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PROVOKATION
Er Administrationen blottet for Respekt
for Aftaler.
Mangen en Lokomotivmand og for den Sag:-;
Skyld og:,;aa mange medansatte af andre Kate
goriel' ei· ved [rettesættf'ber, Bøder eller Andi
tør;;;ager bleven belært om, at Administratio
nen kræver alle reglPmPntariskc Fol'skrifter
eller and l'C Ord !'el', som vedrorer Tjenesten:-;
Udførelse, nøje overholdt. Og hvor ofte har
en· Tjene ·temand, der· ved Paatale eller paa
lignende Vis er blevet bellli1·t om, at han har·
til8 idesat denne eller hin Bestem1nel. ·e, ikke
rystet paa Hovedet med det Ræ::;onnement, at
hans Foresatte i Spal'e- elle1· Arbejdsiver maake ligefrem hat provuker·et ham til den paa
gældende »Lovovertl'æuelse«.
Vi har tidligeee her· i Bladet peget paa det
ulogiske i, at Personalet :-;lrnl overholde alle
Forskdfter, meden:-; Llis:-;e �ævnligt tibide:-;æt
tes af Admi11i::;tra.tionen. Sid:-;te Gang, vi be
handlede dette Emne, n,eddelte vi, at en af Ma
skinafdelingens Jngeniorer til 011 Lokomotiv
fører havde udtalt sig omtrent saaledc.,;: »GøJ'
det saa godt De I an, me11 forlang fo1· Gud::;
Skyld ikke H.eglementerne overholdt; det er
dem, elm· er· fo1· gammeldags, og vi n,a.a. ::;e at
faa dem lavet om«.
En a.adan Udtalelse tyder sel Vfnlgelig I un
paa een Tenden::;, nemlig en Slækkelse af hid
tidige Bestemmeber, og det skal indrømme ,
at der fra Underin::;tansernc:-; Side handles paa.
en Maade, . ·aa vi andre ryster paa. Hovet.let og
spørger: »Kender de Meniiesker da vfrkelig
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iklce de gældende Bes/e111mel::;er, elle1· mener de,
cle gælde1· fo1· o.Ue ondre rnen blot, ilc ke for dem,
selv? Vi. skal f. Eks. pege paa, at det ei·
forbudt at anvende Arbejdsmænd til Loko
motivfyrhndertjene::;te paa H-, P-, R- og S
Maskiner rllcr i Tltog, men i 1. Di:-;trikt er det
en jævnlig, for ikke at sio-e daglig-, forekom
mende rring, at dette � orbrnl overtrædes. Det
er og::;aa forbudt at lade rn Motorforer udføre
Lokomotivførertjeneste med en Arbejd� mand
,;om Lokomotivfyrbocler; men heller ikke denne
Bestemmel.·e ,;ynes at være tilsttækkelig kendt.
Den overholde._· i hvert Fald ikke, og ikke
sandt, naar ma11 ved, hvoi-ledes det høje Gene
raldirektOl'at i Hammer ·agen vaagecle over, at
Almindelig I11:-;truks' Bestemme] er om Tavs
hedspligt ikke blev overtraa.dt fra Personalet.·
,"ide, saa tor Personal e t vel ,;agtens ogsaa for
vente, at Jet høje Generaldh-ektorat med samme
Iver uve1'Vaager Adminbtratiun ° n::: Unde1·
instan::;ur, saa der og::;aa skrides in 1 mod dem,
hvi:-; de uve1.teæder dette elle1· hint Forbud; men
noget saaclant ses desvæne yder,_·t sjældent.
For nogen Tid siden 'kete der paa en
l? ærgestation f't [ l held ved Ombordsætning af
Vogne. Det vi,;te sig under Sagens Behandling,
at der i det paa.gældende Rangettræk ikke var
det fore::;krev11e Antal Brern:-;er, men Dbtril tet
::;krev i Sagen, at dell vaagældende 'tations
forstander sandsynligvis vicl::;te, at en Ændring
i Færge.rangeringsbe::;temmelserne var under
Opsejling, og lian havde 111aa.ske derfor set bort
fra Bestemrnebe11 0111 de fornødne Bremser.
Stationsfor::;tanderen paa en anden Færge
station havde ogsaa faaet Nys om, at Færge-
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rangeringsbestemmelserne skulde ændres, og
han fandt ud af, at det passende knnde være
lovligt for ham at udstede Ordre om, at der
skulde rangeres til Færgerne med lige bestemt
50 - halvtreds - Pl'ocent flere Vognaksle1·
end tilladt. Ogsaa i dette Tilfælde udtalte Di
striktet, at Statione11 antagelig har ment, at
Sagen om Ændringer i Færgerangeringsregle
mentet var i Orden. Den paagældende Stations
forstander blev dog instrueret om at overholde
de gældende Bestemmelser.
De Ting, vi her ha1· omtalt, er alle For
hold af sikkerhedsmæssig Betydning, og det
vi.ser sig altsaa, at Undei-instanserne har saa
travlt med deres Rationaliseringsbestræbel
ser, cl. v. s. Sparemani, at der med fornø
clen Hern-,yntagen til de gældende Bestemmel
ser efterhaanden ikke er Personale nok til
Bestridelse af Tjenesten. L Stedet fOl' at sør
ge for at faa tilvejebragt fornødent Perso
nale, vælger d'Hn·. at tilsidesætte snart den
ene og snart den anden Be::;temmelse. Ja, vi
kan anfø1·e, at 1. Di.strikb lngeniø1·er har saa
travlt med deres per::,onalbesparen<le Virksom
hed, at de ikke engang har faaet Tid til at
lade de ueksaminerede Lokomotivfyrbødere faa
<lems Lokomotivfører-Køreprøve. Der er i Di
striktet ca. 50 Lokomotivfyrbødere, som i læn
gere Tid har ventet paa at faa Lov til at af
lægge bemeldte Prøve, ja, nogle har ventet i
flere Aar, og der er i dette Spørgsmaal genta
gende rettet Henvendelse til Distriktet; men
dets Ingeniører har saa travlt med at spare
Personale, at der ikke synes at kunne blive
Tid til noget som helst andet.
Vi henstiller til Generaldirektoratet, at det
meget snart foranledige1·, at Distrikterne, Sek
tionerne og, hvad de for;::;kellige Underinstan
ser hedder, instruerer Lokomotivmestre, Sta
tionsforstandere m. fl. paa en saadan Maade,
at det endelig bliver klart og let forstaaeligt
for alle dem, der har med Personale at gøre,
at Ordrer, Forshi.fter, Aftaler o. s. v. ikke
alene er bindende for Organisationerne og
Personalet, men og aa for Administrationen
og dens Repræsentante1· ude paa Arbejdsplad
serne; thi hvis Personalet vedblivende skal se
paa, at der fra Administrationens Side lades
haant mod saa det ene og saa det andet For
bud, er det da indlysende for enhver, at noget
saadant kun kan medføre en eneste Ting nem
lig, at det i det lange Løb heller ikke kan lade

sig gøre at kræve Forskrifter m. v. overholdt
af Personalet, og det er da Admini trath nen,
<ler har provokeret noget saadant frem.
Hvi. noget saadant ikke er Hensigten, og
det tør vi sikkert gaa ud fra, at det .ikke er,
maa der gribes alvorligt ind. Vi. forventer dei·
for, at Generaldirektoratet foranlediger, at der
snare;::;t gennemføres samme Respekt fra Ad
mini:--trationens og dens Repræsentanters Side
som kræves af Per.-onalet.

LØNNIVEAUETS UDVIKLING
I DET TREDIE RIGE
Der har nu atte, r i flere Maaneder været
diskuteret Lønninger i Tyskland. Propaganda
minsteriet har forgæves gjOl't sig Anstrengel
ser for at undertrykke denne Ddskussion. Selve
Førernn for Arbejdsfronten, Dr. Ley, ,s,aa sig
nød aget til at tage Stilling til Lønspørgsmaa
let - s•aa stærk blev Uroen i Bedrifterne, at
,det fandt sit Udtryk i den .for Nazisystemet
saa ugunst>ige Udgang af Bedriftsrnadsvalgene.
Hvad har Dr. Ley sagt? Han forkyndte, at
der før-st kunde blive Tiale om Lønforhøjel c,
naar der ikke mere eksiste1,ede nogen Arbejds
løshed, men at Lønnen i hvert Fald ikke vilde
hliv0 reduceret.
Men i Virkeligheden er Lønnen dalet. Efter
den officielle Meddelelse fra det statistiske Bu
reau er den gennemsnitlige Ugeløn dalet ti I
22,50 Ran. Dette gennemsnitlige Lønniveau,
;::;om endda er la1Jgt over den Løn, som betales
i store Dele ,af Riget, fremkommer derved, at
Lønningerne i Berlin, Hamburg og Rhinlan
det, der ligger paa 28,55, 27,89 og 25,32 Rm ..
alle ligger langt ove1· Gennemsnitslønningerne
i det tyske Rige. Ogsaa Lønningerne ved R,ig.,;
banerne ligger betydeligt over Gennemsnitsløn
ningerne i Tyskland. I Vestpreuss, en, Østpreus
sen, Phalz og Ned1,e-Bayern betales der gen
nemsnitligt Ugelønninger paa 15-16 Rm. Og
hertil kommer endda, at man reducerer disse
Lønnånger med ca. 15 pCt., hvilket Beløb af
gives til Soc,ialforsikringen og Arbejdsfronten.
Det .fremgaar endvidere af den officielle
Statistik, at der foregaia.r en Omvæltning inden
for den tyske Arbejderklasse. Ga. 50 .pCt. af
Arbejderne er nu overgaaet ti I de lavere Løn·
ldas,ser.
Disse 'l'al tale1· for sig selv. I Aaret 1929,
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bringes i Fare; thi Tysklands Økonomi om
Helhed er syg - Elcporten og Valutaspørgs
maalet
. beviser det. En Lønkri-,..e kan betyde
Død·sstødet. »De tyske Før-erbreve« a;dvarer
d-erfor paa det mest indtrængende imod Udbre
delse af »de for Staten farlige Rygter«, at •der
forestaiar Lønforhøjelser. Men maaske er for
Nationalsocialismens Eksistens de tyske Arbej
deres katastrofale Løn- og Levestandard far
ligere end de frygtede Rygter!

