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LØNNINGSNUMRE
Spørgsmaalet om Afskaffel ·e af Tjeneste
numre har Gang paa Gang været drøftet paa
Kongresser, og omsider blev disse famøse
Numre afskaffet ved udsendt Ordre M 240-1929
og erstattet af Lønningsnumre.
Man havde den Gang Troen paa, at naar
man ud. endte en saadan Ordre, var det ikke
kun for at gøi-e opmærk om paa, at nu var
der ket dette, at i Stedet for at sætte Num
meret foran paagældende Tjenestemands Navn
saa skulde det nu sættes efter N avnet og i Pa
rentes og ellers iøvrigt intet ske. Nej, vi
var af den Opfattelse, at det var et Forsøg paa
helt og fuldt at afskaffe Numrene, men vi blev
.·ørgeligt skuffede; thi havde Tjenestenumrene
virket genei-ende, saa virkede Lønningsnum
rene dobbelt generende paa Baggrund af, at
det skulde være en Forbedring.
Paa Grundlag af oven taaende indsendte
Lokomotivfyrbøderkredsen til Generaldirek
toratet en Anmodning om en fuldstændig Af
skaffelse af Lønningsnumrene, men naturlig
vis fik man et Af ·lag paa denne Anmodning
med den Motivering, at Lønning::mumrene efter
Generaldil-ektoratets Opfattelse virkede til
fredsstillende, det er ogsaa fuld tændig rig
tigt, men det er kun for Administrationen, det
virker tilfred stillende, slet ikke for Personalet.
Lønningsnumrene bruges nu næsten under
alle Forhold, bl. a. bruges de paa Rapporter,

I

20. November 1934

Rekvisitioner af enhver Art, saasom Kul, Olie,
Tvi t o. s. v. endvidere paa Permissionsan
dragender, Uniformsgenstande, paa Tjeneste
lister, der er tilgængelig for enhver ved De
potet, og sidst, men ikke mindst ved Insen
delse af Aarsopgørelse til Skattevæsenet, det
syntes vel nok at være et stift Sykke, naar
man til Skattevæsenet ind ender Navn _og Bo
pæl paa en Tjenestemand, at man da tillige
opgiver et Lønningsnummer.
Vi staar ganske ufo:rstaaende over for Aar
sagen til et saadant Misbrug af Løningsnum
rene og optager det som en afgjort Haan mod
Personalet, en Haan, som vi ikke er tilfreds
med, og som vi ikke kan finde os i.
Lønningsnumrene er som bekendt afskaf
fet for en hel Del af Statsbanernes Personale,
ogsaa for Personalegrupper, der tæller mellem
12-1300 Mand, ogsaa der syntes det at virke
tilfredsstillende, og vi vil da tro, naar det
kan gaa for disse 12-1300, at det ogsaa kan
gaa for den største Per ·onalegruppes Ved
kommende, som tæller ca. 1 800 Mand. Vi be
tragter det som en i høj Grad gammel For
dom, at visse Dele af Personalet skal være
paahængt et Nummer, og at det er det under
ordnede Personale, som trækker rundt med
Nummeret i en demokrati ·k Tid som den, vi
i hvert Fald endnu lever i.
Derfor væk med Lønningsnum rene snarest,
de virker i høj Grad generende, og det koster
intet at afskaffe dem.

273

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE
MINISTERENS TALE I FOLKETINGET
Ministeren for offentlige Arbejder havde d.
7. ds. Ordet i Folketinget for at besvare de un
der Forhandlingen om Finanslovforslaget frem
komne Henstillinger og Forespørgsler.
Vi gengiver nedenfor Hovedtrækkene i Mini
sterens Udtalelser antgaaende de Forhold, der
berører Lokomotivmændene.
Det ærede Medlem Hr. Munch-Petersens
Indledningsord til de Bemærkninger, han havde
at gøre til mig, nemlig om de kapitalistiske
Principper, Statsbanerne drives efter, skal jeg
skænke ham; saa længe Arbejderforholdene
herhjemme er betydelig friere og Arbejdsløn
nen langt højere end i Sovjetstaten, bider den
Slags Bemærkninger ikke, selv om de rettes mod
en socialdemokratisk Minister.
Det ærede Medlems Bemærkninger samlede
sig formentlig i følgende 3 Punkter: Lokomo
tivpersonalet bliver overanstrengt ved lang og
forceret Tjeneste, Ulykkernes Antal inden for
Personalet stiger, og den Mand, der skriver of
fentligt om dette, idømmes en Mulkt af Gene
raldirektøren paa 200 Kr. Resten af de tekni
::;ke Forklaringer som f. Eks. om Tallet i Træk
tabellerne for Lokomotiverne af Litra P og om
Mangel af Trykluftbremser kan jeg lade ligge
som uvæsentlige. I øvrigt har Trykluftbremsen
fremfor vore Vacuumbremser meget lidt at gøre
med øget Sikkerhed. Det er hovedsagelig en Ra
tionaliseringsfo rans�alt\ning, indført for i de
Lande, der har de lange Godstog og de lange
Transporter, at spare Mandskab til Betjening
af Bremserne.
Jeg skal begynde med Lokomotivpersonalets
Tjenestetid. Jeg har hos mig Tallene for hele
Landet for Oktober Maaned i Aar og hermed
for indeværende Aars Vinterkøreplan. De vil
nu blive forelagt Lokomotivpersonalets Organi1:,ationer ved de Forhandlinger, der skal føres
om deres Tjenestetid, og en offentlig Redegø
relse vil, som bebudet, senere finde Sted fra Ge
neraldirektørens Side. Jeg skal her kun nævne
nogle enkelte af Hoved-tallene.
Lokomotivmændene har for de flestes Ved
kommende 8 Timers Mak. imalarbejdsdag, en
kelte dog lidt mindre. Denne 8 Timers Dag ud
nytter Stats_ banerne ikke fuldt ud. Gennemsnit
lig udnyttes kun mellem 7 og 7 ½ Time. Disse
7 a, 7 ½ Times Arbejde er dog ikke, hvad Folk

i Almindelighed forstaar ved Lokomotivtjene
ste, altsaa Kørsel paa Linien. En stor Del af
disse 7 a 7 ½ Time omfatter Forberedelses- og
Afslutningstjeneste, Raadighedstjeneste, tjene
stefri Ophold paa indtil halvanden Time uden
for Hjemstedet, Rangeringen mellem Remisen
og Afgangs-· eller Endestationen og Ventetid
paa disse, saaledes at den Del af Tjenesten,
·om i den offentlige Bevidsthed staar som den
egentlige Lokomotivtjeneste, nemlig Kørsel fra
Afgangs- til Endestationen, i Virkeligheden
kun udfylder 3-4 Timer daglig.
Jeg tror ikke, at disse Gennemsnitstal jeg indrømmer, at de er Gennemsnitstal giver noget Grundlag for det ærede Medlems
stærke Beskyldninger mod Statsbanerne for
Overanstrengelse af Lokomotivpersonalet.
Det ærede Medlem paastod dernæst, at An
tallet af Ulykkestilfælde blandt Personalet er
steget i Løbet af de sidste Aar. Antallet af
Dødsfald, der er forefaldet som Følge af Til
skadekomst inden for Statsbanernes Personale
i de sidste 5 Aar, er følgende: i 1933-34, altsaa
det sidste Aar, �; i 1932-33 8, 1931-32 5,
1930-31 12 og 1929-30 12; Antallet af Til
skadekomster med Arbejdsudygtighed ud over
13 Uger var i de samme 5 Aar, altsaa regnet·
tilbage fra 1933-34: 61, 35, 72, 77 og 74. Det
vil saaledes ses, at Tallene saa langt fra at
være i Stigning snarere har en faldende Ten
dens.
Paa Baggrund af disse Oplys·ninger kom
mer vi altsaa til Artiklen, skrevet af Lokomo
tivfører Hammer, ikke Haman, ::;om jeg tror,
det ærede Medlem udtalte det - det er maaske
en russisk Benævnelse for det gode, gamle
Navn Hammer -, altsaa denne Artikel, gen
givet i Dagspres,-;en om Ulykkerne, der nu kom
mer som Skud for Boven, om Dødssignalerne,
om Overanstrengelse af Lokomotivmændene
0. S. V.
Vi har i Almindelig ln1:,truks for Statsba
nernes Tjenestemænd om Tavshed ·pligt, som
naturligt er, bl. a. Forbud mod at offentliggøre
indre tjenstlige Forhold, og da navnlig saa
danne, der kan virke skadeligt for Tilliden mel
lem Banerne og deres Kunder. Generaldirek
tøren har fundet denne Instruks saa alvorligt
tilsidesat, at han har idømt Lokomotivføreren,
efter at denne havde erkendt, at Artiklerne
stammede fra hans Haand, en Bøde paa en halv
Maaneds Løn. Jeg maa for mit Vedkommende
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udtale, at jeg betragter det som en meget al
vorlig ForI, eelse offentlig at bringe sin Etat i
Miskredit, og at jeg ganske staar bag ved, hvad
der i saa Henseende er sket. Hvad en saadan
Aabenmundethed om Hammers vilde have ko
:-c:tet ham i Sovjet taten, kan jeg kun gætte mig
til.

