




LÆREBOG 

JERNBANEVÆSEN 
UDG IVET AF 

JEAN DUPONT 
ASSISTENT \'ED NORD,I YLLAi\DS FORENEDE PH l \ 'A TBA:-:EH 

MED 141 AFB IL DNINGER 

AALBORG 
P. HAJ:\SENS BOGTHYKKE RI 

1913 



FORORD 

Savn e/ af en samle/ Fremstilling al de Forhold vedrørende Jem -
baners Anlæg o_q Drift, som Privalbane/unklionærer ikke f'cwr Besked 
om ved de dem af A dminislralionerne udleverede R eglem enter m. m. , 
har i de senere A ar, h vo r Kravel er stærkt fi·emme om en bed re O.<J 
m ere tidssvarende Uddann else /or Priualbanefunkli onærern e, være/ 
meget føl elig/ . 

Delle Forhold har henlede/ min Tanke paa al søge en scwdan 
Bo_q udgive/. Ved al Houedbeslyrelsen /or »Foreninrten af Funklionæ-
rer ved dan ske Privatbaner« - i rigtig Forslaaelse at Sagens Betyd-
ning for Privatbanes /anden - dels har understølle/ Fore/agende/ ved 
al sikre dels økonomiske Side, dels ved sammen m ed »Foreningen af 
J(onlorperson alel ved danske Privatbanen at samle A bonnenter paa 
Bogen , er del lykkedes mig al /i·em slille »L ærebog i Jernbanevæsen«. 
J e_q vilde have foretrukket B enævnelsen »Haandbog « i Stede/ for 
»Lærrbog «, m en da den af Sia/ionsforslander Chr. Jensen, Ørnhøj, 
udgivne Per:;onalbog har /aa e/ denne B enævnelse, har j eg m en/ del 
nheldigl ogsaa al give nærværende Bog samme Betegnelse. 

A f Kilder har j e_q særlig benyllel : 
L. Koefod : Danmarks, No rges og Sveriges ./embw1er. 
M. Buch : Jembanehislorie. 
/{ar/ Schmidt: Dampmaskinens Historie. 
Poul la Cour og Helge Holst: Menneskeaandens Sejre. 
Salom onsen s og Hagerups L eksikon . 
De at Slalsbanerne udgivne L ærebøger. 

AI j eg ellers har benyllel alle de mig lilgæn_qr/igr Skrifter, de,· 
behandler herh en hørende Æ mner, er en Selvfølge; j eg har øs / baade 
/i·a Samlinger, fi ·a Tidsskrifier og Blade ··- saauel dan ske som lyske - , 
og j eg /ror al have leveret en Bog, der i all væsen.l/ig er korrekl. 
Enke/le vil maaske m en e, al j eg har dvælet nogel vel længe ved den 
his/ari ske Uduik linr, a/ de forskellige herh en hørende ,Emner, m en 
j eg har gjorl del, fordi del j o baade i og for sig er inleresoanl, 09 
særli_q fordi del ga v mig L ejlighed /il udførligt al paauise Teknikkens 
Udvikling Skridt for Skridt . 

Idel oplysrs, al huer/ A f:rnil er _qennemgaael a/ en paa delle 
spcciPlle Omraade anerkendt Fagmand, udsender j eg tlll Bogen mecl 
del Haab, al den maa m øde Fe/vilje o_q imødekommenhed . 

.. 1 A LBORG. i April 1913. 
JEAN DUPONT. 
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A. Jernbanehistorie. 

1. Indledning. 

a. Vejanlæg . 

MAN ka n m ed n ogenlund e stor Sikkerhed bedøm m e et 
Folks Velsta nd og Udviklingstrin , naar m a n h a r paa-

lidelige Oplysninger om, h vo rledes det h a r ordn et sin e Sa m-
færdselsforhold . 

De Folkeslag, der staa r paa det laves te Udviklin gs trin , 
h ar slet in gen Veje, m en savner dem h eller ikke, da de jo 
ikke har nogen Anled nin g til at fo r etage længere Rej ser . 
Na tioner, der er i k ra fti g Udvikling, an lægger hele Ne l af 
Veje og søger al sætte di sse i bek vemmeste Forbindelse m ed 
Vejnetten e i Nab ola nd ene, m edens det er et Kende tegn fo r 
Nation er, der er i F orfald , at de ikke udvikler Sam færdsels-
midlern e og ikke enga ng sø rger for at vedligeh old e tidligere 
a nlagte Land- og Va ndvej e. 

Trang til a t komme i Sa m kvem m ed fj ern ere boende 
Folkeslag - og den deraf fø lgende Bestræbelse for a l faa 
denn e Trang tilfredss tillet ved Hj ælp af mere eller mind re 
fuldkomm ent ordn ede Sam færd selsmidler - m aa anses for 
de fø rste T egn paa en begy ndende Kultu r. De fø rste Sam-
færdselsveje er derfor ogsaa bleyen anlag t længe før den 
historiske Tid, og so m Følge h eraf er de t ikke mu ligt a t 
m eddele noget om dem . 

Naar vi nærm ere und ersøger de Veje, der byggedes af 
Borgern e i Oldtid ens Kultursta ter , bliver vi nødt Lil at ind-
rømme, at de stod langt h øjere end de Veje, der in dtil for 
et h alvt Aa rhund rede siden blev a nlag t i saa godt som alle 
evropæisk e Stater. F ra Ro m b lev paa Kejsertiden bygget 
Veje i en Længde a [ 4000 ro merske Mi l. De udgik fra 
fo rum rom anum, de r k unde bet ragtes som det u hyre Riges 



Midlpunkt. Den be rø rntesle romersk e LandeYej \'ar den 
endnu d el,i s bevarede Via Appia, d er tj en te a lle clen Tids 
Vejbygrn es lre Li l i\tløns ler og med Helle ka ldles >) Vejenes 
Dro nning «. Den blev anlagl ar Censoren Appius Cla udius 
Coecus, 300 Aa r f. Kr. ; Vej en , de r va r 8 m bred , førte fra 
Rom til Kapua og for længedes senere til Brundisium (Brin-
disi). Kørevejen var dannet af Basaltbl okke, og lan gs Siderne 
løb der ophøj ede Fortove. 

Fig. 1. Et Stykke ,if V ia App i '1 . 

Efler det romerske Riges Undergang blev der i de for-
skellige Lande intet - eller saa godt som inte t - gjort for at 
h old e de tidligere udm æ rkede Veje ved li ge ; det er i det h ele 
laget mærkværdigt al se, hvor længe det varede i de for-
skellige Lande, ind en Regenlerne kom til Erkend else a f d en 
store Betydning, del maaUe have for deres Stater, baa de i 
Fredstid og Krigstid , at der fa ndtes ta lri ge og bekvemme 
Veje. Det skal h er kun nævn es, al d el, hvad Danmark og 
Norge angaar, fø rst var under Kri s tian IV. og F rederik III. , 
a t de r udstedtes Forordninger om Anl æg af Veje, og at der 
und er Frede rik V. indkald tes fra nske Vejin ge ni ø rer. 

lf 
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b. Kanalanlæg 

ha r all erede , æ re t kendl i Ægyplen ro r X a 4 Aa rtu s in de r 
s id en , op rind e lig anlagl so m Va ndingskamtier, d er dog senere 
blev udd ybede og benytled e til Skibsfa rt. 

I de nyere Kulturstater h a r Kana lYæ senet ud viklet sig 
temmelig sent. Im ed ens Holl æn dern e og de nord i la lien sk e 
Republikker a ll erede i Middela lderen b yggede Ka na ler , var 
del før st i den nyere Tid, at andre Folk b egyndle dermed . 
Da L Eks. i Spanien ved Karl d en Femtes Tid et hoJlandsk 
Aktieselskab tilbød a t an lægge en Kanal fra Madrid til Lissa-
bon, afslog det kastili anske Raad Forslaget som en Dødssynd , 
>) thi Gud vilde have skabt Floderne Tajo og Manza bares 
sejlbare, h vis de havde egnet sig til Søfart ; at vill e forbedre 
ha ns Værk er aa benbar Haa n «. I an dre Land e havde m a n 
m ere Begreb om Værdien af Kanalsystemer. I Frankrig a n-
lagd es >) Cana! du midi « 1666- 81 under Ludvig den Fjor-
t ende, m en først i det attende Aarhundrede begyn dte m a n 
m ed Alvor at tage sig af Sagen . I Midten af samme Aar-
hundrede fulgte E ngland Eksemplet, og det m ed saa stor 
Kraft, al det allerede i 1820 havd e sejlbare Kanaler paa en 
L ængde ar ca . fiOOO km . 

c. Postbefordring. 

En romersk Poststation kaldtes »mansio «, Na tkYarler , 
ell er >) mutatio «, Hesteomby tnin g, og vilde man angive, hYor 
et saadant Sled laa , sagde man , at den va r posita (belig-
gend e) der eller der. Dette Ord brugtes senere a lene og korn 
til at betegne en Poststation ; det forandredes til posta og er 
gaaet over i de fl este Sprog. 

Det persiske Riges store Organisato r Darius a nlagde i 
sil Rige i bestemte Afs tande fr a h vera ndre Stationer , lrrnr 
der a ltid fandtes opsadlede Heste og r ej sefærdige Mænd. 
Saa snart de t r id ende Bud korn til den nærm este Station, 
gav h an den venlend e Rytter Budskabet i Hænde, denne 
red straks til næste Station o. s. v. Disse Ryttere ka ldtes 
>) Angarer « og brugte ikke mere end 6 Dage til at tilbage-
lægge Vej en fra Susa Lil Sardes - 2600 km -, med a ndre 
Ord over 400 km i Døgne t. 

Efter det persiske Riges Fald kom de ls Post-væsen til 
Ægypten og andre Dele a f Orienten . Ogsaa de ga ml e Rom e-

F 
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res Postindretnin ger lignede de persiske. P osten ya r der saa 
godt ordn et, at der fra Lilleasien kund e komm e Meddelelser 
til Rom paa 20 Dage. Paa Posts la lion ern e faneiles cl er o fle 
indtil 40 Heste, Okser ell er Æsler. Der var tre Slags Posler : 
den almindelige Vognpos l, der heforclrecl es m ed to Par Okse r 
ell er Mul æsler , Personposten, beregn et paa de Rej send e og 
vigtigere Breve, der h avde Hastværk, og Ilposten, hvor del var 
m aglpaaliggencl e at faa noget frem hurli gl. Senere forfaldt 
Postvæsenet og gik enkelte Steder h elt til Grund e. 

I Middelalderen besørgedes Posten hovedsagelig a f Kloster-
brødre, Tiggermunken e, og i Brevbesørgelse ns Tj eneste spil-
lede Slagtern e en ikke uvæsentli g Rolle, idet de paa deres 
Rejser fra By til By for a l købe Kvæg og sælge Kød ofte 
medtog Breve. F ørst i Slutningen af det 17 . Aarhundrede 
ophørte d en saaka ldle »Slagterpost «. 

Det dansk e Postvæsen indrettedes af Christian den 
Fj erd e ved en Forordning af 1624, ifølge h vilk en der an -
sattes Bude, h vis Ruter og Betalin g bes temtes. Den væsent-
ligste Rute gik til Hamborg; i det hele var det særlig for 
Ha ndelens Skyld , a t Postvæsenet indrettedes. Und er Frede-
rik den Tredie bortforpag tedes P ostvæse net til en pri va L 
Mand , m edens Christian den Femte forærede det til sin Søn 
Christia n Gyldenløve; i 1711 købte Staten del tilbage. Pos len 
besørgedes ved rid end e Bud. I 1777 indførtes age nde Posler 
med Befordrin g af P erson er og God s i aabne Vogn e. I Slut-
ningen af det 18. Aarhundrede forsøgte man at indføre Dili-
gen cer, der sattes i Ga ng København- Helsingør og Køben-
havn- Korsør, men de maatte sna rt igen inddrages. Senere 
kom Kugleposten eller Ballonposten, som den kaldtes, fordi 
den fr emførtes a f Vogne, dannede som en Kugle. I 1830 ind-
førtes atter Dili gencer h er i Landet, m en PostYæsenet a n-
Yendte dem dog fø rst fra 1834, til hvilk en Tid der ugentlig 
kun h avde været 2 Ga nge J3revpos l og en Ga ng Pa kkepos t-
forbind else. F ra 1850 fa ndtes daglig Postforbind else paa saa 
godt som alle Ruter. 

d. Befordringsmidler. 

Del l'ørste Dampskib , der vel gik i regelmæssig Fart, 
va r del af en In geniør Robert F ullon byggede Skib »Cl er-
m ont «, der a ll erede Aar 1806 gik mell em New York og 

~-I 
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Alba nay, so m li gger o rnlrenl 260 km h øjere oppe ved 1-Iud-
sonfloden . I Aare l 18 11 hyggede den skolske Meka niker 
Henry Bell e l Skib, »The Comet«, der blev den gaml e Ver-
dens første praktisk a nvend elige Dampbaad. Del første da n-
ske Da mpskib »Ca ledonia « b]ey Aa r 181 9 sat i Postfarl 
mellem Københayn og Ki el. I 1824 anskaffedes Dampskibet 
»Kiel« til Kon gen s personlige Brug og først 1825 k øbtes 
Dampskibet »Dania «, der 2 Gange ugentlig gik fra Køben-
ha vn til en af Byern e Aalborg, Aarhus ell er Fredericia , og 
fra 1834 besørgede Pa ketfarten mellem Kalundborg og Aar-
hus. Den 11. Juni 1828 bleY Posten førsle Ga ng besørget 
over Storebælt m ed Dampskib , id et Generalpostdirektøren 
h avde anskaffet Dampskibet »Merkurius «. I 1830 a fl østes 
»Ca ledonia « af »Frederik den Sjette«, det første i Da nmark 
byggede Dampskib , hYi s Maskin e dog va r engelsk . I 1830 
havde Danmark saa ledes ialt kun 5 Dampskibe. 

I Begyndelsen a f det 19. Aarhundrede maa tte Befordrin -
gen find e Sled paa La ndj orden i aahne Vogne uden Fj edre 
m ed 4 a 5 sm alle, haa rcl e Træsæder ud en Rygstød. Daar -
li ge Vej e og i Byern e den elendi ge Brolægnin g h a r yderligere 
besYæ rli ggjorl Tran s porten ; Last Yognen e va r stærkt efler-
spu rgle, m en de egnede sig kun daa rligt til Langgods og 
sværl God s. F or en enkelt Vogn m aa lte olle betales m ere, 
end der nu betales fo r e t ha lvl Dusin fuldtlæssede J ernbane-
vogne over sa mme Stræknin g. 

Da var det, at George Steph enson i Aa rel 1829 konslru-
erede den førs te bevægelige Da mpm askin e, Lokomoti vet, der 
i Løbet af forhold svis faa Aar skulde medfø re en fuld slæ n-
di g ReYolution i de hidtil bestaaende Sa mfærd selsforhold Yed 
at give Stødet Lil , at der nu er lagt el Net a f J ernveje over 
vor h ele Klod e. 

George Stephenso ns Opfindelse er paa Grund af de pra k-
tisk e Følger, den medførte, vel en af de største, der hidtil 
er gjort, ma aske den a ll ers lø rs le, og vi ska l nu i det fø lgende 
Afsnit give en Fremstilling a f OpJlndelsen og dens videre 
Udviklin g. 

2. jernbanernes ældste Historie. 
a. Sporveje. 

J ernba nern es æ ld ste Historie fa ld er i to Grupper, nem -
lig Sporvejenes og Lokom oti ve ts. Anve nde lse af Spor, h vis 
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gla lle og baa rd e Overflade beYirk er, al Vognhjul en es Gnid-
ningsmod stand mod Vejen formindskes saa m eget som vel 
muligt, er en æ ldga mmel Opfindelse, og man kan egentlig 
ku n undre sig OYer, a l der b ar væ re l lange Tid er, lwor de 
slet ikke er bleYen benytle l til a lmindelige Kunstveje. All e-
rede Old Li d ens Folk, Ægyptere, Ind ere og P ersere, ind saa 
"Ny llen •af dem og a rwendte dem bl. a ., naar de vældi ge Slen-
blokke, de brugte til deres kæ m pemæssige Bygningsarbejd er , 
skulde føres fra Slenhrudd ene Lil Byggepladsen. Sporel lil-
Yejebrag les Yed , a l. ma n forsyn ede Vejene fra Stenbrudd ene 
Lil Byggepladsen m ed to Rækker 0ade Slen , paa hvilk e 
Vogn enes Hjul bevægede sig. 

I Pa lrn yras og Heliopol is ' Ruiner find es L evninger a r 
saadan ne Slenbaner, som ogsaa und erlid en a nvendt es al' 
Rome1'ne, men da Slenen e \'ed en stæ rk Beny ttelse hu rLi gl 
bl ev slidl eller sø ncl e rbrød es, opgay ma n ef'l erh aa nd en a l 
beny lle saadann e Sporveje, og Mindet om dem forsvandt , 
som saa m egel a nd el efler Rom erri ge ls Fald . 

Gen op ta gelsen ar Sponeje skyld es engelsk og tysk Bjerg-
og Kul\·ærk sdrifl ; h er har m a n a ll erede i Aa rhundrede r be-
ny ll e l. Vogne, der pa a Spor transpor terede den Malm e ll er 
de l Kul , de r yar bl e\'en brudl n ede i Min ern e. Sporene be-
s lod a r Bj æ lker, lHilende paa Tværunderlag a l' Træ, og 
Trans por ten paa di sse Ba ner Yar saa let, a l den kun ud-
kræYecl e en Fjerd edel a f' den Krall, der udfordredes paa a l-
minde li ge Veje. Del blev hurtig klart, at Hestekraften kunde 
udrøre forøgel Arbejde, naar saadan ne Spor a nvendles, og de 
blev derfo r hurtigl indført i a ll e i.\ Iined islrikler. Træ ban erne 
bleY nalu rligvis Lernm eli g hurli gl m edtagne, maatle derfor 
s tadig udbed res og bleY saaledes ganske koslbare. 

b. Opfindelse af Skinner. 
Aar 1650 indl'ørle man i E ngland en væse nUi g Forbed-

ring, id e l man b egyndle a l lægge J ernplad er paa Bj æ lkern e. 
I Aa rel 1767 fore loges en Forandring af Sporene, der skuld e 
blive af s tor Be tydning for den l'remlidige Udvikling. I del 
næ Ynle Aa r \'ar Prise n paa Sløbejern falden saa stærkl, a l 
en Fabrikanl Reynolds i »Colebrookdale «-.J ern\'ærket ikke 
Yi lcl e sælge, hYad h a n laa ind e m ed , m en fik den Id e\ he l-
lere end a l standse Værkel, al ind s løbe J ern et fra Ovn ene i 
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en saada n Form , a l. de l kunde lægges so m Skinner paa Vær-
kets Sporvej ; naa r Pri se n paa J ern el saa atter s leg, kunde 
ma 11 brækk e de l af igen og sælge del.. Del vis le sig nu, at 
de lettede Tran spo rlen i clen Grad, a l disse Jernskinner ikke 
a lene fik Lo\' ti l a l blive liggende, lIYor de nu en Gang laa , 
m en at Brugen a[ saadann e Skinner efte rhaanden udb,red te sig. 

Aar 1776 fandt Engl æ nderen Benjamin Curr paa at for-
sy ne de hidtil a nYendte. Ha de Skinner med en ydre opstaa-
ende Kant for a l hold e Vognene paa Sporel ; m en da denn e 
Kant m ed[ør le, a t der lel samlede sig Sa nd , Smaasl.en o . I. 
paa Skinnerne, hvorved Gnidningsmodsta nden ble\' betydelig 
s tø rre, og Vogn ene blev tilbøjelig Lil a l. løbe ar Spore t, gik 

Fi g . 2. Den førs te Pnssagervogn paa Sk inn er . 

man oYer Lil a l beny lle Skinner , der h aYde en svagl al'rn nd Pl 
Overflade, m edens Hjulene forsynedes med en indvendig Kanl. 

Del varede ikke længe, førend del viste sig, a l Sløbejern 
kun da arligl egnede sig ti l Skinner, idet det a ll for hurligL 
skørn ede ell er opsledes, og i Aarel 1820 lykkedes det Eng-
lænd eren John Berkinsha u at ud-valse Skinner af belydelig 
Læ ngde (5 m). og i det ønskede Pronl, og derefter k om man 
efl erhaa nden i nd paa den nu 11rugelige Konstruklion ar J ern-
baners OYerbyg nin g, som senere skal omtales. 

Førs l begy ndte m an a l anlæggge Sporveje fra i.\linerne 
til f-fayn es lædern e el ler Fabriksbyerne ; ad de glalle r.fela lskin-
ner \·ar de t la ngt le tlere al lrække Kulk ærrern e end ad de 
knudrede Landeveje. Ti l a l beyæge Vognene hen a d di sse 
Sporveje havde ma 11 , som tidligere næ YnL, h enytlel Hes lekrafl , 
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og Res ullatet yar for saa ,·idl tilfredsstillend e, so m del visle 
sig, at en Hest paa en saadan J ernbane kmid e trække lige 
saa tun gt Læs som 10 Heste paa en almindelig Vej, og 
endda føre Vognene hurtigere fr em, men saa dukkede Tan-
ken op om at still e Darnpkraflen i Hestekraftens Sled . 

c. Dampvognen. 

Aller ede i Aarel 1 i70 h avde en fransk Ingeniør Cugnol 
byggel en Dampyogn , so m ha n havd e tæ nkl sig at anvende 
som Fo rspand for Ka noner ; men Yed en af de første Prø\'e-
fa rter rendte Vognen mod en Mur, og derefler s tandsede 
Forsøgene . I Firserne konslruerede Murdoch en Model Lil 
en Damp vogn, so m imidl ertid aldrig blev udført i større 
Maalestok. Nogle Aar senere kørte Amerikan eren Evans 
med en Dampvogn i Filadelfias Gader, men heller ikke denne 
Vogn kom nogen Sinde til al gøre Nytte. De første. der op-
naaede Res ultater af direkte praktisk Betydning, var de to 
engelske Mekanikere Trevithick og Vivian. 

De b egyndte m ed a t bygge en Dampyogn , der ligesom 
a lle de tidligere va r besleml til Kørsel paa almindelige Veje 
uden Skinner. Men Maskinen kunde ikke taal e de Slød og 
Rystelser, som frembragtes ved Landevejskørselen, og der 
krævedes allfor stærkt Arbejde af Maskin en til al føre Vog-
nen frem. Trevithick og Vivian konstruerede da en Vogn , 
so m skuld e gaa paa Skinner, og 1804 kom denne Damp-
vogn i Virksomhed paa en Skinnevej, hvor den gjorde nogen-
lunde Tjeneste, m en den viste sig dog mindre praktisk. 

Den sidstnævnte af disse Ingeniører og forskellige andre, 
der forsøgte a l løse Problemet, havde slet ikke tæn kl sig det 
muligl, at Maskinens Hjul kunde udøve en Friktion mod 
Skinnerne, der va r stor nok til a t drive Maskinen og de ef-
terfø lgend e Vogne fremad; de Yar overbe..,-iste om, at Maski-
nens Hjul vilde snurre rundt paa de glatte Skinner, og at 
Hjulene derfor ma alte konstrueres som Tandhjul , Skinnerne 
som T andstæ nger, el ler at Lokomotiverne endog, som fore-
slaae l af VI' . Brunlon, rn aatle fors ynes med en Slags Ben, 
som beYægedes af Maskinen og skubbede dem frem. Først 
i Aaret 1813 Yiste en In geniør Blackelt ved Forsøg, at alle 
sli ge i\Jidler var overflødige, og at Friktionen m ell em Hjul 
og Skinner a lene var Lil s lræ kkelig til at føre Maskinen frem , 
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og al det altsaa yar en indbildt Vanskelighed , m a n havd e 
anvendt saa megen Opfindsomhed paa at oYerYinde. 

d. George Stephenson. 

Den Mand, der ved sil Snille, sin s lore Virkekraft og 
sin Udholdenhed bl ev .J ernbanens egenllige Grundlægger, var 
George Stephenson , født i V..Tylam ved Newcas lle den 9. Juni 
1781. Faderen var Fyrbøder ved en af Pumpemaskinerne 
ved Kulgruben i: \Vylam. Han haYde 6 Børn , og da hans 
Ugeløn kun var 12 Shilling, havde h a n ikke Raad til al lade 
Børnene faa Skoleund erYisnin g. George maalle som Dreng 
passe Køerne for en Forpagterske. 14 Aar gammel bl ev han 
Arbejder ved samme Kulgrube 
som Faderen. I sit 18. Aar be-
gyndte han at lære at læse og -
skrive i en Aftenskole. 20 Aar 
gammel blev han »Bremser « 
ved Kulgruberne, et an svarsfold t 
I-I verv, da Bremseren skulde sørge 
for, at der ikke skete nogen 
Ulykke ved Grubekurvenes Op-
og Neelhejsning. Kort efter gif-
tede han sig, m en hans Hustru 
døde efter 4 Aars Forløb ; han 
satte da sin lille Søn i Pleje og Fig. 3 George Step henso n 

drog selv Lil Skotland , hvorfra han h avde faaet Tilbud om 
at passe en \VaUs Maskine. 

L ængslen efter Sønnen førte ham hurtigt lilbage Lil hans 
gamle Plads ; men det Kendskab , han h avde vundel Lil \Vatls 
Dampmaskine, kom ham her snart til Gode. Der skulde 
nemlig opstilles en Newcornensk Maskine Lil Ud pumpning af 
Vandet i en ny Kul grube, m en man arbejdede i et h elt Aar 
forgæves paa at faa Gruben tør. Da tilbød Slephenson, at 
han vilde paatage sig at skaffe Vandet borl i Løbet af en 
Uges Tid. Han fik Lov til at gøre Forsøge t, og ved at ind-
føre forskellige Forbedringer ved Maskinen ly kkedes det ham 
at faa Gruben tør i Løbet af 6 Dage. Derefler fik h a n An-
sættelse som Maskinmester. 

Da Sønnen Roberl voksede Lil, sørgede Faderen for, at 
han fik saa god Undervisning som mul ig l ; han maat1.e h ve r 
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Dag ride den la nge Vej ind til Newcas lle for a l gaa i Skole, 
og Fader og Søn bleY m1 hin a nd ens L ærem es lre. Stephen-
so n genn emgik om Aftenen samm en m ed Roberl den nes 
Leklier og fik paa denne ej endommeli ge Maade indhentet , 
hvad han havde ma allel forsømme i sin Barndom. Tillige 
læste de sammen tekniske og videnskabelige Værker, som 
Robert h entede fra et Bibliotek i N ewcastle, og F aderen 
kund e h er paa man ge Maa der yde sin Søn værdifuld Hj ælp ; 
ban læ rte ham f. Eks. >> al læse en Tegning fra Blade t« uden 
l"ørs l al se Tekslen, en 0Yelse, der sikkert har haft sin Andel i 
a l Robert Slephenso11 bl ev Verd ens berøm1 es le Brokonstrnklør.' 

Fig. 4. Slepltcnsons førslc Lokomotiv. 

Blackets foran om lalle For-
søg m ed Dampkørsel paa 
J ernskinner fandl Sted i 
Nær heden af Stephenson s 
Hj em . Han fulgte dem med 
megen Interesse, og da han 
hurtigt fik Øj e l op for Yæ-
sentlige F ejl ved Dam pvog-
nens Konstruklion, Lilbød 
h an Ejeren af Killin gworth 
Minen, Yed hvilken han var 
ansat, at bygge en bedre 
Køremaskine. Res u I lalerne 
af hans Arbejde bl ev det 
Lokomotiv, som h er er af-

bildet, og som kan betragtes som Grundtypen for a lle senere 
Lokomotiver. 

Uden at anYende en h øj Skorsten fik Stephenson tilyeje-
bragl godt Lufttræk gennem Ildslede t, idet h a n lod Spilde-
da mpen strømme ud i Skors lenen og rive Luften m ed sig 
til Vejrs. Ha n a nbragte endvidere Kedel og Maskine paa 
Fjedre, h voned Stød og Rystelser fik mindre lndllydelse. 
Han sammenkoblede For- og Baghjulene (ved Sla ngen D D), 
saa a l Hjul ene blev tvun get til at følges ad og derfor van-
skeligere kund e glide paa Skinnerne; og han a nvendte to 
Cylindre, hvis Stemp·ler hj a lp hinandens Krumtappe over de 
døde Punkter. Ha n sø rgede endelig for a t gøre lldpaavirk-
nin gsfladen be tyde lig s lørre end i de ældre Da m pYogne; dog 
var det ikke Stephenson, men en Franskm a nd, Marc Seguin , 
der Jik den Ide at a nvend e Ildrør i dette Øjemed. Seguin 
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lik imidlertid T a nken ·und er el Forsøg m ed el Stephensons 
LokomotiY, der 1828 var kommet til Frankrig, og Stephen-
son optog straks Id een og indlagde en Rørkedel i det be-
rømte Lokomoliv »The Rockett « (Raketten), so m omtales i 
det følgende. 

Den første Bane, der beny ltedes til offenllig Befordring 
a f P erson er og Gods, var Stockton - Darlington Banen, der 
byggedes af Stephenson og aabnedes 27. Sept. 1825. Paa 
denne Ba ne k ørte Togene til almindelig Forundring med en 
Fart af 16--17 km i Timen. De t næste store og a fgørende 
Skridt bl ev gj ort med Liverpool- Manchesler Banen. 

Bestyrelsen for Stockton- Darlinglon Ban en udsatle i 
Oktober 1829 en Præ mie paa 500 Pund (9000 Kr. ) for el 
Lokomotiv, der 
m ed en Hastig-
h ed af 10 eng. 
Mil i Timen va r 
i Sland Lil al 
lrække 3 Gan ge 
sin ~gen Vægt. 
George Stephen-
so n konkurre-

rede sammen 
med lo andre og 
vandl en glim-
r end e Sejr ved 
en Prøve, der af-

Fig. 5. The llockett (Ha kc ttcn). 

holdtes den 6. Oktober 1829 ved Rainhill. En af Dellagern e 
ved nævnte Konkurrence, John Ericsso n, havde bygget et 
LokomotiY »NoYelly « (Nyheden), der sva rede godt til sil 
NaYn , da de l afveg meget fra tidligere Konslruktioner. Lufl-
trækket gennem Ilds lP.de l frembragtes af Blæsebælge, som 
Maskinen selv trak , og Lokomotivet havd e derfor næslen 
ingen Skorsten , det var endvidere meget elega ntere udstyr el 
end Stephensans Lokomotiv »The Rockell « (Raketten), og da 
del tillige kørte h ur li ger e ved først e Prøve tur, syntes Sejren 
del Yis . Men Dagen efler kunde det ikke give l\!Iøde, fordi 
Blæsebælgene va r i Uo rden, og Kedlen yar sprunget i Sam-
menføjningerne. Step hensons m eget solidt kon stru ered e 
LokomoliY va r derimod fuld stæ ndig arbejdsdygtigt og naaede 
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en F arl af over 50 km i Timen , h vad der ya r adskilligt 
mere end E ricsons h avde præsleret. 

F ra den Dag, da » Rakel len « m ed saa afgjort H eld tra k 
T oget fra Stockton til Darlin glon, skriver sig Udviklingen a f 
den egentlige J ernba netra fik , og nu udvikledes J ernban ebyg-
nin gen med rivende Fart baade i England og paa F astla ndet. 
Stephenson blev Raadgiver for de fl este Stater ved deres 
første Ban eanlæg, og det skyldtes nav nlig ham , at de fra 
fø rst af blev bygge t saa solidt, at man undgik Skuffelser. 
Ha n og ha ns Søn Robert gik ogsaa i Spidsen, hvor del drej-
ede sig om at overvinde Na lurhindringer ; for al føre Ba ne-
linien frem lagde de Dæmnin ger over Moser, Ja yede Tuneli er 
gennem Høje og slog Broer over Va ndløb. 

J ernb anenettets Udbredelse danner en Maalestok for den 
Gra d, hvori de forsk elli ge La nd e er yundet med i den mo-
derne Samfundsudvikling ; højest bla ndt alle evropæiske Stater 
slaa r Belgien, h vor der er 117 Mil Jernba ne for hver 100 
KYadralrnil, som La nd et rumm er, dern æst komm er Engla nd , 
Holla nd , Sch,Yeiz og T yskl a nd , Jayes t s taa r Ru sland m ed 
kun 2 Mil J ernba ne fo r lner 100 Kvadratmils Fladerum . 

3. Jernbanenettets Udvikling og Betydning. 

Hvor nødvendigt del endogsaa h ar været, at Da mpkraflen 
bl ev lagel i Transportens Tj eneste, sa a har dog sj æld enl eller 
aldri g noget teknisk Fremskridl mød t saa almindelig og saa 
haard en Mods ta nd i den o!Tentlige Mening. F ra næsten 
alle Sider var man enig om a l ford ømm e denne T anke. 
Vognm ænd og Kana lskippere Yilde ruineres og Fora rmelsen 
vild e fra dem brede sig ud i store Dele af Befolkningen, 
Huse og SkoYe og Kornm a rker langs Ba nelinierne vilde blive 
Lændt i Brand af Gnistern e; Dyr og Menn esk er i milevid 
Omkreds vilde blive forgiftet af Røgen . Det var nogle af 
de almindeligste Ind ve ndinger, der rejstes med fanati sk Liden-
skab, - - og sa mtidig blev det af en gelsk e F ysikere og 
Matematikere ved vid enskabelige Beviser godtgjort, at Da mp-
vognen aldrig vild e bli ve prakti sk brugbar ! E r der noget , 
h vis Umuligh ed er slaaet fast efter alle » Videnska bens « Reg-
ler, saa er det de J ernba netog, hvis Virkeligh ed vi dog alle 
k end er. Selv de, der ivrigst virkede fo r Gennemfø relsen af 
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det nye Sa mfæ rd selsmiddel, nærede dog kun besk edn e For-
ventninger om den Roll e, del skulde k omm e Lil a l spille. 

Som del gik den Ga ng, -- Vi rk eligh eden vis le sig saa 
ma nge Ga nge mere s lorslaae l, end n ogen h avde a net -
saaledes er det ogsaa gaae t sid enhen. Som del mægtigt vir-
kende Led J ernba nen er i h ele Nutiden s Kulturud viklin g, 
er dens egen Udvidelsesevn e ubegræ nset ; den spotter alle 
Beregninger. I den Sto rby, hvor m a n for 20 ell er 30 Aa r 
sid en byggede en Ba negaard , der var Lænkt a t skull e staa 
genn em Aarhundreder, der m aa den rives ned , fordi den er 
for lille, ikke ev ner a t rumme den vældi g vokse nde Tra fik. 
Og ude i de ødes te Hedeegne, hvor ma n for 20 eller 30 Aar 
siden kun k endte J ernban en som en fj ern og sælsom Tin g, 
der hviner Dampfl øjten over Landet , og Ingeniører er travlt 
beskæftiget m ed at sætte nye Linier a f. 