under den socialdemokratiske Rigskans·ler Her
mann Muller, androg Gennemsnitslønnen 54,10
Rm. I Aaret 1933, alt aa i Begyndelsen af den
nationalsocialistiske Regering, androg Gen
nemsnitslønnen 35,00 Rm. Efter 2 Aars Rege
ring af Nationalsocialisterne er Lønnen nu da
let til 22 ½ Rm. Paa disse Tal tra.nder al Pro
paganda.
Gennemsnitstimelønningerne er i Aarene
1929-1934 dalet fra l,12 Rm. til 0,51 Rm.!
Men i Virkeligheden er Lønningerne dalet
endnu mere, end Tallene viser; thi i det sam
me Tidsrum, som Lønningerne er blevet h alve
ret, er Priserne steget betydeligt. Og Priserne
tiger stadigvæk! Størstedelen af den tyske Op
rustning betales af Arbejderklassen.
Nazti.smens Propagandacentraler arbejder
stadigvæk med Stigningen af de samlede Løn
indtægter. Det ty ·ke Tid skri.ft »Der deutRche
Volkswirt« offentliggør den lO. Maj følgende
Statistik:
Den indu trielle Bruttoprodukt.ion
Arbejdernes og Funktionærernes
Indtægter
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
•
Arbejdsgivernes Skatter og Bidrag til Socialfo1,siluing . . . .
Arbejdsgiverindtægterne . . . . . . . .

Hl32

-

NORDISK JERNBANEMANDS UNION

1934

100

153

100

l 26

100
100

114
208

Heraf fremgaar det, at i det nationalsocia
listiske Tyskland er Produktionen (Oprust
ning!) steget med 33 pCt., Arbejdsgivernes Ud
bytte med 108 pCt., men derimod er Lønnin
gerne kun steget 26 pCt., hvililrnt -alts,aa ikke
engang er Halvdelen af <let Beløb, som Pro
duktionen er steget. Ty kland er blevet de Ri
ges Land. Naar man endvidere tager i Betragt
ning, a.t Stigningen af Skatt:erne og lignend0
Beløb ,-tadig er blevet bibeholdt, .-aa. ser man
de Velsignelser, som NationalsocialiRrnen har
b rngt den ty.· ke Kapital.
Men Arbejderne har Nationalsocialismen,
som har forhøjet Prisniveauet, intet godt ydet,
langt •· narere er den e11kelte Arbej<lers Leve
:·tanclard, som det er •bevist, blevet betydeligt
forværrnt.
Forholdene bliver van keligere for Syste
met. Lønspørgsmaalet er blevet akut. At til
vejebringe Arbejde under disse Forhold er lig
ul, naar man giver Arbejderne Hungerløn
ninc,er; men dette Sy.stem kan ikke forhøje
Lønningerne, uden at hele det økonomiske Liv

. J. U. aiiholdt den 28. Juni Sekretariats
møde i København og den 29. og 30. Juni or
dinært Repræsentantskab. møde i Odense.
De fors, kellige Organisationers Repræsen
tanter gav her en Oversigt ·over Løn- og Tje
nesbetidsfo.vholdene i de respektive Lande, og
særlig Tjenest-etidsspørgsmaalet var Genstand
for Repræsentantskabets Opmærksomhed. Det
paalagdes Sekretariatet at følge dette Spørgs
maal meget nøje i den kommende 2 Aarsperiod-e
og at gøre sit til, at der paa dette Omraade
skabtes bedst muligt Samarbejde mellem Or
g•anisationerne.
I ·den forløbne Periode (1933-35) er der
udbetalt 3750 Kr. i Understøttelse til finske
Organi, ationer.
Repræsentant lmb mødet traf under Hensyn
bil den uensartede ,skandinavi, ke Valuta Beslut
ning om, at Bidrag til Admini trationsfonden
skal indbetales i den laveste, og Konfliktunder
. tøttelser i den højeste, af de 3 Landes Valuta.
Til Unionens Sekretariat i de kommende 2
Aar er valgt L. Buland og E. Kiil, henholds
vis Formand og Sekretær i Jorsk Jernbane
forbund; A. Forslund og A. Lundin, henholds
vis Formand og Sekretær i Svensk Jernbane
forbund; Oh. Petersen og 0hr. Vejre, hen
holdsvis Forretningsfører og Sekretær i Dansk
,. Jen
.Temb
. anefor<btmd, samt Rob. Lund, Soph.
sen og H. Rasen som Repræsentanter for Nor
disk Lokomotivmand forbund.
Det vedtoges at lade Præ idiet forblive i
Norge og aa i {len kommende Periode. L. Bu.
la.nd,
• E. Kiil og Rob. Lund genvalgtes til hen
holdsvis Præsident, Sekretær og Vicepræ ident.
Und-er Repræsentantskabsmødet havde Del
tagerne Lejlighed til at bese Lillebæltsbroen,
og ,alle de udenland. ke Kolleger udtalte deres
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lede Indkøb af Brændsel foretaget af en Kred.
af ansalle under eel for ·aa vidt mulig al op
naa særlig gunstige Vilkaar for Købet.
2. Den enkelte ansattes maanedlige Afdrag maa
ikke overstige 5 pCl. af det Lønningsbeløb, som
paa Indkøbs-Tidspunktet tilkommer den paa
gældende, og Afdragene maa paa hvert Køb
højst strække sig over 6 Maaneder.
Der skal i øvrigt ikke lages Hensyn til andre
Afkortninger, og det er allsaa ikke hindrende,
at den i Tjenestemandslovens § 34 nævnte
Maksimumsgrænse paa 25 pCI. eYentuelt i For
vejen er naael.
3. Det er hvert enkelt Sled en ganske frivillig Sag,
om Lønningsudbelalerne vil paalage sig Afkort
ningen, og den paagældende Kreds af ansalle
maa selv ordne Forholdet til Lønudbelalerne,
saaledes at Statsbanerne ikke er Mellemmand.

Begejstring over dette storslaaede Ingeniør
arbejde. Endvidere var der arrangeret en Ud
flugt til Ollerup, hvor Gymnastikhøjskolen
blev beset med stor Interesse.

FÆLLESINDKØB AF BRÆNDSEL
Tilladelse til Fradrag i Lønnen.
Som Følge af, at nogle Tjem,temænd med
visse af deres Kreditorer havde truffet Aftale
om Afvikling af deres Mellemveerende pa.a den
Maade, at de lokale Lønudbetalere hver Maa
ned tilbageholdt en vis Del af Lønnen, hvor
ved de paagældende i nogle Tilfælde næ:,:ten ikke
fik nogen Udbetaling, indskærpede General
direktoratet i Efteraaret 1934 (Medd. fra GdL
252/34) Bestemmelsen i Tjenestemandslovens
§§ 34 og 35, i hvilke Paragraffer det er fast
sat, at Tjenestemændene ikke kan give For
skrivninger pa.a mere end 25 pCt. af deres
Lønning.
Denne Indskærpelse foranledigede. at en
aargammel Foranstaltning, som havde virket
til Personalets Fordel, nemlig Fællesindkøb af
Brændsel - hvilke Indkøb ordnedes paD, den
Maade , at Beløbet i 4, 5 i:t 6 maanedligc Af
drag indeholdtes i Lønningen ved den lokale
Lønudbetalers Fora,n :,:talt.ning _:_ il·ke men')
kunde finde Sted.
Under Hensyn til, at Personalet ved df'
paagældende Fcellesindkob havde kunnet faa
dere.· Brændsel til en rimeligere Pri · end ved
at købe i Smaaportioner, henvendte de 4 Jem
baneorganisationer �ig i Fora.amt til General
direktoratet med Anmodning om, at der paa
ny blev givet Tilladelse ti I at ordne :c-:ig rned
de lokale Lønudbetalerc, naar det drejede :,:ig
om Fællesindkøb af Brændsel. Generaldirek
toratet gav i før. ·te Omgang Af:,;lag, men Spørgs
maalet blev rejst paa ny, og der er nu ovnaaet
en tilfreds. ·tili ende Ordning.
Generaldirektoratet har dereftm· til:,;krevet
Distrikterne saa.lede:,;:
Del meddele:-. hened herved Distriktet Lil Eftcl'
relning og ::;narlig videre fornøden Undenelning for
de paagældende Myndigheder, al de lokale Løn
ningsuclbelalere uanset det i Meddelelse 252/1931:
indeholdte Forbud fremtidig i Tjenestemænds og an
sattes Lønning maa indeholde Afdrag til indkøbt
Bramdsel undel' følgende Forudsætninger:
1. Det skal dreje sig om organ iserede, større sam-

.

