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INTERNATIONALT TRANSPORTARBEJDER FORBUNDS KONGRES
V0r internationale Hovedorganisation af
holdt ordinær Kongres i Rigsdagsbygningen i
København i Dagene 18.-23. Augtu.;t_ Det var,
som tidligere omtalt, ikke Meningen, at Kon
gres en skulde have været afholdt her; men
da den nu alligevel blev det, viste det sig, at det
var en Art Jubilæum, idet der ogsaa i 1910
afholdtes en Tran ·portarbejder-Konference i
København samtidig med, at der dengang af
holdtes en hemmelig socialistisk Kongre , og
elv om vort Land i de d�:qere Aar har været
Sæde for mange internationale Kongresser, er
det altsaa 26 Aar siden, Transportarbej<lerne
har været samlet til international Kongre.,; her.
Dansk Arbejdsmands Forbunds Formand,
Ak el Olsen, l}abnede Kongressen og bød Re
præsentanterne Velkommen til Danmark, hvor
Orkester samt
efter Dansk Jernbaneforbunds
Forbundet· og Kularbejdernes Sangkor dels
·pillede, dels sang nogle umre. Denne festlige
l.ndledning afsluttedes med Afsyngelsen af » In
ternationale«.
I. T. F.s Præsident, . Cramp, der tillige
var Sekretær for det engelske Jernbanefor
bund, er afgaaet ved Døden i den forløbne Kon
gresperiode, hvorefter Ch. Lindley fra Sverige
har overtaget Præsidenthvervet.
Ved Kongr·essens Aabning mindedes man
ved et Minuts Stilhed de i Kongresperioden af
dø<le Kammerater.
Til Stede paa Kongressen var 147 Delege
rede, som repræsenterede 52 Organisationer
fra 22 for kellige Lande, heraf 3 uden for
.

Europa, nemlig Argentina, Japan og Palæ ti
na. En Del Smaaorganisationer havde paa
Grnnd af økonomiske Vanskeligheder iklce
kunnet lade _sig repræsentere. De paagæl<lende
Organisationer - 27 - repræsenterede dog
kun ca. 245 000 Medlemmer, medens de Orga
nisationer, som havde givet Møde, repræsente
rede 1374 818 Medlemmer.
Kongressen overværedes af en Række Gæ
ster, særlig Repræsentanter for andre interna
tionale Fagsekretariater. Vi anfører: Handels
og Kontormedhjælpernes Internationale (J.
Hansen), Fabriksarbejdernes Internationale
(F. JUrgens), Bygningsarbejdernes Internatio
nale (Coppock og Barron), Beklædningsarbej
uernes Internationale (J. Anderson), Malernes
lnternationale (Carlsen), Levnedsmiddelarbej
dernes Internationale (Hartmann), De grafiske
Fags Internationale (Roeloffs), Koffardifar
tens intern. Officerssammenslutning (Rasmus
sen). Af andre Gæster anfører vi: A. Staal fra
Det intern. Arbejd bureau, P. Hedebol og E.
Svendsen, Københavns Magi trat, V. Jygaard,
De samv. Fagforbund i Danmark samt fra Ar
bejdernes øverste internationale Sammenslut
ning (I. F. C.) V. Schevenell .
Af Gæsternes Hilsener til Kongressen er
Jer særlig Grund til at hæfte sig ved Sekretær
Schevenells Tale. Han bragte I. F. C.s (Intern.
Faglige Central) Tåk for den udmærkede Støt
te, I. T. F.s Medlemmer havde ydet ved den
.:tore Hjælpeaktion i Tyskland og Østrig. Han
oplyste, at der alene i 0 trig var udbetalt ca.
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Selve Kongressens Forhandlinger m. v. skal
senere blive omtalt. Vi ønsker dog her at be
mærke, at Spørgsmaalet om den truende Krigs
fare, om laa alle de Delegerede stærkt paa Sin
de, var Genstand for en indgaaende Drøftelse.
Paa Forslag af de skandinaviske Repræsentan
ter vedtoges det at opfordre de 2 store centrale
Arbejdersammenslutninger, Internationale fag
lige Central og Socialdemokratisk Arn terdam

7 ½ Mill. franske Frc. i Understøttelser. Heraf
havde I. T. F.s Organisationer for deres Part
bidraget med omtrent den ene Million Frc.
Paa Kongressen udspilledes en gribende
Episode, nemlig ved Tilbagelevering af en øst
rigsk Fane. I. T. F. havde for nogle Aar ·iden
skænket et af de østrigske Forbund en rød
Fane; ved Omvæltningen i Fjor blev denne
selvfølgelig beslaglagt sammen med alt andet

inden for de forhadte socialdemokratiske Fag
foreninger; men det er lykkedes nogle tapre
Kammerater at faa fat i bemeldte Fane paa
ny, hvorefter den er smuglet ud af Østrig.
Den tidligere ø trigske Jernbaneorgani ation
Sekretær, B. Konig, overrakte 1. T. F.s Sekre
tær Fanen og bad ham opbevare den, indtil
den paa ny frit kunde vaje over frie Arbejder
organi ationer i Ø trig. Episoden greb Kon
gressens Deltagere tærkt, ad killige havde
Taarer i Øjnene, og som et direkte Begej
stringsudbrud istemte hele Kongressen med
alle Repræsentanternes for kellige Tungemaal
» Internationale«.

Internationale, som repræsenterer henhold vis
den snævreste faglige og den snævreste politiske
Sammenslutning, til at sammenkalde til Møde i
Geneve samtidig med Folkeforbundets Møder,
som skal begynde den 4. September. Det var
Forslagsstillernes Tanke, at Arbejdernes fag
lige og politiske Repræsentanter i I. F. C. og
S. A. I. skal kræve Foretræde for Folkeforbun
dets Møde og der frembære Arbejdernes Krav
om Bevarelse af Freden.
Forslaget blev om sagt vedtaget, og alle
rede inden Kongressens Afslutning var der
foretaget Skridt til dets Realisering. I. T. F.s
Sekretær oplyste saaledes, at denne Sammen-
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slutnings Ledel e i Løbet af ganske faa Dage
vilde samle for at drøfte pørg maalet. Det er
at haabe, at det maa lykkes Folkeforbundet og
Verd ns fredel kende Arbejdere at forhindre
Krig udbrudet.
Ved Kongres en
Afslutning skænkede
f. T. F. hver af de tilsluttede dan ke Organisa
tioner en Fane. Ho taaende Billede viser
Dansk Jernbaneforbund
ekretær samt Sø
mændene og vor Organi. ation Formænd med
de dem overrakte Faner; Repræsentanten for
øre taurationspersonalets Organisation, ·om
oo- aa fik overrakt en Fane, ses ikke paa Bille
det, han er skjult bag Fanen. I Midten staar
ekretær Rob. I ielsen fra Dansk Arbejd mand Forbund med den foran omtalte østrig
ke Fane, som indtil videre er overgivet i
I. T. F. Varetægt.
I Kongresdagene havde Repræ entanterne
Lejlighed til at bese Mejeriet »Enigheden«
Gaard, Lautrupgaard, og amme Institution
mukke Feriehjem ved Trepil laagen. De dan
ke Organisationer var Værter ved en Udflugt
til Helsingør, og ved Kongressen Afslutning
var der Besøg paa Raadhu et, hvor Repræsen
tanterne var København· Kommunes Gæster.
Vi føler os forvis et om, at vore udenland ke
Kammerater rej te hjem ikke alene be tyrket i
Tanken om internationalt ammenhold, men
ogsaa med gode Minder om dere Ophold i vort
lille Land.