107 og efter de nu for Oktober foretagne Bereg
ninger 109.
Hvis man i Stedet for Priserne i Aaret 1931
anvender Priserne i Juli 1914 som Basis, bli
ver Pristallet for Oktober udregnet paa Grund
lag af det efter Forbruget i 1931 opstillede
.Budget 168.

PRISNIVEAUET

MASKINBESTYRER H. H. A. RAMBUSCH
OG HUSTRUS LEGAT

De af Det stati::;tiske Departement siden Juli
1915 foretagne Beregninger over Prisforan
dringerne·:,. Indflydelse paa Udgifterne i et
Husholdningsbudget er, f;Om tidligere meddelt
i Stati.·tiske Efterretninger, fra og med Juli
J 933 forbat ·aaledes, at man �om Basis for
disse Beregninger bruger et Husholdning budget, der er opstillet efter de ved en For
brugsunder. øgelse i 1931 indvundne Oplysnin
ger.
I nedenstaaende Tabel anføres H,esultatet
af de saaledes for Oktober 1934 foretagne Be
regninger, idet Tallene for det sidste Aar an
føres til Sammenligning.

V dgifternes F01·deling pao Budgetteti; Hovedgrupper.
19>1

Fødevarer . . . . . . . . .
Klæder, Fodt., Va. k
Bolig . . . . . . . . . . . . . .
.Brændsel, .Bely, 11. . .
Skalter, Kontingenter o. I. . . . . . . . . .
Andre Udgifter . . . .
I all

gnstl.
Kr.

Okt.

1933
Kr.

Jan.

1934
Kr.

Apr.

1934
Kr.

Juli

1934
Kr.

Ok .
193t4
Kr.

974 1011
383 4-31
421 433
159
1'62

1000

438
1,34
161,-

1028 1037 1077
!�53
454 458
431� 434 ,i-34,
Hi6
166
166

436
727

461
748

462
748

461
747

483

749

477
752

. . 3100 3245 3245 3291 3323 3364

Udgiften, beregnet i Procent af Vdgiften i Aa1·et
1931 gnstl. (Udgiften i 1931 gnstl.
100).
1931

gnstl.

=

Okt.

1933

Juli

Jan.

Apr.

111
120
103
104

111
103

109
103

1934

1934

1934

Fødevar· er . . . . . . . . .
Klæder, Fod!.. Vask
Rolig . . . . . . . . . . . . . .
Brændsel, .Belysn. . .
Skalter, Kontingeuter 0. I. . . . . . . . .
Andre Udgifter

100
100
100
100

104
113
103
102

103
114
103
103

106 106
118 · 119
103 103
104 104

100
100

106
103

106
103

I alt ..

100

106
103

....

105

105

106

107

Okt.

1934

109

Legatet, der bærer Navnet »Fru Louise Ha11:-;ine Rambu ·ch født Fenor og hendes Ægte
fæl le Hartvig Heinrich Andreas Rambusch Le
gat«, er oprettet med det Formaal, at Renterne
af Legatkapitalen, som er ca. 70 000 Kr., i Por
tioner a 200 Kr. engang aarlig i April Maaned
vil være at fordele mellem Lokomotivførerne,
Motorførere, Lokomotivfyrbødere, Vognmestre,
Vognpassere, Magasinpassere, Maskinpassere,
Haandværkere, Depotarbejdere ved Statsbaner
ne paa Sjælland· og Falster, Lollandd-Falsters
Jernbane, Østsjællandske Jernbane, Gribskov
banen, Frederiksværkbanen, Amagerbanen,
Præstøbanen, Kallehavebanen,\Odsherredbanen,
Høng-Tølløsebanen og Slangerupbanen. Lega
tets Fundat · bestemmer, at saadanne Funktio
nærer foretrækkes, som efter mindst 10 Aars
Tjeneste ved Jernbanen er blevet afskediget
paa Grund af Svagelighed eller anden dem util
regnelig Aarsag uden - paa Grund af kort
Tjenestetid - at have opnaaet den for Stillin
gen normerede højeste Pension, eller paa anden
Maade erhvervet Midler, der kan siges at være
tilstrækkelige til at skabe økonomisk betryg
gende Forhold. Det samme gælder Enker efter
:,;aadanne.
Den første Uddeling af Legatportioner fin
der Sted i April Maaned 1935, hvorved dog be
mærkes, at der da kun vil være det halve Antal
Legatportioner at uddele.
Legatbestyrelsen er d'Hrr. Maskinbestyrer
E. H. Schmidt og Overretssagfører Oh1·. Tiem
roth, og Ansøgninger om at komme i Betragt
ning ved Legatportionernes Uddeling maa være
Overretssagfører Chr. Tiemrot, Vandkunsten
8, København K, ihænde inden 1. Marts.

Naar Udgiften i Aaret 1931 sættes = 100,
var Udgiften efter de i Juli gældende Priser
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OFFENTLIGE ARBEJDER SOM MIDDEL
MOD ARBEJDSLØSHEDEN
Vi tillader os efter »Nationaløkonomisk
Tidsskrift• at gengive efterfølgendo in.lel'
essan te Artikel.
A[

Jøruen S. Dich.

Dertil kommer, al en beslemt. Politiks Virkninger
ikke blot bør undersøges under selve Depressionsperioden, men Forholdet maa betragtes over en saa
lang Periode, al ogsaa Virkningerne i de saakaldte
gode Tider drages ind under Undersøgelsen.
Endelig maa ogsaa de mern praktisk-administra
tive Vanskeligheder berøres.
Før disse 3 Sider af Spørgsmaalel er belyst, er det.
ikke muligt at udtale sig om de endelige Virkninger
af en Købek rnftsforøgel ·e, der finder Sted ved offent1 igo .\ rbejder eller paa anden Maade.

