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. -OKOMOTIV IDEN 

. ORGAN FOR DANSK LOKOMOTIVFØRER oG LOKOMOTIVFYRBØDER-FORENING. 

Nr. 23. 1. December 1909. 9 : Aarg. 

En ng Art Kulf orsgningsanlæg for 
Lokomotiver. 

Efter hvad der meddeles os, foretager 
den kgl. Jernbanedirektion i Kain for Tiden 
Forsøg med en ny fremgangsmaade ved 
Lokomotivernes fo rsyning med Brændsel. 
Kullene oplagres nemlig paa Taget af Lo-
komotivremisen. 

Herved skal ikke alene Kulindladningen 
foregaa mere bekvemt og uden Tab af Tid, 
men paa Stationer , hvor indskrænkede 
Pladsforhold forhindre en større Oplag-
ring, vil denne Anvendelse sandsynligvis 
faa en stor Betydning. Omend et saadant 
Kulanlæg ikke overflødiggør et Oplag, saa 
indskrænker dette sig dog til de saakaldte 
»Krigskul«. Disse fornyes kun for hvert 
andet til hvert fjerde Aar og kan derfor an-
· bringes paa ubenyttede og afsides liggende 
Pladser. 

Det nye Anlæg er udarbejdet af fir-
•maet J. Pahlig i Koln-Zollstock og er plan-
lagt paa følgende Maade: 

Det med et særligt Tag forsynede Kul-
oplag er beliggende i en Bredde af 6 Meier 
foroven paa den bageste Del af den cirkel-
formede Lokomotivremise. Ben tilladte Op-
,Jagringsh~jde udgør 3 Meter, hvorved der 

gennem et parallelt med det straa leformede 
Remisespor bagved beligge nde Mellemru m 
paa 6 Meter dannes et Oplagringsrum paa 
6 X 3 X 6 = 108 Kubikmeter fo r ca . 90 
Tons Kul, der er disponib le for hvert Spor. 
Efter Beregningen vil Beh old nin gen, saa-
fremt der daglig til hvert Spo r afgi ves 9 
Tons Kul, række til 10 Dage. 

for at kunne bære den mægtige Væg t 
maa den bageste Del af Remisen afstives, 
hvilket sker uden synderlige Vanskeligheder, 
selv ved Omændringen af for haandenvæ-
rende Remiser. forude n Remisens yderste 
Ringmur anbringes en Jernsøjle imellem 
Sporene, svarende til den fo rannævnte Bredde 
i 6 Meters Afstand fra Ringmuren. Søjlerne 
er ikke hindrende for Arbejdet i Remisen, 
idet som Regel Sandovnene har deres Plads 
her. Lokomotiverne køre ind - i Remisen 
med Tenderen foran, indtil denne staar un-
der en fra Oplaget nedhængende Tragt, som 
er indstillelig. Kullene gl ider derefter gan-
ske langsomt og uden Støvudvikling ned 
paa Tenderen. Forekommer det, at Kullene 
er særlig støvrige, staar Lokomotivets Sprøj-
teindretning til Tjeneste (et praktisk og i 
sanitær Henseende overordentlig nyttigt Ap-
parat, der desværre stadig savnes paa Lo-
komotiverne herhjemme). Imellem Kuliageret 
og Tragten findes en Vægt til Afvejning 
af Indholdet. 



Transporten af Kullene til Oplaget fore-
gaar ved Hjælp af en Elevator, som enten 
direkte fra Jernbanevognene, eller hvor der 
findes Bunker, da befordrer disse op til en 
over Kuloplaget løbende Hængebane. 

Til Fordelingen af Kullene fra lageret 
er 2 a 3 Tipvogne, som drives ved Haand-
kraft, tilstrækkelig, medens 'Elevatoren er 
forsynet med Elektricitet. fremdrivningen 
af Jernbanevognene til Elevatoren foregaar 
ved Hjælp af Elektricitet ge_nnem et Spil. 
Af Arbejd skraft behøves kun 2 Mand, hvoraf 
d.en ene er beskæftiget foroven og den 
anden forneden. 

Selvfølgelig vil et saadant Anlæg ikke 
være rentabelt ved mindre Depoter. Lige-
ledes kan der, indtil nærmere Resultater 
foreligger, ikke med Nøjagtighed afgives 
nogen Erklæring om, hvor mange Spor en 
Remise bør indeholde for at virke med den 
største Økonomi. Foreløbig er 10 Spor 
fastsat so m laveste G rænse. 

V derlig er und er Ove rveje Ise, hvorvidt 
Kulindladnin gen ogsaa bør omfatte Bri-
ketter. 

Til Slut skal bemærkes, at den foran 
omtalte Kultagning ogsaa godt kan foregaa 
udenfor Rem isernes Indkørselsporte, naar 
til Eksp. Oplaget anbringes foran paa Re-
misebygningen. Dermed vil frygten for at 
faa Remisen tilsmudset med Kulstøv bort-
falde, men paa den anden Side fremkom-
mer den Ulempe, at de indvendige Støtter 
(Søjlerne) til Afstivningen af Ta ganlæget 
kommer til at indtage en meget uheldig 
Plads, forud en at Oplagets Areal formind-
skes. 

Folketingsmd. Jørgensen-Ougtved 
og 

Lønningsloven .. 
Som bekendt var folketingsmand Jør-

gensen-Ougtved en inkarneret Modstander 
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af Lønningsloven. Hans Aversion moct 
denne synes at være bleven et fast Num-
mer i hans Lirekasse, som aflires, naar og 
hvorsomhelst Lejlighed gives, uden dog 
samtidig at medgive sine Udtalelser en Kom-
mentar_ om Prisstigningen paa Livsfornø-
denhederne. Ved 1 ste Behandling af fi-
nanslovforslaget for 1910-11 den 15 Novbr. 
udtalte Jørgensen-Ougtved bl. a. : -

Nej, det er bedre, at vi søge Aarsa -
gen til den Misere, vi have i Øjeblikket, an-
dre Steder, og jeg vil have Lov at sige det 
her. Jeg sagde det i Tide, den Gang vi 
havde de store Lønningslovforslag, at de 
vilde komme til at trykke os, naar vi først 
skulde til at afholde de deraf følgende Ud-
gifter. Jeg sagde det i Tide, og den Gruppe, 
hvo rtil jeg hører, stemte ikke for disse Løn-
ningslove, for vi kunde godt se, hvor det 
vilde bære hen. Og det var saa meget 
mere forkasteligt at vedtage dem, som det 
allerede den Gang havde · vist sig, at de-
økonomiske forhold vare begyndte at blive 
betænkelige. Efter min Formening er Gen-
nemførelsen af den Lønnin gslov, vi fik i 
1908, den største Uret, . som nogen Sinde 
er g jort det arbejdende Samfund. Vi havd.e 
faaet Lønningslove i 1902, 1903 og 1904 
for alle vore Etater, og de blev fra alle Si-
der betragtede som passende efter Forhol-
dene og Tiderne. Saa skt:te det ved et 
ganske tilfældigt Sammenspil fra mange for-
skellige Sider, at disse Lønningslove paa 
uhyggelig Ma.ade, kan jeg ge rne sige, kom 
ind i Tinget og bleve vedtagne. Jeg vil 
minde om, hvorledes de Herrer have stillet 
sig. Jeg vil bede de ærede Medlemmer' 
læse, hvad den højtærede nuværende Kon-
sejlspræsident sagde om Lønningslovene. 
Aldrig har jeg hørt nogen Mand her i Tin-
get udkaste Trusler mod Tinget som dem, 
den højtærede Konsejlspræsident fremkom 
med. Hans Udtalelser vare udelukkende 
Trusler med Hensyn til, hvad der vilde ske, 
hvis vi ikke vedtog dem. Det var en Uret, 
som vilde svie længe til os. Vi begik den 
Uret, at 5/6 af Landets Befolkning have 
mindre at leve af i Gennemsnit end den. 