Da det er i denne Tid, at Brændselsindkøb
for Vinteren plejer at finde Sted, skynder vi
os at bringe denne Meddelelse til Oplysning
for de af vore Medlemmer, som plejer at ordne
sig paa den her omtalte Maade, eller for dem,
som i Aar kunde tænke sig at være med til
noget saadant.

FRA MEDLEMSKREDSEN
Motorførere med fælles Regnslag,.
Vi Motorførere ved S-Banen søgte sidste Vinter
om al faa tildelt Regnfrakker, da vores Tjeneste er
forbunden med Fodture, indtil ca. li, Kilometer paa
en Dag, og Resultatet af denne Ansøgning burde
ogsaa kendes ud over vor snævre Kreds.
Tænk, der er en eller anden Kontorchef, thi Ge
neraldirektøren tør jeg ikke be kylde for en saadan
Ide, der har resolveret, at der i hvert Førerrum paa
de elektriske Vogne (46) skal anbl'inges et Regnslag
Lil fælles Afbenyllelse. At saadanl noget bydes os, er
næsten ulænkeligl, men ikke desto mindre sandt; thi
Regnslagene hænger der allerede og griner en i
Møde, hver Gang man træder inrl i Førerrummet.
Jeg maa lige bemæ1·ke, at Hovedbestyrelsen har god
kendt den trufne Ordning - dog uden al spørge o.
Motorførern.
Jeg e1· befængt med den modbydelige Sygdom,
som Bylder nu en Gang er, og det netop paa Hals og
i Nakken, hvor el Klædningsstykke som el Regn
·lag kan virke ret irriterende; men den Initation
er intet imod den, jeg føler ved Tanken om, al en
eller anden Embedsmand, maaske flere, bydPr os
en saadan Haan; Lhi selv Straffefanger· bydes vel
næppe fælles Klædningsstykker.
I del næste Møde i vor Gruppe vil jeg stille For
slag om, at vi underretter Sundhedsaulorileteme om
den trufne Ordning, saa maaske d'Hrr. ad den Vej
kan faa sig den Næse, de fortjener.

Motorfører 1n. )'. Regnslay.
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Vi er aldeles ikke uenig med den ærede Indsender.
Og ·aa vi fiDder. al den trufne Ordning ikke er tilfreclti
slillende: ja. vi tillader os endog al tro. at det for Stats
banerne vilde være billigere at give hver af de pac1gældende Motorførere en Regnfrakke. end al have 4-6.
mecl Tiden betydeligt flere. Regnslag hængende til fælles
Afbenytlelse. og del er at haabe. al Distriktet vil indse
dette og gøre Indstilling derom til GeDeraldirekloratel.
Men Indsenderen gør sig skyldig i en FejllagelsP. naar
han siger. al Hovedbeslyrel ·en har godkendt dell trnfne
Ordning uden al spørge Motorførerne. Motorførernes Til
lidsmand i Hovedbestyrelsen var nemlig til Stede. da
Sagen i sin Tid behandledes og det givDe Tilbud modtoges.
Reel.
_____

..

ARBEJDSTIDSNEDSÆTTELSE SOM
MIDDEL MOD DEN ØKONOMISKE
KRISE
(Fortsat.)
I forrige Aars Beretning blev der givet nogle
Oplys ninger om Hr. Takaha his' Inflations-Politik,
som foranstaaende Resultater utvivlsomt i Hoved
sagen s kyldes. Enkelle andre Forhold s kal hel' næv
nes til yderligere Belysning af den. Siden Depres
sionen begyndte, har der hvert Aar været et betyde
ligt Underskud paa Statens Budget, voksende fra
105,2 Millioner Yen i 1931-32 til 932,4 Millioner
i 1933-34 og aller dalede ti I 785 Millioner i
1934-35. Disse Underskud er dækket. ved Laan,
idel Skallerne kun forøgedes megel lidt, medens man
samlidig drev en Politik, der gik ud paa al skaffe
billige Penge, og Seddelomløbel vi te en lille Udvi
delse (1,143 Millioner i 1931, 1,270 [illioner i 1934).
Det bør dog bemærkes, al de forøgede Udgifter, som
herved er muliggjort, kun delvis er gaaet til offent
lige Arbejder, idel de hoveds agelig er anvendt til
Forsvarsvæsenel. Udgifterne til delte er steget fra
659,2 Millioner Yen i 1932-33 til 81\:J Millioner i
1933-34, og 937 Millioner i l 934--35, hvad der
utvivlsomt i vidt Omfang forklarer Forøgelsen i Haa
jeroproduktionen med 80 pCl., og af Staalvarer med
omkring 90 pCl. siden 193l. Urlgiflerne til offentlige
Arbejder og andre Hjælpeforanstallninger udgjorde
205,5 Millioner Yen i 1932-33, 365,3 Millioner i
i 1!;133-34 og 263,9 i 1934-35.
Disse Oplysninger er gjort forhold ·vi. udførlige,
fordi del er vigtigt al forslaa de Omstændigheder,
der muliggjorde del for Japan at bevarn en høj Be
skæftigelsesgrad under Verdenselepressionen. Hos
nogle er der maa ·ke en Tilbøjelighed til at forklare
delte Re. ullal ved Henvisning Lil den store Tilvækst
i Japans Eksport. De virkelige Tal vis er, at den faldt
fra et Toppunkt paa 2,101 Millioner Yen i 1929 til
1,118 Millioner i 1931, hvorefter den paany har
været i jævn Vækst og i 1934 naaede el Beløb paa
ialt 2,134 Millioner, omtrent samme Tal som før De
pressionen. Guldværdien af den amlede Verden handel er naturligvis i del Tidsrum gaaet betydeligt
ned, men selv med Hens yntagen hertil er Japans
Andel kun steget fra 2,87 pCl. i 1929 til paa det

næ,·me:-.le 3,5 pCl. i 1934. Ganske vist er Eksporl
\'arernes Krnnlilet voks et betydeligt mere, eud diss e
Tal lader formode. Nøjagtige Oplysninger foreligger
ikke, men man kan danne sig en Forestillnig derom,
naar man ved, at. medens Guldværelien af Japans
Eksport. i 1932 var· faldet med over 60 pCt. i Forhold
til 1929, var Kvantiteten kun faldet med knapt 6 pCt.
IkkP desto mindre kan der na>ppe være Tvi.vl om, at
den væsenlligslP Aarsag til. at Produktionen paany
har været i Opgang, og alvorlig Arbejdsløshed er
blevet undgaael, maa søge. i Regeringens Ekspan
sions-Politik.
Et andel Land, som har opnaael bemærkelsesvær
dig Fremgang ved Hjælp aJ Ekspansions-Metoder, er
Sverige. I December 1933 var der her tilmeldt 130 000
arbejdssøgende, medens Fagforeningernes Statistik
visle, al 27,7 pCt. af deres Medlemmer var uden
Arbejde. I Juli 1934 var begge disse Tal gaaet ned
med omtrent 50 pCl., og skønt der var en vis Stig
ning i Aarets sidste Maanecler, synes den ikke al
have været større, end at den kan have sin Forkla
ring i Sæsonforholdene. Disse Resultater svarer til
en stadig Forøgelse af Udenrigshandelen og af den
industrielle Produktion, der fra December 1933 steg
fra 97,1 pCl. af Gennemsnittet for Aaret 1928 ti I
109,6 pCl. i December 1934. Ogsaa her be temte Re
geringen sig - efter at have neclskaaret Kronen lil
omkring 7 pCl. under Sterling-Pariteten - til en
dristig Polilik med offentlige Arbejder, finansieret
ved Laan. For 1933-34 undlod man fors ætlig al
skaffe Balance paa Budgettet, da man ønskede at
finansiere ikke-indtægtgivende offentlige Arbejder,
til hvilke der tidligere altid var skaffet Penge ad
Bes katningsvejen. Regeringen havde ans laaet, at man
maalle laane iall 269 Mill. Kr., svarende til om
kring 25 pCt. af del ordinære Budget; men i Virke
ligheden blev der kun brugt omkring 163 Mill. For
Aarel 1934-35 anslog man 282 Mill. Kr. Ved Ud
føre[ en af delle Peogrnm med store Udgifter dækket
ved Laan cl rog man Fordel af Valula-Forholdene,
der var overordenllig gunstige. Stimuleringen af
Eksporten og Begrænsningen af l mporlen, der begge
for en stor Del .skyldtes J{ronens Nedskæring, bi
drog Lil en betydelig Tilstrømning af Guld og frem
med Valuta, hvad der muliggjorde al holde Renten
lav. Renten for langfrisledP Laan faldt slaclig, idet
den effektivP Rente af Stalsobligationer, som i Maj
1933 havde værel 4,22 pCl. kun var 3,01 pCl. ved
Udgangen af 1934. Som de foran anførte Tal viser,
førte clisse Foranslallninger li I en udp rægel Frem
gang. Regeringen betragter aabonbart Situationen
som praktisk laget normal, og Budgettet for 193536 er opstillet efter mere .-ædvanemæssige Liniel'.
Laan vil nu igen kun blive benyllet til Udgifter ved
indtægtgivende Arbejder, og disse er ikke anslaael
til mere end 137 Mill. Kr. Danmark, Finland og
i mindre Omfang Norge visflr ligeledes Fremgang
i. Forhold til 1933, men i intet af disse Lande har
man endnu opnaael en tilfredsstillendo Beskæftigel
sesgrad.

