
DE DANSKE STATSBANER. 
GENERALDIRUTORATF.T. 

Gasbelysning 1 Ambulance og Rectningsvogne. 

A) Beskrivelse 

De vedhæftede Tegn.tnger viser skematisk Belysningsanlæget i 

henholdsvis Ambulancevogne og Redningsvogne. 

A. er .Gasakkumulatorer, som er ophængt paa vangen under Vog-

nen. GasakkUmulatorerne er fyldt med en porøs Masse, bestaaende 

af Asbest og Kieselguhr, fugtet med en Vædske: Acetone, hvori Ace-

tylengassen under Tryk er opsuget. 

GasakkUmulatorerne er forsynet med en Ventil: v. hvorfra fø-

res et Rør til Trykregulatoren R, som reducerer det meget variab-

le Gastryk i Gasakkumulatoren til et konstant Tryk af ca: 100 m/m 

vandsøjle. 

~aa Røret er anbragt et Manometer, der viser Trykket i Gasak-

kumulatoren, naar Ventilen v, er aaben. 

Ambulancevogne 

har kun een GasakkUmulator med Ventil, Manometer og Try'kregulator. 

Fra denne føres et Rør til Hovedhanen, H, der er anbragt paa 

Vogn.gavlen nærmest Gasakkumulatoren. 

Fra Hovec1hanen føres Rør udenpaa Vognen til Lamperne. Disse 

er i direkte Forbindelse mea aen frie Luft og indvendig lukkede, 

saa at Gassen ikke kan trænge ind 1 vognen. 

Hver Laxnpe er forsynet med een Fiskehalebrænder af Fedtst en 

med 2 Huller, som forsigtigt kan renses med en Rensenaal. 

Er Branderen s11c1t, skrues den af, og en ny ine1skrues. 

Da der ikke findes Afspærringshaner paa ae eru.:elte Lamper, 

skal de altid brænde samtidig. 

Til ventilen, V. og HovedhanenJ H, skal anveuct.es særlige :N øg-

ler, som findes ophængt under VaskekUmmen. 

Den 1 ·vognene anbragte "Forskrift for Benyt telsen af Gasbelys-

n1ngen 1 Ambulancevogne" er s.aalydende: 
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Tænding og S1uJæ.1n,g af Lamperne foregaar altid., naar Vognen 

holder stille, og paa følgena.e Maacte: 

Tænding 

l)Luk alle Lampekupler ned. 

2 )Aabn Hoved:tianen paa Vogngav-
len og ventilen paa Gasakku-
mulatoren under Vognen 

3)Tænd Lamperne og luk Kuplerne. 

4 )Alle Lamper skal altid brænde 
samtidig, dfl, udstrømmende Gas 
ton foraarsage Eksplosioner. · 

Sly;laling 

1) Luk Ventilen paa Gasakk~-
mulatoren. 

2) Luk Hovedhanen, naar :Mano-
metret ved Gasakkumulato-
ren viser paa ~ul. 

N.B. Nøgler -til Hoved.hanen og Ventilen finctes ophængt under · 

Vaskekummen. 

For at man kan være Sikker -paa, at aer · altid -er -t ilst række-

lig Gas i GasakkUmulatoren, s-kal denne altiei' udveksles · med en ny, 

naar Gassen har været bBnyttet under en Udryknirtg. · 

Rectningsvogne" 

har 2 Gasal<kUmulatorer med en ventil -hver, l Manometer og 1 Tryk-

regulator • . 

Fra.· Trykregulatoren føres Rør ·cte-1s t 11 Hovect.nanen, · H, · ·paa 

Vogn.gavlen .·nærmest Gasalekumulatorerne- og fra denne til 2 ·1amper 

1 henhold.Sv1s· Mandskabsrum og Værktøjsruni" samt en Lampe mect. 6 

Brændere 1 Forbinct.ingsrum, og dels til 2 Gasapparater "i henhoicts-

vis Værktøj~rum og Forbindingsrum. 

Hoved nen, H, afspærrer altsa.a kun Gassen til Lamperne, 

hvorved opnaas, at man kan benytte Gasapparaterne uden at Lamper-

ne er t ændt, f.Eks. om Dagen. 