Eksemplet fra E ngla nd blev først fulgt i Frankrig og 
Østrig, h vor ma n all erede før 1830 begyndte at a nlægge 
smaa Ba neslrækninger ; i Løbet af 1830ern e kom T yskland, 
Ru sland , Holland og Belgien m ed, og fra Begynd elsen af 
1840ern e bredte Ba nenettet sig lidt eft er lidl ud til de ønige 
eyropæisk e St eder. 



Land 

Europa : 
Storbritannien og Irl and . . ' . 
Frankrig . .... ... . . . . . . . . . . . 
Belgien . . . . .... . .. . . . .. . . . . . 
Tyskland . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 
Østrig-Ungarn . ... . . . . . ..... 
Rusland og Finland ...... . .. 
Italien ... . . . . . ' . . ......... . . 
Nederlandene og Lu xemburg . . 
Schweiz .... . . . . ' .. .. . .... . . .. 
Danmark .. .... . . . . .. . . . ' ... 
Spanien . .. . . . ' . . ........ . . . 
Sverige ... ... . . . . . . . . . . . . . . 

Norge . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... 
Portugal .......... . .. . ...... 
Tyrkiet, Bulgarien , Rume lien . 
Grækenland ....... . .. .. .... 
Rumænien . . ... . .. . .. . . . ... 
Serbien .......... . . . . . . . . 
Malta , Jersey, Man .. ' . . . . ... 

la it . .. 

A m e rika : 
Forenede Stal er .. . . . . . . . . . . . 
Britisk Nordamerika (Canada) . 
Øvrige Amerika . . ..... . . . . 

Ialt . . . 

Asien: 
Briti sk Ostindien ..... . ... . . . 
Øvrige Asien . . . . .. . .. . ...... 

Ialt ... 

Afrika .. .. . . . . . . . . .. 
Austra li e n . . . . . . . ... .... 

Ti lsammen paa Jorden. . . . . . . 
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a. Skematisk Oversigt over 

AHrsla l 
11 ror Læ ngd en i km a r de 

de 11 l"ørste 

I 
.J ern banes 

Aa bn ing 1840 I 1850 I 1860 

I 
1825 1.348 10.653 16.787 
1832 497 3.083 9.528 
1835 336 854 1.729 
1835 549 6.044 11.633 
1838 144 1. 579 4.543 
1838 26 601 1.589 
1839 8 427 1.800 
1839 17 176 335 
1844 - 27 1.096 
1847 - 32 111 
1848 - 28 l .918 
1851 - - 522 
1854 - - 68 
1854 - I -- 137 
1860 - - 66 
1869 -

I 
- -

1870 - -- -

1884 - - -

- -- I - I --

2.925 I 23.504 51.862 

I 
1830 4.534 14,515 49.292 
1840 26 11 4 3.359 
1837 194 I 435 I 1.284 

4.754 I 15.064 53.935 

I 1853 - - 1.350 
1860 ·- - 43 

- - 1.393 

1860 
li 

- -

I 
455 

1854 - -- 367 

li 7.679 138.568 I 108.0 12 

I. 
I 

Jordens Jernbaner indtH 1908. 

i Drift værende Baner ved Udgan oe n ·tf· C b C 

-

li 
11 

Vctl Udga ngen 
·1l' 1907 ' km J ernbane 

1870 I 1880 1890 I 
--- ,--I I I 1900 1907 I pr. 100 pr. 10 000 

I km~ Indb. 
I 

I 
24.999 28.854 32.297 35.186 37 .150 11 ,8 9,0 
17 .931 26 .189 36.895 42 .827 4 7 .823 8,8 12,3 

2.997 I 4. 120 5.263 6.345 7.844 26,6 11,7 
19.575 33.838 42.869 51.391 58.040 10,7 10,3 

9.589 18.512 27.113 36.883 4 1.605 6,2 8,8 
11.243 23.857 30.957 48.107 58.385 1,1 5,5 

6.134 8.715 12.907 15.787 16.596 5,8 5,1 
1.41 9 2.300 3.060 3.209 3.589 9,3 6,2 
1.449 2.571 3. 190 3.783 4.447 10,7 

I 
13,4 

764 1.579 1.986 3.001 3.446 8,9 14,0 
5.475 7.48 1 9.878 13 .357 14.850 3,0 8,3 
1.708 5.906 8.018 11.320 13.392 3,0 26,1 

359 1.059 1.562 2.053 2.586 0,8 
I 

11 ,fi 
71 4 1.150 2.149 2.376 2.7 19 2,9 5,0 
291 1.39..J. 1.765 3. 142 3.167 1,2 3,2 

11 11 767 972 1.24 1 1,9 5, 1 
245 1. 387 2.543 3.098 3.210 2,0 5,4 
- - 540 578 610 1,3 2,4 
11 60 I 110 110 110 10,0 I 3,0 

104.914 I 168.983 I 223 .869 I 233_525 I 320.810 3,3 I 8,2 

85. 139 150.7 17 268.409 I 311.094 369.991 4,0 43,2 
4.0 18 11 .087 22.533 28 .697 36.125 0,4 67 ,7 
3.982 12.862 40.475 62.380 81.390 - -

93.139 I 174.666 331,417 I 402. 17 1 I 487.506 1 -

7.683 I 
I 

I 14.977 21.000 I 38.235 48 .106 0,9 1,6 
502 1 1.310 6.724 I 22.066 42.471 I - -

8.185 I I 33.124 I 
I 

16.287 60.301 90.577 - I -
1.786 4.646 9.386 1 20.114 29.798 11 -

I 
--

1.765 7.847 18 889 24.014 28. 592 li - ---

- - - -209. 189 I 312.429 I 617 .285 I 790. 12b I 9b7.283 li -I 



b. Jernbaners Betydning i Almindelighed. 
i\Ia n OYerskuer beds t den uhyre Rækkevidd e a[ J ern-

ban ern es Ud-viklin g, naar ma n el Øjeblik læ nk er sig dem 
ude a f Spillet. Hele del offentlige Li-v, som man kender del 
nu om Stunder, vi lde Yære udslukt ; alle de Rammer, inden-
for lwilke det modern e Samfund lever, vilde være bristet ; 
All vilde synke ned i el Kaos , i en vild og uhj ælpeli g Opløs-
ning. Ikke for intet er J ernbanefunktion ærern es Holdning 
det brændende Punkt i enh ver Drøftelse af Generalstrejken. 

Saa stor ogsaa J ernba nens direkte Indflydelse er paa 
det aandelige Liv - l1Yad betyder ikke det Postyæsen, der 
ad Skinnevejen i faa Da ges Løb bringer os Breve og Blade 
fra (j erne Egn e, og lwad betyder ikke den lette og billige 
Adgang til Rejser, til at se fremmede Byer og mødes med 
fremmede Menn esker, for Nutidsmenneskets hele Tænkemaade 
- det er dog først og fremmest paa det materielle, det 
rent økonomiske Omraa de, at dens Betydning ligger. 

Ige nnem det mod erne Samfunds Legeme breder Bane-
liniern e sig som et Aarenet , der opsuger Værdierne, sæ tter 
dem i Omløb og fordeler dem, drager Kul og Raastoffer og 
Industriens andre :N'æringsmidler sammen til Værksteder og 
Fabrikker og spreder Varemasserne ud til Forbrugerne alle 
Vegn e, skaber h elt nye Mu ligheder for Produktion og Om-
sætning. Kul , Raajern, Tømmer, Kartofler, Korn og mange 
andre Varer, der før kun m ed Fordel kunde udnyttes i faa 
Miles Afstand fra Produktionsstedet eller Havnebyern e, fordi 
Befordringen over Land var saa uforholdsmæssig dyr, de 
bliver nu kastet ud paa Markedet i Massevis og til Priser, 
so m man ikke før kund e ane ; Fabriksindustrien kan gro 
frem paa Steder, hvor den fø r yar utænkelig, og Raa stoffer-
n es Fremdragelse af Jordens Skød kan tage til i riYende 
Fart. For Landbruget aab ner sig helt nye Vidder ; dels Pro-
dukter kan søge Afsætning paa lange Afstande, og det ikke 
blot Korn og Kartofl er og andre holdbare Varer, m en selY 
saa le t fordærvelige Genstande som Æg, Iviælk og fersk Kød. 
Fra alle Egne af Jordklod en kan Varerne flyde sammen og 
brydes med hverandre i Konkurrencen. Verdensma rkedet i 
dets nu værende Skikkelse er først blevet til , eflerhaa nden 
som J ernvejsn ettet h ar bredt sig ud over Landene. Alle 
Prisforskellighed er mellem Sted og Sted bliver mere og mere 
nivell erel bort a [ de forh oldsyis lave Fragtsatser ; i gam le 
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Dage kund e der h erske Hungersnød i en Egn, medens der 
\'ar lave Kornpriser nogle faa Dagsrej ser borte. 

Overalt, hvor en Banelinie drages, betyder det da en 
økonomisk O nnællnin g for de Egne, den berører . Betingel-
sern e for produktiv Vi r ksomhed bliver gu ns tigere, Land-
mand en kan med ri nge re Forsendelsesomkostninger skaffe 
sig a f med sin e Frem bringelser og ka n derfor tage en højere 
F orlj enesle ind , og han kan sam tidig Lil billigere Pris skaffe 
sig F oders loffer, Kunstgødning, Landbrugsredskaber og des-
lige. T eglsten , Tø r\' og li gnende Produkter, som før kun 
kunde sælges i den all ern ærmeste Omegn , fordi deres Vægt 
eller Rum fa ng er uforholdsm æssig stort, ka n sælges m ed 
Fordel i betydelig Afs tand ; den billige Tilførsel af Kul og 
Raastoffer giver Slødel Lil en Ud viklin g af Haa ndværk og 
Indu s tri, som und er andre Forhold va r utænkelig. De køb-
s tadaglige Stationslandsbyer, der skyder frem alle Vegne langs 
Banelinierne , · m ed deres Befolkning af Ha ndlende, Haand-
Yærkere og Indu stria rbejdere giver et Spejlbillede af hele 
denne Om vællning. Del er Resterne af den gammeldags 
:N'a luralhusholdning, de r opløses og forsvinder og afløses af 
den moderne .Varehu sholdning i dens m est stors tilede Skik-
kelse; man ko mmer ind under Verd ensm a rkedets Konjunk-
turer ; den da nske Bonde rn aaler sil Arbejde efter Priserne 
paa Londons iVIarked . Al Erhvervsvirksomhed faar en ny 
Karakter, og derm ed omfo rm es ogsaa h ele Tænkemaaden ; 
nye Interesser udfold er sig, nye Anskuelser vinder Indgang. 

Hvad man ka n se i et ganske lill e Omfang i enhver 
Sta lionsfl ækk e, del ser man i kæmpemæssigt Omfang, naar 
m a n kaster Blikket ud oyer Verden. Del er den samme 
Proces, der foregaar overalt ; det ene nye Land eft er det an-
det lukkes op for de l moderne Produktionsliv, drages ind i 
øko nomisk VekselYirkning med den øYrige Verd en , modtager 
cl e fr emmede Varer og send er selv sin e Vare r ud til frem-
mede Lande. 

Det mæg tigs te Eksempel paa en saada n Onwæltning 
lind er man i Nordam erika . Før Jernbanernes Tid var det 
kun i de øs tlige Egne, i Atlanter have ts Nærhed, al nogen 
økonomisk Kultur kund e udYikle sig ; sa a snart ma n kom 
lirl.L bort fra Kys len og de s lore Floder, va r m a n i det vilde 
Land , hvor Forbind elsen med On1Yerdene11 Yar sparsom og 
Sarnfunclstil sla nd ene ba rbariske. F ørst efl erhaanden, som 

2 
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Jernvejsnettet bredte sig, kom Egn efter Egn ind und er den 
m oderne Civilisation ; Befolkningens Tal voksede, Byer rejste 
sig, industriell e Virksomheder opstod , Bjergværksdrift og 
Landbrug antog rationelle Former, og en regelm æssig Vare-
omsætnin g m ed fremmede Egne organiseredes. I Aaret 1869 
blev den første Pacifikbane fuldendt ; Skinnevej en spændte 
fra Atlanterhayet til Stillehavet. I den følgende Tid blev 
J ernbaneanlægene fortsat med megen Energi - i den Menne-
skealder, der er forløbet siden da , er der i De forenede Stater 
h ver t Aar bleven anlagt omtrent 1000 Mil ny J ernbanelinie. 
Hen i 1870erne var Fragten dalet til det P unkt, h vor Hveden 
fra det Indre af Landet m ed Fordel kunde sendes ud til 
Havet og derfra videre til den gamle Verden for at under-

Fig. 6. Fra Jembanen gennem ,'lantsjurie t. 

byde det evropæiske 
Korn og bringe hele det 
evropæiske Landbrug i 
Krise. 

To m ægtige Opgaver 
af den mest gennem-
gribend e Betydning for 
hele Verdenssam fundets 
Husholdning, har i de 
sidsle Aartier ligget for. 
Den ene, Anlæget af 
den sibiriske Bane med 

dens Udløb gennem M antsjuriet, er allerede løst ; den anden, 
Anlæget af Banen fra Ægypten til Sydafrika, er under Ar-
bejde. Begge aabner de Adgang til uhyre Landstrækninger 
med en sparsom og lavtstaaende indfødt Befolkning, men 
med umaadelige naturlige Rigdomskilder - hvad vil det ikke 
betyde, naar den evropæiske Udvandrerstrøm søger frem ad 
disse Baner og deres Sidelinier, medens Korn og Smør fra 
Sibirien kastes i store Masser ud paa Verdensmarkedet, og 
Afrikas brogede Mangfoldigh ed af Naturprodukter bliver gjort 
tilgængelig til lave P riser! Det er overhovedet i fjerne Egne, 
h vor den moderne kapitalistiske Civilisation endnu er svagt 
udviklet, i Øst- og Sydasien, i Sydamerika og Mellemafrika, 
at J ernbanerne har deres mægtigste, dybest revolutionerende 
Fremtidsværk at øve, og del er ogsaa her, at Nutidsarbejdet 
for deres Udbredelse foregaar mest rastløst, dreve t frem af 
den evropæiske og nordamerikanske Kapital , som her haaber 

~-
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at finde baade billige Raasloffer for sin Produklion og nye 
Afsætningsmarkeder for sine Produkler. 

Eksprestoget, der i et 
Par Døgn fører den rej-
sende tværs gennem EY-
ropa og undervejs byder 
ha m enhver tæ nkelig Art 
af Bekvem melighed , viser 
os J ern baneteknikken i 
den h øjeste, mest blæn-
dende Skikkelse, den 
hidtil har naaet. Endnu 
større Betydning for h ele 
Nntidslivet har dog Bum-
letoget, der sindig kører 
fra den ene Landstalion 
til den anden og stand-
ser ved dem alle for at 
tage Gods med og sætte 
Gods af - - for at 
opsa mle og sprede de 
Værdier, hvis Omsæt-
nin g danner Blodom-
løbet igennem det mo-
derne Samfunds Legeme. 

Fig. 7. Det indre af en a1nerikansk Salonvogn. 

4. Danmarks jernbaner i Almindelighed. 

a. Den historiske Udvikling. 

Landets geografiske Forhold og Beskaffenhed, saa vel 
som Indbyggernes Virksomhed og Fordeling i Landet op-
ford rede ikke særligt til Jernbaneanlæg, saa læ nge denn e nye 
Opfindelse endnu var i sin Barndom, dens Anvendelse ikke 
naaet nogen stor Ud bredelse, og saa længe det nye Ko m-
m u nikationsmiddel overordentlige BeLydning for og Ind fl y-
delse paa e t Lands hele Udviklin g endnu ikke va r al-
mindelig anerkendt. Ikke alene er Landet af ringe Stør-
relse, ·saa at Transportvej ene so m Følge deraf bliver korte, 
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men La ndet og isæ r den frugtbare Del deraf er tilm ed yed 
Have t, Sund og Bælter delt i mindre Dele, hvori al ler lange, 
sej lbare Fjorde og Bugter skærer sig ind, saa a l der i Reg-
len fra el hvilket som h elst P unkt kun vi l bliYe en forholdsYis 
kort Afstand Lil e t Udskibningss ted , lwor Omsætning til og 
fra Land et ka n finrl e Sted. All erede det te Forho ld rnaatle 
Yirke afskrækkend e m ed Hensyn til .T ernba nea nl æg, hYi s 
stø rste Nytte oprindeligt søg tes i rlen sto re Transporllethed 
paa lange Afstande, m en hertil kom endnu andre Forholrl . 
Hele Landet er omtrent af sa mm e naturlige Beskaffen hed, de 
samme Produkter, der frembrin ges i den ene Landsdel, faas 
ogsaa i den anden, og Jernba nerne kan derfor ikke yenles 
at vi lle fremkalde nogen større Produktionsomsætning mell em 
de forsk ellige Landsdele; der flndes ingen s tor indus tri el 
eller Fabrik-Virksomhed, der giyer Anledning til Transporter 
af Raaprodukter og Fabrikvarer ; Befolkningen er nogenlund e 
jævnt fordelt oyer La ndet, og der findes ingen slo re Byer 
(København undtagen), so m udøyer nogen særli g Tiltræknin g 
paa det omgivende Land, m en Befo lkningen er forde lt i en 
Mæ ngd e mindre Bye r, der med k orl indbyrdes Afstand er 
spredt over h ele Landet ; endelig Yil Lande t paa Grund af 
sin geografiske Beskaffenhed ikke kunne blive et Gennem-
gangslerl for den store Verdenshandel, og de r kan allsaa ikke 
Yentes nogen b etydelig Transit-Trafik gen nem Landel. 

Men disse Betragtninger mod Anvendelsen a f J ernban er 
i Danmark viste sig dog snart uholdbare; af E rfarin gerne fra 
andre Lande fremgik, at del især ikke er for de la nge Af-
stande, a t den lette Transport har Betydning, men al rl e t 
netop er for de korte, at J ernbanerne mesl benyttes, eller a l 
Banernes Hovedindtægter faas af de Transporter, der i sto r 
Mængde flnd er Sted mellem en By ell er en Udskib ningsha vn 
og det tilhørende Opl a nd ; i saa Henseende rnaatle der blive 
en stor Virksomhed for J ernbanerne i Danmark, nem lig al 
samle fra Opl a nd ene Li l Udskib n ingsstederne del betydeli ge 
Overskud af Landbru gsprodukter, so m Landet har til Ud-
førsel. Dern æs t er Yel Land et yed Bæltern e delt i Lo store 
Øer og en Halvø, og vel kund e el sammenhængende Jernbane-
system af den Grn nd ikke tilYej ehrin ges, men heldigt a nla gl 
J ernbanelinier kund e dog bid rage lil al knylle disse Lands-
dele nærm ere sammen og især nærm ere til I-IoYerls laden, 
der uaglel s in uh eldi ge Beliggen hed paa Landets yders te 
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Græ nse, dog uclø\'e r en s lor Tiltrækn in g paa h ele La nclel paa 
Grnnd af s in Stø rrelse, Rigdom og oyervejend e Indflydelse 
paa Handelen. AL .J ernba ner vild e muli ggø re en hurtigere og 
sikrere Forbin delse med Ud land et va r uim odsigeli gt, og at de 
unde r særl ige og heldige Forhold kunde fr emkald e en Transit-
vej l'ra S\'e rige-Norge OYer Da nm ark til det øvr ige Enopa 
Ya r dog en Mnlighed; i saa Henseende var det især tre Veje, 
cler kunde tæ nk es ud Yiklet som TransitYeje, nemlig fra 
F rederiksh av n ge nn em Halvøen til Tyskla nd , fra det vestlige 
SYerige og sydlige Norge, medens T rafikken fra det øvrige 
Sveri ge kunde gaa fra København (Helsin gø r) gennem Sj æl-
land enten OYer Fa ls ter Lil Tyskla nd eller genn em Fyn og 
det sydlige .Jylla nd Lil Tyskland og til E ngla nd. EL Hensyn 
spill ede ogsaa en i kke uvigtig Ro lle ved Bedømmelsen af 
J ernba ners Betydning fo r Danmark, og det rnr den lndily-
delse, de formentes at kunu e faa paa Kultiveringen af uop-
dyrk ede S,træknin ger, lnora f der fandtes ma nge, især i J yl-
la nd , og IH orvel denn e formodede Indn ydelse und er den 
fø rs te Period e af .Iernbirnebygnin g ulYivlsoml ansattes a lt for 
højt, saa bidrog dog delle Hensyn lil a l frems kynd e Anlæ-
gene. Ende li g rnaa end nu fre rnlueves, at Lnnd ets naturlige 
Bes kaffenhed ikke kunde lægge nogen Hindring i Vejen for 
Anl æg a f .Jernbaner . 

Spørgsmaale l om Anlæg u [' Jernbaner i Danmark korn 
a llerede fr em 1835, da der bleY ned sa t en konge lig Kommis-
sion Ul at overveje, hvorvidt der burde a nl ægges en J ernba ne 
mell em :\'o rd- og Øs tersøe n O\'e r dansk Termin . Med en 
saadan Ba ne mente m a n at kunn e imødegan den Fa re, der 
truede den danske Øres und s Trafik og i\l ell emha ndel , naar 
de r i No rdtyskland blev an lag t Bane r, der forbandt de to 
Hase m ed hinand en. Efter nogle Aars Oven-ejelse kom 
Kommissionen til del Resnlla l, al en Ban e som den om -
handl ede burde bygges, og a t den s kulde anlægges mell em 
Alton a og Kiel. Fra sl esvigsk Side bl ev der arbejde! kral'ligt 
mod denn e Bane li] Fordel for Linien Flensborg-Husum-
T ønnin g, og til Ta ls mændene for denne slutlede sig de na-
tion a le Partier i Kongeriget, der fr yg tede Hamborgs Handels-
overm agt. Res ulta tet bl ev imidl ertid , a t Altona- Ki el- Lini en, 
der stø tledes af den hamborgske Penge magt, gik af med 
Sejren og aa bn edes for Driften 1844. Nog le Aa r for inden 
1)841) yar der l'rn Indus triforen in ge n i Københ a rn nd gaae l 
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Indbydelse til Anlæg af en J ernbane fra København Lil Ros-

kilde, men paa Grund af forskellige Vanskeligheder, navnlig 

pekuniære, bl ey Arbejde t paa denne Linie førsl fuldendt 

1847. Koncessionen paa København- Roskilde Banen der 
' 

oprindelig Yar tildelt In d ustriforeningen i KøbenhaY n, over-

droges sener e til det sj æll and ske J ernbaneselskab, under hvis 

Ledelse det sj æll a ndske Jernbanene l udvikledes. El vigtigt 

Vendepunkt i det dan ske J ernbanevæseus Historie var Loven 

af 27. Februar 1851 , der ikke ud en forud gaae l Modstand 

fra jysk Side, fasts log en Rentegara nti af 4 pCt. for Banen 

fra København til Roskild e. Denne Rentega ranti lilstodes 

ogsaa de følgende sjællandske Strækninger. I Henhold til 

denne LoY fortsalles Roskild e-Banen 1856 li! Korsør 1863 

aabned es Strækningern e Københ avn- Klampenborg og ' Helle-

rup- Lyngby, hvilken sidste 1866 fortsa ltes til Helsingør. 

Med Roskilde som Udga ngspunkt aabnedes 1870 Banen til 

Masnedsund og 1874 Banen til Ka lundborg. 1879 forøgedes 

NeUel yderli g m ed Strækningen København- Frederiks-
sund . 

Allerede 1844 var SpørgsmaaleL om Anlæg af Baner i 

J ylland og Slesvig komm el frem. i\'æyn te Aa r diskuteredes 

i Viborg af Stæ nderforsamlin gen et Andragend e om , a l Stæ n-

derne skulde b eyæge Regerin gen til al bygge en Ba ne, der 

fra Limfjorden oyer Viborg skuld e stræ kke sig ned midL 

igennem Nørre- og Sønde1jylland m ed Tilslutning til Altona-

Kiel Banen, hvorved der vi ld e være opn aae t en for det jyske 

Landbru g Yiglig Fo rbindelse m ed dets daYærend e I-Ioved-

udførselss led Hamborg. Fo rslage t Yakl e imidlertid levende 

Modstand , dels af komm ercielle Grunde fra deres Side der 
' frygted e Hamborgs Overmagt, og dels fra de østjyske Køb-

stæder, der imødesaa en fo ldstændig Ødelæggelse, saafremt 

Hand elen . blev ledeL uden om dem. E ndelig holdt man paa, 

at der a r politiske Grunde ikke burde søges alt for nøje 

Sammenkny lnin g mell em de danske og tyske Landsdele, 

men al m a n i Stedet for burd e søge J ylla nd nøjere. sammen-

knyttet med Københan1 og Øerne. E fter Treaa rskrigen blev 

disse Modsætnin ger end nu stæ rkere. Det nationallib~rale 

Eider-Parti ønskede saaledes e l J ernba nenet, der med Køben-

lrnYn. som Udga ngspunkt skulde forbind e Sjælland- Fyn og 

den Jyske HalYø ved TYærbanen, nemlig en Lini e fra Kø-

benhavn over Korsør- Nyborg- Midd elfarl- Snoghøj- Hj er-
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ting ; fra Korsør skulde udgaa to Dampskihslinier, den ene 

til Fl ensborg i Tilslutning til en Flensborg- Husum Bane, 

den a nden Lil Aarhus i Til slutning til en Aarhus- Viborg 

- Lirnf} ordsbane. Disse Tværbaner skulde da senere for-

bindes indbyrdes yed L æ ngdes træknin ger . T endensen i dette 

J ernba nesys tem Yar at fr em m e Uafhængigh eden af Hamborg 

og søge Tilknytning til det engelsk e Marked, der efter de 

slore Toldreformer i 1840-erne m ere og mere udviklede sig 

til at blive det danske Landbrugs r-IoYeclafsætningssted. Mod 

denn e Plan rejste sig imidlertid det saakaldte jyske Rigs-

dagsparti , der Yed en jysk Midtbane vilde fremm e .Jyllands 

Opdyrkning, og som ogsaa af gamm el Vane var utilbøjelig 

Lil at søge ny Forbindelse med Øern e. 1851 havde den en-

gelske J ernhaneentrepr enør Sir Morten Peto faaet Koncession 

paa Anlæg af en Jernbane fra Flensborg-Husum, og fra ham 

fremkom der samme Aa r en Plan om Anlæg af en jysk 

J ernbane, der skuld e strække sig midt igennem Sønder- og 

Nørrejylla nd . Der indlededes Fo rhandlinger mellem ham og 

Regeringen, m en ud en Resultat. E L fra Regeringens Side 

1854 forelagt Lovforslag om Anlæg af en jysk Længdebane 

gennem det østlige J ylland fo rkastedes. Samme Skæbne h avde 

forskelli ge private Fo rslag om en midtjysk Bane, fordi det 

Yiste sig umuligt at blive enig om Relningslinien . 1857 lyk-

kedes det endelig Indenrigsmi ni ster Krieger at gennemføre et 

Lovforsl ag om Anlæg af en Ba ne fra Aarhus ti l Randers med 

Sidebane Langaa- Viborg. Ogsaa delle Forslag mødte stærk 

Modsland fra ullraj ysk Side, fordi man i delte saa Begyn-

delsen Lil det frygted e Tværbanesystem . Med Ministeriet 

Rotwill syntes det jyske Jernba nespørgs maal nogenlunde a t 

skulle blive afgjorl i Retnin g a f i'..lidtbanepartiets Ønsker, 

m en paa Grund af dette Minis leriums kortrnrige Levetid faldt 

Sagen. Del fø lgende Minis lerium optog vel atter, med Mon-

rad so m Indenrigsminister, Lovforsla get , men i Landstinget 

forandredes Retningen af Banen saaledes , al den fik Karak-

ter a f en Østbane. I denne Skikkelse Yed toges Loven og-

saa efler stæ rk Modstand af Folketinge t og fik Stadfæstelse 

10. Marts 1861. De l, der navnlig havde været Stridspunktet, 

var , om Ban en sk ulde føres over Fredericia eller ej. For 

Fredericia som Gennemgangspunkl la lte Hensynene til For-

bindelsen m ed Øerne og de l i m ilitær H enseende ønskelige i, 

al Ba nen fø rtes igennem Fredericia F æs tning. 
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Efter lange OYen e,i elser om Baneforholden e i Fyn- J y l-
land bes temte ende li g, som oyenfor antydel, en Lov a l' 1861, 
at der skulde bygges en j ys k Slambane so m en Øs lbane 
fra Vamdrup til Aalborg, der skulde berøre alle Købstædern e, 
en Tværba ne fra Langaa Lil Hol s tebro og en fynsk Bane 
Nyborg- Odense- Midd elfart. flied nogle enkelle Forandrin-
ger (saaledes førtes Banen Lil Slrib i Stedet for Lil Midd el-
fart , og Stykket Vejl e- Aarhus fastsloges fø rst endeli gt i 1866) 
byggedes nu disse Ban er i Aaren e 1862- 69. Del Ya r iall (·Hj 
Mil, og de kostede 39 Million er Kr. Det havde yæret }.Je-
ningen, at et privat Driftsselska b skulde drive Banerne, og i 
Begyndelsen skete del ogsaa , m en da Tiden mcrm ede sig, da 
hele Anl æge t var fæ rdigt, fastslog Lovgivningsmagten i 1867 , 
at Staten se lY skuld e overtage Driften , og Danmark førles 
derved ind paa det Princip, so m ogsaa find es genn eml'ørl i 
de fleste andre evropæiske Land e, at Staten lager Anlæg og 
Drift af Hovedban ern e i sin Haand. Paa Sj æll a nd byggedes 
i 1860-erne kun Helsi ngørhanen m ed Klarnpenborgba nen 
(aabn et 1863- 6-!) a f det sjællandske Selskab, som i den An-
ledning fik Rentegaranli en yder li ge re forøget. E ndelig aab-
nedes i 1870 Banen fra Roskild e Lil Masnedsunct , der ogsaa 
blev bygget af Selskabel, rn ect Slalsgaranti. Paa Loll a nd 
aab nedes den lille prirnle Bane Maribo - Bandholm i 1869. 
Alt i alt var der ved Udgangen af 1870 anl ag l og aa bn el ca . 
66 Mil Slatsbane (til iall 39 Millioner Kr .) og ca. 36 Mil 
private Baner (til ialt 32 Milli oner Kr. ). 

I Perioden 1871 --80 byggedes følge nd e Baner paa Sjæ l-
land : Roskilde- Kalundborg, der aabnedes i 1874 og a n-
lagd es al' det sjællandske Selskab. Samtidig aabnedes Fre-
deriksberg-Frederikssundban en, ogsaa byggel af Selskabet. 
Endvidere anlagdes Dobbeltspor paa Strækningen Hellerup-
Kl ampenborg, og Haynebanen i København , hYilk en sidste 
L-rods sin ringe Længde, ca. 3/s Mi] , koslede 2 1/2 Million Kr ., 
rleraf dog 11/2 Million Kr. til Banegaardens Udvidelse. lø \'-
rigt var der fra det sj ællandske .Jernban eselskabs Side mindre 
og mindre Lyst til at sæ Lle Penge i ny Anl æg, a lt som Tiden 
for Kon cessionens Ophør n ærm ede sig. Da del nu ogsaa 
gj aldt om at faa el Samarbejde mell em de enkelte Land s-
deles Hovedban er, omordn edes del danske J ernbaneYæse n 
ved Lov 2. Juli 1880. I Henhold til denne køble StaLen de 
sj æll a ndske Baner paa den Betin gelse, a l Staten oyertog Prio ri-
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lelsgælden og indl øste Aktiern e med 11/.1 Gange deres Beløb 
yed Obligationer, der skulde a mortiseres i 20 Aar . H ele An-
]ægel (:'i t Mil) s tod Staten i ca. 53 }.[illioner Kr. ved Ud-
ga ngen a l' 1880, m en det kostede dog ikke Slalen fuldt saa 
mege l, da denn e i Forvej en ejede en Del af Aktierne, lige-
som Banern es Reser vefo nd medfulgte i Købel. Endeli g byg-
gedes i den Peri ode lo Ba ner af særlige Selskaber ; den ene 
var Gribskovban en (aabnel 1880), den anden den øs lsjæl-
Janclske Ban e ['ra Køge Lil Fakse (i Forbindelse med de n tid-
ligere an lag te Bane til Fakse Slrand), som aabnedes 1879. 
Slalen ydede ct e l sidste Tilskud i Form ar en Renlegaranti 
paa 4 pCt. , som stadig er effektiv. Paa Lolland-Falsler var 
ctetle System allerede tid ligere bragl i Anvendelse ; el prival 
Selskab an lagde Lolland-Fals ter Ban en med en Stalsga ranti 
paa 4 pCt. ; Falste rbanen aabnedes 1872, Lollandsbanen 1874. 

I Jylland a nl agdes fø lgende Statsbaner: Vendsyssels-
ba nen (Nørresundby- Frederikshavn) og en Bane fra Skander-
borg Lil Silkeborg, som begge aab nedes 1871. Kort eller ble\' 
Sta lsbanern e paa begge Sider af Lillebæll forbundne ved el 
Dampfærgeanl æg. Endelig anlagdes i 187-i- 75 Vest- og 
Sydbanen i Jylland med Sidehane til Ribe som Slatshaner. 
Des ud en byggedes en .J ernban eb ro over Limt3orclen , so m 
kostede ca. 3 i\tlillioner Kr . Derm ed mente ma n a l have 
afsluttet Statsban ea nl ægen e i ,J y lland- Fyn , og der byggedes 
derfor en Del Ba ner efter Syslemel: priYate Ba ner med Slats-
tilskud. Af saadanne Baner hyggedes af særlige Selskaber 
l'ølgende : Odense- Svendborgba nen (aabn el 1876), Randers -
Grenaaban en (aabnet 1876), Silkeborg- Hernin gban en (aa hn el 
1877), Aarhus- Ryomga a rdba nen (aabn el 1877), der bl e\' 
drevet sammen med Randers- Grenaa banen af el særligt 
Driftsselskab som den østjyske Ba ne, samt Vemb- Lemvig-
banen (aabnel 1879). Der anla gdes og aabnedes i Tiaaret 
1871 - 1880 ca . 65 l\Iil privale Baner (Lil iall 28 Million er Kr .) 
og 42 Mil Sla lsba ner (tiJ iall 26 Millioner Kr.). Allerede in-
den dette Tiaar va r udl øbet Yar man komm en und er Vejr 
med, at der ikke kund e ven les flere Baner a nlagt som private 
Ba ner med Stalsli lskud , da det Udbytle, der tilfaldt Aktionæ-
rern e, ikke var tilfredsstill end e, og man gik derfor oYer til 
et nyt System : Slatsbaner m ed Tilskud fra den paagældend e 
Egn , af Kommun er ell er priva le. Af saadanne Baner 
byggedes i Tiaaret 1881 - 90 Hernin g- Skj ernbanen (aab-
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net 188 1, efter at Sta len h avde købt Silkeborg- Herning-
banen), Faaborg - Ringebanen (aab nel 1882), som drives af 
det sydfynske Selskab, samt en Bane fra Struer over Odde-
sun d til T h isted (aabnet 1882), Assens - Tommerup og Skive 
- Glyngørebanen, hvortil senere er konirnet Dampfærgeanlæ-
get over Sallingsund. Samtidig h avde Staten maattet over-
Lage de østjyske Baner, so m slet ikke kunde betale sig, og 
de bliver derfor rettelig a t henføre til Princippet: Statsbaner 
med pri vat T ilskud . I denne Periode etableredes Damp-
færgean læget over Storebælt (1883), li gesom Lillebæltsfærge-
farten forbedredes , og Sydbanen førtes over Mas nedø med 
Dampfærgeforbind else til Orehoved, hvorimod der ikke aab-
nedes nye Baneanlæg paa Sjælla nd i den Periode. 

