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LØNNINGSKOMMISSIONENS 

BETÆNKNING 

Af det Ekstranummer af »Dansk Lokomotiv 
Tudende«, der udsendtes en af de første Dage 
i denne Maaned, er alle Medlemmerne i Besid
delse af et Materiale, hvorigennem de kan danne 
sig Begreb om de Forslag, Kommission�n er 
enedes om. 

Det' er en enstemmig afgiven Betænkning, 
der fore1igger, kun paa et enkelt Punkt, for
øvdgt paa et ret vigtigt Punk1t, nemlig til § 21, 
foreliggeT et Mindretalsforslag, der er stillet af 
Stensballe, Hans Jac. Sørensen og Vesterager. 
Den paagældende § omfatter Forhandlingsreg
lerne. 

Mindretallets Forslag har følgende Ordlyd: 
§ 21, Stk. 1. Der indsættes som nye

Stk. e og f: 
e) ikke er tilsluttet nogen Organisation,

der bestaar af andre end nuværende og. tid
ligere Tjenestemænd. 

f) og tikke anvender Foreningens Mid
ler i partipolitisk Øjemed. 

§ 21. Som nyt Stk. 2 indsættes:
Ministeren kan i særlige THfælde under

nedennævnte Betingelser meddele Dispen
sation fra Reglen i Stk. 1 om, at der kun 
kan gives Anerkendelse til 2 Organisa
tionsafdelinger under en Styrelse: 

a) Paagældende særHge Organisation
maa omfatte mindst 10 pCt. af det sam
lede Antal Tjenestemænd i vedkommende 
Styrelsesgren og mindst 400 Tjeneste
mænd. I de her nævnte Antal kan ikke 
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medregnes Tjenestemæilld, der tillige er 
Medlemmer af en i Henhold til Stk. 1 an
er kendt Organisation. 

b) De under a) nævnte Medlemmer skal
udgøre den overvejende Del af en eller 
flere af de i Stk. 1 under c) nævnte Ho
vedgrupper. 

Stk. 2 og 3 rettes til Stk. 3 og 4, og i det 
nye Stk. 3 ti.ndsættes efter »samme Aner
kendelse« Ordene »som nævnt i Stk. 1 «. 

Angaaende Ændringsforslag•:lt til § 21 
udtaler Mindretallet (Stensballe, Hans Ja

cob Sørensen og Vesterager) følgende: Æn
drilllgsforslagene til Stk. 1 æ- stillede ud. 
fra den Opfattelse, at det bør kræves som 
Betingelse for Anerkendelse af en Orga
nisation til Forhandlingsberettigelse, at den 
:ikke maa kunne tilslutte sig andre Orga
nisationer end saadanne, hvis Medlemmer 
UJdelukkende bestaar af nuværende og tid
ligere Tjenestemænd, og at det er urigtigt, 
at et Flertal indenfor en forhandlingsbe
rettiget Organisation kan anvende Dele af 
Medlemmernes Kontingent til part;politisk 
Propaganda, muligt for et Parti, som Min
dretallet er politisk Modstander af. 

Angaaende Ændringsforslag�t til nyt 
Stk. 2 bemærkes, at Mindretallet anser det 
vel for at være af Betydning, at Antallet 
af forhandlingsberettigede Organisationer 
er ,stærkt begrænset, men mener dog sam
tidig, at der kan forekomme Tilfælde, over
for hvilke der ikke vil kunne næres nogen 
Betænkelighed ved at give en vis Adgang 
til at afvige fra Hovedreglen, nemlig hvis 
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der opstaar talstærke Foreninger, som 
samler sig om Særinteresser, der· maa an
ses for at være berettigede. 

Det kan under Lovens Behandling paa 
Rigsdagen blive interessant at se, hvor meget 
Mindretallet vil sætte ind paa at faa Ændrings
forslaget gennemført. 

Angaaende den udsendte Betænkning, der er 
paa halvfemtehundrede Sider, er der at sige, at 
det er et meget interessant Værk, der meddeler 
mange forskellige Opylsninger af Betydning 
men Hensyn til det foreliggende Emne. 

Det er j,o bekeI11dt, at der lige til de sidste 
Dage herskede Uenighed i Kommissionen, idet 
en Personalerepræsentant indtog en Særstil
ling, men i den elvte Time opnaaedes et Kom
promis, saaledes at det nu foreliggende Forslag 
er enstemmig, med Undtagelse af forannævnte 
Forslag til § 21. 

Hvorvidt det foreliggende Forslag tilfreds
stiller Tjenestemændene eller ikke, kan det være 
højst vanskeligt at udtale sig om, dets økono
miske Rækkevi<lde er jo ikke relativ stor, men 
det menes dog fra flere Sider, at det er det 
længste man kan strække sig af Hensyn til 
,den Krise, Landbruget og Erhvervene for Ti
den gennemlever, ligesom Prisniveauet for Ti
den rasler stærkt nedad. Det foreliggende For
slag er et Kompromis mt:lllem de forskellige 
Parter i Lønningskommissionen, og det har 

· altsaa ikke været muligt at naa længere i Ret
ning af Forbedring af Lønninger._ Do Forbed
ringer, der er, er ikke ret store, men der er 
Forhøjelser, om end de kun er smaa, for de
Grupper, v,i repræsenterer, med Undtagelse af
Motorførerne, der foreslaas ,delt i to Klasser:
Dieselførere og· Benz·inførere, for disse sidste en
virkelig Tilbagegang. Det bliver den kommende
Kongres Opgave at behandle blandt andet ide
IIlævnteForhold, vi noterer for vortVedkommein
de, at det synes meget mærkelå.gt, at man saa
hurtigt efter at Lønningerne for dissf:l Tjeneste
mænd er fastsat, de har jo kun været gældende
et Par Aar, kan komme til et aD1det Resultat.

Det kan ses af Forslaget, at man generali
RP.rer, det gælder fra den højeste til den laveste,
men man generaliserer kun til en vis Grad,
idet der nemlig er adskillige Institutioner, for
hvem der fastsættes særlige Lønninger. En
M::ind som Genera1direktøren for Staisbanerne
ligestilles med en Genera1direktør for Toldvæ
RATiet. at den ene bar et meget større OIDTaade

og et meget større Personale at regere over, er 
Kommissionen ligemeget, de skal være ensstil
lede. Bevares, der er noget tiltalende i Prin
cipet, - men ,der skål dog ogsaa være Mening 
i det. En s1tor Del af Statsbanernes 'l'jeneste
mænd har en særlig Stilling, fordi de bærer et 
sikkerhedsmæssigt Ansvar af en Karakter, som 
ingen Tjenestemand i de andre Etater eller Sty
relser har, m8111 ikke desmindre er de klassifice
ret ens. Der er mange Mærkværdigheder, man 
kam opdage af det MaJteriale, Kommissionen har 
haft som Grundlag for sit Arbejde, f. Eks. det, 
at en Lokomotivfører ikke kan opnaa saa meget 
i Løn som Maskinarbejderen ved Statsbanerne 
oppebærer, altsaa den Bundklasse, fra hvilken 
han er udgaaet. 

I Stedet for det hidtidige Dyrtids- og Kon
junkturtillæg er der indført et saakaldt Regu
leringstillæg, men det er noget vunskeligt at til
egne sig de for dette Tillæg gældende Bestem
melser. Der er dog en Ting, der e1· sttJ>rkt iøjn?
faldende, og ,det er, at Udgittstallet Bkal stii;�· 
med 415 Kr. forinden Reguleringstil'EFget sti
ger, medens dette skal falde for �t meget 
r1ingere Fald i Udgiftstallet. Hvorvid� det har 
nogen Betydning praktisk talt, er en '1',ing for 
sig, der er jo ikke megen Udsigt til Stigning 
for Tiden, men det bør dog ikke være vanskelige
re at komme op end at gaa ned. Saa vidt vi kan 
se, konfirmerer man med deinne Ordning, den 
af Ministeriet Madsen-Mygdal i 1927 gennem
tvungne Lønnedgang. 

Som allerede nævnt bliver det ,den ekstra
ordinære Kongres' Sag at tage Stilling til For
slaget, der som nævnt iindehoMer Forbedringer, 
selv om de kun er smaa, og vi vil slutte med 
Ønsket om, at den ekstraordinære Kongres vil 
naa til heldbringende Vedtagelser. 

LOKOMOTIVPERSON ALETS 

AFLØSNIN GSTJENESTE 

I første Dist:riikt er ved Cirkulære af 21. 
Oktober d. A. bragt Orden u Afløsningsforhol
dene for Lokomotivpersonalet. Det omtalte 
Cirkulære havde følgende Ordlyd: 

»Al Afløsningstjen.este for LokomoitiVJ)er
sonale maa i første Række udføres af det Per
sonale, der gaar ,i Reserve, og som alminde
lig Regel gæ1der, at Lokomotivførere i Linie-
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turene afløses af Lokomotivførere, og at Lo
komotivførere i Rangerturene under Sygdom 
og Orlov afløses af Lokomtivfyrbø,dere. Alt
saa ogsaa i Td.lfælde af, at Afløsningen af 
forbunden med Udstationering. 

Hvis det drejer sig om Afløsning for en 

Lokomotivfører til Linietjeneste, og der kun 
haves Lokomotivfyrbødere i Reserve, maa der 
til omhandlede Afløsning,stjeneste snarest ud
løses en Lokomotivfører i Rangerturen ved at 
anbrunge en Lokomotivfyrbøder fra Reserven 
i Rangerturen. 