I den nationaløkonomiske Diskussion har Spørgs
maalet om at afhjælpe den herskende Krise gennem
en Forøgelse af Købekraften i lang Tid <;. pillet en
ikke ubetydelig Rolle. Dog diskuteres Spørgsmaalet
I.
mindre i dets Almindelighed end paa mere snæver
Alt efter som der fornligger Forandringer af slrukBasis som et Spørgsmaal om Igangsættelse af offent
lige Arbejder i Depressions perioder. Trods denne Af 1.uei Karakter eller mere koajunkturbestemt.e Foran
grænsning af Problemet og trods den Interesse, hvor cl L'ingel' kan man skelne mellem en Række forskellige
med Spørgsmaalet mødes, ee det dog først nu i L934-, »Depres:ione1·« øller deprnssionslignende Tilslande•.
al der er fremkommet en mere indgaaende Behand Fol' Danmal'ks Vedkommende vil det være praktisk
ling af Emnet, nemlig Professor Gunnar M11rdal8 Af al skelne mellem 3 forskellige Depressioner, eftersom
handling: ,Finanspolitikens ekonomiska Verknin Depressionen udspl'iager af formindsket Eksportind
gar«. Her faar man en samlet og paa en Række tægt eller »Overproduktion« indenfor et vigtigt, Fag
Punkter meget dybtgaaende og ·klart skrevet Rede (Landbruget), Standsning eller væsentlig Tilbagegang
gørelse for Problemet. De fleste af de Synspunkter, i Boligbyggeriet eller endelig Standsning eller væsentder har været fremme i Diskussionen om dette 1 ig Tilbagegang i Boligbyggeriet f'llet· endelig Stand, Spørgsmaal, er med stor Gmndighed og Taalmodig ning eller væs entlig Tilbagegang i Industriens Expan
hed taget op til Behandling. Til Trods herfor er sion (almindelig Konjunktm).
Lad os først betragte Forholrlel i de Tilfælde, hvor
Fremstillingen dog ikke udtømmende og gør· næppe
heller Krav paa at være det. Dette hænger sammen del er forrnindskel Eksportindtægt eller Overproduk
med, al hele Spørgsmaalet er meget lidt »konjunk tion, der er den umiddelbart forndgaaende Aarsag.
Virkningerne af en Købekraflsforøgelse er ikke
turteoretisk« underbygget. Man gaar ud fra en »almin
delig« industriel Konjunktur, men hvori denne nær meget forskellige i. de lo Tilfælde. Ganske vist fore
mere bestaar er ikke forklaret, og Spørgsmaalet. om, ligger der i del sidste Tilfælde p1·imærl kun en Om
hvorledes Problemet ligger under »Konjunkturer«, lægning af Købekraften, idel del Tab, som f. Eks.
der skyldes andre Forhold, er ikke taget op til Be Landbrugerne faar som Følge af en lavere Pris, be
tyder en tilsvarende Fordel og dermed forøget Købe
handling.
En saadan Abstraheren fra en •Konjunklurleori • kraft hos Bybefolkningen. Men da denne Omlægning
er naturligvis fristende, fordi man selv paa Basis af secundærl betyder en Formindskelse af den samlede
en mere ubestemt Opfattelse af Konjunkturforholdet Købekraft, vil der indtræde Virkninger, der har Ka
kan naa en Række interessante Resultater. Samtidig rakter af en Depression, omend denne naturligvis
indeholder imidlertid denne Fremgangsmaade en bliver svagere, end naar Forholdene skyldes en For
Fare for. at man tillægger de opnaaede Resultater mindskelse af Eksportindtægten. I begge Tilfælde vil
en mere almen Betydning end berettiget, det vil alt der bl. a. indtræde en Tilbagegang i Beskæftigelsen i
saa sige, at man regner med, at der findes »Kon de Fag, der produceret· Varer åf Luksuskarakter saml
junkturarbejdsløshed« i de forskellige Lande, tilmed i de kapitalproducerende Fag. Hvis det Fag, der er
af en saadan Karakter, at en Generalisation af de blevet ramt, anvender megen Kapital, eller Kapital
tilvæksten i Faget under normale Forhold er stærk,
anvendte Betragtninger og Argumenter er tilladt.
Her er det imidlertid nødvendigt at gaa frem med vil naturligvis Virkningerne paa de kapitalproduce
nogen større Forsigtighed. Thi selv om Betragtnin . rende Fags Beskæftigelse blive forholdsvis store.
Hvorledes vil under disse Forhold en Forøgelse
gerne i deres abstrakte Form og under den Forudsæt
ning, at der foreligger en Depression af samme Arl af Købekraften virke? Dette vil naturligvis afhænge
som f. Eks. i U. S. A. eller Sverige er rigtige, er af, hvorledes Købekraftsforøgelsen sættes ind. Man
Vejen derfra og til den praktiske Politik baade lang kan tænke sig en helt generel Købekraftsforøgelse, der
og stenet. Uden en nøjere Opfattelse af de i en given rammer alle f. Eks. gennem Nedsættelse af Skatterne,
Depressionsperiode virkende Kræfter, vil man let en Købekraftsforøglese, der fortrinsvis rammer By
komme tii misvisende Resultater eller foretage ube erhverv, f. Eks. Igangsættelse af offentlige Arbejder
grundede Generalisationer. Der kan foreligge De eller en Købekraftsforøgelse i selve Landbruget: Skal
pressionsperioder, der hvad det Ydre angaar: Ar telettelser, direkte Tilskud til Landbruget, Købekrafts
bejdsløshed og uudnyttet Kapacitet ganske ligner tilbageføring gennem Prisforhøjelser eller offentlige
hinanden, men som ikke desto mindre har helt for Arbejder paa Landet.
Man vil let se, at den Købekraftsforøgelse, der
skellige Aarsager, og hvor det derfor ikke er givet,
at et Argument, der er gældende i det ene Tilfælde, rarnmer Personer udenfor Landbruget, ikke løser Pro
blemet, thi Forøgelse af Købekraften vil i det store
ogsaa har Gyldighed i det andet.
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og hele vende sig imod Byerne og anlagelig i slort
Omfang rette sig imod andre Produkter end de, som
Efterspørgslen fm Landbrugets Side tidligere har
værel retlel imod. Hvis der del'for paa disse Punk
ter har været en vis Arbejdsløshed, vil denne kunne
rnduceres. Det· skabes altsaa kort sagt Beskæ[tigelse
andre Steder i Erhvervslivet lil Erstatning for den,
der som Følge af Landbrugets Forhold svandt bort.,
men Hovedproblemet lader man henstaa, idet selve
Aarsagen til den formindskede Efterspøl'gsel: Købc
krafl ·omlægningen og Købekraftsformindskelsen,
sladig eksisterer og først vil forsvinde, efterhaande11
som en Omlægning eller »Tilpasning« finder Sted.
Saafremt det· imidlerlirl ikke havde eksisleret et
:-;aadant andet Problem at løse, cl. v. s. at. der i do
...
af Landbruget ikke bel'øl'lC ErhvPr·v var fuld Beskwf
ligelse, vil man ved 011 T<'orøgelse af Købekraften
lldenfor Landbrnget kun hidføre Prisstigningen og
fi'are for Svække! se af Valulaen. Da disse Prisstignin
ger meget vel kan omfatte de Varer, som Landbruger
ne fortsat benytter, vil man derigennem eventuell
yderligere formindske den Købekraft, som de har til
overs lil Køb af andre Va1·e1·. Dette vil nærmest for
st.æi·ke DepreSSionen. Hvis der foreligger· en Formind
:,;kelse af Eksportindtægten, og der derfor allerede af
rlenne Grund er en Tendens til Stigning i Valuta
kurserne, vil det Spillerum, som de valutariske For
hold sætter for en Udvidelse af Købekraften, iøvrigt
være ganske ringe i Sammenligning med, hvad Til
fældet vil være, hvis det drejer sig om en almindelig
industriel Konjunktur. Det Omfang, hvori en Købe
kraftsudvidelse kan finde Sted, kan altsaa ikke af
læses af Arbejdsløshedens Størrelse eller af Graden
af uudnyttet Kapacitet, men for at afgøre, hvorvidt
og i hvilket Omfang man gennem en saadan Politik
kan skaffe forøget Beskæftigelse uden væsentlig Fare
for Prisniveauet eller Valutaen, maa i det ,�nkelte
Tilfælde undersøges, hvilke Grunde der har ført til
den manglende Beskæftigelse for Kapilal og Arbejde.
[ denne Henseende ligger Forholdene sikkerl forskel
ligt i Danmark, Sverige og U. S. A. Her i Landet er
den manglende Beskæftigelse i høj Grad et Resultat
af en formindsket Eksportindtægt i Landbruget, der
har medført, at den almindelige Expansion i Indu
strien i et vist Antal Aar er gaaet i Staa. De eksi
slerende industrielle Anlæg har nærmest normal eller
mere end normal Kapacitetsundyttelse. Muligheder
ne for gennem en Købekraftsforøgelse her i Landet
at løse Beskæftigelsesproblemet er derfor ikke saa
store, som i et Land, hvor Depressionen i betydelig
højere Grad end i Danmark skyldes »indre« Grunde
(som i U. S. A.). Sverige indtager antageligvis en
Mellemstilling, og man vil derfor snarere i Sverige
end ho os kunne opnaa Resultater gennem rn al
mindelig Købekraftsforøgelse.
En Investeringspolitik finansieret i Form af Kø
bekraftsforøgelse, vil naturligvis have samme videre
Virkninger som en almindelig Købekraftsforøgelse,
men dertil kommer den direkte Beskæftigelse, der
skabes ved selve Investeringerne. Ved en Vurdering
af en saadan Politik vil Forskellen mellem Danmark
og Svet·ige træde yderligere frem. Et stort offentligt