Af priva te Baner byggedes Ban en Ribe-Landgrænsen 
(1887), som Staten drev fra førs t af, indtil den i 1896 ved 
Køb gik ind i Statsbanenettet . Endvidere byggedes som pri-
vate Baner uden andet Statstil sk ud end Ekspropriations-
hj ælp: Odense- Bogensebanen (1882), Randers- Hadsund 
(1883), Aarhus - Odder- Hou (1884) og Horsens- Juelsminde-
banen (1884). Endelig byggedes med større Statshj ælp en 
Bane fra Frederik shavn til Skagen (1890). For at skabe en 
letter e Forbindelse med det sydlige Udla nd anlagdes Gedse. r-
ban en so m privat Bane, aab net 1886. Driften oYertoges førsL 
af det lollandfalsterske Selskab, men er senere overtageL ar 
Staten , som nu driver hele Falsterbanen . Ia lt byggedes i 
Tiaarel 1881-90: 27 ,1 Mi l private Baner (til ialt 93

/ .. Million 
Kr ) og 48 ,3 Mil Statsba ner (Lil ialt 44 1/ J Milli on Kr.). 

1892 etabl eredes Dampfærgean læget Helsingør- Helsing-
borg . Ved Lov a f 8. Maj 1894 vedtoges flere Jernbaneanlæg. 
Der gaves end vide re Regler for An læg og Drifl af private 
Baner, hvorved Staten tilskyder en nærmere fastsat Del af det 
Lil disse medgaaede Beløb, inkl. Ekspropriation og Materiel, for 
hvilket Beløb Staten nyder samme Ret som de alm indeli ge Bi-
drag fra Kommuner ell er priva le. Bestemmelsern e skulde h ave 
Anvendelse paa 29 Ba ner (Øerne 14, Jylland 15). Der er 
samtidig sikret Staten Ret til Banernes Overtagelse. 

1895 aabn edes Ruten Køben havn- Ma lm ø. Farten be-
sø rges siden Aug ust 1900 af de danske og svenske Stats-
baner i Forening. 1903 aabnedes Dampfærgefo rbind elsen 
Gedser - ViTarnemiinde, hvorved Landels vigtigste Forbindelses-
lini e med det sydlige Ud land blev tilYejebragl. Færgedriften 
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besørges af de danske og mecklenborgske Statsbaner i For-
enin g. Den 19. December 1904 aabned es Broen over Mari-
agerfjord for Jernbanetrafikken. 

Ved Lov af 27. Maj 1908 bemyndigedes Ministeren for 
offentlige Arbejder til for Statskassens Regning: 
a) at til vejebrin ge Dobbeltspor paa Banestrækningen Ny-

borg- Strib og i Forbindelse h erm ed ved Stationerne paa 
nævnte Strækning at lad e ud føre de deraf følgende For-
andringer og Udvidelser ; 

b) at erhverve den Vejle- Give Jernbaneselskab tilhørende 
J ernba ne fra Vejle til Give, forsyne denn e Banestrækning 
med sværere Overbygning med videre og i Forbindelse 
h ermed at lade anl ægge en Jernbane fra Give over Thyre-
god og Brande til Herning ; 

c) a t lade anlægge en Jernbane fra Vigerslev over Brøndby-
øster og Greve til Køge ; 

d) at lade anlægge en J ernba ne fra Funder over Brande, 
mellem Omvraa (Blaahøj) og Filskov samt over Grindsted 
til Bramminge ; 

e) at lade anlægge en J ernban e fra Skern Lil Videbæk; 
f) at lade anlægge en J ernbane fra Næstved over Herluf-

magle By, Glum sø, Sandby, Ringsted, Hvalsø, Skibby , 
Frederikssund og Slangerup til Hillerød. 

Anlægene fremm es i den h er angivne Rækkefølge, m en 
de Amtskommuner, i hvilke de under Litra b, c, d, e og f 
n ævnte Baner kommer til at gaa , samt de Købstadkommuner, 
som nævnte Baner kommer til at berøre, ska l forpli gte sig til 
at udrede nærmere fastsatte Beløb af Udgifterne ved Anlægene. 

Ved nævnte LoY bemyndiges Regeringen endvid ere til 
at m eddele Eneretsbevilling til An læg og Drift af følgende 
private J ernba ner: 

Paa Ø e rn e : 
1. En J ernbane fra Hornbæk ti l Gi ll eleje. 
2. En J ernba ne fra Helsinge til Tidsvildelej e. 
3. En Jernbane fra Gilleleje til et Punkt paa Helsinge-

Tidsvildeleje Banen. 
4. En J ernba ne fra Vanløse til Jyllinge. 
5. E n Jernbane Cra Roskild e til e l P unkt paa Ban estræk -

ninge n H valsø- Frederikssund. 
6. En J ernbane fra Frederiksvær k til Hund esled . 
7. E n J ernbane fra Hørve til VærsleY. 
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8. En J ernba ne fra Køge lil KYæ rkeby. 
9. En J ernba ne fra Ka rrebæ ks mind e til ~æs lved . 

10. En J ernba ne fra Præs lø Lil Mern , eyenLu elL forlsa l Lil e l 
Punkl paa Mas nedsund- Kall ehave Ba nen. 

11. En J ernbane fra i\l øens Klinl Lil Stege, evenlu ell Lil 
Haarbøll e. 

12 . En .J ernbane fra Nys led owr Nykøbin g paa Fals ter lil 
Stubbekøbing. 

13. En J ernbane [ra Na ks koY Lil Kragenæs. 
14. En smalsporel J ernban e fra Rø nn e O\"er Kl em e11 s ker og 

Rø Lil Allin ge. 
L'i. En smalsporet .T ernba ne fra Almindingen over Øsle r-

maria til Gu d hj em . 
lo. En J ernba ne fra Odense elle r el PunkL paa 11 ord[y nske 

Jernba ne til Nørre Aaby ell er i\'liddelfarL m ed en Side-
bane fra Bræ nderup til Bogense. 

17. En J ernban e fra Dalby til U arto fLe. 
18. En J ernban e fra F aa bo rg e ll er et PunkL paa Ri11ge-

Faaborg Banen til Svendborg eller e l Punkt paa Odense 
- S\"endborg Ba nen m ell em Svendborg og Sø rup . 

19. En J ernbane fra Rudkø bin g til Bagenko p m ed Sid eba ne 
til Spodsbjerg . 

I J y lland : 
20 . En J ernban e fra Hj ørrin g oyer L økken Lil Aa byhro . 
21. En ,J e rnbane fra Hj ørrin g til Dy h\"a d ell e r Hø rby . 
22 . En .J e rnban e fra Vod skoY ti I Dybrnd ell er Øsler Vrna . 
23. En .J ernba ne fra Aalbæk over T versLed Lil Hj ørrin g, 

e\" enlu elL m ed Sideba ne til Hirt sh a ls . 
24. En J ernba ne fra Asaa over Ørsø til Dron11inglu11d ell er 

fra Asaa Lil Dronninglund. 
25 . En J ernba ne fra Aars Lil Hrnlps u11d . 
26. En .J ernban e fra Nyk øbin g paa Mors ove r So lbj erg Lil 

Vildsund med Sideba ne til Se_jrslev, eventu elt F ægge-
sund, og en .Jernba ne [ra Ny købin g paa Mo rs over 
Karby til Næssund med Sideba ne til ØsLer Assels . 

27. En J ernbane [ra Rin gkø bing oyer Øl s trup og Brejni11g 
Lil Nø rre Omme. 

28 . a) En J ernbane fra e t P unkL paa Ra nd ers- Hobro Ba-
n en til Ma riager , ell er 

b) E n .Jernba ne fr a et Punkt paa Ra nd ers--H obro Bane11 
over Mariager til el Pun kl paa Randers- Hadsund Ban en . 

29. En .Jernba ne l"ra Ryo mgaa rd Lil Gj errild , evenluell lil 
Grenaa, 

XO . E n eleklri sk .Jernba ne fr a Ra nd ers Lil Aa rhus. 
3 1. En elektri sk .J ernbane m ell em Horn slel og el PunkL paa 

den e lekLri sk e Ba ne fra Ra nd ers Lil Aa rhu s . 
32 . E n elektrisk J ernba ne fra Thorup P a khus yecl Kal ø Vi g 

Lil H orn slet. 
33 . E n elektrisk .Jernbane fr a Skiye gennem Vestsallin g. 
3-! . E n .J e rnba ne fra Rødkæ rsbro Li] Kjell erup . 
3n. En J ernba ne fra Ha mm el til Thorsø SLation paa Langaa 

- Silkeb orgban en. 
36. E n J ernba ne fra Bryrup Li l el PunkL paa Funder- Bram -

min ge Ban en . 
37. En J ern bane [ra T ø rring oyer Tinnel Vesterluncl til 

Thyr egod . 
38. En elektri sk J ern ba ne fr a Rand ers Lil Viborg. 
30. En eleklri sk J e rnba ne fra Silkeb org over Ans og T a nge 

lil et P unkt paa Rand ers- Viborg Banen. 
40 . En J ernban e fra Nørre Neb el Lil T a rm . 
4-1 . En .Jernba ne fra Va nd el Lil Grincls led. 
42. En Jernba ne [ra T is tru p Lil Grin ds ted . 
43. E n .Jernba ne fra T rol clhede ove r Sønd er Omme, Grind -

sted og Bramdrn p Li l Ko lding med Sideba ne til Vejen. 
+-! . En sm a lsporet J e rnba ne [ra Ko ld ing oyer Hejls Lil Hejls-

minde. 
4i> . En sm alsporet .Jernbane fra Kolding til Taps . 
46. E n srn a lsp orel J ernbane l"ra Vamdrup O\"er Ødi sbram -

drup og Ødis Lil Taps. 
47. En smalsporeL .Jernban e fr a Ribe m od Øst Lil Land-

græn sen . 
+8. E n .Jern bane fra Holsted Station til Hol sted By. 
+0 . E n elekLrisk Ba ne fra e l P unkl paa Ryo mgaard- Gjer-

rild Ba nen Li l Allin gaa bro. 
nO . E n elektrisk Ba ne fra Alli ngaabro oyer Ørsted Lil Hol-

bæk, eve ntuelL Lil Ud by, og eventuelL en Sideban e til 
Voer -Mellerup Færges led . 

51. E n eleklrisk Bane fra Ra nder s lil .Mellerup. 
I ovenn æy nte Fortegnelse er der senere vedtageL nogl e 

F ora ndringer (bl. a. Nr. 44, 45 og +6 er fo ra ndret til en Ban e 
fra Koldin g over Hejl s ti l Hejlsmind e og en Ba ne fra Kol -
din g over Ta ps, Ødi s og Ø di s Brn rndrnp Lil Va mdrup). 
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Af Sta tskassen ydes til de under Nr. 5, 7, 8, 12, 14, 15, 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26 , 28h , 29, +O, 44, ..J- 5 og 46 
nævnte Ba neanl æg et Bidrag udgø rende Hah·delen, til ; del 
und er Nr. 47 nævnte Ba nea nlæg el Bidrag udgørende tre 
Fj erdedele, til de und er Nr . 9, 27, 28a og 43 næ Y!l Le Bane-
a n læg e t Bidrag udgø rende to Trediedele, til de under Nr. 
34, 35, 36, 37, ..J-1 og 42 næ vnle Ba nea nlæg et Bidrag ud -
gørende tre Femtedele og til de und er Nr. 6, 10, 11 , 13 og 
48 nævnte Baneanl æg et Bidrag ud gørende to F emtedele af 
den hele til Anl æget bevi sl ig a1wend te Anl ægsk a pital , ind-
befatte t E kspropria lionsud gifter og Dri ftsma leriel. 

Til de under Nr. l G og 18 næv nte Ba n ea nlæg ydes a f 
Statskassen et Bidrag lig Ha lvd elen a f E ksprop riations-
ud giftern e. 

For Statskassens Bid rag nyder denn e samm e Ret som 
de ålmindelige Bidrag fra Kommun er eller priva te, und tagen 
hvor Sta tskassens Bidrag kun udgør Halvdelen a f E kspro-
pria Lionsud gifterne. 

I de Ba ner, ved h vilke Statskassen deltager i Anl ægs-
ud giftern e i det h ele, maa P rioritetsJaan ikke optages ell er 
Fortrinsa kti er ud stedes . 

En eret til Anlæg og Drift af de oYennævnte Ba ner ka n 
ikke m eddeles efter den 1. April 1925. Andragende herom 
vedrørende de. Ban er, til h vis Anlæg der af Sta tskassen ydes 
Bidrag, tages fortrin svis i Be tra gtning efter den Tidsfølge, i 
h vilken de foreligger m ed de efter Ministerens Skøn for-
n ødne Oplysninger . Dog bliver det a t iagttage, at der i et 
enkelt Finansaar ikke m eddeles E neret til Anlæg af fl ere end 
fire af de Baner, til hvis Anlæg der a f Sta tsk assen ydes Bi-
drag, hvoraf saa vidt muligt to Ba ner i J ylla nd og to paa 
Øerne, samt at der i hvert F ina nsaar som Statsbidrag til de 
nævnte Ban er kun anvendes 1 Million Kr . 

Af den Værdi stigning, so m ved de omha ndl ede ny Jern -
baneanlæg til fø res de Ej endomm e ell er Grunde, der nyder 
godt af Banea nlæget , bliver der for de Privatba ners Vedkom-
m ende, h vortil inte t Sla ts tilskud ydes, dog k un n aa r Kon ces-
sionsh averne ønsker det, a t svare en Afgift til dem, so m ud -
reder Anl ægsudgiftern e. 

De nærmere Regler om Værdistigningsafgiften er fastsat 
ved Lov om J ernba neskyld a f 18. April 1910. (Se Loven 
i næste Afsnit). 
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Efterfø lgende Oversigt viser den s iden 1890 stedfundne 
Ud vikling af de da nske S tatsba ner : 
1892 Slagelse-Dalm ose- Næs t. ved , Da lmose- Skels kør . 
1893 Oreh oved- Gedser, overtage t fra de loll a ndske J ern-

baner, H obro - Løgs tør, Viborg- Aales trup (Privatban er 
under Statsdrifl). 

1897 Den sjælla ndske Kystbane. 
1898 Slagelse--V ærsleY. 
1903 Sorø- Vedde (Privatba ne und er Statsdrift). 
1904 Holstebro-Herning. 
1906 Viborg - Hernin g. 
1908 La ngaa- Silkeborg. 

Del danske J ernban enets successive Ud videlse fr emgaar 
af efterfølgend e Oversigt over d et Anta l km, der var i Drift 
efternævnte Aar : 

Aar 

1848 
1856 
1857 
1862 
1867 
187 2 
1877 
1882 
1887 
1892 
1897 
1902 
1907 
191 2 

Private Ba ner 

km 

30 
30 

109 
109 
176 
274 
556 
237 
420 
473 
492 

11 61 
1--! 17 
1769 

Statsba ner 

km 

302 
608 
810 

1384'1' 
1529 
1535 
1732 
1807 
1916 
1958 

Tilsammen 

km 

30 
30 

109 
109 
47 8 
882 

1366 
1621 
1949 
2008 
222--! 
2968 
3332 
3727 

I 1880 ove rgik 532 km Priva tba ne, ved Statens Køb a f de sjæl-
land ske Baner , til Sta tsdrift. 

Det fremgaar heraf m ed tilstrækkelig T ydelighed, at 
Bygningen af J ernba ner h er i La ndel i Begy ndelsen kun er 
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III . Privctlbanern e1 indtil 31. Marts 191 3. 

Amage rbanen ........... . ... . .... . . 
Københ avn- Sla nge rup-Ba nen ..... . 
Den øs tsjæ ll a ndske 13 a ne .. . . . .. ... . 
Gribskov- og Helsin ge-Ban en ... . 
Helsingø r- Hornbæk-Ba nen . . . . . . 
Hille rød-Frederiksværk-Banen .. . . . . 
Ly ngby- Vedbæk-Ba nen . .. .. ..... . 
Odsherred -Ba nen .................. . 
Høng- Tølløse-Banen . . . ... . 
Kalleha ve-Banen . . .... . ..... . .. . 
Præs tø- Næs tved- Ba nen .. . .... . 
Den bornholrnske Ba ne . . . . . . . . .. 
Ma ribo- Ba ndh olm-Ba nen . 

Den lolla nd-fal sterske Bane' .... . .. -{ 

Stubbekøbing- Nykø bing- N ysted-B. { 
La ngela ndsbanen ............. . 
De svdfvnske Baner1 : 

Ocl-ense- Svendborg-Ba nen ...... . 
Ny borg- Faaborg-Ba nen (Sta tsb.) . 
Svendborg- Nyb org-Ba nen . .. ... . . 
Oden se - Nørrebroby -- Faaborg-B. 

Den nordfynske Ba ne . . . . . . . . .. 
Den nordves tfy nske Ba ne . . ..... . . . 
Od ense- Kertemind e - Dalby-B anen . 
Kold ing- Egtved-Ba nen ... . . 
Kold ing Sydba ner . . ....... . 
Vejl e- Give- Ba nen . . .......... . . . . 
Vej le- Va ndel-Banen ........... . . 
Ho rsens- Ju elsmind e- Ba nen . . ... . . 
Horsens- Tørring-Ba nen .... . 
l-Iorsens- Bryrup-Ba nen .... . . 
Horsens- Odder-Ba nen . ... . ...... . 
Ha cl s- Ning- Hcr reders-Bn nen . . .. 
Ha mmel- Aarhu s-Bn nen .... . . - . 
Ra nders- Hadsund-Ba nen . . ...... . 
Ebeltoft - T ru slrup-Bnnen . .. ... . . . 
Aal bo rg-- Hncls un d-Ba nen ..... . . . . 
Aalborg- Hvalpsun d-Ba nen .. .. •• •• •j 
Ve mb- Lemvig-Banen . ........ .. .. . 
Lem vig- Tyborøn-Ba nen .. . ... .. . 
Fjerritslev- Nø rresu ndby- F rede- { 

riksh av n-Ba nen . . . . . . . 
Thist ed- Fjerr itslev-Ba nen . 
Skagensbanen .. 
Va rde- Nørre-Nebel-Ba nen . ....... . 
Rin (l'køb ing- Nørre-Om me-Banen . 
RøcU{j ærsbro - Kj ell er up-Ba nen ... . 
Ryo mgaard- Gjerr ild . . .... . ..... . - . 

I 

I 

A,1bn ede 
f'or 

Driften 

Aar I 
1 

' /, 1907 I 
20; . 1906 
'h 1879 I 

20
/ 1 1880 

28/s 1906 
Sl / 5 1897 
25/a 1900 I 
18/s 1899 
22

;,, 1901 I 1/,0 1897 
20/:i 1900 
s11i, 1900 I 
' /11 1869 

2•1, 1872 I} 
'/, 1874 

25/ , 1912 
15

/12 1910 } 
2"/r, 1911 

5/io 1911 I 
1" / , 187(i 
¼ 1882 
1/5 1897 
2/io 1906 
1h 1882 
5/ 12 1911 5/.1 1900 
4
/. 1898 

29/n 1911 I 
2/a 1894 

l0/ 9 1897 
25/s 1884 
1
/, 2 1891 I 

23
/ • 1899 

'"h 1904 
10/o 1884 
25

/ . 1902 I 
10,'10 1883 
2 7/3 1901 

Bane-
n e l tc ts 

Læ ngde 
(i Dr ift) 

kn1 

12,00 
34 ,20 
46,00 
32,01 
12,90 
23,00 
12,10 
49,40 
38,00 
20,70 
23,00 
41,63 

7,53 

70,20 

4,1,20 
34,00 

46,85 
55,73 
37,71 
51,22 
37,'14 
60,80 
31,64 
27,80 
58,00 
30,20 
28,30 
30,50 
28,10 
38,00 
33,60 
36,20 
38,29 
40,70 
22,50 
57,40 1/12 1900 

10/, 1899 
3/, 1910 

20/, 1879 
22/ ; 1899 
19 8 1897 
18/, 1899 
19/i I 190Ll 
25/, 1890 

I
} 75,10 

28,92 
27,35 

15/3 1903 
15

/ ll 1911 I 2·1/, 1912 
5/ 10 1911 

} 134,80 
54,20 
39,70 
37,60 
30,70 

9,30 
30,80 

B. Jernbanekoncession og Ekspropriation . 

1. Baneudvalgets forarbejde. 

NAA R der i en Egn formenes a t Yære T ra ng Lil en J ern -
ba ne, sæller n ogle af Egnens ledende Mænd sig i Spid-

sen for de Forarbejder, der gaar fo rud for en J ernba nes 
Tilblivelse. Der h old es iVIøder i de Bye r og Sogne, som for -
menes a l haYe Inter esse for en Ba ne, for at ska be 
Stemning for Anlægel og drø l'le Ba nens Retnin gs linie, Sla-
tioner m . m . ; og h er vold es der ofte de ledend e s tore Bry -
derier, id et til s tødende Sogne ofte har diverge rend e Inter-
esser. Der neds::c lles da slutte li g a f de inleresserecl e el Ba ne-
udva lg, - der i Reglen senere bliYer J3 eyillin gs hayere paa 
næv nte Ba nea nl æg - som skal søge Ba nen gennemført. 
Pengene maa, efler a l der af en In geniør er Lih·ejebragl Op-
lys nin ger om den fo rm entlige Anl ægs udgift, nu søges frem -
skaffet ved Henvend else Li l de interesser ede Amtsraa d, By-
ma d og Sogneraad, og naar der h eryed ikke ka n skaffes den 
Del a f Anlægska pita len, som ma n fo rmener, at Sla len ikke 
vil giYe, sker Henvendelse Lil priva te Mæ nd - større Virk-
somheder, Brugsforeninger o. l. - i den paagældend e Egn, 
fo r om muligt paa denne Maa de at Cremskaffe den m a ng-
lende Sum . 

Baneudvalgel indsender herefter enten Lil et a f Regerin-
gen for Tiden nedsa l J ernban eudva lg ell er direkte til Rege-
rin g ell er Rigsdag el Andragende om E neret paa Anlæg og 
Drift a f omha ndl ede J ernba ne saml om et næ rm ere a ngivet 
Slatstil skud til Gen nemførelse h eraf. 

Som almindelig Norm ka n de l anføres, a t Andragend er 
om E neret til Anlæg og Drift af priva te Ba ner i Da nm ark 
rn aa ledsages a l': 

3* 
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a) et Oversigtskort, (Ma nsa korl eller General s la bskorl i Maa le-
stok 1: 100.000) paa h vilket Ba nelini en sa ml de proj ek -
terede Stationer og Hold epl adser er a ngi ve t med en Ly-
delig rød Farve; 

b) Generalstabskort i Maalestok 1: 20.000, paa h vilkeL Bane-
linien er angivet som en rød Lini e, der fra Udgangs-
punktet i hele sin Læ ngde h a r en forlsat Indd eling i 
Stationer paa 100 Fod, af hvilke hver lOde er afm ærket 
paa Kortet. Pladsen for de projekterede Stati oner og 
Holdepladser an gives Yed rød Skravering. 

c) Længdeprofil, opsat efter Genera lsta bskortene med en 
Længdemaalestok af 1: 10.000 og m ed samm e Inddeling 
af Banelinien som paa Generalstabskorten e. Højdemaale-
stokken skal være 1 : 400. Paa Længdeprofilet maa Pla-
num være indlagt med en rød Linie; alle Udgravnin ger 
anlægges med graa , Paafyldninger m ed gul Farve, Stig-
ningsforholdene paaskrives med rødt, Kurveforhold ene 
med blaat. Paa Læ ngdeprofllP.t an gives m ed sorl a lle 
vigtigere Veje og større Va ndl øb , som Banen skærer ; a lle 
projekterede Stationer, Holdepladser, stø rre Broer, Via-
dukter m. m. betegnes med rødt. 

d) Overslag, indeholdende en specificeret Angivelse af Ud-
gifterne ved Baneanlæget, h enførle til følgende Hoved-
konti : 1) Ekspropriation , 2) An læge t, 3) Driftsmateriel 
og Inventar, 4) Administration og tilfældi ge Udgifter , 5) 
Omkostninger ved Anlægska pitalens Til vejebrin gelse og 
Forrentning under Anlægets Udførelse. Desuden bør der, 
til nærmere Forstaaelse af de forn æv nte Konti 2 og 3, i 
et vedføjet Bilag gøres Rede for, h vorledes de forskellige 
Enhedspriser og summariske Beløb er fremkommen, nem-
lig Jordarbejdets Beregning, Opgørelse a f Rørlednin ger, 
Stenkister m. v. , Broer opførte i Rækkefølge (byer m ed 
sin særlige Byggesum), Opgørelse af VejoYerskæringer m . 
m. , specificeret Overbygningspris pr. km , T elegrafanlæg, 
de forskellige Station sanlæg, Opgørelse af Driflsmateriell et 
111. V. 

Endelig bør det saml ede Proj ekt være ledsaget af en 
Beskrivelse af Retningslinie, Sporvidde, Overbygningens Kon-
struktion og Driftsmateriellets SLørrelse, ligesom der ogsa a 
bør gives Oplysning om, h vorl edes eventuelle Tilslutninger 
til bestaaende Ba ner og a ndre for Anlæget a f Betydning væ-

;-{7 

rend e Forhold Læ nkes ordnede. Oplysninger maa endvidere 

medd eles om , hYor vidL Ti lvej ebringelsen af den udover Stats-
kassens Bidrag forn ødne Del af Anlægskapita len er sikret . 

For kommuna le Bidrags Vedk omm ende ma a oplyses, om den 
forn ødn e Approba tion paa Bidragets Ydelse er erlwervet. 

Naa r den forn ødne LoYhj emm el til Anlæget er tilveje-
bragt, ka n Koncessionen forYentes udstedt . 

2. Jernbanekoncessionen. 

Paa Grund af den Betydning J ernbaneanlæg har for 
Sarnfænislen, og da J ernban eanl æg kræver Ekspropriation af 
priYale Grund e, kan Anl æg og Drift af J ernbaner, naar de 

ikke udføres som Statsba ner, men overlades til private 
(Aktieselska ber), kun ske i Henhold til en af Regeringen 

medd elt Bevil ling, der som Regel gives i Henhold til Lov-
bestemm elser. 

Ved E neretsbe,,illingen giYes der Bevillingshaverne en 

Del Retli gheder, men paa den anden Side paalægges ogsaa 
en Del Pli gter. Saalecles bestemm er Eneretsbevi lli ngen: 

1. Angaaende Ba nen s Retningslinie og Bygningsmaade 
er Bevillin gshaYerne underka stet Mini sterens Beste;11melser 
paa Grund lag af de a f Bevillingshaverne forelagte fuldstæn-
di ge Planer. ' 

Endvidere skal Bevillingsha verne være underkastet 
;\[inislerens Bestemmelse om Ba nens Forsyning med alt Til-
behør, derunder de til dens første Anl æg fornødne Lokaler 
for T old- , Pos t- og T elegraf\æsen. 

Villrna rene for Banens Tils lutning til Statsbanerne fast-
sæ LLes af i\Iinis leren. 

2. BeYillingsh avern e er pligtig a t m eddele Ministeren 
all e af denne begærte Oplysninger a ngaaende Tilvejebringel-
sen af den ud over Statska ssen s Bidrag (j fr. Pkt. 14) fornødne 
Anlægskapital . 

3. E kspropria tion en af de til Ba neanl æget fornødne 
Grunde m. m . foretages i Henhold til Reglerne i Forordnin-
gen af 5. Marts 1845. For saa vidt der til Anlæget maatte 
blive indtaget Grund e, der tilhører Staten, gives fuldt Veder-
lag for disse. 

Udbetalin gen af E rsta tninger ti l de skadelidende, af 
Di æ ter og Befordrin gs udgifter til ;\1 edl emm erne af Besigtigel-
ses-, E kspropri ation s- og Taksa tionskommissioner m. v. sker 
eft er næ rm ere Bestemm else af Ministeren. Hvis det af denne 
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fo rlanges, at Udbetalingen s ka l ske genn em Slalskasseu , 
skulle BevillingshaYern e yære .pli gtig at sti lle e t Beløb af 
indtil 4000 Kr . pr. Kilometer af Banens L:.cngde til :.Iini-
sterens Raadighed sa ml desuden paa Forlangend e eflerhaan-
den a l udrede det Beløb , so m ;\linisleren anser fornøden l Lil 
disse Udgifters Dækning," saaledes a l Sta tskassen ingen Sinde 
komm er til at staa i Fo rsku d herli l for Bevil lin gshaYerne. 
Skuld e disse ikke udrede de saaledes forlangte Beløb inden 
Udl øbet af de Tidsfrister, so m Ministeren i saa Henseende 
m aa tte fastsætte, skal Regerin gen væ re berettiget Lil h erfor 
a t hold e sig til den af Bevilli ugshaYerne s tillede Sikkerh ed, 
jfr. Pkt. 11 , og til at s tandse .Jernban eanlægel. 

4. Alle Arbejder yed Bygningen af Banen med Tilbeh ør 
skal, fo r saa vidt ikke a nderledes af ;\lini s leren bes temm es, 
udbydes i Licitation i Henh old til Betin gelser, de r approberes 
a f Regeringens teknisk e Kon trol, jfr. Pkt. 7 . 

BevillingshaYerne er pligti g a l drage Omsorg for , a l 
der Lil Udførelse af disse Arbejder ikkun anvendes inden-
landsk Arbejdskra ft. Undtagelse h erfra kan kun find e Sled 
under særlige Forhold og med udtrykkeli gt Sam lykke a f 
forn ævnte Kontrol. 

Uden Lvingende Nødvendigh ed maa der ikke a rbejdes 
Yed An læget paa Søn- og H elligdage. 

Bevillin gshaverne skal paase, at alle Arbejde rn e ved 
An lægel af Yedkommende Entreprenør holdes for sikrel mod 
Ulykkestilfælde und er Arbejdet i el i Medfør af Lov af 7. 
J a nu ar 1898 anerkendt F orsi krin gsselskab. 

BeYillingshavern e er pli gtig a l underkaste sig sa mt er 
ansvarli g for Overholdelsen af de Bestem melser, som af 
Ministeren maatte blive truffen til Sikkerhed for Udbetalin g 
af lil godeh aYende Løn til Arbejdern e Yed Banens Anlæg. 

Ved Anlægets U cl førelse hli \'er særlig at iagtlage: 
al in gen af de For tidsm inder, Stend ysser, Høje eller Borg-

pladser, som Jigger i den afstukn e J ernbanelinie, sløjfes 
eller afgraves , ud en a l de r forinden i be tim elig Tid er 
givel Direktionen for ::"\a liona lmuseel Lejligh ed Lil a l foran-
s talte en planm æssig Undersøgelse af Yedkomrnende Old -
tid sminde, 

a l der saa vidt muligl drages Omsorg for, a t in ge n ?lfa leri -
a lier af .Tord , Slen eller Grus tages fra Fo rtidsm ind er af 
ovennæynte Art, som ligger i slørre ell er mindre Afs ta nd 
fra Banelinien, uden a l 0Yennæv nle Direktion forind en 
h a r afgiv et Erklærin g 0111 , h vorv idt Mind esmærket for -
Lj ener at fredlyses, samt 

a l alle de Oldtidssager, der und er Arbejd ern es Udførelse 
maa lle findes i Jord en, en kell vis ell er saml ede, afleveres 
Lil den tekniske Kontrol for af denne a t ind send es Lil 
::"\alionalnrnseel, fra hvi lket der, saafreml Sagerne be-
holdes , Yil bliYe udhela ll F ind eren en passend e Dusø r. 
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Overtrædelse af 0\"enn æ ynte Fo rpliglelser Yil medføre 
Bødestraf efter n ærm ere Bestemmelse af Ministeren . 

5. Til Qyerh oldelse af Orden og Sikkerh ed under Ba-
nens Bygnin g Yil , saa Yidt saadant af Regerin gen maatle an-
ses fornødent, bli\·e anordnet et eget Politiopsyn, h vis Ind-
retnin g n ærm ere fas lsælles af Regeringen, eft er a l der er giYel 
Bevillingshaverne Lejligh ed til at ytre sig h eroYer . , 

Dette Politis Ano rdnin ger inden for Grænserne af dets 
Omraade og Myndighed skal Bevillingshaverne være plig-
tig at underkaste sig. 

Alle med dette Politi forbundn e Udgifter udredes af 
Anlægskapitalen . 

6, Den almind eli ge Kontrol fra Regerin gens Side m ed 
Hensyn Lil det hele Anl æg og Ove rholdelsen a f de derom 
gældend e Bestemm elser vil bliYe ført af den beskikkede 
Kommissarius. 

Alle Forha ndlin ger m ellem Regeringen og Bevillings-
haverne sker gennem denne Embedsmand. Til ham indsendes 
saal.edes alle Skrivelser og Andragender fra Bevillingshaverne 
til Regeringen . Kommi ssariu s og de under h a m fungerende 
:Medhjælpere skal Lil enhver Tid h ave fri Adga ng Lil alle 
Dele af Anlæget, og <ler ska l af Bevillingsh avern e meddeles 
Kommissarius alle de Oplysnin ger, so m h an maa tte fordre. 
Ha n skal h ave ~!yndi ghed til a t paatale og s tandse ethvert 
Foretagende fra BevillingshaYernes Side, som han a nser stri-
dend e mod de fas tsaUe Beslernmelser og gældende Love og 
Anordninger eller uforeneligt med den offentlige Sikkerhed. 
Hans Paatale i saa H enseende skal u vægerlig tages til Følge, 
indtil Sagen i fornødenl Fald efter Bevillingshayernes For-
lan gend e er afg jorl ved Ministerens Resolution , 

7. Udøvelsen af den specielle teknisk e Kontrol med An-
lægel vil af :.1inisteren b]iye oyerdragen Lil en In geniør. Til 
denne bar BeYillingsha ,·ern e at indsende al le Planer, T eg-
nin ger 111 . v. til Approba tion , ligesom i Almindeli gh ed all, 
h vad der angaar Arbejdernes Udførelse, Yi l blive paaset af 
denne tek niske Kontrol paa Regeringens Vegne i O verens-
s temm else med den Instruktion , som af i\Iini sleren gives 
samm e. Alle Planer , Kort og Tegninger ska l indsendes in 
duplo , h vorefter det ene Eksempla r sendes tilbage til Be-
Yillingshavern e m ed Kon trollens Paategnin g. 