..

Blandt de øvrige europæiske Lande, der har for
bedret deres økonomiske Sti 11 ing ved positiv Hand-
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ling, fortjener Portugal at nævnes som el Land, der :-10 pCt. 11.f, hvad del var oppe paa i 1923-25. Den i
med afgjort Held har fulgt. en dristig Finanspolitik H)34 opnaaodo Fremg_ang er blevet betragtet ;;om en
til Igangsætte! se af offentlige Arbejder. Dets hele Sku[feh;o, navnlig med Henblik paa Regeringens
økonomiske og finansielle Situation er blevet va�senl overordentlig store Udgifter. Ma11 maa imidlertid lwl'
el'indre to Ting. Da clei1 dyblgaaende Uligevægt, der
ligt forbedret i Løbet af de sidste seks Aar.
I Storbritannien og Nord-It-land for:lsalles den for fl'ombragte Kl'ise11 va1· sløno i U. S. A. end andet
1933 konstaterede Fremgang i· del store og hele i Steds, maallo del Chock, der ramte del økonomiske
1934, omend i et langsommere Tempo. Arbejdsløs System, nørlvendigvii- gøre Genrejsningen langsom og
hedslallet sank gradvis fra 2 263 000 i December 1933 besværlig. Selv de af Kongressen bevilgede betydelige
til 2 086 000 i December 1934. Tndekslallet for hel Summer var ikke tilslrækkelige til at udfylde den
eller delvis Arbejdsløshed, der i Gennemsnit for 1933 Kløft, der skabte:- ved manglende Tillid, og hvor
var 20 pCt., gik ned til 16 pCl. i Juni Hl34 og holdt ved Anbringelsen af Kapital i private Erhvervsvirk
sig deromkring i Resten af Aaret, medens Antallel
somheder reducerede;; uendelig meg-el. Og dernæst
af beskæftigede Personer i Storbritannien nu svarer blev en stor Del af de bevilgede Penge i Virkelig
t.il Gennemsnittet for 1929. Paa sidstnævnte Tids-. heden ikke givet ud. Med Hensyn til offenllige Ar
punkt var der imidlertid allerede omkring 1 ¼ Mil I. bejder var Forholdet f. Eks. det, at der ved Udgan
arbejdssøgende, hvol'til kommer, at Industribefolk gen af 1934, kun var brugt 2 Milliarder $ af de bereg
ningens Tilvækst, som for det siden da forløbne nede 3,7 Millial'cler; paa del Tidspunkt var 1 Million
Tidsrum udgør 900 000, fot· største Delen endnu ikke Mennesker beskæftiget direkte ved Udførlsen af de
har fundet Optagelse. For Opnaaelsen af denne be planlagte offoullige Arbejder. Det voksende Udgifts
tydelige, omend stadig kun rlelvise Fremgang har beløb paa denno Konto har formentlig til Dels frem
Nedskæringen af Sterling og de forskellige Foran kaldt dfl Tegn paa Fremskridt, der viste sig i Aarets
staltninger, der er gennemført. med Kreditudvidelse sidste Maaneder, og det er overmaade sandsynligt, at
til lav Rente for Øje, spillet den væseulligste Rolle. den økonomisk1: og beskæ[tigelsP ·mæssige Situation
En af de Virkninger, denne Kreditpolitik bar frem uden de meget store Summer, dor blev sat i Omløb
bragt, er den betydelige Forøgelse af Byggeriet. In vPd Regeringens forskellige Forelagender, vilde have
dekstallet for Boligbyggeri (1928
100), der i 1931 v1:eret langt v1:ene, end den faktisk blev. Ligesom for
var 100,9, steg til 155,3 i 1933 og til 173,4 i 1934. Japans Vedkommende 01· den offentlige Gæld, man
Størstedelen af denne Virksomhed skyldtes ·privat stiftede, ikke saa slor, al tle11 vil kunne øve alvorlig
Initiativ omend det i nogen Grad blev fremhjulpet Tndflydelse paa Landets finansielle Stabilitet, og Re
ved Regeringens Støtte til Ombygning af Slumkvar geringen hal' tilkendegivet, at den har lil Hensigt
terer. Indenfor Industrien som Helhed naaede Pro at fortsa>ll!• sin Ekspansionspolitik ved at opføre 4
duktionen op over Niveauet fra 1928. Paa den anden Milliarder � til offentlige Arbejder paa Budgettet for
Side repræsenterede Eksporten, skønt den i Aarels 1935-36, hvorved man haaber at. bringe 3½ Million
Løb voksede langsomt, fremdeles kun omkring Halv Mand i Arbejde paany.
I Canada indtrnadte i 1934 en Bedring, der har
delen af dens Sterlingværdi i 1924. Hvad Kvantiteten
angaar, er den ikke undergaaet vogen større Ændring :al sig Spor baade i Produktions- og Arbejdsløsheds
i Løbet af de sidste fire Aar; Procenttallene for tallene. Indekstallet fol' den industrielle Produktion,
Eksportvarernes Mængde i Forhold til 1929 er an som i 1933 kun androg 65,2 ·pCt. af Gennemsnittet
slaaet til 62,7 i 1931, 62,9 i 1932, 64,2 i 1933 og 69,1 for 1928, steg i Fjor til 79,5 som en Genspejling af
den opadgaaende Bevægelse, der gjorde sig gældende
i 1934.
I U. S. A. har der været betydelig Opgang saavel indenfor de fleste Industrigrene. Paa tilsvarende Vis
i Produktion som i Priser siden Lavpunktel i Marts faldl Fagforeningernes Procenttal for Arbejdsløs
1933; men den samlede Arbejdsløsbed er dog frem heden, der i de lo foregaaende Aar gennemsnitligt
deles meget stor. Antallet af dem, der oppebærer Un havde været 22 pCl., til 18 pCt i 1934, skønt Antallet
derstøttelse, er faktisk forøgel, da mange mandlige og af arbejdssøgende, der var tilmeldt Arbejdsanvis
kvindelige Arbejdere, som lid I igere undlod at søge ningskontorerne, snarest var støne end i 1933.
Som Hovedresultat viser en Beteagtning af de her
Hjælp, har opbrugt deres Opsparinger og derved er
blevet tvunget til nu al melde sig. Den amer.ikanske nævnte og en Række andre Lande, der har foretaget
»Federation of Labour« hat· beregnet det samlede An on Nedskæring af deres Mønt, at de alle i højere
tal arbejdsløse i Oktober 1934 til 10 671 000 omtrent eller ringere Grad har forbedret deres beskæftigelses
. amme Tal som Aaret i Forvejen (Beregningerne om mæssige Stilling. Del et· imidlertid et Spørgsmaal, om
fatter ogsaa Personer, som er beskæftiget ved offent dette Resultat ikke nok saa meget skyldes den inden
lige Arbejder, Nødhjælpsarbejder og i Arbejdslejre), rigske Kreditudvidelse som selve Nedskæringen af
medens Arbejdsgivernes Statistik for Tekstilindustrien Pengeværdien.
viser, at Beskæfligelsestallet i Aarets Løb svingede
I de Lande, der holdt deres Valuta i et bestemt
mellem 70 og 79 pCt. af Gennemsnittet for 1923- Forhold til Guldet, er en-gros-Priserne under Krisen
25, hvilket betyder en Fremgang paa 10 Points i gennemsnitligt faldet ti ellel' femten Procent mere end
Forhold til 1933. Produktionen viste ligeledes kun i dem, som var gaaet bort fra Guldet. I flere Til
ringe almindelig Fremgang, om end den efter at være fælde efterfulgtes dette Fald i en-gros-Priserne imid
taget af i Løbet af Sommeren voksede noget i Efter lertid ikke af tilsvarende Fald i Pristallet for Leve
aaret. De Industrier, som fremstiller Varer af læn omkostninger, et Forhold, som har forstærket De
gere Holdbarhed, vedblev at ligge meget sløjt; det flationsprocessens Vanskeligheder.
(Fortsættes.)
gælder navnlig Byggeriet, der omfattede mindre end
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PRØVEKØRSEL P AA DOVREBANEN
I et t.idHgere Nr. af »Lokomotiv Tidende«
er de nye store norske Lokomotiver udførligt
omtalt, ligeledes er der givet Udtryk for den
Interesse, hvormed disse Lokomotiver omfattes
af hele den norske Offentlighed, der ikke a !ene
er stolt over f-:elve Nybygningerne, men ogsaa
begejstret for den ret betydelige Nedsættelse
af Rej,setiden, som samtidig bliver mulig.
Den norske Presse skriver i Anledning af
Prøvekørslen:
»Der var anderledes Ful og Fal'l i den moderne
»Dovregubben« med dens 2400 Hestekræfter end i
Evenlyrets Gubbe af samme Navn, som skal have
regeret paa Fjeldloppene.
»Dovregubben« af i Dag - skinnende blank og
fin som el nyslaaet Kronestykke - er el Produkt
af menneskelig Snille og dygtig Ingeniørkunst. Naar
man kender de bugtede Veje, vore Jernbaner maa
lage for at slyuge sig frem gennem Dalsænkningerne
med Fjeldsiderne lodret op for Kupevinduerne og
med Fald paa nogle Hundrede Meter ned mod den
krystalklare Fjeldelv, saa vil alle være enige i, al
en Fart paa 100 km eller mere er ikke saa lidt af
en Præstation - selv om denne Far! kun kan hol
des paa lellere Steder.
Vor 20 Meter lange og 3 Mand høje Kæmpe over
fløj alle vore dristigste Forventninger, man havde
haabet paa en Maksimalfart af 110 km oppe paa
selve Højfjeldet mellem Hjerkinn, som er Davreba
nens højeste Punkt - 1017 Meter o. H. - og
Dombaas, der ligger i et frodigt Bælle af Skov og
saftiggrønne Enge i en Højde af 659 Meler over
Havet. Men Dovregubben aad Kilometerne med glu
bende Appetit, og Hastighedsmaaleren holdt først
op med at slige, da den naaede 115 km.
Vidder og Krat suste forbi vore Kupevinduer som
Skygger og graa Striber.
En Triumf for norsk Teknik og Industri, for Kon
struktørerne, Overingeniør Grønningsæler ved Slats
banerne og Overingeniør Eriksen ved Thunes meka
niske Værksted, og for Værkstederne, som har byg
get »Dovregribben«, Thune og Hamat· Jernstøberi.
De lo Kon. lrnklører savnede man desværre paa Da
gens Færd, men de fulgte nok deres Kælebarn i Tan
kerne.
Paa Stalioneme blev den 150 t tunge Kolos be
undret af Sagkyndigheden og ogsaa af andre. Intet
Under, at alle, som havde Tilknytning til Højfjeldets
Racer, skinnede om Kap med den blændende Sol.
Paa Rekordst.rækningen Hjerkiun-Dombaas entre
de Maskindireklør Storsand »Dovregubben« og deltog
i. Rekorden paa de 115 km sammen med Lokomo
tivets Fører, Alfred Johansen, dets Lokomotivfyr
bøder John Johansen og Lokomotivkontrollør Aksel
Johansen. Med Toget fulgte ogsaa Lokomotivinspek
tøren, Olav Andersen.
I flere forholdsvis 1.,karpe Kurver klarede »Davre-