Ved Udstationeringer, hvor der udsendes en 
Lokomotivfører til Afløsning for en Lokomo
tivfører, overtager den udstationerede Loko
motivfører den Lokomotivførers Tjeneste, for 
hvem Afløseren er udsendt. 

Ved Udstationeringer, hvor der udsendes 
en Lokomotivfyrbøder til Afløsruing for en Lo
komotivforer, maa det paagældende Depot, 
hvor Afløsningen skal foregaa, selv ordne Af
løsningstjenesten for den udstationerede Loko
motivfyrbøder. 

Ved Udstationeringer, hvor der udsendes 
en Lokomotivfyrbøder til _Afløsning for en Lo
komotivfyrbøder, overtager den udstationerede 
Lokomotivfyrbøder den Lokomotivfyrbøders 
Tjeneste, for hvem Afløseren er udsendt. 

Vedrørende den almindelige Regel om, at 
Lokomotivførere i Rangerture afløses af Lo
komotivfyrbødere bemærkes, at der dog intet 
er til Hinder for, at Afløsningen sker ved en 
Lokomotivfører, hvtis en saa,dan haves led;g i 
det paagældende Tidsrum. 

Hvis der skal afløses i en Rangertur, og der 
i Reserven kun haves yngre Lokomotivfyrbø
dere, maa der til omhandlede Afløsningstjene
ste udløses en æ1dre Lokomotivfyrbøder fra 
Linietjenesten. 

Hvtis det undtagelsesv.is blå.ver nødvendigt at 
anvende en LokomotivfYTbøder som Lokomo
tivfører til Togtjeneste, herunder dog ikke med
regnet Tog, der fremføres af Rangermaskiner, 
maa der kun i N0d,stilfælde medgives ham en 
Arbejdsmand som Lokomotivfyrbøder. 

Remise-Arbejdsmænd maa kun i. ganske 

særHge T:ilfælde · benyttes til Lokomotivfyrbø
dertjeneste og a1drig paa Lokomotiver af Litra 
P og S*) og ejheHer paa andre Lokomotiver,

*) Cirkulæret nævner ikke Litra R og H, fordi disse 

ikke findes i Distriktet. 

naar disse skal fremføre Tog, der i Opslags
køreplanen for Publikum er betegnede som 
Ekspres- eller Il1og. 

Udstationering af Remisearbejdsmænd til 
Lokomotivtjeneste maa ikke finde Sted. 

Reservelokomotivfyrbødere og Lokomotiv
fyrbøderaspiranter, hvis U d,dannelse er afslut
tet, maa kun benyttes til Strækningstjeneste i 
faste 'l'ure, naar der er Mangel paa Lokomo
tivfyrbødere.« 

Cirkulæret ordner paa en god Maade et 

Forhold, som ofte har voldt Vanskeligheder. 
Dette Cirkulæres Tilblivelse har en lille Hi

stonie, som Medlemmerne maaske kan have 
Interesse af at blive bekendt med. 

Historien begynder med, at MaskinbestYTe
ren i 1. Disitrikt tilsendte samtlige Depoter og 
Lokomotivførerafdelinger et Cirkulæreudkast 
til Udtalelse. Dette foranledigede et Samarbejde 
mellem Afdelingerne og Foreningens Lede1'se. 
Afdelingerne instrueredes om, hvorledes de 
burde forholde sig. Endvidere tilstillede For
eningen Distriktet em Udtalelse til Cirkulæret. 

Foreningens Skruvelse var dateret den 11. 
Oktober, og som foran nævnt udsendtes Cirku
læret 21. s. M., altsaa kun 10 Dage senere og 
med et Indhold, der fortal.te om Maskinbesty
rerens gode Forstaaelse af Lokomo.tivmænde
nes Ønsker. 

KØRELÆRERE 

Som et Led i Uddannelsesreglerne blev det 
bestemt, at Lokomotivfyrbøderaspiranterne i et 
samlet Tidsrum af 12 Uger skulde forrette Tje
neste hos 2 forskellige Kørelærere for at ind
køre Attester. Hensigten med, at Aspiranterne 
skulde køre hos bestemte Lokomotivførere (Kø
relærere) er jo den, at der derved skulde kunne 
skabes Mulighed for den bedst mulige, den mest 
alSli.dige og ensartede Uddannelse. 

Ved Skrivelse f.ra Genera1direktoratet af 18. 
f. M. er Spørgsmaalet, for saa vidt angaar Kø
relærernes Uddannelse, ekspederet. Skrivel,sen
har følgende OI'dly,d:

I Skrivelse af 20. Juni d. A., J. Nr. 2055, til Che
fen for Mruskinafdelingen har Foreningen under Hen
visning ti!l de den 28. Januar og 4. April med Gene
raldirektoratet førte Forhandlinger bl. a. vedrørende 
S'pørgsmaalet om UddannelBe af Lokomotivfyrbøder
aspiranter ved dertil udnævnte Kørelærere, af hvilke 
der ved nærmere angivne Depoter skal udnævnes ialt 
28, anført Navnene ,paa en Række Lokomotivførere, 
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blandt hvilke de paagældende Kørelærere henstiHes 
udpeget. 

I den Anledning skal man herved meddele, at 
nedennævnte Lokomotivførere vil blive tildelt Hver
vet som Kørelærere: 

I Køben1havn (ialt 10): T. A. T. Bærentzen, E. 
C. J. Christensen., K. H. M. Helmer, J. A. Jensen,
S. B. Jelllsen, A. E. Johansen, K. R. J. Ol-sen, F. C.
Schiøtt, F. C. C. Spøer, R. N. Vendelbo.

I Korsør (ialt 2): L. H. Mortensen, N. P. Nielsen 
(Lynge). 

I Nyborg (ialt 2): R. J. J·. Rasmussen. C. S. Thy
gesen. 

I Fredericia (ialt 2): A. Kongshøj, N. M. Ladeby. 
I Aarhus H. (ialt 4): S. Lal'Sen, E. M. Olesen, 

J" 01'sen, J. J. Petersen. 
I Aalborg (ialt 2): A. J. Hougaard, V. C. J enisen. 
I Struer (ialt 4): C. 0. Nielsen, N. C. P. Sloth, 

M. J. Voldum.
I Esbjerg (ialt 2.): H. P. Hansen, N. Nielsen.

Da Lokomotivfører P. C. J. Thorngaard, StrueT,
som man havde tænkt at ud;pege til Kørelærer i 
Struer, nu e·r forflyttet til Københavns Godsbane
gaard, vil der i Løbet ai den nærmeste Fremtid blive 
udpeget en anden Lokomotivfører til det ommeldte 
Hverv. 

Med denne Skrivelse er en Sag, der har bragt 
Organisationen meget Arbejde, afsluttet. Vi 
skal i ,det følgende ii store Træk omtale Gangen 
i dette Arbejde. 

Efter at Uddannelseskommissionen i sin Tid 
blev færdig med sit ATbejde og efter at de forbe
redende Arbejder i Generaldirektoratet for at 
føre disse Bestemmelser ud i Livet var 
udført, blev der den 11. Juni 1925 ud
stedt en A-Ordre Nummer 144, i hvilket 
,det nærmere præciseres, paa hvilken Maa
de Uddannelsen skal gaa for sig. I Tilslut
ning til ,denne Ordres Bestemmelse førtes der 
en Forhandling med Generaldirektoratet den 
26. Marts 1925. Saa gammel er denna Sag, ca.
5 Aar. Organisationen ventede paa en Afgø
relse af Spø-rgsmaalet efter den nævnite For
handling og bragte ofte Sagen pa·a Bane, men
stadig vi.ste der sig Vanskeligheder. Vi kom saa
hen i Nedskæningsperioden, hvor det var om
trent det modsatte, Organisationen maatte be
skæftige s1ig med, - altsaa ikke Uddannelse af
nye Lokomotivmænd, derimod Bevarelse af det
allerede ansatte Personale. Da der saaledes
slet ikke var Tale om Tilgang, men derimod om
Afgang, var paa et Ti.dspunkt Spørgsmaalet om
Uddannelse ikke saa brændende. Da vi ,imid
lertid havde faaet overstaaet denne for Organi-

sationen ii høj Grad ubehagelige og vanskelige 
Periode, da Skyerne igen spredte sig og vi fik 
det nuværende Miillisterium, blev Arbejdet for 
dette Spørgsmaal paany taget op paa K,ra:fit, 
thi det hav.de som før nævnt stadig været frem·
me. Ved adskillige Samtaler var Forholdet be
rørt, men der manglede stadig den nødvendige 
Fant eller Beslutsomhed fra Generaldirektora
tets Side, til ait faa denne Sag fra Haanden. 

Organisationen skrev saa paany om Sagen i 
en Skrivese den 28. September f. A., i hvilken 
man beklagede sig over den Langsomhed, hvor
med Sagen behandledes, samtidig med, at der 
fremsattes forskellige Udtalelser til Sagen og 
endelig udbad sig Forhandling. Og den 28. Ja
nuar i Aar førtes en Forhanding, der betegne
des som foreløbig, for endelig at blive færdig
behandlet ved en Forhandling i April i Aar. 