Den kontrollerende In geniør og denn es i\Ied hj ælpere 
skal til enlwer Tid h ave fri Adga ng til all e Dele af An-
læget og til de Steder, hvor der arbejdes, og der skal af B~-
vi llin gsh ayerne gives dem alle de Oplysninger, som mundth g 
e ll er s kriftlig m aaUe fordres med Hensy n Lil Anlæget og 
Arbejdern e paa sa mme m. Y, Kontroll en skal haYe i\Jy ndig-
h ed til at forelage all e de eller dens Skøn nødvendi ge Und er-
søgelser og P røver med de leyerede Ma leri a li er , de udførte 
Arbejder 111. 111. sa ml til i delle Øjemed al kræye den for-
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nørlne Bistand af Bevillingshaverne. Kontrollen er berettiget 
til at forkaste de af Bevillingshaverne foreslaaede Konstruk-
tioner eller leverede lVIaterialier, som den anser for uskik.kede 
til Øjemedet, og til at fordre enhver Del af Arbejdet, som 
den anser for ufyldestgørend e, omgjort. 

BevillingshaYerne kan indanke de af den teknisk e 
Kontrol givne Paalæg for Ministeren, men er pligtig Lil, 
naar saadant forlanges af Kontrollen , foreløbig at rette sig 
efter dennes Paalæg uden at kunne fordre nogen Erstatning 
for det herved mulig paaførte Tab . 

8. Anlæge t af Banen fremmes saaledes, at den i alt væ-
sentlig er færdig og und er Iagllagelse af de n edenfor i Pkt. 9 
givne Forskrifter i sin h ele Udstræk ning kan aabnes for 
Driften efter en fuldstændig Driftsplan senest 4 Aar efter 
Bevillingens Dato . Saafrernt denn e Termin ikke iagt-
tages, skal Bevillingen være forbrudt, med mindre det godt-
gøres , at Terminen s O verholdelse er bleve n umuliggjort Yed 
Bevillingshaverne utilregnelige Omstændigheder, saasom Na-
turbegivenheder, Arbejdsstandsninger eller andet deslige. 

9. Banen maa · ikke aabnes for Drift, forind en Til-
ladelse dertil er medd elt af Ministeren, <sa ml fo rinden der 
verl anstillede Prøver og Undersøgelser · er opnaaet Vished 
for, at Anlæget med Tilbehør samt det forn ødn e Driflsrnaleriel 
er af god Beskaffenhed og det fornødne Tjenestepersonale 
ti lstrækkeligt indøvet. 

10. De ved Førelsen af Regeringens Tilsyn med Ba nen s 
Anlæg foranledigede Udgifter nfhold es af Anlægskapitalen. 

11. Førend nogen Del af Anlæget paabegyndes, skal 
Bevill ingshaverne supplere det inden Bevillingens Udfær-
digelse stillede Depositum af 10,000 Kr, til Kr. 40,000 i saa-
danne Effekter, som Ministeren vil tage for gode. Det saa-
ledes stillede Depositum skal tj ene Regeringen til Sikkerhed 
for de ovenanførte Betingelsers Opfyldelse, og skulde Rege-
ringen være nødsaget Lil at gøre sig betalt i sam me, skal 
Bevill ingshavern e være forp ligtet til under Bevillingens For 
tabelse uden Ophold at supplere Sikkerheden til del næv nte 
Beløb. Den stillede Sikkerhed bliver, (or saa vidt den ikke 
benyttes ti l Dækning af Statskassens Krav paa Bevillings-
haverne, at tilbagebetale, naar h ele An læget er fuldført og 
aabnet for Driften overensstemmende med de foran anførte 
Bestemmelser. 

12. Forbrydes Bevillingen, hjemfalder de af Bevillings-
haverne deponerede Beløb, jfr. Pkt. 11 , til Statskassen. 

13. Senest 1 Aar efter Banens Aabning for Driften bli-
ver der af Bevillingshaverne at forelægge Ministeren et fuld -
stændigt Regnskab over den hele til Anlæget anvendte An-
lægskapital, beregnet paa den i Lov Nr. 156 af 27. Maj 
1908 § 9 ommeldte Maade. For saa vidt Ud betalin g af 
Erstatningsbeløh m. v. i Anledning af de til Baneanlæget 
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fornødne Grunde bar fundet Sled gennem Statskassen, jfr. 
ovenfor Pkt. 3, 2. Stykke, bliYer dog Regnskabet b eroYer at 
a fl ægge ved Kommissarius ; imod delte Regnskab, i h vilket 
der ikke bliYer at beregne Bevillingsh aYerne nogen Rente a f 
de af dem indbetalte Summer, skal de ikke m ed Retsvirk-
ning kunne fr emsætte nogen Indsigelse . 

Bevillin gshaverne er fo rpli gtet til a l giye den, der paa 
Ministerens Vegne reviderer det af BeYillin gshaverne aflag te 
Anlægsregnskab, Adgang til at gen nemgaa de ved Anlæget 
førte Bøger, ligesom de uyægerlig har at meddele alle af 
:M inisteren eller Revisor iøvrigt begærte Oplys ninger vedkom-
mende Regnskabet. 

14. Af Statska ssen ydes ti l Baneanlæget et Bidrag, ud gø-
rende den nær mere fastsatte Del af den h ele til Anlægel ifølge 
aflagt Regnskab bevislig anvendte Anl ægskapital (jfr. Pkt. 13). 

Forskud paa Statskassens Bidrag kan eft er Niiniste-
rens nærmere Bestemm else ydes Bevilli ngshaverne paa disses 
Begærin g, efterh aanden som Anlæget skrider frem, og i For-
hold Lil Størrelsen af de af Bevillingshavern e alt anvendte 
Bekostninger paa Anlæget. Endeli g Arregnin g med Hensyn 
ti l Bidraget finder Sted snarest mu lig, efter a t Anl ægsregn-
skabet ved Ministe rens Foranstaltning er revideret. 

15. For Statskassens Bidrag til Anlægel efter foranstaa-
ende Pkt. 14 bliYer der af BeYillingshaYern e al udstede særl ig 
ForskriYning, ifølge h vilken Statskassen for sit Bidrag nyder 
samme Ret som de almind eli ge Bidrag fra Kornm uner ell er 
private. 

Det er Bevillingshaverne forbud t at optage Laan m od 
Prioritet i Baneanlæget med Tilbehør, ligesom der efter Be-
villingens Overdragelse til et Aktieselskab, jfr. Pkt. 35, ikke 
for nogen Del af Aktiekapitalen vil kunne udstedes For-
lrinsald ier . 

16. Alle Med lemmerne af Bestyrelsen for Banen saavel 
som alle ved denne ansatte skal haYe dansk Indfødsre t og 
være danske U nd ersaatler. 

Ingen ka n ansættes i en overordnet Stilling ved Ba n en, 
førend Kommi ssa rii Samtykke til Ansættelsen er erh vervet. 

Alle ved Banens Drift ansatte skal være fo rsikret 
mod Ul ykkesti lfælde under deres Arbejde i et i Medfø r af 
Lov af 7. Januar 1898 anerkendt Fo rsikringsselskab . 

17. Ministeren træffer nærmere Bestemmelse med Hen-
syn til det Tilsyn, som vil være at føre med Banen efter 
dens Anlæg saavel i økonomisk som i teknisk Henseende. 

De, der fører Tilsynet med Banen, skal h ave fri Adga ng 
til ·denne og dens Tilbeh ør saml fri Beford ring paa Banen, 
og Bevi llingshaveme skal yære pligtig at meddele enhver 
af dem begær t Oplysning vedkommende Banen og dens Drift 
og rette sig efter de af dem givne P aalæg, dog under Rekurs 
ti l Ministeren . 



Udgil'Len Lil de l heromh a ndl ede Tilsyn e r BeviJlings-
h aYern e uvedkomm ende. 

18. Bevillin gsh avern e er underkas te t Minis lerens Be-
s lem m else om de fornødn e Fornnslallnin ger Lil al hindre 
lld snw.de paa de til Banen s lødende brandfarlige Arealer. 

Iøvrigl Yil der a [ Mi nis leren til Opretholdelse ar Orden 
og Sikkerhed for Færdselen paa Banen bli Ye udfærdiget el 
Polilireglemenl, som bliver uvæge rligt at følge under Banens 
Ben y Ltelse. 

19. Der forbeholdes l\Iini s leren s Approbation paa Planen 
l'or de ordinære Banelogs Anordning og Gang samt Rel Lil 
deri sen er e al heslemme saadann e Forandringer , som han 
rnaalle a nse fo r n ødyendi ge ell er n yttige. 

20 . Paa Banens Takster og Reglem enter for Befordring 
a f P erso ner, Gods og Krea lurer , L ønningsreglem enl og Uni-
l'orrnsreglement saaye J so m In s lrukser og øvrige Reg lem enler 
fo r Tjen es len paa Banen fo rbehold es li geledes Minislerens 
Approba lion . 

Samtlige Inslrukser og øYrige Reglementer for Tjenesten 
paa Ba nen bliYer a t forelægge Kommissarius , førend de træder 
i Kral'L. De Forandringer, h a n rnaalle fordre foretagel i dem , 
har Bnillingshayerne a t lage Lil Følge. 

21. :\Ied Hensy n Lil Bevillingshayemes Ersla lningspligl 
for Skade paa Personer og Gods forholdes elle r LoY 0111 Er-
sla lningsansvar for Skade yed J ernba nedrift a r 26 . Ma rls 
i8~)8. 

I Tilfæld e af OYerlræ clelser fra BeYillingsh a Yern es Side 
a r d e for Bane ns Drifl a pprob erede Reglern enler , Inslrukser 
m. Y., ligesom ogsaa, naar Uly kk er maalte indtræffe, der a f 
:\l ini s le ren skønnes al Yære Bevillingshavern e Lilregnelige, 
t1 den a l der dog nn des Anl ednin g Lil offenll ig Paalale, kan 
flfinis leren paalægge Bevi llin gshaYern e en Mulkl, som bliver 
a l uclrede ud en a l Hellergang. Dette gælder ogsaa fo r Over-
lncdelse r af nænærende I3 eYilling, for saa Yidl disse ikke 
en er Be\'i llin gens egel Indhold maaHe medføre y derligere 
Yi rk nin ge r. 

22. BevillingshaYern e er p ligtig und er en Mulkt, hvis 
S lø rrelse og A1wendelse beslemmes af Niinisleren , stedse al 
h olde Banen m ed alt Tilbehør i uformind sk e l og forsvarlig 
Sland , oYerenss temrnende m ed de for dens Anlæg og Drirt 
faslsa lle Reg ler. Naa r Drifle n maalle kræ \'e d el, skal Mini-
s leren kun n e paalægge BeYi llin gshavern e al udvid e Banens 
Dril'l sma leriel og fo ye nlar . 

For saa danne Forandringer e ller UdYide lser a r ~Pos l-, 
Te legra l'- og Toldva:sene ls Lokaler, som e fl er di sses l'ørsle 
Indre tnin g maalle blive paa lag l Beyillin gsh a Yern e, ska l 
disse nyde e n passend e Goctlgøre lse eft er i\Iinislere ns Be-
sle111111else. 

23. SaaYe l Yecl Ban e ns Anl æg so m se nere und er de ns 
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Drift skal Bevillingshaverne underkasle s ig flfinislerens For-
drin ger m ed Hensyn Lil , hvad der skal iagllages i H enseende 
li] Undersøgelse og Transporl af toldpligtigt Gods, samt m ed 
H e nsyn til AfgiYelse og Indrelnin g af Vogn e for Brey- og 
Pakkeposten. 

For Posternes Transport nyder Bevillin gs haverne Godl-
gø relse efter en af Ministeren fastsat Takst. 

Bevillingshavern e ska l, hvis saadant af Minisle ren for-
langes , til J ernhane telegraf anvende Stæ nger , præpareret 
eft er en af Ministere n angiYe n Metod e og af saadanne Di-
m ensioner, al Slalslelegrafens Linier derpaa, om ønskes, 
ka n anbringes. I-his Stængerne saaledes af Slals lelegrafen 
benylles, overtager denne Stængernes Vedligeholdel se for saa 
lang Tid , som den benytte r dem . r elegrafapparate rn e, der 
anvendes, sk al, hYis det af :\1inistere n forl a nges, yære a f 
den Konslruktion , so m benylles ved Statsle legrafen , og de 
dermed forsynede J ernban estationer skal paa Forlangende 
af Ministeren kunn e h enyltes til offentlig Korrespondance 
paa Betingelser, der næ rmere fastsættes af h am. - - Saafreml 
der til Banens Tj enes te med iVIinistere ns Samtykke rnaatle 
blive henytte t Telefonanlæg, skal BeyiJlingshawrne h en ·ed 
være underkastet li gnend e Bestemmelse r som foran fastsat 
m ed Hensyn Lil T elegrafanl æg. 

24. Det forbehold es Regerin gen und er Mobilisering og i 
Krigstid a t bestemm e Betingelserne for Ban ens Benyttelse til 
Befordring af Tropper ell er til a ndet mililæ rl Øjemed. Re-
geringen bestemmer tillige, i hvilken Udstræ kning Banen i 
Fredstid skal tillade, a l der træffes Foranslallninger i Anled-
ning af denne Benyttelse. 

For Beskadigelse r af Banen m. v. i Krigstilfæ lde, h rnd 
en ten d e sker ved Fjend e n, eller d e forelages Lil Landets For · 
sYar, paahviler der ikke Slalskassen nogen Erslalningspligl. 

De BeYillingshaYerne tilkomm ende Helligh eder forbliver 
iøHigl i Krigslid sik rel i deres fulde Omfang. 

25. Bevillingsha Yern e skal Yære pligti g a l und erka s le 
sig de Bestemmelser , som af fllinisl eren maa lle lræ ll'es m ed 
Hensyn til civile og militæ re Myndigheders Adga ng Lil und er 
Udfø relse n af deres Tj en esteforrelni.nge r a l b elræ de Banens 
Terrain. 

26. I del Tilfæ ld e, al Regeringen s kulde agte sel\' a l an-
lægge eller a t Lill ægge andre BeYilling Lil An læg af Jernban er, 
der ønskes satle i Forbindelse m ed de n her omhand lede 
J e rnbane, skal Bevillingshaverne være uncle rk as le l d e Be-
s lern melser, so m i Betingelsern e for den gensidi ge Tilslutning 
og Drift fasts ælles af Ministeren. 

27. Til Sikkerhed for Banens forlsatle og ui'ors lyr rede 
Drifl efter d ens Aabning for F æ rdselen sk a l Bevillin gs-
haverne være forpli glel til al dann e en ReserY e- og For-
nyelsesfond, sya rend e lil 10 pCL. af An lægskap ita le n (j rr . Pkl. 
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lifl. Saalænge Fonden ikke er bragt op Lil 5 pCt ar An-
lægs kapita len, skal der h enl ægges 40 pCt. af det aar lige 
Driftsoverskud , derefler 10 pCt. af samme, indtil Fon den er 
bragt op til 10 pCl. af Anlægskapilal en. Fondens Midler 
kan med Ministerens l3illigelse flnvendes Lil Fornye lser og 
Udvidelser af Anlæge l med Tilbehør. l\Iin isteren bestem mer 
li geledes, efter lwilke Regler de forb ru gte l3eløb skal til-
bagebetales Fonden. 

Reserve- og Fornyelsesfonden gøres rentebærende efter 
en i\l in is leren af BeYillingshaYerne forelagt Plan. 

Al le Fonden tilhørende Værdipapirer skal forsynes m ed 
Paa legnin g af Komm issa rius om deres Bes lemmelse. 

28. I-h erl Aar .inden en af Minis teren faslsat Frisl skal 
til dennes Approbation indsendes af BeYillingshaverne et 
OYerslag owr Banens Drift i del paafølgende Driftsaar, delte 
beregnel saaledes, som af ~Iinisleren nærmere bestemmes. 
De Forand rin ger, som i\finis leren fo relager i Budgetlet, er 
Bevi llin gshaYerne pligtig at Lage li! Følge, ligesom de er 
uberetti get til uden Ministerens Approbation at af h olde Ud-
gifter, so m ikke har Hjemmel i det approberede Bud ge t, 
eller a l owrskrid e de deri anfør te Summer. 

29. Senest 3 l\Iaa neder efler Udga ngen af hver! Drifts-
aa r har BeYil lingshaYerne al i ndsende Lil i\linisteren el i 
Henh old til del approberede 13udgel affattet, specificerel og 
dokum enteret Regnskab over Banens Indtægle r og Udgifter i 
det forløbne Driflsaar. Fori nden delte Regnskab ved Mini-
slerens Foranstaltning er reYiderel og befundel rigtig t, kan 
intet Udbytte udbetales. 

30. Bevillin gshavern e ska l være uberetligel til nd en 
Ministerens Sam lykk e: 
a. a t borlforpagle Banens Drift ; 
b. a l afhænde nogen Lil Banen h ørende Grundejenctom ell er 

nogel Lil Banen hørende og til dens Øjemed hrn geli gl 
væsen Lligere l\f a leriale: 

c. at købe ny Grundejendom for Banen ; 
cl. at afslulle Ko nlrakl med andre Befordringsanstalter om 

Tilslulning Lil d·isse eller 0 111 fælles Benyttelse af Banen 
ell er dens Tilbehør. 

31. Bevillingshaverne er forplig tet til a t underkas te 
sig a ll e de almindelige Love og Anordninger, som for Tiden 
er ell er h erefter maatle hli\·e gældende for J ernbaners An-
læg og Drifl i Kongeriget Da nmark. 

Bevillingshavernes Værnelin g er den kon gelige Landsover-
samt Hol'- og Stadsrel i København. 

32. Der Lil slaas Bevillin gsh:nerne fø lgende Re ttigh eder 
og Begunstigelser med Hensyn Lil An læget. 
a. De til Baneanlægel aiwendle Grnnde fri tages, saa længe 

de benytles i det paagælctende Øj emed, for a lle paa sa~n me 
hvilende Afgifler og Byrder, og de paa Grundene op tørte, 
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Li I Anlæge l il en hørende Bygninger saa vel i Købs tæde rn e 
som paa Land e! frit ages indtil vide re fo r alle ellers paa 
Byg nin ger lwilende kongeli ge Skaller og Afgifter. 

b. Afslutning af Overenskomster i Anledning ar Banens førs le 
Anlæg som og Udstedelse og O,·erdragelse af Ak tiebreve 
og Forskrivninger til Stalskassen og ti l Kommuner eller 
pri vate, som h ar ydet Bidrag ti l Anl ægel, jfr. Pkl. 15, k a n 
foregaa uden Brug af stem plet Papir. 

c. Der indrømm es BeYillin gshaverne God lgørelse for l nd-
førsels lold af de Genstande, so m a nvendes til Anlæget af 
Banen og dennes første Fo rsyning med Drifts lilbehør, 
dog at Bevillin gshaverne i Hensee nd e til Beyislighederne 
for det indførles Værdi og Anvendelse efl er Bestemmelsen 
saavel som Lil Kon lrollen h ermed vi l h ave at und erkaste 
sig de Forskrifler , som herom gives af Ministeren. 

33. Efter 25 Aars Forløb fra Banens Aabning i hel e 
sin Uds trækning skal Slalen være herellige l til al over lage 
Ba nen med Tilbehør og med de rpaa lwil ende Fo rpligtelser 
enten mod Udredelse at e t Vederlag li g del lyvedobbelte af 
Gennemsnittet a f Banens Nettoudbylle i de sidste 3 Aar, der 
gaa r forud for det Aa r, i lwilket den forlanges overdragen 
til Staten, ell er mod Udredelsen ar en Sum, der svarer til 
den Kapital , som bevislig er a nyendl til Anlæget ar Banen . 
Der forbeholdes Sla ten Va lge t m ell em disse Lo Overdragelses-
maader, og ka n der i begge Tilfælde efter u vili ge Mænds 
Skøn fradrages i Vederlaget el passende Beløb, saa fremt Ba-
nen med Tilbehør ikke paa Overdragelsens Tid i enlwer 
Henseende findes i foldslændig og velvedligeholdl Sta nd . 

Regeringen ska l imidlerlid være bere lligel til inden del 
ovennævnte Tidspunkt al fordre sig Banen oyerdrage L efter 
de ovenanførte Bestemmelser, saa freml Driften ud en uafven-
delig Nødvendigh ed og uden Regeringens Samtykke afbrydes, 
ligesom Regeringen i et saada nt Tilfælde ogsaa skal være be-
retti get til at eta blere en midlertidig Drift for Bevillings-
h avernes Regning og paa deres Risiko og vedbliYe dermed, 
indtil BevillingshaYerne paa fyldestgørende Maade godtgør 
a t være i St and Lil selv al forlsætle D riften. Mod del af Re-
geringen for den midler ti dige Drift aflag le Regnskab lrnn der 
ikke med Retsvirkni1ig re,i ses nogen Indsigelse af Bevi llings-
ha vern e. 

34. I Tilfæld e af Meningsulighed m elle m Minisleren og 
Bevillingsh averne om, hvorledes Banens Nelto udby lle skal 
beregnes, skal Sagen i Mangel af mindelig Overenskomst af-
gøres ved Voldgift. I delle Øjemed vælger lwer af Parterne 
en Voldgiftsmand . Naa r disse Mænd h]iyer enig om en Af-
gø relse, er denne bind ende for begge Parler, men bliver de 
ikke en ig, tilka ld er Ministeren en i de paagældend e Forhold 
særlig kyndig Ma nd, yed h vis Afgørelse det da skal have sil 
endelige Forblivende. Denne skal ved sin Afgø relse ikke 
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Yære hunden Lil al Lage en a[ Pa t"Lern es P aas lande Lil Følge 
eller Lil at vælge mellem de tvende Voldgiflsmæ nds Kende l-
ser. Ved Volclgi flsk endelsen bedømmes det tillige, h vilken 
a l' Pa rtern e der ska l bære Udgiftern e ved Voldgiften. 

35. Bevillin gen skal, samtidig m ed at Banen aabnes for 
Driften , ove rdrages til el Selskab, der repræse nterer Andels-
havern e i Banen og so m indtræder i a lle de oprind eli ge Be-
villin gsh averes Lilkom mend e Reltigbeder og paahvilende For-
pligte lser. 

Det forbeho ldes Mi nisteren efter Forslag af Bevillin gs-
haverne a l i'aslsæ lle de fo rn ødne Bes lemm else r fo r e t saa-
dant Selskab, derunder Regeringens Andel i og Konlrol med 
Bestyrelsen af Selskabels Anliggender, Banens og Driftens 
Bes lyrelse 111 . v. 

36. Med Hensyn til Bevillingens Fortolkning skal Be-
villingsh avern e være underkaste l Ministerens Kendelse. 

Saa snart Bevillingen altsaa foreligger , kan der tages fat 
paa Anl æget a f .Jernba nen . Ved Erhvervelse a f de til An -
læget nødve ndige Arealer følges Bestemmelserne i Forordnin-
gen af 5 Marls 1845, der, da de giYer en klar F remstillin g 
af hele Gangen i Foretagendet, gengives h er in extenso. 

3. Forordning af 5. Marts 1845 
ang. de Regler, som bliver at iagtlage med Hensyn Lil 
Grnnda[slaaelser m . m . i Anl ednin g a f .Jernha ners An læg i 
Da nm a rk. 

Vi Chrislian den Ottende, o. s. v., G. v.: Den store Be-
tydning, som Anlæge t af hensigts mæssige .Jernba ner a lminde-
ligviis erkjendes at h ave for Samfærdselen, h ar beyæget Os 
ti l a t tage und er Overveielse, hvorvidt der rnaatle være An-
ledn in g Lil , i saadanl Øiemed ved Lov at see det Fornødne 
ordnet i Henseende til saavel Grundes Afstaaelse so m Ersta t -
ning for samme. Efter over el, med Hensyn h ertil affatlel, 
Lovudkas t al have indhentet a ll ern nd erdanigs l. Betænkning 
fra begge Forsamlin ger af Vore Lroe Provindsialstænder for 
Vorl Kongerige Da nmark, befale Vi, so m følger: 

§ 1. Ligesom den forh en i adskillige særegne Anord -
ninger forudsatte og ved P . 31. .Juli 1801 som al mindelig 
Regel forkyndte Gru nd sætnin g, at enhver Eier , l1Yi s Ejendom 
behøves til Udførelsen ar en for det almindelige Bedste nød -
vendige Foranstaltnin g, er pligtig al afstaae samm e mod bil-
lig og fuldstændig Erstatnin g, skal ifø lge all erhøjeste Resol. 
af fi. Dec. 1809, kund gjort ved Kanc.-P . af 28. i sa mm e 

Maaned, være giæld end e med Hensy n Lil e lhverl allernaadigsl 
approberet Kanalanlæg, saa ledes skal den og, under de Be-
stem melser, som indeholdes i det Følgende, være gjæld ende 
for alle .Jernbane-An læg hvad enten de udføres for Vor Kas-
ses Regning, eller, efter Vor allerhøjes te Kon cession , af private 
Entrepreneurer, navnlig af Aktieselskaber. De lte skal yære 
a n vendeligt saavel med Hensy n Li l de Grunde, hvis ved-
vare nde Aftrædelse udfordres ti l Anlæget, som naar saadanne 
Grunde kun behøves midlertidig overlaclle Lil en for Anlægels 
Ud førelse nødYendig Brng, naYnlig ogsaa Lil Afbenyttelse al' 
fornødent Veimaterial e. 

§ 2. Vect deslige Anlæg kan Grundafstaaelse for hes lan-
cligl kun fordres : a) til Banen selv med Tilbehør sam l lil de 
forn ødn e UndYignin gspladse ; b) til Banegaardene med alle Lil 
disse hørende I ndrelninger; c) til Boliger for Ban eopsyns-
rn ænd og Banevogtere ; d) til Kul- og Vand-Stationer ; e) li! 
Anlæget af saadanne nye Veie og OYerkjørseler , som ere 
n ødvendi ge for at tilvejebringe den ved Anlæget afbrndtc 
Kommunikation. - Til Opførelse af Vare magaziner eller 
a ndre Byg ninger og Indrelnin ger, der ikke s taae i umidde l-
bar Forbindelse med J ernbanen , kan Grundafstaaelse ikke 
fordres , m en alene søges tilveiebragt ved mindelig Over-
eenskomsl. 

§ 3. Foruden at den ifølge § 1 indrømmede Ret til Be-
n yttelse af Veimateriale m aa, navnlig m ed Hensyn Lil Steen, 
være de samm e Indskrænkninger underkastet, som de, der 
ifølge den gjæl dende Forskrifl find e Sted for Veivæsenel i 
Almindeligh ed , vil det henhøre under den i eflernævnle 8 5 
ommelclte Kommissions Bedømmelse og Afgjørelse, hvorvicll 
der, i Tilfælde af at Veimaleriale, der attraaes for en .Jern-
banes Anlæg, ikke m aat le haves i tilstrækkelig Overflødighed , 
kan Yære Føie ti l at bes temme en passende Erstatning for 
sa mm e. 

;} 4. Ved .T ernbane-Anlæg af private En lrepreneurer el-
ler af Aktieselskaber skal Yed Ledningen af de foreløbige 
Arbeider saavelsom af selve Banens Bygning være overlacll 
Lil bemeldle En trepreneurer eller Selskaber, som derhos ville 
h a ve al befuldmæglige de Mænd, der sku ll e vare lage deres 
Tarv, m en Vi ville dog beskikke en Kommissarius , som har 
a l fø re Tilsyn med Maaclen, l1Yorpaa Forelagend et bringes 
Lil Udfø relse i det Hele. 

§ 5. Naar de forberedende Arbeider, saasom Linie-Ud -
stikning og dens Belegning paa Marken , samt Opmaaling, 
Nivell ation m . m. , ere tilendebra gle, bliver den udstukn e 
Linie al underkasle en almi ndelig Besigtigelse og Prøyelse 
af en Kommission , lnilken, foruden Vor Kommissa rius som 
Formand, bliver at sammensætte a f 4 kyndige Mænd , af 
hvi lke Vor t Renleka rnmer udnæYner 2 for saml lige Arn ler, 
gjenn ern h vilke den Lill adle .T ernha ne ska l [øres, og vedk om-
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mende Arnls raa d 2 for e l11Yerl paagjæ ld end e A111l. Ved 
Siden [l f den saa ledes for hele Arnlet nedsalte Ko111missio11 , 
der lillige ,il have a l fungere so m E rsta tnin gs Kommi ssion 
pa a den i eflers laaende \l faslsalle ;\Iaade, sk ull e 
endnu , m ed Hensyn til Iwer enk elt Kommune, hyorigjennem 
B:rn en gaaer, 2 i\lænd lage Dee l i Forhand li ngern e, hvilke 
Mæ nd , e [Ler Opfordring af' Kommissa riu s, derlil udme ldes i 
Kj øhenb a--rn saavelsom i ct e ønige Kjøbstæder af Magis tra ten 
og Borgerrepræsentantern e, og i Landdistrik te rn e af' Sogne-
forslanclern e. Ved disse Fo rh an dlinger h,ne ogsaa E ntre-
preneurernes eller Aklieselskabels l3efuldm æg Li gede, sa mt den 
Mand , der b ar fore lagel Lini e-Uds tikningen , el'Ler forudgaael 
Indka ldelse, at give ~Jød e. --· Ved den overfor omhand lede 
Und ersøgelse af Linien -vi l Kommi ssionen i Sæ rci elesh ed ba,e 
a l tage under Oven ejelse, hvorledes de wc! Ban ens An læg 
al'bruclle Veiforbindelser , saa\'elsom Kommunika tion en m el-
lem de enkelte Gru ndstykker, kunn e paa h ensiglsrnæssigste 
Maade bringes i Stand, li geso m ogsaa hehørigen a l paasee 
E gn ens Tan- med Hensy n til mulige Forand rin ger i Hen-
see nd e Lil Vandløben e. - De Paas lande om Fora nd rin ger i 
Liniens Relning, som i enkelte Pu nkler maatle fremkomm e, 
blive af Kommissionen, i a llfald efter Tilka ldelse af' en 
In ge nieur-Officer, forsaayidl saadan l af Kommissarius agtes 
fornødent , a t undersøge og paakj ende. Og ,il del h ave sil 
end elige Forblivende ,ed den af Kommissionen a fgivne Re-
solution . 

§ 6. Hvor senere en eller anden Forandring i Retnin gs-
linien maa lte a nsees fo rnøde n eller hen sigtsmæssig, ,il i 
saa da nn e Tilfælde være at forholde paa samme Maade, som 
i foranstaaend e 5 er foreskrevel. 

!} 7. Naar Detaillen af Banens Retningslinie er endelig 
bes lemt , fo r fattes en nøiag lig Fortegnelse over sam llige E iere 
og Besidd ere af Grunde, om hvis Afstaaelse kan blive Spørgs-
maal, hvilken Fortegnelse, der tilli ge maa indehold e en 0111-
Lrentlig Angivelse af de paagjæld ende Grunds lyk kers Area l-
Indhold , dereft er af Kommissarius forans lalles Lryk l, og del 
fo rn ødne Antal Exemplarer dera f til s lillet de komm un ale Be-
s ly relser Lil Udd eling blandl de vedkommende Grundbesidd ere, 
li geso m det og, saavel i den Berlin gske politiske og AYe r-
Li ssements-Tidende som, for saavidt Sjælland angaaer, i Kj ø-
benhavns Amts Adresse-Konloirs Efterretnin ger og, hvad 
de øvri ge Provindser belræffer, i vedkom mende SLillstidende 
saa og i den til A vertissemen ler autoriserede Tidende, der 
ellers maatte udkomm e i noge n Kjøbstad, lnorigjennem Jern -
banen skal gaae, sa ml end eli g ved Sognestævne i a lle de 
Landsbysogne, der ere i delle Tilfælde, bør bringes Lil Ind-
vaanernes Kun dskab, a l enhver vedkommende Grundeier kan 
erhold e et Exemplar, og h vo r de t er at erho lde, hYi lken Be-
kj endtgjørelse tilli ge vi l tj ene Lil Efterretnin g for En hver, der 

4g 

som Panthayer elle r i en lwilken so mh elst a nd en Egenska b 
a nseer sig bereltigel Lil , enten ga nske ell e r for en Deel, al 
oppebæ re den God lgjø relsess urn , der med Hensy n li l Grund -
::ifs laae lse maa lle i sin Tid lilll yde de res pekli\'e Ei ere. 

8. Ved komm end e, der f'o res laa B::inens Bygnin g, have 
derefte r, forinden Arheid ern e se lY paabegyndes, at h envend e 
sig til Kommissar ius med Rekvisition om de paagjældende 
Grundstykkers Afgivelse, h vilken Rekvisition bør, naar ufor-
udseeli ge Ti lfælcie undtages, ind gives idetmindste 6 Uger før-
end Di sposilio n over Grunds lykket attraaes, og haver Kom-
mi ssa riu s da ud en Op hold , deels gjenn em Lokalembeds-
mæ ndene a t lade de paagj ældende Grund es Eiere eller 
Besiddere underrette om den skete Rekvisition, deels umid-
delbarl derefter indlede det Fornødne i Hen;eende til Be-
stem melsen af God lgjø relser for de respektive Grundstyk.ker 
og disses Afgivelse til Disposition , for h vilke Entrepreneuren , 
forsaavidt Aftrædelsen s keer for bestandigt, ha r at m eddele 
fornøden Til staaelse til Kommissarius. 

!} 9. Med Hensyn til Bestemmelsen af den Godtgjørelse, 
der bliver a t erl ægge, saa yeJ for afgiven Grund som for an-
den ved Banens Anlæg for bestandigt tilføie l Beskadigelse';'), 
Yil den i § i) ommeldte Kommission h ave at indkalde, med 
idetmindste 8 Dages Varsel, der kundgjøres , saaledes som i 
fo rnæv nte § 7 er bestemt, gjenn em de offen tli ge Tidender og 
Lil Sognestævne, enten sa mtlige paagjældende, til en Kom -
mun e henhørend e, Grundeiere, eller i en h ensigtsmæssig 
Orden et rim eli gt Anta l af disse, Lil at m øde paa et for de 
Indkaldte, saavid l muligl, bekvemt liggende Sled, tilligem ed 
de af Entrepreneurern e ell P- r Selskabet befuldmægtigede Mænd, 
for at forsøge , om mindelig Overeenskom st mellem Parterne 
rn aa tte kunn e tilveiebringes, navnlige n ogsaa forsaavidt Mage-
læg af fra skaarne J ords tykker vedkomm er. - Over a lt, hvad 
der ved saadanne Møder fo regaaer, bliver en af Kommissi-
o nens Formand au loriseret Protokol a t føre af en paa lidelig 
og duelig Ma nd, som Formanden dertil udn æ vner. - For-
saavid t mind elig Overeenskomst, so m meldt, til veiebringes, 
bliver del Fornød ne derom at till'øre ProtokoJ! en, og af Par-
terne al und erskrive ; men kan mindelig F orening ikke op-
naaes , ell er udeblive r nogen af Grundeierne, som da maa 
a ntages Intet at h ave al erindre mod den begj æ rte Gruncl -
afslaaelse, men , hvad Ers tatnin gen a nga aer, at ønske denn e 
bestemt paa sædYanlig, lovli g Maade, sk rides til Grundstyk-
kernes Taxatio n. 

§ 10.';";') Til at lede de saa ledes forefald ende Taxationer 
h aver Vort Rentekammer at beskikke en Landinspekteur, 

*) Jfr. P. om Bygni nge r i Nærheden af J ernba ner af 5. Mai 1847 
§§ 5- 6. 

