 
i en indsendt Artikel i YOrt sidste Nr. under 
OverskriLten »Før Urafstemningen« fremsatte 
Bemærkninger om: »at man under en eve,n1tuel 
Generalstrejke kan blive tvunget til at gaa med 
til en Aktion« - er ganske urigtige, thi de til 
D. s. F. tilkny;ttede Organisationer kan ikke
tvinges til at gaa med m en Strejke. Hvis en 
Henvendelse om noget saadan:t rettes til en Or
ganisation, kan Forla,ngendet kun imødekom
mes, hvis Org. ,tilltræder det med ¾ Majoriltet.
- Det' beror altsaa fuldstændig paa D. L. F.,
om den vil deltage eller ikke deltage i en saadan
Situaition. Endvidere skal vi gøre opmærksom
paa et i en indsendt Artikel i Blad Nr. 16 un
der OverskriLten »En Beslutning« fremsat
Spørgsmaal. Den paagældende Indsender spør
ger: »Kam Hovedbestyrelsen oplyse, om nogen
Organisrution af Tjenestemænd overfor Stats-

magten nogensinde har vundet nogen Kamp 
for bedre Kaar ved Hjælp af Trusler om Strej
ke eller anden Modsltand? « 

Indsenderen spørger paa en Maade, som 
var der frem.sat Udtalelser om, at det var Hen
sig,ten efter en Indmeldelse at gøre Brug af 
saadanne Midler. Der er ingen af de ansvar
lige Ledere, der tænker paa at strejke i større 
Omfang end hidtil. Og da Hovedbestyrelsen in
gen Tanker har i saa Henseende, har den ikke 
givet sig af med at foranstalte den ønskede Un
dersøgelse. 

Medlemmerne skal ikke af de i de omhand
lede Artikler fremsatte Udtalelser laide sig for
lede til rut tro, at der .for Fremtiden skal føres 
en saa skrap Krigsførelse, vi vil gaa ud fra, at 
Medlemmerne i saa Henseende ikke vil mærke 
nogen Fora,ndring i de hidtil anvendte Metoder. 
Der er alitsaa slet ingen· Fare paa Færde. 

Men naar der saaledes ikke i større Omfang 
end hidtil skal bruges skarpe Midler for rut naa 
bedre Resu�tater hvad er saa Meningen. 

Meningen er den, at vi ved Indmeldelse i de 
saa oiJte nævnte Organisationer er med til at 
styrke dem, men samtidig styrkes ogsaa vor 
Organisation. 

Det behøver ingen nærmere Paavisning for 
vore Medlemmer, rut jo flere af et Fags Udøvere, 
der er Medlemmer af deres Fagforening, jo 
stærkere er den. Paa samme Maade gaar det 
med en Sammenslutning af Fagforeninger, jo. 
flere i Sammenslutningen, jo stærkere og stær
kest, naar alle er med. Dm bør være klarit, ait 
Maalet maa være, at alle Organisationer, der 
arbejder for sine Medlemmers økonomiske In
teresser, for Mennesker, de� arbejder for Løn) 
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bør være sammeinslu:1Jtede, rthi deres Interesser 
ligge hverandre saa nær, at Nedgang for den 
ene kan medføre Fare for den anden. 

Saaledes er ba;ade de i det privarte Erhverv 
beskæf,tigede og de ved Sltaitsinstitutioner be
skæMigede nøje sammenknyttede. Er der Op
·gang døt ene Sted, følger det andet som Regel
med, og det er af den Grund af stor Interesse
at være med, hvor de førsrtnævntes Forhold
behandles.

Paa den ekstraordinære Kongres b_lev det 
beslutfot, at der kun kunde stemmes »Ja« eller 

»Nej«. Man kan ahtsaa ikke ,sige »stemmer ikke«,
men »Ja« eller »Nej«, og da det er af stor Be
tydning, art alle Medlemmer stemmer og stem
mer rig,tigt, bør ingen undlade at gøre sin Plig,t.
- Srtem »Ja«.

Enhver der undlader at stemme, Sltemmer
»Ja«.

OMKRING 

LØNNINGSKOMMISSIONEN 

Det viser sig Gang paa Gang, at en Løn
ningskommission vanskeligt kam faa Lov rtil 
,art arbejde med den Ro, som ganske utvivls�mt 
vilde tjene Sagen bedst. Dagspressen er stadig 
isrtanid til at bringe visse Meddelelser fra Kom
missionen, som giver Anledning til Kommen
tarer, og derved g.aar der paa et altfor tidligt 

Tidspunkrt; Politik i det Arbejde, som allerhelst 
skulde kunne udføres paa et sagligt Grundlag. 

Fagpressen er under disse Forhold stærk 
haindicappet - den har ingen »Nyheder« fra 
Kommissionsarbejdet at skulle have bragt, for
di den kun har en Opgave: ait tjene Sagen og 
ikke Nysgerrigheden. Det forstaas naturligvis 
ikke af alle, og Fagbladene maa i saadanne Ti

der finde sig i at spille Rollen, som dem, der er 
daarligsrt underrettet i de Sager, hvor man ikke 
uden Føje mener, art de baade har Betingelsen 
og Pligten til a;t vide bedsrt Besked. 