Administrationen, der ·havde indkaldt til 
Forhandlingen i Januar Maaned, og som be
tegnede den som foreløbig, havde i høj Grad 
Ret i at betragte den som saaidan, thi for Or
ganisationens Repræsentanter var det just ikke 
behagelugt at deltage, fordi Administrationens 
Repræsentanter var meget daarlig informerede 
i Spørgsmaalet. 

Den anden Forhandling, den 4. April, bragte 
endelig Løsning paa Spørgsmaalet. Der stod 
nu tilbage at faa udpeget Kørelærerne, og i en 
Skrivelse af 20. Juni d. A. fremsendte Forenin
gen Navnene paa en Del Lokomotivførere, som 
man ansaa for egnede til dette Hverv. Og blandt 
,disse fandtes de Navne, som er nævnt i Begyn
disen af Artiklen. 

Naa, disse forskellige Besværligheder er nu 
overvundne, men det er jo under alle Omstæn
digheder rigtigt, at det i den Ti.d, hvor der un
gen Aspiranter fandes, og som Følge heraf hel
ler ingen til Uddannelse, hav,de været naturlig:t 
at bringe hele dette Spørgsmaal i Orden. 

Resultatet paa hele denne Sag er af en saa
dan Beskaffenhed, at selv om Foreningen ikke 
følte sine Ønsker helt gennemf ønte, vi dog har 
Grund til at betegne det som tilfredsstillende. 
Se iøvrigt Protokollen i Nr. 14, 1930. 

En lille Forening af Lokomotivførere, som 
vore Medlemmer sikkert kender, i hvert Fald 
fra deres lille Blaid, - hvis væsentligste Ind
hold er »Dansk Lokomoitiv-Tidende«s Artikler, 
- var ude med et Forsøg paa at faa et Par af
deres Medlemmer ( 1/10 af samtlige Medlemmer)
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om Kørelærere, men det noble Forsøg mislyk

kede . - Deres bærende P1incip med Hensyn 
til Fordelingen af Arbejdet e,r: D. L. F. udfø

rer det saglige Arbejde, og de høster d
byttet! 

Den Gang gik den ildrn. -

DIESEL:TRYKLUFTLOKOMOTIV 

I flere Aar er der å. næsten alle Lande for
søgt at anvende Dieselmotoren d Lokomotivdrift. 
og dette ikke alene paa Grund af, at Dieselmo
toren er billigere i Brændstofforhrug, men i 

mange Lande med vandfattige Egne er det ær
lig for at undgaa Transport af Fødevand fl 
Damplokomo1biver. Den væsentligste Hindrring 

for at bruge Dieselmotoren, ja i det hele ta
get alle Eksplosions- og Forbrændingsmotorer 
i Jernbanedrift, ligger i, at Motoren ikke er i 
Stand bil at udvikle nogen større Krafit uden 
at komme op paa et forholdsvis højt Omdrej
ningstal, og det er Arbejdsydel en ved ide man
ge Omdrejnringer, som undeJJ.· !gang ætning skal 
omsættes til saa vi.dit muligt samme Arbejds

ydelse, men kun paa en Brølc.del af Drivhjule
nes Omdrejning. Arbejdsydelsen und r Igan°-
ætning udføres af Motoren ved mange min

dre kraftige Stempelslag, medens man v d 
Damplokomotivet kan give Cylindrene en �aa 

stor Dampfyldning, at der i hver Cylinder ud-

føres t stort Arbejde, selv om Stemplet kun 
bevæger sig langsomt. 

For de s,tørsteDi,esellokomotivers Vedkommen
de er ,der for at kunne tilpa se Motorens Kraft

ud vikling efter det øjeblikkelige Behov mellem 
Dieselmotoren og Drivhjulene !indskudt en 
elektnisk Krafitoverføring; paa de mindre over

føres og tilp81Sses den udviklede Kraft med en 
Tandhjulsudveksling. I Tyskland findes for 

Tiden over 100 Stk. DiesellokomotiveT ri Drift, 
dog er de fleste af dem Rangermaskiner. 

En meget lovende Nykonstruktion er de ty-
ke Rigsbaners 2 C 2 - Diesel - 'l'rykluft

lokomotiv, bygget af Firmaet »Man« (Maskin
fabrik Augsbwrg - iirnberg) og Lokomotiv
fabrikken i Esslingen. For før te Gang har 
man her prøvet at overføre Motorens Effekt til 
Drivhjulene ved Hjælp af en pneumatisk An
ordning. Dieselmotoren dTriver en Luftkom
pressoT, hvori der fremstilles Trykluft af 7 Aitm. 
Tryk, og denne anvendes å. Cylindre paa sam
me Maade som Dampen i et Damplokomotiv. 
Dieselmotoren er en enkeltvirkende 4-Takt Mo
tor meid 6 Cylindre og en Maksimalydelse af 
1200 eff. Hestekræfter. Til denne er koblet di

rekte en paa samme Fundament hvilende Luft
I ompressor, som udgør Lokomotivets vigtigste 
Del. Det er særligt Kølingen af Kompressoren, 
der spå.Iler en stor Rolle. Den sædvanlige Kø-
1,ing af KompTessoren ved Hjælp af Kølekap
per og -ribber er :ikke tilstrækkelig, naar der 

Diesel-Trykluftlokomotiv. 
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skal fn�mstilles saa store Mængder Trykluft, 
og naar Kompressorens Omdrejningstal er saa 
stort. Man har opnaaet en effektiv Køling ved 
at indsprøjte Vand direkte i Kompressionsrum-

. mene i saa stor Ud,strækning, at Trykluftens 
Temperatur i Kompressoren holdes nede paa 
180 Graider. 

Fo,r at opnaa en god Virkningsgrad over
hedes Trykluliten inden Brugen i en Spildegas
Overheder til ca. 350 Grader. Trykluften ledes· 
til og arbejder !i Cylindrene som Dampen i et 
Damplokomotiv. Der findes å.ngen Trykluftak
kumulator, men paa Kompressoren er anbragt 
Reguleringsorganer, saaledes at der udvikles 
Trykluft efter Forbruget. Kompressorens Kø
levand luftkøles i en Køler ved Hjælp af en 
elektrisk drevet Ventila�or. Paa Motorakslen 
er direkte tilkoblet en Dynamo, som leverer 
Strøm til en Ventilationsmotor paa 30 H. K. 
Endvidere findes en Dampkedel for Togopvarm
ning. Man var ved ,denne Driftsform noget 
ængstelig for Eksplosionsfare ved den i Tryk
luften tilstedeværende Olieforurening, men dette 
har vist sig ugrundet. 

Lokomotivet fremførte under Prøvetur paa 
en Stigning af 25 °loo et Tog paa 23,3 Vgl. med 
en Hastighed af 20 km i Timen og vjste sig i 
Besiddelse af alle Damplokomotivets gode 
Egenskaber. Det er nu overgå.vet til Rigsba
nernes Forsøgsanstalt i Griinewald for at un
derkastes indgaaende Prøver. 

F. Spøer.

FRA MEDLEMSKREDSEN 

EN KØRSELSFORDELING 

Foranlediget ved, at Tjenestetidsreglerne af Af
delingen her krævedes overholdt til Punkt og Prikke 
ved Køre-plansski:f'tet og Turforandringerne i Maj 
Maaned, blev 1. Tur (P-M-ask.), hvori kører det æld
,ste Personale, omforandret saaledes, at Turen -
som i Forvejen var taalelig, omend med saa megen 
Nattjeneste, som k,an siges at være nogenlunde ud
holdeligt, naar det skal være i Aarevis � forandret 
saaled.es, at der ikke alene kom mere Tjeneste ind, 
men ogsaa mere Nattjeneste; tiHige, at Fridagen blev 
betydelig forringet ved, at Tjenesten efter denne skal 
:paabegyndes Kl. 4,13-. Endvidere forringedes Turen 
ved, at Raadighedstjenesten fra 6 til 13 ved Depo
tet, hvor Personalet før kunde faa en tiltrængt Hvile, 
da man skal køre ,samme Aften og hele Natten efte•r 
derved, at man under Raadighedstjenesten skal fore
tage Maskineftersyn og Opsmøring af 1 P-Mask. til 
Tog 2007 og af 1 P-Mask. til Tog 3 foruden Klar-

gøring af Reservemaskinen og Pudsning af egen Ma

skine, som udvaskes denne Dag, samt forskelligt an
det forefaldende Arbejde, saasom Omflytning af Ma
skiner m. m. - Som det ses, er Tur I forringet be
tydeligt, og da Afdelingen allerede for Maaneder siden 
har overgivet den til Hovedbestyrelsens Behandling, 
er det vort Haab, at Turen snart maa blive ændret 
saaledes, at Personalet maa blive tiUreds med den. 
At Personalet i omhandlede Tur ellers ikke har væ
ret slemt til at klage, be,vises af, at man fra den 
Side vist ikke i mange Aar har modtaget Beldagel..sn 
over Tjenesten, hvilket ogsaa er Bevis for, at den 
nuværende Bekilagelse er berettiget. Man gør s-ig 
derfor Haab om, art. Hovedbestyrelsens forventede 
Forhandlinger med Generaldirektoratet og Distrikt 
maa give et for Tur I godt Resultat til Gavn for alle 
Parter. 

Med Tak for Optagelsen. 

Turen arbejdes der med 
Tiden. 

Den fredsommelige. 

