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KULLENE 

Det afgø1·ende Moment indenfor alt Jern
banevæsen er selve Driften; det er heri selve 
Jernbanens Betydning ligger, dette er dens er
hvervsmæssige og samfundsmæssige Opgave. 
Hermed være ikke sagt, at de mange andre og 
forskelligartede Grene indenfor Banernes Ad
ministration er betydningsløse, f. Eks. er det 
jo nødvendigt at have et klart og stærkt spe
cificeret Regnskab for at kunne se, hvorledes 
den økonomiske Stilling er; men alle de mange 
forskelligartede Grene og Opgaver er allesam
men Ting, der tjene1· Hovedopgaven: Driften. 
Indenfor selve Driften, d. v. s. Togkørslen, 
er det atter Fremføre! estjenesten, som er af 
den me t afgørende Betydning; thi der blev jo 
ikke megen Jernbanedrift ud af nogle Hundrede 
Stationer og nogle Tusinde stillestaaende Vog
ne. Det er først, naar ,-,det hele er i Sving«, 
»naar Hjulene løber rundt«, at der i egentlig
Forstand kan tales om Jernbanedrift, og da
vi nu er dem, som repræsenterer det togfrem
førende Personale, dem, som sætter Fart i
Hjulene Rotation, aa har vi af og til tilladt
os at nakke en Smule med om de forskellige
Foreteelser inden for vor Etat.

Vi har f. Eks. midt i den Periode, hvor 
alle » ·agkyndige« hævdede at have for stort 
et Antal Lokomotivpersonale, gjort opmærk
som paa, at det var nødvendigt at nyantage og 
nyuddanne Lokomotivfyrbøderaspiranter, hvis 
man ikke vilde ud i en Misere. Det er muligt, 

at de sagkyndige dengang rystede paa Hovedet 
og lo af vor Dumhed. Men det gør de ikke i 
Dag; Rigtigheden af vor Paastand er forlængst 
dokumenteret, ikke just til Ære for de ledende 
Embedsmænd, men hvad, de har maaske ikke 
forstaaet, at det »at lede« betyder at tilrette
lægge, ikke blot for i Dag og i Morgen, men 
ogsaa for en rolig Udvikling og Afvikling af 
Forholdene i den nærmest kommende Frem
tid. 
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Vi har i vor lange Kamp mod de urimelige 
Tjene tefordelinger peget paa, at det var de 
efterhaanden mere og mere stramt tilrettelagte 
Maskinløb, som bevirkede, at og aa Persona
lets Tjenester blev mere og mere mekaniserede; 
de levende Mennesker regnedes efterhaanden 
lig Maskiner og behandledes derefter. Vi har 
peget paa det fejlagtige i en Ma kinbenyttelses
tilrettelægning som den, der anordnes. Vi siger 
udtrykkelig anordnes; thi i Praksis viser der 
sig af og til Vanskeligheder, og - ikke sandt -
det vilde ·jo dog være det bedste for alle Par
ter, om Teorien tog et saadant Hensyn til 
Prak is, at Re ultatet blev almindeligt an
vendeligt. Ud over de redaktionelle Artikler 
har vort Blad i den ·enere Tid bragt adskil
lige Indsenderartikler om dette Emne, og vi 
tager næppe Fejl, naar vi formoder, at der nu 
er ved at vaagne en Forstaaelse af, at det ikke 
kan vedblive at gaa om i den senere Tid, der 
maa ske en Ændring. Uden at gaa i Enkelthe-
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der kal blot anføres, at vor Organisation for 
�lere A_ar · siden fore log, at der fastsattes en be
stemt ·Regel for Rensning af Kedelrørene og 
Overhederrørene, del saa der skabte nogen 
Garanti for, at de var rene, d. v. s., at der 
var Luft igennem dem, dels for at det Personale, 
som under Kørslen skal tage de med fast
stoppede Rør følgende Ubehageligheder, Loko
motivpersonalet, kunde vide, hvornaar Rens
ning skulde finde Sted. Men de, som skulde af
gøre dette lille Spørg::,maal, fandt ikke, at der 
var Anledning til at træffe nogen Bestemmel
se som foreslaaet. Bevares! det Forslag dreje
de sig jo kun om, at Rørene skulde være 
rene inden i; for at det hele kan gaa godt, 
skal de jo ogsaa være rene udvendig, d. v. s., 
de skulde ikke gerne være belagt med et tyn
dere eller tykkere Lag Kedelsten. Noget saa
dant fordyrer Jernbanedriften, og det er et 
højst kedeligt Resultat, ganske særligt da, hvis 
det er et Udslag af besparelsestilsigtende Re
former. Vi ønsker ikke i Dag at komme læn
gere ind herpaa, men vi tror som sagt, at der 
er ved at komme Forstaaelse af, at en Ændring 
i Tilrettelæggelse af Maskinløbene, saaledes at 
der virkelig bliver Tid til Vedligeholdelser, er 
nødvendig, og vi har jo da Maskiner nok. 

Vi har lejlighedsvis talt med om Kørepla
nen. Vi har tilsagt Lokomotivpersonalets Med
virken til at faa alt til at gaa saa planmæs
sigt, at ogsaa Præcisionen kan virke som en 
Reklame for Statsbanerne. Men vi har paa den 
anden Side hævdet, at det ikke alene drejer 
sig om at lave Køretider, som overholdes, om
end ofte med store Vanskeligheder, ogsaa de 
afsatte Holdetider maa i det almindelige være 
tilstrækkelige. Saadanne Betragtninger frem
satte vi i den ledende Artikel i vort Blad for 
den 20. Januar d. A. og skrev i den Forbin-

- delse nogle faa Linier - seks - om Kullene.
Disse Linier har Ekstrabladet forelagt den
Handelskommitterede, Hr. Direktør Stilling,
som synes at have følt sig. brøstholden. Han
har nemlig givet den paagældende .Journalist
følgende Svar:

- Jeg finder Angrebet fuldstændig uberettiget.
- Det er af en Karakter, der fritager mig for at

svare, men Kullene er det jo altid lettest at kælde 
ud paa. De kan ikke selv svare igen. 

Det gør os hjerteligt ondt, dersom vi skulde 
have fornærmet nogen, saa ondt, at vi straks 
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kulde bede pænt om Forlade\ e, der om vor 
Bemærkning var forkert. Men vi e1· i den uhel
dige Situation, ikke at være enig med Hr. 
Stilling. 

Lad os se et enkelt Øjeblik paa · Bemærk
ningen om, at det jo altid er lettest at skælde 
ud paa Kullene, da de ikke ·elv kan vare igen. 
Alle fornuftige Mennesker ved jo da, at det er 
ganske unyttigt at skælde ud paa døde Ting, 
det medfører aldrig nogen Forandring, hvorfor 
skulde Lokomotivpersonalet saa være saa ufor
nuftige at skælde ud paa de døde Kul? Sær
ligt naar der er levende V æ ener nok at skæl
de ud paa, hvis der da skulde kældes ud. De 
kunde f. Eks. skælde ud paa den Mand, som 
har besørget Kulindkøbene for Stat banerne. 
Men det gør de ikke, det vilde være Teori; 
thi han kender jo intet til Lokomotivtjenesten 
og intet til, hvorledes det i Praksi er at have 
gode eller daarlige Kul. Men hvad! saa kunde 
Lokomotivmændene jo da skælde ud paa Di
strikternes tilsynsførende Ingeniører, fordi de, 
som kender V an kelighederne, ikke synes at 
have gjort · Di. trikternes Chefer opmærksom 
herpaa. Men hvorfor skal der absolut skældes 
ud, er noget saadant i det hele taget nødven
digt? Lokomotivmændene mener, at man i hvert 
Fald først bør søge at komme tilrette paa en 
fordragelig Maade. Saalede har Personalet 
derude baaret sig ad, og saaledes har vi for 
vort Vedkommende baaret os ad. Vi har hen
ledt rette Vedkommendes Opmærksomhed paa, 
at der til god og præcis Toggang hører et Par 
enkelte Ting foruden en Køreplan, selv om den 
er aldrig saa god. 