De sidste Meddelelser, der beklageligvis er 
naaet frem i Pressen - det er som sædvanlig 
Vensrtres og de KO'Ilservrutives Blade, der er i 
Stand til art servere disse Sensationer - gaar 
ud paa, art der i et Underudvalg, som Lønnings
kommissionen har nedsat med den Opgave at 
gøre Forsøg p_aa at opnaa Enighed om selve 
Lønningerne, skal være skabt Betingelser for 
et »Forlig« paa Grundlag af en Merudgift paa 
3-4 Millioner Kr. Denne Merudgift skulde

altsaa være det Maksimum, som man foreløbig 
maa antage, art Vensrtre og de Konservative -
næturligvis navnlig de førstnævnte - kunde 
:tænke sig at gaa med rtil. 

N aar en saadam Meddelelse allerede nu er 
sendt ud i Vensrtrepressen, skyldes det næppe 
almindelig Stofhunger og Sensationsrtrang. Det 
er snarere en Føler - en Prøveballon, der er 
udsendt for at erkyndige sig om Vindretning 
og Vindstyrke i de forskellige Lu:fitlag. Det er 
jo ikke ganske uden politisk Interesse for Veri
srtre allerede nu art faa Klaring paa, baade hvor
ledes Parrtiets Vælgere reagerer overfor en saa 
eventyrlig Flothed, og hvordan Tjenestemæn
dene stiller ,sig. For de sidstes Vedkommende 
drejede def sig vel ikke minds,t om at konsta;tere, 
hvor kraftig,t Utilfredsheden vilde svinge ud -
og mod hvem den hovedsagelig vilde blive røttet. 

Eksperimentet er for saa vidt lykkedes, som 
Forsøgsballonen straks fik det første kolde 
Pust fra Embedsklassens Centralorg·anisartion. 
Dens Formand, Hr. Thomas, udsendrte srtræks 
en Erklæring, hvori han meddelte, at det var 
g,anske udelukket, at der kunde opnaas Enig
hed med Tjenestemændene om et Forslag, ba
seret paa en Merudgift paa 3 Millioner Kr. 

Vi skal hverken rose eller dadle Hr. Tho
mas for denne Lørdag A:litens Bulletin, men 
nøjes med at konsrtartere, art den i hvert Fald 
har gjort sin politiske Virkning. »Berl. Tiden
de« kommenterer den for sit Vedkommende saa
ledes: »det vil unægtelig falde en Udenforstaa
ende vanskelig,t art se, hvad Embedsklasserne 
kan tabe ved art holde paa deres moralske Ret 
overfor en Regering, der aabenbarer sig for 
dem i en Sky af Forespejlinger.« 

Som man vil se, er »Berl. Tidende« ikke selv 
i Tvivl om, mod hvem Tjenesrtemændene bør 

rette Bebrejdelserne. Det er slet ikke mod Højre 
og Venstre, der i 1927 nedskar dem med 20 
Millioner Kr., og som nu ikke synes at være 
:til at drive 1ti1 Forbedringer paa mere end 3 å 4 
Millioner. Nej, Tjenestemændene skal hævde 
deres moralske Ret overfor Socialdemokrater
ne og de Radikale, som modsatrte sig Nedskæ
ringen i 1927 og som utvivlsomt nu er parat 
.til at gennemføre et for Tjenesrtemændene til
fredsstillende Lønningsforslag, naar blot Ven
srtre og Højre vil medvirke i Landstinget, hvor 
de 2 sidstnævnte Partier jo har Flertal. 

Lad os i denne Forbindelse paany gøre 
»Berl. Tid.« opmærksom paa, at de Forespejlin-
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ger, den nuværønde Regering aabenbarer sig i, 
beSltod i et Tilsagn om, at Lønni,ngerne ikke 
skulde ·udsættes for yderligere Forhaandsned
skæringer samt aJt der skulde blive nedsait en 
Lønningskomission. Deit er et Faktum, der 
staar fast. Alt andet e•r løse Postulaiter. 

Men Venstre og Højre synes efter alrt aJt 
dømme· at.'være inde paa dem. Linie, at de gan
slre rolig kan vise sig tvære under Lønforhand
lingerne, thi jo daarligere Resultat, desto større 
Utilfredshed med de to Regeringspartier. Vi 
it:ør naiturligvis ikke bestride, at der findes Tje
nestemænd, som vil reagere paa dell'Ile Maaide, 
men mon ikke de vil være saa faa, at Spekula
tionen i dem er en daarlig Forretning. 

Lad · os imidlertid vende tilbage til »Berl. 
Tid.«, der vanskelig kan se, hvad Embeds�las
serne har aJt tabe ved at holde paa deres mo
ralske Ret over for den nuværende Regering. 
Har »Berl. Tid.« virkelig renrt; glemt, aJt det var 
Embedsklasserne, der i 1927 sluttede Nedskæ
ringsforliget bag om Ryggen paa de øvrige 
TjeneSltemandsorgamisationer og Socialdemo
kratiet, og at deres moralske Rat til Erstaitning 
!ferfor ikke kan hvile paa nogeit særlig solidt 
Grundlag. 

Skal der hævdes en moralsk Ret til ErSltat
i:l.ing for Lø,nnedskæringerne i 1927, saa maa 
det være vi andre, der er Fordringshaverne -
og ikke Embedsklasserne. Vi har ogsaa holdt 
denne Fordring frem, saavel i vort Lønnings
forslag •som under Arbejdet i Kommissionen. 
Men tvivler nogen om, aJt V am.skelighederne ved 
at faa den honoreret netop stammer fra dem, 
der tog vore Penge i 1927 - og uheldigvis 
endnu har politisk Magt til at nægte Tilbage
betali,ngen. 