Hovedbestyrelsen for 
Red. 

FORSKUDSLØN 

OG LØNNNINGSFORSKUD 

(Fortsat.) 

Hos Finansstyrelsen var der en voksende 
Erkendelse af, aJt denne Tilstand var uforsvar
lig, idet den baade var uforenelig med et ordnet 
Finansvæsen og maatte antages at virke demo
rahl.serende paa Embedsstanden. Der blev gjort 
flere Forsøg paa at komme ud af Uføret, dog 
som det synes nærmest med det Resultat, at det 
hidtil aldeles uregelmæssige Fornkudsvæsen nu 
betragtede som normeret, hvilket havde til Føl
ge, at Laanene, som var rentefri, forøgedes i 
meget betydelig Grad. 

Efter at et i 1840 udstedt Forskudsreglement 
nærmest havde vist sig virkningsløst, vendte 
man Opmærksomheden mod den store For
skudsgæld, der i Tå.dens Løb havde ophobet sig. 
Det er Umagen værd at følge de derhen høren
de Foransta1tninger Skriidt for Skridt. 

Det begyndte med, at Finansdeputationen ,i 
1841 skaffer sig allerhøjeste Tilladelse til at laide 
samtlige Foil'skudsposter udgaa af Zahlkassens 
Regnskab, idet det ·var Hensigrt;en, at derefter 
de Poster, »som dertil maatte befilnde.s at egne 
sig«, skulde føres til Afgang, medens de øvrige 
sku1de indføres å. en særskilt Gældbog. Da Fi
nandeputationen imidlertid derefter indstiller, at 
samthlge Forskudsbeløb, der er bevilgede i Ti
den fra 1813 til 1821, skal slettes (»d0ls vare de 
alle over 20 Aar gamle, dels vare de fleste De-
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bitorer døde«), støder Deputationen, som det 
synes uventet, paa Modstand hos Kongen, som 
forlanger Sagen forelagt paany med Oplysning 
om, hvorvi,dt nogen af Debitorerne kan tilbage
betale hele Skylden eller en Del deraf, efter rut 
en til de forandr-ede Kursforhold svarende ed
sættelse har fundet Sted. 

Den nu foranstaltede Undersøgelse trak i 
Langdrag. Føro:1t efter at Sagen to Gange er 
blevet bragt i Finansdeputationens Erindring, 
fremkommer denne i Begyndelsen af 1844 med 
en ny allerunderdanigst Forestilling, hvo,ri De
putationen fastholder sit Standpunkt, at alle 
over 25 Aar gamle Forskud entergives. I Mo
tiverne hedder ,det bl. a.: » .... Ved d0 fær-reste 
af dem vare bestemte Afdragsterm:iner fore
skrevne, og hvor det var Tilfældet, blev, paa 
Ansøgning, Delation aldrig nægtet. Af hele 
den Fremgang med disse Forskud fremgaar ty
deligt, hvad desuden er os bekjendt, 017 som var 
begrundet !i. de daværende, for de paa fast Gage 
staaende Embedsmænds uheldige Tidsomstæn
digheder, at i de allerfleste Tilfælde traadte dis
•se Forskud i Gramialers Sted, og Vedkommende 
gjorde ogsaa :i Almindelighed Regning paa al
drig at• blive lr,rævede .... « 

Denne Indstilling resulterede i første Linie 
i en kongelig 'Dilrettevisning til Finansdeputa
tionen. Den allerhøjeste Resolution af 8. Ja
nuar 1844 indledes med følge11de hvasse Til-. 
kendegivelse: »Vi have af nærværende al
lerunderdanigste Forestilling med Misnøie 

bragt i Erfaring, at Finansdeputationen 
hverken ved Paakrav hos de endnu le
vende Debitorer eller ved Anmeldelse i 
,de Afdødes Boer, af hvilke i det mindste 
nogle var solvente, har søgt at conservere for 
Finanslrnssen de paa de hosfølgende Lister op
førte Fondrå.nger, og, uagtet man antager af 
Statskassen bevilgede Forskud, der i 20 Aar 
.Jdrn ere ln'ævede, for at være præscriberede, 
ikke har draget Omsorg for betimeligen at gjøre 
disse Krav gjældende, ej engang eftey at Depu
tationen havde mo.dtaget Vor Allerhøieste Re
solution af 27. Juli 1841.« 

Een Ting var det imidlertid, at det konge
lige Mishag med den Maadc. hvorpaa Statskas
sens Interesser var blev,et varetaget, maatte 
skaffe sig Udtryk, en anden Ting at Kongen, 
da det kom til Stykket, fandt at maatte bifalde 
Indstill!ingen om Entergivelse af Forskudsgæl
den: » .... Kunne Vå. nu end ikke ,dele fornævn-

te Vor Finans,deputations Anskuelse om For
skuds Præscription, ville vi dog med Hensyn 
bil ,den Debitorerne givne Anledning til at anta
ge, at deres Gjæld tii.l Vor Kasse fra dennes Side 
var opgivet eller mueligt endog undergivet 
Præscription, af Kongelig Naade have tilladt, 
at samtlige ii.ndbemeldite å.ndtil 31. December 
1823 anviste Forskud eftergives de respective 
Debitorer samt afskrives og udgaa af Assigna-. 
tionscontoirets Bøger .... « 

Det var Hensigten veld denne Foranstalt
_ning, hvorved man ogsaa eftergav saadanne 
Forskud, som ikke efter Loven var forældede, 
idet der var betalt Afdrag paa ,dem, at gøre op 
med Fortiden og tage det første Skridt til at 
skaffe Orden i Frnrskudsvæsenet. Der blev der
for givet Ordre til Affattelse af detaillerede For
tegnelser over de Forskudsbeløb, der var til
staaet efter 1823 med Tilføjelse af Debets Stør
relse, de stipulerede Betalings- eller Afdrags
terminer, hvorvidt Betaling eller Afdrag var 
sket samt hvilken Fremgangsmaade der i Til
fælde af paackagne Restancer var brugt. End
videre indskærpedes det Finansdeputationen at 
drage Omsorg for, at der under å.ngen Omstæn
digheder i Fremtiden. kunde blive Spørgsmaal 
om Præskription af Lønningsforskud. Ende
lig paalagdes det Deputationen »saavel ved i 
rette Tid at lade indeholde i Vedkommendes 
Gager de for dem i Anledllling af forundte For
skud stipulerede Afdrag, som og hvor saadant 
fornødent gjøres, ved Anvendelse af de ved Lo
ven til Gjædskravs Inddrivelse bestemte Midler 
mueligst at afværge Tab for Vor Kasse.« 

Med Hensyn til Bevilling af Gageforskud i 
Fremtiden udstedtes under 25. Apr.il 1844 et 
kongeligt Reskript, hviis Ordlyd gengives ne
denfor, fondi Dokumentet gå.ver et ganske ma
lende Billede af Situationen. 
Allerhøjeste Rescript af 25. April 1844 til den kongelige 

Fiiwntsdeputation. 
Da Ansøgninger om Gageforskud blive stedsB hyppigere 

og hyppigere, og da ei alene Vore Finantser paa denne 
Maade have maaltet afsee meget betydelige Summer af 
de aarlige Indtægter, mBn Vi derhos ansee det for tvivl
somt, hvorvidt Anvendelsen af deslige Forskud i Almin
delighed er saaidan, at de blive Modtagerne til virkelig 
Nytte, og at saaledes Vor landsfaderlige Hensigt opnaaes, 
saa ville Vi for Fremtiden med Hensyn til Ansøgninger 
om Gageforskud have iagttaget: 

1) Samtlige Vore Collegier ville Vi have bemyndigede
til at b·evilge de under dem sorterede Embedsmænd et 
Qvartals-Forskud af deres Gagers aarlige Beløb, men alene 
forsaavidt dertil, navnligen ogsaa i de Ansøgendes Per-
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sonlighed og Embedsførelse, findes tils-trækkelig Anled

ning, og da mod Tilbagebetaing i de otte næste Qvartaler. 

2) Ansøgninger om større Forskud og om længere

udsatte Tilbagebetalings-Terminer, der forøvrigt kun under 

særdeles Omstændigheder og mod nærmere bestemmende 

Sikkerhed, saasom i Livsassurance-Policer, kunne ventes 

bevilgede, indsendes til det Collegium, under hvilket Sup

plicanten. nærmes,t sorterer, for, ledsaget af sammes Be

tænkning, at tilstilles Vor Finantsdeputa.tion, der i en 

samiet Forestilling hver Maaned har at forelægge Os dem 

til allerhøiesle Afgjørelse. 

3) Saa længe tidligere bevilgede F01·skud ikke ere

tilbageb·etalte, kum1e de Vedkommende ingen nye For

skud vente bevilgede. 

4) Paa Pensioner og Vartpenge bevilges ingen Fo-r

skud. 

Bestemmelserne ii. Reskriptet af 1844 tog jo 
Sigte paa Ydelsen af fremtidige Forskud, og 
saa vidt ,det har kunnet ses, blev disse Bestem
melser ogsaa efterlevede. 