Hvert Gasapparat er forsynet med en særlig Hane. 

Derimod er Lamperne ikke forsynet med Haner, -og de skal der-

for altid ·brænde samtidig. 

Lamperne 1 mandskabsrum og Værktøjsrum er i direkte Forbin-

delse med fri Luft : og lukkede imod Vognens Inare, medens Lampen 
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1 Forbindingsrununet er 1 direkte Forbindelse med Luften 1 Rummet. 

Alle Brændernt bestaar af et Glødelegeme af et særligt stof ., 

som udsender et skarpt hvidt Lys, naar det ved varmen f .ra den . 

brændende Gas bringes til at gløde • . 

Hullet i Brænderen kan renses forsigtigt med en Rensenaal. 

Er Brænderen· slidt eller Glødelegemet i Stykker, fj~rne.s. · 

Brænderen ved at trække den af d.et Rør, hvorpaa d.en er anbragt" 

og paasætte en ny Brænder. 

Den i Vognene anbragte "Forskrift for Benyttelsen af Gasm-

stallationen i Redningsvogne" er saa·1yctene1e: 

Tænding og Slukning af Lam.pe·r · foregaar altid, medens Vognen 

holder stille, . og paa følgende ·Måade: · 

Tænding 

l)Paase, at Hanen for Gasappara-
terne 1· Forbindingsrum og Værk-
tøjsrurn er lukket. 

2)Luk Lampekuplerne ned 1 Værk-
tøjs - og Mandskabsrum. 

3)Aabn Hovedhanen paa Vogngavlen 
og Ventilen paa begge Gasakku-
mulatorerne und.er Vognen. 

4)Tænd Lampern~ og luk KUplerne. 

N.B. Der er -6 Brændere paa Lam- . 
pen i . Forbindingsrurnmet. 

5) Alle Lamper skal altid brænde 
samtidig, da udstrømmende Gas 

_kan foraarsage Eksplosioner. 

SlUkning-

1) Luk ventilerne paa Gasakku-
mulatorerne ... . 

2) Luk Hoved.hanen paa Vogngav-
len, naar Manometre t- ved 
Gasakkwnula torerne vis-er. 
Nul" 

N"B. om .. Dagen, naar Gasapparaterne skal benyttes, uden at Lamper-

ne er i Brug, aabnes Ventilerne paa begge GasakkUmlllatorerne, me-

dens Hovedhanen paa Vogngavlen halo.es -lUkket.. '· 

Nøgler til. Ventiler. og Hoved.hanen f1ndes ophæhgt paa Nøgle-

brædtet i M.andskabs:rurnmet. 

For at man kan-være sikker paa• at der altid er tilstræKke-

ligt Gas i Gas.akkU.Illulatorerne, skal begge disse altid udveksles 
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,nect ny, naar Gassen har været benyttet un.cter en Vctr;v)<ning" 

Har man Formodning om, at Rør eller andre Dele af Installati-

onen er ut ætte , maa man ikke f_oretage Eftersøgning af Utæt heaen 

med Ild , da man derved kan foraarsage EksplosionBr . 

Ved saadanne Undersøgelser, smøres Sæbevand paa de paagælaen-

de Steder ; Ut ætheden vil da vise sig vea, at der fremkommer Bobler. 

Da en Gasakkumulators Tryk er i hø jeste Grad afhamg igt af 

Temperaturen indv.endig i Beholderen , og e1em1e hun meget langs omt 

( i Løbe t af ca:20 Timer) antager den omgivende Lufts Temparatur , 

å~ det meget vanskeligt at konstatere, hvormeget Gas , cter r'inuas 

i Gasakkumulatoren. 

Af Hensyn hertil skal en Gasakkumulator altid uds kiftes, 

naar Gas sen har været benyt tet under en Udrykning ( jfr. Forskrif-

te rne). 
For at man kan være sikker paa, at Belysningen altid er i 

Orden} skal der foretages en Prøve af Lamp er og Gasapparater hver 

·,.a.aanect samtidig med den rnaanedlige Prøve af Vognene. 