favest lønnede Statsfunktionær. Det er en 
Uret saa stor, at de t vi l vare mange Aar, 
-inden vi faa den gjort god igen. (Afbry-
delse). De Herrer Socialdemokrater le! Jeg 
husker godt det Vaaben, de brugte den 
·Gang. De sagde: Vi skulle højne Nive-
,auet for disse Funktionærer, og naar vi faa 
Lønningerne satte op her, skulle vi højne 
det for de andre. Men hvad have de nu 
at højne det med? Nu have de givet Pen-
gene hen til de andre. Inden vi løbe li-
nen ud, komme vi til at udgive 10 Milli-
oner om Aaret herti l, og enhver vil forstaa, 
hvad 10 Millioner betyde for et Budget 
paa nogle og halvfems Millioner. Hvis Kra-
vene havde været berettigede, vilde jo al 
Diskussion derom høre o p, men vi havde 
for faa Aar siden faaet Lønningslove, som 
fra a lle Sider vare blevne anerkendte som 
t ilstrækkelig fy ldestgørende. Enhver ved, 
hvorledes disse Love bleve m~dtagne. De 
kom som en Bombe, de bleve modtag ne 
med en Forbavselse, som man aldrig havde 

et Mage til. 
Det er ingen Hemmeligh ed, at en stor 

Del af Tingets Medlemmer i Vi rkelig heden 
var imod d isse Love, men Skæbnen vilde, 
.at de skulde vedtages i det Ø jeblik, og det 
var, so m sagt, uheldigt. Jeg har hørt mange 
Ytringer i den Hensee,de, og jeg siger, at 
var Alberti-Kraket kommet et Aar før, vare . 
vi blevne fri fo r dem. Nu vilde ingen 
tænke paa at ko mme med dem, ikke engang 
Socialdemokraterne vilde vove paa at tale 
o m dem og stemme for d~ m. Nu have de 
Brug for Pengene andre Steder, men nu 
have de g ivet dem bort. Der kunde ellers 
nok være Brug for dem nu, der er forhold 
i Kjøbenhavn, so m Statskassen nok kunde 
have nødig at hjælpe paa. Arbejdsløsheden 
er større end ellers, men nu kunne de 
Herrer se, . hvad de have ·rn at højne Nive-
auet med. Nej alle den Slags Teorier 
hjælpe ikke. At den lavest lønnede Funk-

•tionær har mere i Løn, end 5/G af Danmarks 
Befolkning gennemsnitlig have i Indtægt, 
mener jeg er en stor Uret. Jeg mener, at 
·vore Statsfunktionærer bør staa i Klasse 
,med de andre Samfundsborgere. Jeg har 
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ikke stemt for disse Love, jeg har modar-
bejdet dem, saa længe jeg kunde. l (En 
Stemme: De stemte for Officerslønningerne). 
Det er en Selvfølge. Naar den ene faar, 
maa den anden ogsaa have, det er sikkert. 
Det skal man nok lære af Erfaring, at naar 
det ene Hold faar Forhøjelse, kan man 
umulig unddrage det andet Forhøjelse. De 
Herrer gøre et stort Nummer ud af dette 
med Officerslønningerne, men for Amt-
mandslønningerne stemte de dog. Mulig 
stemte de ikke for, at Departementcheferne 
fik forhøjede Lønninger, men det nytter 
ikke, de gøre sig store paa noget saadant, 
naar de gaa med til at give de mange Penge 
ud. Nu kunne de Herrer jo fortælle dem, 
hvis Vilkaar de ville højne, hvor Pengene 
ere gaaede hen, og at der nu ingenting er 
at hjælpe med , men det ville de helst 
skjule. 

De Herrer have et eget Snit paa at 
fø re Lønningslove igennem. Jeg hnsker fo r 
et Par Aar siden, hvorledes de brugte en 
Mængde Love som Agitat ions middel , og 
jeg husker, at et Par Aar i Fo rvejen talte 
det ærede Medlem fra Kjøbenhavns Amts 
2den Valgkreds (K. M. Klausen) en hel 
Del om, at vore Tjenestemænd maatte have 
hver syvende Dag fri , so m alle andre Men-
nesker have det - det Ag itat ionsmiddel 
har han brugt længe. Da Sage n kom fo r 
Udvalget, blev der talt om dette Spø rgs-
maal, og vi vare af den Menin g, at der 
maas ke kunde være nogen Rimelighed i at 
g ive den11e fridag, men ganske vi st under 
den Forudsætning, at det skulde fradrages 
i de Lø nninger, som vare fo reslaaede. Men 
da de Herrer hørte det, tav de ganske stille 
med dette Krav. Saasnart det begynder at 
lysne i den finansielle Horisont, s kal det 
ikke vare længe, inden de ærede Medlem-
mer og andre komme med deres fordrin-
ger. Naar der er gaaet 2 Aar, ville de nok 
komme med f<rav om, at Funktionærerne 
skulle have, hvad de ikke maatte faa den 
Gang, nemlig over 20 pCt. Tillæg. Det vil 
koste Statskassen mindst ¼ Mill. Kr. , og 
faa de saa hver syvende Dag fri, vil der 
ogsaa dertil gaa 1/2 Mill. Kr. I fjor blev 
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der tillagt Lønningsklasserne 565,000 Kr. i 
Henhold til tidligere Forudsætninger, fordi 
de andre havde faaet, og saadan vil det gaa 
helt igennem. 

Efterhaanden som vore Etater forøges 
i Tal, vil denne urimelige Lov gøre sin 
Virkning, og vi ville komme langt op imod 
de 10 Mill. Kr., inden vi naa at give dem 
de Tillæg, de skulle have, ja maaske ere vi 
der allerede. Det blev i Fjor godtgjort af 
den højtærede daværende Finansminister, 
det nuværende ærede Medlem fra Æbeltoft 
(N. Neergaard), at Udgiftsforøgelsen ved 
Lønningsloven af 27. Maj 1908 var 7,800,000 
Kr., de andre Paalæg ere komne til siden. 
Det er uomtvisteligt, at det er der, Hunden 
ligger begravet, det er det, som har gjort 
vor økonomiske Stilling saa slet. Der tales 
om de 31 1/2 Mill., men de repræsentere kun 
3 Aars Udgifter til de forhøjede Lønninger, 
og det er Forhøjelser, som man kunde have 
sparet uden at gøre Uret mod dem, som 
fik dem, men vi have derimod gjort Uret 
imod det øvrige Samfund. 