Man rtog derefter fat paa at faa afviklet den 
Forskudsgæld, der var stiftet efter 1823 og alt
eaa ikke omfattedes af Resolutionen om Efter
givelse. Her stødte man imidlertid paa store 
Vanskebigheder. Det var kun meget faa af De
bitorerne, ider erklærede sig villige til at gaa 
ind paa at yde Afdrag. Nogle paaberaabte sig 
Præskription; den aller største Del ansøgte om 
Eftergtl.velse; andre forlangte langt mere mode
rate Afdragsvilkaar, end der foresloges. Det 

· var saaledes kun meget faa, paa hvis Fo:rslag
til Sagens Ordning Ffoansstyrelsen kunde gaa
ii.nd, og da Finansminister Grev Sponneck ved
sin Tiltrædelse var stillet overfor denne for
kvaklede Situation, tog han (i 1850) resolut
det Skridt at forelægge Rigsdagen et Lovfor
slag, hvori der indeholdtes en Bestemmelse 0111 

fuldstændig Eftergivel,se af alle resterende G-a
geforskwd, der var ældre end 1. Januar 1841,
og for hvilke ingen Sikkerhed var stillet; des
uden foresloges Eftergivelse af visse Forskud
af yngre Dato.

I Motiverne til dette Forslag, der jo havde
sit Forbillede i ,den foran omtalte Eftergivelse
af alle Forskud, der var ydet før Udgangen af
1823, blev det gjort gældende, at FOTslaget m·n
dre burde ses som en Begunstigelse af Embeds
mændene end som en administrativt nødven
dig Foranstaltning. Indtil 1841, cla •m Regule
ring af Gagerne fandt Sted, var Flertallet af
Forskud blevet bevilget »donationis causu«.
som -det hed, d. v. s. under den stiltiende For
udsætning, at Forskudsbeløbet skulde være en
Gave, som likke vilde blive krævet tilbage. Man

havde ·saaledes i Virkeligheden vedkendt sig 
Forskudvæsenet som System - et System, som 
naar alt kom til alt, var billigere for Staten 
end en Lønreform. 

Gennem Referaterne af Rigsdagsforhandlin
gerne om denne Sag faar man et stærkt Ind
tryk af ,det Ubehag, den konstitutionelle Fi
nansminister har følt ved at br,inge Orden i 
et Forskuds væsen, som ved 'I'idernes Ugunst 
havde naaet en nærmest kaotisk Tilstand. »Det 
er en af vore nedarvede Brøst,« udtalte Mini
steren, »at der er givet Forskud, navnig i de 
senere Aar, i en saadan Udstrækning og med 
en saadan Lethed, at ,det i mine Tanker me
get har maattet fremme et luksuriøst og letsin
digt Levned hos flere af Embedsstanden, som 
ikke har haft Karakterstyrke nok til at undgaa 
de Fristelser, som den lette Adgang til For
skud har aabnet.« Paa den anden Side erkend
te Regeringen - saaledes som ovenfor nævnt 
_: at en væsentlig Del af Forskudene var gi
vet som et Supplement t_il de altfor utilstræk
kelige Lønninger. »Jeg billå.ger ikke, at man 
har søgt at hjælpe sig med Forskud, i Stedet 
for dkekte at forhøje Gagerne; men jeg tror, 
at Forskuds væsenet har kostet Landet . mindst 
og skaidet Embedsstanden mest.« 

Finansminister Sponneck lagde ikke Skjul 
paa, at Regeringen i høj Grad var i T,r.ivl om 
den rette Fremgangsmaade lige overfor ,den op
hobede Forskudsgæld. Om Forslaget om Ef
tergivelse udtalte Ministeren, at »Regeringen 
har her forlangt mere af Rigsdagen, end den 
suveræne Konge har følt Styrke til at sætte 
igennem.« Men »som Sagen nu engang ligger. 
maa der en Ende paa det; ,det kan ikke vedblive 
paa den Maade. « 

Der kan næppe være Tvivl om, 3,t Hgesom 
Forskudsvæsenets Tilstand ha\·de beredt Rege
ringen en ubehagelig Overraskelse, saaledes 
virkede de Oplysninger, der nu blev givet Fol
ketinget, som Afsløring af Forhold, der laa paa 
Grænsen af idet skandaløse. Og det viste sig, 
at Rigs-dagen paa :ingen Maade var til Sinds 
at være Reger,ingen følgagtig i Forslaget om 
at løse Knuden ved at hugge den over (hvad 
Regeringen maaske, naar det kom til Stykket. 
heller -ikke havde ventet). Forslaget fik on 
meget ugunstig Modtagels,e. Det bekæmpede!::> 
stærkt bl. a. af Grundtvig og Monrad. Fra 
anden Side faldt der haarde Udtalelser om Em
bedsstandens bristende Evne til at føre en for-
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nuftig Økonomi, og skarpe Ord om »Platten
slageri en gros, drevet af højere Embedsmænd 
med Statens M:iidler«. Med hvor megen eller 
hvor liden Berettigelse disse og lignende In
sinuationer blev fremsat, er det vanskeligt at 
dømme om. Sandheden er vel nok den, at det 
store Flertal af Forskudsdebitorer var hæder
lige Embedsmænd, som å. god Tro havde taget. 
imod 1den Hjælp, der stod dem aaben, medens 
et Mindretal, i Ly af Slendrian og bristende 
Kontrol, havde misbrugt Forskudsinstitutionen. 
Erindres maa det ogsaa, at Harmen og Uvil
jen jo skulde have en Adresse, og da det jo 
var ugørligit at vende sig mod et System og 
en Styrelse, som ikke mere eksisteæde, lo-d man 
Embedsstanden som Helhed være »Pri.i:gel
knabe«. 

Resultatet af Forhandlingerne paa Rigsda
gen var, at Ministeren maatte lade Tanken om 
en generel Eftergå.velse fa1de. Kun nogle faa 
Forskudsbeløb, som var tilstaaede under ·sær
lige Forho1d, blev eftergivne ved Loven af 30. 
Juni 1850, som iøvrigt fastsatte, at de h'dtil 
bevilgede Forskud skulde tilbagebetales ved 
maanedlige AMrag, efter Finansministerens 
Bestemmelse, for saa vtidt ikke andre V:ilkaar 
var fastsatte ved Forskudets Bevilgelse. 

Hermed havde Lovgå.vningsmagten ganske 
underkendt den Betragtning, der laa til Grund 
for Forskuldenes Afvikling, nemlig at Ydelsen 
var sket som maskerede Gaver. Forskudene 
blev da ogsaa efter Lovens Bydende fra nu af 
behandlede som regulære Gældsposter, hvilket 
naturligvis vakte en Storm af Misfornøjelse ho·s 
Flertallet af Debi..torerne. Disse havde jo i frisk 
Erindring, at den enevæLdige Konge faa Aar i 
Forvejen af landsfaderlig Naade havde eftert
vet al Forskudsgæld, der var ældre end 1823 
Saa meget mere maatte Fremsættelsen af Re
geringens Forslag, ganske kort efter Grundlo
vens Givelse, vække Forventning om, at den 
nye Lovgivningsmagt nu vilde lade samme Be
gunstigelse blive de yngre Forskudsdebitorer 
til Del. Det er derfor forstaaeligt, at Skuf
felsen over, at dette å.kke skete, gav sig Luft i 
Udtalelser, der var lidet respektfulde overfor 
den nye Statsskik: »Var der før 1849 Noget. 
som kunde ønskes forandret, er det dog vist, at 
vi siden er blevne piidskeæe med Skorpioner og 
ikke meq. Svøber«; »Onde Lidenskaber eller 
Meer, som allerede paa andre Steder stiftede 
Fondærvelse, have fremkaldt Love, og, hvor 

Uret aldrig havde været lovligt, lovliggjor,t hva11 
Mange ansee for Uret«. Ved Siden af saadan
ne mere eller mindre beherskede Tilkendegi
velser kan man ogsaa finde Eksempler paa den 
Misforstaaelse, at det vedblivende ---:- som før 
- kun gjadt om at bøje Hovedet og »supplike
re«; saaledes naar en Embedsmand i et Andra
gende udtaler, at hvis det Vlirkelig er saadan.
at den nuværenJde Forlatning kan ophæve den
Ret, som støtter sig paa foregaaende Kongers
Løfter, saa vil han bede om Eftergivelse som

en Naade. I den følgende 'Did blev ,den overvejen
de Del af F,orskudene berigtigede ved regelmæs
sige Afdrag i Vedkommendes Gager eller Poo
sioner. Mange Forskudsbeløb blev dog afskrev
ne, naar det ved Debitors Død viste sig, at
Boet var insolvent; eller de udslettedes som
retligt uerholdelige, efter at Kammeradvokatu
ren havde erklæret det for sandsynligt,· at De
bitorernes Paastand om Præskription vilde
blive stadfæstet ved Retten.