Saaledes er Stillingen, og naar »Berl. Tid.« 
har Vanskelighed ved aJt se, hvad der er aJt 
itabe ved at sidde stille og holde paa sin moral
ske' Ret i' Stedet for aJt arbejde paa at faa, hvad 
der er politisk muligt, skal vi gerne fortælle· 
Bladet, aJt der hverken er mer eller mindre at 
tabe, end Værdien af de Forbedringer af Tjene
stemandsloven, som en santlet Kommissions
indstilling vilde komme itil aJt indeholde og som 
maatte Ml.tages ,at kU!llile gennemføres i begge 
Rigsdagens Ting. 

Hermed være ikke sagt, aJt disse Forbedrin
ger ikke kan gøres ·sa,a smaa, at ogsaa vi maatte 
sige Nej og sætte os 'fa,sit i en !taktisk behage
l�gere i:;>ækstilling. 

Vi vil hermed have sagt, at vi ønsker. at 
vurdere Lønniillgssiituationen saaledes, som 
den i Virkeligheden foreligger. Stillingen i 
Rigsdagen er, som vi tidligere har paavist, efter 
Valget i 1929 blevet en saadan, at der ikke kan 
gennemføres Forringelser af den •gældende 
Lov, uden at de to nuværende Regeringspar
tier tillader det, men der kan paa den anden 
Side heller ikke gennemføres andre Forbed.rin
ger end dem, Venstre eller de Konservaitive kan 
stemme for. 

Det er en· meget anerkendt Regel, aJt Styr
ken i en Kæde alitid maa prøves ved de-ns s,va
geste Led. Det gør man ogsaa klogt i at erin
dre sig her, naar Stillingen skal bedømmes 
ædrueligit, og Svagheden ved den Kæde, som 
skal kunne trække Lønning•s- og andre For
bedringer igennem for de danske Statstjeneste
mænd, er just det itilsyneladende lille Led, som 
Venstre 6g Højres 4 Stemmers Flertal i Lands
tinget repræselllterer. Lad os haabe, at dette lille 
Led om føje Tid kan erstattes med et for os 
mere paalideligt. Men det eksisterer endnu, og 
ved det skal Styrkegraden maales. 

(Jernbane• Tidend,), 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Et mærkeligt Forhold. 
Sørensen har en Have. Alt vokser der i stor Fro

dighed. Jordbærrene er de fines,te. Agurkerne de 
største, Kartoflerne de bediste. Dog er der to Ting i 
hans Pwrad�s, isom han daglig isørger over. Det ene 
er en Have, der :støder op til hans, og soon er et 
Vildnis af Ukrudt, hvorimellem nyttige Planter. vok
ser op. Sørensen sørger daglig derover. Ran kan 
ikke for.staa, at Jorden saaledes faar Lov at ligge 
hen uden Kultur, og tilsy;neladende uden at give 
nogen Frugt af Betydning. Ukrudtfrøene, der flyver 
ind i Sørems0Ilis Have, giver ham endog noget at 
bestille. Den andeDI Ting er Roser. Sørensen kan. ikke 
faa noget ud af sine Roser. Han har prøvet' Gang 
paa Gang. Da jeg e.n, Dag kommer ud til ham,· siger 
han: »Kan du ikke sige mig, hva,d der er i Vejen 
med mine Roser. Jeg har spurgt mange, men hidtil 
uden Resultat.« »Har du spurgt dem, ·der ved noget 
om Roser,« svarede jeg. » Ved noget .... hvem ved 
noget andet end hvad de har erfaret selv?• »La,d 
os følges paa Vej, saa 1Skal jeg vise dig noget, Sø
relliSen!« 

Paa Hjemvejen tog jeg ham med op paa Biblio
teket, • Ved de noget om Roser her?« spurgte Sør�n
sen, »det er jo her, Stjernholm heniter a.Jle de Ro
maner, han læser, i Stedet for at passe sin Have.• 
Vi fandt nogle' Bøger om Roser, og vi sattP- flQ in.rl 

• 1 1 r1 
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paa Læse.stuen for at finde, hvad vi 'Søgte. Her sa,d 
Stjernholm og læste i et Tidsskrift for Kunst. »Hvad. 
sidder •du her og ser Billeder, Stjermholm,« sagde 
Sørensen, »jeg tror det var bedre, at du fik ordnet 
din Have!« »Jeg ved godt, det er galt med den Have,• 
svarede Stjernholm mildt og venligt, »men der er 
en anden Have, jeg interesserer mig mere for, og hvis 
Vækist og Trivsel ligger mig mere paa Sinde.• »Hvor 
ligger den?« spurgte Sørensen. »Her! • svarede Stjern
holm, idet han pegede paa sin Pande -. Sø-rensen 
faldt i Tanker over Bøge11Ile om Roser .... 

Da vi gik hjem, sagde Sørenseru til mig: »Hør du! 
Jeg tror, at jeg heroppe i min Pande har en Have, 
der er ganske ,som SørenseI1Js derude med Ukrudt 
og Vilærnis. Det er jo egentlig et mærkeligt Forhold, 
at jeg passer den ene Have og forsømmer den an
den. Siden, jeg gik i Skole, har dein jo ligget hen 
uden· Kultur.• 

Sørensen har allerede tegnet sig til Deltagelse i 
den kommende Villlters Aftenskole- og Studiekreds
arbejde, og til Sommer vil han paa Feriekursus. 
Kender jeg Sørensen ret, vil haTIJS Taniker Have 
snart blive tilsaaet, og Roserne i den anden Have 
vil staa i Flor. 