Da nu Trafikministeriets handelssagkyn
dige ikke synes fra Distrikterne at have er
holdt mindste Meddelelse om de Vanskelighe
der, der er med Brændslet, saa skal vi give et 
Par enkelte Fingerpeg. Man kunde f. Eks. 
foranledige, at Godsbanegaardens Maskindepot 
blev forespurgt, om det er bekendt med, at der 
i udstrakt Grad anvendes kunstige Midler -
Terzer eller engel. ke Skruenøgler - for at 
fremskaffe haardere Dampslag og dermed bed
re Træk i Fyret. Man kunde spørge Maskin
bestyreren i 1. Distrikt, om han afviste Per
sonalet, da de den 12. November f. A. hen
vendte sig til ham med Beklagelse over Brænds
let. Videre kunde man spørge 2. Distrikts 
Maskinbestyrer, om han erindrer, at der i De
cember Maaned overfor ham blev fremsat en 
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Beklagelse over Kullene. Man kunde spørge, 
om det er rigtigt, at en vi Kulkvalitet i Ged-
er blev kasseret om uanvendelig til Færger

ne, men at Lokomotiverne stadig maatte bruge 
dem; eller om det var Tidstab paa Grund af 
Brændslet, . om foranledigede, at Tog 20 Kø
Kh nu fremføres af en anden Maskintype end 
først anordnet. Der kunde spørges, om det 
var paa Grund af Dampmangel eller for Per
sonalet Fornøjelse, at der den 20. Oktober og 
3. November f. A. maatte Hjælpemaskine til
Tog 1188; om det er rigtigt, at en Ro.-kilde
lokomotivfører med Tog 1195 har tabt 17 Min.
fra Kh til Ro, og at Tog 158 for nogen Tid
siden »samlede Kræfter« i 8 Min. i Glostrup.
Ved . amme Lejlighed kunde det forespørges,
hvad Aarsagen var til, at Tog 25 den 4. Januar
maatte tandse i Holmstrup, og til at et bestemt
Godstog paa Fyn kørte i Staa 3 Gange i Løbet
af en Maaned. Man kunde eksempelvis spørge,
hvorfor Personalet til Tog 705 Herning
Struer den 25. December forsinkede Toget j
34 Min. for at rense Fyr, og hvorfor Tog 383
(Struer-E. bjerg) den 3. Januar »samlede
Kræfter« i 13 Min. i Ølgod. For at tage lidt
rundt fra hele Landet kunde man saa passende
spørge Lokomotivmesteren i Tønder, om der
er forekommet Tilfælde af Tidstab og Udsen
delse af Hjælpemaskine paa Grund af Damp
mangel, og om det er rigtigt, at han overfor
Distriktet har paatalt Kullenes Kvalitet. Ja, vi
kunde blive ved, men man skal jo holde op
engang, og vi vilde som sagt kun give den
Kommitterede nogle faa Vink om, hvor han
kunde faa Oplysning om, hvorledes Forholdene
i Praksis former sig ogsaa med Brændslet;
naar disse Oplysninger er indhentet, afventer
vi rolig en fornyet Udtalelse om, hvorvidt det
var forkert, eller om det var rigtigt af os at
henlede rette Vedkommendes Opmærksomhed
paa Brændslet.

Vi slutter med at gentage: Man skal til en
hver Tid møde et begejstret, tjenestevilligt og 
tjenesteivrigt Lokomotivpersonale, vel at mær
ke, naar vi føler, at vi behandles som Men
nesker og ikke som Maskiner, og hvad Køre
plan, Maskiner og Kul angaar, er det - hvis 
man billedligt vil betegne rigelige Køretider og 
rigelige Holdetider som »gode« og knapp·e 
Køretider som »daarlige« - nu alligevel saa
dan, at »gode« Køretider og Holdetider vel 
kunde tænkes foreneligt med daarlige Maski-

ner og daarligt Brændsel; men »daarlige« .Kø
retider, »daarlige« Holdetider, daarlige Maski
ner og daarlige Kul passer afgjort ikke til. 
hinanden. Jo »daarligere« man gør Køretider-· 
ne, jo mere man knapper dem af, og herover· 
gør Lokomotivpersonalet jo sjældent Indsigel
se, jo bedre Værktøj, d. v. s. jo bedre vedlige
holdte Maskiner, og jo bedre Brændsel bør 
man give det Personale, hvis tjenstlige Opgave 
det er at fremføre Togene med de smaa Køre
tider. 

MASKINERNENS VEDLIGEHOLDELSE 

I Anledning af H. C. Fejrings Artikel i 
sidste Nr. af vort Blad har der fra flere Sider 
indenfor Dagspressen været rettet Forespørgs
ler til Maskinchefen, som har besvaret disse 
paa en saadan Maade, at man maa tro,· at det 
er i den skønneste Orden. Ifølge Københavner
bladet »B. T.« for den 12. ds. er der i_ dette 
Blads Samtale med Maskinchefen forekommet 
bl. a. følgende Ordskifte: 
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- Har det ikke stor Betydning, at Loko
motivpersonalet kender Maskinen? 

- Nej, Forholdet er det samme som med
en Vognstyrer ved Sporvejene. Han overtager 
en Sporvogn uden paa Forhaand at have 
specielt Kendskab til den. Og det er ikke meget' 
mere indviklet at betjene et Lokomotivs Meka
nisme. I Udlandet gaar det paa samme Maade 
som her. Maskinerne gaar fra Haand til 
Haand. 

. - Der klages over Belysningen. 
- Det vil koste mange Penge at forsyne

Lokomotiverne med elektriske Belysningsanlæg. 
Og et saadant Offer vil være hen i :Vejret i 
en Tid, da Damplokomotiverne alligevel gaar 
deres Undergang i Møde. Hvis det havde nogen 
Betydning for Sikkerheden, var det en anden 
Sag. 

Ud over at bemærke, at Maskinchefen efter 
vor Mening maatte kunne have formet sine 
Udtalelser paa en noget mere loyal Maade over 
det Personale, hvis Chef han er; og hvis Inter
esser han jo har en tjenstlig Pligt til at vare
tage, kal vi ikke i Dag hæfte os særligt ved 
de citerede Udtalelser. Vi ved jo nok Besked 
med de Forhold, som -komm_er til Omtale her 
i Bladet og skal eventuelf vende tilbage til 
Sp�rgsmaalet om Reparatione{ne. • · 

Maskinchefens Bemærkning om, at det er 

s 
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uden Betydning, om en Lokomotivfører har 
Kendskab til sit Lokomotiv eller ej, har næppe 
været vel overvejet; den viser os, hvor let det 
·er at kaste nogle formentlig beroligende Ord
ud til Offentligheden og samtidig komme til at
kuldkaste Sagkundskabens hidtidige Syn paa
dette Forhold.

Lad os se, hvad en af Statsbanernes ansete 
Maskiningeniører har sagt: 

»Lokomotivet bør i højere Grad end

de fleste andre Maskiner være Genstand 
for stadig Opmærksomhed, Eftersynet 

maa til enhve1· Tid være grundigt og 

indgaaende, hvis man skal sikre sig no
genlunde imod ubehagelige Overraskel

ser under .Kørslen. En ubetydelig Fejl, 

som overses ved Eftersynet, har, netop 

som Følge af de særlige Forhold, hvor

under Lokomotivet arbejder, alle Betin
gelser for i Løbet af kort Tid at blive 
betydeligt forværret og kan i særlige uhel
dige Tilfælde indeholde Spiren til en Ka
tastrofe.« 

Ja, saaledes sagde altsaa en Maskiningeniør, 
som var en skattet Lærer paa Jernbaneskolen, 
og som har skrevet den nye Maskinlære for 
Lokomotivpersonalet. Da samme Mand efter 
Maskinchef Muncks Udtalelser vilde have haft 
store Chancer for at blive Maskinchef, hvis 
han ikke alt for tidligt var af gaaet ved Døden, 

kan det altsaa uden videre fastslaas, at han var 
indsigtsfuld og sagkyndig. Og det kan jo ikke 
nægtes, at denne mangeaarige Jernbanemands 
Syn paa Sagerne er lidt anderledes end Maskin
chefens. 