Gang har været. Det er imidlertid nødvendigt
af og til at kaste Blikket tilbage for helt
at for taa den Udvikling, om er sket; thi
uden den Grund, som en Gang lagdes, kan
vi ikke arbejde videre. Vi maa være taknem
melige mod dem, som har lagt denne Grund.
En af di se var Orre. Han havde Modet, Kraf
ten og Viljen til at bryde den Modstand, som
fandtes blandt saavel Arbejdsgiverne som Lo
komotivmændene selv, og den Kraft vakte tit
mere end national Gerning. Den lagde Grunden
til det skandinaviske Samarbejde, til » ordi k
Lokomotivmands Forbund«.
Afsløringen af Mindestenen foretoges af
Præsidenten for I . L. F., Lokomotivfører Ro
bert Lund, som udtalte: De Forhold, vi lever
under i Dag, er ganske anderledes end de For
hold, om raadede, da Pionererne, deriblandt
Orre, begyndte deres Organisedng arbejde. Nu
er Fagforeningerne en Magt, og I . L. F. er en
Organi ation af tort Format; det er derfor na
turligt, at vi er taknemmelige mod dens Skabet'.
De Blom ter, jeg nu nedlægger paa hans Grav,
vil vi ne, men det Minde, som han selv skabte
ved sin Gerning, vil altid leve iblandt os.
Derefter afdækkedes tenen, som i al sin
Enkelthed er meget smuk.
Stenen bærer følgende In kription:

MINDESTENSAFSLØRING

Soph. Jensen talte paa Dan k Lokomotiv
mands ForeningR Vegne.
Han erindrede om, at Organisationerne nu
er saa tærke, om de vi t kan blive; men de
har ikke altid været det. Den yngre Generation

En smuk Højtidelighed fandt d. 10. August
ted paa en lille idylli k Kirkegaard i Vaner borg, verige. Da afsløredes i Overværelse af
Repræsentanter for Lokomotiv
mand foreningerne i Sverige, I or
ge og Danmark en Mindesten over
afdøde Lokomotivfører J. V. Orre.
Stenen er rejst af »Nordisk Loko
motivmands Forbund«, til hvi
Stiftelse Orre har taget Initiativet.
Højtideligheden indlededes med,
at Formanden for vor ven ke
Broderorgani ation, Lokomotivfø
rer Borg tedt, sagde nogle Ord om
Anledningen til tenen Rej ning.
Vi glemmer saa let, agde Ta
leren, hvorledes Forholdene en

F. d. Lokomotivfora1·en J. V. Orre
fodd 5-10-1854 di:id 9-11-1911.
ordiska Lokomotivmannaforbundet roste
Varden.
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for. ·taar maaske knapt, hvad det vilde sige ::it
væ•·P, med i Organisationsarbejdet for 35-40
Aa_ siden; der behøvedes Mod til det. Derfor vil
vi gerne være med til at hædre dem, som tog
Initiativet til Dannelsen af Organisationeme,
ikke mindst Orre, som ikke nøjedes med det na
tionale, men gik ud over sit Lands Grænser og
skabte det skandinaviske Forbund. Udtalte et:
»Ære være Ones Minde«.
Vor norske Broderorganisations Formand,
'l'h. Narvestad, udtalte: Nordisk Lokomotiv
mands Forbund , taar for os som en Organisa
tion af største Betydning, en Organisation, for
hvilken vi har den største Respekt, og vi min
des med Taknemmelighed den, , ·om skabte dette
Forbund.
I Lighed med de foregaaende Repræsentan
f.c r nedlagde Narvestad en Krans paa Graven.
Flere andre Repræsentanter, deriblandt pens.
Lokomotivfører Bergfeldt for Rekreations
hjemmet paa S�iro, nedlagde Kranse og Blom
ster. Lokomotivfører Lindgren takkede paa 8.
Distriktsorganisations Vegne for Stenen, og til
Slut takkede en Søn af J. V. Orre for al den
Hædersbevisning, som var vist hans r.fdøde
K.
Fader.

JERNBANERAADET
Trafikministeriet har sammensat det nye
Jernbaneraad, hvis Funktionstid regne · fra den
29. Juli i Aar.
Folketingsmand Fislcer er Formand for
Raadet. Personaleorganisationerne er repræ
senterede ved Jernbaneforeningens Formand,
Stationsforstander Høgsgaard, og Jernbanefor
bundets Sekretær, 0hr. Vej1·e, Rigsdagens Par
tier har indstillet Folketingsmændene, Over
retssagfører Ulr-ichsen, Ingeniør Korsga.ard,
Godsekspeditør Bjerring, Red. Andreasen,
Næstved, Red. Knud Hansen, Kolding, J. C. A.
La1·sen, Red. Elgaard, Landstingsmændene Alb.
Jensen, Oh. Petersen, Laur. Knudsen og Stens
balle, fhv. Minister, Dir. Slebsage1·, fhv. Trafik
minister Ths. Larsen og fhv. Landstingsmand
JØ1·gen Hald.
Det nye Jernbaneraad faar næppe nogen
Forhandling før i Slutningen af September,
naar det kan ventes, at Statsbanernes nye Vin
terkøreplan vil blive forelagt Raadet til Udta
lelse.

Af de tidligere Medlemmer i Raadet et
Landstingsmand G-odslcesen og Trafikinspektot
Olclcels udtraadt og blevet erstattet med hen
holdsvis Folketingsmand Ul1'ichsen og Sta
tionsforstander Høgsgaard.

FRA MEDLEMSKREDSEN
Rationalisering af Hygiejnen i 1. Distrikt.
Hr. Redaktør!