Kender du Sørernsen?! - -rig.

Den sidste Frist. 

· Vi nærmer os nu Tiden,, hvor Afstemningen for
eller imod Indme1delse i Metalarbejde·rkartellet ,skal 
være afsluttet. Der er mange Tanker og Erindringer, 
der rinder een i Hu, naar vi krusier et Blik tilbage 
paa Aarene, der er gaaet. Tanken kredser uvilkaarlig 
mest omkring de Forpostfægtruinger, der har været 
foretaget saavel af Tillid!smændene i Afdelingerne, 
som af. Organisationenis Hovedledelse, overfor Ad
ministrationen for at naa et Fremstød, og i enkelte 
Tilfælde beholde det. Naar denne Skyttegravskrig har 
varet ved i ca. 30 Aar, uden at Lokomotivmændene 
i Øjeblikket kan sige. at have vundet særligt ,stort 
Terræn,, saa er det den gamle Historie om igen, vi 
glemte at dække det vundne Stykke. Hvad hjalp 
µet,• at vi gjorde et Fremstød, naar vi ikke fik det 
befæstet, hvad hjalp det, 8Jt vi opnaaede Forbedrin
ger for vore Arbejds- og Lønforhold, ruaar Arbejdis
giverne ved en Smule Modvind (for at redde deres 
eg� Skind) ,svigitede Løfterne og de aftalte For
bedringer. Vi staar nu overfor at .skulle træffe en 
vigtig Beslutning, som gælder Frem1iden, og som 
hver enkelt Medlem nøje maa overveje, forinden de 
skriver et Ja eller Nej paa Stemmesedlen. Vi kan 
ikke som et ganske ungt Menneske, der har begaaet 
en større Fejl, sige: »Min store Ungdom maa tjene 
·som Undiskyldnirn•g for den begaaede Fejl.« Nej, vi
har 30 Aars Erfaring bag os, og har vi ikke draget
Lære af dem, ,saa er vi ikke særlig vaagne Organri
·satio:rusmænd. Jeg har med særlig Interesse læst de
forskellige Indlæg i vort Medlemsblad, som er ,skre
vet for eller imod Indmeldelse, men fælles for Mod
sta/Illderne af Indmeldelse i Metalarbejderkartellet
fremtræder som en rød Snor gennem Indlæget: »De
honnette Følelser« eller An�sten for at komme til

at ofre. At dette Standpunkt kan betyde Stagnation 
i Orgarnisations-Organismen har de sikkert ikke 
skænket en Tanke. Det er ufatteligt, at til Trods 
for det gode Kammeratskab, som i Virkeligheden 
eksisterer iblandt Lokomotivmændene, at enkelte. i 
Særdeleshed Lokomotivførere. ikke vil for,staa, at 
vor Position og vor sociale Stilling, saavel paa Løn
ningsomraadet ,som for vore Arbejdsforhold, ikke 
a'lene skyldes Frugten af vor egen Organisations Ar
bejde, men i lige saa høj Grad er en Frugt, som 
hidrører fra de Kampe og Ofre, som de private or
gani,serede Arbejdere har gerunemgaaet de sidste 50 
Aar. Det, som de enkelte Medlemmer nu maa over
veje, forinden de skriver Ja eHer Nej i Af
s·temningsrubrikken, er, om de v,ed a.t afgive 
Stemme paa den rigtige Maade, er med til at gøre 
en Indsats for at skabe vore Lørnningsvilkaar og Ar
bejdsforhold forbedrede. Vi er ikke den første Orga
nisat-ion, der foretager en Struktutforandrin,g. naar 
Strategien kræver det, for at følge med paa Arbejds
markedet. Jeg ser af Referatet fra den ekstraordi
nære Kongres, at en af vore gamle Pionerer inden 
for Organisationem, G. 0. F. Lund, i varme Ord har 
anbefalet Indmeldelsen med saa stort et Flertal som 
muligt, og det glæder mig, mein doo , amme Udtalelse 
fa1dt paa det forberedende Møde i Esbjerg af vor 
gamle Fører og Pioner, Lokomotivfører og Borg
mester M. Mortenisen. Mortensen udtalte under For
harudlingerne paa Mødet, at nu maatte Lokomotiv
mændene træffe en Beslutning og den kunde ikke 
blive svær, for efter,som Forholdene havde udviklet 
sig, var Tiden inde .mu, og der var kun en Vej at gaa 
og det var, at vi alle stemte Ja for Indmeldelselll i 
Metalarbejderkartellet. Ærede Kolleger og Medaib
satte giv de honnette Følelser Fridag og dine politi
ske Anskuelser Permission, den Dag du vælger <til 
at udfylde Stemmesedlen, saaledes at dine organi,sa
toriske Lrnteresser faar hele Dagen til sin Raadig
hed. fordi det er dine Livsvilkaar det gælder. Stem 
Ja for Indmeldel,sen i Metalarbejderkartellet, derved 
viser du din Solidaritet som Organisationsmand og 
giver din Hovedbestyrelise et Tillidsvotum. 

Nyborg i September. 
K. M. Petersen.

Aktualitet. 