Investeringsprogram som det, der skal gennemføres i
Sverige som Middel mod Arbejdsløsheden, vilde i
Danmark være overflødigt og end ikke kunne gen
nemføres, fordi der indenfor Byggeriet er normal Be
skæftigelse. Der vilde altsaa ligefrem mangle A rbej
dere til dets Realisation.
Tænker man sig, at der under en Depression af
den Art, det· her behandles, optage· store Obligations1.aan til Dækning af et muligt Underskud paa Sta
tens Regnskab, vil man derved berøve Kapitalmar·
kedel Midlet· og .følgelig bidrage til Beskæftigelsens
Formindskelse. Dog gælder dette ikke, saafremt der
samtidig med den af Eksportformindskelsen følgende
formind:,,·kede Beskæftigelse, ogsaa finder fonnindsket
Be ·kæftigelse Sted som Følge af en Underdisponering
fra Bankernes Side. I saa Fald kan man naturligvis
lænke sig, at Obligationerne bliver opkøbt af Ban
kerne med den Købekraft, som alligevel ikke vilde
vwre blevet si illet til Raadighed for Investeringen,
og cl Obligationslaan vilde derfor ikke have svæk
kel det almindelige Kapitalmarked. Nu I igger for
mentlig Forholdene saaledes, at en Svækkelse af Eks
portfagene vil formindske Lysten til ny Investering
og derfor automatisk, hvis ikke andre Fag udvider
tilsvarende, hvad der næppe er sandsynligt, føre til
1m Underdisponering, saaledes at Statens Under
skud altsaa i et vist Omfang kan dækkes ved Obli
gationsJaan, uden at dette betyder et saadant Tryk
paa Kapitalmarkedet, at den private Investering vil
gaa tilbage.
Det er klart, at man ved at lade en vis Købekrafts
! orøgelse indtræde hos Jordbrugerne vil faa langt
stærkere umiddelbart Virkninger, end hvis en tilsva
rende Købekraflsforøgelse indtræder paa anden Maa
de. Hvis Aarsagen til Depressionen har været en
Overproduktion og dermed følgende Omlægning af
Købekraften, vil en saadan Politik til en·vis Grad op
hæve Aarsagen til Depressionen. Saafremt imidlertid
den kunstig tilvejebragte Købekraftsstigning bos Jord
brngerne kun er midlertidig, vil det endelige Resul
tat kun blive en Udskydning af den uundgaaelige Kø
bekraftsomlægning, men da dette antagelig vil finde
Sted gennem en vis Periode, og da de videre Virknin
ger af Indkomsttabet i et ikke ringe Omfang hænger
sammen med dettes Plndselighed·, vil man altsaa ved
en saadan Politik have undgaaet en Del af Indkomst
tabets videre Virkninger. Men det er i saa Fald ikke
Købekraftsforøgelsen i sig selv, men derimod dens
Aftrapning, der har haft de heldige Virkninger og
afsvækket selve »Konjunkturforløbet«.
Hvis Aarsagen er en Formindskelse af Eksport
indtægten, vil antagelig en Del af Virkningerne paa
Beskæftigelsen kunne ophæves ved at overføre Købe
kraft til Landbrugerne. Meri. da en saadan Overførelse
af Købekraft ikke bøder paa, at den nationale Ind
tægt er bliivet mindre, kan de principale Virkninger
af Eksportformindskelsen ikke ophæves ad denne
Vej.
Den danske Politik paa dette Omraade, der er
gaaet ud paa at gengive Landbrugerne en Del af de
res tabte Købekraft, er altsaa fra et ,konjunkturteore
tisk« Standpunkt den rette Politik fremfor Igang-

277

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE
sættelse af offentlige Arbejder i al Almindelighed.
Dette vil ikke sige, at man helt skal undlade of
fentlige Arbejder, men disse bør indskrænkes til saa
danne Arbejder paa Landet, der kan beskæftige de
Haandværkere og Landarbejdere, som har mistet de
res Beskæftigelse bos Landbrugerne.
Ved de Depressioner, der skyldes Standsning af
eller væsentlig Tilbagegang i Investeringerne, ligger
:Forholdene naturligvis helt anderledes.
Hvis det drejer sig om en Depression, hvis Aat
sag skyldes Boligbyggeriet Tilbagegang, er det jo gan
ske lige til, at offentlige Investeringer vil være paa
sin Plads som Midde! til Beskæftigelsens Forøgelse.
Om denne Politik imidlertid er »neutral« overfor
de Kræfter, der har medført Depressionen og altsaa
lader »Konjunkturforløbet« udvikle sig frit, eller den
paavirker de for Konjunkturforløbet bestemmende
Forhold i gunstig ellm.· ugunstig Retning, afhænger
naturligvis af en Betragtning af de Forhold, der har
ført til Depression. Hvis Aarsagen hertil har værel
et ekstraordinært Fald i Obligationskurserne, vil et
hvert Forhold, der bidrager til at hæve Kurserne,
have »konjunkturhelbredende« Virkninger. Da den
forøgede Beskæftigelse, der hidføres ved de offentlige
Arbejder, betyder en forøget Opsparing, vil Obliga
tionskurserne derigennem stimuleres og Byggesitua
tionen bedres.
Hvis Aarsagen til Depi-essionen derimod er den,
al. der foreligger en Overproduktion og faldende Hus
lejer, faar Igangsættelsen af offentlige Arbejder næp
pe nogen Indflydelse paa. selve Situationens Udvikling.
Dog afhænger dette af, hvorledes Arbejdsmarkedet er
organiseret. Hvis der er Mulighed for, at en vis Ar
bejdsløshed blandt Bygningshaandværkerne vil føre
til, at Lønningerne falder, vil en saadan A rbejdsløshecl
resultere i Billiggørelse af Byggeriet og derved for
øge Chancerne for, at Byggeriet igen kan komme i
Gang. Hvis Lønningerne derimod i det store og hele
er uafhængig af Beskæftigelsens Omfang, vil Igang
sættelsen af de offentlige Arbejder og den dermed
følgende 'formindskede Arbejdsløshed som sagt være
uden Betydning for, bvornaar og i hvilket Omfang
Boligbyggeriet igen kommer i Gang.
Den Maade, hvorpaa de offentlige Arbejder finan
sieres, kan derimod i visse Tilfælde øve en stærkere
Indflydelse paa Boligbyggeriets Udvikling, end selve
de offentlige Arbejder.
Hvis Boligdepressionen saaledes skyldes faldende
Obligationskurser, vil en Finansiering af de offentlige
Arbejder gennem Obligationssalg eller Formuefor
brug sænke Obligationskurserne og derved vanske
liggøre Byggeriets Igangsættelse. Det samme gør sig
ogsaa, omend i svagere Grad, gældende, hvis Aar
sagen til Byggeriets Standsning har været Overpro
duktion.
Offentlige Arbejder i en Depressionsperiode som
den her omhandlede Art bør derfor finansieres paa en
Maade, der i saa ringe Omfang som muligt paavir
ker Obligationskurserne, f. Eks. ved Udvidelse af
Centralbankens Kredit.
Hvis en Depression skyldes Forholdene paa Bo
ligmarkedet, vil en generel Købekraftsforøgelse, der