**) Næ rværende Paragraf er fo randret ved Lov o m Anlæg oo· 
Drift af Jernbaner i Kon geriget af 10. !\fa rts 1861 § 5 til a t lydt 
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der ogsaa vil h aye a t paasee , al saa yel de paagjældende 
Grnnd besiddere so m Enlrep reneu re rn es Befulclrnægligecl e, m ed 
i del Minclsle 48 Tim ers Varse l, indka ldes til al oven ·ære 
Taxalio nen, li gesom og til Ta :rn lo rer Yill c ,·ære al udn æ \'11 e 
4- Mæ nd , af h vi lk e Vor t H.enle lrn mrn cr for sarn lli ge Amle r, 
gj e nn em h vilk e de n Lill ad le Ban e skal føres , ud næv ner de 2, 
og vedkommende Amlsraad ell er Magis lral og Borge rrep ræ-
sentan ter, respektive for Landdistrik lernes og for Kjøbs læ -
dernes Vedkommend e, i elhver l paagjældende Amt de 2 
a ndre. Endvidere udn ævn er hver af disse Auto riteter en 
Suppleant, der, saa ofte nogen af de til T axatorer udn ævnte 
iVIæ nd , enten fo rdi Taxa tion en Yil berøre hans egen priva le 
Inte resse, elle r af a nd e n skj e ll ig Grund, er forhindrel fra a l 
udfø re sin Forretn in g, i h a n s S led ind lræder so m Taxator. 
- E nd eligen Yil Vorl Rentekammer, efter modtaget Forslag 
fra Kommissa rius, h aYe al ud nævne en Manrl, der , i Ti lfæ lde 
af en saada n Menings uli ghed m ell em Taxa lorerne, der ikke 
k an find e Afgj ørelse ved Slemm e fl eerhed , skal so m Opmand 
gøre Udslage t. - De udn ævnte T axa lion sm æ nd saa Yelsom 
Opmanden have een Ga ng for a lle edeligen inden Retlen a l 
fo rpligte sig til a l udføre de forefaldende Forrelninger m ed 
stren g U parliskh ed og Opmærksomhed, og a fl e--r ere Bevi is fo r 
saad a n E eds Afl æggelse til Kom missariu s. 

§ 11. Under Ta~a tionsforrelningen , de r - b yad angaaer 
Grundstyk.ker, der fo r bes landigl afgives Li l An lægel - saa-
vid t muligt altid bør a fholdes inden Arbejdets Paabegyndelse, 
have Taxation sm æ nd e ne, eiler de Oplysn in ge r, L a nd in spe k-
teuren m eddele r, og en er nø iag li g Qyeneielse af sa mtlige, i 
et h ver t Tilfælde forbaancle n væ ren de , Orns læ ndigheder, a l 
a n sætte Erstatnin ge n pr. Tønd e Land eiler den Værdie, Jor-
der a f lignende Beska ffe nhed eller Tidens og Egne ns Priser 
h ave i Ha ndel og Vandel. - E r .Jorden a 1wendl til sæ regn e 
Anlæg, naYnlige n til Have-Anl æg, bli,-er, foruden .Jord ens 
Væ rdi e i og for sig, særlig Erstatnin g at ansætte for A nl æge l 
efte r de ttes Stø rrelse, Beskaffenh ed og mere elle r mindre fo r-
deelagtige Beliggenhed , Li l hvilk en Væ rdie-A ns::--cl lelse de r efler 

Taxations-Kornmiss ioner (jfr. § 10 i Frd. af 5. Marts 18'15) bli -
ver a t sa mmensætte af 5 Medl e mmer, ar h vil ke det ene, der 
som Formand indtræder i samtlige Kommi ss ioner (is ledetfor 
den i forn ævnte § om meldte Opmand), udvæ lges a 1· Indenrigs-
ministe riet, de 2 (forude n en Supplea nt) ,lf vedkommende Amts-
raad ell er Kjøbstad-Kommunalbestyrelse og de 2 (for ud en e n 
Supplea nt), under Ledelse a r den kgl. Kommi ssa riu s, med a b-
solut Stemrn efleerhed af de paagjældende Eiere i hvert Am t 
e ller Kj øbstad, dog ikk e af disses egen Midte, og kun forsaaviclt 
ide tmind s te 5 saadanne deeltage i Va lget ; i modsat Fald , saa-
velsom i all e Tilfæ ld e, hvor Taxatio nen over tilføiet Tab og 
Skad e ikke foret ages i Forbindelse med e ll er efter Reglern e 
for Taxatio n a f fo r bes ta ndi g afgive n Grund ell er tilføie l Be 
s!rn cligelse, ucln æv nes de lo sid sto mrn eldte Med lemm er a f 
Amtma nden. 

nl 
Ornslændighed ern e kan al' Komm issa riu s være a l tilkald e ee n 
e ll e r fl e re i saa He nseend e sagkyndige i\Jæ ncl, ror i Fo renin g 
med de 4 friste T :1:rn lorcr al dce llage i Ta x~lli o ncn . - Lige-
ledes h fi yer, h Yo r Spø rgs rnaal el e r o m Va: rdi e-A nsa:lle lse a r 
Bygnin ger e ll e r SkoYc, nl' Komm issa riu s a l Lillm id e en Byg-
nings ky ndig ell e r Fors tky nclig, for paa lige iVlaa de, som nylig 
er n æv nt , a t de ltage i Taxation en . - Del er iøwigl en Se lY-
l'ø lge, al de Mæ nd , som i foranfø rte Tilfælde tilka ldes, have 
a l afgiye lige edelig Forp ligte lse som den, der i forans laaencl e 

10 er foreskreve n . 
§ 12. Fo rud en d en God lgjørelse, d er saaledes vil til-

Jl yde E iern e for de for bestandigt afgin1 e .Jorder , bliYer end-
Yicl ere at tage Hensy n Lil , om Beliggenheden af de indlagne 
Gru ndstykker h a r være l saada n , a t clen ed en fora ndret Ind-
deling a f de lilbageb]eyne Jorder, elle r hvik ensomh els l a nd en, 
for disses Drifl besYæ rlig, Foranstaltning b li nr nød vendig ; 
- om den paagjæld e nde Eiendoms Jorde r i de l h ele over-
skj æres paa en uheldi g og for dens fremlidige Dyrkning be-
S\'æ rli g Maad e, na Ynli g ved en betydeli g forlæ nget Kommu-
nika ti o n mell em Jord ern e; - om den al'giYn e .fo rel er af en 
saadan Betyd nin g, a t den, i Forhold til den sa ml ed e Eie n-
dom s Størrelse, kan medføre en ska deli g Indll ydelse paa 
denn es Drifl i de l Hele; - om de l, i Tilfæ ld e af Bygni nge rs 
Borllagelse - i lrl'ilk en Henseende forøuigl særlig Godl-
gj ørelse ved Taxalionen bliYer al fas tsætle - maa Ile vise sig , 
at Bygningernes Opførelse paa et andet Sled Yil de, efter d e 
øHige Bygningers Be liggenhed, samt ellers Lils ledevæ rend e 
Fo rhold , m edfø re saada n Ulempe ved Benyttelsen, at E ien-
domm en clened s tadige n ka n a nsees forrin ge t ; - om Be-
ny ttelsen a f forhaanden værende Vand beh oldni nge r, n avnlig 
m ed H ensyn Lil E ugva ndin gs-A nl æg, fo rhindres, samt om 
Vandinger enten a ldeles øde lægges eller fraskj æres paa en 
Maade, der besyærli ggj ø r deres Benyttelse. - I a lle disse og 
and re Tilfælde, i hvilke Eieren, ved a t rn aa lte afstaae sin 
Grund , k unde lide e l særligl Tab ud enfor Gru nd ens Værdie, 
h a Ye T axalionsrn æ nden e ogsaa a l ansæ lle den Gocltgj ø relse, 
Eieren h erfor maalte kunn e tilkomm e, dog saa ledes, at i For-
relnin gen særligen anføres den ifølge fores laaen cl e § 11 an-
tngne Værdie af Grund en i og for sig, beregnet pr. Td. Land , 
og d ernæst den Gocl lgj ø relse, som i n æ vnle Ti lfæ ld e endvidere 
m aa tle Yære a l lil slaae. Ved de i den ne og d en foregaaende 
§ omh a ndlede Taxa lio ner e r de t iøvri gt en Selvfø lge, at Hen-
sy n bør tages , ikke Lil de n Priis, Besidd eren af blot person-
li ge Gru nd e elle r a f en vis Forkj ærligh ed rnaatte sætte paa 
Eiendomm en , m en a le ne til en saada n, der af Taxatorern e 
lader sig anslaae Lil e n P engevæ rdie, e lle r so m i a ll Fald e r 
ar en saadan Beskaffenhed , a l den , skj ø nl d en ikk e i og fo r 
s ig be tragtet lad er sig reducere til en bes leml Væ rdie , dog 
111 aa e rkj endes at udgjøre e l saada nt Argrem enl Yed en vis 
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Eiend om, at denn es Værdi e derved i Hand el og Vandel for-
øges, saasom en ualmind elig s kj øn Beliggenh ed ell er Uds igl 
og desli ge. - Naa r J ord er indlages, der a ll erede ere enlen 
fuldt bea rbeid ede og besaaede, e ll e r paa h vi lke dog Dyrk -
nings-Omkostnin ge r lilcl eels ere anvendte, bliver yecl Taxa-
tion en tillige at l'as lsælle, hvad den forelagne Bea rbeid ni ng 
og Besaaening eller den præs umti ve Afgrøde k an anslaaes L-il 
pr. Td. Ld. - For Beskadigelse af Hegn, saavelsom for An-
bringelse af n ye Hegn, der i Anl edning af Ba nens Anlæg 
maatte gjøres fornødne , bli\·er Godtgjørelse ligeledes al be-
stemme ved T axa lion . 

§ 13 . Det skal være saavel Landinspekteurens so m 
Taxationsmæ nd enes Pligt at søge Magelæg ista ndbragt m el-
lem saada nn e Jordstykker, som fraskj æres de Eiendomme, 
hvortil de oprindeligen ha ve h ørt, m en som passende kunne 
forenes med andre tilgræ ndsend e Jorder . Kan Magelæg ikke 
tilveiebringes, og de f'ra skaarn e J ordstykker dog ere af saa-
dan Størrelse, at de kunn e dyrkes som særlige Lodder, ere 
Eierne forpligtede ti l at beho lde dem. Men ere de fraska arne 
Grundstykker saa smaae eller uheldigen formede, al de ved 
Taxationen erkj endes for ikke at kunne dyrkes so m selv-
stændige Lodder , maa Entrepreneurerne overtage saadann e 
Grundstyk.ker, for h vilke Eierne da erholde sa mme Godt-
gjørelse, som for de eJl ers afgiyne Arealer . 

§ 14. Efterhaanden , som Ba nens Anlæg fuldføres, bliver 
end videre paa foranfør le Maade at afh old e Taxa tion ove r 
den Godtgjørelse, der kan tilk omm e vedkommende Eiere el-
ler Brugere for Afsavnet af saada nne Grundstykker, so m 
midlertidigen h a ve Yærel benyttede i Anledning af An læge l, 
samt for den Beskadigelse, deslige Jord er maa lte h ave lidt , 
deels ved Opgravning a f Veimateria le, deels ved Kj ørsel, 
Materialiers Oplægning eller paa hvilkensomh elst a nden 
.Maade. Dersom den tilføiede Bes kadigelse, navnligen ved 
Veimateri aliers Opgravning, er af den Beskaffenhed, at Jor-
den i læ ngere Tid skjønnes ingen Indtægt a l kunn e give, 
bliver, forinden Opgravningen foretages, Grundstykkets Vær-
die ved Taxation a t a nsætte i Overeensstemmelse med fore -
gaaende § 11 , so m om det i ubes kadiget Tilstand skulde 
afgives for besta ndi gt, og siden at bestemme den Værdie, det 
kan have, saaledes som det i beskadiget Sland forefind es. 
Forskjellen mell em det udfundn e Beløb bliver da a l fas tsætte 
som den E rstatnin gssum, der fo r den ommeldte Besk adigelse 
tilkommer deels Eieren, deels Brugeren (ldr. § 17). 

§ 15. Landinspekteuren forfatter, efter forudgaaet speciel 
Opmaaling af sa mllige indtag ne ell er beskadigede Area ler, 
detailleret Beregnin g over den Godtgjørelse, enhver Grund -
eier efter de afholdte Forretninger tilkomm er. Disse Bereg-
ninger, i h vilke de Skadelidte blive ved Navn a l opføre hyvi is, 
og Godtgjørelsen at henføre under de for!>kj ellige ove nfor 
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omhand lede Posler, tilstilles Kommissa rius , som forelægger 
E rslatnin gs-Kommission en samme, og, naa r denn e Intet ved 
Beregningerne linder at erindre, medd eler h a n snarest muligt 
samtlige Vedkomm end e Und erretnin g om den dem tilkom -
mende Godtgjørelse, og paasee r derhos, a t Beløbene, samt, 
forsaaYidt de for bestandigt afgivne Jord er vedkommer, 4 pCt. 
Rente af de respektive Summer, fra den Dag at regn e, Grund-
stykkerne ere stillede til Enlrepreneurernes Disposition, ud-
betales de Paagj æld ende, senest inden 4 Ugers Forløb . For-
saaYidt desli ge Godtgjørelser tilfald e Lehn s- , Stamhuus- og 
F ideikommis-Besiddere eller med Jord er benefi cered e Embeds-
mæ nd , har ha n derom at gjøre Indberetning til Vort danske 
Ka nce llie. so m har at tage Bestemmelse om, hvorledes der 
med de paagjældende Summer blive r a t fo rholde. 

§ 16. For de Jorder, der fo r bestand igt indtages til Jern-
bane-Anlæg, Yi l en tilsYarende Nedsættelse i de paagjældende 
Eie nd ommes Hartkorn og Gammelskat find e Sted , til hYilken 
Ende La ndinspekteuren, efter de Taxter, der ere benyttede 
ved den n ye Ma trikulerin g, h a r at ansætte de indtagne Grund-
s lykke r til Hartkorn , hvilket tilligem ed en i Forhold dertil 
a nsa l Deel a f Gammelska llen, efterat de derover fo rfattede 
Beregninger, der igjenn em Kommissarius blive a l indsende 
Lil Vo rt Renteka mmer, ere befundne rigti ge, bliver at føre 
til Al'gang i Malrikulen. - Derimod ka n ingen Afkortning 
Jind e Sted i det Tiend evect erlag, som eft er fast Bestemmelse 
bliver at udrede af den Ei endom, hvorfra Jord en ta ges, ei-
h ell er i a ndre, E iendornmen paahvilende, Byrder, yære sig 
Arvefæste-AJgifter, Afgifte r eft er F. 18. Oktbr. 181 I , eller 
hvilke derm ed kunne sættes i Klasse, men ved Erstatningens 
Bestemmelse b li ver der a l tage fornødent Hensyn til de Byr-
der, der paa Grund af den aflraa dte .Jord saa ledes fr emdeles 
k omm e til a l IHile paa E iendo rnm en. Dog skull e Eiere, 
saaYel af det ommeldle Tiendevederlag so m af de and re 
Al'gil'ler, naar de h ero m udtrykkeli g gjøre Paasta nd , være 
berelligede til at erhold e sa mm e er sta ttede med en Kapita) , 
svarende li] Afgiftens Væ rdi e eft er Taxation, og beregnet hl 
en Rente af 4 pCt. , h vilken Kap ital da afgaaer i den, Eieren 
a f de a fstaaede Grundstykk er tilkommende, E rsta tnin g. An-
gaae r Spørgsmaa let Afløsning af saadanne Afgifter, der til-
komme en Lehns- , Stamhuus- eller Fideikommi s-Besidder, 
e ll er en med .J o rder beneficeret Embeds ma nd , da bliver derom 
l'orud al erhYerve fornød en Bestemm else fra Vorl danske 
Ka ncelli e. 

17. HYor Grn nd stykker, der ere bortforpagtede, ind-
tages Lil .Ternba ne-An læg, bli ve r, eflera l den E rs ta tning er 
ansa l, der, en er de i det Foregaaend e foreskrevne Regler , 
kan lilk orn m e Ei eren, end videre ved T axa li on at hes lemm e, 
lwi lk en Dee] af bem eldte Erstatning Forpagteren bør lil staaes 
med Hensyn til del Tab, han som Fø lge a r J ordens Al'Lræcl else 
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lider i sin Bedrift. Og bliYer denn e sidsle Sum d ere fle r a f 
Eiere n al godtgjø re Forpaglere n i denn es Afgifler. Ere de 
indtagn e Jorder de rim od borlfæstede Yi l E ie ren ha\' e ved 
Likvidalion i d e aarlige Fæste-Afgifte;., a l godgj øre Fæ~ leren 
4 pCt. pro an no af den oppebaarne E rs talningssum . 

18. Etlwerl af de Medl e mm er af den i fores laae nde 
§ 5 om meld te Kommission, der udn ævnes deels af Vo rl 
Rentekamm er, d eels a f Aml els kommuna le Bestyrelse r sk a l 
1. l ' ' 1gesaave . som enl1Yer a f Taxalorerne iføl cre § 10 oo· S 11 

. t, b . , ' 
sa mt L a ndrnspekleuren og Opmanden , naar en saada n ti l-
ka ldes, _ny~e fri Befordrin g eller Befordrings-Godlgjørelse, og 
d erh os I Diæt penge 3 Rbd . for lner Dag, de h ave al a nvend e 
paa en Forr~tning af de l om ha ndlede Sla gs , forsaaYidl cler 
ikke paa Re1sen og Forretninge ns Udførelse a 1n-end es m ere 
end 8 Timer . daglig, m en i m od sa l Fald en h a h Gang m ere. 
Denne GodtgJ~rel se erlægges ogsaa for de n Rejse, de ifølge 
§ 10 h aye at tore la ge Lil Edens A0æggelse. - De hertil m ed-
~aaende Udgifte r, saml a ll e øY ri ge Omkos lnin ge r yed Taxa-
honerne og de der m ed i Forbind else staaende Fora nsta ltnin-
ge r, udredes af En trepren eurern e. 

§ 19. Entrepren eurern e ere fo rplig tede Lil al indrelle oo-
ved li~eholde a ll e An_læg,_ som ere fornødne Lil al tilvej ebrin g~ 
og s ikre Kommu111kal10n en paa de af Ban en 0Yerskaarne 
Land eveje. saavelsom Overkjørse ler, Indh egn in ge r, Opkj ø rsels -
steder paa Gru ndslykker, Va udlednin&?:er og St eenkister fo r 

{. F u , ' 
a t a værge _ are og Sk ade paa de n æ rligge nd e Grund stykker. 

. I a lle disse Hensee nder skulle, i Man ge l af mindelig Fo r-
emng, d e Bestemm elser uyæge rli gen føl ges , som afg iyes a f 
en Kommission , bestaae nd e af Vor Kommi ssariu s d en loka le 
Polilieø vri ghed og en af Vorl Ren lekamrn er, efte r :<\m lsraadels 
Forslag, udnævnt, i Landvæsenet ky ndig Mand. 

§ 20. Sku lde i Tid en ei1 an lag t J ernba ne opgiYes af 
E ntrep ren eurerne, og, eft er al h aye oph ør t a l va~re Jernba ne 
ikke bli\·e overdrage t Li l Veiyæse nel eller Andre for deraf' 
r1,1ed a ll erhøjest Tilla delse, al dann e en a lmind e lig Vei, m e n a l' 
~!1trepre1~e urern e ø nskes so lgt til a nd en Brug, da sku ll e 
E1erne al de Grnnd e, lnorfra se] ye Banen med Tilbehør er 
tagen , h~ve en fuldkorn'rn en og ubetinge l Indl øsn in gs re l Lil 
s_a mm e, 11110d derfor a t erl ægge et saada n t passende og bi l-
ligt yederlag, som uvilli ge og af Re tlen paa a nordnin gs-
m æ ss1g Maade udn ævnte J\lænd maatte bes te mm e. Do o· e re 
h erun de r ikk e indbefa llede de øv ri ge Grund s lyk ker, son~ ved 
Banen s Anlæg ere fra sk aa rn e e n E iendom og E nlrepreneu-
rerne ove rladte ; thi OYer disses Afhenyllelse elle r Afhæ nd else 
forbe!1ol? es dem i_ e th '.e rt Tilfæ ld e en l'ri Raad ighed ifø lge 
Lo vg1v111n gens a lnund eli ge Bestemmelser. 

4. Lov om Grundafstaaelse ved Udvidelser af private 
jernbaner. 

Som en Arl Supplement ti l fora nslaaend e Foro rdnin g 
rnaa Lov Nr . Hi6 af 18. December 1897 angaaende Grund-
a rs taaelse vecl UdYidelser af priva te J ernbaner fo rstaaes: 

Vi Christian den Niende o. s. v.: Rigsdagen har vedtage t 
og Vi ved Vort Samtykke s tadfæs tet følgende Lov : 

1. Til Anlæg af ny ell er Udvid else af bestaaende 
S la ti onspladser og Stoppesteder, Udvid else a f Sta tionsbygn in-
ge r og Stations \·ej e, Anlæg af Vogterhu se, Signaler, Havne-
spor, Depot-. Ranger -, Undvi ge- og Læssespor, Anl æg til 
Forebyggelse ar Snelæg og a ndre m ind re Udvid elser af eller 
Forandringe r ved en i Drift værende Privatbane, Lil h vilke 
Inde nrigsmini s teren h a r givet sit Sam lykke, kan Grundaf-
s laaelse rn. m . fo rdres ar vedkommende Banes Bestyrelse i 
de samme Øjemed, i hvilke Forordnin gen af 5. Ma rts 1845 
hj emler Grundafstaaelse m. rn. ved Jernbaners Anlæg. 

2. E rsta tnin gen for Grundafstaaelsen vil , for saa vid t 
de r ved Forhandling m ellem J ernban ebes ty relsen og de paa-
g,c ldende Lodsejere ikke op naas mind elig OYerenskomst, 
væ re a l · a nsæ lle eller L0Ygin1ingens a lmindeli ge Regler for 
Ln1n gen Afstaae lse a r Ejendom og 11 a n1li g efte r Bestemmel-
sern e i den fornævnte Forordni ng af 5. Marts 1845 af en 
Taxationskom111ission paa 5 Medlemm er, a l' h vi lk e del en e, 
der indtræ der so m Formand , ud næYn es a r Inden rigs ministe-
ren, de lo (foruden en Suppleant) af vedkommende Am tsraad 
elle r Byraad og de to (foruden en Supplea nt) under L edelse 
af Kommissa rius for den paagæld ende Ba ne m ed absolut 
Sle mrn etl e rb ed a r Eje rn e i Inert Am l ell er Købstad , dog ikke 
a r disses ege n l\Jid Le, og k un for saa vidl i de l mi ndsle 5 
Ejere dellage i Valget ; i rn odsa l Fald e ll e r i Tilfæld e, hrnr 
e l mindre Anla l Ej ere end fi er inleresse rel i E x pro pria lio nen , 
Yælge Ejern e kun e t a f d e sidslnæ vnle i\l edle mm er (foruden 
e n Suppleant), m edens de l a nde t Med lem (fornde n e n Sup-
plea n t) ud næ\'nes a r Amtmanden. 

§ 3. A ll e Erstatnin ger og Udgifte r \·ed Gennemførelsen 
a f Bestemmelsern e i §§ 1 og 2 a fholdes af det paagældende 
pri va te J ernba neselskab . 

§ -! . Forme ner en Lodsej er, ud for hvis Grund der af 
en priYal .Jernba ne e L· ell er bliver rejs l Sneskærm , a t der ved 
saada n Sn es kærm foranlediges Skade paa hans Jord er, sk a l 
h a n, for saa vidl del ikke oplyses, a l de r ye(I tidligere Grnnd-
a ls laae lse e ll e r se nere Overenskom s l e r Lage l særl ig t Hensyn 
Lil saada n Skade, yære berelti ge l Lil for de nne ar \'edkom-
m ende .Jernban ese ls kab a l erh o ld e Ersla lnin g fastsat e n Ga ng 
fo r a lle. 

§ 5. Den i § 4 ommelclle Ersta tnin g fa s lsælles, fo r saa 
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virlt der ikke opnaas mind eli g OYerenskomsl mell em Yed-
k omrn end e Lodsejer og J ernba nese lskabe t, efl er ct elle sid sles 
Foransla llning og paa Selskabe ts Bekostn ing ved Ta ksa ti on, 
der fo retages a f t vend e a f de ifø lge LoY Nr. 81 af 11. Maj 
1897 a nsaUe fas te J ordbonilerin gs mæ nd, so m derlil udn æv-
nes a f vedkommend e F orm a nd . 

Saafremt enten J ernba nese lska bets Bes ty relse ell er Lods-
ejeren find er si g brøsth old en ved T aksation sfo rretnin gen, h a r 
paagæld end e P art senest inden 4 Ugers Forløb efter F orrel-
ningens Afholdelse at fora nl edige en Omlaksn tionsfo rretnin g 
a fholdt Yed 4 a f Relten udrn eldte Mænd , und er Vejlednin g 
a f en dertil af Indenrigs mini s teren bes kikk et La nd ins pektø r. 
Kommer O verskønsforrelnin ge n til et Res ulta t, der ikke er 
ford elag ti gere for Rek virenten en d Underskø nsfo rrelnin ge n, 
udredes sa mtlige Yed O verskøns[orrelnin gen paa dragne Om -
kostninger af RekYirenten. Derso m den forh øj er E rsta tnin ge n 
med en Ti endedel ell er derover a f det ved den fø rste Ta ksa-
Li onsfo rretnin g besle rnle Beløb, bæres Ornkoslnin ge m e a f 
J ernban eselskabet. I a nde l F a ld deles di sse Omkostnin ger 
li ge in ell em begge Pa rler. 

5. Lov om jernbaneskyld. 
Vi F rederik den Ottend e o. s. v. : Rigsdagen har ved-

tage t og Vi ved Vort Sa m lykke s tadfæs tet fø lgende Lo \" : 

§ 1. Af den Værdistigning, so m Yed de i Lov N r. 156 
a f 27de Maj 1908 n æv nte nye J ernbanea nl æg til fø res be byg-
gede e ll e r ubebyggede Ejendomm e ell er Dele a r saada nn e, 
bli ver der -- forud en a lmindeli g vedyarende Ejendo mssky ld 
- efter nedenslaae nde Regler at syare en særli g tidsbegræ n-
se t Afgift, der b enæv nes .J ernba neskyld, jfr. § 11. Fo r saa-
danne Privatban ea nlægs Vedkom mende, der i Henhold til 
forn æv nte LoY ud fø res ude n Tilskud fra Stats kassen, sva res 
J ernba nes ky ld dog kun , naa r paagældende DeYillin gsa nsøgere, 
inden Bevillin gen meddeles, fre msæ tte Begæring de rom fo r 
Ministeren for offentlige Arbejder, og nys nærnte i\linister 
efter samtlige foreliggend e Om stændigh eder fin de r Anl edning 
tiJ a l im ødekomme Begæringen. 

§ 2. De i Lo v om Ejend omss kyld Nr. 103 a r 15de Maj 
1903 § 9 omrn eldte Vurderin gsraa d fastsæ lle den ved Ba ne-
a nl ægel fremkomne Værdi stigning og fø lge i saa Henseend e de 
samm e Forskrifter a ngaaende F remga ngs maa den, de r ere 
gældend e for Ej endomss kyld en . Mini steren fo r o ffentl ige Ar -
bejder kan tilfo rordn e Vurcterin gsraadene sæ rli g sag ky ndig 
Medhj ælp ved J ern ba nes kyldens Faslsæltelse. 

§ 3. Naar en ny Banes Relni ngslinie og Sta tionern es 
Beli ggenhed ere end elig l approberede a f Mini sle rie l fo r o ffent -
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lige Arbejde r, Yill e de i § 1 nævnle Ejendomm e - undtagen 
de, de r ere afgiftsfri , jfr. § 5 - uden Udgifl for Ejeren være 
a l omnird ere Yed den nærmes t paafølgend e ha lvaarlige Vur-
derin g til Ejendo msskyld. Denne Vurderin g, yed hvilk en den 
vedkomm end e Ejendoms ved Ba nea nlæget fremkomn e Værdi-
s ti gning særlig a nsætles, lægges til Grund ved Beregningen 
af Ej endom sskyld en af Ejend ommen efter de h erfo r gældende 
Reg ler. E ndvid ere sker saada n Ansættelse, hver Ga ng Ej en-
domm en i Henhold til de fo r Ejendom ss kyld en gældend e 
Reg ler blive r vurderel ; naa r der er fo rl øbet 30 Aa r efter den 
første Ansællelse til .J ernbanesk yld, fi n der in gen y derligere 
Vurderin g Sted . Ved Vurderin gen fas tsættes saavel Ej en-
dommens Værdi i Ha nd el og Va nd el so m den ved Bane-
a nl æget fremk omn e Værdisti gning, begge til et Beløb i Kroner, 
der er deleligt med Hundrede. Paa Fortegnelsen , der affattes 
i Henhold t il Ejendomsskyldl ovens § 11 , opfø res den ved 
J ern ban ea nlæget foraa rsagede Værdisti gnin g særskilt. Ved 
senere almindelig e ll er h alYaa rli g Vurdering opføres li geledes, 
saa længe Forpligtelse n Lil a l svare J ernba nes kyld vedvarer, 
det paagældend e Beløb særskilt. Afskrift a r Fortegnelsen til-
s tilles ogsaa de ifø lge næ rværende Lov a l'giftsberettigede, 
jfr. § 11 . 

Ejeren a f en Ejendo m, der skal sva re J ernba nes kyld , og 
de til denne Afgift berelligede kunne i T iden mellem to a f 
de fo ran fø rle Ansættelse r fo rl a nge ny Vurd erin g Lil Jernhane-
skyld . E r Begærin gen fremkomm en fra den a fgiftspligti ge, 
ska l h a n bære Omkostnin ge rn e ved Vurderin ge n, medmindre 
Vurderingssum men blive r mindre end den tid lige re Vurde-
ringss um. Særskilt Und erretnin g om Afgørelsens Udfald til-
stilles a ll e vedkomm end e. 

De i Loven af 15de i\!Iaj 1903 § 10, 3di e og -!de Stykke, 
inde holdte Forskri fter ved røre nd e F remskaffelse a f Oplys nin-
ger til Vurderin gsraadet fi nde ogsaa Anvendelse paa den h er 
omm eldte Vurdering. 

§ 4. Vurcl erin gsraadet ska l, naar Værdisti gningen skøn -
n es a t fo rd.ele sig med væsentlig fo rskellig Sty rke paa de en -
kelte Dele a f en Ejendo m ell er et ~1atrikul snumm er, fas t-
sæ tte Værdisti gnin gsbeløbet Lil J ernba neskyld fo r de paagæl-
dend e Dele af en Ejendom fo r sig. E ndvidere kan Vurcle-
rin gsraadet und er ee t fo retage saada n Værdia nsættelse for 
fl ere Matrik ulsnumre tilhørende sa mm e Ejer. Naa r Raa det 
find er det ønskeli gt, ville særli gt vurderede Dele a f en Ejen-
d om yed Raad ets Fora nstaltnin g kunne rn a rlrikul eres særs kilt . 

De i Lovgiv ningen ind eh old te Bes temm elser, h voreft er 
visse Ejendo mm e fi deikommissarisk ere u nd.d ragne fra Salg, 
ell er un dergivne Fæs lelva ng, e ll er ikke m aa uds lykk es eller 
fo renes med an dre Ej endo mm e, eller skulle opretholdes som 
selvs lænd ige Agerb rug, er Yed kom mende Mini s leriu m bemyn-
d ige t Lil a l dispensere fra , fo r saa vidt a ngaar de i nærvæ-
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rende Paragrafs l. s le SLykke , l sle Punk lum , omha ndlede Til-
fæld e, naa r paagæ ldentle Ejer m ed Vu rderingsraadels Anbe-
faling fremsælter Begæring derom. s 5. J ernban eskyld svares kun, for saa YidL Væ rdi stig-
nin gen overs liger 10 pCL. ar Ejendom mens elle r ar den i Hen-
hold Lil s 4 særli gt vu rderede Del a[ Ejendommens Værdi 
inden Baneanlægel, bo rt sel fra delle, og den svares da af det 
overskydende Beløb. 

De i § 5 i L oven a f 15de Maj 1903 næYnle Ejend o mme 
ere frilagne for Vurderin g Lil J ernba nes kylri. A[gi[ien sva res 
ikke af de Lil Civi !Jis len h enl ag le Ejen domme. Afgifls fri e re 
endYid ere Slats- og Ko mmuneejendomme, naa r og for saa 
YidL de kun ere til offentlig A[beny ltelse og ikke a 1n endes i 
Erhver vsøjemed. Endvidere ka n :'IIinis leren for offe ntli ge Ar-
bejder fr itage Skoler, Biblio leker, Museer, Hospital e r, Syge-
huse, Stiftelser og lignend e sa ml Markedspladser, saa længe 
og for saa Yidt de heny ll es i o ffentligt Øjemed. De i Loven 
af 15de Maj 1903 § 7 indrømmede Fri lagelser for eller Ned-
sættelser i Ejendomsskylden ere ua nvend elige paa Jernbane-
skylden. 

§ (1. Al' den i Henh old Lil forans laaende Bes le mm elser 
lies lemle Væ rdi stigning so m Fø lge a[ .Jernbanean lægel bJiye r 
der i 50 Aa r fra den førs te Vurderin g at regne a l sya re en 
,J ernba neskyld af 11/1 pCL. aa rli g. 

J e rnba neskylden hæiler paa paagældend e Eje nd om og 
svares a[ den, der i fø lge Skøde ell er a nd en Adko msl e r Ejer , 
saml af vedkom mendes Konkursbo og Dødsbo. Besiddere a f 
Len , Slamhuse og F ideik ommisgodser belragtes so m Ejere. 
Afgiften indbetales til SLa Lskassen sa mm en m ed cl. en Ej en-
dommen paa l1Yil end e Ejendomsskyld og indrlrives i Ma nge l 
a f Beta ling eller de [or Ejendomsskyld gæl dende Reg le r, 
ligesom den har sam me Fo rtri ns re t og Pan le re l so m denn e. 

Er en Ejendom eller Dele af denne Yed n æ rvæ ren de 
-LoYs Ikrafttræden oyerd ragen Lil Bnig ar en ande n end Ej-
eren, kan sids lnæ\'11le hegære Vu rderingsraadels Kendelse for , 
h vo r s to r en Andel af .J ern ha neskylden <l el skal pa a lwi le 
Bru ge ren ai god tgø re Ejeren ro r Brugs lide n. Fo r de Bru gs-
rorh o]ds Vedkommende, der indgaas eller denne LoYs Ikrall-
lræden, kan Spørgsmaa lel om , ln'orledes J ernbaneskylrl en 
ska l ford eles mellem F jer og Bruger, ligeledes, naar begge 
ere enige derom , indbrin ges for Raade L Lil P aa kend else. 