Hvad angaar Maskinchefens Udtalelse om, 

at det vilde være hen i Vejret at forbedre Lo
komotivbelysningen nu, da Damplokomotiverne 
alligevel gaar deres Undergang i Møde, skal vi 
indskrænke os til at henvise til Artiklen »Damp
lokomotivet kan endnu« andetsteds i dette Blad, 
af hvilken Artikel det fremgaar, at andre- kyn
dige Jernbaneledere endnu har Tiltro til Dam
pens Overlegenhed overfor Olien. 
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NØDEN I TYSKLAND 

Den tyske Levnedsmiddelnød er en Kends
gerning. Midt i Fredstiden har det nationalso
cialistiske Diktatur bragt det tyske Folk Man
gel paa væsentlige Levnedsmidler, særlig Fedt 
og Kød, og en stærk Fordyrelse. Medens de. 
fornemme Delikatesseforretninger har Vildt, 
dyre Fisk, ædle Vine o. desl. i ubegrænset 
Mængde, - ganske vist til Priser, som ligger 
langt over Proletariatets, Middelstandens og 

Embedsmandens Købekraft - er der Mangel 
paa den lille Mands daglige Livsfornødenheder. 
Denne Modsætning er typi k for det national
socialistiske Diktatur, hvis Omkostninger alene 
bæres af Underklassen. 

Som bekendt er Lønningerne i Tyskland 
sunket ca. 10 pCt. gennemsnitlig (siden 1933). 

Manglen paa Levnedsmidler, Prisstigningen 
trykker yderligere Livs- og Lønniveauet ned. 
Den tyske Arbejders Realløn, hans virkelige 
Livssituation er daarligere end nogensinde si
den Krigstiden. 

Hvordan ser det ud med Nøden i Tyskland? 
Er denne Mangel paa Levnedsmidler og Dyr
tiden forbigaaende? Vil den skærpes? 

Naar man vil besvare disse Spørgsmaal, 
maa man undersøge Situationen til 2 Sider, 
nemlig Tilbud og Efterspørgsel. For det før
ste maa det fastslaas, at Tyskland ikke kan 
brødføde sig selv. Hvad f. Eks. Fedt angaar, 
kommer Tallet af Indlandsprodukter ikke en
gang op paa 50 pCt. af det samlede Forbrug. 
Medens der f. Eks. i Aaret 1930 endnu blev 
indført for 377 Millioner Reichmark Smør, blev 
der i Aaret 1934 kun importeret for 73,7 Millio

ner Smør, hvilket kvantitativt udgør en For
mindskelse paa ca. 60 pCt. Endnu ringere er 
Indlandsproduktionens Andel i Totalforbruget 
paa Foderstoffer. Da Kartoffelhøsten efter paa
lidelig Kilde i Aar ligger ca. ¼ under forrige 
Aars Høst, er Indførselsbehovet steget paa. Fo
derstoffer og evt. ogsaa paa Korn. Fraregnet 
Kolonialprodukter som Kaffe, The, Kakao, 
Spirituosa o. s. v. behøver Tyskland et aar
ligt Levnedsmiddeltilskud til en Værdi af ca. 
800 Millioner Reichmark. Dette Levnedsmiddel
tilslcud bliver for Tiden for den største Dels 
Vedkommende ikke indført. Hvor betydelig Ind

førselsindskrænkningen er, fremgaar bl. a. af 
det Faktum, at der i Maanederne Januar til 
Juli 1935 kun blev indført 127.000 Dobbeltcent-

...... 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

ner Fedt, meden der i det tilsvarende Tidsrum 
i 1932 blev importeret 636.000 Dobbeltcentner 
Fedt og endnu i 1934 290.000 Dobbeltcentner 
Fedt. Under Trykket af Manglen paa Foder-
toffer er ogsaa den hjemlige Husdyrbestand 

forringet. Slagtevægten paa Køer og Svin er i 
de sidste 2 Aar sunket gennemsnitlig 10 pCt., 
og Kvægholdet er betydelig formindsket. 

I Stedet fo1· de nødvendige Levnedsmidle1· 

ha1· det tyske Diktatiu· i Aaret 1934 indført

K.1·igsraastoffer fM 640 Millioner Reichmark. 

Det er intet Under, at et Folk ikke bliver mæt 
ved denne Import. 

De tyske Arbejdetkoner stimler i nogle 
Byer som i Krigstiden sammen i lange Kolon
ner foran Smør- og Kødfonetningerne. Af den 
ind ·krænkede Løn maa de betale Kødpriser, 
der i de idste 2 Aar er steget 25 pCt., Kartof
felpriserne er endog 20 pCt. højere end forrige 
Aar. 

Daglig tilspidse Situationen paa Landet. 
Bonden holder Varen tilbage. Bondestrejke 
truer allerede. Medens der paa Kvægmarkedet 
i Hamborg i August 1934 endnu blev slagtet 
41.000 Svin, var Tallet i August 1935 sunket 
til 13.000. Hvis Hitlersystemet ikke faar Bugt 
med Bøndernes Modstand, kan de politiske Føl
ger af denne Udvikling blive uoverskuelige. 

I denne Forbinde! ·e er det særlig betænke
ligt, at det tyske Behov er steget. Forandringen 
ved det tyske Folks Alder opbygning bevirker, 
at der i Dag k:ver ca. 10 Millioner Mennesker 
mere i Alderen mellem 16 og 65 end i Før
krigl:5tiden. Men disse 10 Millioner Voksne spi-
er mere end 10 Millioner Børn. Endvidere er• 
om Følge af Oprustningen Fedtbehovet steget. 

Naar Soldaterne i Arme- og Arbejdstjene te 
blot har et Fedtforbrug paa 20 Pfenning mere 
daglig, saa betyder det for en Million Menne
sker et Merforbrug af Fedt paa 70 Millioner 
Reich ·mark aarligt. 

Her· har vi Aarsctgen til Nøclen i Tyskland:

beg1·ænset Tilbud, stigende Efterspørgsel. For
øgelse af Tilbud kan kun ske ved stigende Im
port. Men dette strander paa Devisesit-uationen.

Den tyske Eksport er unket til et Minimum.' 
Kun en lille Brøkdel af Deviser flyder som Føl
ge af Gældsfonegningen i Rigsbankens Kasse. 

Hvordan vil Situationen udvilde sig? Hitler
systemet er standset i sit eget Kredsløb. Da det 
har indstillet hele . ·in Økonomi paa Krigen, 
maa det fortsætte Opru tningen, hvis det vil 
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undgaa en Millionstigning af Arbejdsløsheden. 
Som Følge deraf maa det nationalsocialistiske 
Diktatur importere Jem og Bly til Kanonerne 
i Stedet for Smør og Fedt. Saadan synker Dik
taturets materielle - og endnu stærkere det 
Tillids basis. 

Manglen paa Levned midler og Dyrtiden i 
Tyskland er ingen Tilfældighed, det er heller 
ikke et forbigaaende Fænomen, men derimod 
en selvfølgelig Konsekvens af det krigsrusten
de Diktatur. 

Dette System har berøvet Arbejderen hans 
sociale Plads i Livet. Det har ført ham ud paa 
Randen af Hungersnød, og det maa nødvendig-. 
vis føre til Slagmarken, hvis han ikke forin
den igen bliver Herre over sin sociale og politi-
ke Skæbne. 

ARBEJDSTEMPOET I RUSLAND 

I E. Rommes i forrige Nummer af Bladet 
optrykte Artikel: »Rejseindtryk fra Rusland« 
er omtalt forskellige Lønninger: Lokomotiv
førere med 482-659 ja, helt op til 1 200 Rub
ler i Maanedsindtægt, og Arbejdere i en Gum
mifabrik med 1 100-1 250 Rubler pr. Maaned 
(45-50 Rbl. om Dagen, 25 Arbejdsdage pr. 
Maaned); det tilføjes dog, at det ikke er alle, 
der tjener saa meget som anført, og for den 
ene Lokomotivførers Vedkommende er det op
lyst, at han er en saakaldt »Stødbrigader«. Da 
det endvidere i Rommes Artikel er anført, at 
der i Rusland bestaar et udviklet Præmiesy
stem, og da en Arbejdsløn ellers maa anslaas 

·til omkring 200 Rubler om Maaneden kunde
dette jo nok give en Del af vore Medlemmer
Interesse for et lidt nærmere Kendskab til de
Lønmetoder, som kan give en saa forøget Ind
tægt. Paa Grundlag af forskelligt om dette
Emne foreliggende Materiale skal vi derfor i
det følgende give en Oversigt over Forholdene.