gubben• 80 a 85 km. De 11.5 km betyder en
absolut og overlegen Rekord i norske ,Jernbaners
Historie. Rekorden blev sal paa lo Stnekninger med
godP Kurveforhold og gode Skinner.
Maskindirekløren oplyste efter denne Kraflprøve,
al Lokomolivel har været prøvekørt en Maauedstid,
og efter hver Prøvekørsel er en Del »Børnesygdomme•
afhjulpet. Det viser' sig, at. Lokomotivet er meget
økonomisk i Drift - det kosler 16 Øre i Kulforbrug
pr. km - medens de 2 andre, man eller· maa gøre
Brug af, kommer op paa 25 Øl'0 pr. km.
»Dovregubben« vil komme i Brug paa Stræknin
gen Otta-Trondheim. Paa Strækningen Ot.ta-Hamar
maa Banelegemet forslærkes, Broer o. l. bygges om
til en anslaaet Pris af 5-6 Millioner Kroner, før
man kan køre saa store Lokomotiver som »Dovre
gubben«.
En Fordel ved det nye Højfjeldslokomoliv er og
saa, at det saa sjældent behøver al renses. Det kan
eksempelvis køre Trondheim-Lilleslrøm udPn al
renses.
Overingeniør Schmidt, som ogsaa deltog i den
officielle Prøvekørsel, udtalle, at intet Lokomotiv i
Verden bar en Kedel med en saadan Hedeflade, og
som Følge deraf har indbygget saa mange Heste
kræfter i Forhold til Lokomotivets Vægt. Tenderen
er helsvejset uden Nagler og er af lel Konstruktion.
Af nyt Udslyr paa Lokomotivet kan nævnes Sand
kasserne, Askekassen og Fyrdøren, der bevæges ved
Trykluft. Al Smøring foregaar ved en Oliepumpe.
Paa Strækningen Otta-Trondheim v.il der med
det nye Lokomotiv indtjenes ca. 1 Time i Rejsetiden.
Det kan nævnes, at man for al konstruere delte nye
Lokomotiv har maattet udføre 800 a 1000 Tegninger,
saa man forslaar, det har værel et. vældigt Arbejde.
Forhenværende Maskindireklør Hoff, som nu er
78 Aar og kom i Jembanens Tjeneste i 1880, fulgte
ogsaa med, da han gerne vilde se lidt paa dette nye
Vidunder. Foruden Fylkesmand Klingenberg, Di
striktschef Ruud, Dovrebanens Tilsynsførende, dellog
ogsaa en hel Række af inden- og udenlandske Presse
folk i Prøvekørslen.
Bladets Medarbejder havde en Samtale med
Maskindirektøren, der udtalte:
Del nye Lokomotiv er ypperligt og tidssvarende
og fuldt paa Højde med, hvad man har i Europa
i. Dag. Der er intet i Vejen for, at vi herhjemme kan
følge mecl paa dette Omraade. Vi maa rejse langt
for at finde et Lokomotiv af den Støl'l'el e. Vi skal
da ned til Alperne, til de svejtsiske og østrigske
Baner.
Under Opholdet paa Opdal Turisthotel boldt Ma.
skindireklør Stor1.,and en Tale, hvori han korn ind
paa Fremtidsønsker - Elektrificering af Jernba
nerne. Han mevnede i sin Tale, at Norge for Ti
den har ca. 200 Damplokomotiver, men af disse
er kun 46 beregnet til Hastigheder paa 80-90 km
i Timen, og de er allesammen for lette t.il at kunne
køre tunge Hurtigtog over Strækninger med store
Stigninger og med den Gennemsnitshastighed, som
Forholdene i Dag kræver. Man har derfor anset det
for nødvendigt at gaa til Bygning af store og moderne
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Højfjeldslokomotiver, inrlliI man kan faa rnre Baner
eleklrificerel.
.M.an regner merl, al Elektrificeringen al Hoved
linjerne Oslo-Bergen og Oslo-Tronclheim og all,
som vil følge med dette Arbejde, vil komme til al
koste Landel henimod 100 Mill. Kr.
Mas kind irekløren udlalle ogsaa. al noget af del
vigtigste rnr al faa Trykluftbremse paa Godstogene.
Vi holder for Tiden paa med betydelige Eleklrifi
ceringsarbejder. Vi har i Drift eller bevilget og under
Arbejde 372 Banekilomeler regnet som enkellsporet
Bane. Vi haaber paa yderligere BP,·illing til Re ten
af Øslfoldbanen, 145 km.
Del kan ogsaa lænkes, al Oslo-Bergen, Oslo-
Trondheini. og Oslo-Stavanger om 15-20 Aar vil
have elektrisk Drift. Og mens man venter paa, al
delte skal ske, maa man gøre alt for at faa fuld
Nytte af den Milliard Kroner, som er nedlagt i Stats
banerne. Om en Sne Damplokomotiver af den Grund
kulde blive kasseret før Tiden, er i denne Forbin
delse uden Betydning. udtalte Ma kindirektøren.
Langs vor Vej stod enkelte Steder Fjeldbygdens
Folk paa Gaardene langs Banen og viftedr. Lil den
morterne »Dovregubben«. De bliver nok imponeret af
Kæmpen - kanske ikke mind.-t Ungdommen, der
rlrømtr sig langt over alle Fjoldr, mrn mange trnnkle
nok i sil lille Sind:
Hvorfor i Alverden har del saadan en Hast.«