I de Tilfælde, h vor Vnrderin gs raadP. l i Medfø r al' {:; -1 
særskilt h a r vurderet Dele af en E jendom ell e r vu rd ere t llere 
Matrikulsnumre t ilhø rende sa mm e Ejer und er ee l, kan Ran-
det eller Ejerens Paasland bes temm e, a l saada nn e Gruncl -
slykker sk u ll e ud gaa a r el hes laae ncl e Brugsfo rh o ld , og fas l-
sæ lle den Brugeren i denne Anl ed nin g hos Ejeren lilkorn -
m end e E rs tatnin g. 

§ 7. Er der i mind s t 30 Aa r beta lt JernbaneskyJd a r 
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en Ej endom , ska l Eje ren end eli g kunn e fri gø re Ej endomm en 
fo r Behæftelse n ved a l hela le den efter en aarlig Rente af 4 
pCL. kapitaliserede Al'gi fl for den ti]bages taaen de Tid . 

8. Sa mtli ge af Vurderingsraade t truf'n e Afgø relser ved-
rørend e .J ernha nes kylden kunne af Vurd erin gsformand en sam l 
a f den a fgi rtsplig li ge og de afgiflsheretli gede ind a nkes for det 
i Loven af 15d e :'l!Jaj 1903 12 omhandlede O versky ldraad, 
der m ed Hensyn Li l .Te rnba neskylden har den samme My n-
di gh ed, som er tillag t Raadel for Ejenrlomsskyld ens Vedkom 
mende, og ogsaa i den paagældend e Henseend e følger de 
samme form elle Forskrifler , der ere gæld enrl e ror Ejendo ms-
sk ylden. 

In gen kan Yecl a l paaklage Vurd erin gen unddrage sig fra 
Forpl igtelsen Lil i r elle T id at indbe ta le den alt forfaldne 
Del af .Jernha nes kylden, men lwi s Vu rd eringen æ ndres af 
Overskylclraacl et, bliYer Berigtigelse a t foretage i den paaføl-
gende T ermin. 

Om Overskyldraadets Kendelse medd eles Und erretning 
Lil samllige de foranførle i Spørgsmaalet inleresserede saml 
til vedkommende Oppehørselsbeljenl, saa freml H.aadel æ ndrer 
.Jernba nes kyldens Beløb. s 9. Naar J ernba neskyldens Størrelse er ende li g a fgjort , 
udfærdiger Vurcleringsraa cl el for hver Kommun e en Forl eg-
nelse oYer den .Jernba nes kyld , der pa ahvil er Ejendomme i 
Kommun en. Fort egnelsen ska l ind ehold e en nøjagtig Op-
giYelse af Ejendomm enes Matrikulsnumre, Ejernes NaYne, 
Ejendomsskyld ens og ,Jernba nes kylden s Størrelse. Denne 
Fortegnelse til s tilles Yed k ommende Retsbe tj ent, i Københan1 
den kon gelige Landsoyer- samt Hof- og Stadsret , der paa 
Ejendomm enes Folier i Registrene over Skøde- og Pante-
protokollern e lader forelage fornøden Noterin g om .J ernbane-
skyld en ; derefte r maa inte l OYerrlragelsesdokurn ent vedrø-
rende Ej endomm e ekspederes rra Tinglæsnin g, ud en at der 
e r lihejebragt Bevis for , al den forfaldn e J ernban esk y ld er 
helalt. 

10. :'11ed Hensy n Lil Vederlag, Dagpe nge m . v . Lil 
Vurd erin gsraadels og OYersky ld raad ets Medl emm er m . fl. i 
An ledning af J ernba nes kyld en s Paaligning følges Beslemmel-
sern e i Loven af 15de Maj 1903 § 13, l s le- 3die Stk. 

Samtlige Udgifter afhold es [orskudsvis ar Sla lskassen . 
For hvert en kell J ernba nea nlæg rastsætler ~Iini s leren for of-
fent li ge Arbejder efter Fo rha ndlin g med Fi na nsministeren, 
hvor s lor en Del a f J ernba neskyldens Belø b der a nses for 
nød vendig Lil Dæknin g a r de m ed J ernba nesk yld ens Ansæ l-
lelse og Opkræv nin g forbundne Udgifter. E l derlil svarend e 
Fradrag sker i cl e Belø b, som eller SR 11 og 12 tilfalde 
a ndre end Sta ten . 

§ 11. Den indkomne J ernbaneskyld , over hvilken der 
ror hvert enkelt J ernba neanlæg bliYer al fø re sær skilt Regn 
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skab , indbetales i Stalskassen. Efter del i -~ 10 nccv nte Fra -
drag ska l Restbeløhel af .T ernhan es ky ld en aa rlig komme Sla -
ten og de Ø\Ti ge i An læge l interesserede Lil gode i samme 
Forhold , som de h ave ydet Bidrag til Banens An læg; de 
Kommun er, der haYe bidragel til Anlæg af en Stalsbane, l'aa 
saaledes And el i J ernba neskylden i Forhold Lil Kommun e-
bidragene; ved Privatban ea nlæg, hvortil Staten kun h a r yde l 
Bidrag Lil Ekspropriationsudgifterne, faar ligeledes Statskassen 
And el i J ernban es kylden i Forhold Lil Bidragets Størrelse, og 
vect PriYa tban ea nl æg, lnor Stalskassens Bidrag nyder den 
samm e Rel som de almindeli ge Bidrag fra Kommuner e ll er 
privale, jfr. Lov Nr. L'iG a f 27de Maj 1908 § 9, indgaa de 
Kapita lbeløb, som aa rlig Lilfald e Banen a f J ernbaneskylden , 
i paagæld end e Ban ese lskahs Kasse . 

§ 12. Hvad særlig angaar Privatbanean læg, der udføres 
uden Tils kud af Slatskasse11 , og for hvis Vedkomm ende Mi-
ni s leren for offenllige Arbejder har fas tsat, a l Jernbaneskyld 
skal svares jfr. § 1, foretages denne Paaligning og Opkræ \'-
nin g m . v. paa samme Maade so m fastsat for de øvrige 
Baner. Privatbaneselskabet erstatter Stalskassen de ctermed 
l'orbun<ln e Udgifler, derund er el a f Ministeren fastsal Ved er-
lag til vedkommende Embedsmand for J ernbaneskyldens Op-
krævning, jfr. § 10. 

§ 13. Aktier i et Privatbaneselsk.ab, der oppebærer 
.T ernban es kyld , skulle, n aa r de ud s ledes til andre end Slal 
og Kommun e, Jyde paa Na n1 og noleres i Baneselskabets 
Bøger. De maa ikke Lransporteres til Ihændehaverne og 
kunn e naar som h elst indkald es af Baneselskabet til Indløs-
nin g med deres Paalydende, for saa vi.di Stat eller Kommune 
ogsaa er Akti ehaver i Selskabet. Er Banen anlagl ud eluk -
kende for private Midler, og Banese lskabet ligeledes oppe-
bæ rer J ernha nes ky ld , skal sa mm e Regel sære a n ve nd eli g, 
dog at Indløs nin gs rellen i saa Fald Lilkornm er Staten i For-
ening med de Kommun er , hvori genn em Ba nen føres . 

§ 14. Saafremt .T ernba nes ky lden for hverl enkell Ba ne-
an læg skuld e indbringe el større Beløb end en Sum , sva-
rend e til Banens An lægsudgifl uden Tillæg a f Rente, vi l det 
ved Lov være nærmere a l fastsætte , hvorledes der skal for-
h old es m ed det oYerskyde nd e. 

§ 16. Den i Lov N r. 166 ar 27de i\ laj 1908 R 14 ind e-
h o ldle Beslemmelse, hYorefler der ikke vil være a t svare 
.J ernba nes ky ld af Værdistigning, hidrnrende fra An læget ar 
Dobbeltsporet paa Baneslræ kninge n Nybo rg- Strib ell er fra 
Ombygningen af Ve,il e - Gi\'e Ba nen, ophæves. 

Hvorerter a ll e vect komm ende s ig h ave a l rette. 

Gl 

6. Plakat af 5. Maj 184 7. 

1. TnclenCor en Al's tand a l' 1-J.O Fod J'rn i\fidlen al' 
Bnn es porcl p[ia eu .I e rnha ne maa in gen ny Bygnin g opføres 
mect Straa- e ll er Rørt ag e ll e r ha l11Hlu kket Tag, og li ge saa 
!idel maa mindre ild sfar li ge Tagbecta:knin ge r paa a llerede 
forhaand enværende Byg nin ger omby ttes med Slraa- ell er Rør-
tag eller halmdukket Tag. . 

§ 2. De indenfor Afsta nden af l+O Fod fra Midten af 
Ba nesporel paa en Jernbane a llerede opfø rle med Straa ell er 
Rør eller Halmdukker Lækkede Bygninger bør fo rsy nes m ed 
en ikke ildsfarli g Tagbedæk ning. Kan delte m ed Hensy n til 
Byg ningernes Bestemmelse og Indretning ikke ske, bli ver de 
at fl y tte. - Skulde paa J ernbanen, i Stedel for Hednin g med 
svovl[ri Stenkul, for Fremtiden bli ve a nve ndl en a nd en Arl 
af Hedning, e ll er saafreml E rfa ringen ell ers maatte Yise, at 
en videre Udstrækning af den Omkreds, indenfor h vi lken 
ogsaa de a ll erede forhaanclenvæ rende Slraa- ell er Rørlag eller 
halmdukkede Tage bør [j ern es, er nødvendig, vil det næ r-
mere blive fores kreve t, i hvilken Omkreds l'orans taaend e 
Bes temmelser Yil være a t bringe til Anvendelse. 

§ 3. Heller ikke maa der ind en for en Afsta nd a f 140 
Fod fra Midlen af Ba nesporel paa en .J ernba ne h ensæ ttes 
Hæsse eller store, a f fl ere Læs hestaaende, Korn- og Høstakke, 
saalidet som Tøryestabler og i\Jøddinger, ell er a nbringes a ndre 
letfængelige Indrelninger. Ved Bygninger, som ikke ligge 
mere end 80 Fod fra Midlen af Ba nesporet, maa der ikke 
findes Bunker a f Gødning, Straa, Tørv og Kvas imellem 
Bygningern e og J ernba ne ell er yed Sid en af de førstnævnte, 
men slige Indretnin ger maa , naa r de ikke ku :rn e anbringes 
bag ved Bygningern e, have en Afstand af idetmindste 80 Fod 
fra Midten af Banespo ret. 

§ 4. J ernban eselsk abet er ikke blol forpligtet til at bære 
Omkostningerne ved den Omtækning ell er Flytning af en 
Bygning, som ifø lge disse Bestemmelser bliver nødvendig, 
men ogsaa Lil fuld s tændig a l erstalle enh Yer Ejer al den 
Ul empe med Hensyn Lil Benyttelsen af han s Ejend om , saa-
ve lsom de forøged e Vedligeholdelses-Omkostninger og enlwer 
a nd en Skade, som maatte paa[øres ham ved den ovenfor 
foreskreY ne Indskrænknin g i h a ns Ejenclomsrel. 

§ 5. Spørgsmaalet om , 11\'orvicll en Omtæ knin g kan 
finde Sted, eller en Flytning af Bygningen er nødyenclig, 
bliver i Man gel af mindeli g Overenskomst at a fgøre af den i 
den allerhøjes te F. 6. Marls 18-15 §~ 5 og 9 ommeldte 
Kommission . 

§ 6. Be løbe l a f den Skadesløsholde lse, der bli ver a l 
udrede, vil i l\fangel a [ mind elig Overenskoms l væ re a t be-
stemme af den efter nysmeldt e a ll erh øjeste Forordnings 10 
og 11 a nordnede Taksations-Kommission. 



C. Jernbanebygning. 

1. Ingeniørens forarbejde. 

A HBE.JD~T for et Ban eudvalgs_ Ingeniør begy nder i:1ed Frem~ 
skaffelsen af d e nød vendige Kort over den Egn , h von 

Banen skal anlægges. I de fl este civiliserede Lande foreligger 
disse allerede, navnlig som GeneralslabskorL h vis det ikke 
er Tilfældet , m aa der foretages en Opmaaling og et Nivelle-
ment, hvi lke Arbejder selvfølgelig saa vidt muligt indskræ n -
kes til kun al omfatte netop de Dele af T errainet, lnor der 
kan være Tale om , at Banen skal lægges; ligeledes udføres 
de kun med en Nøjagtighed , der svarer til Formaalet. Ved 
Hjælp af Kortet og de d erpaa f. Eks. ved Horisonta lkur-ver 
angivne Højdeforhold opsøges nu den eller de beds l mulige 
Linier, idet man tager H ensyn ti l den foreskrevne Maksimal-
stigning og mindste Krumningsradius ; i vanskeligt T errain 
kan det dog være, at den endelige Bestemmelse af disse 
Grænsestigninger og -krumninger først kan tages under selve 
Afstikningsa rbejdet. - Foruden Udga ngs- og Endepunktet vi l 
der a ltid være givet en Del Mellempunkter, stø rre eller mindre 
Byer, som Ba nen h elst skal berøre, gunslig beliggende Over-
gange over Vandløb o. s . v., og for øvrigt Lages H ensy n til 
Terrainforholclene, idet Linien søges lagt saaledes, al .Jord -
arbejdet ikke bliver for slort. Det mindst mu lige Jordarbejd e 
faas , naa r Terrainet lan gs Linien ikk e s tiger eller fa lder 
stærkere end tilladeligt for Banen, men en saadan Linie ,-il 
som oftest blive for lang, h vorved U cl gifLen ti l Overbygnin gen 
vokser ; det gælder fø lgelig om at find e en passe nde Mell e m-
vej , der giver de mind ste Anlægsudgifter i det hele. 

Ved Afstikning af Bj ergba ner ka n det hænde, at to Punk-
ter , h-vorigen nern Banen absolut skal gaa, ikke er læ ngere 

Cjernet. fra hinanden , end al del seh m ed Anvend else a f den 
s lærkes le Lilladeli ge SLigning er umuligt a l overvi nde H øjd e-
l'o rs kell en , naa r ma n da rø lger clen ko rles Le Li ni e. i\1a n rna a 
da gri be Lil en klln s li g Fo rl æ ngelse ar Lini en, hvilk e t kan 
udfø res ved al bøje d en ud Lil Si den i en h esleskoforrn e l 
Sløjfe, lnis d er lindes en h erfo r gun s tig beliggende Sidedal, 
langs hvis Skraaninger Banen eflerhaanden kan stige (Bren-
ner-Banen o. fl . a. ) eller saaledes som ved Gotthard-Banen, 
]nor der er a nven dt Siksaklinier op ad Hoveddalens Skraa-
ninger, id et de halvcirkelformede Krumnin ger delvis er be-
li ggende i Tu 11 n Eoler ell er Spiraler paa 360 Grader og h elt i 
Tunn eler . 

Efter a l de mulige Haneli nier e r beslemte paa Kortet, 
undersøges de nærmere yecl Oplegn ing a f L <e n gde profil e L. 
H er fremstilles først det Jodre lte Sni t i Terrainet la ngs Li-
nien, ide l man afsæller Højderne (Terrainkot.erne) ud fra en 
vandret Linie, og clerefter indlægges »Planum «, d . v. s . den 
O ver llacle a r Banelegemel, som skal tilvejebringes Yed Jord-
arbejdet, og hYo rpaa Overbygningen ska l hvile. Ved Indl æg-
gelsen a f Planum vil der .li gesom ved Lini ebestemm elsen 
være adskillige 1\!Iellempunkter, hyor Højden er nogenlund e 
givet , saaledes h vor den ny Bane skærer ældre Baner, Veje, 
Va nd løb o. l. , og forøv rigt maa man sørge for, a l Stignings-
forholdene bli ver saa gu nstig som muligL uden fo r sLorL .Jord-
a rbejde. Naa r lillige Banens Tyærp rofil er ras lslaae l, og a lL-
saa Planumsbredden, Skraanin gsa nlægene, Grøflernes Dimen-
sioner o. s. v . bekendt, er man i Stand til al foretage en om-
trentlig Beregning af Afgravn in gern es og Paafy ldn ingernes 
Volum en og derved Lil al gø re el OYerslag over Jordarbejdet. 
De rn æst ud a rbejdes Skitseprojekter til de særlige Byg ni ngs-
værker, der forekommer paa Li nie rn e, Broe r og Viadukter, 
Beklæd nin gsmu re, S ta Lion sanlregene o. s . Y. , saa ledes a t man 
faar el om tren tligL Begr~h om Bekos ln ingen, og der opstil les 
e l Overslag over An lægs udgi[Lern e, indbefatle nde foruden det 
all n ævnte: Grunderhverve lse, Gennemløb og an dre Foran-
staltninger fo r Vancla tl eclni ngen, Iiveau skæ rin ger, Indheg-
ning, hvis en san dan ska l udl'ø res, Overbygn ingen, Signa l-
og Sikkerhedsl'ornnsLalLninger o. s. Y . Ved de ll e O verslag er 
man i Stand til al sa mm en ligne de forsk ellige mulige Linier 
i Henseend e til Anl :-cgsudgiller. Om en Linie bø r l'ore trækkes, 
afhænger imidlertid ikke blot ar An l<egs udgiflern e, men ogsaa 
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Driflsudgifter og Dri(lsi ndtægler spill er en Roll e. Ga ns ke i 
Almin de li gh ed er den Li ni e cl en heds te, der giver del s tø rs te 
Driflso verskud , id el Re nlern e a l' Anl a.'gs ud gil'Lern c med reg nes 
und er 0ril'l sud gil'Lern e. Ops lillin gen ~1 1' en Bereg nin g a l' del 
sa nd sy nli ge Driflsoversku d er i111icll erlid en meget va nskeli g 
Sag, og Res ullalel er i Almindeli ghed ikke Yid ere paa lid eli gl. 
H vis det kun d rejer sig om en Sa mm enlignin g m ell em fo r-
skellige Linier for a l blive i Sta nd ti l at Yæ lge mellem dem, 
ka n ma n dog til Dels om gaa denne Beregnin g ; i a lt Fa ld 
ka n m a n faa et Mo ment, der h a r Betydning ro r Va lget , frem 
ved a t se hen til , h vilken ar Linierne der vil væn~ mes l 
økonomi sk at dri ve, naar m a n forud sætter sa mm e Tra ns-
portmæ ngde for de fo rs kellige Linier , og delte afhæ nger 
na vnlig af Ba nens Læ ngde og dens Slignings- og Krumnin gs-
forh old. Et Maal fo r den Mods ta nd , der skal over vindes ved 
Befordrin g af en vis Vægt paa Ba nen - og altsaa for de 
dertil medgaaende Drifts udgifter - ha r ma n i Ba nens saa-
ka ldte v irtu e ll e Læ ngde, hvorved i Almindeli ghed fo rs taas 
den Læ ngde, en lige og va ndret Ba ne maa h ave, for a t Mod -
sta ndene mod Bevægelse n skuld e \'æ re de sa mm e som paa 
den foreli ggende Linie, og denne Læ ngde er ma n i Stand til 
a t beregne. Ved Hj ælp hera f el ler andre li gnende Metoder 
vil m a n i Almindelighed h a Ye Mid ler til at træffe del ri glige 
Valg m ellem de muli ge Linier. Hvis det de ri mod gælder om 
at undersøge Foretagendels Renta bilitet , m aa ma n opstill e en 
Beregning a r de sa ndsynlige Driftsindtægter og Driflsudgifler. 
Herved ka n ma n gaa fr em paa fo rskellig ..\1aade. Man ka n 
samle sta tisti ske Opgiye]ser baade a ngaaend e T rafrkk ens 
Størrelse og de til dens Bestridelse medgaae nde Udgifter fra 
a ndre li gnende Ba ner. Ell er m a n lrn n indhente Oplysnin ger 
om Størrelsen a f den Færd sel, der liclli gere foregik ad La nde-
Yejene, men som sa ndsy nligvis nu vil til fa lde den ny Ba ne, 
og efter a t h ave gjorl e t passende Tillæg h ertil , da det a ltid 
viser sig, at F æ rd selen vokser ved Anlæg a f en Ba ne paa 
Grund a f Befordrin gens Hurlighed og Billighed, h a r ma n el 
Grundlag fo r Beregnin gen a f Drifts indlægtern e ; ved dern æsl 
at beregne det Anta l Togkilometer, de r er nød ve ndigt til Be-
slrid else a f den saa ledes til Indtægt regnede T ra fik , ka n 111 a 11 
da nn e sig et Begreb o rn de til sva rende Drillsud gifter, id el 
Udgiften pr. Togkilometer ka n faas opl ys t l'ra nndre li gnend e 
Ba ner so m den foreliggende. E ndeli g er der gjo rt adskilli ge 
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F orsøg paa a l opslill e en Sa nd sy nlighedsberegnin g af Over-
skudd et med Indhyggera nla ll el i Ha nens sa ndsynlige leoretiske 
Opl a nd . Fo r den sidsle .l ern b:rn ekon1111i ssi on a ngaaend e 
r\ nl a:g a r nyt· ,Jernba ner t'o reliia for de J'oresl aaede Ba nelinier 
en saada n Beregnin g. 

I Koncessionen er det a ngivet, om det er en normal-
sporet eller en sma lsporet Ba ne, der sk a l bygges. Det ligger 
derl'o r næ r førs t korte lig a l omla le de h erh en hørend e Forholct. 

2. Sporvidden. 

Paa de Jl esle Ban er er Sporvidd en, som maales m ellem 
Skinnehovedern es Inder sid er, nu 1435 mm (4' 8¼" engl. , 
4' 6 7/s" da nsk), h vilket betegnes som »normal Sporvidde «. 
Kun i enkelte Lande beny ttes s tørr e Sporvidde (Rusland 
1525 mm, Irla nd 1600 mm, Spanien, P ortugal og Ostindien 
1676 mm o. tl . a. ). Som »sm a lsporede Ba ner « betegn es alle 
de Baner, h vis Sporvidde er mindre end 1435 mm . Valget 
af dette Normalspor er ikke sket af bestemte tekniske Grunde ; 
den fø rste Sporvidde, som George Stephenson anvendte, var 
4' 6" engl. , = 137 2 mm, sva rende til den paa daværende 
Tid i Norclengla nd a nvendte Hjulafstand i Køretøjer, og be-
nyttedes, fo r at de Spor, der bestod af Skinner med plan 
Kørebane, ogsaa kund e a n vendes for de alt bestaaende 
La ndevejskøretøjer. Da Stephenson sna rt dereft er gik over 
til at anvende h øje Skinner og til at fo rsyne Køretøjernes 
Hjul m ed Sporkra nse (Fla nge), udyidede h a n det oprindelige 
Maa l til 4' 81/ 2" = 1435 mm. Fra E ngla nd gik denne Spor-
vidde over til almindeli g Brug i andre Land e og blev snart 
for Ensartethedens Skyld oph øjet til at være Normalspor. 
Dette paa Tilfæ ldi gh eder grnnd ede Valg a f den normale Spor-
vidd e lader fo rstaa, a t der intet er til Hinder for Anvendel-
sen a f andre Sporbredder. Der vil derfor sikkert ogsaa være 
bleven bygge t Ba nelinier af forskelligt Spormaal overalt, saa -
fremt man ikke for Ensartethedens og Simplificeringens Skyld 
Ya r gaaet over til paa de fl este vigtige Ba nelinier at an vende 
norm al Sporvidde, og denne Sponidde blev i Decennier be-
n yttet saa godt so m udelukkende ved omtrent alle Ba ne-
a nlæg. I hin Tid gj a ldt det jo frem for alt for Fj erntrafik-
kens Skyld om a t fremska ffe et omfa ttend e Ba nenet , og der 

5 



GG 

opstod mrget faa Ban er a f lok a l Betydning, fo r l1Yilke sid s lf' 
af særlige Grunde en mindre Sporvidd e a1wendtes. Den mes t 
hekenclle ar Smaahan e r11 e fra den Gang \·ar den i Aarel 18~l'.2 
hyggede Ban e Fes liniogba ne i England , der drens Ycd Heste-
kraft, og som paa Grnnd ar Terrninl'orholclene maaUe bygges 
med en Sporvidde ar 1' 11 ¼" engl. = 0,597 m. I de 
schlesiske Bjergvæ rk er blev der ogsaa bygget el Net af Grube-
baner til en samlet Længde ar over 100 km m ed en Spor-
vidde af 0,785 m . Men i Almindelighed afslog T eknikern e 
den Gang at gaa fra nogen Afvigelse af Norm alspore t. 

Et Omsving til Gunsl for en planmæssig Anve ndelse al' 
smalsporede Baner kom først i Tiden 1860- 70, og sæ rlig da 
de smalsporede Baner ved den fra nske J ernba nelov af 186fi 
blev sidestillet m ed norm a lsporede Baner. Anledningen her -
til var Forlangendet fra talri ge fransk e Departementer om at 
faa Baner bygget for Loka lfæ rdsel, og en Imødekomm en a f disse 
Krav vilde paa Grund af de daa rlige tinancielle Forhold den-
gang have været umulig, saa fremt Banerne skulde bygges 
som normalsporede. Imidlertid mødte Planen om Bygningen 
af smalsporede Baner stor Modsland i Befolkningen, id et 
man holdt det for al være en Tilbagegang, saa at del først 
va r 10 Aar senere, at den fø rste smalsporede Bane i Frank-
rig blev aabnet, og det er egentlig først i 1880-ern e, at der 
i større Grad blev anlagt smalsporede Ban er i Frankrig. 
»Der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen «, hvortil de 
tyske og østrigske Baner ha r sluttet sig, skænkede først i 
Aaret 1876 Bygningen af smalsporede Baner nogen Tanke 
ved Udgivelsen af »Grundtrækkene for Sekundæ rba ners Byg-
nin g«. Først efter at der var bygget nogle smalsporede 
Baner med meget smaa Udgifter pr. Banekilomeler og med 
lilfredsslillende Driftsres ultater, begyndte ma n i s tørre Om-
fang at bygge smalsporede Lokalbaner -- især i Sachsen. 
Østrig fik først ved Bosniens Okkupation i Aaret 1878 Øj-
nene op for Anvendelsen af sma lsporede Baner \' ed a t be-
tragte den oprindelig kun i militærisk Øjemed byggede Bosna-
bane. Af de øvrige europæiske Stater har Norge og Sverige 
i læ ngere Tid med Fordel beny lle t smalsporede Baner ved 
Bjergstrækninger. I større Uds trækning anvendes di sse i 
Belgien , Nederlandene, Itali en, Schweiz og Grækenl a nd . Og-
saa ud enfor Europa ha r Anvendelsen af smalsporede Baner 
[uncl e t el stort Felt og find es \"ed næs ten alle Kol oniban er i 
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Afrika (Algier og Tunis , Beirabane, Kongoban e, Usa mbara -
og Uga ndaha ne, Kapkolonierne , Lysk Øslafrilrn o. s. v.). Og-
saa i Asien er talrige Ba ner smalsporet , saaledes i Britisk 
Indi en, Japan , Sumatra og Java. I Amerika benylles de foruden 
som Lokalbaner i de forened e Stater særlig i de sydameri-
kai1ske Bjergegne; i Argentina , Brasilien , Bolivia m. fl . er der 
anlagt mange smalsporede Baner som Hovedbaner. 

Det ligger i Sagens Natur, at smalsporede Baners Præ-
stationsevne staar under de normalsporede Baners, og al 
deres Anvendelse derfor kun er berettiget der, hvor Kravet 
til Driften er mindre. Dette Forhold engang forudsat, be-
sidder den smalsporede Bane det Fortrin , at den bedre kan 
slutte sig til Landskabet . Derved bliver Anlægsudgifterne 
mindre og ofte saa s1naa, at det kan være lønnende eller i 
hvert Fald muligt al gennemføre en saadan Bane, hvor An-
læg af en normalsporet er udelukket. 

Jordens samlede Banenet, forsaavidt angaar Baner, der 
er aabnet for offenllig Drift, havde ved Midten af Aar 1909 
en Længde af 871 ,693 km . Heraf falder paa 

normalsporede Baner 618,990 km d . v. s. 71 pCt. 
brederesporede Baner 123,170 » » 14,2 » 
smalsporede Baner 129,633 >> » 14,s » 

altsaa mere end 1/ 7 af Jordens samtlige Banestrækninger har 
Smalspor, hvortil yderligere kommer et stort Antal Mark- og 
Arbejdsspor. 

De enkelte Sporyidder i de forskellige Verdensdele frem-
gaar af følgende Oversigt: 

Normalsporede pCt. Brederesporede p Ct. Smalsporede pCt. 

Evropa 220,026 km 71 67 .526 km 22 21,215 km 7 
Nordamerika 375,741 )) 98 80 )) 8,373 )) 2 
Sydamerika 5,934 )) 14 14,745 )) 8G 20,212 )) bO 
Asien 6,005 )) 7 34,530 )) 43 40,042 )) 50 
Afrika 4,830 )) 17 )) 23,752 )) 83 
Australien 5,454 )) 20 6,290 )) 22 15,939 )) 58 

Følgende Baner i Danmark er smalsporet - 1 Meter. 
Skagensbanen. 
T ørringbanen . 
Bryrupbanen . 
Egtvedbanen. 
Bornholmske Bane. 

:j* 



De interimi s ti ske Spor, so m beny lles n d .T orda rhejd er o. 
1. e r næsten altid Sma lspor. 

I T yskl a nd bruges del mege l ::i l lra nsporlere de almin -
delige normal sporede Gods vogne rt d den s nrn lsporede Ba ne 

part særlig sma lsporede Und erdele. Di sse køres ind und er 

Godsvognen i en Grube melle m Norma lsporets Skinner. 
Nogle paa Und ersid en sidd end e Gafl er slrtas OJ) om God svoo-

t> 

. nens Aksler, og naa r man derefter Lrækker Underdelen op rtf 

Gruben rt d det stigend e Smalspor, fø lger Godsvognene med 

og kommer til at h vile m ed Akslern e i Underdelenes Ga fl er. 
Systemet egner sig ikke godt for vo re Ba ner, fordi det kræ-
ver sværere Skinner, end vi sæd vanli g benytter paa vore 
smalsporede Baner. Des ud en lrn n srtada nne Vogne kun trans-

porteres med ringe Hastighed og bør derfor ikke m edføres i 

bla ndede Tog. I Horsens Yed Havneba nen transporteres sma l-
sporede Vogne vid ere ad N on na lsporet pa rt særlig nornrn] . 

sporede Vogne, og end elig benyttes ved Kolding- Egtved 
Jernba ne Vognoverdele, der passer baade til en normalsporel 
og en smalsporet Und erd el og fl y ttes fra den ene til den 
and en. 

Kort srt mm enfoltet er F ord elen ved Nornrnlspor fr emfor 
Snrnlspor : 
1. Ved Til slutnin g til fr emm ede Brt ner lrn n Vognen grt rt fra 

den ene Ba ne til den a nd en. 
2. Køretøjern e har en roligere Grt ng og en stø rre Sikkerh ed 

mod a t bliYe væltede ved s tæ rke Storm e. 
3. Togenes tilladelige Hastigh ed er s tørre. 
4. LokomotiYerne kan erho ld e s tørre Træ kkraft og Vognene 

en s tørre Præstation smuli gh ed . 
Fordelene ved Smalspor fremfor Norma ls por : 

1. Anl ægsomkostnin gerne er mindre. 
2 . . Til slutning til b estaaende F rt hrik anl æg, Bjergværk er o. 

des!. ofte lettere. 
En n ærmere P rta visning af ove n nævnte P un kler er for-

m entlig overflødig. 
Den paa en Ba nes trækning beny ttede Sporvidde er dog 

kun nøj ag tig til stede i de lige Stræknin ger , id et man , for a t 
lette Vognenes Beyægelse i s karpere Kurver -- ogsaa i Spor-
skiftekurvern e - lægger Sporet genn em disse med en lidt 
større Sporvidde end den, der ell ers a nve ndes paa vedkom-
mende Ba ne. E nk elte Ba ner a nvend er doir slet ikke noae n t, 

I. 
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saada n Sporudvid else, og naa r den a m ·endes, overskrider den 

næ ppe nogen Sinde 30 mm , fo røvrigl varierer dens Størrelse 

saaledes, a l den er størst ved de slrn rpeste Kurver. 
E udyiJ ere er det almindeligt i Kurver paa fri Bane al 

lægge den udvendige Skinne noget h øjere end den indvendige 
for ved den herved fremb ra gle Stilling a f Vognene at mod-

virke Centrifugalkraften, der ellers vild e b evirke. al Tryk.kel 

paa den ud vendige Skinne, og derfor bl. a. ogsaa Sliddel 
h er, blev la ngt slørre end paa den ind vendi ge. Denn e Over -

h øjde ska l selvfølgelig være des større, jo skarpere Kurven 
er, og med jo større Hastigh ed der køres. Der er opstillel 

en Mængde h alvt teoretiske, h alvt empiri ske Formler for 

Overhøjdens Størrelse. Hver Ba ne h ar ofte sin egen Regel ; 
nogle følger ogsaa. sim pell hen den Regel a l h æve den ydre 

Skinne ved Understopning, indtil det viser sig, at den ikke 
slides mere end den indre ; nogle Ban er, navnlig i den nyeste 

Tid , h ævder endog, at Overhøjden er un ødvendig, andre a n-
vend er den indtil saada n Maksimumsstørrelse som 150 mm, 

ja end og 200 mm. Overh øjden tilvej ebringes ved at lade 
den ydre Skinne s lige, inden Kurven b egynd er ; der ved faar 

m a n imidlertid ogsaa nogen Overhøjde paa det li ge Stykke 
før Kurven, hvor der ingen Centrifu galkraft optræder, og h vor 

Sporets Vindskævh ed derfor kan gøre Skade. :Man har for 
a l undgaa dette i den nyere Tid ret almindelig m ell em den 
rette Linie og Cirkelbuen indlagt en 3' Grads Parabel som 

Overga ngskune, og ladet den ydre Skinnes Stignin g falde i 
denne Kurve; der opnaas derved en jæyn Tiltagen a f Krum-

ningen samtidig m ed en jævn Voksen a f Overhøjden . 
Samtidig er h er Lejlighed Lil at omtale : 

3. Stignings- og Krumningsforholdet paa en Banelinie. 

Stigningens Størrelse angives ved en Brøk med Tæller 1. 
Al Stignin gen er 1/200 eller 1 : 200 b etyder, a l Banen stiger 1 rn 

paa 200 m . Den samme Stignin g ka n ogsaa betegnes m ed 0,oor, 

ell er 5 °/oo d . v. '>. Stignin gen er 5 pro rvlille af Læ ngden. 
Denne Stigning er saa svag, a l den næppe bem ærkes, naar 
ma n gaa r paa Ba nen ; men den vil des uag tet nødvendiggøre, 

a l. Trækkekra ften fo røges med 1/2 00 (5 °/oo) a f Togvægten 
(sa mm e Brøk , som a ngive r Stigningen). Medens der kun 

kræves en KrafL af 4 °/oo a r en Vogns Vægt Lil a l bevæge den 
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paa lige og vandrel (normal sporet) Rane med en Ha s tighed 

af 50 km i Timen , vil der allsaa paa den næv nle Sligning 

kræves 9 °/oo . Del ses heraf, al Slignin gern e i høj Grad for-
dyrer Ban ernes Drift, og derfor maa gøres saa smaa so m 
muligt 

I Jernban ernes førsle Tid gik man kun Lil rn egel svage 
Stigninger ; ved London- Bri sto l Ban en er f. Eks. paa Lo en-

kelte Undtagelser næ r størsle Stigning kun l ,1 pro Mille. 