Sagen filk imidlertid et lamgvarigt og lidet 
lysteligt Efterspil. Det er klart, at der maatte 
gaais frem med en vis Strenghed overfor Debi
torerne. (Blandt fleTe offerntlig fremdragne 
Eksempler skal nævines, at en 80aarig For
skudsdebitor, som oppebar en aarlig Understøt
telse paa 20 Rbd. af Statskassoo, ganske maatte 
give Afkald paa denne Unde:ristøttelse, indtil 
en Gæld paa 100 Rbd. var afdraget.) I mange 
Tilfælde viste det sig imidlertid, at Debitorer
nes Gæld stod i et saadant Misforhold til deres 
lindtægiter, ait de vilde blive totalt ruinerede, 
hvis Statskassen gjorde sine Fordringer gæl
demde. I andre Tilfælde var Forholdet det, at 
de maanedlige Afdrag under Hensyn ·til Debi
torernes sandsynlige tilbageværende Levetid 
maatte amsæbtes med saa store Beløb, at de 
ikke vilde kunne udredes, og i hvert Fald vilde 
de paagældendes Forbliven i Statsitjenesten 
derved være udelukket. Baade af Humanitets
grunde og af �ensyn til Statens Interesser var 
det derfor nødvoodig.t, at der dispenseredes fra 
Lovens Regel, og da Regeringe1I1 savnede Be
føjelse hertil, blev der ved en lang Række Love 
( saa ait sige hver,t Aar fra 1851 lige op til 1863) 
givet Finansministeren Bemyndigelse til dels 
at eftergive, dels at berigtige med A versional
Summe.r Forskudsfordringer, som S:taten havde 
.tilgode hos illavngivne tjenestegørende eller for
henværende Embeds- og Bestillingsmænd. 

Rigsdagsforhandlingerne om disse Love var 
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ikke hyggelige. Det drejede sig 0m Forskuds
poster lige fra ubetydelige B1..:i�:•h paa 10-20 
Rdl. til Gældsummer, der maatte skrives med 
4cifrcJc, ja, i enkel1e Tilfælde med 5cifrede Tal. 
Finansministeren viste de paagældende Tje,ne
stem:.end det Hensyn, at saadanne Oplysninger, 
som efter almindelige Regler ha1r Krav paa at 
beha•ndles med Diskretion, blev udeladt af de 
trykte Lov-Motiver, idet de meddeltes Rigsda
gens Medlemmer ved en skriftlig Redegørelse, 
der henlagdes .til Eftersyn i Bureauet. Anven
delsen af denne hensynsfulde Form viste sig 
dog at. være til liden Nytte. Da det kom til Styk
ket blev ikke blot. Forskudooes Oprindelse og 
Forskudtagernes tjenstlige Forhold gjort til 
Genstand for indgaaende Omtale fra Follrntin
gets Talerstol, men de ulykkelige Debitorers 
økonomiske og andre private Affærer blev op
trevlede og vendt og drejet for aabent Tæppe 
til Forlystelse for alle og enhver,. der indfandt 
sig i Tingets Tilhørerloge. 

Først i 1863 fik disse usmagelige Forhand
linger Ende, og saaledes kom man da omsider 
ud af riet ældre Forskudsvæsens Uføre, som 
maaske ikke var videre smigrende for den dan
ske Embedsstand, men i hvert Fald kompromi'. · 
terende for Enevældens Finansstyre. 

Med Hensyn til den fremtidige Ordning af 
Forskudsvæsenei havde Finansministeiren forc
slaaet ligneinde Regler som dem, der indehold
tes i Hr:skriptet af 1844, men dog saaledes at 
de »større Forskud« mod Sikkerhed i Livsfor
sikringspolicer o. 1. begrænsedes til Beløb sva
rende til i det højeste et Aars Gage, at tilbage
betale senest inden 10 Aars Forløb. 

Rigsdagen udstemte imidleTtid Bestemmel
sen om de større Forskud, og Forslaget om aJt 
bibeholde Bestemmelsen om Adgang til at er
holde K vurtalsforskud havde nær fa.aet sam
me Skæbne, idet der i det Folketingsudvalg, 
som behandlede Sagen, var adskillige Medlem
mer, der gjorde gældende, rut Ydelsen af saa
dan:ne Forskud var uden Nybte: »Naar det blev 
nødvendigt a;t laaJne ud .til Embedsmænd under 
paatrængende Omstændigheder, saa vilde de 
paatrængeude Omstændigheder komme hyppi
gere igjen, efter at Laanet er gjort ... Der er 
jo intet Spørg1smaal om, at den mest paatræn
gønde Omstamdighed vilde just fremtræde der, 
hvor en Mand i de fø.rste Dage_ ef.ter aJt have 

erholdt sin Gage, letsindig fortærede den, og 
hans hele F'amilie da Va.1' uden Brød.« 

(Fortsættes.) 

EKSTRAORDINÆR KONGRES 

Ekstraordinær Kongres afholdes Mandag 
den 15. December KL 9,30 i Selskabslokaler� 
ne, Haveselskabets Vej 3 (ved Frederiksberg 
Alle). 

Til udenbys boendes Vejledning tjener, 
at Linie 11 (Omnibussen) fra Hovedbane� 
gaarden fører omtrent til Døren, naar man 
tager til første Stoppested efter Værnedams� 
vej. Haveselskabets Vej er· første Vej paa 
venstre Haand fra Værnedamsvej. Lige efter 
den lille Runddel.) 

MOTORFØRERNES KREDSBESTYRELSESMØDE 

TORSDAG DEN 20. NOVEMBER I KØBENHAVN 

:\Ile mødt. 

Punkt 1. 

FL•:rhandlingsprotokollen oplæstes og godkendtes. 

Punkt 2. 

Kredsformanden gav Oplysning om de af ham førte 

Sager, oplæste forskellige Skrivelser. der var tilgaaet 

ham fra Afdelingerne, samt meddelte Svar paa. nogle af 

disse. 

En Skrivelse fra Næ. Afd. om Turforhold og Vognløb. 

Kredsen henstillede, at Afd. selv bringer Orden i den 

Slags lokale Forhold, da man gik ud fra, at Afd. sad 

inde med bedre Oplysninger desa.ngaaende end Kredsen. 

Ang"aaende et Forhold vedrørende Benzinpaafyldning 

i Næ., og Titlen hertil blev det overladt H. P. Christen

sen at søge forskellige Oplysninger desangaaende. 
En Beklagelse over en Lokomotivmands Skrivemaa.de 

henvis'.es Lil H. B. Formand. 

Punkt 3. 

Kriclsfonnanden refererede forskellige Sager, der hav

de været til Behandling i Forretningsudvalg, og Hoved

bestyr<'lse, bl. a. de sidste Udnævnelser til Motorfø·rere 

og Motorfører-Aspiranters Udnævnelse til Lokomolivfø

rere. 

Kredsformanden gav Oplysning om Velfærdsudvalget 

havde rettet Henvendelse til Gdr. om Opvarmning af 

Motorkøretøjers Førerrum. 

Punkt. 4. 

Kredskassereren gav Oplysninger angaaende Regnska

bet. 

Punkt 5. 

H. B. Formand var tilstede og gav forskellige Op

lysninger om den Resolution, der var oversendt fra Kred

sen, da deT ikke var tilsendt Afd. Syar endnu. Angaaende 
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Lønsageu oplyste H. �- Formand, al man snart ventede 
Lønningskommissionens Betænkning, og man ikke var i 
Stanl til at referere noget, da alle Medc'.elelser er for
trolige. 

Derefter drøftedes kommenr1 ,, Arbejder og for�kellige 
Spørgsmaal. 

. DE KØ BEN HA VNSKE LOKOMOTIVFØRERE

afholder Juletræ og Bal fr:1 Kl. 18-2 Lørdag den 10. 
Januar 1931 i ,Borgern -- l:lus« (Den store Festsal) Ro
senborggade 1. 

Medlemmer mrd Familie og Bekendte indbydes. 
ærmere gennem f:remlagt,e Tegningslister. - Talrig 

Tilslutning forl"entes. 
Festudvalget. 

EN VELLYKKET FESTAFTEN 

1\landag den 17. November afholdt Nyborg Lokomotiv
føre.·- og Lokomotivfyrbøder Afdelinger Teateraften paa 
Industrihotellet. 

Direktør Carl Langballes Selskab, København, opførte 
Apolloteati-ets Sukces, ,Dydens Apostle«, og det skal 
straks siges, al del overmaade morsomme Stykke mod
togr� med stærkt Bifald, der t.il Tider fuldstændig kulmi
nerede i bragende Lattersalver. Del var alt i alt en vel
lykket Aften, for hvilken Direktøren og hans flinke Per
sonale fuldtud fortjente d,en begejstrede Modtagelse, som 
Publikum gav dem. 

Festudvalget havde ligeledes stor Fornøjelse af Arran
gementet; men der va.r ogsaa lagt el ihærdig Arbejd-e, 
og sjælden har yborg Teater haft saa godt Besøg, og 
trods alle Skeptikeres onde Varsler om Underskud gav 
Festen efter Forlydende ca. 100 Kr. i Overskud, hvilket 
tydelig kunde ses af Peter og Johannes' Ansigter, der 
straalede som en nyopdukket Stjerne hele Aftenen. 

Efter Forestillingen afholdtes BaJ, hvor Festudvalget 
galant gav en Times gratis Overdans. 

Med Tak Lil Festudvalget for den fornøjelige Aften, 
opfor-drer vi det til at gentage Eksperimentet til næste 
Aar. 

Flere Deltagere. 

DØDSFALD 

. Efter et langt Sygeleje er Lokomotivfører F. Schnack, 
Struer, afgaaet ved Døden. Afdelingen har derved igen 
mistet en god Kammerat og Organisationsmand. 

:, 
:::: 

Hans Minde vil vi bevare i Venlighed. 
H. Helmert.

�.f:. ··.·,:_.::··.•, .. ··. .

DE TYSKE JERNBANERS FAGLIGE 
ORGANISATIONER 

tilstillede den 31. Oktober d. A. Rigsbaneselskabet en 
Skrivelse, hvori de opsagde Kollektivaftalens Bestemmel
ser om Arbejdstiden til Ophør den 30. November 1930. 