Det er uhyggeligt at se den Jagen, 
der er efter Statens Pladser. Man . nøjes 
ikke med gode Anbefalinger, Folk skulle 
protegeres ind i Statens Tjeneste, naar de 
overhovedet skulle komme der, men er det 
retfærdigt overfor det øvrige Samfund ? Der 
er sikkert mange unge · Mennesker, som 
uddanne sig i den Tro, at de kunne komme 
i Statens Tjeneste, men de komme der aldrig, 
·og deres Løbebane er da i mange Hense-
ender ødelagt, fordi dette Haab er glippet 
for dem. Det forekommer mig, at selv om 
der lyder nok saa mange Røster, selv om 
det ær~de Medlem fra Ringkøbing (I. C. 
Christensen) i sin Tid sagde, at Staten skal 
være en god Arbejdsg iver og til Gengæld 
forlange et godt Arbejde af sine Funkti~-
nærer og forlange, at de ingen Opposition 
skulle gøre, tror jeg ikke, at den Slags Ad-
varsler nytter. Nej , der er kun en Regel, 
den højtærede Regering har at bygge paa 
ved Lønningstillæg, det er, hvor stærk en 
Tilslutning der er fra andre Sider. Vi skulle 
selvfølgelig have kvalificerede Folk, og hel-
digvis have vi mange af dem her i Landet. 
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Men naar man ikke gør Embederne bedre, 
end at de kunne staa nogenlunde jævnsides 
med andre Erhverv i Samfundet, har man 
den bedste Regulator, der gives. Desværre, 
Tingen er ordnet, som sket er, men lad os. 
saa sige det, som det er: Der have vi den 
Kræftskade, som er Skyld i den øjeblik-. 
kelige Misere, vi staa i, og det er en Skade,. 
der vil følge os mange Aar. 

* * * 

Hvor meget, der har ligget til Grund , 
for Statstjenestemændenes Lønforøgelse, vil 
bl. a. fremgaa af en Meddelelse fra Social-
økonom Dr. phil. Mackeprang om Prisstig-
ningen paa livsforn ødenheder i Perioden 
1905-09. 

Ved mine Beregninger har jeg brugt 
Tallene for Februar Maaned , idet de plejer 
at vise Aarets Gennemsnitspriser. Under 
Perioden fra 1905 viser der sig for næsten 
alle Varer en betydelig Prisstigning: 

Rugbrødet er steget - alle Tallene 
taget ca. - fra 56 til 60 Øre. Hvedebrød 
fra 171/2 til 20 Øre. Æg fra 1 Kr. 45 Øre 
til 1 Kr. 75 Øre. Margarine fra 56 til 67' 
Øre. Kød fra 60 til 65 Øre. 

Nogle enkelte Varer: Mælk, Mel og· 
Gryn viste ved Periodens Begyndelse Ten-
dens til at holde sig uforandret ; men des- -
værre blev Løfterne ikke opfyldte; det eneste 
Lysglimt betegnede Sukker, Th.e og Kar- . 
tafler. 1 

I Løbet af Aaret 1907 steg alle Land-
brugsprodukter stærkt, og Kartoflerne blev 
til sidst nødt til at følge med. Og efter-
haanden bredte Prisstigningen sig til alle-
de øvrige Fødepiidler. 

Det er med andre Ord saaledes, at 
det i Løbet af de fire Aar er bleven 9- 10 ° /o 
dyrere at leve; og ens Hustrµ kan da med 
Rette• gøre Krav paa at faa sine Hushold-
ningspenge forh øjet med en tilsvarende 
Procent. Men hvis nu Jørgensen-Ougtved 
havde været Trafikminister, og ikke _vor:· 
Indtægt var steget - hvad saa? 



Moderation -? 
for nogen Tid siden udgik der en 

Meddelelse fra Generaldirektionen (Ordre 
138), der sikkert blev modtaget med ublan-
det G læde, men som G læden er kortvarig, 
er der ogsaa her blandet Malurt i, idet Re-
stauratørerne synes at have en anden Op-
fattelse af O rdrens O rdlyd, eller ogsaa er 
den affattet saaledes, at det kun er de Tje-
nestemænd, der har forud planlagte Ture 
og som f ølge deraf har deres Mad med 
hjemmefra, der kan faa en Moderation, som 
de faktisk ingen Nytte har af. 

Det hedder nemlig under A: 

Til det rejsende Tjenestepersonale: 
1 Kop Kaffe 8 Ø re. 
'/2 f l. skattefrit ØJ 8 Ø re. 
Smørrebrød 6 Ø re, o. s. v. 

NB. Det bemærkes, at Moderationen ku n 
indrømmes for Varer, der serveres og 
nydes i Ill. Kl. Restau ration. 

Under B hedder det: 
Til det stedlige Personale leveres Maal-

tider og alkoholfrie fo rfriskninger efter Af-
tale til 25 ° /o under Publi kum s Pris. 

Samme Dag, som O rdre 138 traadte 
i Kraft, steg Prisen i Struer for Kaffe til 10 
Ø re pr. Kop, skattefri t Ø l ud af Hus til 15 
Øre. I Skive steg Smørrebrødet til 9 Øre 
for det . stedlige Per.sonate. 

Man skulde nu mene, at saafremt Re-
servepersonale sendes ud paa en Tur, 
kunde der forlanges Varer efter Prislisten 
- men nej, der er i saa Henseende ogsaa 
vinket af og med den Motivering, at Perso-
nalet hører til det stedlige. 

Saadanne f;ortolkninger synes at være 
ret uheldige og skærer O rdrens humane 
Tilsnit bort. Det hænder ikke sjældent, at 
Reservepersonalet med kort Varsel sendes 
ud paa en flere Dages Tur. Da forholdet 
nu er dette, at f ører og fyrbøder ikke 
samtidig maa forlade Maskinen, vilde det 
være rimeligt, at f øre ren kunde sende sin 

Fyrbøder afsted for at hente de fornødne 
Spise- og Drikkevarer. 

Som Ordren er affattet, bliver der i 
Virkeligheden to Priskuranter for samme Art 
Tjenestemænd. Det naturligste vilde være, 
om man undlod denne Skelnen mellem A 
og B, men i Stedet for havde indført den 
Passus, at Moderationen gælder for enhver 
uniformeret funktionær, der er i Tjeneste. 
Derved havde Ordren været klar og ligetil 
og ikke g ivet Rum for fortolkning. 

I. A. 

' D. L. & L. F. 
Indsendt. 

Hr. Redaktør! 
Kunde De ikke oplyse mig om, hvor-

ledes det gaar med det forslag (Lokomo-
tivpersonalets Normering med Skindtrøjer), 
som jeg indbragte paa Hovedgeneralforsam-
lingen 1905 ; det blev vedtaget at frem sende 
Ansøgning derom, saa snart det viste sig, 
at Uniformskommissionen ikke normerede 
Lokomotivpersonalet med fuld Uniform. 
Jeg finder det mærkeligt, at vi snart er de 
eneste indenfor Statsbanerne, · der ikke faar 
det praktiske Beklædningsstykke udleveret; 
selvfølgelig kan det være lige saa mærkeligt, 
at vi ikke faar fuld Un.jform, da Lovgiverne 
sikkert har forstaaet det saaledes, da de 
dikterede vore Løn ninger; men jeg kan ikke 
tænke mig, at vor ellers udmærkede Or-
ganisation har slumret, hvorfor det vilde 
interessere at se den Motivering, Admini-
s trationen har ledsaget det eventuelle Afs lag 
med. 