Ved Prøven tændes Lamper, og Gasapparater, og saafremt der 

viser sig Fej 1; skal disse omgaaende ret tes" 

Da Gasindholdet i Gasakkumulatorerne aerved formindskes, vil Vog-

nene altid blive forsynet med ny GasakKumulatoror, naar de er t il 

P.evision i Værkstederne, 

Skal Gasakkumulatoren uctveks les, rekV 1reres ny paa central-

rnagas inet, saaleoes at Anbr ing,?lsen af den ny kan ske samt i dig 

med , at den tømte borttages. 

Generaldirektoratet i August 19240 

o. 
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~m6ula.nc"evo.9ne. 
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Karbid.faklen. -----------
Er et transportabelt Acetylen - Gasvmrk, torsynet med 

en Brænder med Rarlektor, 

Hosstaa~n~e Skitse v14ar, hvorledes den or 1nc1rettet, 

Den bestaar at en vandholder ( a ) 1 , som stilles paa 

Jo~den og hvortil alle Apparatets Dele er rastgjort. 

I Vandbeholderen ar a11b1~agt Q~ sklo);lcen ( b l som ar 

a.aiben torneden og torovan er roreynet med en O&}.y.:e. ( ·c) af 

Fladjern, som tjener til at støtte det tra Gasklokken udgaaende 

1/2tt Rør ( d). De8udan danner Galgen 1 iorb1ndelse med Vandbehol-

derens udb~jeda Kant et Bn.jonatlUleke, 8cm rastholder Gasklok-

ken 1 s1n St1ll1ng i Vandbeholdareno 

Jorneden er ~aen.:lolekan 1' orsynet med 2 Ji'orv:ridere ( h) 

eom tjener til a.t bære_1Ql.:rb1dbahoideren ( e), som er I'orsynet med 

et Laag ( t.') og en .B.l.[t( g) med. Ben. Bunden og Laaget 01" torsynet 

med Hul.ler, hvorigennem henholo.e-,1s Vand og Gas :ican passere. 

Paa Røret er anbragt en M9na (1), som er en Tregangsbane, 

saaledes indrettet" at Hanen clels :kan give tr1 t GennemlØb ror 

Gassen, na.ar denne banyttea, og dals, naar der er 11.lkket tor 

' Gassen, giver Afløb ror det 1 Røret ovenover Hanen fortættede 

vand og Tjrere, som lover ud gennem Hullet paa Siden af Hanen& 

Lige ovenover Hanen er anbragt et lH;t.ter ( k)med en ~rop 

som kan skrues at', hvorved man lmn forny Filtermaterialet, som 

bestaar at JiQ!au1~ ( vat ). 

Filtret torhind.rer Støvpartikler a:i'.' Kalk ell, lignende 1 

at naa Bruradaren ogforatoppa denne • 
• 

over Filtret tinder: paa Røret et...]&.1 ( m), hvormed Lyset tan 

indstilles 1 fora :icell1ga Retninger, idet St 1ll1ngen rast11oldes af 

en f' orskydelig §.t tt-ver ( 11). 

Yåerøt paa Røret 1·1ndea Bry,n.aeren CO). aom aY.ruaa paa 
I 

Roret med 1-ra.anaeu. og t astspronaes med ,Kon~rarnotr i1<e1:., ( p). 
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Brugen af Karb1dta,.:len 

Skal Fat len bruges, foretages følgende: 

Gaaklol:~l~en uutages at Va:i.i.dbeholderen. 

Karbidbeholderen udtages at Gasklokken, idet man stiller 

denne paa Jorden og drejer Forvr1derne fra, hvormed Karbidbehol-

deren frigøres. 

Laaget tages a!', og man l"..æ~ ca 2 1/2 k.g" Katb1d, dv. s. 

Hi3:lvdelen at· Ind;tloldet af· ena!' de 1 " Skab for Belysn1ngsinid~r-'(.___ 

anbragte KarbiO.da.aaer, ned pa.a. Risten og t'ordeler det jæv~t paa. 

denne. 

( Der maa hø,ist arnrend.Q!. 3 '.k:g. da Karbiden unaer Gasudv1Jc-. 

l1ngen udvider elg stærkt.) 

Laaget sættes paa, og Karcidoeholderen anbringes 1 Gasklok-

ken ved at skyde denne nedover aen paa Jorden staaenue Ka:rbid-

beholder og dreje Forvr1derne. 