I sidste Nr. af Bladel oplyser De, al 1. Dislrikl:;
Ingeniører hae saa teavlt med deres rationaliserende
og personalbesparende Virksomhed, at alt andet sy
nes at træde i Baggrunden. Maa jeg i den Anledning
h ave Lov til al supplere Redaktionens Oplysninger
med et lille Bidrag.
Vi fik for faa A a r siden installeret Cenlralvarme
ved Kalundborg Maskindepot, og som naturligt er,
blev det samtidig lavet saaledes, at Centralvarmean
lægget ogsaa fornynede Badeværelset med det fol'
nødne varme V and. Delle var en slor B0hagelighed
i Modsætning til den gammeldags Opfyring i Knlovn,
og Personalet var glade for denne Forbedring, særlig
da det derved blev muligt for dem at f aa et Bad,
selv om det ikke lige bestemt var paa Badeanstaltens
»A abningstider«, jeg lænkel' herved paa de Tider,
hvor en af Depotets Arbejdere vasker Karret og spu
ler Gulvet efter endt Badning.
Ved flere andre Depoter, hvor der er Central
varme, kan Personalet, hvis de efler endt Tjeneste
ønsker a t f aa et Bad p aa en Tid, hvor Depotarbejde
ren ikke er til Stede, srlv gøre Ka nel rent og tage sig
et Bad, og det har vi ogsaa indtil for kort Tid siden
kunnet i Kb.; men Distl'iktets Ma skiningeniør bar
fundel ud af, at der ogsaa p aa dette Omraacle burde
rationaliseres. H an h ar derfor anordnet, at Bade
værelset kun m aa benyttes 4 D age om Ugen i Tiden
fra 9-15. Dette er vi meget kede af. Det ligger nem
lig saaledes, at f. Eks. Tjenesten forud for den ene af
vore Fridage slutter ved 17-Tiden - ja, vi har flere
Tjenesler, som slutter sent paa Eftermiddagen eller
først paa Aftenen, og som naturligt er, var vi glade
for at kunne tage os et Bad. Men til Trods for, at dette
ikke kostede Statsbanerne een eneste rød Øre, idet
Centralvarmeanlægget er opfyret Døgnet rnnclt bl. a.
. af Hensyn til Vaskernmmene, har Maskiningeniørens
Emsighed og Sparemani alts aa frataget os delle Gode,
hvorved der som anført ikke er sparet noget som
helst. J'eg gaar ud fra, at Maskiningeniøren bar Bad
i sit Hjem og altsaa ved, hvilken Behagelighed detle
er; men lige saa behageligt, ja, behageligere, end del
er for Maskiningeniøren, er det for Lokomotivperso
nalet at kunne faa et Bad eftel' endt Tjenesle. Vi
finder den sledfundne Disposition som et Udtryk for·
Smaalighed for ikke at sige Krakileri og vilde være
glad, hvis Forholdet snarest kunde ændres.
K.b.-er.
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Den ærede Ind enders Oplysninger har forbavset
os, og det er vor Tro, at Ma kiningeniørens Disposi
ti.oner beror paa en Misforstaael e. Da den af Gene
raldirektoratet nedsatte Kommission til Undersøgelse
af Velfærdsforanstaltninger for et Par Aar siden af
gav Betænkning, udtalte Generaldirektøren med Hen
syn til Badeanstalter, at efter hans Mening var Lo
komotiv- og Remisepersonalet det eneste Personale,
som med Rette kunde siges at have Krav paa Ind
r·etning af Badeværelse ved Statsbanernes Foranslalt
n ing. Og naar der, som Tilfældet er i Kb., er varmt
Vand til Disposition Døgnet rundt, er det selvføl
gelig fuld tændig planløst, at Badeanstalten visse Da
ge . kal henstaa ubenyttet; men det er lige saa me
ningsløst, at Personalet ikke kan faa Lov til at tage
sig et Bad, naar de, som Indsenderen nævner, Kl. 17
ltiu sluttet deres Køretjeneste. Det kan man gøre ved
andre Depoter, og det maa sikkert ogsaa knnne lade
sig gøre i Kb. Efter vor Mening hører delte Lil den
Slags Forhold, som Depoternes Lokomotivmestre selv
kunde ordne; men naar Di triktet, som i dette Tilfælde,
har grebet ind i Sage11, behøves der sikkert kun en
Henvendelse fra de inl •res erede Afdelingers Side fo1·
at faa bragt <len af Indsenderen omtalte Urimelighed
ud af Verden; thi Badeværelset er jo nu engang ogsaa
til Lokomotivpersonalets Afbenyttelse og ikke alene
til Remiseper onalets.
Red.

Fra det daglige Liv.
Nu da Sommeren gaar stærkt paa Hæld, vil jeg
gerne bede om Plads i »Lokomotiv Tidende« for nogle
Betragtninger.
For de fleste Menne ker er det jo saaledes, at det
er med en vis Vemod, de tager Afsked med Somme
ren, den Aarstid, der betyder Ophold i Naturen, hvor
der samles Kraft og Styrke til Imødegaaelse af en
eventuel streng Vinter.
Saaledes er det ikke i Aar for Statsbanepersonalet.
Vi siger: Gudskelov den Sommer snart er forbi. Og
Optimister, om vi er, venter vi at faa menneskelige
Arbejdsvilkaar efter den nye Køreplan. Det har jo
Lederen af Dansk Jernbaneforbund faaet Bemyndi
gelse til at meddele ine utilfredse Medlemmer.
Det bar været interessant i den sid te Tid at læ e
i ,Jernbanetidende« og den . ocialdemokratiske Presse
om disse Forhold.
Hr. Ch. Petersen har sikkert mærket Vanskelig
heden ved at være aktiv Politiker i Forbindelse med
at være Leder af en stor Jernbaneorganisation, særlig
naar Partiet ikke synes at være paa Linie med Orga
nisationen.
Først maatte Hr. Ch. Petersen kritisere den so
ci.aldemokraliske Presse, fordi den ikke omtalte Dom
men i Hamme'rsagen, senere har Land tingsmanden
- sikkert efter haardt Tryk fra Forbundets Medlem
mer - maattet kritisere Generaldirektørens Perso
nalepolitik og lagt Ansvaret derfor paa Trafikmini
stl!ren.
Dette sidste glædede sikked det store Flertal af
Tjenestemændene, ærlig da det kom fra den Side;

men da det jo ikke er almindeligt, at den ene Parti
fælle for aabent Tæppe saa stærkt kritiserer den
anden, skabtes der en vi s Spænding for Endere ul
tatet.
Denne er nu udløst. Landsting manden har faaet
sig en lille Reprimande for sin rebelske Optræden,
dog indsvøbt i en Tak for hans store Ind at. , da Tje
nestemændene i sin Tid maatte føre praktisk Beyis
for deres store Samfund sind ved at give Afkald paa
et Løntillæg, der lovmæssigt tilkom dem; og nu bar
Landstingsmanden paa et Møde i Aarhus fordelt
Skylden for Miseren mellem Trafikmini ler og Ge
neraldirektøren, men mest paa Køreplanen; og naar
vi bare slider løs paa Samfundssindet og er tro mod
Partiet, garanterer Landslingsmanden for gode Ar
bejdsforhold efter den nye Køreplan.
Derfor paa med Vanten!
Naar jeg har tilladt mig at citere lidt fra »Jern
banetidende«, er det, fordi •Lokomotiv Tidende« sta
dig er tavs om alle disse Fo�·holcl, der jo paa ingen
Maade er bedre for Lokomotivper onalet, men som
i den højere Admini tration kan forstaas om et
helt Eldorado, naar det slet ikke omtales i vort Fag
blad.
Nu kan det jo være, at vor Hoveclbestyrel e er
uvidende om de Forhold, Lokomotivpersonalet arbej
der under, ligesom Trafikministeren og Generaldirek
tøren var om de Forhold, Ch. Petersen kritiserede,
og saa maa Skylden i nogen Gead ligge ho de for
skellige Afdelingsbestyre! er.
Da jeg er i Afdelingsbestyrelsen her, vil jeg gerne
til Oplysning for Hovedbestyrelsen meddele, at vi her
i Fa. siden 15. Maj har haft en ganske urimelig
Tjeneste, tæt op til og i mange Tilfælde over vore
forældede Tjenestetidsregle1·.
Afdelingsbestyre! sen hal' hele Sommeren forhand
let· med Distriktet om Tjenestefordelingen til de for
skellige Ture. Disse Forhandlinger har formet sig
som en elskværdig Imødekommenhed fra Distriktets
Side: men naar de forskellige Ændringer er kommen,
har det været noget helt andet, end Personalet har
ønsket, og noget, som ikke har betydet nogen tjenstlig
T,ettelse.
Jeg vil se helt bort fra Tiden om Fredericia nye
Stations Ibrugtagning, hvor Personalets Tjene te dag
lig blev forøget med flere Timer, som Personalet
selvfølgelig ventede en vis Paaskønnelse for i Form
a[ bedre Arbejdskaar, naar Tingene var trukket i
Lave.
Delte har imidlertid ikke været Tilfældet, for elv
om det kniber med Personale, saa er de beskedne
Krav, Personalet stiller, afpasset efter disse særlige
Forhold og dækker langtfra de Krav, Lokomotivper
sonalet - ved Køreplanskiftet - maa stille; men Di
striktet har nu - ved en Skrivelse af 14. August afsluttet Forhandling om Turene under Henvisning
til det nær forestaaende Køreplanskifte. Det vil sige,
at. vi fortsat skal arbejde under disse urimelige For
hold, og at Distriktet savner Forstaaelse af den Be
tydning, det bar - for et saa stærkt udnyttet Per
sonale - at faa blot en lille Lettelse og faa den snart.
Jeg skal ved denne Lejlighed ikke komme nær-
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fik ingen Erstatning for dem, vi manglede, men
derimod en Nedskæring. Er det allerede Resultalel
af den nedsatte Tjenestetidskommissions Arbejde eller hvad?
Vi vil nu følge Tjenestetidskommissionens Arbej
de med den endelige Udregning af Normativerne for
de forskellige Depoter her i Landet med en meget
stor Interesse.
Det er givet, at større Forskydninger i Norma
tivernes Antal for de forskellige Depoter kan faa
meget ubehagelige Følger saavel for det Personale,
det gaar ud over, som for den By, hvor Depotet bar
Hjemsted.
Nyborg, i August 1935.
K. M. P.