Aktionen for Nyregulering af Arbejdstiden, hvorom 
Underhandlinger allerede en Tid er foregaaet mellem de 
aftalesluttende Organisationer og Hovedforvaltningen, er 
altsåa nu kommen i et afgørende Stadium. Jernbane
mændenes Enhedsforbund i Tyskland har allerede for 
længere Tid tilbage kæmpet mod de nuværende Forhold, 
under hvilke en Del af Jernbanemændene og· i Særdeles
hed Arbejderne i Reparationsværkstederne samt i Bane
vedligeholdelsestjeneste faar kortere Arbejsdtid, medens 
en anden Del atter regelbundet nødes til at udføre 3--6 
Timers Overtidsarbejde pr. Uge. Til at •begynde med kræ
ver Forbundet, at alt Overarbejde afskaffes, samt at 8-
Timersdagen indføres uden Undtagelse. 

Jernbanemændenes Enhedsforbund ved, at Jernbane
forvaltningen ing,enlunde frivilligt vil imødekomme Kra-. 
vel om Nyregulering af Arbejdstiden. Derfor ruster det sig 
t.il Kamp og regner med Understøttelse ikke alene fra 
Arbejderklassen, men ogsaa fra aJl,e mere indsigtsfulde 
Kredse i Tyskland. 

DE AMERIKANSKE JERNBANEMÆND 

I April Maaned f. A. opsatte en Styrelseskonference 
for de 22 faglige Jernbanemændsorganisationer et Pro
gram i den Hensigt al modvirke Rationaliseringens uhel
dige sociale Indvirkninger. Man krævede i dette Program 
en Fridag om Ugen, streng Tillempning af 8-'l'imersdagen 
samt gradvis Forkorlielse af Arbejdstiden i den Hensigt 
at naa til Fem Dages Arbejdsuge og 6-Timers Arbejdsdag. 

I Maj i Aar opsatte den amerikanske Landsorganisa
tioners Jernbanemandssektion en Del Krav, hvoriblandt 
Femdages Ugen (40 Timer). Samtidig fremholdt man, 
at 6-Timersdagen med længere Arbejdsuge kunde være 
lempeligere ved kontinuerlig Drift. 

Efter alt al dømme staar man i Amerika overfor en 
Aktion af samme Slags, som da 8-Timersdagen indførtes. 
Den 12. November afholdtes en Konference i Chicago fo.r 
Lokomotivførere, Lokomotivfyrbødere, Togførere, Konduk
tører og Rangerpersonale. Paa denne Konference var 
mere end 700 befuldmægtigede Repræsentanter for disse 
Kategorier tilstede, og disse tog Stilling til Spørgsmaalet 
om Forkm·teL e af Arbejdstiden uden Lønsæukning. 

Trods Udvidelse af Jernvejsnettet og Forøgelse af Tra
fiken, er Personaleantallet ved de amerikanske Jernbaner 
i 10 Aar gaaet ned med 25 pCt., d. v. f!. med ½ Million 
Mand. Arbejdskraftens Fortrængelse af 1\-.laa:ciner og den 
økonomiske Depression kræver, at Arbr:j,let fordeles over 
den forefindeIJide Arbejdskraft - man l,a.1 jo ogsaa Ud
gifter paa en Maskine, selv om den ikke: anvendes. De 
ufrivillig arbejdsløse Lokomotivførere og Lokomotivfyrbø
dere bør have en lige saa god Behandliuu; Pom den Maski
ne, de førte . ... ·maa føre, hvis der et Al'ltejde. Med saa
danne og lig.nende Udtalelser lade de failige Jernbane
organisationers Ledere skinne igennem, Lvilken Aand der 
kommer til at raade paa den kommcu,le Kongres. 

REVISION AF TJENESTEFORHOLDENE VED DE 
HOLLANDSKE BANER 

udskydes 1 Aar. I Hep.hold til 0·,01.:::i�komst revideres 
de hollandske Jernbanemænds Tjenestetids- og Lønreg
lement hvert 5. Aar. En saadan Revision skulde finde 
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Sted ved Udgangen af indeværende Aar. Samtlige Jern

banemændsorganisatione-r har i Løbet af de sidste fire 
Aar opstillet sine Krav, ·som nu skulde behandles. 

I Begyndelsen af indeværende Aar besluttedes princi
pielt en betydelig forbedret Stedtillægsinddeling. Denne 

N yregulering betød en forøget Udgift af 800 000 Gylden 
pr. Aar. Jernbanestyrelsen lod det bero paa Driftsresul
taterne, om disse Forbedringer skulde træde i Kraft 1. 
Januar i1i931, altsaa samtidig med Forandringerne i Reg
lemll'Iltet, eller om dette skulde ske paa et senere Tids

punkt. 

Da Jernbanernes Indtægter formindskedes mærkbart 

paa Grund af den økonomiske Krise, blev Direktionens 

Forbehold om bedre Driftsvilkaa:r ikke opfyldt. 
Endskønt det hollandsk!e Jernbaneforbund klart og 

tydeligt staar paa det Standpunkt, at Lønningerne ikke 

beror paa Driftsresultatet, ansaa Forbundets ekstra Kon
gres, at de nuværende Forhold ikke gav gode Udsigter for 
an,dre af Forbundets Krav og godkendte som Følge heraf, 
at Revisionen af Reglementet blev udsat et Aar. 

Direktionen og de anerkendte faglige Organisationer 
har nu truffet Overenskomst om at udsætte Regulerin
gen af Reglementet et Aar. Derimod skal Nyordningen 

af Stedtillæget træde i Kraft den 1. Januar 1'!}31 uden 
Hensyn til Driftsr,esultatet. 

([. T. F.). 

LÆR ESPERANTO! 

I vor internationale Tid vokser stadig Kravet om et 

internationalt Sprog, og ganske naturligt er Interes0en 
for Esperanto stigende Dag for Dag. Saa godt som alle, -

og det er ikke faa -, der har lært dette Sprog, er be
gejstrede over den Nylle, de har deraf, ved Læsning af 
Bøger og internationale Blade, Korrespondance og Espe

ranto-Radioforedrag. Sproget er forholdsvis Jet at lære, -
Udtalen er som det skrevne, Gramatiken er indskrænket 
til 16 Regler uden Undtagelser, og Ordforraadet er ved 

Hjælp af en 0l'ddannelseslære bragt til et Minimum. En
hver kan altsaa lære det. - Hidtil har man maattet 

klare sig med Selvstudium undtagen i Byer, hvor der 
oprettes Kursus. I dette Forhold er nu sket en Ændring, 
idet Esperantoforeningernes Centralorganisation har op
rettet et Korrespondance-Kursus for Begyndere. I 6 Sek

tioner gennemgaas her hele Sprogets Grundlag, og m n 
behøver siden kun at udvide Ordforraadet. Prisen for hele 
Kursuset er 3 Kr. (alt indbefattet), og Bestilling sendes 
til »Centra Dana . Esperanti•sta Ligo«, Kastanievej 32, 

Odense, hvorfra ogsaa yderligere Oplysninger kan faas. -
Jeg opfordrer alle til at lære det interessante. Sprog og 

derved udvide .sin aandelige Horisont. De vil ikke fortryde 
det, thi gennem det og Esperantisternes store Organisa

tion aabnes hele Verden for Dem. Indmeld Dem straks. 
A. 

TAK 

Alle Afdelin
.
ger og enhver, der udviste Deltagelse ved 

vor kære Mand og Faders Død og Begravelse, bedes 

herved modtage vor hjerteligste Tak. 

Mathilde Schnack og Bernene. 

Tak for den store Deltagelse ved min kære Hustrus Død 

og Begravelse. En særlig Tak til Hr. Løvborg for den 
smukke Tale ved Graven. 

A. S. Terkelsen, Lokfyrb., Gb. 

LOMMEBOGEN 

Da Lommebogens Trykning fandt Sted samtidig med 

D. L. F.s Kontors Flytning, har vi beklageligvis ikke
naaet at faa Adressen rett.et til Reventlowsgade 28, Kø

benhavn V., paa Side 73 i Lommebogen under: ,Husk
altid«, hvilket ærede Medlemmer selv bedes føre å. jour.

Lokomotivfyrbøderkredsen. 

Esbjerg. Repræsentant for Feriehjemmet: Navn og 
Adresse rettes til: L. P. T. Bendixen, Blichers Alle 26, 

Esbjerg. 

Optaget s01n ekstraordinært Medlem: 

N. Christensen, Roskilde.

Udnæ;vnelse fra 1.-12.-30: 

Lokomotivfyrbøder A. E. Engtorp, Struer, til Loko

motivfører i Struer (min. Udn.). 
Lokomotivfyrbøder A. K. Nørvig, Herning, til Lokomo

tivfører i Brande (min. Udn.). 
Lokomotivfyrbøder J. P. Nielsen, Kbhavns Godsbgd. , 

til Lokomotivfører i Gjedser (min. Udn.). 
Lokomotivfyrbøder E. A. Møbius, Aarhus H., til Lo

komotivfører i Korsør (min. Udn.). 

Endvidere efternævnte Ekstrahaandværkere til Loko

motivfyrbødere med Tjenestested som ud for hver enkelt 

anført, nemlig: 
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H. A. ielsen. yborg-Nyborg. 