Efterh aa nden som Lokomolivkonstrnktionerne blev l'uldkom -

nere, og man blev tvungen ind paa a l bygge Bj ergba ner, 

saa ma n dog, at den tidligere Frygt for shcrke Sligninger 
havde været overdreven, og man gik nu maas ke end og n ogel 
for vidt i den modsatte Retning. Den antydede Svingning i 

Anskuelserne om den tillad elige Maksimumsstignings Stør-
relse illustreres ved følgende Eksempler fra Danm a rk : paa 

Banen Københ av n--Korsør er størsle Stigning 1 : 200, paa 
den senere byggede sjællai1dske Nord ba ne 1 : 100. Som de 
største Stigninger, der kan tillades paa Baner, angives i Reg-

len: Paa Hovedbaner i Slelteland og Bakkela nd henhold svis 

1: 200 (5 °loo) og 1 : 150 (62/a °/oo), paa Sekund ærba ner 1 : 100 

(10 °loo) og 1 : 70 (142/7 ¾o). Paa Bj ergba ner ka n anvend es 
1 : 30 (331h %0), og m a n har endog i et enkelt Tilfælde, 
nemlig paa Uetlibergbanen ved Ztirich , a nven dt 1 : 14 (71 R/7 
°loo). Naar Terrainforholdene nødvendiggør endnu stærkere 
Stigninger, har ma n forsynet Lokomotivet med Friktions-

hjul, der kan trykkes mod Siden ar en Skinne ell er Ta nd-
' 

hjul , der griber ind i en fastliggende Tandstang, i\fan kan 
derved naa op til en Stignin g a r 1 : 4 (250 °/oo). 

De anvendte Maksimumsstigninger anvend r.s ikke ge rn e 
i skarpe Kurver, h vor Modstandene forøges yderlige re Yed 
Krumningen, heller ikk e i Tunneler, fordi Friktionen mell em 
Lokom9tivets Drivhjul og Skinnerne h er formindskes ved 

den sædvanlig h erskend e Fugtighed ; Yed Slationerne gø res 
Banen helst vandret, i a lt Fald ikke gerne med s lærkere 
Stigninger end l : 400. I del h ele søger ma n naturligvis a t 
formind ske Stigningerne saa meget som muli gt, naar Jord-
arbejdet ikke derved bliYer alt for stort. 

Ban ens Krumnin ger (Kurver) udføres so m Cirkelbuer, og 
som Maal for Krumnin ge n bruges Cirklens Radius. Ligesom 
man h er i .Jernba nernes l'ørste Tid kun rmvendte svage 
Stigninger, turd e m a n heller ikke bru ge skarpe Krumnin ger 

} 
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(s maa Krumningsra di er), men 1 Tidens Løb har ma n dels 

indset, al man tidligere har værel for forsigtig i saa Hen -

seend e og derved fordyret Baneanlægene unødvendigt, dels 
har 1na11 \'Cd Forbedringer af det rullende Materiel gjorl del 

muligt at passere endog meget skarpe Krumninger, naar det 

er absolut nødvendigt. I Kurverne maa Trækk ekraften for-
øges . De her optrædende nye Modstande fremkommer ved 

Hjulenes Glidning paa Skinn ern es Overside og Styrekran-
senes Gnidning mod Siden af Skinnerne. Glidningen oven-

paa Skinnerne hidrører fra, a t den ydre Skinnestren g er 

læ ngere end den indre, medens Hjulene, der sidder fast paa 
Akslerne, a ltid maa tilbagelægge li ge lange Veje ved Rulning, 

saa at Forskellen maa udj æv nes ved Glidning paa langs ad 

Skinnerne. Des ud en maa Hjul ene ogsaa glide paa tværs a f 
Skinnerne for at føres rundt i Kurven . Sty rekransens Gnid-

ning mod Skinnen fremkommer ved, at Centrifugalkraften 
trykker Vognen udad i Kurven . For a t give en Forestilling 

om disse Modstandes Betydning kan det anføres, at der paa 
vandret Strækning (paa Normalspor) vi l kræves en Trække-

krafl af 4 °/oo af Vægten til at føre en 4-hjulet Godsvogn 

gennem en 400 m Kurve med en Hastigh ed af 22 km i 
Timen , medens Halvdelen af denne Kraft vil være tilstræk-
kelig paa lige Ba ne. Gøres Radius 740 m, formindskes de 

samlede Kurvemodstande til Halvd elen . Fremd eles bemærkes 
det , at ma n i Kurver ofte maa forstærke Sporet , og at baade 

det rullend e Materiel og Sporet slides stærkt i skarpe Kurver . 
Un der Hensyn til disse Forhold a ngives for ormalspor i 

Reglen som de mindst tilladelige Radier: I Spor, so m ikke 
befares af hele Tog, 100 m og ell er s paa Stationer 200 m, 
paa Hovedbaner i Slette-, Bakke- og Bjergland h en holdsvis 

l 000 m, 600 111 og 250 111 og paa Lokalba ner h enholdsvis 
500 m , 300 m og 200 m . Ved Indløbet til Stationer kan 
der benyttes noget mindre Radier end paa fri Bane. l\1an 

søger saa vidt muligt at und gaa at benytte de s tærkeste 
Krumninger paa de stærkes le Stigninger. 

Efter a t Eneretsbevillingen er modtaget - enkelte Steder 

er del ogsaa sket Aare l før den ne kan ve ntes, meri sker da 
udelukkende paa Bevillingsha,·ern es Risiko - tager m an fat 
paa Banens Udstikning i Marken og Detailprojektets Udar-
bejdelse. Ved Udstikningen gæ lder det førs t om at faa Li-
nien lagl fasl i sine HoYedtræk. Banelinien er sa mmensa t 
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af relle Linier og Cirkelbuer, og den vi l a ll erede \'ær<~ uogen-
lunde bes temt, naar a lle de rell e Linier er afsat i Marken , 
og disse er igen bestemte ved Vinkelpunktern e, d. v. s. Skæ-
ringspunkterne for de rette Linier. Man afsætter derfor førsl 
disse Punkter og ved slor Afstand mell em dem tillige enkelle 
andre Punkter af de retle Linier, og derefter fø lger den nøj -
agtige Udstikning og Stationering, hvorved Linien (ogsaa i 
Kurverne) mærkes ved Pæle, der slaas ned i Jorden i kon -
st::rnt indbyrd es Afstand - i Danlllark gern e 100 m. -
og forsynes med en fortløbende Nummerering; foruden disse 
»Stationspunkter « mærkes ogsaa enk elte andre Pnnkter i Li-
nien , navnlig Tange ntpunktern e, hvor Overgange n fr a rel 
Linie til Kurve sker. Efter Ud.stikninge n fore tages en dela il-
leret Opmaaling af en smal Strimmel nf Terrainet paa begge 
Sider af Linien, ind eho ldend e Ejendomsskellene (af H ensy n 
til Ekspropriationen) og alt fornødent for Ordning af Vej -
overskæringer og Vandløbsforhold , endvid ere el nøjag tigt Ni-
vellement til Bestemmelse af Terrainels Profil efter Midllinien 
og tillige, om nød\'endigt, af Tværprofilerne og end elig en 
Jordundersøgelse (ved Boring e ll e r Gravning), h vorved man 
skaffer Oplysning om Beskaffenheden af de Jordlag, der ska l 
afgraves, om Undergrunden er i Sland til at bæi·e de Dæm-
nin ger, der skal opføres, om J ordl agenes Vandføring, der 
muligvis kan blive generende, om der forekommer en s3a-
dan Lagdeling, som kan bevirk e Skred ved Afgravningerne 
o. s. v., og paa Grundlag af a ll e disse Undersøgelser kan 
man nu skrid e til Projektering a r a ll e Enke lth eder, og der 
kan da tages fat paa 

4. jordarbejdet. 
Ved en J ern bane skelner man mellem Underbygnin ge n 

Banelegemet - og Overbygningen . Ved Underbygn in ge n 
forstaar man den ved Afgravni ng af, henholdsvis Paafyldning 
pa a del naturlige Termin fremstillede .Jord fl ade ~ Planum - , 
som bærer Overbygn in gen, sa mt de Grøfter og Skraaninger, 
der slutter sig til Planum . De Broer og a ndre Bygnings-
værker, so m fremstill es for a l føre Banen over Vandl øb, Veje 
o . l. , maa nærmes l h enregnes til Underbygningen . 

Til Overbygningen h enhører de l Gruslag -- Ballasten - , 
hvorpaa Sporet hvil er, samt de lle sidste med all Tilbehør, 
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saasom Sveller, Skinn er, Lasker, Bolle m ed Møtrikker, Und er-
lagsplader og Spiger. 

Da man begyndte a l bygge J ernbaner, fr embød der sig 
paa en Gang Opgaver paa .Jordarbejdets Omraade, som man 
ikke tidlige re haYde tænkl sig ; dels ved Arbejdets Omfang, 
Størrelsen af de .J ordma sse r, der skulde udgraves og fl y ttes, 
dels ved den hurtige Udfø relse a f Arbejdet, som 1m forlangtes , 
vis le en Forbedring a r lVl e toderne og Hjælpemidlerne sig 
paalræ ngende nødvendig, og der frembød sig et hidlil uk endt 
vidl Felt for Indsa mlin g af Erfa rin ger. 

Forud for Udfø relsen af .Jordarbejdet gaa r der altid en 
Del Forundersøgelser. Hvis el Kort over T errain et ikke fore-
li gger, maa der, som tidligere nævnt, foretages en Opmaaling, 
og ligeledes maa Terrainhøjdern e bestemm es ved et Nivelle-
ment. Herved faas de nødvendige Oplysninger til a t kunn e 
foretage en Beregning over de Jordm asser, der skal afgraves 
og paafyldes, og af Flytteafstandene. For at kunn e bestemme 
disse maa m a n, efter at have beregnet Afgravningernes og 
Paafyldningernes Volumen, afgøre, h vorfra .Jorden til de en-
kelte Paafyldnin ger ska l tages, og h vorhen .Jorden fra de 
enkelle Afgravnin ger skal bringes ; m an maa m ed a ndre Ord 
foretage en saaka ldt Fordeling af .Jordmassern e. Fordelingen 
kan ske efter to forskellige Principper ; efter det første skal 
Paafyldningerne dannes af den .Jord, som de nødvendige Af-
gravninger leverer, og denne .Jordmasse skal netop være til-
strækkelig hertil ; Afgravningernes og Paafyldningern es Volumen 

.skal altsaa være del samme, h vo rtil der allerede maa tages 
Hensyn yed Fastsættelse n af Afgravningernes Dybde og Paa-
fyldningernes Højde. Efter Ind- og Udsætningsprin cippet 
dannes Paafyldningerne ved .Jord fra en Sidegrav ning, me-
dens .Jorden fra Afgravningerne oplægges a ndel Steds, »sæt-
tes ud «. Paa den fø rs tn æv nte Maade faar man den mindst 
muli ge .Jordmasse at behandle, m en F ly tteafstand ene bliYer 
ofte tem melig store, ved Ind - og Udsætnin g kan m a n i Al-
mindelighed ska ffe gans ke korte Flytteafstande. Valget mel-
lem de to maa da træffes ved Hensyne t til Bekostninger og 
Tidsanvendelsen ; ofte bruger m an en Kombination a r begge, 
dog hyppigst Udlignin g. Ved Afstemnin gen af .Jordm assern e 
i Afgravninger og Paafyldninger maa ma n tage Hensy n til , at 
J o rd en vect Løsningen altid f'aa r en blivende Rumfangsfor-
øgelse (foruden cten , der forsv ind er ige n ved Sætning af Paa-
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l'y ldnin gerne), 2- 10 pCL. e ller Beskaffenheden, sa ml Lil , al 
Grunden under Paafyldningerne trykkes noge l sammen af 
disses VægL de to nævnte Omstændigheder virker imod hin-
a nd en , i Almindelighed h a r den den sidste, Paafyldningernes 
Synkning, Overvægten. 

Den egentlige Udfø relse af J ordarbejdel begynder i Al-
mindelighed med en Afskrælning og interimistisk Oplægning 
ud til Siden af Muldjorden , som nemlig senere ska l bruges 
til Beklædning af de ny frem stillede Skraaninger. Til Løs-
ning og eventuelt samtidig L æsnin g af Jord en bruges føl-
gende Redskaber : Skovl , Spade, Greb, Bredbakke, Kil er og 
Spidshakke. Løsnin gen !elles ofte derved, a t m a n arbejder 
ind mod en lodret Brink, som und erh akkes forn eden , og 
so m foroven bringes til a l slyrle ned ved Anvendelsen al' 
Kiler, Brækj ern o. 1. ; Brinken m aa af Hensy n til Faren for 
Arbejderne ved uventede Neds tyrtninger ikke gøres for hø.i, 
men da der opnaas mest Yed stor H øjde, holder man sig 
ikke allid denne Regel efterretteli g. (Ved Klipper bru ges 
Sprængning m ed Krudt eller D yna mit.) ;\lu besørges Løs-
nin g og L æs ning af Jorden ofle ved Gravemaskiner. Til 
Flytning af Jord en bruges paa korle Afslande Trillebøre, 
der kører paa Trillebaner af Planker ; ved s tørre .Jordarbej -
der anvendes nu altid Tipvogn e, der er indre ltet saaledes, al 
Vognkassen kan vippes om i en skraa Stilling og Indholde t 
falde ud n( sig selv. Disse Vogn e bevæges ved Haand -
ell er Hestekraft eJJ er Lokomoti\'er efter Fl y ttea fstandens Stø r-
relse ; Sporvidden va rierer m ellem 0,6 m og normal Spor-
vidde. Olle begynder m a n selv paa smaa Afslande med 
Haandsporvogne i Stedet for Trill ebøre. Arbejdet begynd es 
i de Punkler, hvor Al'gravnin ger og P aa fyldninger slød er 
sammen. For a l faa lange Angrebslinier, saa ma n hurtigt 
ka n sæ tte en stor Arbejdsstyrke i Gang, stræ ber m a n førsl 
a l faa graYet en Grøft ind i Bakken, netop bred nok til, a l 
en Trillekolonn e ell er en Ræ kke Tipvogne kan faa Plads 
deri , og saaledes, a l Grøftens Bund sliger svagt , for a t Van-
del (fra Væ ld ell er Nedbøren) kan lø be borl uden at genere. 
N aa r Grøften er fr emstillel, angribes dens Sidesk raa nin ger, 
hvorved den efle rhaancl en udvid es i Bredd en. Ved d ybe 
Genn emskæ ringer afgrayes elagevis, id et der, naa r den førsle 
Grøft er bred nok, begyndes paa en ny en E tage d y bere nede 
o. s. rr. Ved se lve Grøflens Gravning kan man gaa frem 
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paa forskellig ~Iaad e; man kan slraks give den srn fuld e 
Dy bd e og føre den slumpt ind i Bakken, ell er, hvad man nu 
næ sten altid gør , foretage Afgravningen lagYis. Naar der f. 
Eks. anvendes Tipvogne, lægges Sporet da s lraks paa Jor-
dens Over11a de op over Bakken, hvi s den ikke er alt for 
stejl, og rnan graver ned ved Siden a r ; naar man h er er 
naae t et Stykk e ned , rykkes Sporet til Siden ned i Udgrav-
nin ge n, og ma n graver derefter ud paa Sporets tidligere Plads: 
ved Gentagelse ar disse Operalioner naar man snart saa la ngl 
ned, a l man kan begy nd e at angribe Sideskraaningerne . Ved 
Sand o. I. løs .Jord ka n ma n ogsaa sænke Sporel ud en al 
rykke det til Siden ; man graver da ud mellem Svellerne og 
støder lilsidsl de smaa tilbagestaaende Jordkil er om . Ved 
meget store Gennemskæringer har ma n und ertiden a nvendt 
en hel anden Metode, den saakaldle engelsk e Gennemskæ-
ringsm etode: der føres en Tunnel m ed interimistisk Afstiv-
nin g ind gennem Bakken at saa store Dimensioner, a l der 
netop er Plads til e t Tog af J o rdtra nspo rlvog11 e, og fra Tun-
nelen føres med visse Mell emrum (ofte ca. 100 m) lodrette 
Skakter op Lil Jordoverfladen , gennem h vilke Arbejderne saa 
oven fra styrter Jord en ned i Tipvognene i Tunnelen . -
Paafylclningern e kan udføres lagvis eller straks med deres 
fulde Højde ; det sidste er la ngt det almindeligste. Ved den 
lagvise Opførelse, h vorved faas den bedste Komprimering a r 
,Jorden og den største Sikkerhed mod Udskridning, flytter 
man Sporet ligeso m ved den lagvise Afgravning. Naar Dæm-
nin gen straks skal opføres i fuld Højde, retter Arbejdsmetoden 
sig nav nlig efter, om man anvender Side- eller Endetipvogne 
(om Jorden ved Tipningen væltes ud til Siden eller fremad). 
Enlen frem s till es der først (ved lagvis P aafyldning og Side-
tipning eller ved Endetipning) en smal Dæ mning, hvorpa a 
der netop kan lægges et Spor, og Dæ mningen udvides i 
Bredden Yed Rykning af Sporet og Sidetipning ; ell er Dæ m-
ningen røres frem i sin fuld e Bredde ved Forgrening a f Af-
læs ningssporet og Endetipning ; ved Hj ælp al' transportable 
Drejeskiver kan dog ogsaa Sidetipvogne bruges. Undertid en 
anvendes for at letle Fremrykning af Dæ mningen i fuld 
Højd e ved Sidetipning e l fl ytteligt Stillads, en Slags Bro, hvis 
ene Ende h vile r pa a Dæ mnin gen, den a nden paa en fly ttelig 
Buk foran denn e, saa Vognene ka n køres ud og a flæsses 
derfra . - Til Paafyldninger maa ikk e a n vend es alt for fug-
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Li g (udhlødl) Jord ell er frosse n J ord , da delle le l s lra ks ell e r 
sen ere giyer Anlednin g Lil Skred ; en anden Aa rsag Li l Dæ m -
ningsskred er o fte en daa rlig U ndergrund , Mose o. l. Ved 
Op fø relsen m aa m a n give Paa fy ldnin gern e en s tø rre H øjde 
end den , del fæ rdige Værk sk a l h a Ye a f Hensyn Lil d en ef-
Lerh aa nden indtræ dende )) Sæ tn i ng « af F ylden ; Overhøjde n 
a fhæ n ger a f Jorden s Besk affenhed; d en k a n for sa ndet Jord 
·Yæ re ca . 4 p Ct. , for leret ca. 8 pCt . 

Planum sbredd en er fo r de fo rskellige Slræ knin ge r noge l 
fors kellig. Ved n o rm a lsporede PriYa lba ner bru ges ofle en 
Pl a nnm sbredd e paa den fri e Ba n e af ca. 4 Met er og for Drc m-
nin ger over 43/,i Melers Højd e ca. 43/,1 Me ter . 

E fter Til end ebrin gelsen a f de l egenllige Jorda rbejde, staa r 
der e ndnu forsk ellige Bi a rbejder tilbage. Der m aa sørges for 
Afv a nding a f de frem still ede .J o rdvæ rker, d els derved, at 
fremm ed Va nd , som fra til stødend e T errain er vild e strømme 
ned over Skraa nin gern e op fa nges ved Grøfter fo rind en , dels 
ved a l o ptage d el p aa selve Skra a nin gerne som Væ ld frem -
brydend e Vand i Dræ n og lede det b o rt Lil Grøft ern e ved 
F od en a r Skraa nin ge rn e, d els e ndelig m aa det frem still ede 
Pl a num hold es tør t ,-ed Grø l'Ler la ngs Sid ern e, ligeso m der 
maa sø rges for de fo rn ødn e Ge nn e ml ø b und er Ba nen . J o rd -
a rbejde rn e maa regul eres, saa de faa r de nøjag lig fores kreYJJ e 
F o rm er , Skraa nin ger d e t re tle Anlæg o. s. v ., og Skraa nin -
ge rn e rn aa bekl æ des ; i Almindeligh ed belægges de m ed e l 
Lag i\ifuldjord , 10 - 15 c rn tykt, h vo ri saas Græs, kun paa 
m ere ud satte Steder m ed Gr~cst øn elle r Sten . Der s ka l lil -
Yejebrin ges Passager over Banen efte r næ rmere Bes lemm el-
se r, og nye Vej sty kker og Vej a nlæg m aa u dfø res. 

Til An vendelse yed Anlæg af P ri vatba ner i Da nm a rk er 
der a f ~Iinis teri e l fo r o ffentlige Arbejder under 5. Ma rls 190V 
a ppro beret »Almindelige Beti ngelser for Arbejder og Levera ncer «. 

5. Ballastlaget. 
13a llas len lnil er paa de l ved J ord a rbejd e l frem s lill ede 

Pl a num og da nn er nderl agc l l'or Svell ern e. Hensi glen m ed 
Ba ll astl age l er d els a l fo rhin d re, a l Svell ern e und er Paavir k -
nin g a r Vognenes og Lo ko m oli vernes VægL Lrykk es ned i 
Pl a num , saa led es a l Spo re l faa r et uj eYnt Lej e, de ls a t mu-
liggøre e n god Afrn ndin g a r Sporel, og end eli g a t muli ggø re 
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en Lø flnin g a f S po re t e ('te rh aa nd en so m d elle synk er. H er 
i Da nm a rk a nve ndes rn es l Grn s. Sin ge l og S kæ rve r a fva n-
ci C' r bedre, g iYe r S po re t e n s ikrere Stillin g, og - lwa rl der 
o m So mm e re n ha r s lo r Betydnin g fo r de l rej se nd e P ublikum 
- sløve r ikke, m en del e r 2- 6 Ga nge saa d y rl og a nven-
des d erfor kun i s lø rre Ud s træ kning i Udla nd el, I'. E k s. i 
T ys kland . 

Ved norm als porede P riva tba n er h a r Ba ll astl age t i Reg-
len en Bredd e foro ven af 21/2 m og fo rn eden a f 3½ rn 
og h a r paa den fri Ba ne en T ykk else a f mind s t 160 mm 
under og ca. 25 mm over Svellerne. Lø ftning a f Sporet 
sker ved , a l d en m ell em Svell ern e liggen de Ba ll as t presses 
ind und er di sse ved Hj ælp af Stopha kker. 

6. Sveller og Imprægnering. 
Til Svelle r a nvend es aldeles over vej end e, saa a t sige h ele 

Verden ove r, Træ, for E n o pas Vedkomme nd e væsentlig Træ 
fr a Ru sla nd , h vo r de t d rej er sig o m L a nd e, der ikke h a r 
egen Produktio n . I T yskla nd , Øs tri g-Un ga rn og F ra nkrig 
leveres en s lo r Del fra i ndenlandsk e Skove. I de a ndre 
Verdensdele a n vendes fo rnemm elig Træ væsentligt fr a hj e mlige 
E gne, m en dog a nvend es ogsaa en Del øst ersøis k Fyrretræ, 
saaledes f. E k s. i Syda frika og Indien . P aa disse Sleder an-
vendes desuden en Del a us lralsk Træ og Træ fr a Bagindien 
og J a pan . For E v ro pas Vedkommende er det over vej ende 
F yrretræ, m en d og fo r Tyskla n ds og Østrigs Vedkomm end e 
desuden en D el Bøg og Eg. Belgien a nve nd er udelukkende 
Eg, Holl a nd d e ls Fyr, dels Eg, Frankrig hovedsagelig t ind en-
landsk Bøg og Fy r. I T ys kl a nd bru ges endvidere Staal-
svelle r i r et s tor Ud s træk nin g, de p reu ssis ke S ta tsba ner saa -
ledes ca . 45 pCt. af deres F o rbrug. De øv ri ge tys ke Land e 
a n vend er ove rvej ende Træsvelle r. Naa r Pre ussen i saa 
s tor Udstræ knin g a 1l\'ende r Slaa l, da m aa Grund en sna -
rest søges i Hensyne l til den tysk e Staa lindu stri, da T ræ-
sve lle r byder be tyd eli ge Fo rd ele over Staa l, baa de t eknisk og 
ø kon o misk se l. 

a. Sveller i Danmark. 
Her i L a nd el a nYe ndes hidtil saa al s ige ud e lukkend e 

Fy rsYell er [ra lyske og russis ke Øster søh avne. Sla lsba nern e 



a 1wend er den engelske Dim ensio n 8 1/ / " / 10 " (2,i; rn 12 '' / 2" 0 

mm). Di sse SYe ll er er bl ok skaa rne, cl . v. s . a l lo Sty kk er er 
uclskaa ret a r en 10/ 10 " Blok ved Kl øYnin g ar Ma rven. Herved 
opn aa s den beclsle F yrsYell e med Hensy n til llleka nisk Mod-
s la nd s kral.l, men di sse still er s ig d y rere e tH! Sve ll er, der l"rem-
s lill es af mindre Træ m ed Marven i i\1idten. 

Til Priva tban ebrug a nve ndes o vervejend e de saa lrn ldle 
II. og III. Klasses Svell er, d . Y . s. Længder omkring 2,,, og 2,4 

111. og Dimension er 15/2 3 cm. og 15/ 20 cm . Di sse Svell er still er 
sig en Del billigere efter Kubikindhold et end de ovenfo r 
nævnte blokskaarne SYeller, men har h ell er ikke den Mod -
s land skraft mod meka ni sk P aavirkning som de bl o kskaarn e. 
De er derfor ikke al a nbefal e paa Strækninger med s to r 
og svæ r Trafik. 

Bøgesveller an vend es endnu kun i rin ge Udstrækning, 
m en der findes bla ndt Skovejern e en Bevægelse h enimod en 
større Produktion af denn e Va re, og man ka n ogsaa regne 
m ed, at Forbruge t h era f vil øges betydeligt i Aa renes Løb . 
De egner sig dog forn emm eli g fo r Hovedba ner, da de stiller 
sig ret dyre. De besidd er s tor Modsta ndskrafl im od meka nisk 
P aavirkning og i olieimprægneret Sta nd er de næsten l"uld -
stændi g modstandsdyg ti ge imod Raa d. 

b. Imprægnerede Svellers Holdbarhed. 
For ca. 25 Aar sid en indførtes Imprægn erin g a f J ern -

ba nesveller h er i Landet, i Begyndelsen kun i mege t ringe 
Udstræ kning, men de god e Resulta ter , som opnaaedes, h ar 
senere ført til , at alle Svell er nu imprægneres. Ved Impræg-
nerin g fordobles mind s l Svellern es L evetid . Raa Svell er ka n 
ma n ikk e regne med h enligger mere end 8 ~1 9 Aar genn em -
snitli g, h vorimod imprægnerede Sveller efter den Slati stik , 
som foreligger fra de da nsk e Statsba ners Side, viser, at ma n 
ka n regne med en Levea lder paa mindst 20 Aa r og maas ke 
en Del højere. Ifølge Statsba nern es Statistik va r der efl er 21 
Driftsaa r udvekslet 36 pCt. , og en Del af di sse Svell er va r 
ud vekslet ikke paa Grund af Raad , m en paa Grund a f m e-
ka nisk Slid eller paa Grund af Indlægning a f nye Skinn er, 
h vilkel a ltid foraarsager, a l en Del Sveller , so m elJ ers kund e 
være fuld stændig tj enlige endnu i m a nge Aa r, omby ttes med 
h elt nye. Nyborg-Rin ge J3 a nen va r den førs te Ba neslræ k-
ning, der a nlagdes mecl im prægnerede SYell er. 13a nen aa b-
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necl es for Drift den 1. Seplember 1897 . E ft er Hi Aa rs For-
løb (19 12) va r end nu in gen SYell e uc-Jvekslel. 

c. Imprægneringsmetoden. 
Tidligere a n ve ndtes paa Konlin enlel over vejend e Klor-

zinkimprægnerin g, underliden med en Til sætning af Stenkuls-
tj æreolie. En gla nd h ar allid a nvendt Irnprægnnin g m ed Tj æ re-
oli e. Naa r Konlin enlel a nvendte Klorzink , laa det i, a t Ma-
teria let h erved stillede sig adskilligt billi gere end ved Impræg-
nering med Olie. De fo rtrinli ge Res ultater, so m opnaaedes 
ved Olien, b evirkede, at m a n nærede almindelig t Ø nske om 
a t kunne a 1wende dette Materia le ogsaa paa Kontinentet, 
meri. den store Bekos tning var en Hindrin g herfo r. Omkring 
1900 opfandt da en Hr . Ri:iping i Tyskla nd en Melode, h vor-
ved Oli eimprægnerin g kund e foretages m ed begræ nset Op-
tagelse, og denn e Melode h a r nu fund et Udbredelse saa at 
si ge overall, h vo r F yr eller Bøg a nvendes til Sveller, og aar-
ligt imprægneres ma nge Millioner efler denne Metod e. 

Tidligere bes tod F remga ngen ved Imprægneringen deri , 
a l man i en lufttæt Cylind er fr emsk a ffede et Va kuum for at 
ud suge den Luft, so m fa nd tes i Træet , og naa r delle var op-
na.aet, oyerfø rte ma n den opløste Klorzink, som Regel af 
Sty rke 3° B, i Cylin deren. Efter a l Cylind eren va r fyldt, 
fremkaldte ma n et Overlryk paa 7 Atm ., hvilk et holdtes, indtil 
Træet var mættet. Trykkel bl ev da a ftaget , den overfløµige 
Klorzink ført tilbage Lil Arbejd sreser voirel, og Impræg neringen 
va r endt. Denne Fremgangsmaade er den, der benyttes, 
naar m a n taler o m fuld Im p rægnering. Den Ri.i.pin g'ske Me-
tod e bestaa r i , a l m a n begy nder med et Lufttryk paa indtil 
4 Atm. , overfø rer den op va rm ede Oli e under sa mm e Tryk , 
og naa r Cylinderen er fyldl, a nvend es e l O vertryk af indtil 
10 Atm . Ved denn e F rem gangsmaade sa mm enpresses den i 
Træe l værend e Lufl, men det h øje Olietryk bevi rker, at Olien 
overvinder den i Træel værend e Mod s la nd og træ nge r ind i 
alle Træets Cell er og genn emtrænger Cellevægge ne. Ved Af-
tagelsen af Trykket udskyder den sammenp ressede Luft den 
i Cellern e værende fl ydend e Olie, og kun den i Cell evæggene 
bundne Oli e blive r lil bage i Træe l. Ved denn e Fremga ngs-
maa de bli ve r O ptagelsen kun ca . 63 kg [k m 3 i Modsætnin g 
Lil en fuld Optage lse a f ca. 300 kg. l ful d l imprægneret Træ 
findes den overskydend e Oli e i !lydend e Til s la nd i Cell ern e 
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og ud strømm er eflerh aa nde 11 , i del mind ste fo r en stor Del. 
Det er indl ysend e, at den R tiping'ske Metod e, om det viser 
sig, al Optagelsen a f de 6:1 kg er lil slra:kkeligl Lil a l s ikre 
Træe l mod Raacl , helycler e11 fuldst æ ndi g Revo lution i lin -
prægneringsleknikken. De Resnllaler, der hidtil t'ore li gger, 
har være t fuldtud tilfredss tillend e. 

Firmaet R. Collstrop a nlagde den første Imprægnerings-
anslalt i Køge i 1889 og senere en dobbelt saa s tor i Hor-
sens i 1900. Sta tsba nerne og Privatbanerne gi k efterhaa nd en 
over til udelukkend e Anvendelse af imprægnerede Sveller. 
Endvidere findes en Imprægneringsanstalt i Aalborg, tilhø-
rende No rdj yllands forenede Priva tban er, og en Anstalt i 
S:evnstrup, tilhørende J ysk T elefon Aktieselskab . Sa mtlige 
disse Anstalter arbejder ud elukkend e med Stenkulsljæreolie 
de tre førstnævnte efter den Rt.ipin g'ske Metod e, den sid st~ 
nævnte derimod med fuld Optagelse. Endvidere findes Stats -
telegrafens Anstalt i Sorø, men udelukkend e for Imprægnering 
af Telegra fpæle efler Bouch erie's Metode . Denne bestaar i at 
presse en Opl øsning af Kobbervitriol igenn em Træet i hele 
dets Længde. En Anstalt efte r samme System lind es desuden 
i Masnedsund . Boucheriemetoden er meget gamm el og vise r 
ogsaa gode Res ulta ter fo r Grans Vedkommende, selv om den 
ikke kan staa ved Siden af Olieimprægnerin g. Til Sveller 
er Metoden ua nvend elig. 

Bekostningen ved Imprægneringen med Olie efter Ri'1-
pings Metode udgø r ca. Kr. 9,00 pr. 111 3 ; noget h øjere s tiller 
den sig, h vor der er Tale om Telegrafpæle og la nge Læ ngder. 

7. Skinner. 

I J ernba nern es første Tid an vendtes som vi ticlli o'er e l1a1· ' ::, < 

berørt, so m Skinnemateriale Støbejern ; Skinnerne va r kun 
saa lange, a t de kund e naa fra Un derstøtning til Unders tøt -
nin g, ?g de fik derfor en særegen Form med større Højde 
paa Midten end ved Enderne - Fiskebugskinner. Imidlertid 
gil~ ma n snart over til Anvend elsen a f Smedejern (Svejsejern); 
Skmnerne fik nu deres Form ved Valsnin o' oo· ø1' ordes derved t, t, c,, 

saa lange, at de naaede hen over fl ere Und ers tø tnin ae r oo· C, ) C, 

derm ed ful gte atter, at ma n gay dem konstan t Tvæ rsnit over 
hele Længden , h vilket altid siden er bibeholdt ; Va lsnin g ar 

r 
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Fiskebu gskinn er, som vi rkeli g er udført, opgaves snarl igen . 
l den nyes le T id er ma n end eli g gaae l 0\'er til a l fremslill e 
Skinn ern e al' Sla::i l, Bessern er, Thomas- ell er Mar lin -S laal. 
De næY 11le S laa lso rler maa hetegnes som lige a nvendelige, i 
hvert Fa ld er der ikke m ed Sik kerhed paavist nogen virkelig 
Overlegenhed fo r nogen af dem . Materia let konlrolleres Yed 
Bøje-, Fald- og T rækprøve r og skal ved disse Prøver op-
fyld e visse Minim nm sfordringer ; den foreskrevn e Minimurns-
hrndgrænse over for Træk varierer gern e mellei11 50 og 85 
kg pr. Kvadralrn il irn eter. Der har i Tidens Løb været fore-
slaae l og prøvel ma nge forskel lige Tværsnitsform er for Skin-
nern e, men kun faa a l' dem h ar vist sig brugbar. Flade 
Sk inn e r , der ikke selv er i Besidd else af nogen vid ere 
Bæreenie og derfo r maa hvil e paa 
et fortløbende Underlag, har kun i 
.J ernbanernes først e Tid været an -
vendt paa Lokomo tivhaner, derimod 
i forske llige Former i stor Udstræk-
nin g og indtil den nyeste Tid paa 
Hes tesporveje; ogsaa herfra er de saa 
god t som fo rsn111 den . De eneste 
Skinn eform er, som nu har nogen 
Betydning, er Stolskinn en og Vig-
nolesskinn en. Stol skinn en skriver sig 
t'ra England og a1wendes saa godt 

Fig. 1. 

so m overa ll der, meden s i Frankrig omtrent Halvdelen af 
Banerne er udstyret med den ; de 0es le andre Steder, bl. a . 
her hj emme, benyttes Vig n olessk inn e n, der som det 
ses af Fig. 1 h a r en hred og lige Fod a, et svært Hoved h, 
paa hvilket Kørslen sker ; Hjulet d hviler paa Skinnen med 
den fm Løhe ll ad en fr emsprin gende Del -- Hjulflangen -
ind yendi gl mod Spore ls Mid le. Den mell em Skinnens Hoved 
og Fod være nd e Del af Skinnen c - Kroppen - er for-
holdSYi s lynd . 