f. Eks. tilvejebringes ved at lade Finansaaret udløbe
med Underskud, ikke have nogen stor Betydning;; dog
kan det tænkes, at en Del af den saaledes skabte
Kqbekraft vil blive rettet mod de Varer, som de ved
Byggeriet beskæftigede Personer tid I igere har efter
spurgt, og i saa Fald vil altsaa en vis Del af de se
kundære Virkninger af Byggeriets Standsning kunne
ophæves ved denne Politik. Men uden Tvivl vil en
ikke ringe Del af den generelle Købekraftforøgelse føre
til Efterspørgsel efter andre Varer, deriblandt ogsaa
Varnr, der er Genstand for Import, og Resultatet vil
derfor blive en Fare for Prisstigninger og et vist Pres
paa Valutaen.
Selve Byggekonjunktu1·en vil forløbe i det store og
hele uafhængig af den generelle Købekraftsforøgelse.
Nogen egentlig si imulerende Virkning vi I det saale
des være vanskeligt at opspore, derimod kan man tæn
ke sig, at Virkningel'ne vil forvæ1-i-o Situationen; hvis
nemlig Købekraftsforøgelsen er saa stærk, at der op
staar Nervøsitet mecl Hensyn til, om Valutaen kan
holdes, vil dette paavirke Obligationskurserne i ned
adgaaende Retning og derigennem skærpe Konjunk
turudviklingen paa Boligmarkedet. En generel K.c-
bekraJtsforøgelse bør derfor unclgaas i en Depressio11
a[ denne Art.
Hvis Obligationskursernes Fald skyldes Spekula
tion af forskellig Art (Angst for Kursfald eller Va
lutafald) eller skyldes, at Kapitalen søger at skaffe
sig Afkast ved Spekulationsgevinster paa andre Om
raader (f. Eks. paa Børsen), bør en Forøgelse af
Købekraften sættes ind, men denne bør da direkte
anvendes til Køb af Obligationer for derigennem at
stimulerc Kurseml\. Den Politik, der paa dette Om
raade er ført i Danmark: Købekraflsforøgelse ved
Opkøb fra Nationalbankens Side synes altsaa fra el
konjunturteoretisk Standpunkt al være den rigtige.
Hvor der foreligger en almindelig induiilriel De
vression vil der ved Igangsættelse af offentlige Ar
bejder skabes forøget Beskæftigelse i Bygge- og An
lægsfagene til Erstatning for den som Følge af
Konjunkturen forn1indskede Beskæftigelse i disse
Fag. Hvad Virkningerne af Finansieringen angaar,
kunde del se ud, som om det ikke var af stor Be
tydning for selve Konjunkturforløbet, om de offent
lige Arbejder blev finansieret ved Salg af Obliga
tioner eller blot ved Kreditudvidelse fra Centralban
kens Side. Denne Betragtning er dog ikke helt rigtig,
idet store Obligationsudbud vil give Bankerne gode
Anbringelse felter for deres Penge og derved hindre
en Nedsættelse af Renten for Udlaan til Industrien.
Dette vil virke ærlig kraftigt, hvis Kursfaldet er
saa betydeligt, at det indbyder til en Spekulation
i Ku 1·sstigning, saaledes at Bankens Midler bindes
paa denne Maade. Da der endvidere uden for 111dustrien finder Investering Sted paa en Række Om
raader hvor Obligationskurserne spiller en Rolle
for Investeringens Omfang, skal man være fornigtig
med at udbyde alt for store Mængder af Obligationer
paa Markedet.
Staten bør derfor ikke i Depressionstider kon
vertere sin Gæld i Centralbanken ved Obligationer
beregnet til Salg paa det almindelige Marked, men
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bør kun optage Laan paa Kapitalmarkedet i det
Omfang, dette nødvendigøres af Hensyn til den Pris
niveau-Politik, Staten agter at føre. Saalænge Sta
ten derfor som Følge af sine Budgetoverskridelser
og midlertidige Laaneoplagelser bos Centralbanken
ikke frygter en Stigning eller en større Stigning i
Prisniveauet, end man tilsigter, bør den give sine
Laan hos Centr·albanken en permanent Form uden
at omsætte den i almindelig Obligationsgæld til et
indenlandsk Publikum. Omsætningen til almindelig
indenlandsk Obligationsgæld bør finde Sted, naar op
adgaaendc Tider .indfinder sig og kun som et Led i
Konjunklurpoliliken( d. v. s. som et Led i Bestræbel
serne paa. at holde de fremtidige Investeringer nede
gennem en S1:('nkning af Obligationskurserne.
Hvis Om.-ælningen af Statsgælden til Obliga
lio11.-gæld er Forudsætningen for en Forøgelse a[
Kapitalimporlen, ligger Forholdet naturligvis til en
vis Grad anderledes. Dette Spørgsmaal skal dog ikke
lages op li .I B0handling her, del skal blol slaas
fast., al del Omfang, hvori og del Tidspunkt, hvor
paa Slalens kor'lvarigc Krediter hos Centralban
ken kal om ·æltes lil almindelig Obligalionsgæld,
er cl Spørgsmaal, der alene vil værn at afgøre ud
fra Hensynet. til Statens Beskæftigelses- og Pris
niveaupolitik og Hensynet lit de internationale
Kapitalbevægelsee.
Spørgsmaalet om de offentlige Arbejders Fi11ansieri ng rejser· ogsaa det mere leoreliske Spørgs
maal om, hvorvidt og i hvilket Omfang der under
en Krnditekspansion i Depressionstider opslaar Lige
Yægl paa Kapitalmarkedet. Den Købekraflsekspan
::;ion, der finder Sled ved Igangsættelsen af offenl1 ige Arbejder vil i første Instans betyde en Ud
videlse af Bankernes Udlaan udover, hvad der
igennem Indlaan er stillet til deres Raadighed. Heri
beslaar fortrinsvis de gavnlige Virkninger af denne
Indsats.
Men Spørgsmaalel er nu, om. lgangsællelsen af
de offenlligc Arbejder under Processens videre For
løb vil paavirke Udbuddet af Kapilaldisposition
saalecles, al der, set over el. længere Tidsrum, vil
opslaa fuldstændig Ligevægt paa Kapitalmarkedet.
Delle paastaas almindeligvis, og man søger nær
mern konkret at paavise, hvorledes Indkomststig
ningerne hos Arbejdere og Kapitalejere opstaar, og
paa hvilken Maade, de influerer paa Opsparingen,
idel man, som naturligt er, ud fra den Wicksellske
Tankegang paa dette Omraade hævder, at den Pris
::;ligning, der eventuelt opstaar, netop har den Funk
tion gennem sine Virkninger paa Indkomstdannelsen
og »Opsparing« at hidføre den teoretisk« nødven
dige Ligevægt paa Kapitalmarkedet.
Man vil imidlertid indse, at en Overførelse af
denne Ligevægtsforestilling, der udspringer fra det
almindelige Varemarked til Kapitalmarkedet, er
knyttet til Forneisætninger, der ikke altid eksisterer
i det moderne Samfund.
Denne Ligevægtsforestilling forudsætter nemlig
en Tilstand uden »Pengeexpansion«, d. v. . s en Til
. tand, hvor det ikke er muligt hverken gennem Ud
videlse af Bankkredit eller ved »kunstig« For-

øgelse af Pengemængden (Falskmønleri, Slagning af
undevægtig Mønt) at forøge Udbuddet af »Kapilal
disposition« ud over Efterspørgslen. Under saadanne
Forudsætninger maa der ifølge Sagens Natur ikke
blot i det lange Løb, men ogsaa i det korte Øjeblik
eksistere samme Art af Ligevægt paa Kapitalmar
kedet som paa Varemarkedet. Men i et moderne
Samfund med elastisk Bankkredit gælder det ikke
mere. Thi naar en Kredit- eller· Pengeexpansion
har fundet Sled, eksisterer der ikke længere nogen
Ligevægt i Varemarkedsbetydning, men Forholdet
mellem Udbud og Efterspørgsel af Kapital reguleres
af Virkningerne paa Pl'isniveauet og Valutakurserne.
Ligevægt. paa Kapitalmarkedet under disse For
hold vil sige, at der eksisterer et saadanl Forhold
mellem Opspat'ing og Efterspørgsel efter Kapital, at
der ikke derigennem indflueres paa det Pri ·niveau
eller de Vekselkurser, man ønsker at opretholde.
Ligevægten er ikke længere en simpel s ammenlig
ning mellem lo kvantitative SløL"rclser - 1 000 Kr.
opsparet contra 1 000 Kl'. efterspurgt - men en
saadan Tilstand paa Kapitalmarkedet, al visse Pris
niveauforndsælninger opretholdes. Hvori denne Til
stand nærmere bestaar, krævcr Kendskab li! Sam
fundets Dynamik baade under en enkcll Konjunk
lmbevægelse og i det lange Løb. Det el' ved at be
tragte de Forhold, der her gør sig gælrlende, -al
man vil indse, al den dynamiske Ligevægt hverke11
i del korte eller lange Løb falder .'l ammen med den
statiske Ligevægt..