mere ind paa alle de Forhold, der yderligere gør Tje
nesten besværlig og opslidende, men afvente, om Di
striktet ikke ved nærmere Gennemsyn af vore Tjene
steforhold her i Fa. yder os de smaa Forbedringer,
der søges om.
Fredericia, i August 1935.

Th. Jensen.

At Jernbaneforbundet har været ude for en Kon
trovers med Trafikminister og Generaldirektør kan
ikke foranledige os til at blande os heri, den Side
af Sagen klarer Jernbaneforbundet nok selv.
Th. Jensen burde vide, at Lokomotivmændene for
længst bar fremsat Masser af Klager over Tjeneste
forholdene og givet disse positiv Form ved Fremsen
delse af Forslag til Ændringer, der nu behandles i
den nedsatte Arbejdstidskommission.
Hvordan det endelige Resultat heraf bliver, er jo
en hel anden Sag; men Kommissionen maa da kunne
forlange en vis Arbejdsro, mens den sidder.
Hovedbestyrelsen kender saa udmærket godt For
holdene; dersom Th. J. "bar glemt, hvad der er fore
gaaet, kan dette da ikke være H. B.s Fejl.

Red.

N ormativernes Udregning.
Der er mange, der spørger, paa hvilket Grundlag
udarbejdes ege.ntlig Normativerne for de forskellige
Depoter her i Landet?
Nogle mener, at det er Distrikterne, der indstiller
til Generaldirektoratet om Personalebehovet ved de
forskellige Depoter, vel nok paa Grundlag af Udtalel
ser fra Depotledelsens Side.
Denne Forklaring kunde synes ganske ligetil; men
der er andre, der mener, at saadan foregaar det vist
nok ikke, der er sikkert andre, der har en Finger med
i Spillet.
Det er jo ingen Hemmelighed, at Lillebæltsbroens
Aabning har vendt op og ned paa forskellige Be
greber, i Særdeleshed Depoternes Bemanding med
Personale og Tjenestetidsreglernes Overholdelse.
Begge Dele er for Øjeblikket et fuldstændigt Kaos,
og man spørger uvilkaarlig: Hvad er Meningen?
Ef Depot, som forud for Lillebæltsbroens Aabning
var normeret med en Nedskæring af Personalets An
tal med 19 Mand eller ca. 15 pCt., har nu det
samme Antal udstationerede for at kunne udføre den
daglige Tjeneste (heri medregnet den Kørsel, de tager
[ra andre Depoter).
Det skal nu blive ganske interessant at se Nor
rnativets Fastsættelse for dette Depots Vedkommende
paa Baggrund af de Foreteelser, der er gaaet forud.
Før den nye Kørselsfordeling af 15. Maj d. A.
traadte i Kraft, havde vi her ved dette Depot en
Mangel paa 6 Lokomotivførere i Henhold til Norma
t.ivet paa daværende Tidspunkt.
Efter Kinselsfordelingen af 15. Maj d. A. faar
vi (trods forøget Toggang med Damplokomotiver) t�
Sæt Personale smidt ud af Tur og omgaaende et
nyt Normativ for Depotet, hvor der er foretaget en
tilsvarende Nedskæring i Antallet af Personale.
Man spørger uvilkaarligt: Hvad er Meningen? Vi

K. M. P.s Betragtninger angaaende Normativer
nes Fastsættelse ved de forskellige Depoter er ganske
ved Siden af; kun en K. M. P. kan gaa rundt og
tro paa, at en Tjenestetidskommission beskæftiger sig
med Fastsættelse af Normativer.
Organisationen kan godt blande sig ind i Spørgs
maalet om Normativerne; men vi har aldrig høet,
det var for at faa dette eller hint Depot saa langt
ned som muligt.
Artiklen er fuld af saa mange Urigtigheder, at
det vil være haabløst i. en mindre Kommentar at
komme nærmere ind paa den.

Red.