Det gamle Rusland havde som bekendt kun
en svagt udviklet Industri, som endda gik om
trent til Grunde under Revolutionen, saaledes
at Produktionen i 1920 kun var 15-20 pCt. af
Førkrigsniveauet. For Gennemførelsen af den
mægtige Industrialisering, der var nedlagt i
den første af Femaarsplanerne, var det altsaa
nødvendigt at skabe en hel ny Arbejderstab.
Som et tilstrækkeligt talende Billede paa dette
Forhold skal blot anføres, at der i 1917 kun var
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ca. 2 Millioner Industriarbejdere i Rusland, 
men i 1934 var der ca. 23 Millioner. 

Der er altsaa foregaaet en mægtig Folkevan
dring fra Landet til Industricentrerne, og det 
er klart, at disse Millioner nye, teknisk u ko
lede Industriarbejdere ikke var i Stand til at 
præstere samme Arbejdsmængde, som rutine
rede Arbejdere inden for samme Branche. De 
teknisk bedst kvalificerede og klassebevidste 
Arbejdere, de saakaldte »Stødarbejdere«, blev 
derfor samlet i Brigader, hvis Medlemmer med 
Begejstring skulde gaa i Spid en for en forøget 
Arbejdsaktivitet: heraf Betegnelsen »Stødbri
gader« paa den enkelte Spidsarbejder, en Be
tegnelse, der senere er ændret til »Stachanow
arbejder«, hvilket vi i det følgende skal se nær
mere paa. 

Den første Femaarsplans tekniske Udvik
ling gennemførtes, men der opnaaedes ikke en 
saadan Stigning i Produktionen, at de russi
ske Arbejderes Arbejdsydelse kom op paa Si
den af, hvad der præsteredes i de kapitalistiske 
Industrilande. I Kulgruberne i Dondistriktet 
var den gennemsnitlige Ydelse eksempelvis 6-7 
Tons Kul pr. Arbejdsdag, mod 16-17 Tons i 
de tyske Gruber i Ruhrdistriktet. Stalin fandt 
sig derfor foranlediget til i Maj 1935 at frem
sætte en Udtalelse om, at der fremtidig maatte 
skænkes Menneskene mere Opmærksomhed. 
»Hvis der i Spidsen for Teknikken staar Men
nesker, som behersker Teknikken i alle dens
Enkeltheder, kan der udrettes Vidundere«, ud
talte Stalin, og føjede til, at hvis Rusland hav
de saadanne Mennesker, kunde der opnaas
mangedoblede Resultater.

En Kulminearbejder, Stachanow, i Dongru
berne tænkte paa Stalins Tale og spekulerede 
paa Anvendelsen af de nyeste tekniske Hjælpe
midler ogsaa ved hans Arbejde. Kulhuggerne 
havde hidtil benyttet Halvdelen af deres Ar
bejdstid til Støttearbejde i Gruben; men Sta
chanow havde talt med de lokale Partifunk
tionærer om en Ændring, saa Kulhuggerne 
blev befriet for Støttearbejdet og derved kunde 
forøge deres Arbejde ved selve Kulhugningen. 

Efter Aftale foranstaltede· der om Natten 
den 31. August 1935 et Forsøg. Stachanow fik 
til sin Disposition i Gruben 2 Mand, der fore
tog Støttearbejdet. Til Stede var end videre 
Skaktchefen, den lokale Partisekretær og den 
lokale Redaktør. Partisekretæren var hele Ti
den ved Siden af Stachanow og lyste for ham 

med Grubelampen. Efter 6 Timers Forløb kun
de Rekordpræstationen paa 102 Tons Kul kon
. tateres; en Dags Præstation regnedes, som tid
ligere nævnt, ellers til 6-7 'l'ons. Trods Hjæl
pen til Støttearbejdet ansloges Rekorden til 
5-6 Gange den hidtidige Præstation.

Denne Rekord gav Stødet til en Række nye
og højere Rekorder. En af Stachanows Ar
bejd kammerater atte Rekorden op tii 115 
Tons; hvorefter Stachanow forøgede den til 
175 'fons, mens andre Stødarbejdere forbedre
de den yderligere først til 240 Tons og senere 
til 310 Tons Kul, d. v. s. ca. 20 Jernbanevogn
ladninger å 15 Tons, brudt i 6 Timer. 

Denne Væddekamp greb om sig inden for 
Industriens forskellige Grene. Paa en Automo
bilfabrik i Gorki forbedrede Ma kinarbejderen 
Bussygin sin Præstation fra 675 til 1050 En
heder; Skotøjsarbejderen Smetanin forøgede 
Arbejdsydelsen saaledes, at den ligger 65 pCt. 
over Normalydelsen paa de bekendte »Bata«
Fabrikker i Tjekkoslovakiet; Væverskeme 
Busja og Maria Winogradowa i Ivanovo be
tjener 70-100 Vævestole mod tidligere 16-24, 
og har derved overskredet den amerikanske Ar
bejdsnorm med 50 pCt.; Sukkerroearbejder
sken Maria Demchetsko har præsteret 500 
Centner pr. Hektar mod tidligere 130 Centner 
og aa fremdeles. 
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Inden for Transportvæsenet ytrede Stacha
nowarbejdet sig ved større Hastigheder, færre 
Forsinkelser, færre Nedbrud, bedre Vognud
nyttelse og dermed en stærkt forøget Gods
transport. En Lokomotivfører i Dondistriktet, 
Kriwonos, har med sit Lokomotiv fremført 
Godstog med Per ontogshastighed, idet han har 
forøget Godstogshastigheden fra 30 km til 75 
km i Timen. 

I Forstaaelse af, hvilken nationaløkono
misk Betydning det har, at den enkelte Arbej
ders daglige Y del ·e sættes i Vejret, gøres der 
fra Sovjetregeringens og dens Presses Side alt 
for at kalde nye Stachanowarbejdere frem. Der 
uddeles f. Eks. en Masse Ordener for paa 
�enne Maade at kendetegne de enkelte, der gør 
sig særlig fortjenstfulde overfor Samfundet. 
Den nys nævnte Lokomotivfører, Kriwonos, er 
saaledes dekoreret baade med Sovjetunionens 
højeste Udmærkelse Lenin-Ordenen og med den 
røde Arbejdsbanners Orden. Den 9. December 
1935 bragte Sovjetpressen en Fortegnelse paa 
43 Arbejdere og Arbejdersker, der var dekore-
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ret med Lenin-Ordenen, og 97, som var tildelt 
det røde Arbejderbanners Orden, og da i hvert 
Fald Lenin-Ordenen giver vi se materielle Be
gunstigelser, er det forstaaeligt, at alene denne 
Dekorering, selv om den strider mod vor Op
fattelse af et Arbejder. amfund, kan have en 
vis Virkning. 

Men foruden disse Ordensdekorationer an
vendes der ogsaa andre Ting for at lokke nye 
Rekordarbejdere frem, nemlig Præmier og høje
re Lønninger. Der søges bevidst oparbejdet en 
Stolthedsfølel ·e hos Rekordarbejderne, derved· 

at de i Kraft af deres Præmier og højere Løn
ninger kan opnaa en bedre Levevis, hvilket og
saa kan være Tegn paa en højere personlig 
Menneskeværdi. Der gøres altsaa et direkte Ar
bejde paa at faa nogle Mennesker til at mene 
om sig selv, at de er værdifuldere end deres 
Kammerater. 

De anvendte Præmier er mangeartede og 
kan bestaa f. Eks. af bedre Lejligheder, Møb
ler, Klaverer, Cykler o. m. a. ja, en Landarbej
derske, som blev landskendt, fordi hun præ
sterede 500 Arbejdsenheder, og som af den 
Grund blev omsværmet af Friere, betragtede 
den Om tændighed, at hun, der tidligere ikke 
havde været ombejlet, nu kunde faa Lov til at 
vrage og vælge mellem en hel Masse Tilbedere, 
som et af Stachanowsy ternets Goder. 