Forslaget om Indmeldelse i Metalarbejder-Kartel
let srtaar nu overfor den endelige Løsning, idet Med
lemmerne skal afgøre, om Forslaget skal vedtages 
el1€r forkastes. Der er, som der tidligere h ar været 
skrevet, det bedste Haab for, at Fors-laget gaar igen
nem, naar nu bare Medlemmerne kender deres Be
søgelsestid og furstaar, at der skal stemmes efter 
den bedste Overbevisning, uden at man i dette Spørgs
maal lader sig lede af smrualige, egoistiske Betragit
ninger, men kun dette ene, at Forslaget tilsig,ter at 
knytte vor Organisation sammen med den øvrige Ar
bejderldasse og dermed i Fællesska,b at være med 
til at løse de betydningsfulde og b;rændende Sam
funds-Problemer, der er inde .paa Livet af os. -
Der er nu et andet aktuelt Emne, der rykker nær-
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mere ind paa Livet af os, nem.lig Lønningskommis
sionens Betænkning; vi ved endnu ikke, hvad Be
tænkningen gaar ud paa, men inden denne_ fore
ligger, maa vi være enige -0m, at der skabes Ro om 
Kommissionens Arbejde. Vi kan af og til læse i Dags
pressen, at nu er der Uro indenfor Lønningskommis
sionen, nu sprængies Forhandlingerne; og hvad er 
der saa .sket, ikke ande't, end at Dagspressen som 
sædvanlig ikke kender de virkelige -0g vanskelige 
F-0rhold, hv-0runder Kommissionen arbejder, for det
er da soleklart, at indenfor en saadan stor Kom
mission,· hvor der er saa mange forskellige· diver
gerende Meninger og vitale Interesser at varetage, at
der opnaar man ruldrig Enighed -0m en retfærdig
Lønningsrevision, thi det vil sikkert blive saaledes,
at K-0mmissionen deler sig i et Mindre- og Flertal,
men dertil at tro paa, at Kommissionens Forhand
linger vild-e S1prænges, er et meget stort Spring, og
q.e't har vi forresten heller ikke et eneste Øje.blik
troet 'Paa. Naar nu Kommissionens Betænkning en
gang foreligger - og det sker vel i den nærmeste
Tid - saa bliver d·ei Org,anisationerne Tur til at
tale med, og det er jo ikke sikkert at vi for vor
Par/t kan g-Odkende det Forslag, som Kommissionen
møder op med, men indtil dette foTeligger, maa vi
bevare vor Passivitet, selvom -0gsaa vi vil tænke som
saa, at nu har dette forargelige Komediespil varet
længe nok. - I Privatvirksomhederne ordnes Over
enskomsterne s,om bekendt be'tydeligere hurtigere. -
Men een Ting maa vi være klar 1paa, a.t vi ogsaa har
fat i den -ene Ende, saa bliver der kun dette S'Pørgs
maal tilbage, hvem der bliver den stærkeste men
nu faar vi ·se Tiden an. Helt afgjort er det ikke, at
de't bliver ..smertefrit. Det k-0mmer selvfølgelig til at 
bero paa, hvor store Forventninger man har stillet
til denne Lønningsrevision, men vi gaar ud fra, a,t
en K·ongres vil træffe den endelige Afgørelse.

At Dag,spressen heller ikke er rigtig •orienteret 
med Hen.syn til Stats-Stillingens Betegnelse, faar vi 
daglig at vide, det snurrer -omkring Ørene paa os 
med Guld-, Sølv- -0g Pla;tin....,Snore. Lad det. nu en 
Gang for alle være slaaet fast, at der ifølge Tjeneste
mandsiloven af 1919 kun findes en Betegnelse, nem
lgi Tjenestemænd, og det gælder, hvad en'ten man 
indtager en over- eHer underordnet Stilling indenfor 
StaJten; der er ikke andre Betegnelser, og saa lad os 
blive fri for dette Vrøvl med Guld- og Sølvsnore. 
Den samme Dagspresse har som bekendt ogsaa faaet 
Motorer paa Hjernen; nu er de't forbi med flere ln1d
)rnb af Damplokomotiver, Fremtiden· tilhører alene 
Motoren; ja, bare det· var saavel, saa kunde vi vel 
snar,t se den sidste Lokomotivtfører udstililet paa det 
kommende Jernbanemuseum. Men naar man nu ken
der de virkelige Forhold, saa bliver Billedet noge't 
helt andet. Vi kunde for Eksempel invitere den sam
me Presse ned til Togafgang for at se, om de T-0g, 
�er ifølge Køreplanen skrul fremføres atf Dieselmoto
rer, nu virkelig og,saa bliver fremført af Motorer de 
vil sikket blive dybt skuffet og samtidig spæTre 'de
-res Øjne vid't op, naar de ser, at det er et Damp
lok.omotiv, der er forspændt Toget, og ikke en Motor
yogn. Ja, saa kunde det jo vær�, at Pressen vilde 