Arbejdsvilkaar efter Kørselsfordelingen
af 15. Maj d. A.
Det var jo med en noget spændt Forventning, at
Lokomotivpersonalet paa Fyn og i Jylland imødesaa
den nye Kørselsfordeling af 15. Maj d. A.
Vi var indenfor Personalet klar over, at en større
Rationalisering skulde foregaa, og som bekendt ven
der Rationaliseringsbestræbelser altid den tunge Ende
nedad.
Jeg vil begynde med Maskinløbet, og der har
Køreplansudregningen vel nok sin store Indflydelse
ved, at den er lagt saa stramt, som Tilfældet er, men
at Maskinløbet er blevet saa daarligl, som det er, kan
Køreplanens Tilrettelægning ikke helt tage Skylden
for.
Vi kommer maaske ikke uden om Rationaliserin
gen, det er Tidens Udvikling, og at den kan foretages
for de dertil egnede Virksomheder, er der heller ingen
Tvivl om, men lad det ske under en mere fornuftig
Form, end Tilfældet har været her.
Rationalisering kan jo paa nogle Omraader kom
me til at virke som en Lettelse for det udøvende Men
neskemateriale og blive til Gavn for den Virksom
hed, som foretager Rationaliseringen med økonomiske Besparelser for Øje.
Rationaliseringsbestræbelserne, som er sat ind
paa Maskinløbels Omraade, vil altid paa den Maade,
det er sat i System, virke som en Ubehagelighed for
Personalet, idel vi skal skifte Maskine for hver enkelt
Tur, vi kører, og saa er der endelig et Forhold, som
slet ikke er laget med i Betragtning, og det er Over
holdelsen af Maskinens Ordenstilstand.
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Før Køl'eplan skiftet af 15. Maj d. A. var Ordens
L i Jslanden paa vore Maskiner nogenlunde gode i For
hold til det Mandskab, Depoterne havde til Raadig
hed for Udførelse af Reparationer, Ubehageligheder
med Vandel i Kedlen kendte vi ikke noget til, fordi
hvert Depot havde Ansvaret for de Maskiner, de var
normeret med, og Maskinerne havde deres faste Løb
og Udvaskning.
Del er nu en Hverdagsbegivenhed, al Maskinen
»tager Vandel•, som det hedder i Lokomotivmands
sproget, fordi Vandet er uroligt i Kedlen, og denne
trænger til UdvaskniDg. ·
Hvad Kørsel med en saadan defekt Maskine be
tyder af Ulemper for Personalet m. H. t. Overhol
delse af Køretid, Afskylning af Olien fra Glidere og
Cylindre m. m., v i l enhver forslaa, som har med den
praktiske Udførelse af Lokomotivtjenesten at gøre.
Med den faste ordinære Udvaskning følger ogsaa
de større Reparationer, som ikke kan udføres, naar
Maskinen er under Damp, men de bliver heller ikke
udført saa grundig, som de skulde, fordi Maskinen
ikke kan faa den nødvendige Tid til Udvaskning og
Eftersyn, som Forholdene er tilretlelagt i Øjeblikket.
Hele den tilrettelagle Rationalisering af Maskin
løbet former sig som en stor Fejltagelse og vender
den tunge Ende nedad mod Personalet og skaffer
Lederne af Ma kindepoterne store Vanskeligheder i
deres Dispo ilioner med Maskiner, der er mere eller
mindre defekte; »men I maa køre med dem, for vi
har ikke andre«, saadan lyder det daglige Omkvæd.
Nu kunde jeg endda forstaa, hvis der var økono
miske Besparelser at fremvise, men jeg tror, at det
modsatte er Tilfældet.
Der er det ganske mærkværdige, at før Rationa
liseringen af 15. Maj d. A. paa Maski.nløij_ets Om
raade havde vi Overflod af kolde Maskiner hen
staaende i Remiserne, men nu forsvinder de sporløst.
Det enkelte Depot er ude af Stand til at kontrollere
Maskinløbet, da de aldrig ved, om den samme Ma
ski.nø kommer igen, som de har sendt ud, eller om
de faar en hel anden Type tilbage.
Efter Kørselsfordelingen af 15. Maj d. A. har vi
faaet Arbejdsvilkaar, der burde høre Fortiden til, vi.
har Tjenestelider paa 14 til 16 Timer i Døgnet paa
Grund af Forsinkelser, som vistnok aldrig helt und
gaas, før Fredericias Banegaardsforhold bliver væ
senllig udvidede.
Jeg vil i denne Forbindelse gerne nævne vore
Værelse forhold i Fredericia, de er under al Kritik.
Paa den Maade, Soveværelserne er lagt, midt i al
Støj, Spektakel, er del. ganske umuligt at faa Ro lil
at sove.
Jeg tænker her paa, hvad der fra vor Organisa
tions Side blev agt, dengang vi forhandlede om en
ny Opholdsbygning paa Strib. Dengang blev det hæv
det, al Maalet maa være, at nye Opholdsbygninger
for Personalet, som skal hvile ud efter en anstren
gende Tul' paa flere Timers Tjeneste, skal ligge borte
fra Remi.se og Trafikstøj, for at Personalet kan møde
ndhvilede og med friske Kræfter til den næste Tur.
Men Tiderne maa jo have forandrel sig, for jeg
kan ikke tænke mig, at vor nuværende Formand har

været taget med paa Raad med Hensyn til de Op
hold værelser, som slilles til Raadighed for Loko
motivpersonalet i Fredericia.
Man forbavses over, at paa en Tid, hvor der gaar
ca. 70 000 arbejdsløse i dette Land, at da er •Mottoet«
stadigvæk højere Arbejdsydefse og ringere Arbejds
vilkaar; det kan umulig være Meningen.
Jeg vil gerne, inden jeg slutter, udtale Ønsket
om, at vi faar den gamle Ordning tilbage for Ma
skinløbets Vedkommende; v i bar en Drejeskive i Fre
dericia, som endnu ikke er taget i Brug, lad os faa
den i Orden med elektrisk Montering, saa kan Ma
skinerne dreje og være til Tjeneste igen paa ganske
kort Tid for Il- og Persontogs Vedkommende.
Vi. undgaar den meget ubehagelige Spadseretur
fra Freder. i cia St. til Remisen, som sikkert ikke vil
foregaa uden store Vanskelighede.-, naar Vinteren
sætter ind med Frost og Sne.

f(. M. P.

ARBEJDSTIDSNEDSÆTTELSE SOM
MIDDEL MOD DEN ØKONOMISKE
KRISE
(Fortsat.)
I Holland var Arbejd løsheden procentvis meget
stor ved forrige Aars Begyndelse, idet den i Januar
var oppe paa 40,1 pCt., omtrent det højeste Tal
siden Krisen satte ind. I Løbet af de seks første
Maaneder kom der en vis Fremgang, som bragte
Procenttallet ned til 29,1 i Juni. Derefter forværredes
Stillingen imidlertid paany, saa at Procenttallet i De
cember var 38,0. Den ·amme Bevægelse kan man
følge ved at betragte Indeks-Tallene for Produktio
nen. Der er ikke gjort meget i Retning af Igang
sætte! e af offentlige Arbejder, bortset fra visse sær
lige Nødhjælpsarbejder, der regnes i de sidste fire
Aar at have givet Beskæftigelse til omkring 50 000
Arbejdere aarlig. I Schweiz var Stillingen bedre. In
deks-Tallene for fuldstændig Arbejdsløshed naaede
sit Højdepunkt i Januar 1934 med 16,0 pCt., hvortil
kommer 7,7 pCt. paa nedsat Arbejdstid, tilsammen
23,7 pCt. helt eller delvis arbejdsløse. Under Paa
virkning af Sæsonsvingninger var dette Tal i Juni
gaaet ned til 12,4 pCt., men derefter viste Tallet for
fuldstændig Arbejdsløshed igen opadgaaende Ten
dens, indtil det naaede 20,1 pCt. i December. En be
tydelig Fo' røgelse af Udgifterne til offentlige Ar
bejder henhørende under Forbundet, Kanton'erne og
Kommunerne bevilgede s i 1934, idet der hertil op
førtes 1 Milliard Schweizer Francs overfor 538 Mil··
]ioner i 1933.
I Frankrig steg A nlallel a ( arbejdssøgende fra
345 000 i December 1933 til 455 000 i December 1934.
Hertil svarede en Nedgang i Indeks-Tallet for In
dustriens Produktion fra 84,3 (1928
100) i No
vember 1933 til 74 i November 1934.
Vender vi os til Belg i en, maa det erindres, at dette
Land er i bøj Grad industrialiseret og i stort Om
fang afhængigt af sin Eksport. Den Omstændighed,
at mange af dets stærkesle Konkurrenter har ned-
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skaaret deres Valuta, saa vel som de Importvanske
ligbeder, der mødte dets Varer, bar naturligvis paa
virket dets Erhvervsliv meget alvorligt, lil Trods for
at dets Andel i Verdenshandelen er blevet betyde
ligt forøget. I Januar 1934 naaede Arbejdsløsheden
el Højdepunkt med 21,5 pCt. af Industribefolknin
gen fuldstændig arbejdsløse og 18,9 pCt. delvis ar
bejdsløse, til. ammen 40,4 pCt. I Løbet af de første
seks Maaneder indt.raadte en vis Bedring for en stor
Del paa Grund af Sæsonforholdene, hvorved det sam
lede Tal kom ned paa 34 pCt.; men senere er det
igen gaael op til 39,7 pCt. i December. Resultatet
er saaledes, at Aaret 1934 har vist ringe eller slet
ingen Fremgang i Beskæftigelse og Produktion i For
hold til 1933 til Trods for de Bestræbelser, som er
udfoldet for at faa Arbejdsløn og Priser bragt ned.
I Italien og Polen indtraadte der i Aarets første
Del en afgjort Vending li! det bedre. For Italiens
Vedkommende faldt Antallet af helt arbejdsløse som
Følge af Sæsonsvingninger fra et Toppunkt paa
1158 000 i Januar til 866 000 i August, men i De
cember havde det igen naaet 962 000, medens In
deks-Tallet i Polen faldt fra 19,0 pCt. i Januar til
13,8 i August, hvorefter det atter steg til 19,7 i
December mod 16,1 i December 1933. Det kan til
føjes, at Arbejdsløsheden i Italien er blevet reduceret
betydeligt ved den under Depressionen stedfundne
Udvidelse af Programmet for offentlige Arbejder. I
1933 skaffedes der Beskæftigelse svarende til 51 Mil
lioner Arbejdsdage eller 170 000 Mand i 300 Dage
overfor mindre end 22 Millioner Arbejdsdage i 1926.
Ogsaa i Polen er de offentlige Arbejder blevet for
øget i Løbet af de to sidste Aar, og i 1934 fandt
omkring 100000 Mand Beskæftigelse ved Fore
tagender, hvortil der skaffedes Penge fra Beskæf
tigelsesfonden, Kapitalkontoen og Socialministeriet.
Begge Lande viste en prisværdig Fremgang i Pro
duktionstallene sammenlignet med det foregaaende
Aar, Polen tillige en bemærkelsesværdig jævn Ned
gang i Leveomkostningerne.
Endelig kræver Forholdene i Tyskland en særlig
Omtale. Da der ikke foreligger fuldstændige Oplys
ninger er det særdeles vanskeligt at danne sig et
nøjagtigt Skøn over, af hvilken Art den Reorganisa
tion er som Landets Økonomi nu undergaar. Tek
nisk har man fastholdt Guldpariteten for Landets
Mønt; men de forskellige Foranstaltninger, som er
truffet for at kontrollere Valutakurserne og sondre
mellem Reichsmarkens ydre og indre Værdi, gør det
alligevel umuligt at anvende de sædvanlige Kriterier.
Paa den ene Side er der ingen Tvivl om, at Ar
bejdsløsheden er blevet formindsket betydeligt. An
tallet af tilmeldte arbejdsløse faldt fra 3 772 000
(20,2 pCt.) i Januar 1934 til 2 974000 i Januar
1935 (16,1 pCt.). Denne Forbedring har delvis sin
Forklaring i Forøgelsen af den industrielle Produk
tion, der gennemsnitlig udgjorde 87,8 i de første
elleve Maaneder af 1934 overfor 69,0 i 1933 (1928 =
100). En Faktor, der sikkert yderligere bar bidra
get Lil at forbedre den beskæftigelsesmæssige Situa
tion, var det omfattende Program for offentlige Ar
bejder. I Følge de foreliggende Oplysninger var de
budgetterede Udgifter i Juni 1934 tilsammen 5,448