Da jeg nu har Pennen i Haanden, 
kunde jeg ønske at omtale en anden Sag, 
som~ har stor Interesse for Lokomotivper-
sonalet, nemlig Rangerførernes Forfremmelse. 
Jeg ser paa finansloven, der er foreslaaet 
23 Lokomotivførere ; det er jo ikke noget 
imponerende Tal, naar Hensyn tages til, at 



der er ca. 200 Fyrb., der til Stadighed for-
retter Førertjeneste, og jeg haaber, at den 
ærede Hovedbestyrelse henleder den nye 
Trafikministers Opmærksomhed paa dette 
Forhold. 

d. 18/11 1909. 

* * 

Ærb. 
Th. Jensen, 

Odense. 

* 

Til Hr. Jensens forespørgsel skal vi 
bemærke, at der i 1906 til Ministeriet blev 
indgivet Andragende om Beklædningsgen-
stande for Lokomotivpersonalet. Den 31. 
Jan . 1907 modtog Hovedbestyrelsen Svaret, 
der vat afslaaende. 

Den 17 /s - 08 blev der indg ivet et for-
nyet Andragende, der resulterede i, at finans-
udvalget overlod det til Admini strationen at 
ordne Spørgsmaalet ad administrativ Vej. 

Imidlertid strandede Spørgsmaalet efter 
Forlydende derved, at der samtidig rejstes 
Krav om, at Baneafdel ingens Personale ogsaa 
skulde normeres med · fuld Uniform. fra 
at dreje sig om 1100 Mand vild e det komme 
til at omfatte ca. 4000. Af økonomiske 
G runde bl ev Spørgsmaalet derfor stillet i 
Bero. Spørg smaalet om ensartet Beklæd-
ning fo r Lokomotivpersonalet er dog ingen-
lunde lagt til Side, saa det af den Grund 
er bleven en Slumrepude for Hovedbesty-
relsen. Tværtimod vil der bliver søgt nye 
Udveje for dets Løsning. 

Med Hensyn til Spørgsmaalet om 
Rangerførernes forfremmelse har Hoved-
bestyrelsen · haft foretræde hos den fore-
gaaende Trafikminister Ths. Larsen, 3 Dage 
førend han abdicerede. Det kan næppe 
have nogen eminent Betydning for os, at 
han stillede sig meget velvillig til vore Krav 
om Rangerførernes Forfremmelse og Loko-
motivformandspladsernes Besættelse. Me-
dens disse Linier skrives, vil der ske Hen-
vendelse til den nuværende Minister saavel 
om ovenstaaende Emner som om Regler 
for Forhandlingsret. 

At man under de nuværende fortviv-
lede finansielle Forhold maa være endog 
meget . varsom med Fremsættelse af Krav, 
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der er ensbetydende med Udgift for Staten" 
hvis man da vil have rimelig Udsigt til at 
faa dem gennemførte, vil formentlig tilstræ~-
kelig tydeligt fremgaa af Finansminister 
Brandes' Udtalelser i Folketinget den 16 /11 
d. A.; han udtalte bl. a.: 

Det ærede Medlem (N. Neergaard) nævnede 
Lønningskrav. Jeg tror ikke, jeg tager fejl i, at det 
ærede Medlem nævnede nye Lønningskrav fra Stats-
funktionærer. Jeg kan ikke i dette Ø jeblik, og det 
kan vel ingen forlange af mig, ganske bestemt 
udtrykke mig derom, men fo r mig staar det saa-
ledes, at Stillingen er den, at man her i Tinget 
absolut maa nægte selv berettigede Lønningskrav. 
Selv til funkti onærer, Embedsmænd o. s. v., som 

· komme og sige: Det er urimeligt, at der ikke nu 
gives til os, for vi ere ganske ligestillede med dem, 
der have faa et før, maa vi sige : Ja, I have Ret i 
Begrundelsen; men der er ingen Mulighed for at 
opfylde eders Krav, for naar der ingen Penge er, 
er der ingen Mulighed for at imødekomme selv de 
mest berettigede Krav. Red. 

* * 
* 

fra 1. September d. A. er der dannet 
en ny Kransekasse ved Skanderborg Afd. 

Den gamle Kransekasse gav Krans til 
Lokomotivpersonalet uden Hensyn til , om 
de var Medlemmer af D. L. & L. f. eller 
ej. Paa et Møde d. 2. Aug. blev det ved-
taget at danne en ny Kransekasse udeluk-
kende for Medlemmer af D. L. & L. F. 

Den nye Kransekasse giver Krans til . 
afd øde Medlemmmer af D. L. & L. F., og 
Meddelelse om , Dødsfald bedes sendt ti l 
formanden Lokomotivfører Møller eller til 
Kassereren Lokomotivfyrbøder Bennekou. 

V. M. 

* .. 
* 

Dansk Lokomotivmands Forbund. 
Der er til den 8de Decbr. indvarslet 

et forberedende Møde i Aarhus om Opret- · 
telsen af et Dansk Lokomotivmands Forbund. 
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·sygekassesagen. 
Under den af os i »Vor Stand « Nr. 21 

(Jernbane-Tidende Nr. 22) fremsatte Rede-
gørelse af vort Standpunkt i S_ygekassesagen 
har D 'Hrr. Friis-Skotte, Ch. Petersen, Tietze 
og Willerup skrevet et længere Indlæg, rigt 
paa Ord, men fattigt paa Argumenter, nær-
mest et Opkog af det tidligere fremsatte. 
D 'Hrr. 's · Bemærkning om, at vi har faaet 
deres Redegørelse forkert i Halsen og ere 
fornærmede, skænker vi dem; ligeledes den 
Udtalelse, at vi har søgt at inddrage For-
manden i vor »Fornærmethed «; - det er 
netop D'Hrr. , der paa en mindre heldig 
Maade har inddraget formanden under 
Diskussionen. D' Hrr. skriver, at Mindre-
tallet har tilsidesat Melemmernes Interesser 
i Spørgsmaalet om Lægernes Stilling, uagtet 
Forholdet nu er dette, at Lægerne antages 
og afskediges af Repræsentantskabet uden 
nogensomhelst Indblanding af Administra-
tionen, og Lægerne ere derhos bundne af 
deres Tavshed spligt, saa alt det forfærdelige, 
der vil ske, naar Statsbanerne har Ret til at 

pø rge Lægen, f. Eks. om der er Udsigt 
til, at en Interessent, der har været syg i 
1/2 Aar, kan komme sig eller ej o. s. v., 
nærmest er noget, der spøger i D 'Hrr.'s 
Fantasi. D'Hrr. burde ogsaa ~ave oplyst, 
at Statsbanerne for at anbefale de nye Sta-
tutter til Mini steriets Approbation udtryk-
kelig har forlangt, at Bestemmelsen om at 
affordre Lægern e Erklæ ring om Interes-

enters Helbredstilstand optages i Statut-
tern.e. Da nu de nye Statutter giver Inter-
essenterne yderligere, ikke hidtil hafte Goder, 
bør ingen, der virkelig har Interessenternes 
Tarv for Øje, modsætte sig et saadant For-
langende, saa meget mindre som der i nu-
gældende Bestemmelser Cirkulære Nr. 5 -
om Lægetilsyn med Interessenter - i § 10 

. s taar: 

» Lægerne ere pligtige til uden Betaling 
at udstede Dødsattester o. s. v. samt 
.endvidere andre almindelige Atte_ster og 
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Erklæringer vedrørende Interessentens For-
hold til Statsbanerne« 

og nu ønkes de samme. Ord indsat i de 
nye . Statutter. Et saadant Forlangende kan 
dog ikke siges at være uberettiget. 