DAMP ELLER OLIE
Direktøren for Bald,win Locomolive Works, Phila
delphia, Mr. Binkerd, hvis Virksomhed bygger baade
.Damplokomotiver og Diesellokomotiver, har ifølge
»Railway Age« udlall sig om Spørgsmaalet. »Damp
eller Olie• som følger:
- Del er ikke længerr nogen Hemmelighed, al
Damplokomotivet. i Dag er en langt alvorligere Kon
kurrent li I del elektriske Lokomotiv end for 30 Aar
siden, og de store amel'ikaoske Eleklriciletsfirmaer er
ikke meget forhaabningsfulde i deres Forventninger
med Hensyn til Elektrificering af Jernbaner.
Ifølge rle Lalrige Offenlliggørelser om Dieselloko
motiver er del i den Lore Offentlighed den fremher
skende Mening, al Damplokomotivet er ved at. uddø.
Men længere ud i F'remtiden vil man ikke finde mere
udstrakt Diesel- eller eleklri k Drift paa Banerne end
i Dag, og i mange Tilfælde vil disse Driftsformer
beslaa ikke af økonomisk Nødvendigbed, men ofte
kun af æslesliske eller andre særlige Grunde.
Under mine Slutlier af Omkostninger ved Diesel
og ved Dampdrift har del været af Værdi for mig al
fastslaa., al f. Eks. Zefiir-Diesellogel vendes i Kan
sas City ved al gennemløbe el 5 km langt Vendespor,
men al man for at . pare Personale undlader at an
vende den ellers foreskl'ev11e Ledsagelse af en Sta
tionsmand. Iøvrigl kører delle Dieseltog en 400 km
lang Strækning med kun 72,5 km/T Rejsehastighed.
Allerede i 1897 kørte Damplokomotiver regelmæssig
fra Camden til Atlantic City med 110 km Hastighed
og naaede ved Lejligheder op paa 170 km/T. Chicago-

Nordvestbanens »400 Express« kører 640 km med
Gennemsnilsfarl 100 km/T, og »St. Louisien« tilbage
lægger de 1692 km fra New York Lil SL. Louis med
Rejsehastighed 80,4 km/T. Ulemperne ved Sod og Røg
eksisterer med Vognene nuværende Venlilationsit1d
l'elning ikke mere.
I intet Damp-Eksprestog kender man den Begræn
ning af Passageranlallel som i Dieseltogene. Man
kobler efter Behov nogle Vogne til Damploge!, hvilket
ved Dieseltogene ikke er muligt. Damplokomotiver,
der for Aar tilbage var beregne( til at kunne lage
10 Vogne, kører ogsaa planmæ sigt med 14 Vogne,
hvis Vægt er 1100 l. Ganske vist kan man ikke med
saa svære Tog vente den samme Igangsætningsevne
som med Die. eltog. Personvognene i Damptog vejer
indtil 78 L, men hvad skulde forhindre, al man ogsaa
byggede disse Vogne af Letmetal?
De med Dieseltog opnaaede store Hastigheder op
naas ikke som Følge af Dieselmotorens Egenskaber,
men vaa Trods af dem!
Man kan bygge Diesellokomotiver, der i alle deres
Egenskaber stærkt nærmer sig Damplokomotivet, men
et saadanl Diesellokomotiv med lo Motorer a 1975
HK vilde koste 400-500 000 Dollars, allsaa 3 Gangr
saa meget som et lige saa kraftigt Damplokomotiv.
Vigtigere end Brændselsbesparelsen· er Repara
tionsudgifterne. Paa Grundlag af omhyggelige Under
søgelser over 1913 Damp-Rangerlokomotiver og Ame
rican Railway Associations Oplysninger om 100 Die
sel-Rangerlokomotiver fremkommer følgende Repara
tionsudgifter, beregnet pr. 100 t Adhæsionsvægl og
Time, angivet i Dollars med Lokomotivets stigende
Alder. Rangermaskiner er valgt, fordi disse Maskiner
Tjeneste frembyder del fordelagtigste A nvendelsesom
raade fur· Diesollokomoliver:
17.eparation8uclgifler pr. 100 t Adhæsionsvægl og
Tjenestel-i-Ine i Dollars
Alder
Aar

Diesellok.

Damplok.

1
3
5
7
9
15
25
35

0,40
1,16
1,51
1,90

0,52
0,75
0,86
0,95
1,05
1,25
1,82
2,30

?

?
?

?

For Diesellokomotivernes Vedkommende foreligger
ingen Oplysninger efter del 7. Leveaar. Man ser, at
Damplokomotivel kun slaar ugunstigere i det førsl0
Aar, men i del 7. Aat· koster kun det halve i Repa
ration i Sammenligning med et lige saa svært Diesel
lokomotiv. Der er, udlalle Di1·eklør Binkerd, ikke
Gnist af Bevis for, al Diesellokomotivet efter de før tr
Aars Forløb vil vise lige saa lave Reparationsudgifter
som el Damplokomotiv - sikkert et· tværtimod, at
Udgifterne er højere, usikkert er kun hvor meget.
Altfor ofte gør man den Fejl at sammenligne
Reparationsudgifter for et 20 eller 30 Aar gammelt
Damplokomotiv med Udgiften til et nyt Dieselloko
motiv.
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Saa vidt Foredrag holderen, hvi1< [orretningsmæ. ige Interesse i Problemerne kan vær I' van kelige al
gran ske. Og saa er del jo endelig rl aabent Spøl'gs
maal, om amerikanskP og euL"opæiskc Diesellokomo
tiver el' I ige gode.
(Efl ('r Dansk .J ernba11eblad.)

LOKOMOTIVET FEJRER MED
Del er i Aar 100 aJ" siden den førsle J ernban
aabnedes i Tysklanrl, fra Niirnberg lil Fiirth, og
delte Jubilæum har givel ,\ nledning til, al der i
Sommer afholdes en . lor .Jnnbaneudstilling i Niirn
berg.
Ingeniør E. Melzellin i HannoYer. om er en
varm Tilhænger af Damplokomolivet, og om tid
ligere har udgivet Værket ,Lokomotivet i Kunst, Vit
tighed og 1 arrikaluJ"« har ment, at Lokomotivet, del'
Pr f'n af »Hovedpersonerne« i .Jernbanen�senf'I, og
. aa skulde være med i 100 Aar,._· .Jubil1:-eel: han bar
derfor forfattet et Værk, som b1:-errr ovennævntr
Titel: »Lokomotivet fejrer med«. del er udgivet af
den ty ke Ingeniødol'ening Forlag. . P L"isen er 3.00
RM. pr. lk. Paa 8 Sider med 177 Jlluslraliollf'r
bringer det paagældendr V,e1·k en Omlale af Loko
motivet gennem de 100 Aar. Stoffet ligger langt fra
de almindelige tekniske Beskrive! ser og BeL"egninger:
del har gennemgaaende en humori. li. k Tendens, idet
del foruden »rigtige« Jernbanebilleder og aa bringer
en Mængde l lluslrationer, som vi1<er tidligere Tid rs
Salire over Jernbanen.
Værkel omtaler ikke alene Tyskland, men om
fatter Jernbanevæsenel i næsten alle Lande. Det kan
anbefale. de a[ vur Læsere, der el' i Stand li I at,
la, e Ty k, som en lillP inleL"f'Ssanl og mol'som Bog
om Lokomotivet.
EFTERLYSNING
En F ldepen er funden paa Loko. 887.
1.,okomolivfyrbøder J. Je11se11.
fngcrRI vs Boulevfl rd 22, Aarh u, .

25 AARS JUBILÆER
Den 1.
epternber kan Lokomotivfø1·L•r /(. Knu.d�c:1,
Brande. fejre 25 Aars Dagen for sin A11sællelse so111
Lokomoti vma11d. l<. a11�alles 1. eplomber 1910 som Lok1,
motivfl'l'hødcr i AalestruLJ, hvor han var hlationerct til
han den I. April 1926 forfremmede.· til Lokomotivfører
i Glyngøre. Den 1. Oktober 1927 forflyttedes han til Assen'.
men blev den. 1. Juni 1928. da Assens nedlagde· .·om
Liniedepol, beordret [orflyllcl til Brande, hvor han , iden

K. Knudsen,

har gjort Tjeneste og antagelig nu har slaaet �ig til Ro.
Knudsen er altid stærkt interesseret i F'oreniugcns An
liggender og har virket her i Afdelingsbestyrelsen baad(J
som Kasserer og Formand. og Afdelingen bringer ham
herfor sin hjertelig te Tak for den Tid. der er gaaet, og
_
onsker barn al mulig Held i Fremtiden: og dermed hjertelig til Lykke paa Jubilæum dagen.
ftl. R.