FRA MEDLEMSKREDSEN
Dumhed eller Haan.
I »Fyns Venstreblad« for den 8. November cl. A.
kan man læse følgende Referat af Trafikminister
Friis-Skottes Tale under Finanslovdeballen ..
»Paastanden om, al Lokomotivpersonalet. ove,·
ansll'enges, og al Statsbanernes Sikkel'hedsljenesl<'
lider derundel', er absolut urigtige.
Ingen Lokomotivmand har over olle Timers Ar
bejde i Døgnet, og kun en Del af Tjenesten, 3-4
Timer daglig, tilbringes paa . elve Lokomotivet
under Farten. Hvordan skulde de da blive over
anstrengt?
Ja, som bekendt skal man ·jo børe meget, inden
Ørene falder af, og Guderne skal vide, al vi Loko
motivmænd efterbaanden er bleven præsenteret for
mangt og meget i Retning af mere eller mindr0
Realitetsbefængte Udtalelser angaaende vore Ar
bejdsvilkaar.
Ministeren har, ved al fremsætte en saadan Ud
talelse, afsløret en dundrende Mangel paa Kendskab
til Lokomotivpersonalets Arbejdsvilkaar, derom kan
ingen, der er kendt med de vjrkelige Forhold, nære
nogen Tvivl.
Mange er sikkert stumme af Forbavselse over,
at noget saadant kan finde Sted, og det er endda
fra Folkets Talertol, en ansvarlig Minister udtaler
sig saaledes.
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Det tjener absolut ikke til Fordel for det danske berettiget, og, hvad der er af større Betydning, un
Folketings Anseelse, at en Ministee svarer paa en derbygget af Realiteter.
rnjst Kritik paa en saadan Maade.
Jeg skal nu, som tidligere nævnt, nævne nogle
Man faar uvilkaarlig den Opfattelse, at man der, Eksempler paa det misvisende i den fremsatte Ud
og navnlig en Minister, ikke taget· det saa nøje med talelse.
Realiteten, idet man siger, nej, det gælder hare om
Et Sæt Personale slaar paa Maskinen i Nyborg
at sige noget og søge at slaa Kritikken ned.
Kl. 9,00 kører til Strib, hvor det ankommer Kl. 11,48.
Mange vil maaske nu spørge: Er det da »Løgn•, Efter et Ophold paa 3 Timer køres tilbage til Ny
"rv[inisternn har udtalt?
borg Kl. 16,00 og ankommer Kl. 22,21.
T Sandhedens Interesse maa jeg svare nej, det er
Dette giver en Tjeneste paa Maski11P11 undPr
ilet ikke; men det er saa langt fra Virkeligheden, al Farten paa 9 Timer 9 Minutter.
det nærmet sig det samme 01'd i en meget uhygge
Se, det el' mere end 8 Time,· i Døgnet og 3- !1
lig Grad.
Timer under Farten.
Hr. Minister! De kunde have opnaael mere Reali
Hel'til kommer saa Afslutningstjeneste11 paa lifa
let i Deres Svar, saafremt. De havde gjol'l Dem den skinon. (Der er ingen Forberedelsestjeneste, det bP
Ulejlighed al kige lidt i Lokomotivpersonalets Kør sørges af et andet Sæt Pet·sonale, som man har fol'
:elsfordelinger. De vilde da have kunnet se, al der 2/3 Tjeneste, altsaa 40 Min. for 1 Time. Denne BPkun er 1 pCt. - skriver een Procenl - Realitet stemmelse i vore Tjenestetidsregler med 2/a Tjeneste
i Deres Svar.
er fol' al holde den maanedlige Norm nede paa dt >
Den virkelige Sandhed er jo dog, al det. ku11 or 208 Timer, hvilket giver 8 Timer pr. Dag, som
l'l ubyre lille Antal Ture, Personalet kører, hvor.der Goneraldirektøren ynder at fortælle Offentligheden.)
er del af Dem udtalte Antal - 3-4 Timers Tje
Den samlede Tjeneste for dette Sæt Personale
neste, der lilbringes paa selve Lokomotivet" mider iberegnet Afslutning og Rangertid er paa 11 Timer
Farten.
51 Min., vel at mæt·ke uden Forsinkelse. Del vil
Vi forslaar nu Grunden til, al vi Lokomotiv: imidlertid fremgaa af de førte Rapporter, at Toget
mænd, siden Generaldirektør-Skiftet, har faaet saa saa godt som altid er fol'sinket, ja, vi har været oppe
l'inge Arbejdsvilkaar, naar del for Dem kun er af paa en Forsinkelse paa over 2 Timer, saaledes at
gørende, hvor mange Timer vi staar paa Lokomotivet, Personalet i Stedet for de 9 Timer har haft 11
Timer paa Maskinen under Farten og 14 Timers
og det endda kun under selve Farten.
Jeg skal senere nævne Eksempler paa, hvor mis Tjeneste i Døgnet.
visende en saadan Udtalelse er.
Et andet Eksempel: Et Sæt Personale kører fra
Jeg vil gerne spørge: Har De givet Deres Em Nyborg Kl. 20,55, Ank. Strib Kl. 23,29. Retur til
bedsmænd Direktiver om at klassificere vor Arbejds Nyborg Kl. 2,07, Ank. 3,45.
ydelse efter det Antal Timer, vi slaar paa Lokomo
Tjeneste paa Maskinen under Farten 4 Tim.
tivet under Farten, og ganske se bort fra Forbere ·02 Min.
delses- og Afslutningstjeneste, Rangering før og efter
Dette Personale møder til Tjeneste i Nyborg Kl.
Afgang og Ankomsttid samt Reservetjeneste før og J 7,45'. Forretter 2 Sæt Personales Tjeneste; idet det
efter og ind imellem disse Tjene to paa 3-4 baade har Nedbrudsreserve og Telefonvagt, der som
Timer under Farten?
føl' nævnt giver 2/s Tjeneste for hver Time og klal'
Er dette Tilfældet, kunde man jo f. Eks. ogsaa gører samtidig den Maskine, hvormed de fremfører
sige, at den Tld som Kontorpersonalet bruget· til al Togene.
fylde Blæk i deres Fyldepen, ikke er Arbejdstid,
Tjenesten afsluttes Kl. 4,10 om Morgenen næste
hvad der sikkel't for alle vil forekomme højst mærk Dag; og Personalet har haft en samlet Tjeneste paa
værdigt.
9 Time. 47 Min.
Det vil sige, Personalet faar ikke den fulde Af
Hvordan faar De forrest.en Deres· Udtalels!'l om
disse 3-4 Timers Tjeneste under Farten, til at slutningstid, der burde rettidigt være givet Personalet
falde sammen med Deres Maskinchefs Udtalelse 40 Min., mere i Tjeneste den Dag; men Rationalise
under en Forhandling om strenge Kørselsfordelinger ringen, der er indført overfor baade Personale og
paa Gb., hvor Maskinchefen som Forsvar for disse Maskiner har medført, at man afkorter Eftersynet
Kørselsfordelinger, der afgjort bal' været betydelig af Maskinen baade før og efter Kørselen, og Perso
nalet betaler Gildet i Form af knapt tilmaalte Ar
højere i Timetal end det af Dem nævnte, udtalte:
»Det er i Tider som de nuværende Administra bejdstider. Man har dog været saa kulant, at lade
tionens Pligt at anordne Maximum af Tjeneste og Personalet beholde Ansvaret for disse korte Efter
Minimum af Fritid, og 10 a 12 Timers Lokomotiv syn, men derfor behøver man jo ikke fra ansvarlig
tjeneste kan ikke være overanstrengende for en rask Side at haane os.
Mand•.
Jeg nævner til Slut et Eksempel til med disse
De burde vide, ellers kan De læse »Politiken« for trn-fire Timer under Farten; idet jeg dog ønsker at
den 25. Marts d. A., hvor Deres Generaldirektør har bemærke, at disse Eksempler ikke er specielt udsøgt,
udtalt, at vor Organisation ledes af Mænd, med men danner det virkelige Forhold i vore Tjenester.
s tor Ansvarsbevidsthed, og jeg mener, at dette er
Personalet kører fra Nyborg Kl. 7,35, Ank. Strib
en Borgen for, at vor Organisation ikke rejser Krav 9,02. Under Opholdet paa Strib foretages Klargø
om forbedrede Arbejdskaar, uden at dette Krav ·Ar ring af ·en Maskine for et Sæt Personale, der denne
C
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Dag hal' 11 Tim. 35 Min. Tjeneste. Derefter foretages
Afslutningstjeneste for et andet Sæt Pet·sonale, der
hal' 10 Tim. 58 Min. Senere kører Personalet selv
C'n Tul' Middelfart og tilbage til Strib, for til sidst at
køre fra Strib Kl. 21,27, Ank. Nyborg 23,29.
Tjenesten paa Lokomotivet under Farten (ikke
iberegnet Turen til Middelfart) 3 Tim. 26 Min.
Jeg indrømmer gerne, at det beroliger Offentlig
heden, naar Trafikministeren fortæller, at Personalet
kun har tl'e-fireTimers Tjeneste paa Lokomotivet
1111der Farten, og jeg er qnig med Dem i, at det blivel'
man ikke overanstrengt af, men det er ikke fair
ovel'for os Lokomotivmænd, naar man som i dette
Tilfælde har haft en virkelig Tjenestetid paa 10 Tim.
:i8 Min. (ikke iberegnet Tnren til Middelfart).
Det havde derfor været en ·ocialdemok ratisk f i11ister mere værdigt, om De, i Stedet for fra Folke[,;
Talerstol at slaa Kritikken ned blandt Folkets kom
petente For ·amling med en saadan Udtalelse, havde
undersøgt vorn Organi ·atiouslederos berettigede og
rnalitetsumlerbyggede Krav.

..

La's Fynbo.

•
Munden lukkes paa Oksen.
L Afholdsbladet stod en Artikel under denne
Overskrift. Man maa give den ærede Indsendet· Rel
i sine Betragtninger, der kan med rolig Samvittig
hed siges, at Tjenestetiden bl iver overtraadt i nogen
Grad. Man kan oplyse, at der paa Fyn findes et Tog
2033, dette Togs Personale begynder Tjen.este Kl.
4,20, og hvor Tjenesten slutter i Strib Kl. 11,8. Der
var ikke noget at sige til denne Tjeneste, hvis Toget
kunde gennemføres retligt efter Planen; men under·
Togets Fremførelse skal der paa Gelsted St. rangeres
ud i Lunge Grusgrav, som ligger ca. 1,5 a 2 km fra St.;
det er givet, at man kan ikke køre 60 km ud i Graven,
da der paa den uindhegnede Bane findes et Par
Overkørseler, saaledes gaar der da en Del Tid, og saa
skal man da først hente de læssede Vogne, bringe
disse ind paa St., derefter bringe de tomme Vogne
ud i Grusgraven, hvorefter der køres tilbage til St..
Medens disse Rangerbevægelser foregaar, maa det
tilbageværende Togpersonale foretage Omrangering
af de Vogne, som
• er bragt ind fra Grusgraven, og det
sker paa følgende Maade: Man hensætter Vognene
paa Bakken og afhænger Vognene, hvorefter de da
løber paa Plads. Paa Stationen er opført en Holde
tid paa 5 Min; det er da givet, at paa den korte Tid,
kan de umuligt laves alt dette. Nej, Rangeringen
varer ca. 45 a 50 Min. Denne Overtid har nu været
praktiseret i nogle Aar, idet der ikke ved Planlægge]
. en af Køreplanerne er foretaget noget for at af
hjælpe dette Forhold, man kan opføre Overtiden,
men derudover sker der ikke noget, samme Personale
kører derefter hjem med Tog 44, saaledes at dette
Personale meget ofte faar ca. 14 Timers Tjeneste
uafbrudt. Med hvilken Begrundelse skal da denne
Fremgangsmaade bevares, jo fordi Statsbanerne skal
spare paa Personalet og kan i Stedet for at betale
Udstatione1·ing til et Sæt Personale, paalægge del