Hvad specielt Jernbanevæsenet angaar, er 
Præmierne, som berørt i Rommes Artikel, og
saa forskelligartede, nemlig bl. a. Præmier for 
Kulbesparelse, for indvunden Tid under Kørs
len, for grundigt Eftersyn, saa der undgaas 
Uheld, for Kørsel ud over Normen m. m. Den
ne sidste Præmie er proportionelt stigende, saa
ledes at der efter et bestemt Mak imum ud over 
det normerede Antal Kilometer betales tredob
belt for yderligere Kørsel. 

Paa denne Maade . tiger Lønningerne for 
de enkelte Rekordarbejdere op til anselige Be
løb. Stachanow har selv i en Tale hævdet, at 
hans Løn, der før var 500-600 Rbl. mdl. var 
steget til 1000 Rbl., men andre tjente mere, 

. fordi han ikke selv var ved sit Arbejde saa 
mange Dage; den i Rommes Artikel omtalte 
Stødbrigaderlokomotivfører tjente jo ogsaa 
2-3 Gange saa meget om sine Kammerater.
Hvis f. Eks. en Gruppe Kulminearbejdere kan
forøge deres Indtægt, saa den fra 200-400 Rbl.
mdl. kommer op paa 800-900 Rbl., og de an
vender Pengene til Indkøb af Ting til Hjem-
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met: Bøger, Radio, Grammofoner o. I.. er det 
ikke vært at forstaa, at Bevæo-eJ. en virker an
sporende. Sovjetunionen er ogsaa begyndt at 
interes. ere ig noget mere for Hjemmene og 
Hjemmelivet, f. Eks. kan man i Moskwa-Bla
dene finde Billeder af Mannequinopvisninger 
led aget af følgende Tek ·t: 

»Spørgsmaalet: Hvo1·dan klæder jeg mig,
faar for hver Dag større Betydning for vo1·e 
unge Piger og Koner. Hvis man om Storbri
gadererske eller Stachanowarbejder ke har en 
noget højere Fortjene te, sætter man sig auto
mati ·k til Maal at eje skønne og smagfulde 
Klæder, at være elegant og dog bekvemt paa
klædt. Det er derfor intet Tilfælde, at Moskwa
Komsomol-Komiteen den 7. December har ar
rangeret en stor Mannequinopvisning i Okto
ber-Salen i Fagforeningshuset.« 

Naar selv Moskwas Ungkommunister arran
gerer den Slags, og den almindelige Løn i In
du trien nu ligger omkring et Par Hundrede 
Rbl. maanedlig, kan det forstaas, at det nok 
skal blive en »Modesag« at blive Stødbrigader 
eller Stachanowarbejder. 

Den ideale Stachanowarbejder arbejder ikke 
alene for at forhøje sin Løn, sit materielle Vel
være og sit kulturelle iveau, men ogsaa fordi 
han er af den Opfattelse, at det hurtigere bli
ver muligt at gennemføre de ocialistiske H.e
former fuldt ud. Men hvilken Virkning hele 
denne Bevægel e vil faa for Arbejderne i Sov
.ietstaten, er det endnu ikke muligt at overskue. 

Fantasi-Indtægterne, som nogle 'l'usinde 
Rekordarbejdere nu oppebærer, vil formentlig 
være uden fremtidig Betydning. Arbejdspræsta
tionerne vil blive hævede, saaledes at hele Tem
poet bliver sat op. For de dygtigste Arbejdere 
vil der sikkert blive Tale om gennem nitlig 
Indtægtsfremgang, men Gennemsnit ·arbejder
nes Kaar vil sikkert et langt Stykke Tid frem
over ikke kunne vente væsentligt hævet over 
det nuværende lave Niveau. Hele denne Grup
pering vil ogsaa faa sine politiske Følger. De 
sundhedsmæssige Virkninger af det nye Tem
po er der blandt Arbejderne meget delte Menin
ger om. Ogsaa om selve Mulighederne for Re
kordbevægelsens videre U dfoldel. ·e er der delte 
Meninger. Officielt kommer dette ikke til Orde, 
men Stalin viede Stachanow-Modstandere et 
helt og meget skarpt Afsnit af in sidste sto1·e 
Tale. 

Indtil nu kan det fastslaa. - og det ser ud 
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til at gælde fremefter - at Rekordbevægelsen 
har bidraget til at uddybe den Forskel, der 
økonomisk, pengemæ ·sigt, er inden for den rus
,:;i.·ke Befolkning. Hertil kommer, at de Foran
·taltninger, der paa forskellig Maade tidligere

har søgt at udjævne Forskellen mellem de for-
skellige Lønninger, fjernes en for en. Levneds
middelkortsy ternet haanes nu af Folkekom
missærerne ·om en Aarsag til megen Daar
skab. Den fri Handel søge fremmet, og Rub
len, som nu er knyttet til fransk Valuta, idet
Rubelkursen er lig ca. 3 franske Francs, har
dermed officielt været Genstand for en Nedskæ
ring til næsten en Fjerdedel af sin oprindelige
Værdi, hvilket vi tnok svarer bedre til de fak
tiske Forhold.

STATENS LØNNINGS= OG 
PENSIONSUDGIFTER 

Paa Grundlag af Finanslovforslaget fo1· 
1936-37 er som sædvanlig til Brug for Finan�
udvalget udarbejdet en Opgørelse over Statens 
Lønnings- og Pensionsudgifter, som vi i det 
følgende skal bringe et Uddrag af. 

Opgørel. en er udarbejdet paa samme Grund
lag som i tidligere Aar og omfatter derfor ikke 
alene de egentlige Lønninger og Pensioner, 
men ogsaa Vederlag til Ikke-Tjenestemænd, 

hvad enten disse ydes i Form af Honorarer 
eller af Medhjælpskonti. 

Paa Opgørelsen er den samlede UdgHt til 

Lønninger, Pensioner med videre opgjort til 
241.464.765 Kr., medens det tilsvarende Beløb 
i Fjor var 230.439.559 Kr. 

Forholdet mellem de 2 Budgetter vil frem
gaa af følgende Op ·tilling: 

I. Den egontlige 1935-36 1936-37 

Statsstyrcl e: Kr. Kr. Kr. 

Lønninger ..... 144.128.927 147.762.789 Opg. 3.003.862 

Ffonornrer ..... 4.239.902 4,359.179 119.277 

Særlige Ydelser 13.101.361 13.687.357 585.996 

Voclorlag een 

Gang for alle 147.310 152.610 5.300 

Medhjælp . .... 14-.55-3.092 17.267.931 2.714.83!) 

Pensioner . . . . . 27.564.167 29.862.599 2.298.432 

II. Folkeskolen:

Lønninger . .... 21.734.000 23.115.000 1.381.000 

Pensioner ...... 3.370.800 3.370.800 

III. Follcelcirken:

Lønninger . .... 725.000 875.000 150.000 

Pensioner ...... 875.000 1.011.5-00 136.500 

I alt . ... 230.439.559 241.464.765 Opg.11.025.206 
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Medens Merudgiften i Fjor kun var 4.928.750 
Kr., hvoraf de 3.500.000 Kr. skyldte.· Regule
ring tillæggets Stigning pr. 1. April 1934, der 
som det vil erindres, med Tjenestemændene.· 
Tilslutning blev begrænset til 1 Trin opad, uan
set at Udgift tallet strengt taget berettigede til 
en Stigning paa 2 Trin, viser Budgettet i Aar 
en Merudgift paa ca. 11.000.000 Kr. Af dette 

Beløb udgør Stigningen i Udgifter til Tjeneste
mænd og Pensionister ialt ca. 6.300.000 Kr., 
altsaa den væsentligste Part, meden Resten 
fordeler sig nogenlunde jævnt paa de forskel
lige andre Konti, dog viser Medhjælpskontoen 
en ret betydelig Stigning, hvad der bl. a. skyl
des den tiltagende Virksomhed i Stat baner og 
Post- og Telegrafvæsenet samt de betydelige 
Udvidelser og Omordninger af Driften under 
Statens Hospitaler, særlig Sindssygehospitaler, 

og Fængsel væsenet. 
Med Hensyn til Reguleringstillægget maa 

man antage, at dette med den Prisudvikling, 
der har fundet Sted og kan ventes foreløbig, 
vil komme til at ligge fast i længere Tid. idet 
det Interval for Udgiftstal, der nu iflg. Tjene
·temandsloven gælder for Fastsættelse, er saa

vidt (2427-2842), at det selv med en betydelig
Prisopgang ikke kan ventes, at Udgiftstallet
vil medføre nogen yderligere Stigning.