N. Kri tensen, Fredericia-Lunderskov.
H. A. M. Christensen, yborg- yborg.
S. A. Ra mussen, Aarhus H.-Langaa.

T. Lorentzen, Struer-Glyngøre.
A. Terkildsen, Nyborg-Padborg.
H. J. N. Winther, Thisted-Herning.

B. E. Bigum, Kbhvns. GodJbgd.-Gjedser.
0. K. Michelsen, Kbhvns. Godsbgd.-Gjedser.

V. H. Andreasen, Fredericia-Padborg.

V. Jørgensen, Frederikshavn-Herning.
H. V. Harder, Kbhvns. Godsbgd.-Padborg.
C. G. Jensen, yborg-Padborg. 

. P. Christensen, K.bhvns. Godsbgd.-Gjedser. 
K. A. Nielsen, Kalundborg-Herning. 

N. C. R. Jeppesen, Kbhvns. Godsbgd.-Padborg.
V. F. Schophuus, Struer-Herning.

A. E. S. K. Enghave, Kbhvns. Godsbgd.-Tønder.

H. H. T. Lykkeberg, Masnedsund-Tønder.

F<>r/lyttelse efter Ansogning fra l.-12.-30: 

Lokomotivfører J. Smidt, Korsør, til Kjøbenhavns 
Godsbanegaard. 

Lokomolivf1mir H. A. E. Hansen, Korsør, til Kjøben-
havns Godsbanegaard. 

Lokomotivfører T. H. Petersen, Gjedser, til Roskilde. 

Lokomotivfører N. P. G. Olesen, Brande, til Korsør. 

Endvidere efternævn-te Lokomotivfyrbødere, som ud for 
hver enkelt anført, nemlig: 

A. L. C. LarsC''l. Tønder-Kjøbenhavns Godsbanegaard.
P. B. La:· a I!, Herning-Kjøbenhavns Godsbaneg.

H. N. Jensen, Htrning-Kjøbenhavns Godsbanegaard. 
S. A. K. Sørensen, Nyborg-Kjøbenhavns Godsbaneg. 

K. J. Christensen, Lunderskov-Roskilde. 
0. T. Hansen, Herning-Roskilde.
K. R. Kettner, Padborg-Roskilde.

J. M. Høybye, Padborg-Kalundborg.
. M. Jensen, Struer-Næstved.

H. P. B. Cromval, Kjøbenhavns Godsbgd.-Masnedsund. 

N. B. S. Nielsen, Kjøbenhavns Godsbgd.-Masnedsund. 
A. E. Ravn, Padborg-Nyborg. 

G. Klauber, Padborg-Langaa .
G. F. Gjødesen, Langaa-Skanderborg.

.T. P. K. Nielsen, Herning--,Skanderborg.
V. E. M. Jensen, Glyngøre--,Struer.

E. G. F. Andersen, Padborg-Kjøbenhavns Godsbgd.

I. W. J. Petersen, Aarhus H.-Kjøbenhavns Godsbgd.

H. M. Mikkelsen, Brande-Aa-r,hus H.
H. N. Aunskjær, Tønder-Brande.

Afsked: 

Lokomotivfører C. H. Schlosser (Dbmd.), Kjøbenhavns 

Godsbgd., p. Gr. af Svag,elighecl med Pension fra 30.-

11.-30 (min. Afsk.). 

KALKULATORISK OPGØRELSE 

af Statsbanernes Drift11-Indtægter og Drifts-Udgifter m. v. i Oktober Maaned 1930 samt i Tidsrummet 

April-Oktober 1930 og en Sammenligning med de regnskabsmæssige Beløb i de tilsvarende Tidsrum i 
1929 i runde Summer. 

Personbefordring ........................... . 
Gods- og Kreaturbefordring ................. . 
Postbefordring .............................. . 
Andre Indtægter ........................... . 

Drifts-Indtægter ialt 

Oktober Maaned 
1930*) 1929 

Kalkulatorisk 

3 790 000 

4 770000 
530000 
400000 

9 490000 

3 700000 

4 820000 
520000 

360000 

9400000 

Drifts-Udgifter (uden Afskrivning og Forrentning) . . 10 410 000 9 920000 

Drifts-Overskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +920 000 +520000

Per11onbefordring ........................... . 

Gods- og Kreaturbefordring ................. . 
Postbefordring . ............................. . 

Andre Indtægter ........................... . 

April-Oktober 
1930*) 192U 

Kalkulatorisk 

33 720000 
31 980000 
3 600000 

2 230000 

32•900000 
331110000 

3 560000 
2130 000 

1930 

Forøgelse Formindskelse 

90000 

10000 

40 000 

90000 

490000 

1fl30 

50000 

400000 

Forøgelse Formlnd1kelse 

820000 

40000 
100000 

1130000 

----------------------

Drifts-Indtægter ialt 71530000 71 700000 170000 

Drifts-Udgifter (uden Afskrivning og Forrentning) .. -_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=

Driftll-Ovorskud ............................. . 

*) Anm. For hele Finansaaret er 

67 4 20000 
4 110000 

65 620000 

6 080000 
1800000 

Afskrivningen anslaaet til 9 487 500 Kr. og Forrentningen til 19 000 000 Kr. 
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GRAVMONUMENTER 
Thorvald Hansen 
(Ved Vester Fæn gse I) 

V. Fælledvej
Tlf. Vester 8879 

FIL I AL : Vli g e r s le -v- all e -v-ed I:n...dga::n..ge::n.. til Terras sen.. 

HARALD HANSEN 
AKTIESELSKAB 

AMAGER TORV 11 4

Damekonfektion, 
færdige og efter Maal. • • • 
• • • Imprægnerede Frakker. 
Kun mod Rekvisi'tion. 

Tlf. Byen 3537. Lagertid 9-5 1/2. 

Laane- og Sparekassen 
1--------------...,;;r 

for Embeds- og Bestillingsmænd 
Konfor: Frederiksholms Kanal 161• Kbhvn. K. Postgiro 4800. 

Aabent 10-3. Lørdag 10-2. 
Opmærksomheden henledes paa vor særliire Sparealdellng, i hvilken 

Tjenestemænd og diHses Enker og Børn kan indskyde større eller mindre 
Beløb paa 3 Maaneders Opsigelse med for Tiden 

5 pCt. i aarlig Rente, 

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

Drøjere i Brug og mere velsmagende. 
(Almindelig Eksport Fløde har· kun 90/o) 

I stedgades Legetøjshus 
A. M. Thuneby) Istedgade 66 
Specialitet: Dukker og Dukke, 
reparat. Stort Udvalg i Legetøj. 

Billige Priser. 

Lædervare - Forretningen 
Sdr. Boulevard 44-46 

Tlf. Vester 1494 v 
anb1>fales. 

Rejsekufferter, Citytasker, Porte
monnæer,Skoletasker, Tegnebøger 

m.m. 
i stort Udval::. 

Reparauour adf,re11. 

Støt vore Annnocørerl 

� 
� 

AlBANl0L 
OG 

AlBANI PlllNIR 
erbedst. 

Blomslerf orrelning 
H. Dcmnenberg.

Blaagaardegade 25 
Tlf. Nora 1979 Tlf. Nora 19711 

Medl�mmer erholder 10 pCt. 
Varerne bringes overalt. 

r 
VILHELM LANCiES 

FORLANG 

Cigarer og Cigar illos 
Tob akker og Skraa 

Leverandør fU LokomoUvmændenes FerlehJem. 

m 
Amk. Gummi-Industri.

� Vestergade 3 - København K. 
-.;;., lllustr. Katalog gratis m. 15 Øre t. Porto. 

Vor Brochure: Børnefødslernes Beorænsntno, m. 14 Bill. 
giver Op!ysnin1?Pr om <le si krP1<te præv.-nti ve Midler. 

Sendes mod 65 Øre i Frimærker diskret i lukket Couvert. 
Tjenestemænd 100/o Rabat 

-

Averter i Dansk Lokomotiv Tidende.

Camillus Nyrops Etabl. 
Nyrop og Ma11._q AIS. 

Købmagerirøde 43 .• København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028 . 

. 

. . 

Bandager oo SyoepleJeartlkler 
I stort Udvalg, 

Speetaltt,t: 

Bandager til vanskelige TIifæide. 

Ny Ravnsborg TANDLÆGE 
S. A. M�RTENC,EN 

V, Fælledvej 82 • Tlf. 10718 Tage Hansens Eft. 
Konsultation: 10-8 og 6-7 

anbefaler sine Lørdag 10-2: 

Selskabs- og Foreningslokaler 
Telf. Vester 3330. 

Enghave Plads 

Nærværende Nummer er afl.everel paa Avispostkontoret d. 12. December. 

REDAKTION: Veaterbrorade 98 A., !. Sal, Kjøbenha.n V. ANNONCE-EKSPEDITION: 
Tlf. Veater 8173 eller Centr. i.i 61S. Reventlowsgade 28, Kjøbenhavn V. 

Udraar 2 Gange mdl - Abonnementapril: 6 Kr. aarllc. Telefon Central a 618. -Kontortid Kl 10-4. 
Poatkonto: 00 ML T,ø,au paa alu Podlio,uorer i S�. ---" 

Frederik.aben: Bo2trvlleri. Howitnei 4.9. 
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