N. M. Madsen,

Den l. eplember kan Lokomotivfører N. ill. Madsen,
Gedser. fejre .·it 25 Aars Jubilæum . om Lokomotivmand.
Madsen kom paa Værk. ledet i Gedser den 26. September
190 . forfremmedes til 'Lokomotivfyrbøder i Korsør den
I. Septe1nher 1910. kom senere- til Slagelse og ykøbing F.
Pg' søgte tilbage til G p eiser efter sin lcorf1·('111111elsc til LCl
komotivfører.
Madsen ha,· været Afdelingsformand 8id 11 1930. hvil
ket Hverv han røgter endnu til Medlemmernes Tilfreds
hed. Vi ons'kcr MarlRen hjel'lrli14 til L ·kke pai.l JubilæumsAfd. 11. H.
d�gen.
Lokomotivforer \/. 1-lo!}cr. Langaa. kan den I. Sep
tember fejre 25 Aa1·s Jubilæum som Lokomotivmand ,·cd
D.
B. Høyer har lært paa Centralnerksled
• L•t i Aarhus.
blev ansat samme Sled so111 Haandva:1·krr cl. 21. eplem
bL•1· J.908, forfre111111ede� til T,okomolivfYl'bødur i St.ruer
dc1t 1. Scptl'mher 19.LO. llll'll blev Aaret efter forflyllf't
til Langaa, hvor han rurbl •v ved sin Fodrcmmelsr lil
Lokomotiv rør,,. den I. A1iril J.926. Høycr er cm god Kol
lega og c11 pligtovfylde11cle Loko111otiv111and. der kun har
Venner. La11gaa to'ko111otivførc1·afdeling ønsker .luhilarrt,
hjertelig (il Lykk • paa . fobilruumsdagc11.
K. P. S.
1':nclvidcrc kan Loko111otivførcr N. /11. /,:rik81'1l, Gor111 s gade 14, l., Horsens, cl n J. epte,nbor fejre sil 25 Aars
Jubilæum som T,okomolivmand.
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STATSBANEPERSONALETS SYGEKASSE
,Jerubanelæge Friderichson, 8. B. Laigcclii;trikt.. Køben
havn, er bortrejst fra cl. 25. Aug. i ca. 3 Virer.
Hans Prak.·i.· varetages i nævnte Tidsrum af Lægl'
A. Preudenthc1I, P. Bangsvej 61. Telf. Goclth. 2281. Knn
sultalionsticl: 14.-Jii (llClenfor Konsultationstid P. Hang�
,·ej 62. TPlf. Godth. 22W).

:-_i:'

Den anden Lov regulerer Anskaffelsen af Midler til
Pensionerne. Til cletto Formaal :;kal Jernh11nemændenr
svare 2 pCl. af Indtægterne indtil en Løn paa 30 Dollar
pr. Maaned. medens Selskabeme er pligtige til i sammp
Udstrækning al bidrage med 4 pCI. - Hvis Lovene fær
digbehandles i Juli Ma.anecl, træder de i K rafl den .I. ep
tember, men Pensionen vil i :;aa l<'ald ikke blive udbetalt
før lil 1. December 1935.

f. T. F.

!Je engelske Jernbanemænds Konyres.

··.··.:-::··.·-·-···

:,
::::,

Et Angreb paa det 8Vejlsicke .Jernbanepersonalei,
Stilling.

Generaldirektoratet for Forbundsbaneme i Svejts sy
nes al ville benytte sig af den Omstændighed, at Arbejrlerne
og �edhjælperne ikke falder ind under Tjeneslemandfi
loven. som blev vedtaget for 7 Aar siden, til Sænkning
af dere Lønninger for paa denne Maacle at øge Afstan
den mellem Lønningerne for Tjenestemændene og de lo
nævnte Grupper og i;aaJedes indirekte ogsaa at ramme
Tjenestemændene. I Henhold til Tjenestemandsloven skulde
Tjenesteforordningen udfærdiges for Arbejderne og Meri
hjælperne, men skønt Loven har været gyldig i 7 Aar.
har det været umuligt for Jernbaneforbundet trods gen
tagne Forsøg al faa Spørgsmaalet ordnet. Jembanefor
vallningen udviste ingen Hast: i Slutningen af Juni Maa
ned kom den pludselig med en Række Udkast, der bl. a.
omfattede en Tjenesteordning for Arbejderne og en for
Medhjælperne. Man forventer Jernbaneforbundets Udta
lelse herom i Løbet af tro Uger og indbyder til Forhand
linger allerede den 25. Juli. Med Hensyn til Lønningerne
indeholder Forvaltningens Forslag betydelige Forringel
ser, thi man vil gennemgaaende sænke Lønningssatserne
med 20-2,5 pCt. og endnu mere. Ogsaa Ferien skal for
kort.es. Paa den anden Side indeholder Tjenesteordren
samme Pligter for Medhjælperne, som Loven paalægger
Tjenestemændene. og Strejker forbydes. Jernbaneforbun
det bar prote.-teret mod den korte Tidsfrist, der er levnet
del. fordi deI• . er umuligt paa saa kort Tid at kuaue uvcr
skue alle del ny Reglements Følger.

. .

De amerikanske Jernbonemænds Pensio11.

1. T. F.

I Begyndelsen cl [ Juli blev do nyo Lovforslag 1m,
Jembanemændenes Pensioner i U. S. A. fremsat i den
lovgivende l�orsamling. .Den tidligere Lov blev som be
kendt erklæret for ulovlig af Højesteret, fordi denne
mente, at Kongressen ikke havde Beføjelse til al oprette ol
Pensionssystem. De to nyo Lovforslag søger at undgaa
dette. Det ene tilkender Jombanemændene en Statspen
sion paa højst 120 Dollar pr. Maaned. Tjenestemænd, der
er fyldt 65 Aar, skal forlade Tjenesten, fot· saavidl der
ikke træffe· Overenskomst om, at vedkommende skal tjenst
gøre i yderligere 5 Aar. Pension kan ogsaa udbetales til
Personer, der er fyldt 50 Aar og har 30 Aars Tjeneste, i
hvilket Fald Pensionsbeløbet formindskes med 1/10 for
hvert Aar, som vedkomrncndo er yngre end 65 Aa.1·.

National Union of Railwaymen afholdt sin aarlige
Kongres i Ha. ting.- i Dagene 1. li! 6. Juli. De alminde
lige Spørgsmaal, som beskæftiger hele Arbejderbevæge-Is n,
prægede ogsaa Kongressens Forhandlinger. Allerede i ro,·
mandens Aabningslale skænkede.- der stor Opmærksomhed
til den almindelige Arbejderbevægelses Politik. En Reso
lution, i hvilken den nuværende Regerings Arbejdsløs
bedspolitik blev dømt., og hvori 111an anbefalede clen af Ar
bejderpartiet foreslaaede Arbejdsløshedspolitik, gav Anled
ning til en udførlig og principiel Diskussion. Resolutionen
hlev enstemmigt vedtaget. En anden Resolution, i hvilken
man gjorde sig til Talsmand for, at Forbundet i Tilfælde'
a[ en europæi k Krig skulde gaa over til direkte Hand
ling, kunde ikke faa Stemmer nok. efter al Generalsekre
tær J. Marchbank havde oplyst, al Fagbevægelsen og Ar
bejderpartiet var Anlikrigsbevægelsen i Storbritannien.
Den samme Skæbne fik et Ændringsforslag, gaaende ud
paa, at man skulde støtte antifascistiske og Antikrigs
Bevægelser. Et li'orslag om. al Forbundet skulde udtale sig
til Fordel for en Enhedsfront i den britiske Arbejderbevæ
gelse sammen med del kommunistiske Parti, blev forka
stet med 63 Slemmer mod 15.
Der vil om kort Tid blive afholdt e11 særlig Kouf, rence til Behandling af Spørgsmaalel om Oprettelsen af
en Transportarbejderunion, om Forhandling. maskineriet
for Værksledspersonalet og andre Ting.
Jernbanernes Konlorpersonales lcorbund og Lokomotiv
personalets Organisation havde sendt Hilsningslelegram
mer. I. T. F. var blevet indbudt og repræsenteret ved
Sekretær N. Nathans.
/. T. F.

F'orhanclli11.ger om en Revisio11 of Arbejdsticlsbe.�le111melserne i Norge.

Jernbaneforbundet,
Jernbanernrfi
Kontorpersunales
Forbund og Lokomolivmandsfor·bundet har i Fælleskab
fremsat l{rav om en Revision af· Arbejdslidsbestemmel
serne. Ved en konference, som blev a[holdt den 20.. Tu11i
i Aar, fremsatte Organisationerne deres Krav, som i Prin
cippet gaar ud paa, at 4-0-Timersugen indføres for hele
Personalet i Løn11ingsklasserno 19-24 (Lokomotivførere til
Banevagterne) saml ror første Fuldmægtigo, Undorstci
tionsmestre samt Forstandere for Gods- og Ilgods- olier
Billetafdelinger. En Undtagelse gøres fo.r Personalet ved
Jer·nbanebeslyrelsen og Distriklskontorernu for hvilket
der bør udfærdiges særlige Bestemmelser, meden: Værk
stedsarbejderne ogsaa skulde have lf0-Timersugen i H o11hold til for dem gældende Særbeslemmelser. Forslaget
indeholder detaljerede Be temmelser, som er tilpasset Tje
ne ·tens Behov. Den normale Arbejdstid beregnes saaledes
til 2000 Timer aarligl. Forslaget kommet· til Behandling
mellem Jernbanoforvaltn ingen og Personalorganisalionor-
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nes Repræsentanter i Overensslemme! e med de herom
gælde11de Bestemme!. er. Skønt Forslagel kun omfatter
Bestemmelser vedrørende Arbejdstidens Regulering, maa
man antage, al det er Hensigten. al Lønnen skal udbetales
uforringel og ikke sænke.· i sammo Grad, som Arbejds
tiden forkortes.