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Mekanisering. 

Udviklingen af vore Arbejclsvilkaar er eflerhaan
den gaaet saaledes i Retning af en mere og mere in
tensiv Mekanisering, at en Tilbagevenden til de gen
nem mange Aars Praksis prøvede Fremgangsmaa
der, da man byggede paa en haandværksmæssig Ind
sats af Lokomotivpersonalet, nu er paakrævet. 

En saadan Indsats er for Tiden næsten umulig; 
Maskinløbene bevirker, at det er Personale fra man
ge forskellige Depoter, som benytter Maskinerne. 
Den korte Tid, der er afsat til Udvaskning og Repa
ration, bortfalder ofte, fordi Maskinlobene selv ved 
forholdsvis smaa Forsinkelser ikke kan holde. Føl
gen er, at Udvaskning, Reparation og periodiske 
Eftersyn ikke bliver foretaget til den foreskrevne Tid, 
og at Maskinerne af disse Grunde ofte maa sælle 
ud paa fremmede Depoter, hvor elvfølgelig kun det 
aller nødvendigste foretages, saa Maskinen kan gaa 
tilbage lil sit Hjemstedsdepot, hvor Resten af de nød
vendige Reparationer saa skulde foretages, men her 
s_taar man ofte og mangler en Maskine, .-- og saa 
skal den bjemkomne Maskine •lige køre denne ene 
Tur•, men efter denne Tm· bliver den at ud som 
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utjensldyglig, og saa maa det· tages en Maskine fra 
et andet Maskinløb, evt. fra et andet Depot, og saa 
triller »Snebolden«. Resullalet er, at næsten alle Ma
skiner er under Damp og i en saa daarlig Tilsland, 
baade hvad angaar uroligt Kedelvand, manglende 
Rensning af Overheder- og Røgrør, Reparation, pe
riodiske J<,flersyn og alm. Renholdelse, at Lokomotiv
personalet paa de flesle Ture maa foretage Repara
tioner, fordi Snavset paa Maskinerne gør Eftersy
net vanskeligt. 

Hertil kommer, at vore Kørselsfordelinger og aa 

er blevet mekaniserede. End kønt de maanedlige Ti
melal ikke er særligt store, er Tjenesten af en sær
lig anstrengende Beskaffenhed, fordi Hovedtjenester, 
bestaaende af Slrækningstjene ter og Raadighedstje
ne ter med tjenstefri t Ophold, tæt op til de 9 Timer 
tildeles i Perioder, Fritid lildeles borte fra Hjemmel, 
Remisearbejdere anvendes som Lokomotivfyrbødere, 
Maskiner afleveres og overtages paa Stationsplad er, 
Vandringen fra Remi en med fuld Oppakning og 
Ventetiden, til det paagældende Tog ankommer, er 
ofte en baade lang, vaacl og kold Oplakt til en Nal
lur med en ukendt, mere eller mindre defekt Maskine 
og med et mere elle1· mindre paabrændt Fyr. Det er 
derfor ikke til at forbavses over, at 5 Lokomotivfø
rere i Esbjerg har slemt sig fra de faste Strækning -
lure til Rangertu ren. 

En Tilbagevenden til de gennem mange Aars Prak
si prøvede Driftsmaader, da Lokomotivpersonalet 
havde særlige Tjenestetidsregler, faste Maskiner og 
Ansvaret for, at Maskinerne var i Orden, bør derfor 
foretages snarest og enest ved Sommerkøreplanens 
Ikrafttræden. Det vil ikke alene være Personalets, 
men ogsaa i Slalsbanernes Interesse. 

Lem. 

Et Arbejderspørgsmaal. 

Nattimernes Regulering. 

Vi er nu her i Danmark naaet langt over det 
nhyggelige Tal af hundrede Tusinde Arbejdsløse, og 
Resultatet af Tjenestetidskommissionens nu afslut
lede Arbejde blev egentlig kun magert; evt. Antagelse 
af ca. 600 Mand, det burde have været 6000, der er 
nok at tage af, man maa derfor overveje, om der ikke 
er andre Veje Lil Afhjælpning af Arbejdsløsheden. 

Mange, og det ikke alene indenfor Tjenestemand 

kredse af saavel Stat som Kommune, men først og 
fremme t indenfor Fagforeningerne kan ikke forstaa, 
hvotfor Arbejde i Nattimerne :ikke bliver maalt med 
en anden Maalestok end Arbejde i Dagtimerne. In
denfor Arbejdstidskommissionen var Lokomotivper
sonalets Repræsentant inde paa en anden Bereg
ning af Nattimerne, men Svaret var det beklagelige, 
at man frygtede Konsekvenserne, d. v. s., man fryg
tede, at andre skulde stille samme Krav, og dettes 
Gennemførelse vilde jo· afla te en Del af Arbejdsløs
heden til Glæde og Sundhed baade for de arbejdende 
og de arbejdsløse. 

Man har nu i mange Aar betragtet 8 Timers Ar
bejde som en normal Dagsydelse, men man har sal 
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8 Timers Natarbejde under samme Vinkel. :Man har 
overset, at Natarbejde er af en langt mere opsliden
de Art eud Arbejde i Dagtimerne. Grænsen for Nat
arbejdets Varighed burde sænkes belydeligt. Uafbrudt 
rat.arbejde burde aldrig overslige 6 Klokketimer. 

Da man stadig strides om en Forkortelse af 8 Ti
mers Arbejdsdagen Lil Fordel for den store Ma. se 
Arbejdsløse, der forsumper paa Gader og Veje, men 
ikke kan blive enige om en Nedsættl'ise af Arbejds
tiden i Dagtimerne - ogsaa her paa Grund af Kon
sekvenserne - skulde man synes, at den sunde For
nuft kunde bringe det dertil, at man saa forsøgte 
en Ordning m. H. t. attimcrne. 

Paa Grund af den tekniske Udvikling er· 8 Ti
men; Arbejdsdagen allererle forældet, den btll'do for
længst være faldet for Aldersgrænsen, de hundrede 
Tusind Arbejdsløses Ha:.r fulgte den gerne lil Gra
ven. 

Og netop di ·e - de Arbejrlsløse - venter m. H. t. 
Arbejdstiden paa det nye Aarhundrecles 'Barn. 

Arbejdsinddelingen bøf' have OL nyt Earometer. 
Døgnet burde inddeles i 12 Dagtimer, KL 6,0D-18,00, 
og 12 Nattimer, Kl. 18,00-6,00. D.•mæst burde der 
fa tsættes en Bestemmelse om, at medens 1 Times 
Arbejde i Tiden fra Kl. 6-18 regnes lig 1 Time, saa 
regnes det i Tiden fra Kl. 18-22 for 1 ¼ Time og 
i Tiden fra Kl. 22-6 for 1 ½ Time, dog saaledes at 
der stadig kun kal præsteres 48 rhejdsløntimer 
om Ugen. 

Med den slore A rbcjdslø hed, der sladig rider 
Samfundet som en Mare, vil en saadan 1:y Form 
fo1· Inddelingen og Beregning af Nattimeme være en 
Anvisning til Afhjælpning af Arbejdsløshed:m. 

Ledelserne indenfor saavel hele den sloro Fagbe
vægelse som Centralorganisationen gøres opmærk
som paa dette Forslag. Et Samarbejde med den skit
serede Løsning for Øje, kunde maaske medrøre et 
Resultat, som snarest kan fremlægge for Lovgiv
ningsmagten. 