spørge om Grunden til dette, og Svaret fra vor Side 
vilde falde prompte og bestemt: 1paa Værkstede't! 
Det er jo Sanrdheden -om disse Motorvogne, at de me
get jældent anvendes i Driften, da de som Regel er 
paa Værk�tedet for at gennemgaa en eller anden 
Repara'tion - endog meget kostbare Reparationer. 
Man maa uvi]ka,arlig faa den Opfattelse, at det er 
lige meget, hvor meget det koster, naar bare Tøsen 
morer sig, vi har hidindtil ikke hørt noget om, hvor
ledes det stiller sig med den økonomiske Side af 
Sagen, og det kan ve} ikke være ,ligegyldig for den 
samme Presse, der var temmelig højt ·OP'Pe, da der 
var Tale om Statsbanernes Forrentning. Der har nu 
alt for længe være bevaret en haardnakket Tavshed 
om, hvor ledes det stiller sig baade med Hensyn til 
Økonomien og Driftsikkerheden med disse Motor
v-0gne. Lad os faa Kortene '])aa Bordet for at se, om 
Resul-taterne svarer til F-0rventningerne. Nu maa det 
være nok med Prøvetiden og det rug-ende Mørke, 
hvori hele dette Motorspørg.smaa} har befundet sig. 
Og hvis Dag,spres<Sen vil lyde et Venneraad, ,s;aa lad 
være med at tale om faglige Spørgsmaal, som de 
naturligvis ingen F-or,stand har paa. De har kun 
et at gøre: A't henvende sig til den stedlige Fag
presse, der nok skal give rigtig Besked om de vir
kel�ge Forh·old. Da ]'agpressen holdt 25 Aars J ubi
læum, sagde Statsminister Stauning i sin Tale, at 
et kunde man i hvert 'l'ilfælde sige om Togipressen, 
at den taler a1tid Sandhed. 

Otto Løvborg. 

MODERNE STEMPELDAMPMASKINERS 

DRIFTSØKONOMI 

Af Dip!, Ing. Friederich Clar. 

Efter Borsig Zeitung ved F. Spøer. 

Ildmaskinen fra det attende Aarhundrede 
sparede Mennesker og Heste - men slug�e 
Kul. Hvor mange Kul, ja derom spurgte inge�i 
den Gang regnede man ikke med Varmeenheder. 
I Kulgruberne sagde man: denne Ildmaskine 
pumper mere Vand end tolv Heste! Derved op
stod Begrebet Hestekraft som Enhed for tek
nisk Kraftydelse, der kun meget langsomt for
trænges af Enheden Kilowatt. 

Tiden har forandret sig, Dollar og Krone 
behersker Livet rnere nu end den Gang. Den, 
som nu til Dags bruger Kraft eller Varme, ind
retter sig med de Anlæg, som giver Kilowatt
timer og Varmeenheder til den billigste Pris. 
For at bringe Fremstillingsomkostningerne ned 
slaas der stadig ind paa nye Veje, som til den 
ene Side fører til Koncentration af Elektricitets
fremstillingen i Vand- og Dampkraftværker med 
forholdsvis smaa Maskinaggregater, men med 
meget store Ydelser, og til den anden Side at 
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udnytte Spildedampen til det sidste. Samtlige 
Kraftmaskiner staar i en skarp indbyrdes Kap
pestrid, og i denne Kamp er Stempeldampma.
skinen kun tilsyneladende besejret. Ligesom 
Benzinmotoren har Stempeldampmaskinen ikke 
været egnet til at præstere de enorme Energi
mængder, som fordres. nu, Jnen for dem begge 
er der bestemte Omraader, hvor de er forud for 
andre Kraftmaskiner. 

Det følgende giver et kort Indblik i det Sær
omraade for den moderne Dampmaskinteknik, 
hvori Firmaet B01·sig, Berlin, indtager en fø
rende Stilling, n mlig Bygning af Højtryks
Stempeldampmaskiner. Den førs•te af disse, en 
saakaldt Schmidt-Motor, med 60 at Damptryk 
blev bygget paa Borsig-Værket og gaar nu paa 
sjette Aar som Drivkraft paa nævnte Værk. 
(Se Lok. Tid. Nr. 9 og 10 1930). Det forelø
bjge Højdepunkt for Damptryk naaede Borsig 
ved Afleveringen af 2 Stk. Stempeldampmaski
ner til en Fabriks virksomhed i Ohio (U. S. A.). 
Disse arbejder med 100 at Damptryk og yder 
ved 225 Omdr./Min. hver 5700 H. K. til 4700 
K. W. A. Vekselstrømsgeneratorer og forsyner 
med Spildedampen hele det store Fabriksanlæg 
med Fabrikations- og Varmedamp. Fig. 1 viser 
Modellen af en af disse Giganter. 

Af Kurven i Fig. 2 fremgaar det, at Maski
nen, som bygges særligt med Spildedampanven
delse for Øje ( ved at anvende høje Damptryk 
baade i Indstrømning Ofr i dstrømning, d. v. s. 

Fig. 1. Model af en 5700 H. K. Stempeldampmaskine for 

,100 at Damptryk. De cylindriske Beholdere ved højre Side 

er Mellemoverhedere. 
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Fig. 2. Modtryksmaskipcns Del af Borsigs 

aarlige Maskinproduktion i Procent. 

Modtryksmaskiner, samt ved at tage noget af 
Damp�n fra Maskinen paa et eller andet Eks
pansiornstrin og anvende den til Fabriksbrug) 
vinder mere og mere Indpas. Kurven i Fig. 3 
viser i H. K. den aarlige Produktion af Stem
peldampmaskiner paa Borsiig-Værket i Aarene 
1920-1928 Som det ses, bar denne været i 
Stigning, og Forfatteren af denne Artikel me
ner, at Stigningen vil fortsætte, med mindre 
Energiudvinding og -anvendelse vil komme til 
at hvile paa et helt andet Grundlag end nu og 
nævner i denne Forbindelse, at der nu til Dags · 
tales om Energiforsyning fra uudtømmelige 
Kraftkilder af jordisk, atmosfærisk eller kos
misk Oprindelse, som kan paavises matematisk 
eller ekspe!imentelt, men endnu ikke er prak
tisk anvendelige. 