1. 1' . .,,,_

Lo!.0111otivf11rbøderkreclsPn:
København Gb.: Formanden, S. Suneson. Blegdarn.·
vcj 50, 3., Kbh. Ø., har Telefon Nora 77213.
.Langaa Afd.: Kas ererens Navn og Adresse rettes lil:
S. V. Jacobsen, Lohmannsgade, Langaa.
Stnrnr Afcl.: Fornrnnrlen, P. C. Lnu r-sen, m· flyttet lil
Tor-vPgarle I/i.

,.
Nye Lokomoti'Ver paa, "Ji'rectericia-Horsens-Linien.

Omkring den 15. Juli vil der blive indsat en Del nye
Lokomotiver paa Strækningen mellem Fredericia og Hor
sens.. Det drejer sig, efter hvad der meddeles, om helt
nye og moderne Maskiner, som i Begyndelsen af næste
Muaned bliver færdige fra Fricks Fabriker ved Aarhus,
og som skal anvendes i Ekspt·eslogene, som løbet· paa
0
denne Strækning. Maskinerne er udslyl'el med 10 0 Heste
kr-æfle,·, og Maskimal-T<ørehastigheclcn hliver ca. 120 km
i Timen, altsaa samme Maksi111alfa1·t, som de nye Lyntog
kør·er med.

(Dagspressen.)

Paa Fore. pørgsel i GL•nernldirc•ktoratel
erklærer- nran
•
inlPt at kende hertil.

Reel.

r •
2 Hastighedsrekorder.
Del tidligere bet· i Bladet omtalte nye strømlinede
Damplokomotiv, . om de lyske Rigsbaner har bestilt hos
Borsigs Lokomotivfabrik, m· færdigt og har været paa
Prøvekør ler, hvor , det med el af almindelige Personvogne
hestaaende Tog med Plads til 300 Passagerer har opnaael
en Hastighed paa 19,2 km.
Samtidig har de lyske Rigsbaners Diesel-Iltog fra Koln
til Berlin forøget sin Hastighed, idet det, for al indhente
For·. inkelser, har opnaaet en Hastighed af 190 km i Timen.

Ekstraordinære Medlemmer.
I den udsendte Fortegnelse over- ekslr-aordinære Med
lemmer udgaar
A. F. Jeppesen, Baldersgade 76, København. og
.T. C. P. Madsen, Jernbanegade 23, Næst.ved,
da rle paagældendc er afgaael ved Dørlerr.

Opla.gelse af elcstraordinærr. Medlemmer:
Lokomotivmester H. P. Christensen, l{alundborg.
Haandværker V. R. Forup, Venøgade 12, Strue,·.
1-Iaandværker A. T<. Sørensen, K. M. Klausensgacle 36.
't., T<bh. V.

Beordret Landesorg i Østrig.

Til Erindring om Nazistrevolte11 i Juli f. A., hvor Rigs
kansler Dollfuss blev skudt. var dei.· den 25. Juli i Aar
anordnet Landesorg. Alle Beboere, som havde Vinduet·
til Gaden, skulde demon&tre,·e deres Deltagelse i Lande
sorgen ved at ·lille brændende Lys i Vinduet.
Selvfølgelig skulde ogsaa Statsbanerne »sørge«, og vi
gengiver her Uddrag af en Tjenesteordre til Persona.let
paa Nordbanegaa1·den i Wien:
»l Tiden fr-a Kl. 20½-2L ½ skal Tjene lemænden,•
opstille 2 brændende Lys i alle de i deres Bolig værende
Vinduer, . oru vender mod Gaden eller et af Statsbanernes
Persontogsspor. I samme Tidsrum skal Banegaardens Kon
torer og Vinduer være belyst. Til T<ontrollering af denne
sidste Belysning udsættes iall 30 Mand, som melder· sig
Kl. 20 ¼ paa Rengø1·i11gskontorel.
Kl. 21 ½ . lukkes Lysene, Vindueskarmene renses og
Re terne af Lysene afleveres i Vognrenseriet. «
1 Sandhed del maa være herligt, naar Slalsbanerm:
har Tid og Raad til al anordne Per anale til slige Narre
streger; men Toppunktet er del dog, naar Persona.let be
ordres til, hvad de har at foretage sig i deres private
Hjem.
1. T. F.

Udnævnelse fra 1.

.-35 (min Udn.):

Lokomotivfyrbøder J. A. Juultofl, Aarhus H., til Loko
rnolivfører i Lunde1·skov.
Lokomotivfyrbøder A. P. Jensen, Padborg, til Loko
motivfører i Lunderskov.
Lokomotivfyrbøder H. F. Hansen, T<bhvn. Gb" til Loko
motivfører i Masnedsund.

F'orft11/tetse efter Ansøgwing fra 1.-8.-35:

Lokomotivfører ,1. P. 0 . . Jørgensen, Lunderskov, til
Nyborg.
Lokomotivfører A. P. W. Mor-ten. en, Lunderskov, til
Næstved.

Tilladelse til at bytte 1'jenestested fm 1.-9.-35:
Lokomotivførerne A. Andersen, Aalboeg, og L. N. An
d1·esen, Tønder.

A/sl.-ed:
Lokomotivføret· P. R. Hansen, Kbh. Gb., paa Grund
af Svagelighed med Pension fra 30.-rl.-35 (min. Afsked).
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STATSBANERNES DRIFTS::INDTÆGTER OG DRIFTS::UDGIFTER
m. v.

Juni "1-.foaned Ht35
· �amt i Tidsrummet April-Juni 19/l�, Ol( en Sammenligning med Beløbene
tilsvarende Tidsrum i 193!, i runde Summer.
Juni Maaned
1935
193',

,le

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

n 030000
:3 270000
511-0000
550000

4 780000
3 fiOOOOO
520000
530000

1935
Porøgelse Formindskelse
1 250000
230 000
20000
20000

Indtægter i alt ....................................

10 300000

9 33· 0000

1060 000

Driftsudgifter ................................
Afskrivning ..................................
Forrentning .................................

9 4-80000
550 000
0
92000

9 270000
510000
810000

210000
1.0000
0
[1000

Udgifter i alt ......................................

LO 950 000

10590 000

360000

Statens Tilskud til Driften ....•...................

560000

I 260000

April-Juni
193 4
1935

700 000

12 820000
LO 040000
l !'>10000
I 250000

1935
Forøgelse Formindskelse
2 200 000
50000
60000
130000

2806000

25 620000

2 440000

Driftsudgifter ................................
Afskrivning ..................................
Forrentning . ................................

25 920 000
I 6WOOO
2 750000

25 010000
0
L 53000
2 440000

910000
110000
3 10000

Udgifter i alt .....................•................

30310000

2 898000

Statens Tilskud til Driften ........................

2 250000

3 300000

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

l5 020 000
LO 090000
1570000
1380000

Indtægter i alt ....................................

0

0

1 330000
1110000

D. ::;_ B. J 11ni 1935.

I Forhold til .Juni 19'34- har der i Indtægten af Personbefordringen været en Stigning paa 1 ¼ Mill.
Kr. Stigningen skyldes del� 1-'or·øgelse af Persontrafikken, dels del Forhold, at Pinsen i Aar faldt i Juni,
i Fjor derimod i Maj. Tage,· man de to Maaneder Maj -.Juui under eet, er der i disse en Fr·emgang 1
Indtægten af Pe,·sonbefordringen paa ca 900000 Kr.
Godsbefordr·in!(sindtægten er 230 000 Kr. lavere end i Juni i Fjor. T de 3 første Maaneder af Driflsaaret
taget under eet er Indtægten af Godsbefol'dringen dog steget 50000 Kr. Paa de øvrige Indtægtsgrupper har
der i Juni været en Stigning paa 40 000 Kr.
Alt i alt er Dl'iftsindtægterne steget med ca 1.,1 Mil!. Kr.
De egentlige Driftsudgifter er steget med 210 000 Kr. Stigningen skyldes bl. a. Forhøjelse af Re
guleringstillægget og forøgede Brændselsudgifter, herunder Elektricitet til Nærtrafikken. Derimod har der
været Nedgang i Pensionsudgifterne, og der bar været et la 1•ere Antal Ugelønsperiocler end i Juni i
Fjor.
Naar Hensyn tages til Jen med 150000 Kr. forøgede Afskrivning og Forrentning, el' Drifl.sresullatet
700 000 Kr. bedre end i Juni i Fjor og for de første 3 Maaneder af Driftsaaret 1,1 Mil!. Kr. bedre end i
Fjor.
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