Med Hensyn til Kassens Styrelse saa 
maa vi trods alle D ' Hrr.'s Paastande holde 
for, at der vælges kredsvis, og kun l bliver 
valgt af hver Kreds. Derved vil den ret-
færdigste Valgordning finde Sted, og de 
beslægtede Tjenestekategorier komme til at 
stemme sammen. · 

D ' Hrr. skriver videre, at de kan frem-
drage et Eksempel til, hvor vi ikke har vare-
taget Medlemmernes Interesser, idet vi for-
søgte at svække Revisorernes Stilling over-
for Ministeriet. 

Heller ikke her oplyses de virkel ige 
Forhold ; vi kommer til at oplyse den Sag 
noget nærmere. 

Jndtil 1901 oppebar Statsbanernes 
tvende Sygekasser aarl ig ca. 16,000 Kr. i 
Indtægt fra Allan Dahl for Avertissements-
opslag . . Da nu Kontrakten opsagdes, til-
stodes der Sygekasse rne af Statsbanerne et 
lignende aar ligt Beløb som Erstatn ing her-
for. I 1907 - 1908 fik et Selskab Ret til at 
reklamere paa Statsbanerne. Vi antog dog 
ikke, at D'Hrr. vare saa naive, at de virke-
lig troede, at Sygekassen baade kunde oppe-
bære Erstatni ng for Indtægten af Avertisse-
mentsopslagene og samtidig Indtægt fra det 
nye Selskab; nej , saa flot er Statskassen 
heller ikke; men da Statutterne siger, at 
Tvi stespørgsmaal afgøres ved Ministeriets 
Resolutio n, var hele Repræsentantskabet 
ganske se lvfølgel ig enigt om at indanke Sa-
gen for Ministeriet, og da Sagen saa afgjor-
des af dette med, at den nye Avertisse-
mentsindtægt skulde tilfalde Statskaslsen, 
skulde man synes, at nu var Sagen afgjort; 
men nej, Flertallet satte atter en Skrivelse 
op til Ministeriet - vel nærmest for at af-
stive D'Hrr. Friis-Skotte og Tietze - og 
hertil vilde vi ikke være med. 

Sluttelig kun dette: D'Hrr.s Bevisfø-
relse for egen Fortræffelighed kulminerer 
dog i Forsvaret for Dr. Arnold Møllers Valg 



t il lægekyndigt Medlem fremfor den af Min-
dretallet foreslaaede, idet der fo r Dr. Arnold 
Møller - hans Dygtig hed ufortalt - i Ho-
vedsagen kun fremfø res, at han i ca. 1 Aar 
har . været Læge ved D'Hrr.s private Oe-
schaft, medens de om Posten ansøgende 
Lægers Kvalifikationer, som dog virkelig 
maa have deres store Betydning for en 
Mand i nævnte Sti lling, aldeles lades ude 
af Betragtning. 

Idet vi hermed for vort Vedkommende 
slutter Diskussionen, takker vi Dem , Hr. 
Redaktør, ford i De velvilligt har givet os 
Plads i Deres ærede Blad. 

Kjøbenhavn, November 1909. 
Chr. Owesen. Oscar Larsen. 

Repræsentantskabsvalget 
til 

Sjællandzfalsterslte Sggekasse. 

I Anledn ing af, at Jernbaneforeningen 
har foreslaaet, at Maskinafdelingens fl eraarige 
Repræsentant i Sygekassen Lokomotivfører 
0. Larsen skal vrages til ford el for Togfø-
rer P. D. Pedersen, tillader undertegnede 
sig indtrængende at opfordre Kredsens 
Medlemmer til at stemme paa Lokomotiv-
fører Larsen ved forestaaende Valg af Re-
præsentante r. 

Det forekomm er os forkasteligt, at 
Maskinafdelingen skal være uden Repræsen-
tation, og at en Mand, der har lagt saa 
stort et Arbejde i Sygekassesagen, skal ud-

. skydes af politiske Grunde. 
V. Mathiesen, Lillelund, Heding, 

Værkmester. Lokomotivfører. Værkmester. 

C. Roosen, Clausen, 
Lokomotivfører. Lokomotivformand. 

I. Møller, C. Klein, 0 . Andersen, 
Regnskabsfører. Assistent. Assistent. 

Kjøbenhavn, i N ovember 1909. 

* * * 
Som det vil fremgaa af oven staaende 

Cirkulære er der ikke blandt Jernbanefore-
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ningens Medlemmer ubetinget Til slutning 
til Jernbaneforeningens og Jernban eforbun-
dets egenmægtige Tilegnelse af Till idshver-
vene i Sygekassen. 

Det er vedtaget at opstille Lokomo-
tivfører 0 . Larsen til Genvalg samt til 
Repræsentant i Stedet for Depotarbejder 
Tietze at vælge Togbetjent Nr. 70 P. · An-
dersen, Korsø r, og skal vi indtrængende 
anmode d'Hr. Lokomotivførere at stemme 
paa 0. Larsen og Lokomotivfyrbøderne 



Il. Mallet-Ri mroth-Lo komotiv til Baltimor~e-O hi o-Bane11 . 

·-- - I I - . "r:=i=J" -.·;-:'" 
! _______ _ _:: • ..:~J..J .$ · 
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Fig. 11 a. 

paa T ogbetj ~nt P. Andersen. Ingen maa 
af Uinteresserethed undlade at stemme, thi 
Valget bør i lige høj Grao være en Protest 
mod den ensidige Retning, Jernbanefore-
ningen og Dansk Jernbaneforbund ønsker 
Valget af Repræsentanter fø rt ind i. 

Red. 
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Lokomotiver 
med 

Hjælpemaskiner. 
(Fortsat). 

Efter at nye Teorier, som gik ud paa 
ved Hjælp af en Kobbelstang at forbinde 
Maskinen med en paa Tenderen anbragt 



forkrøbbet Aksel, ikke vandt Bifald, frem-
kom i Aaret 1870 Handyside, Lebret, We-
thi og Fell med andre Konstruktioner. 

De første to Systemer Handyside og 
Lebret skal omtales her. Gennem en Hjælpe-
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delse under Anlæget af Mont Cenis Banen. 
Mens de horizontale Hjul paa denne Ma-
skine (Fig. 13 b) ved en Udrykkerkonstruk-
tion kunde sættes i Forbindelse med Driv-
hju lene', forsynedes de efterfølgende med 

f ig. · 12. Hang yside 's Lokomotiv til stærke Stigninger. 

maskine sattes en:Kædetrom le i o mdrejende 
Bevægelse, hvorved ! Maskinen ~eden'· Kæde 
seivtrak s ig opad. Ved Handysides Kon-
struktion (Fig. 12) trak Maskinen, efter fors t 
selv at have overvund et Stigningen , bagefter 
Toget op: ved Hjælp af Kæden. 