Millioner· RM., af hvilke Staten stillede henved
3,000 Millioner til Raadighed, og andre offentlige
Myndigheder det øvrige. Af disse Beløb var 2,400
Millioner RM. allerede anvendt. Det maa endvi
dere erindres, at en Del heraf er medgaaet til Ar
bejder, udført undet Arbejds-Tjenesten, for hvilke
Betalingen er meget lav, og at Antallet af be kæf
tigede Personer derfor har været større, end Til
fældet vilde have været, om de havde faaet alminde
lig Arbejdsløn ellei· blot sædvanlig Understøttelse.
Overfor disse gunstige Resultater staar en al
vorlig Tilbagegang i Eksporten sammenlignet med
1933, idet den maanedlige Gennemsnitsværdi af
Eksportvarerne er sunket til 347 Millioner RM. i
1934 mod 406 Millioner i 1933 og 1,055 Millioner
i 1929. For at opretholde en positiv Handelsbalance
indførte man strenge Importbegrænsninger, hvad
der var en Nødvendighed, naar man ikke vilde
føre en systemati k Deflations-Politik. Den 'ladige
Opgang i Pri. erne og Pengemarkedets stærkt for
øgede Likviditet er i lige Grad Udtryk for, at der i
Virkeligheden er fulgt en inflationspræget Penge
Politik. Offentlige Arbejder af forskellig Art er ble
vet finansieret ved Laan, ydet af Institutioner om

....

Gesellschaft fiir offentliche Arbeiten, Rentenbank
Kreditanstalt, Verkehrskreditbank samt Bau- uncl
Bodenbank. Naar en Plan om Udførelse af offentlige

Arbejder er blevet godkendt trækker Entreprenøren.
en Veksel paa vedkommende offentlige :Myndighed.
Denne Veksel præsenteres saa til Accept hos et af de
paagældende Finans-Institut.er og kan derefter dis
konteres i enhver Bank og rediskonteres i Rigs
banken. Betalingen af disse Veksler, der er kendt
under Betegnelsen »Arbeitsbeschaffungswechsel«, er
garanteret af Staten. I Virkeligheden er en meget
stor Del af disse Veksler blevet diskonteret af Rigs
banken, som i N ovember 1934 laa inde med henved
1 ¾ Milliard RM. af det samlede Beløb paa 2 ¾
•Milliarder, for hvilke der var udstedt saadanne
Veksler. Hertil kommer, at der var udstedt Skatte
Certifikater til Skatteydere som Vederlag for visse
inden 30. September 1933 betalte Skatter. Disse Certi
fikater, der gennemgaaende svarer til 40 pCt. af Skat
ten, kunde deponeres som Sikkerhed for Kredit,
ydet af Rigsbanken og andre Banker, og bar saa
ledes indirekte medvirket til at stimulere Beskæf
tigelsen. Værdien af saadanne Certifikater, der end
nu var i Omløb i September 1934, var omkring 1,2
Milliard RM. - Alt i alt beløb den nye Kredit,
der var skabt ved Hjælp af »Arbeitsbescbaffungs
wecbsel«, Skatte-Certifikater og Skatkammerbeviser
sig i September 1934 til omkring 5 Milliarder RM:.
Hovedresultatet af de finansielle Foranstaltnin
ger, som er gennemført i Forbinde! se med offentlige
Arbejder, bar været en betydelig Kreditudvidelse,
der bar afspejlet sig i en forøget Hastighed i Penge
omløbet. Omfanget af Postgiro-Betalinger, Bank
Overførelser og Rigsbankens Overførelser voksede
med 4½ Milliard RM:. i 1934, medens der kun var
ringe Tilvækst i Seddelmængden og i den Mængde
Metalmønt, der var i Omløb. Som et yderligere
Vidnesbyrd om den inflationsprægede Politik, man
har fulgt, kan ligeledes nævnes, at Prisniveauet i
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Tyskland hal' vi t Tilbøjelighed til at stige i Stedet
for Lil al falde som i Guldblok-Landene. Den umid
clelbal'e Virkning paa Produktion og Beskæftigelse
har utvivl. oml været gunstig, men den er opnaaet
paa Bekostning af Importre triktioner, formindsket
Eksport, Undladelse af Overførelser paa udenlandsk
Gæld og Baandlæggelse af fremtidig Indtægt.
I Unionen af Socialistiske ovjet-Republikker er
er der ikke udbetalt Understøttelse Lil de arbejdsløse
. iden Udgangen af 1930. At der ved Landets hastige
Induslrialisering er skabt Beskæftigelse i stort Om
fang, fremgaar af Tilvæksten i Antallet af beskæf
tigede Lønarbejdere, af hvilke der i 1934 var
23 225 000 mod 12 167 900 i 1929. Heri maa man
utvivlsomt søge den hoved agelige Forklaring paa,
at der ikke for Tiden er noget Arbejdsløshedspro
blem derovre. Selv om der maa lages visse For
behold, er Paastanden om, at der kun er ringe Ar
bejdsløshed i Sovjet-Unionen . and ynligvis beretti
get. Der har været betydelig Fremgang i Produktio
nen af Kul, Petroleum, Elektricitet, Jern og Staal,
Maskiner og Motorvogne, men paa den anden Side
en vis Tilbagegang med Hensyn til Bomuldsvarer
og Fodtøj.
Et andet bemærke! esværdigt Forhold er, at Be
taling efter Arbejdsydelse e,· blevel indført som al
mindelig Regel.
Molotov har overfor del kommunistiske Partis
Centralkomite givet det Udleyk i følgende Vendin
ger:
»Vi maa indrømme, at Mellemklasse-Ideen om
Standardisering af Lønnen ikke er let al udrydde;
men udrydde. maa den; thi hvis Standard-Løn ikke
bliver afskaffet, vil del være umuligt al udforme
et Sy ·lem for: Betaling af Arbejde, som vil begun
stige de bedste Arbejdere, de, som ærligt og rede
ligt tager deres Tørn; og et saadant Sy tern er ikke
blot i Arbejdernes Interesse, men ogsaa i hele
Proletar-Statens. «
Forkastelsen af P l'i ncippel om Lighed i Løn med
fører af sig elv Forkastelse af Princippet om Lig
hed i Indtægter. For at den Stimulans, der ligger
i højere Betaling, kan blive v.irkningsfuld, er det
nødvendigt, at en større Varemængde gøres til
gamgelig for de bedrelønnede Arbejdere. Et iøjne
faldende Vidnesbyrd herom har man i Afskaffelsen
af Brødkort, dee vil blive efterfulgt af en Ophævelse
af hele Rationerings-Systemet.
Der er saaledes gennemført to vigtige Ændringer
·i Sovjet-Systemet, sigtende til sløne Arbejdsydelse
paa den ene Side og medførende større Individualitet
i Livsvilkaarene paa den anden.
Del Indtryk, de lo foregaaende Aar efterlod, at
Nedbringelse af Produktionsomko tningerne hoved
sagelig ved edsættelse af Arbejdslønningerne ikke
gav de forventede Resultater, er blevet yderligere
bekræftet ved de sid te tolv Maaneders Erfaring. En
Sammenligning, om i forrige Aarsberetning fore
toges mellem Resultaterne fra Tyskland, Storbritan
nien og U. S. A., viste, at edsællel en af Arbejds
lønnen saa langt fra overvandt Arbejdslø ·heden, at
de foreliggende Kend ·gerninger tværtimod nærmest
pegede i mod al Retning. Den Paa land blev frem-