N. H(lmmer.

DAMPLOKOMOTIVERNE KAN ENDNU 

Damptog, som kører 176 km i Timen. 

Herhjemme har Generalrlirektør Knutzeu nogle 
Gange slaaet fast, at det sidste Damplokomotiv var 
bygget. I Udlandet ser man, som vi før har omtalt, 
anderledes paa det. Armstrong & Co. i England har 
lige faaet Ordre paa 227 Lokomotiver til London 
Midland & Scottish Railway. Ordren er paa 1.½ Mill. 
Pd. og vil beskæftige 2000 Mand i 18 Maane:ler. De 
tyske Rigsbaner har i 1935 faaet 138 nye, Damp
lokomotiver - 82 til Hurtigtog og 56 Lil P:.!t·sontog 
og til Sidebanetrafik. 

Men Rigsbanerne, om jo ogsaa bar sa� en Del 
hurtiggaaende Motorvogne ind i Driften, har nu ind
set, at Dampen dog er den mest overlegne paa de 
lange Strækninger, og at Dieseltogene ikko er nok. 

Dette er Resultatet af de tyske Rigsbam•rs flere-
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aarigo Forsøg med de hurtiggaaencle Die ellog, For
løberne fo1· de elan ke Lyntog. Henschel-Wegmann
fabrikkerne, det lysko Side ·tykke til Frichs-Scanclia, 
har lil Rigsbanen1e leveret et Damptog, der kan løbe 
176 km i Timen, og hvi Gennemsnitsfart er 160 km, 
allsaa 60 km hurtigere end de dan ke Lyntog, hvis 
Gennemsnitsfarl er 100 km. Lokomotiv og Vogne er 
naturligvis strømlinede, men Lokomotivet er et Ten
derlokomotiv, idet de tidligere Strømlinelokomotiver 
havclo den Mangel, at de skulde drejes ved Ende
slationerne. 

Naar de ty ke Baner er gaaet over til Damp-Lyn
logel, skyldes det fanglen paa Bekvemmeligheder .i 
do maa, korte Die:seltog samt Nødvendigheden af at 
kunne befordre flere Passagerer. Det ny Damptog be
slaar af 4 lette, moderne Vogne, der fører før te, an
den og tredie Klasse, og som ee rummelige og ud
styret med alle moderne Bekvemmeligheder, natur
ligvis ogsaa Køkken og Spisesal. For Sikkerheden 
er der draget Omsorg med alle tekniske Indretnin
ger, bl. a. er alle Betjening apparater paa Lokomo
tivet dobbelte, og Toget betegner en Højeslydelse af 
den tyske Lokomolivindu tri. 

TJEKOSLOV AKISKE 

2 D 2�TENDERLOKOMOTIVER 

De Tjekoslovaki ke Stalsbaner har anskaffet 
nogle kraftige 3-cylindrede 2 D 2 Tenderlokomoliver, 
som er bygget af Skocla-V cerket i Pilsen. Disse har 
in særlige Interesse ved, at aavel Kul- om Vand

beholderne er anbragt bag Førerhuset, saaledes at 
Kedlen og de indvendige Maskindele er let tilgænge
lige i Sammenligning med Tenderlokomotiver med 
Vandkasserne anbragt paa Siderne, og Lokomotivet 
faar derved el lettere og mere tiltalende UdseendE>. 
For at have baacle Kul- og Vandforsyningen i l;,oko-

motivets Bagende var del af Hensyn lil Vmgten nød
vendigt al bygge Kul- og Vandbeholderne for di se 
aa lette om muligt. Dertil er anvendt specielt Skoda

Slaal i forholdsvi · tynde Plader, om hovedsageligt 
er svejset sammen og tilige svejset paa Lokomotiv
rammen. Aksellrykket er holdt under 15 t, og Lo
komotiverne kan anvendes baade til Ekspres- og 
Per ontog. 

Dampcylindrene og Stempelglideeka:sserne er 
støbt af Staal og fo1·synet med Sløbejems Foringer. 
Cylinderdiameteren er 460 mm og Slaglængden 660 
mm. Alle Cylindre virker paa de næ lforreste kob
lede Hjul, hvi Krumtapaksel er bygget af fire Styk
ker. Dampfordelingen sker med Stempelglidere og
Heusinger Styring. Drivhjulene har en Diameter paa
1624 mm; Løbehjulenes Diai:neler er 880 mm. Den
faste Hjulafslancl paa de koblede _Hjul er 5810 mm,
og den totale Hjulafstand er 1.3870 mm. Lokomoti
verne kan køre gennem Kurver med j 50 mm Radiu ,
og for at ikre en blød Passage gennem saadanne
har baade den forreste og den bage te Truck en Side
forskydelighed paa 85 mm til hver Side. Paa de
koblede Hjul er Flangen paa det forreste og det ba
ge te Hjulsæt 5 mm og paa de to midterste Hjul
sæt. 15 mm under clen sædvanlige Flangelykkelse.

Kedlen har Kobberfyrkasse og er bygget til 16 al 
Damptryk. Ristearealet er 4,5 m". Overhederen er en 
Schmilh-Storrørsoverheder med 126 Overhederrør 
paa 57 m/m, anbragt i 35 Overhederkeclelrør paa 
152 m/m. Afstanden mellem Fyrkasse- og Røgkam
merrørvæggene er 5250 m/m. Fordampningshedefla
den er 226 m2 og Overhedefladen 64 111

2
. Risten er 

indrettet som Vipperist. 
Lokomolivrammen er en tangramme, støbt af 

Staal. Luftbremsen virker p�a allo de koblede Hjul 
og paa de forreste Truckhjul, meden Haandbremsen 
kun bremser de koblede Hjul. Til Kedlens Fødning 
findes en Friedmanns ikke sugende Injector og en 
Metcalfe Spildedampinjector. Endvidere findes me
:'caniske Smøreapparater til Cylindre og Aksler, elek
trisk Belysning og Rulleejer i alle Slyrings-Bæreejer. 

Tjekoslovakisk Tenderlokomotiv. 
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RENSNING AF KEDELRØR OG 

OVERHEDERELEMENTER 

VED SANDBLÆSNING 

Et ganske nyt Arrangement til Ren ning af Kedel-
1·ør og Overhederelementer er ifølge The Locomoli've 

konstrueret af det engelske Overhederkompagni. 

Blandt det engelske Lokomotivpersonale er dei· 

mange, som gennem flel'e Aar har taget sig selv til 

Rette med Hensyn lil Rensning af Kedelrør og 

Overhederelemenler, og renset dem under Kørslen 
ved andblæsning gennem Rørene paa clen ·imple 

Maade, at kaste nogle Skovle groft Sand ind i Fyr

kas en over Murlmen op mod Rørvæggen, naar Ma

. ·k i nen arbejder baardt, og Sandet hvirvler da gennem 

Kedelrørene og rivee Sod med sig. 

Som nævnt har det engelske Overhederkompagni 

adopteret denne Ide og konstrueret en Damp-Sand.

blæser Lil dette Formaal. Den ses i vedstaaende Teg
ning. Apparatet sidder paa Dørpladen over Fyrhul

let og virker gennem et i begge Dørplader indvalseL 

Rø1· som en Ejector, der med Damp ender an kraf
tig Sandstraale over mod Rørvæggen. Ejectorens 
SLraalelud har en svag Krumning og kan drejes 

saalede , at Sandet dirigeres over hele Rørvæggen. 
Sandblæsningen maa kun foretages, naar Regu

latoren er aaben og Maskinen arbejder haardt; 

foretages den under Afspærring eller naar Lokorno
Livel holder lille, er der Fare for at Sand gennem 

Udgang hætten kal komme ind og skade Glidere og 

Cylindre. Sandblæsningens Varighed er sædvanligt 

omkring et halvt Minut, og Soden fra Kedelrørene 
slaar da som en tæt, sort Røg ud af Skorstenen og gi

ver· tilkende, at Sandblæseren virker. Naar den sorte 

Røg ophører er Rørene ren et. 
Det er unødvendigt al bemærke, at Sandblæsnin

gerne hindrer Ophobninger i Kedelrørene og frem

mer Trækken, og de rene Kedelrør og Overheder
elemenler giver bedre Fordampning og Overhedning, 

I igesom der derved spare Brændsel, og Rørrens
ning under Udvaskning bortfalder. 