Tog 2033 Personale at udføre denne Tjeneste, hvilket
igen bevirker, at Personalet betaler denne Ydelse mud
Overtid, som ikke kan betales. Det har ofte vist sig,
at der hal' været Forsinke! ser paa 1 Tim. 20 a 30
Min., og da Personalet skal hjem med Tog L�4, hvor:
Tjenesten igen begynder· Kl. 13,52 og med Afslut.
ning Kl. 17,44. Med en stol' Forsinkelse kommer
denne Dags Tjeneste op paa 13 Timer 24 Min. uaf
brudt. Man kan ikke sige, at det er en forsvarlig
Tjeneste, som Administrationen paalægger Personalet.
Men der er Forhold, man mindre kan forstaa, og det
er, at denne Togfremførelse har været nu i ca. 2 til
2 ½ Aar, trods dette har Adminisfrationen ikke fol'
søgt at ændre paa dette Forhold, men bliver stadig
ved at anordne ovennævnte Kørsel daglig paa alle
Hverdage. Naar saa Toget et· bleven oprangeret, viser
det sig ofte, at man har maatte sætte Togets Hastig
hed ned, delle bevirker ydel'ligere Forsinkelser, saa
man maa forstaa, at Personalet bliver utaalmodige
i sine Belrngtninget·. Det lyder saa smukt ha Admi11istrationen, naar der kau siges, at Personalot ikke
har mere end 12 Timers Tjeneste paa den rnkelte Dag,
og der saa bevislig kan peges paa Ture, hvot· Tjene
sten er af en saadan Karakter. Naar der samtidigt
tage i. Betragtning, hvor mange Procent af Tjene
sten i denne Tul' er Nattjeneste, da vil man komme
op paa ca. f'i7 å 59 Procent Nattjenestf'. Man vil
forstaa, at der nogen Utilfredshed med en saadan
Ti I rettelæggelse af Tjenesten.

F. J?.

OTTECYLINDRET LOKOMOrfIV MED
DOBBELTKEDEL
Efter T11e Locomotive ved F. Spøer.
En ny og meget ejendommelig Konstruktion af
et leddelt Lokomotiv er bygget i Belgien og prøvet .
paa Luxemborg-Linien paa de belgiske Statsbaner.
Dets Særkende er en meget udstrakt Forvarmning
af Fødevandet, som forvarmes til Kedelvandet� J'.Jl!Il
peratur, hvorved der opnaas en høj teknisk Virk
ningsgrad, og stor Besparelse i Brændstofforbruget
og Vedligeholdelsesomkostninger.
Tegningen viser, at Lokomotivet bestaar af tro
Enheder A, B, og C. Hver Enhed har sine egne
Cylindersæt
• og koblede Hjul; ialt er der otte Cy1 indre, ti Sæt koblede Hjul og fem Sæt Løbehjul.
Den midterste Enhed B bærer Kedlen og forbindes
med Lænkeled til de to yderste Enheder A og C,
som baner cylindriske Fødevandsforvarmere, anbragt
i Røgkamret.
Kedlen er· dobbelt med Fyrkassen anbragt i Mid
ten. Denne er ved en Diagonal-Krydsdeling delt i
to og tildannet saa bred, at Rørvæggene breder sig
langt ud over Rundkedlens Vidde. I de frem
springende Rørvæge findes Fyrhullerne - et paa
hver Side, og Fyringen kan af Lokomotivfyrbøderne
udføres samtidig fra hver Ende af Fyrkassen, idet
der fyres paa langs som paa et almindeligt Loko
motiv, men i modsatte Retninger; to Lokomotivfyr-
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lur om Vandet i Kedlen, naar denne er under
højeste Damptryk. Del er muligt ved, at Forvar-
meroe og Kedlen er forbundne indbyrdes ved Rør
kanaler, saa Forvarmerne paa en vi Maade udgør
en Del af Kedlen og som Følge deraf er- under

bødel'e er derfor nødvendig. Det hævdes, at dette
Kedelal'rangement giver en Forøgelse af den ild
paavirkede Hedeflade, bedre Cirkulation i Kedel
vandet, separat Træk gennem de respektive Ildrørs
sy sterner, Formind kelse af Murbuens Dimensioner
samt Mulighed for at rense det ene Fyr uden at del
andet paavirkes deraf.
· Hovedcenterenheden B har to Sæt koblede Hjul,
hvert drevet af udvendige Cylincler·par, der er an
bragt udenpaa de yderste Ender af Rammen. Ydel'
endeme med Cylindrene bæres af en 4-hjulel Truck,
og foruden finde. en 2-hjulet Truck i Midten. De
ydre Enheclel' A og C er ogsaa DrivC'nheder med
udvendige Cylindre, anbragt paa Inderenderne af
Rammen og bæres af tre koblede Aksle!', saml af en
Truck under Cylindrene.
I Fødevandsforvarmerne udnyttes baade , pilde
dampen og Forbrændingsgassen. Fra de fire. Cyl in
drP paa Enheden B gaar Spildedampen gennem d.e
lavern liggende Rør i Forvarmeren, som af rlen
Grnnd er Damprøl', og hæver Temperaturen paa del
omgivende Vand til ca. 100 Grader og har en væsen
lig Andel i Fødevand forval'mningen. Forbrændings
gas en frn Enheden B gaat· gennC'm bøjelige Rør
anordninger med Plads fol' Overhedernes Samle
ka ·ser til Forval'merne og gennemstrømmer dennes
øverste Rør, om er Flammerør, og afgiver saa
megen Varme, al Fødevandet faar . amme Tempera-

bo

0
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OUecylindrel Lokomotiv med Dobbeltkedel.
Lokomotivets Dimensioner:
400 mm
Cylinderdiameter (8) ....................
Slaglængde . ................................ 650 mm
.Drivhjulsdiameter· ........................... 1375 mm
RiSt.ea1real t ................................... 6,5 m 2
Damptryk . .................................... 30 at
Hedeflade i Kedlen .......................... 251 m2
Hedeflade paa Forvarmeren .................. 269 m 2
Hedeflade paa Overhedere,1 .................. 78 m2
FødevandeLs Temperatur . ........·............ 235 Gr.
Tjenestevægt, Enhed B ........................ 108
Tjenestevægt, Enhed A og C .................. 135
Tjenestevægt, total ............................. 243
Adhæsionsvægt ................................. 167
Trækkekraft .................................... 83 t
Vandbeholdning ............................... . 35 t
!)
Kulbeholdning . ................................
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samme Tryk. Fødevandet pumpes ind i Forvarmerne
fra Vandtanke, som er placeret paa de ydre Enhe
der, og faar en Temperatur af ca. 235 Grarler inden
det kommer ind i Kedlen.
Det bør nævnes, al Vandstanden er højere i Ked
len end i Forvarmeren, og sidstnævnte er derfor
altid fuld af Vand, selv paa de stejleste Stigning-er
og Fald, og Kedlen sikres sin Vandforsyning i til
svarende Mængde som den, der pumpes ind i For
varmeren. Trækken i Fyret faas paa sædvanlig
Maade af pildedampen fra Cylindrene.
En Del af Spildedampen fra Enheden B ledes
gennem Rør ned i Askekassen, hvor den blander sig
med og opvarmer Forbrændingsluften, som suges
ind i Askekassen. Som Følge af disse Damprørs
Form og Hældning vil fortættet Damp fugtiggøre
Asken og holde den vaad i Forhold til den Kraft,
der udvikles i Kedlen.
Konstruktørerne hævder, at med denne Kedel
konstrnktion bruges hele Fyrkassens Hedeflade ti I
at omsætte Vand til Damp, da Fødevandets Tempe
ratur er paa Kogepunktet, naar det kommer ind i
Kedlen. Af den Gr-und finder Kedelstensdannelsell
Sted i Forvarmeren og ikke i Kedlen, hvilket skaaner
Kedlen og forhøjei- dens Effekt. Det hævdes, at naar
der bruges Kul med 7500 VE Varmeindhold, saa pro
duceres Damp med en Gennemsnitsbesparelsc paa
omtrent 20 pCt. sammenlignet med den, der kan
opnaas i en almindelig Kedeltype.
Lokomotivet er· bygget af Ateliers M etallurgque
i Tubize, Belgien.