. . . 

en Hjælpemaskine, som,· hvor Forholdene 
krævede det, sku lde bevæge de}horizontale 
Hj ul. Indst illingen af disse iværksattes fra 
Forerhuset. 

Med Undtagelse af nogle enkelte Ma-
skiner vand t dette System ingen Indpas, 

fig. 13 a. Lokomotivkonstruktion fel l. 

fx'l-;;~- Fells System, der er bygget paa Grund-
lag af 'den kunstige Adhæsion, var som 
forhen bemærket allerede 20 Aar tidligere 
fremkommet gennem Krauss, hvor den før-
ste Maskine fremstilledes og fandt Anven·-

og før!St 25 Aar senere i 1905 kommer 
det atter til Syne ved » Tramway de Cler-
mont-Ferrand au Puy de Dorne« (se Fig. 
13 a og 1J b). Tiden vil nu vise, om den 
her anvendte Koblingskonstruktion_ af verti-
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fig. 13 b. 

kale og horizontale Hjul ved Hjælp af Kæ-
der ikke er et uheldigt Tilbageskridt, i hvert 
fald maa en automatisk Regulering af det 
horizontale Hjultryk mod Skinnerne dog 
anses for at være et f remskridt. Disse Lo-
komotiver, der er konstruerede af Ingeniør 
Hanscotte, er udførte af »Compagnie Fives-
Lille«. 

I Modsætning til Fell, der paa stærke 
Stigninger havde anbragt en tredje Skinne 
i Midten, anvendte Wcthli i Stedet for en 
Tandstang, der var udført af Skinnestykker, 
der dannede en ret Vinkel til Køreskinnerne. 
Han forsynede derefter Lokomotivet med en 
horizontal Valse, paa hvis Overflade an-
bragtes en Skruevinding, som skulde dreje 
sig paa den diskontinuerlige Midtskinne 
(Tandstangen). Valsen hævedes og sænke-

des ved Hjælp af en særlig Mekanisme, 
ligesom Tilfældet var ved Cathearts Tand-
hjul , der dog var tilkoblet Friktionshjulene. 
Desværre fik dette System i Anledning af 
en Katastrofe under den officielle Prøvetur 
paa Strækningen Wadenswil - Einsiedeln en 
hurtig Afslutning. Til Trods for, at Ingeniør 
Locher, der senere anlagde den verdens-
berømte Pilatusbane, paaviste, at en særskilt 
Bevægekraft af Valsen gennem en Hjælpe-
maskine vilde sikre Angreb af Skruevindin-
gen paa Skinnestykkerne, ligesom Hæve- og 
Sænkekonstruktionen gennem Valsens Ubun-
dethed vilde kunne afskaffes, forlades Sy-
stemet. Senere er Skinnestykkerne taget opr 
og almindelige friktionslokomotiver udfører 
for Tiden Tjenesten. 

Da Forholdene stadig krævede For-

f ig. 15. Tandhjulslokomotiv Riggenbach. 



bedringer og Udvidelser for at kunne over-
vinde større Stigninger, og:efter at Riggen-
bach med sin Tandhjulsbane paa Rigi 

fig. 16. Lokomotivkonstruk tion Winterthur 
til Rohrschach- Heiden-Banen. 

havde· opnaaet et særdeles gunstigt Resul-
tat, begyndte ingeniørerne at foretage nye 
forsøg med Tandstangen. 
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med Tandhjulsoverføring paa Adhæsions-
strækningen, hvis Hæve- og Sænkekonstruk-
tion frembragte forbindelsen mellem en 
Løbeaksel og Drivtandhjulet. De senere 
konstruerede Lokomotiver til samme Bane 
er derimod forsynede med en Hjælpemaskine 
(Se Fig. 16). Da forannævnte Hæve- og 
Sænkekonstruktion viste sig at være uprak-
tisk, er denn·e senere erstattet med et Kob-
lingssystem, hvo r en Art Kløer ved Hjælp af 
et Dampstempel kan bringes i Virksomhed. 
Med et paafølgende negativt Resultat tilkob-
lede Riggenbach paa sin kombinerede Ma-
skine Friktions- og Tandhjulene direkte 
sammen for derved at kunne undvære den 
ene Hjælpemas kine. K~nstruktioner som 

fi g. 17. 3 , Lokom otiv - Abt<. til bosniske Statsbaner. 

fi g. 17 a. 

Riggenbach som Leder aJ Maskinfa-
briken i Aarau (Schweiz) var den, der frem-
kom med Projektet om kombinerede Adhæ-
sions- og Tandhjulslokomotiver til St. Got-
hard- og Hollentalbanen (Se Fig. 15), idet 
han gennem et paa en mellemliggende Ak-
sel indskudt Gearhjul var i Stand til afveks-
lende at bringe Tand- og friktionshjulene 
i Virksomhed; Paa samme Tid forsynedes 
Maskinerne ved Rorschach - Heiden Banen 

denne er dog kun tilraadelige, hvor det 
drejer sig om en mindre Kraftudvikling, da 
saavel Modstanden paa uregelmæssige Stræk-
ninger som afslidte Hjulbandager i forhold 
til Tandhjulenes ensartede Cirkelinddeling 
hurtigt vil vise sig uheldig. 

Som Følge af den forøgede gennem-
gaaende Trafik og forøgede Togvægt ko_n-
strueredes et kombineret Adhæsions- og 
Tand hjulslokomotiv med fuldstændigt uaf- • 



hængige Hjælpemaskiner for begge Meka-
nismer. Den første Maskine af dette System 
leveredes i Aaret 1884 - 1885 til Hartzbanen 
Blankenburg- Tanne. Den meget enkle og 
og tillige billige Tandstang samt Tandhju-
lenes udmærkede Konstruktion , hvor 2 a 3 
af disse var fastgjort ved Siden af hinanden , 
men dog var i Stand st il at fjedre uagtet 
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typer. Selvfølgelig vakte Abts Konstruktion 
stor Opmærksomhed hos Ingeniørerne, og 
hurtigt fulgte Udførelserne i Praksis efter 
hinanden, mens Tandstangen endog fandt 
Anvendelse paa Baner med 60 cm. Spor-
vidde. 

I Aaret 1890 bragtes de første Kom-
pound-Lokomotiver med Tandhjul af Klo-

fi g. 18. ' 'u Loko motiv , Abt« til ungarske Statsbaner. 

_,, -~ I 
---- - - - -------- ----.:, 

f ig. 18 a. 

den faste Anbringelse paa en særlig Ram-
meplade, den direkte Kraftoverfø rin g fra en 
Hjælpemaskine, som kun bragtes i Funktion 
paa stærke Stigninger, men ellers sattes 
fuldstændigt ud af Virksomhed, havde her 
fremkaldt et Lystegn, der fuldstændigt op-
fyldte Betingelserne for en ful dkommen 
normalsporet Adhæsions- og Tandhjulsbane . 
Fig . 17 til 18 a viser Systemets Konstruk-
tioner, saaledes som dette har vundet Ud-
bredelse paa hele Jordkloden og i alle Spor-
bredder. 