ført, at Erfari ugerne fra dis e tre Lande • ikke støt
ter den Opfattelse, al Lønnedsættelser nødvendigvi.
maa medføre forøget Beskæftigelse•, og der blev
endvidere draget den Slutning, at »i Lande, hvor
ugentlig og maanedlig Arbejdsløn udgør en meget
stor Del af Folkets samlede Indtægter, er Erhvervs
livets Trivsel meget nøje knyttet til Stigning og
Fald i de Befolkningsgrupper s Købekraft, der faar
deres Indtægter ad denne Vej«. De i 1934 indhøstede
Erfaringer syne. ikke at indeholde noget, der afvækker disse Slutninger. I Storbritannien steg Uge
lønnen langsomt Lil 96 pCt. af, hvad den udgjorde
i 1929. Indenfor de offentlige Virksomheder, Jern
banerne og vis::;e andre Erhvervsgrene naaede Løn
ningerne enten op paa deres tidligere Højde eller·
op derimod. I U. S. A. udgjorde den gennemsnit
lige Timeløn 9 pCL. af Tallet for 1929 og Ugeløn
nen i do første ni :Maaneder 75,6 pCt. overfor hen
holdsvi 83 og· 68 pCt. i 1933. Det er værd at lægge
\færke til og sandsynligvis ikke uden Betydning,
n.t der i Belgien, Czekoslovakiet, Italien og Polen,
•wor Lønnen vedblev al ynke, kun har fundet ringe
eller slet ingen Nedgang Sled i Arbejdsløsheden.
Man kan mod en vis til yneladende Berettigelse
hævde, at l edsættelsen af Omkostningerne gennem
Sænkning af Lønnen vilde have været mere virk
ni ugsfuld i de Lande, som benyttede denne Frem
gangsmaade, hvis de havde været i. Stand til at
eksportere deres Varer under friere og rimeligere
Vilkaar. Delle Argument er maaske nok af en vis
Styrke, men det undlader at tage Hensyn til del
væsentlige i Sagen. Ingen, ·om har selv det mest
overfladiske Kendskab til økonomisk Historie, vilde
paastaa, at Deflationsteori.en om Erhvervslivets Gen
l'ojsning er uden Tilknytning ti'l Virkeligheden. Men
Omstændighederne har forandret sig, og under vor
Tids Forhold passer det, som kan have været rig
ligt nok før i Tiden, ikke længere. Man kan navn1 ig lægge for megen Vægt paa Fremme af Ekspor
ten. En ensidig Beslutning om al tvinge Lønnen
ned for at forøge den udenrigsko Afsætning kan
meget godt vise sig økonomisk ødelæggende i andre
Henseender. Alt vel overvejet, maa Hovedparten af
et Lands Produktion finde Afsætning paa Hjemme
markedet - maa med andre Ord købes af Landets
egen Befolkning, hvis store Flertal er Løntagere
(Arbejdere, Tjenestemænd o. s. v.). Det vil ige, at
den Pengemængde, som er i Omløb indenfor Lan
dets Grænser, dens Omløbshastighed og Fordeling
blandt de forskellige Samfundsgrupper altid vil være
de afgørende Faktorer ved Bestemmelsen af, hvor
stor Købekraft der vil være Lil at optage Landets
Produktion. Og det er yderligere, selv med Henblik
paa det internationale Handels amkvem en kortsynet
Politik udelukkende at lægge Vægt paa Foranstalt
ninger til Fremme af Eksporten. Det er ikke megen
Nytte til at kunne konkurrere med Held paa Ver
densmarkedet, hvis do forskellige Landes Købekraft
er lav, og hvis disse Lande omgiver sig med uovertigelige Import-I-lindringer.
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE
LIDT OM ASBEST
Asbest, det græske Abesto , d. v. s. det uforbræn
delige, er nu et værdifuldt Raastof og er tillige det
eneste Stof fra Mineralriget, som anvendes i Tekstil
industrien. Asbesten menes at være af vulkansk Op
rindelse og forekommer i de fleste Lande, dog mest
i Australien, Kanada Sydafrika og Sibirien. Under
Krigen forsøgte man i Tyskland at udnytte de Asbest
forekomster, som findes der, men de viste sig at være
af daarlig Kvalitet og kunde ikke bruges.
Asbesttrævlernes mest kendte Egenskaber i Sam
menligning med andre af animalsk eller vegetabilsk
Oprindelse er, at de er næsten uforbrændelige, og at
de ikke angribes af Syrer eller andre ætsende Ingre
dienser.
Den almindeligt udbredte Opfattelse, at Asbest ikke
kan brænde, er dog noget overdreven; thi en tilstræk
kelig høj Temperatul' er i Stand til at opløse Asbest
og forbrænde Trævlerne. Modstandsdygtigheden mod
Varme deler Asbesten med flere andre mineralske
Forekomster, men disse er for de flestes Vedkom
mende uanvendelige paa de Omraader, hvor Asbesten
kan bruges, da de mangler Asbe. tens trævlede Struk
tur.
Asbestens specielle Egenskaber har været kendt
og udnyttet gennem mange Aarhundreder. De ældste
Overleveringer vil vide, at de gamle Kulturfolk Kine
serne og Ægypterne havde Tæpper og Maatter af
Asbest. I Vatikanets Samlinger og mange Musæer
findes baade Ligtæpper og Bordtæpper af Asbest. Ro
merne kendte ikke Asbestens mineralske Herkomst,
men mente, den tilhørte den organiske Verden, end
skønt de kendte Asbestens Modstandsdygtighed over
for Varmen og brugte Asbesttæpper ved Ligbrænding.
Do indhyllede Liget i et Asbesttæppe og kunde saa
efter Brændingen indsamle den dødes Aske uden
Iblanding af Træaske. Saadanne Tæpper var kostbare
og sjældne; den romerske Historieskriver Plinius be
retter, at det var kun kejserlige Personer og fornemme
Borgere, der blev brændt i Asbesttæpper.
I Oldtidens Templer anvendte paa Altrene Asbest
tæpper for at beskytte Altrene mod den derpaa bræn
dende evige Ild. Til Lampevæger fandt Asbesten og
saa Anvendelse; de fandtes saaledes i Templer, hvor
Vestalinder under ubrydelig Kyskhed var forpligtet
til at vedligeholde den evige Ild paa Gudindens Alter.
I denne Sammenhæng finder man for første Gang
hos Plutarsch Benævnelsen Asbesta, d. v. s. den ufor
gængelige og uudslukkelige Flamme, hvoraf det
ubrændbare Stof senere bar faaet sit Navn.
I senere Tider finder man kun sjældent Asbesten
nævnet. Det fortælles, at Karl V skal have sat sine
maaske mindre kultiverede Gæster i største Forbav
selse ved efter et Maaltid at tage Borddugen, som
var af Asbest, og kaste den paa den aabne Ild og
senere tage den uftirbrændt ud. Den berømte Opda
gelsesrejsende Marco Polo, som gennemforskede det
daværende Tatarrige, det nuværende Østsibirien, be
retter, at der blev forevist barn vævede Tæpper, som
ikke kunde brænde, og som de indfødte paastod var
lavet af Salamanderhud, da de ansaa dette Dyr for