Jubilaren har i den Tid, han har været i Nyborg og
Odense, vist sig som en god Kammer:al, . om man er
kommel til al sætte P•r·is paa, vort Ønske paa Jubilæums
dagen skal da være, al vi endnu en Del Aar kan arbejdr
,_ammen med el godi Humør og godt Helbred.
.Fynske Lokomotivmænd Øn�ker hjel'telig til Lykke paa
Juhilwumsdage11.

A.

KONG CHRISTIAN DEN IXs UNDERSTØT,
TELSESFOND
Ved det Lil Bestyrelsen fol' Kong Chl'istian den IX'�
Fond senest foretagne Valg indvalgtes
som Medlem af Bestyrelsen: Fuldmægtig J. Rohleder, I.
Distrikt, Banetjenesten, København, og
sum Suppleanter: Trafikas. isten-t Frk. T. Gøtz che, 1. Di
strikt, Signa!- og Telegraftjene len, København, og
T•rafikkonlrolør Frk. K. Ammentorp, Revi�ions- og
Personafregningskontoret.

TAK
Hjertelig Tak for udvist Deltagelse ved. vor kære Ma,id,
Fader og Søns, Lokomotivfører A. V. G. Leys Begravelse.
En Tak til Aalborg, Brande, Fredericia og • yborg Afde
linger. En særlig Tak til Lokomoliv[ører Carl Petersen
(Nyhorg) for de mukke og trøstende Ord ved Graven.

Christiane Lr.11, Børn og l\foder.
Modtag gennem disse Linier vor oprigtige Tak for den
.-mukke Deltagelse ved vor kære Mand og Fader, Loko
motivfører Ha.ns Poulsens Begravelse. Tak for den store Re
præsentation af Lokomotivmæ11d ng- Afdelingerne.· .�idstl'
Hilsen med Faner.
Tak til Afdelingerne i Frndericia, Viborg. Aarhus,
Frederikshavn, Aalborg Privatbaner og tatsba11c1· fo1· de
smukke. signerede Blomsterhilsener.

MnriP Poulsen og Børn,

25 AARS JUBILÆUM

Aalborg.

Hjertelig Tak til alle flir 11t.lvist Opnrærksomhecl ved
lllit Jubilæum.
./. 111. 111. JPnsen, LokolllntivfArer·.
Kor. ør.

Den 1. Decemher d. A. kan Lokomotivfører H. C. Han

,;en, Odense, fejre 25 Aars Jubilæum ved D. S. B. Jubi

lar·cn blev antaget den rn. Januar 1908 paa Nyborg Værk
�ted, hlev forfremmet I.. December 1909 Lii Lokomotiv
[yr·bøder med Station i Struer, blev forflyllet 1. Januar
1918 til Nyborg, kom derefter til Odense �om Ranger
fører I. April 1.918. Forfremmede. Lil Lokomotivfører
I. April 1925 merl S·tation i Struer, kom saa alter til
Odense 1. Maj 19·26.

Forft11ltelse fra 1.-12.-34:
Lokomotivføret· H. V. S. Jakoh�en, Enghave. til Thistrd.

Overgang li/ HPlbredslten.s!}n fil emden Stilling fra.
1.-11.-34:
Lokomotivfyrbøder A. R. E. Knudsen, Københavns
Godshanegaard, til H aandvro1·ke-r, l<øhe11havns Godshanc
gaards Maskindepol.
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DA SK LOKOMOTIV TIDE DE
STATSBANEPERSONALETS
BIBLIOTEKER
Nye Bøger.

11'-Paloter Jyl-171

17193 16211 .J emdorff-Jessen, P.: Nordstjernen.
1719/f 16266 Hawthorne, H.: Indianernes Fange.
17195 16269 Thygesen,
Presskol'll: Trine-Rødspætte.
17196 16267 Korch, J.: Hønemor.
17197 16209 Gredsled, T.: Løf<tet om bandt.
17198
Fokker, A.: Den flyvende Hollænder.
1.7199 J6170 Buck, Pearl S.: Østenvind-Ve lenvind.
17200 16249 Petersen, Nis: Spildt Mælk.
17201 16180 Hobart, A. F.: Olie til Kinas Lamper.
17202 16190 Hellssen, H.: Jeg har morot mig dejligt.
17203 16167 Knickerhocker, H. R.: Kommer Krigen?
'1.7204 13465d Aakjær, Jeppe: Efterladte Erindringer.
17205 16771 Rocbau, E.: Tapre Piger.
17206 16264 Dahlsgaard, M.: Dahlsgaard, M.: Rend,t
af Lære.
17207 162lr5 Jøhnke, E.: Jenny.
17208 1624/f Hallar, S.: Mange Mile Vand imellem -

17209
17210
1691lb
[7211
17212
17213
17214
17215
17216
17217

16246
16263
15 05b
16268
16275
1'6345
16343
16225
16229
16230

17218
17219
17220
17221
17222
17223
17224
17225
J7226

16265
16243
16247
162317
16236
16242
16222'6
15792b
16232

17227

16253

Korch, M.: Blomstrende Verden.
Walpole, H.: Den første Herrics.
Mann, Th.: Den unge Josef.
Niel en, Ebbe: Den glade Fel'ic.
Bendow, P.: Heigaard & Co.
Togeby, S.: Svend Eriks Dagbog.
Meyn, N.: 0. K. Fortælling.
Asch, S.: Set. Petersborg.
Birke, L.: De lo, . om blev.
Bloem, W. J.: Manden, der klarede
denne Tid.
Frich, Ø. R.: Havfruen. Søn.
Guunarsson, G.: Hvide-K·risl.
Nordhoff og Hall: Mytteri.
Fabriciu., J.: Komedianter drog forbi.
Feuchtwanger, L.: Slægten Oppenheim.
Gudmundssan, K.: Det hellige Fi Id.
Barclay, F.: Fruen til Shenstone.
Buchhollz, J.: Frank Dover.
Cather, W.: Døden henter Ærkcbiskoppen.
Voss, R.: Drengen fra Rom.

50 Aar gammelt Specialfirma i - Herreskræderi
Kl æ d n

De vælger eller Deres Smag blandt aoo udsøgte
engelske og skotske Stoller og vi syr det eller
Deres Ønske som llneste HAANDSYBT SKRÆDERI
Ira Kr. 1150,-,

Charles A. Hansen
Vesterbrogade 35
Telf. Eva 692

Skrædersyet Maal-Konfektion med Efterprøvning
i engelske og danske Stoffer fra ......... Kr. 98,-,

De Herrer Tjenestemænd tilbydes Konto til kontante Priser.

Jernbariemænd! SOV TRYGT
paa BYENS ROLIGSTE HOTEL

-

Varmt og koldt Vand, Telefon, Elevator, gratis Bad. : Væresier fra 400,

Øjet faar Hvile
i "Brillen" fra Thiele.

I 115 Aar "Briller" Ktbmagergade I.
Sammenlign vore Priser og Til
pasning med andres og døm selv.
Leverandør til Sygekassen.

Preben Jørgensen,
Skrædermester.

Jernbanegade 6. Tlf. Palæ 4707.
Leveran dør til D. S. B.

Kunstige Tænder.

Ny Over• eller Undermund med 22
Karat Guldtand 28 Kr. - Omstilling
12 Kr. - Reparation e r fra 2 K r. Alt udfores med Garan ti.
Karl Andersen, Enghaveplads 3
T elef. Ve ster 511 x. Træffes 9-5, 6-7,

Vinterfrakke

in g

Helsingør Vin-Kompagni.
Udsøgte Vine og Spirituosa.
Telefon 929.

HOTELNoRDLAND

22 Vesterbrogade •

Tandlæge
F.l{K. SØRENSEN
Konsultation: 10-7.

Istedgade 69,

Telt. Vester 906.

København V.

· C. 32 00

DAME- l HERRE-SALON
JagtveJ 30,

Hurtig, proper og reel Betjening.

Alt til rimelige Priser.

NB. Klipn ing 75 Øre.
Nye, mod. Apparater til Permanent.
Ærbedigst Anthon Pedersen.

Albani Bryggeri
Afdelln11

Slotsbryggeriet' s

Huøholdningsøl og Skibsøl i origmal pasteuriseret Aftapning aaavel paa Hel- som Halvflasker, samt Slots-Apollinaris og
Slots-Citronvand er bedst.

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret den 21. November 1934.
REDAKTION: Vesterbrogade 91, 1. Sal. København V.
Telefon Vester 3016.
Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 6 aarlig.
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

ANNONCE-EKSPEDITION:
Revcntlowsgade 28, København V.
Telefon Central 7708 - Kontortid KL 10-4.
Postkonlo 20 541.

Frederiksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49.