Af Fig. 2 fremgaar det endvidere, hvor stor 
Procent Modtryksmaskinerne udgør i Borsigs 
aarlige Maskinproduktion. Den ,store Fremgang 
er Resultatet af mange Aars Stræben for at ud
nytte Spildedampen i saa stor Udstrækning som 
muligt. I Lighed med hvad der prakitiseres paa 
alle andre Omraader, har man lært at anvende 
Biprodukter og Spildeenergi og indirekte gøre 
dem til Penge. Mange Steder, hvor man ellers 
vilde foretrække en Forbrændingsmotor, ind
stalleres nu en Modtryksmaskine. Spildedampen 
er næsten det værdifuldeste Produkt af Damp

maskinen, da den ene Halvdel af den i Kedlen 

udviklede V arme o�e indeholdes i denne. I 1928 
naar Kurven i Fig. 2 sit højeste Punkt, det er 
de to omtalte Maskiner, som leveredes til Ame
rika, der gør, sin Indflydelse gældende. Kur
vens punkterede Afkortning angiver Procenten 
uden disse Maskiner, og at en ret konstant Stig
ning bar fundet Sted, siden der indtraadte ord-
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nede Fabrikations- og Fon·etningsforhold (hvis 
man kan kalde den nuværende Tilstand saa.le
des, Forfatterens Bem.). En Fortsættelse af 
Stigningen maa naturligvis snart ophøre, da de 
100 Procent ikke kan over,skrides, ja end ikke 
naas. De sidste fem og de kommende to Aar er 
P.::i,aledes et betydningsfuldt Afsnit i Stempel
dampmaskinens Historie. 

(Fort-sættes.) 

25 AARS JUBILÆUM 

Lokomotivfører F. K. Kristians« .• 

Den 1. Oktober 1930 kan Lokomotivfører F. K. Kri

stiansen, Københavns God banegaard, Amagerbroga,de 29 g, 
1., fejre sit 25 Aars Jubilæum som Lokomotivmand, idet 
han blev ansat som Lokomotivfyrbøder i Korsør den 1. 
Oktober 11905, hvorfra ban 2 Aar senere kom tilbage til 
Aarhus, hvor han var udgaaet fra; blev som Rangerfører 
forflyttet til Hjørring den 1. Juni 1Ø06, hvor han for
blev til sin Forfremmelse til Lokomotivfører den 1. April 
1918 med Station i Struer. 

Den 1. September iJ.925 kom K. efter Ansøgning til 
Gb., hvor han, ligesom alle andre Jyder der kommer her
til, føler sig godt hjemme, til Trods for at Livet ligesom 
pulserer hurtigere end i Jylland. 

K. hører til de stille Naturer, en stout Jyde, som
sætter Pris, ja endog stor Pris, paa en god L'hombre 
i et godt Selskab. Det er altid godt at være sammen 
med K., for selv om han e:Fter en lang Tjeneste paa 
den stærkt trafikerede Nord- og Kystbane med de svære 
S-Lokomotiver kommer træt hjem, saa er Humøret altid
højt, og han har altid en Vittighed paa Læben.

K. er et udmærket Menneske, og dette være ikke sagt
blot i Anledning af Festdagen, enhver, som kendecr K., 
vil 1tekræfte dette, et Menneske som kun har Venner, 
et bravt Medlem af D. L. F. og en tro og pligtopfyl
dende Lokomotivfører, sou'i Afdeling 1 ønsker hjertelig 
til Lykke i Dagens Anledning mod fortsat Held og Lykke 
i Fremtiden. 

R. L.

Lok�molivfør,r J. P. Larsen. 

Lokomotivfører J. P. Larsen, Næstved, fejrer ligeledes 
den 1. Oktober 25 Aars Jubilæum som Lokomotivmand. 
Jubilaren, ,der ansalles som Lokomotivfyrbøder i Køben
havn for 25 Aar siden, er en sløt og rolig Lokomotiv
mand, der pa.a udmærket Maade forretter sin Tjeneste. 

Vi bringer Jubilaren vor hjerteligste Lykøn�kning i 
Dagens Anledning med Ønsket om alt godt for den kom
mende Tid. 

* 

Den 1. Oktober fejrer Lokomotivfører C. C. Nielsen,

Struer, 25 Aars Jubilæum, ielsen er en meget dygtig og 
afholdt Lokomotivmand, der nyder Agtelse saavel i som 
udenfor Tjenesten, hvorfor der ogsaa har været lagt stærk 
Beslag paa ham, han har i lang Tid været Formand 
for Lokomotivførerafdelingen her samt Medlem af Sig
nalkommissionen og Kørelærer ved den p-raktiske Prøve. 
Vi siger Jubilaren Tak �or hans Ind ats i Organisations
arbejdet og ønsker ham hjertelig til Lykke. 

P.A. V. 
H. Helm&rt.

f.okomotivfører Jacob Olsen. 

Den 1. Oktober d. A. kan Lokomotivfører Jacob Olsen,

Aarhus H., fejre sit 25 Aars Jubilæum som Lokomotiv-
m�. I 

Olsen ansattes som Haandværker paa Centralværkste
det i Aarhus den 2. Januar 1899, og forfremmedes til 
Lokomotivfyrbøder i Struer den 1. Oktober 1905. 

Kom tilbage til Aarhus den 1. Maj 1907, og forfrem
medes til Lokomotivfører den 1. Januar 1918 og kom 
atter til Struer. 