Vel er eller det synes som saadanne 
_Konstruktioner er meget kompli.cerede, og 
dog er Høj- og Lavtryksmaskinerne med 
mere end 2 Cylindre og uden særlige Op-
gaver ikke enklere end disse Lokomotiv-

sech i Anvendelse paa Strækningen(St. Oal-
len - O ais og Abts Konstruktion paa Pike's , 
Peak. (Fortsættes). 

lokomotiver og Oans_k 
Maskini nOustri. 

Kommissionens Betænkning. 

(Fortsat.) 
Ser man bort fra Østrig, hvor de høje 

Priser som foran anført angives at skyldes 
særlige Forhold i Landet, vil det af Over-



sigten fremgaa, at man her i Landet selv i 
gode Tider ikke har betalt højere Priser end 
Udlandet ·selv, men derimod i daarlige Ti-
der har købt fo rholdsvis ganske overordent-
lig billigt - snart fra Tyskland, snart fra 
andre Lande - nemlig omtrent 10 Øre bil-
ligere pr. kg eller 11 - 13 pCt. billigere end 
de preuss iske Statsbaner, 

Paa Grundlag af de ovenfo r anførte 
O plysninger om Udlandets Lokomotivindu-
st ri har Komiteen derefter drøftet de t under 
Hovedp unkt III stillede Spørgsmaal, hvor le-
des Betingelserne er fo r herhjemme at kunne 
skabe en indenlandsk Lokomotivindustri. 

Man har været enig ·om, at disse Be-
t ingelser i fl ere Henseender maatte siges at 
være ret gunstige. Den danske Arbejder-
stand staar i In telligens fu ldt paa Højde med 
den udenlandske, og den mul igt højere 
Arbejdsløn, der betales herhjemme, vi l næppe 
lægge en indenlandsk Loko motivindustri 
Hindri nger i Vejen. Komiteen er ogsaa af 
den fo rmening, at det med dygtige t edere 
i Spidsen og ined tilstrækkelig specialud-
dannede Arbejdere vi l kunne lykkes at op-
arbejde en dansk Lokomotivind ustri , der 
vi l ku nne bygge ligesaa gode Lokomotiver 
som Udlandets og ogsaa vi l kunne naa at 
bygge dem til de Pri ser, der betales i Ud-
landet, paa samme Maade som »Scandia« 
er naaet til at kunne gøre det for Vognfa-
brikationens Vedkommende. 

Ser man hen til, at »Scand ia« i de 
sidste tolv Aar har været henved 1 Milt. 
Kroner billigere end Ud landet ved Statsba-
nernes Vognanskaffe lser, maa Komi teen for-
mene, at det maa være af Betydning at faa 
iværksat en dansk Lokomotivfabrikation. 
Tænker man sig nemlig en Lokomotivin-
dustri , der kunde arbejde sig op ti l samme 
Konkurrencedygtighed som »Scandia «, da 
v ilde den ved at forbeholde Arbejdet for 
,den danske Industri være en betydelig Vin-
ding. 

Der har imidlertid indenfor Komiteen 
været Tvivl om, hvorvidt det vilde være 
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muligt at erholde den fornødne Kapital til 
Anlæg af en saadan fuldt ud moderne ind-
rettet, konkurrencedygtig Lokomotivfabrik, 
hvis man ikke forinden vilde kunne stole 
paa en passende Støtte fra det offentliges 
Side. Det er i saa Henseende navnlig Er-
faringen fra de tidligere her i Landet gjorte 
forsøg, der har virket skræmmende. Med 
disse Erfaringer for Øje maatte derfor en 
dansk Lokomotivindustri, om en saadan 
skulde forsøges oparbejdet, paa forhaand 
være sikret imod, at ikke et ti lfældigt og 
uforholdsmæssigt lavt Licitationstilbud fra en 
udenlandsk Fabriks Side skulde hindre dens 
fortsættelse og saaledes med et Slag tilin-
tetgøre, hvad der gennem en f orsøgstid, 
der utvivlsomt vi l komme til at koste fa-
brikken betydeligt, maatte være naaet. Thi 
kun ved Mul igheden for jævnt fortsat Ar-
bejde vi l en Lokomotivindustri kunne være 
levedygtig. 

En eventuel dansk Lokomotivind us tri 
maatte derfor - paa lignende Maade som 
Tilfældet 1er i vore Nabolande - være sik-
ker paa Beskyttelse fra det offentliges Side 
imod saadan Konkurrence, der paaføres den 
ved, at Udlandet i daarlige Tider sender 
sin Overproduktion ind paa vort Marked 
fo r at underbyde vor Ind ustri ved Priser, 
der er langt lavere end dem, der betales af 
de paagældende Landes egne Bane~ 

Under Hensyn til disse Betragtninger . 
har Komiteen udarbejdet den som Bilag 8 
trykte Indsti ll ing om de Vilkaar, paa hvilke 
den formen er, at Lokomotivbygning til 
Staten vil kunne overdrages indenlandske 
fabrikker, idet det ikke har vi st sig mul igt 
af samle Komiteens Medlemmer om et af 
formanden fremsat forslag, der hvilede paa 
det af Ministeren ved Debatten i fo lketinget 
skitserede Grundlag. Efter sidstnævnte for-
slag skulde der det første Aar fra Statens 
Side betales Arbejdsløn og Materialier · efter 

- Regning, i Generalomkostninger 21 Øre pr. 
kg og i fortjeneste 6 Øre pr. kg og i de 
fø lgende Aar Udlandets Licitationspris med 



Tillæg af Beskyttelsestolden, d. v. s. Tol-
den af det færdige Lokomotiv med fradrag 
af den tilsvarende Told paa indførte Mate-
rialier, samt en Overpris, der udgjorde i 
det andet Aar 20 pCt., tredie Aar 15 pCt" 
fj erde Aar 5 pCt. og femte Aar O pCt. af 
Licitationspris + Beskyttelse. Det viste sig 
imidlertid som overfor bemærket, at der ikke 
var Mulighed for indenfor Komiteen at samle 
Enighed om en Indstilling til Ministeriet 
paa dette Grundlag, idet det blev gjort gæl-
dende, at ingen dansk Vir~somhed vilde 
turde sætte Kapital ind paa Anlæg af en 
rationel Lokomotivvirksomhed, naar man 
risikerede om 5 Aar at staa uden Beskyt-
telse i Konkurrencen med Udlandet. 

Komiteen har derefter udarbejdet den 
ovenfor omtalte Indsti ll ing, om hvilken 
det er lykkedes at samle Komiteens Med-
lemmer. 

Som det fremgaar af denne Indstilling 
mener Komiteen , at der fra Staten s Side i 
det første Aar af den . saakaldte Prøvetid 
bør betales Arbejdsløn og Materialier efter 
Regning, Generalotnkostninger med 21 Øre 
pr. kg og fortjen este med 6 Øre pr. kg li-
gesom efter det oprindelige forslag, hvi lket 
svarer til en Overpris af 20 - 24 Øre pr. kg, 
og saaledes, at der fra Statens Side herun-
der iværksættes en passende Kontrol , hvor-
ved der tillige vil kunn e tilvejebringes de i 
Mini steriets Skrivelse af 23. Mar ts d. A. be-
gærte Oplysninger om Priserne paa Mate-
riale og Arbejdsløn. I det andet Aar ind-
sti lles det, at der betales Udlandets billigste 
Licitationspris med Tillæg af den tilsvarende 
lnd førselsto!d, samt en Overpris af 20 Øre 
pr. kg i det tredie Aar en Overpris af 16 
Øre pr. kg, i det fj erde Aar en Overpris af 
12 Øre pr. kg, og i det femte Aar en Over-
pris af 8 Ø re pr. kg. Af Statsbanernes 
forb rug af Lokomotiver· skulde der da i 
forsøgstiden aarlig reserveres ca. 4 Maski-
ner pr. fabrik. 