Zlerpaa anbringes Gasklokken ( med. Kar"Gidbeholcter) 1 Vanct·· 

beholderen Og BaJ.Q.ge~l.~~ket~Jr,:Jces foravarligl. 

Hanen paa Røret lukkes, og der hældes samt icii~ 2 Spande 

vand 1 Vani:lbeholcteren, derefter aaones Hanen, og Va.ti.det v1l 

da, er'tersom Lutten ar i ves ud ge1u1am Brænderen, stige, til det 

naar Karbiden, hvorved Gasudv1k.l1ngen begynu.er. 

Medens Luften dr 1 ves ud, ·v 11 Vandstancten 1 Vo.udbeholo.eren 

synke, men idet Gasuctvn~l1ngen begynder, vil Vandstanden atter 

stige. 
ca. 1 MHlUt e.rter, at Gasudv1kl1ngen er begynat, kan Gas-

sen t ændes. 

~-._ 

2 l/2 kg. Karb1ct kan udvikle Gas til 3 - 3 1/2 Times Brænde-

tid-. 

Soder F:1.a.rnmen efter nogle TJ.rners Brug , kan dette seyldes, ------~-
at der ha r s urnlet slg TJ ro:re og vr--.nd 1 Ror et" Ma.n kan da luki~e 
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t'er Hanau 1 nogle Minutter, hvorved en Del vand og Tjære vil 

tlyde ua., og c1ere!.ter atter tænde Gassen. 

:E;i· Vand~nderi. ~unke!.t_ }~an man e.l.'tar At'tapn1ngen af vand 

og Tjære f'ylde Vandoeholaen:m op , h·1orved Gastrykket stiger. 

atter ror lille o soder, er Karbiden op-

maa paatylde~. Hanen luKtea, FaY.leu sJdlles ad og 

renses,( Vandet kan hældes 1 Spande og ·oenyttes igen) nyt Karbid 

paatyldea og Fal\:len samles og tændes aom foi~an nævnt, 

Foran hver ny Paafy:ldning af Karbid, skal Filtret forsynes 

med nyt Va~. hY1lXet skar veu at :t'jerne Proppen, ud.tage Vattet 

med den til Filtret tastgj orte Krog, indsatte nyt Vat, som i' in-

des 1 passende stykker 1 SKuf:t'en 1 " Skab for Belysn1.LlgE\m1dler 11 , 

og skrue Proppen tæt til. -------
Efter Brugen af Karbidfaklen, s~al denne adskilles og alle 

denA Dele renses oml-iyggel1gt , Ratle:~toren pudses og Filtret !'or-

synes med nyt Vat, saaat e1en atte1 er klar til øjeblDJcel1g Brug. 

Ligeledes skal Karb1dbeholan1ngen og Vatbeholdn1ngen kom-

pletteres, 

Dn. Karb1<1 ved Luttens InuY 1rKn1ng Uu.Y 1J{l.er Gas og saaledea 

'bliver u·v 1rr..:son:t s}~al vea o.et maana<ll1ge El'tersyn af Hjæl:pevog-

nene Karb1dbeholdn1ngen e:i'tei·ses. og Støy og Stykker mind.re end. 

Ærter tj arnes, da saact.arme styl(Ker er u·.r LO.somme, og St~,ø~un 

t1l~toppe Apparatet. 

I Vognene ti.ae1es et saalya.enu.e opslag aiit;aaenue Brugen a1' 

t1.a,rb 1dfaklen: 

Fon{Kr 11'.'t 

for 

Anvendelseil af KarbidI'akiLen~ 

l) Udtag Gasl(lo:i-~r:en at va.ndbeholdera.a -roJ at aaone Bajonetlukket. 

2) Udtag Kar b tdi1t, ri.o:deren a:t Gas1<lokken1 af'tag La.aget" 

3) Hæ:.a 1/2 Ilaase ( 2 "'.:../2 :Kg,) Ka~b1u paa :uste.c11 Ku.rbicroehold.eren 

og paasæt 1 ;:-t ,.1.6,Jt . 
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4) Anbring Kar·oidbeholderen 1 Gasklokken, vr1tlForvr1derne 

for og anbring GasklokJc.en r,1ed Karbidbeholder 1 Vandbehol-

deren. 