øgte og kom tilbage til Aarhus den 1. Marts 1921, 
men paa Sparekommissionens Foranledning blev O. for
flyttet til Tinglev den 11. Januar 1923. Kom dog samme 
Aar den 1. Oktober rutter til Aarhus, hvor Jubilaren frem
deles gør Tjeneste. 

Jacob Olsen er kendt for sit udmærkede Humør, er en 
god Kammerat og som Lokomotivmand blandt de bedste. 
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0 . er af sin Afd eling udpeget som Kørelærer for de 
unge Aspiranter og benylle meget som saadan. 

Han er en helstøbt Pei·son lighed 'og en retlinet Karak-
ter, der med Inter esse søger al bibringe de unge Men-
ne ker den før ste F or taael. e af Lok omot ivmændenes 
Gerning. 

Aarhu s Lokf.-Afd eling bringer herved Jubilareu sin 
bedste Lykøn kning paa Jubil æum dage:11 og Tak for 
godt Kammeratskab i de mange Aar og haaber, al den 
heldige Haa11d , hvorm ed han i de svundne 25 Aar har 
udført sin samfund nyt tig Gerning, fremdeles maa være 
r ede paa rette Tid og Sled. 

GEVINSTER UDTRUKKET VED FERIEHJEMMETS 
LOTTERI 10. SEPTEMBER 1930 

En Cykel . . ...... . ....... . . . .......... . .... . .. . 
Et Dage Ophold, 2 Personer ........... ... . . 
Et Barometer . ................ . .... . .......... . 
En Sølvfløcl eske .... . ....... .. . . .. .. .. ........ . . 
EL Dages Ophold, 1 Per. on .... . ... . . .. ... .. . 
En Fyldepen ....... . ... ... ... . .... . ..... .. ... . 
El 6 Dage Ophold, 1 Persno . .. . . ...... .. . ... . 
Et Fotoapparat . . ............ . . .. . ..... . ... . . . . 
En Rejsegrammofon . .... .. . . . . ... . ........... . . 
Et 6 Dages Ophold, 2 P er oner ............... . 
Et Kaffes tel , 6 P erson er ................. . ..... . 
El Mal eri . .. ... . ... .. .. . ........ .. .. ..... .. ... . 
Et 6 Dage Ophold, 1 Person ... .. . .. .. ... . ... .. . 
En ølvp otageske .... .. . ...... ......... . . ..... . 
Et 6 Dages Ophold , l P erson ..... . ...... ... . ... . 
En Tea terkikk rt .. ... ....... ............ . ..... . 

3267 
2030 
2029 

97 
939 

2997 
2332 
2566 
1905 
2926 

10 
34-5 

2773 
2570 
363 

3491 

TAK 

Hjertelig Tak for venlig Opmærksomh ed ved mil Ju-
hilæum. A. Tørngren, Korsør. 

JERNBANELÆGERNE 

J ernhanelæge A. G. Lauritzen , Vesterbrogade 82, er 
bortrej st fra den 1 . September d. A. i ca. 5 Uger ; hans 
Praksis varetage i nævnte Tidsrum af Læge Poul sen, 
der afholder K onsulta ti on paa J ernban elægens Bopæl til 
sædva nlig Tid . 

Jernbanelæge M. Lerche, Carl b rgvej 4, er bo~trej~t 
fra den 1 . Sep tember cl. A. i ca. 1 Maaned; hans PrakL 
sis va retages i nævnte Tidsrum af Læge Sv. Holm, d~r 
a fholder Kon. ultalion paa Jernbanelægens Bopæl til ·sæd-
vanlig Tid. 

Overført f r a D. S. & M. F. til D. L. F. 
1. August 1930: Lokfb. H . K. J ensen, Lunderskov. 

Overfør t fru, D. J. F. ti l D. L. F.: 
1. September 11930: Motorfører J. M. Al st rup , Kbhvn. Ø 

Orerført frn D. . & M. F. til D. L. F'. 
D n 1. Juli 1930. Lokofyrb . M. P eter en, Herning. 

GRAVMONUMENTER 
Thorvald Hansen 
(V e d V e s te r Fæ n g s e I) • 

V. F ælledvej 
Tlf. Vester 8879 

FIL I .A. L : V i g e :r s le -v- all e -v-ed I::n...dga::n...ge::n... til Terrassen. 

m Amk. Gummi-Industri. 
Vestergade 3 - København K. 

lllustr. Katalog gratis m. 15 Øre t. Porto. 
Vor Brochure: Børnefødslernes Beorænsntng, m. 14 Bill. 
giver Oplysnin ger om de si kreste præventive Midler. 

Sendes mod 65 Øre i Fr imærker diskret i lukket Couvert. 
Tj enestemænd 100~ Rabat 

STØT VORE ANNONCØRER! 

Brug Svendborg Eksport Mil-Co 
med 12 °/o Fedt. 

Drøjere i Brug og mere velsmagen de 
(Almindelig Eksport F løde har kun 90/o) 1 

afleveret paa Avispostkontoret d. 20. Septem ber .~- - '1 ._ . ::;:-:, ~ ; 

REDAKTION: 98 .A, 2. Sal, Kjøbenha,m V. .ANNONCE-EKSPEDITION: 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. a 61S. Nr Vestergade 7, 3. Sal, Kjøbenham K. 

Udraar 2 Gange mdl. - 6 Kr. aarlic. Telefon Central a 613. - Kontortid Kl 10-4. 
paa alle P~tko,ttorer i Sk~. Poatkonto: 00 ML 

Frederiksberg Bogtrykkeri , H owitzvej 49. 
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