Efter, Udløbet af denne forsøgstid for-
mener man, at Priserne bør beregnes paa 
et andet Grundlag under Hensyn til Kon-
junkturerne. 

Komiteen er kommet til det Resultat, 
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at fabrikkerne i gode Tider, - hvor man 
herhjemme ikke har modtaget billigere Til-
bud end dem, de samme fabrikker har for-
dret i deres eget Land - ikke behøver an-
den Begunstigelse end den, som ligger i 
Toldloven, og man har derfor tænkt sig 
Prisdan11elsen opstillet saaledes som i hos-
staaende Tabel I angivet: 

I. Gode Tider. 
Ti lbudspris fra Udlandet.. 123 Øre pr. kg 
Indførselstold 5 pCt. af Vær-

dien.... .. ... .. ...... . 6,1 -
Tilladt Overpris . . . . . . . . . . 0 -

Kontraktpris. . . 129, 1 -
Heraf udreder fabrikken i 

Told af Raamaterialier.. 1,7 -
Tilbudspris + Beskyttelsen 127,4 -
Beskyttel se + Overpri s ud-

gør heraf . . . . . . . . . . . . . 4,4 -

Med en Tilbudspris fra Udlandet af 
123 Øre pr. kg har man forudsat en Kon-
traktpris med en indenlandsk fabrik af 129,1 
Øre. Idet man godskriver den indenland-
ske fabrik Indførselstolden af et færdigt 
Lokomotiv - 5 pCt. af Værdien = 6 1 Øre 
- medens Fabrikken jo til Statskassen maa 
yde en Indførselstold paa Raamaterialier af 
ca. I 7 Øre pr. kg, opnaar fab rikken alene 
ved Toldloven en Toldbeskyttel se eller Over-
pris af 4,4 Øre pr. kg, svarende til 3,6 pCt. 
af den udenlandske Tilbudspris. 

Komiteen anser det imidlertid for gan-
ske umuligt, at en indenlandsk Industri skal 
kunne klare sig mod den udenlandske Kon-
kurrence i daar/io-e Tider med de'l1 gældende 
Toldbeskyttelse, og den tillader sig derfor 
at fores laa, at Prisdannelsen under ugun-
stige Konjunkturer opsti lles som angivet i 
Tabel li : 

li. Daa,lige Tider. 
Tilbudspris fra Udlandet. . 72 Øre pr. kg 
Indførselstold 5 pCt. af Vær-

dien...... .. .... . ..... 3,6 -
Tilladt Overpris. . . . . . . . . . 7,2 -------

Kontraktpris. . . 82,8 -
Heraf udreder fabrikken i 

Told af Raamaterialier .. 
Tilbudspris + Beskyttelsen 
Beskyttelse + Overpris ud-

gør heraf ............ . 

1,7 ----
81 ,1 -

9,1 -



Man har her forudsat den meget lave 
T il budspris fra Udlandet af 72 Øre pr. kg 
og foreslaar at yde en indenlandsk fab rik 
en Kontraktpris af indti l højest 82,8 Øre. 
.Af den ne Pris maa fabrikken forlod s udrede 
J ,7 Øre pr. kg af Lokomotivets og Tenderens 
tomme Vægt i Indførsel stold for Raamate-
rialier. hvorefter der kun blive en Overpris 
af 9, 1 Øre pr. kg tilovers for f abrikken, og 
i dette Belob 9, 1 Ø. er de 1 ;9 Ø . - den Be-
skyttelse, sotn fab ri kken effektivt har ifø lge 
Told loven - indbefattet (3,6 -+- 1, 7 = 1,9 
Øre), saalede_s åt · det . efter nærv.ærende for-
slag forve1ites, at der af Statskassen ydes 
9,1 -+- 1,9 = 7,2 Øre pr. kg under nævnte 
ugu nstige forhol d og i et begrænset Tidsru m. 

fo r Ministeriet vil der derefter komme 
ti l at foreligge Afgorelsen af, om Konjunk-
turerne . er gunstige eller ugunstige, saa at 
der maa ydes en Overpris, der -- svarende 
til Tidernes Gunst eller Ugunst - varierer 
mellem intet og 7,2 Øre pr. kg af det fær-
dige Lokomotivs og Tenders · tomme Vægt, 
saaledes at det højeste Beløb der kan ydes, 
se~v ved de forudsatte meget lave udenland-
ske T ilbudspriser, ikke udgør mere end 10 
pCt. af d isse som Maksimum. 

(fortsættes). 

Personalia. 
Afskediget er: 

31/ 12 09. 
·Lokomotivfører Nr. 27 S. A, Jørge.nsen, Glyngøre 

3 1/1 10. 
Lokomotivfører Nr. 136 P. D. Frederiksen, Kbhavn. 

G. 5 
Lokomotivfører Nr . .53 A. Jlkjær, Aarhus H. 
alle efter Ansøgning og med Pension påa Grund 
af Svagelighed. · 
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Bytning. 
En Lokom otivfø rer i Korsø r ønsker at 

bytte med en Kollega i Kjøbenhavn til 1 ste 
April 1910. 

Billet mrk. Z modtager Red. 

Tandlæge WJh. Amsinck 
Vesterbrogade 45 

(Vesterbrotorv - Hjørnet af Gasværksvejf 

behandler Jernbanesygekassens Interes-
senter efter Sygekassens Takst. 

Spiller De hjemme? 
Forsøg engang mit nye Kla ver-

<;1/bum "Det grønne Hefte", som 
altid bringer et Dusin af de mest 
efterspurgte Musik-Nyheder. Et Prø-
vehefte kan bestilles og Abonnement 
tegnes hos miri Broder, Lokomotiv-
fører VILH. JESPERSEN, Kjøben-
havn H. Heftet kan ogsaa faas for 
Vio lin. Pris 1,25. 

Ærbødigst 

li] Olfert Jespersen, li] 
F.bilOgaarOsgaOe 3, Kjøbenhavn. 

Adressefortegnelse. 
formanden: 

Lokf. Chr. Christensen, Jernbanevej 29, Es-
bjerg. 

Hovedkassereren: 
Lokf. 0. Larsen, Svanholmsvej 16 111, Kjø-

benhavn V. 
Redaktionen: 

Lokf. P. Hansen, Ojedser. 

. Udgaar 2 Gange maanedlig. 
J Slutningen af Teksten optages Annoncer til en Pris af 10 Øre pr. Petitlinie eller dens Plads, med fradrag 
· af 20 pCt for staaende Annoncer. 

Redigeret af Lokomotivfører P. Hansen, Gjedser. 

R. Ottesens Bogtrykkeri, Fredericia. 
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