5) Luk BaJOnetlukket Ombyggeligt. 

6) Luk Hanen. 

7) Hæld 2 Spande Vand sar.at 1d1gt 1 Vandbeholderen. 

8} AAbn Hanen og tænd Gassen et't er nogle Minut ters For10·0. 

Karbid kan paatyldes og Faklen samles 1 Vognen under 

Kørslen, men Vand maa H.1':e paafyldes inde 1 Vo@en paa Grund af 

Eksplosionsfare. 

Er Faklen uo.brændt. paaI'yldes n:y Karbid og samtidig 

tornyea Vattet 1 Filtret. 

Faklen Blutxes veo. at lul<.}..:e Hanen ... 

Vær forsigtig mod Ild. , da Gassen er eksplosionsfarlig" 



Elektriske Element-Haandlygter 
ti I H j æ I p e vogne. 

Lygterne findes i Kassen, mærket: ,,Elektr. Haandlygter", som er 
anbragt ovenpaa "Skab for Belysningsmidler". 

Lygterne bestaar af selve Lygten med Glødelampe, Dækglas, Af-
bryder samt et Tørelement, som afgiver Strøm til Glødelampen. 

Lygternes Tørelement kan afgive Strøm i ca. 20 Timer. 

Lygterne tændes og slukkes ved at man be\'æger Afbryderens 
Haandtag til den ene eller den anden Side. 

Er Glødelampen brændt over, fjernes Dækglasset, som fasthol des 
af et Bajonetlukke, Glødelampen udveksles med en ny, og Dækglasset 
paasættes igen. 

6 Stk. Reserve-Glødelamper findes Skuffen "Skab for Belys-
ningsmidler". 

Skal Tørelementerne udveksles, aftages Klemsk:-uerne, som fastholder 
Ledningerne, nyt Element indsættes, og Ledningerne fastspændes igen. 

Reserve-Tørelementer, 6 Stk. , findes i et Skab, mærket : ,,Reserve-
Elementer" , som er anbragt i Mater i alrummet under Vognen. 

NB. Har en Lygte været benyttet under en Udrykning, skal den 
forsynes med nyt Tørelement, som rekvireres paa Centralmagasinet, hvortil 
brugte Elementer skal tilbagesendes. 



Forskrifter 
for 

Benyttelsen af Gasbelysningen. 

Tænding af Lamperne 

maa udføres, mens Vognen holder paa 

en Station og sker paa fø lgende Maade: 

1) Alle Lampekuplerne lukkes ned. 
2) Ventilen paa Gasakkumulatoren under 

Vognen og Hovedhanen paa Vogngavlen 
aabnes. 

3) Lamperne tændes ved Hjælp af en 
Tændstik. Det maa herved nøje iagl-

tages, at Nettene ikke berøres med 
Tændstikken eller Fingrene. Kuplerne 
lukkes. Alle Lamperne kal altid 

brænde sam tidig. 

Slukning af Lamperne 

ska I ligeledes ske, naar "\ ognen holder 

slille og paa følgende Maade: 

1) Ventilen paa Gasakkumulatoren lukkes. 
2) Jaar det under Vognen anbragte 

Manometer ikke mere viser noget 

Tryk, lukkes Hovedhanen. 

Andre Forskrifter. 

Er et Net itu , udveksles det med et nyt, hvorved maa iagttages at Nettet ikke 
berøres med Fingrene. 

Reserve-Glødenel og de ærlige Nø,ler til Ventilerne findes i en aflaaset Skuffe 

uden for Klo ettet. 
Gastrykket paa Manometret, der ved Ibrugtagningen af en ny Akkumulator er 

16- 17 Atm. skal under Bely ningen altid være større end 1 Atm. (1 kg pr. cm2
) . Er 

Trykket mindre, kan Bel) sningen ikke anvendes, og Gasakkumulatoren skal udveksles. 

Gasbelysningen maa kun anvendes, naar Vognen ikke kan belyses elektrisk. 

Kl llHHA'OI. J. 0 , QV IU A KO • P 1[J~Aill l(\' IS O"I 
1116, 15, 



DE DANSKE STATSBANER. 