SAND 

r 1 
i1 n,l 

F. Spøer.

Sandblæser Lil Rensning af Kedelrør og 
Overhederelemcn ter. 
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.TU81LÆUM 

Dea .I. tv!arls kan vor Kollega, Lokomoliv[ører J. J(. 
Niel.sen, København, fejre sit 25 Aars Jubilæum som 
Lokomotivmand. 

Afdeling 1 sender dig herved de hjerteligste Lykønsk
ninger for Dagen og Haabel om, al du endnu i mange 
Aar med godt Helbred rnaa kunne' udføre din Gerning. 

M. R.

Den ·1. Mart· kan Motorfører J. E. Staberg, Sl. Anna
gade 44,, Helsingør, fej1·e 25 Aars Juhilæuin ved D.S. B. 
Jubilaren er overgaaet fra Trafikljeneslen til Motorføreelf 
i Næslvei den J.. Juni 1934, og ved Forfremmelse Lil 
.Motorfører I den 1. Juli 1935 forflyttet li! Helsingør. 

I den korte Tid, vi har kendt Jubilaren, har vi lært 
at kende ham som en god og tjenstvillig Kammera l, som 
ee interesseret i Organisationsarbejdet, idet hau i den Tid, 
han var i Næstved, var Afdelingskasserer. 

København· Molodørerafdeling bringer Jubilaren 
en hjertelig Lykønskning i Dagens Anledning med Ønsket 
om Held og Lykke i Fremtiden. E. N. 

LOKOMOTIVFØRERNES SANGFORENING 

afholder stor Faslelavnsfcst Tirsdag den 25. Februar 1936 
KL 20,00 i ,St. Andreasordenens«s Selskabslokaler, Frede
r·ik ·,berg Alle 11. 

Alle Medlemmer hedes møde, der vil blive mange slore 
og morsomme Overraskelser. Salen vil blive pyntet ,Som
mer i Danmark«. Mød alle! Best11relsen. 

s s 
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AFSKEDSHILSEN 

Lokomotivmeste!' Schollert, Hg., om med Udgangen af 
Januar Ma1tned blev afskediget paa Grund af Alder, fik 
ovorrnkt en af 45 Lokomotivførere, Motorførere og Loko
mol ivfyrbørkre underskrevet Afskedshilsen af følgende 
Ordlyd: 

Hr. Lokomotivmester J. P. Schollerl! 

Ved Deres Afsked fra D.S. B. som Lokomotivmester 
ved Helsingør Maskindepot bedes De modtage denne 
Adresse til Erind ring om det kørende Personale ved Depo
tet og samtidig bringer vi Dem vor hjertelige Tak for 
<le mange Aar, De har været Leder af Depotet. Vi skal 
tillige udtale vore bedste Ønsker om en lys og lykkelig 
Ji'remtid for Dom og Deres Familie. 

TAKSIGELSE 

Hele L'ersonalet i Dansk Lokomotivmands Forening 
voil Helsingør Maskindepot bedes herved modtage vor 
hjerteligsto Tak foi: den store OpmærksomJ1ed, der blev 
vist o. ved min Afsked fra Statsbanerne. 

Schollert og Hustrn. 

D.S.B. - FØR OG NU

Som et I.1Jd i Vinterens kullurelle Arbejde havde 
»T1:afiketatem:•s Foredragsforening«, hvortil Afdelingerne
paa Københav11 Godsbanegaard staar knyttet, arrangeret
en Filmsforestilling i »Nora Bio« Søndag den 26. Januar.

Generaldirektoratet havde velvillig ·t stillet den af 
D.S. B. optagne Tonefilm »D.S. B. - før og nu, til
Raadighed for Foredragsforeningen, hvis Medlemmer fyldte
den store Sal til sidste Plads.

1"ilrnen, der tidligere har været omtalt her i Bladet, 
blev modtaget med Bifald. 

I en efterfølgende Film fremvistes den af Pressen 
saa heftigt omdiskuterede »Danmarksfilmen«, iscetlesat af 
Arkitekt Povl Henningsen (Va' mæ' Kulturen). Denne 
Film, der er tænkt som et Hjælpemiddel til at vise Folk 
i frem mede Lande Danmarks Ansigt, skildrer Dan.mark.� 
Natur i Samspil med det daglige Arbejde her i Landet, 
og den giver Tilskueren et levende Indtryk af vort _natur-
skønne og flittigt arbejdende Land. S. Stenl,;'!Jist.

Forflyttelse efter Ansøgning: 

Lokomotivfører L. J. Berg, Horsens, under 7.-2.-36 
til Aarhus H. 

Afsked: 

Lokomotivfører N. P. A. Kildevang, Københavns God -
banegaard, efter Ansøgning paa Grlilll.d af Svagelighed 
med Pension fra 31.-3.-36 (min. Afsked). 

Lokomotivfører C. H. Lysholm, Langaa, efter Ansøg
ning paa Grund af Svagelighed med Pension fra 30.-4-.-
36 (min. Afsked). 

Lokomotivfører C. E. Anderson, Aarhus H., efter An
søgning paa Grund af Svagelighed med Pension fra 30.-
4.-36 (min. Afsked). 

Overgung til anden Stilling c,f Helbredshensyn: 

Lokomotivfører H. V. Jepsen, Fredericia, fra 1.-2.-36 
til Kontorist i Fredericia. 

Lolcomotivførerafclelingerne: 

Østerport Afd.: Kassererens Navn og Adresse rettes til: 
N. P. Nielsen, Ole Suhrsgade 4-, 3. København K. 

Korsør Afcl.: Kassererens Navn og Adresse rette til: 
J. K. Olsen, Dyrehegnet. 

Esbjerg Afcl.: Formandens Navn og Adresse rettes til: 
N. M. Hansen, P. Gydesvej 43.

Frecleriksha'/Jtl Afcl.: Formandens Navn og Adresse
rettes til: Carl Petersen, Koktvedvej 24. 

Langar1 Afd.: Kassererens Navn rettes til: M. Wollen
borg. 

Gedser Afcl.: Formandens Navn rettes til: C. J. Chri
stiansen. 

Tønder Afd.: Formandens Navn og Adresse rettes til: 
R. E. Vilmar, Horupsgade 6. 

Lolcomoti'llfyrbødera.fdelingerne: 

Roskilde Afd.: Kassererens Navn og Adresse rettes til: 
K. Albeck, Eget Bo 21.

Gedser Afd.: Kassererens Navn og Adresse rette til:
H. Sigborg, Strandgade.

Langaa Afd.: Formandens Navn og Adresse rettes til:
N. V. Sørensen, Viukelvej.

Sønclerborg Afd.: Fo1'mandens Navn og Adresse rettes
til: K. Hansen, Østergade 5, St. 

Tønder Afcl.: Kassererens Navn og Adresse rettes til: 
V. Mortensen, Dragonvej 16.

Optagelse af ekstraordinære Medlemmer: 

Følgende pensionerede Lokomotivførere er oplaget som 
ekstraordinære Medlemmer pr. 1. Februar 1936: 
K. T. Florentz, Nclr. Frihavnsgade 12 A, København 0. 
V. 0. Hansen, Godthaabsvej 43, 4., København F.
C. E. Beich, Gl. Torv 3, Frederikshavn.
M. P. Madsen, Kalundborgvej 20, Slagelse.

Nærværende Numme-, er afleveret paa Avispostkontoret den 19. Februar 1936. 

REDAKTION: Soph. Jensen og E. Kuhn, førstnævnte 
ansvarhavende. Reventlowsgade 28, København V. 

Telefon Central 7708. 
·lJdgaar 2 Gange mdl. - Abonnemen•tspris: Kr. 6 aarlig

Tegnes paa alle Postkontnrtw i Skandinavien.

ANNONCE-EKSPEDITION: 
Reventlowsgade 28, København V. 

Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-4. 
Postkonto 20 541. 

----------'--------------------

Fr,�deriksberg Bogtrykkeri, Howitzvej 49. 
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