uforbrændeligt. Ved at studere Tæppernes Herkomst
kom han til det Resultat, at de var vævet af mine
ralske Trævler, og hans Mening derom stemmer over
ens med Beretningerne fra Romerriget.
Omkring Aaret 1700 lod en Professor Bruckrnann
sine Skrifter trykke paa Asbestpapir; dog har man
formodentlig senere gjort den Erfaring, at Papiret
mod lod Ilden, men at Trykskriften blev ødelagt, i
hvert Fald er den Ide ikke praktiseret senere. Før l
i Halvfjerdserne i forrige Aarhundrede kom man i
Tanker om at udnytte Asbesten med dens særegne
Egen kaber, og man forbavses ved at høre om den
mangfoldige Anvendelser.
De lange Asbestrækker spindes i Maskiner til
Traade, som efter Tykkelsen kan være mellem 500
og 2000 m lange pr. kg. De fineste anvendes i Gløde
lys- og Kabelindustrien og de sværeste til Asbestsnor
og bruges som Pakgarn til Stopbøsninger. I Automo
bilindustrien bruges i stigende Udstrækning Asbest
baand til Bremsebaand og Koblinger. Af vævet Asbest
fremstilles Klædningsstykker til Arbejdere, som maa
beskyttes mod Varme og Gnister og naturligvis ogsaa
til Brandmandskab. A bestklædninger bruges ogsaa i
Syreindustrien, hvor Asbesten forøvrigt ogsaa bruges
til Propper og Filtrermateriale. Den grovere Asbest
presses til Asbestplader i forskellige Tykkelser. Som
Varmeisolering middel har Asbesten fundet stor An
vendelse for Dampkedler og -ledninger. Affaldet fra
Asbesttilberedning bruges i fintmalet Tilstand til
brandfri Maling, og blandet med fintmalet Glimmer
til Julesne paa Juletræer, hvor det helt fortrænger
det brandfarlige Bomuld.

TIL DE EKSTRAORDINÆRE MEDLEMMER
Foranlediget ved en Række ,Henvendelser er det be
sluttet at udlevere vort nye Foreningsemblem gratis til
de af vore ekstraordinære Medlemmer, der fremsætter
Ønske herqm.
Henvendel se til Foreningens Kontor.

TAK

For den smukke Opmærksomhed, der vistes mig pa:1
min Jubilæumsdag, beder jeg Giverne modtage min hjerteligste Tak.
H. V. Clausen,
Lokomotivmester.
En hjertelig Tak til alle, der har været medvirkende
(il den Pengegave, som jeg har modtaget af Lokomotiv
fyrbøderne i Esbjerg.
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Aksel Kristensen,

Set. Pouls Alle 47,
Esbjerg.

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE
JERNBANELÆGER
Jernbanelæge A. G. Lauritzen, Vesterbrogade 57, Køca. 4
benhavn. er bortrejst fra den 26. August d. A.
Uger.
Hans Praksis varetages i nævnte Tidsrum af Læge
Heide-Jøt·gensen, Duevej 54, Tlf. Godthaab 8398, der af
holder Konsullation i Jernbanelægens Konsullationslo
kale til sædvanlig Tid.

OptageZ.se af nye Mecllemmer pr. 1. Juli 1935.
Overflyttet fra D. S. og M. F.:
Lokomotivfyrbøderne J. F. Honore, Struer, S. A. Jen
sen, Struer, A. E. D. Wigant, Struer, H. P. M. B. Han
sen, Gedser, B. A. K. Jensen, Padborg, G. A. H. Jo
hansen, Padbot·g, V. Jordan, Padborg, K. N. Rasmus
sen, Padborg, K. M. Thomsen, Hobro, P. G. Møller, Bran
de, 0. C. Schmidt, Brande, J. A. Andersen, Brande, A. E.
M. Petersen, Brande, R. N. C. C. 01 sen, Brande, 0. V. T.
Larsen, Esbjerg, 0. F. Filipsen, Haderslev, 0. H. Har
holt, Tønder, K. 0. H. Rasmussen, Tønder, E. Ø. Chri
stensen, Tønder, A. H. Jensen, Tønder, C. A. Muller,
Frederikshavn, H. M. Sørensen, Glyngøre, B. H. I. Mad
sen, Glyngøre, J. A. J. Kjeldsen, Herning.
Overflyttet fra Dansk Jernbaneforbund:
Motorfører P. Lybæk-Hansen, Struer.

Ekstraordinære Medlemmer:
Pens. Lokomotivfører L. Andersen, Roskilde, er flyt
tet til Østbanegade 175, 3. Sal, København Ø., pens. Lo
komotivfører C. Klem, Roskilde, er flyttet til Slagel e
vcj 37, Sorø, pens. Lokomotivfører P. 01 en, Viby pr.
Aarhus, er flyttet til I. B. Jacobsensvej 42, Aabyhøj.
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