Forskrift 
for 

Benyttelsen af Gasbelysningen 
i Ambulancevogne. 

Tænding og Slukning af Lamper foregaar altid, medens Vognen holder stille, 
og paa følgende Maade: 

Tænding 
1) Luk alle Lampekupler ned. 

2) Aabn Hovedbanen paa Vogngavlen 
og Ventilen paa Gasakkumulatoren 
under Vognen. 

3) Tænd Lamperne og luk Kuplerne. 

4) Alle Lamper skal altid brænde sam-
tidig, da udstrømmende Gas kan 
foraarsage Eksplosioner. 

Slukning 
1) Luk Ventilen paa Gasakkumulatoren. 

2) Luk Hovedbanen, naar Manometret 
ved Gasakkumulatoren viser paa Nul. 

NB. Nøglen til Hovedbanen og Ventilen findes ophængt 
undei- Vaskekummen. 

For at man kan være sikker paa , at der altid er tilstrækkeligt Gas i Gasakkumula-
toren, skal denne altid udveksles med en ny, naar Gassen har været benyttet under 
en Udrykning. 

MASKINAFDELINGEN. 



FORSKRIFT 
for 

Anvendelsen af Karbidfaklen. 

1) Udtag Gasklokken af Vandbeho!deren ved at aabne Bajonetlukket. 

2) Udtag Karbidbeholderen af Gasklokken, aftag Laaget. 

3) Hæld ½ Oa1se (2½ kg) Karbid paa Risten i l<::irbidbeholderen og 

paasæt Laaget. 

4) Anbring Karbidbeholderen i Gasklokken, vrid Farvriderne for og anbring 

Ga klokken med Karbidbeholder i Vandbeholderen. 

5) Luk Bajonetlukket omhyggeligt. 

6) Luk Hanen. 

7) Hæld 2 Spande Vand samtidig i Vandbeholderen. 

8) Aabn Hanen og tænd Gassen efter nogle Minutters Forløb. 

Karbid kan paafyldes og Faklen samles inde i Vognen under Kørslen, 

men Vand maa ikke paafyldes inde i Vognen paa Grund af 

Eksplosionsfare. 
') 

Er Faklen udbrændt, paafyldes ny Karbid og samtidig fornyes Vattet 
Fil1ret. 

Faklen slukkes ved at lukke Hanen. 

V ær forsigtig med Ild, da Gassen er eksplosionsfarlig. 



DE DANSKE STATSBANER. 

Forskrift 
for 

Benyttelsen af Gasinstallationen 
i Redni ngsvogne. 

Tænding og Slukning af Lamper foregaar altid, medens Vognen holder stille, 
og paa følgende Maade: 

Tænding 
1) Paase, at Hanen for Gasapparaterne 

i Forbindingsrum og V ærktøjsrum 
er lukket. 

2) Luk Lampekuplerne ned i Værktøjs-
og Mandskabsrum. 

3) Aabn Hovedbanen paa Vogngavlen og 
Ventilerne paa begge Gasakkumula-
torerne under Vognen. 

4) Tænd Lamperne og luk Kuplerne. 
NB. Der er 6 Brændere paa Lampen 
i Forbindingsrummet. 

5) Alle Lamperne skal altid brænde 
samtidig, da udstrømmende Gas kan 
foraarsage Eksplosioner. 

Slukning 
1) Luk Ventilerne paa Gasakkumula-

torerne. 
2) Luk Hovedbanen paa Vogngavlen, 

naar Manometret viser Nul. 

NB. Om Dagen, naar Gasapparaterne skal benyttes, uden at Lamperne er i Brug, 
aabnes Ventilerne paa begge Gasakkumulatorerne, medens Hovedbanen paa 
Vogngavlen holdes lukket. 

' 
Nøglen til Ventiler og Hovedbanen findes paa Nøglebrædtet i Mandskabsrummet. 

For at man kan være sikker paa, at der altid er tilstrækkeligt Gas i Gasakkumula-
torerne, skal begge disse altid udveksles med nye, naar Gassen har været benyttet 
under en Udrykning. 

MASKINAFDELINGEN. 



DE DANSKE STATSBANER. Form. Nr. Ma 125. 
MASK IN AFD ELING EN. IO 1930. (lrOO.J 

Anmeldelse af Ulykkestill ælde. 
Fulde Navn: 

Haandværker . 
Fast ansat - Ekstra - A b .d d Lønnings r. r eJ sman 

Bopæl: 

Ægteskabeligt Forhold : 

aar indtraf Ulykkestilfældet? 

Hvor indtraf Ulykkestilfældet? 

Hvilket Arbejde var forulykkede beskæftiget med, 
da Ulykken skete? 

Tilskadekomsten bestaar i : 

Hvad foraarsagede Ulykkestilfældet, og hvilke var 
de nærmere Omstændigheder? 

( der maa gives en udførlig kildring, der nøje gør Rede 
for alle Enkeltheder ved den stedfundne Begivenhed.) 

Antages det sket med Forsæt, ved grov Uagtsom-
hed eller Beruselse? 

Blev ved Ulykkestilfældet den forulykkedes Arbejde 
afbrudt straks eller hvornaar? (Dato. Kl.) 

aar foretoges første Lægebehandling? (Dato. Kl.) 

Hvilken Læge? 

Er forulykkede under Lægebehandling paa Hospital, 
Klinik eller i eget Hjem? 

Hvilken Læge? 

Er der Øjenvidner og da hv.ilke? 

Hvis ikke, naar og til hvem har han da først omtalt 
Tilfældet? (Dato. Kl.) 

naar er det anmeldt til vedkommende 
foresatte? (Dato. Kl.) 

Er forulykkede tidligere kommet til Skade og da 
hvornaar? (Udfyldes kun for Ekstraarbejdere.) 

Er han Medlem af en Sygekasse? 
Da hvilken? og Medlems- r.? 

Er han Medlem af en Arbejdsløshedskasse? 
Da hvilken? og Medlems-Nr.? 

Eventuelle andre Oplysninger: 

Enhver anmeldt Tilskadekomst vil uopholdelig 
være at indberette til Værkstedschefens Kontor. 

Dato 193 Ugedag 

den I 
I 

Værkmester. 

Kl. Fm . 
Em 

193 



Løbe !Jr. Lampetype Spænding 'le.tt Anvendes 1 Be:rmerkning 1 Volt 

l Gasfyldt, opal Kuglelampe 12 - 16 15 Motorb1vogne med 12 V.Anlæg 

2 - " - 18 15 Postvogne med 18 V.Al\læg . . 
3 - .. - 2Z.. 15 Sidegang;Endeperrone~,Indika'. 

!_ Pe~sR~Y~?,~ ... Re jseg~o.g~~ .. c 
or og Mderkel~er 

•g Kuie _! 2-aks ede 
- .. -~---•---·u--~ - --· - .. ---- · - · -• ""'., --6 1-, ------....... --• 

4 t1 - 24, 25 Kupe og Kupeardeling 1 Vogne med 24, V. . - - Re ]seQ'.ode.I'llm i Voane ut'len -Ovi •nJvA-

5 - li - 32 10 Postvogne med 32 V Anlæg 

6 Kort, draaberorm.,Spiraltraac, 65 10 Pe z•sonvogne med 65 V .Anlæg indv. matteret 

7 
draabe:rorm.,Spiraltraac, 

Lang, klar. 24 25 E og G Armaturer i"CR og CRM Vogne 

8 Langtraadslampe, klar 65 10 Personvogne med 65 V.Anlæg Erstattes si' Løbe nr. 6 
9 Kugleform.,Spiraltraad, 

24, 5 Indikatorlamper Ersta ttes af Løbe 
indv. matteret. Nr. 3 

10 Soffitlampe T? Waggon L1ts 21+ 10 Reollamper i Postvogne 
1ndv. matteret I.æselamne l.Klasae I 

11 Ph111nea-Opal (NES-PL) 24 20 Salonvogn l 
Kapel i Ligvogn 

Hvis yderligere Oplysninger ønskes, findes det f'uldsti.e:nd.ige Skema paa Tegnlngerne NV 11.1095 - 1096 - 1097. 


	Side001
	Side002
	Side003
	Side004
	Side005
	Side006
	Side007
	Side008
	Side009
	Side010
	Side011
	Side012
	Side013
	Side014
	Side015
	Side016
	Side017