De paa de forskellige Banestrækninger a nve ncll e Skinn er 
er af ulige Styrke og ben æv nes eft er deres Vægt. Her i 
Landet a nvend es: 

45· kg pr . 111 og 37 kg pr. 111 a r Slatsha ner ne. 
32 kg pr. rn af Sta lsba nern e og Lo ll a ndske Baner. 
22 ¼ kg pr. 111 paa saayel Statshanestræknin ger so m paa 

en Del Privatbaner . 
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17½ kg pr. rn paa en stor Del af de ældre Pri va tbaner . 
22 1/ 2 kg Skinn er an vend es ved de fl este Nyanlæg a f 

Priva tba ner. 
Skinnern es Læ ngde er i sladig Voksen ; m edens man 

1870- 80 ikke gik læ ngere end Lil 6,5- 7,5 m er nu 10- 15 
rn Skinner ret almindelig a nvendt. 

E nd eli g er i den senere Tid ti l Havnespor ved Sta ts-
banerne anvendt for en Del »Phoenix « Rilleskinne (Fig. 2) 
m ed dobbeltsidede Fodlasker. 

Fig. 2. 

8. Grænserne for det frie Rum over Sporene, Lade-
profiler f ri spormærker. 

For a t fo rhindre, at T og eller enkelte Vogne, der frem-
fø res ad et .Jernba nespor, skal ku nne komm e til at besk adige 
ell er se] v blive beskadiget af Bygningsværker ell er andre Gen-
stan de, der befin der sig i Nærheden af Sporet, er det fastsat , 
at Rumm et over og ved Sid en af Sporene skal være frit 
i nden [or Grænser , som er bestemt ved de foreskrevne Frirums-
profiler. Angaaende de ved Privatba nerne gældende Frirums-
pro fil er (F ig. 3) sam t Ladeprofil er h envises til de Bestemm el-
ser i saa Henseend e, der indeh old es i det a f Ministeri et for 
offentli ge Arbejd er und er 17 . November 1903 approberede 
Ordensreglement fo r private Ba ner. 

For at h indre, at Vogn e paa de Steder, hvor 2 Spor 
næ rmer sig hin a nden, a nbrin ges paa en saadan Maad e, at 
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en pa a cl e l ene Spor h old end e Vogn griber ind i F ril'urn s-
prolil el for de l :rnd eL Spo r, er der i Sporm ell emrumm ene 
c1 nbr;1gl Frisporm:c rk Er , so m a ngiyc-r de Grrc nser, ud oYer hvilk e 
Sporene ikke kan l> enylles til Vog nhensæ tnin g ud en al hin -
dre VognbeYægelse n paa Nabosporet. 

9. forbindelsesdele. 

Skinn ern e hel'æs les til de und erliggend e SYel ler yed Hj æ lp 
a f en s~crli g Arl a f s tore Søm - Skinn es piger - F ig. 1 c. 
Skinn ern e a nbrin ges i Almind e li gh ed ikke ga nske lod ret, 
men med e11 lill e Held ning (l : 16-- 1: 20) indad , idet Hjul e11 es 
Køre fl ade h ar en li gnend e Konicit et. I-fyi s Ski 11n efo den a n-
brin ges rlirekle pa:1 Svell en, maa dennes O verfiad e derfor 
hu o·ges skraat til 11\'o rved Træets Varighed imidlertid lid er. :-, L ) lJ 

Ma n er derfor - og ogsaa for al hin d re, at Skinnefod en 
und er den idelige P assage af Togene æder sig ned i Svell en 
- i de se nere Aar gaae t oyer til a l ind skyde en .J ernunder-
la gsp lade mellem Skinn efod og S\·elle; P laden gøres da al-
mind eli g kil eform el, saa Skinnens skraa Stilling lrn n frem-
brin ges deryed, den fors y nes i all Fald ved den ene Sid e 
med en ophøj e t Ha11d, hvorim od Skinnefode11 ligger a n, og 
Spigern e s laas ned ge n11 em Huller i Und erlagspladen, hvor-
ved opnaas, al a ll e Lre Spiger i Svellen sa mtidi g ka n gø re 
Modstand o\'er fo r Hjul enes Side tryk og Stød. 

De Steder a f Sporet , hvo r en Skinne forbindes med den 
forudgaaend e ell e r efterfølgend e Skinne, ben æv nes Skinne-
stødene. Skinnern e lægges saa ledes i Spore t, at Stødene i 
de 2 Skinnestrenge falder lige oYer for hina nd en. Ved Skinn e-
slødene er Skinn ern e a lmind elig a fsk aa rn e \'in kel ret paa deres 
I æ no·deretnin g og· der maa af Hensvn til de Yed Temperatur-... ' t, ' < ., 

ya ri a li on ern e heYirk ede Læ ngdeforandringer sø rges for e l visl 
Spillerum mellem Skinneend ern e ; Yed L ægning af Sporet 
ma a Spillerurnm els Størrelse va ri eres med den forhaand en-
værend e T emperatur, h vilket ka n udfø res ved at stikke smaa 
Pladesly kk er af fo rskellig T ykkelse, de saakaldte Dil a tations-
blik , ned mell em Skinneend ern e. Spill erurnm ets Stø rrelse 
kan yed den [ayes le T emperatur løbe op Lil: ca. 7 mm for 
\J 111 la nge Skinn er, ca. 9 111111 ved 12 rn la nge Skinner o. s. v.; 
h e ri rn aa søges en a f Grnnd ene til , at ma n ikke uden vid ere 

I 

kan vedblive med a l forøge Skinn elæ ngderne. Oprindelig 
befæs tede man bJo l de to sa mmens tødende Skinnee nder paa 
sam m e Svelle, men gjorde ellers intet fo r ::i l fo rbinde dem 
m ed hinanden. E fterhaanden som Kørehasti gheden og Hjul-
lrykkene · voksede, vis te en saada n Forbind else sig dog nød-
vendig, og ma n la gde da en Plade paa hver Side af Krop-
pen Yed Skinnestødet og boltede disse P lader - Lasker -
sammen med begge Skinneend er. Stødforbindelsen h ar a ltid 
været og er endnu Sporets svageste Punkt, saa det er for-
staaeli gl, at der er gj orl utallige Forsøg paa at forbedre den. 
De først anvendte Laskeplader klemtes af Boltene ind mod 
Skinn ens Krop, men paa h ele denne Flade kunde ma n ikke 
bringe dem til at passe nøjagtig ; en væsentlig Forbedring 
var del derfor, da man formed e Skinnen saa ledes , a t Las kerne 

Pi g. 4. 

som Kiler kunde presses ind mod Unders iden ar Hovedet 
og O,•ersiden af Foden. 

Eftersom Svellern e i Sporet er fordelt saaledes, a l S kinne-
s tødene fald er over en Sve ll e -- Slødsvellen ell er o ver 
el Mel lemrum m ell em to SYe!ler, siges Sporet a l baye »fasl 
Slød « eller >> SYæve nd e Stød«. 

Det ras te Slød, F ig. 4, er de t oprindelige og beny lles i 
Forbindelse m ed den simplere Arl af Lask er - F ladlas kern e - a. 

Ved Anvendelsen af faste Stød hviler Skin neend ern e ik ke 
direkte paa Swllerne, men paa en Underlagsp lade b, og 
hYer Skinneende er befæstet Lil Stødwell en ved Hj ælp af 2 
Spiger, saaledes at ialt 4 Spiger tj ener til a l fastho ld e h vert 
Skinn es tød til StødsYellen . 

Ved de svæve nd e Stød, F ig. ,j og Fig. G, rn aa Forbin -
de lsen mellem de ik ke u midde lba rt unders lø tlede Skinn ee n-
der yæ re stæ rkere, og delle gæ ld er særlig Las kern e, der fo r-
ud en a l sa ml e Skinnern e end vid ere er bes leml Lil a l overfø re 
1-Jjullry kkel ove r Mell emrummel m ellem Sk inn ee nd ern e. Man 
a nYend er de rfor \'ed svævende Stød sædva nlig en s l:c'C rker e 
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Form ar Lasker - Vinkt llasker. Disse, som bes laar af 2 
Flige, der da nn er en s lump Vinkel med hin a nden, er va lset 
saaledes, at den en e Flig s lemm er mod Skinn ens Hoved og Fod , 

Fig. 5. 

med ens den and en hviler h en OYer Skinnefod ens øvre Flade. 
Af Vinkell ask er h aves 2 forskellige F orm er, en svagere 

Form, Fig. 5 a, der er a nvendt ved 22 1/t og 31 ¼ kg Skinner, 

Fig. 6. 

en s tærk ere Form , Fi g. 6 b, h vo r den nederste Flig yderli gere 
er forl æ nge t ud enom Skinnefod ens Ka nl med en :Mi e lodret 
Flig, der naa r et Stykke nedenfo r Skinn en. Denne sid s le 
Form a nvend es ved sværere Skinn er. I begge Tilfæld e er I, 
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Vinkellask erne saa la nge, a l de naa r ind oyer de nærm es le 
Svell er, der dog ved Slødene ligger næ rmere ved hina nden 
end ellers . Spigringen i disse Svell er foregaar gennem Hul-
ler, der er udpresset i Vinkell askern es nedre Flig, h vorved 
opnaa s, al Skinn erne ikke ved Hjulenes Paavirknin ger ka n 
forsk ydes i Sporets Læ ngderelning - va ndre ud en a l m ed-
tage de paagældende Sveller, h vis Bevægelse UaUaslen mod-
virker. 

10. Sporskifter og Krydsninger. 

Paa de Sleder, h vor lo J ernba nespor løber sammen -
:> : samles til eel - , m aa der til vejebringes særli ge Anl æg -
Sporskifter --- for at muliggø re, at m an kan lade J ernba ne-

m 

Fig. 7. 

vogne efter Ønske køre ind paa del ene ell er del a nd el af 
de sa mm enl øbende Spor. 

De næv n le sæ rlige An læg, Fig. 7, bes laar af del egenl-
li ge Sporskifte S med 2 bevægelige Tunger (undtagelsesvis 1) 
og Trækstol saml Skinn ekrydsnin gen J( med dens 2 T va ng-
skinner. Iøv rigt skelner m an m ellem almindeli ge Sporskifter 
og Krydsnin gssporskifter . 

A lmindeli ge Spor s kift e r. Et a lmind eli gt Spor-
skifte, Fig. 8, bes laa r i sin e Ho,-edlræk a f 2de fa stliggende 
- :>: ubevægeligt a nbragte - Sideskinn er a og a1 og 2 be-
vægelige Tunger b og bi. Disse sidste er Lils kærpede i den 
ene Ende c - Tungespidse n - og ka n dreje sig i en vand -
ret Pl a n om den a nden Ende d - Tungeroden - ; de er 
derhos indbyrd es forbunden med hina nden, saaledes a l b1 
faar sil største Udslag, naa r h m ed sin Spid s er lrykkel fa s l 
m od sin Sid eskinn e. Af F iguren vil ses, a l der i h verl af 
de sa mmenløbende S por indgaar en Sideskinn e og en Tunge 



benhol dsYis u bi og b Ut . Naa r e l. J ernba nekøreløj bcYa~ger 
sig i Pi lens Retning, vi l Hju lll angerne paa Køreløjels vens tre 
Hjul , lwor de mød er den li l Sides kinnen a læ lslullend e 
Tungespids, kom me Lil a t gribe over denne Tun gesp ids, og 
Køreløjet vi l derved blive Lnrnge t i nd paa del fra de l gen-
nemgaaende - lige - Spo r afvigende Kurvespo r, idel sam-
Lidig Hjulflangern e paa de h øjre Hjul passerer mell em Tu n-
gen bi og Sideskinnen at , hvor der er Plads n ok Lil Slede til 
deres uhindrede Bevæge lse. HaYd e Tungern es Stillin g væ rel 
onwendt, Yilde Hjulfla ngerne ha ye passe ret i i\l ellemrummel 
mellem a og b og ind enfo r h1, saaledes at Køreløjel Yilde 
løbe Yid ere ad de t lige Spor. Slaar Spo rskiflel paa ha lYL , 

b 

b, 

Fig. 8. 

eller saa ledes al ingen af Tun gern e s lutter læ l Lil den paa -
gældend e Sides kinn e, er der Fare Lil S tede for , a l Hjulene 
Yil løbe vid ere paa Sideskinn erne, ladende begge Sporskifle-
Lun gern e mell em sig, og da Afs ta nd en mellem Sid es kinnern e 
ved Vog nens Yidere BeYægelse ' i Pilens Retnin g s tad ig fo r-
øges, Yil Køretøj et k øre a f Spo rel :>: fa lde ned af' Ski nnern e. 
Del er af den Grund nødvendigt, a l e l Sporskille, der pas-
se res a l' el Tog, holdes urokkeli g fast i sin St illin g, indtil 
Togets sidste Hjulsæl h a r passerel henover del, da i moclsa l 
T ilfælde en Del af T oget enlen kan Lræffe Sporskifl el s laa-
end e paa halvl, ell er, h vis del er helt skifte t, komm e in d paa 
del a nd el Spor. I begge Ti lfa, ld e vi l et Spora fl øb bliye Føl-
ge n a l' Sporskiftets usikre ell er l'or T oge ts vid ere Bevæge lse 
paa sa mm e Spor uri gtige SLillin g. 

Bevæger el ,Jernba nekøretøj sig i modsa t Retning ar Pilen, 
\'il en fejl agti g Stillin g af T un gern e som Regel ikke medfø re 
Sporalløb, idet Hjulene som oftest vi l kunn e bevæge Tun-
gerne, ind Lil di sse ind lage r den fo r Vognenes v idere Bevæ-
gelse ret.te Stilling ~: Sporski ftet skæres op. 

For al sikre en nøjag ti g og tilstrækkelig fas t indbyrdes 
Beli ggenhed af Sideskinn er og Tunger, er disse ved n yere 
Spors kifter a nbragt paa 2de Langplader, e og e1, der er ind-
byrdes sammenholdt \·ed Hj ælp af fas tbollede Forbindelses-
s lykker f'. 

Tungern e tildannes som Regel af valsede Slaa lslæn ger 
med særligt Profil , de saaka ld te F uldtungeski nner, der navn-
lig adskiller sig fra Skinner af den a lmindelige Fo rm ved, at 
Kroppen har sa mm e T y kkelse som Hovedet, saaledes at Krop 
og Hoved gaar i et. . 

Tungerne og Sideskinn ern e kan enten være li ge eller 
særli g tild ann el ved Bøjning for Spor, afvigend e h enh oldsvis 
Lilhøjre eller tilvenstre, i fø rsle Tilfælde ka ldes Sporskifte t 
sy metrisk og ka n li gegodt benylles, hvorledes end Sporene 
løber sa mmen , i sidste Tilfælde faas den beds l opnaaelige 
Tilslutnin g Lil del afrigende Spor, men der rn aa da a nvend es 
2 fo rskelli ge Slags Sporskifter »h øjre Sporskifter« og »venstre 
Sporskifter «, efter so 111 Afvigelsen sker til h øj re eller til vens tre, 
set fra et Punkt fora n Sporskiftet m ed Øjet mod Tunge-
spidserne. 

Den oYenfor omta lle samtidige Bevægelse a r Tungerne i 
deres indbyrdes passende Afstand sikres Yed en m ellem disse 
a nbra gt Forbindelsess ta ng g, og deres Bevægelse sker ved, al 
en Trækstang h fo rskydes fr em ell er Lilhage ved Hj ælp af en 
i en Trækstol i anbragt Haa ndstan g k . Fo r saaY idl muligt 
a l forh in dre Sporski flel i al s laa paa h alv t, er der ved m a nge 
Spo rskifter be l'æs tel en Modvægl m til Haanclslan ge n, h vo r-
Yed Sporskiftets nøjag tige Stilling til e l af Sporene sikres, 
id el t\Iodvæglen a ller fø rer del Lilbage Lil denn e, hvi s del er 
kommen bort rra Stillingen, f. Eks. ved a l væ re bleven 
s kaaret op. 

Den Sikkerhed for Sporskitlern es rigli ge SLiJJin g, der op-
1iaas yed Benyllelsen af Mod vægl, a nses dog ikke for Lil -
s lræ kk eli g, naar del drejer s ig om egentli g Togrærd sel, og et 
Spo rskifte, lni s Tunges pid s er relte t mod el ko 111111 end e Tog, 
el saa kaldt modgaaende Sporskille, ska l derfor hold es sær -
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ligt aflaaset, medens Toget passerer. Denn e Aflaasning sker 
enten ved, at den til Sideskinnen sluttende Tunge fastholdes 
lil denne ved Hjælp af en med Hæ ngelaas forsynet Laase-
bolt l eller ved, at Haandstangens urokkelige Stilling sikres, 
hvilket hyppigst sker ved, at den sættes i Forbindelse med 
et Sporskiftesignal, eller endelig ved at en til den ene af 
Tungerne befæstet Laasestang fastholdes i sin Stilling af en 
i vedkommende Stations Sikringsanlæg indgaaende Spor-
skiftelaas. 

For at en Opskæring af et ved Sporskiftesignal aflaaset 
Sporskifte ikke skal medføre en Beskadigelse af selve Spor-
skiftet, sker Haandstangens Befæstelse til Signalet ved en 
Træpind , der brydes ved Opskæringen, og hvis Erstatning 
med en ny ikke medfører nogen Ulempe. 

Undertiden samles saavel Betjeningen som Aflaasningen 
af et større Antal Sporskifter paa eet Sted og sker da fra et 
Centralapparat, men dette, der henhører under Sikrings-
anlægene, vil ikke blive nærmere omtalt her. 

Foruden den omstaaende beskrevne Sporskiftetype findes 
der i Stationernes Sidespor et ikke ringe Antal Sporskifter af 
ældre Type ; disse Sporskifter adskiller sig navnlig fra de her 
be-skrevne ved, at Sideskinner og Tunger ikke er understøttet 
af Langplader, samt ved at Tungerne er dannet ved Afhøv-
ling af almindelig Skinner. I Principperne for deres Kon-
struk tion og Anvendelse afviger disse Sporskifter imidlertid 
ikke fra de omstaaende beskrevet. 

I Havnespor findes jevnligt anvendt en særlig Art af 
Sporskifter med kun een bevægelig Tunge - de saakald le 
Done'ske Sporskifter - . Den anden Tunge er da erstattet 
med et kort, fastliggende, tilspidset Skinnestykke. For at 

· sikre Kørselen gennem et saadant Sporskifte er der, umiddel-
bart foran den bevægelige Tunges Spids, anbragt en Tvang-
skinne; hvorhos en lignende er anbragt lige overfor Tungen 
udfor Sideskinnen og den faste Spids . Mellem den sidste 
Tvangskinne og Sideskinnen findes derhos en Kile, der un-
derstøtter Hj uLflangen under dens Kørsel forbi Spidsen. Den 
bevægelige Tunges Stilling afgør Retningen, i hvilken Spor-
skiftet kan befares. Slutter Tungen til Sideskinnen , vil Vog-
nene bevæge sig over Tungen . Er Tungen (jernet fra Side-
skinnen, vil Vognene komme til a t befare det Spor, hvis ene 
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Skinne danner Fortsættelsen af den op Lil den bevægeli ge 
Tunge liggende Sideskinne. 

Naar 2de Spor løber sammen, vil den ene Skinnestreng 
i det ene af de to Spor komme til at krydse den modsatte 
Skinnestreng i det andet Spor, saaledes som det fremgaar af 
Fig. 7. Paa det Sted, hvor Skinnerne skulde have krydset 
hinanden, anbringes en a 1 minde 1 i g Skinnekrydsning K 

Nødvendigheden af at tilvejebringe el særligt Anlæg, hvor 
Skinnerne egentlig skulde krydse hinanden , skyld es den Om-
stæ ndighed, at Skinnestrengene maa afbrydes for at give den 
fornødne Plads for Hjulflangernes Løb. Af de fire til Skæ-
ringspunktet sammenløbende Skinneender maa derfor de to 
tildannes og foren es til et i en Spids udløbende Sporstykke 
- Hjertestykket - m. Dette kan enten tildannes af Skin-
ner, der afhøvles og sammennittes, eller kan bestaa af en 
afrettet Støbestaalsspids . De to andre til Skæringspunktet 
førende Skinneender bøjes ud til Siden kort foran Spidsen af 
Hjertestykket og føres videre et Stykke langs dette, saaledes 
at de kommer til at danne Tvangskinner. Disse ombøjede 
Skinner n bærer Navn af »Vingeskinner«. 

Da hver af de sammenhængende Skinnestrenge lider en 
Afbrydelse tæt foran Hjertestykkets Spids, og da det er af 
den største Vigtighed , at Vognene kan føres sikkert forbi 
denne, uden at Farr. opstaar ved, at Hjulflangerne kan komme 
til at løbe paa den forkerte Side af Spidsen, hvad der vi lde 
foranledige et Sporafløb, maa der udfor Skinnekrydsningen og 
langs med Sporenes modsatte Skinner anbringes Tvangskinner 
t, fast forbundne med selve Køreskinnerne. Tvangskinnerne 
tvinger saaledes Vognene til nøje at følge Sporretningen. 

De forskellige Krydsninger ben ævnes efter det Heldnings-
forhold , der er imellem de tvende hinanden skærende Skinne-
strenge. De hos os almindeligst anvendte Heldningsforhold 
er 1: 12, 1 : 10, 1: 9 og 1 : 6 ½, hvorved betegnes, at Skin-
nern e paa en L ængde af henholdsvis 12, 10, 9 qg 6 1/·i Maal 
(jerner sig 1 Maal fra hinanden. 

Hvad Skinnekrydsningernes Konstruktion angaar, skal 
endnu ti lføjes, at man ved de nyere Krydsninger har samlet 
de enkelte Dele ved at nitte dem indbyrdes fast hl en under 
Krydsningen a nbragt Plade. 

Paa Strækningen fra selve Sporskiftet Lil forbi Kryds-
ningen kan Skinnerne i begge Sporene ikke befæs tes til 



Sveller af almindelig Længde, og man l'aslgør derfor paa 
denne Strækning samtlige 4 Skinneslrenge paa særlige Tømmer-
stykker - Sporskiftetømmer -, der er af større Længde end 
de a lmindelige Sveller. Paa den anden Side af Skinnekryds-
ningen faar hvert Spor sine særskilte Sveller. 

Skal der fra et Spor omtrent paa sam me Sted udgaa 
Afvigespor til begge Sider, kan man trække de tvend e derved 
nødvendi gblevne Sporskifter sammen til et » Dobbeltsporskifle «, 

der adskiller sig fra et almindeligt Sporskifte ved at have 4 

Fig. 9. 

Tunger. Benyllelsen af el saadanl Sporskifte kræver Anven-
delsen af 3 almindelige Skinnekrydsninger, idel den ene Streng 
i lwert af de a fvigende Spor krydser hver sin Streng i Midler-
sporet, hvorhos de nævnte Skinnestrenge i de afvigende Spor 
tillige krydser hinand en indbyrdes. Fig. 9. 

Tillader Forholdene det, kan de 2 Sporskifter ogsaa a n-
bringes bag ved hina nden ; der opstaar da, hvad man kald er 

Fig. 10. 

»fortsa lte Sporskifter«, Fig. 10. Benyttelsen af saadanne med-
fører ligeledes Anvendelse n af 3 almindelige Skinnekrydsnin-
ger. Fig. 10. 

Spor kr y cl s ni n g benæ vn er m a n det Anl æg, der maa be-
nyttes, naar 2 indbyrdes selvstændige Spor krydser over hin-
anden. Det b estaar af 4 Skinnekrydsninger, idet hver af 
Skinnern e i det ene Spor skærer begge Skinnerne i det a n-
det Spor. For saa vidt Sporene passerer skraal over hin -
an den, er de 4 Krydsninger ikke ens, men IJes laa r af 2 a l-
mind elige Skin nekrydsninger og 2 Dobbeltkryds nin ger, Fig. 11. 

\J:l 

De almi nd eli ge Skinnekrydsninger nrn a a nve nd es ved de 
yders le Skinn eska:rin ger, mede ns de1· \' ed de 2de mell em-
li ggend e Skæ rin ger, som l'a lrl er li ge o ,·erfor hin a nd en, rnaa 
benyttes Dohhellkrydsninger ri. Di sse adskill er sig fra de al-
mindelige Skinnekrydsninger 
ved at have 2 mod hinan-
den vendende Spidser a. løv-
rigt er Konstruktionen en 
lign ende som ved de almin-
delige Krydsni nger. 

Kr yds nin gsspo r s kif-
l e r - saakaldte engelske Spor-

Fi~. 11. 

skiller - opslaar, naar der mell em 2 krydsende Spor, der 
dog ma a dann e en for Øjemedet tilslrækkelig spids Vinkel 
m ed hin a nd en, indskydes Sporskifteforbindelser , der tillader 
al køre fra det ene Spor over i det andet 

Da den næYn te Sporskifteforhinclelse kan bortfalde paa 
den ene Side af selve Sporkrydsningen, kan der forud en fuld-
stæ ndige Krydsningssporskifter Lillige anvendes saaclanne, hvor 
Sporskifteforhindelsen kun fl' til vejebragt paa den ene Side 
af Sporkrydsningen, de sidste ka ldes h a lve Krydsningsspor-
skifler --- halve engelske Sporskifter. 

Angaaende den n æ rm ere Anordning af saadanne Spor-
skifters enkelte Dele h envi ses til Fig. 12, af h vilken det ses, 
at el fuldst ændigt Krydsningssporskifte bestaar ar 2 alminde-
li ge og 2 dobbelte Skinnekrydsninger ga nske som ved en al-

Fig. 12. 

mind elig Sporkrydsning saml des uden af 4- a lm indelige Spor-
skifter, anbragt tæt indenfor de almindelige Skinnekrydsninger. 

Hvad Betj enin ge n a ngaa r, da kan denn e ske fra en fæl-
les Trækstol , saalecles at alle 4 Sporskifter bevæges sam-
Lidig, i h vilket Tilfæld e de enten all e staar til de lige Spor 
e ll er a lle til de krumme Spor. Der er dog intet til Hind er 
for , a t Sporskiftern e kan betjenes 2 og 2 eller all e 4 hver fra 
si n Træks tol. 



11. Skydebroer og Drejeskiver. 

Skyde bro e r bruges Lil al lly lle enkelle Vogne eller 
Lokornoliver fra el Spor over paa el andel, der er parallell 
med del første. 

En Skydebro kan betragtes som en Undervogn , der bæ-
rer et kort Stykke Spor bestemt til midlertidig Optagelse af 
en Jernbanevogn eller et Lokomotiv. Denne Undervogn be-
væges paa et Spor, der er vinkelret paa de Spor, mellem 
hvilke Skydebroen skal benyttes til Flytning af Vogne eller 
Lokomotiyer. Naar Vognen eller Lokomotivet er blevet kørt 
ud paa Skydebroen, bevæges denne paa tværs af Vognens 
eller Lokomotivets Retning, indtil den er naaet udfor det 
Spor, til hvilket Vognen eller Lokomotivet ønskes henflyttet, 
og man skyder da Vognen eller Lokomotivet hen paa del 
nye Spor. Sæd vanlig er Tværsporet anbragt i en Grube, alt-
saa lavere end Stationens Spor, hvorved TilYejebringelsen af 
en stærk og solid Konstruktion af selve Skydebroen lettes, 
men da den ved Anvendelsen af en Grube foranledigede Af-
brydelse af de parallele Spor medfører Ulemper, har man 
ogsaa konstrueret Skydebroer, hvor Tværsporet ligger i Højde 
med Stationens andre Spor. 

Op paa saadanne Skydebroer maa da Vogne eller Lo-
komotiver bevæges ad Skraaplaner, dannet af særlige Tunge-
spor, hvis fladt skærpede Tunger hviler paa Hovederne af 
Stationssporenes Skinner. 

Skydebroer kan enten bevæges direkte med Haandkraft , 
ved Hjælp af et Haandspil, ved et Dampspil eller endelig ved 
Hjælp af en elektrisk Motor. Efter som Skydebroen er kor-
tere eller længere, forsynes Tværsporet med 2 eller flere 
Skinnestrenge. 

Drejeskiver benyttes, naar Lokomotiver eller Vogne 
ønskes drejet, saaledes at Køretøjernes For- og Bagende 
skifter Plads. 

Drejeskiver benyttes ogsaa jævnlig til at overføre Vogne 
eller Lokomotiver fra et Spor til el andet. Medens de Spor, 
mellem hvilken en Flytning finder Sted, maa væ re parallele, 
naar en Skydebro skal kunne benyttes, maa de, naar en Dreje-
skive skal finde Anvendelse, løbe saaledes sammen, at deres 
Midtlinier skærer hinanden i Drejeskivens Midtpunkt. !øv-
rigt skelner man mellem Lokomotivdrejeskiver og Vogn 
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clre,i es kiver . De første har en saadan L æ ngde og Styrke, al 
de k a n optage e l LokomoliY m ed lilh ø rend e T end er, m ede ns 
de sidsLm-cvnle kun e r be reg ne! paa a l s kull e he ny lles :il· en 
almindelig loaksle l Godsvogn . 

Lokomotivdr e j es ki ver n e Fig. 10, hes la a r af 2 
Længdedragere af Jern , de r bæ rer Skinn ern e og et Planke-
cl æk . Foruden ved de fornødn e Tværafstivnin ger , Vindkors 
rn . 111 . er Dragern e g ved Midlen indbyrd es forbund en yed 
" lVJidtstykket « a, der omslutter Tapstolen b, og som ved 
Hj ælp af e t tilstrækkeligt Anta l Bolte e er oph æ ngt i d en 
støbte Plade - Bæ res tykke t -, i hvilk en Drej es kivens T a p ri 
er hefæs le l. 

De 4 Dra gere nd er s lø lles des uden hYer af sil Løbehjul , der, 
n aa r Drej eskiYen bevæges, kan rull e paa L ø bekransen c -
Kranss kinn en . Denn e best:rnr a f a lmind eli ge Skinner, de r e r 
bøj et i Cirkelform , og som hviler paa og e r hefæs te l til el 
Underla g af Gra nil e ll e r Beton. 

Hel e Drejeskiven beflnd er sig i e n ud gra yet cirkul æ r 
Grube, der i det mindste paa d e Steder , lnor Spo r e r førl 
til Drejeski ven , ma a være forsynet m ed lodret Indfalnin gs-
mur, m en iøvrigt, h vis Pladsforhold en e tillad er d e t, kan være 
fremstillet m ed a lmind elig Jordskraaning. I Grube ns Bund 
maa forefind es en Kloakbrønd m ed fornødent A fløb Lil Bort -
ledning ar de l Vand , so m kan samle sig i Grube n. 

Da Drejeskivens Planked æ k kun e r førl saa m ege t ud en 
for Dragerne som nødve ndigt, for a l man kan fænles forbi 
e t paa Drejeskiven holdend e Lokomotiv, e r Grube n for Stø rste-
delen uden Overd æ knin g, og Drejeskiven , der e r for sy ne t m ed 
ydre Ræ kvæ rk er, kan derfor næ rm es t sa mm e nli g nes m ed en 
lille Svingbro . 

For a t sikre Drej es kivens Uro kk eli gbed i d e til de Lil-
sluttende Spo r sva re nd e for sk ellige Stillinge r e r d en i b'egge 
Ender forsy ne t m ed Laaseindrelninger, Yed H,i ælp af hYilk e 
en Rigel ved Brug ar e n Haandsla ng h ka n skyd es ind i 
særlige La ases ly kke r m , der e r befæs lel til U nd erl aget for 
Løbekransen . Forsømmes An vend elsen a f Laaseindretningen , 
er Be nytle lsen a f Drej es kiYen farlig, navnli g a d Spor, som 
umidd elbarl foran Drej es kive n ligger i Kurve. 

Lokomotivdrej eskive rne b eyæges e nten direkte ved Hj æ lp 
a f Sky des tæ nger s, saa ledes so m vis t paa Figuren, e ll er Yed 
Hj ælp ar el paa en Ud vid else ar selve Drej eskiven s Bro a n-

Tværsnit. 

Plan . 

l"ig. 14. 

bragt Spil , der er indrettet til ved Hj ælp af e t Haa ndsving 
at sælte el af Løbehjulene i omdr ejende Bevæge lse. Ved delte 
H,iuls Gnidning mod Løbekransen bevæges Drejeskiven. 

Længden af Lokomotivdrej eskivern e va ri erer m ell em 11 
m og 16 111 . 

Vog ndr e j es ki v e rn e Fig. 14 ha r en Konslruklion , 
7 



cler i del væsenlligs le sva rer Lil LokomolivdrejeskiYernes, 
m en da de ofle henyltes til al sælte 2 pa a hina nd en vinkel-
relle Spor i Forbind else rn ed hina nd en, forsyner rn a n dem 
hy ppigt lll ecl --! Dragere, hvoryed op naa s, al der paa lner 
Drejes kiye ka n a nbrin ges 2 Spor, Yinkelrel paa hin a nden, 
saaledes a l DrejeskiYen - und er den a ngivn e Forudsætning 
- sa mtidig vil væ re i Forbindelse med begge de tilløbende 
Spor. En Drej nin g a f Drejes kiven forud for en Vogns An-
bringelse paa sam me vil da kunne undgaas, ligegyldig fra 
h vilkel af de to lodret paa hinand en væ rende Spor Indbrin-
gelsen skal ske. Paa Grund af Vogndrejeskivern es mindre 
Størrelse - Diameteren er sædvanlig c. 5 m - og deres 
Forsy ning med 4 Dragere, er del forholdsvis let at an-
bringe el fuldslændigl Dæk paa dem, og el saadant an-
vendes sæd van lig ogsaa , saaledes al Gruben er h ell over-
dæk kel. Gruben , der er mindre dyb end Lokomotivdreje-
skive rn es, h ar iøHi gt aHid en fuldstændig Indfatning, der 
h yppig er af Støbejern , h vilkel Materiale ogsaa jævnlig anven-
des Lil Fremstillin ge n a [ Dragerne. I saa Tilfælde støbes alle 
4 Dragere med Tilbehør i 2 Stykker, hverl omfattende den 
h a lve Drejeskive. De t vend e Halvdele samles ved Bolte (ikke 
visle paa Figuren)._ De støhle Indfatninger lHiler paa Svelle-
slyk ker c, saa ledes a t der kun a nbringes muret Fundament 
und er Tappen . Dragerenderne er ikke forsynet med Hjul 
so m ved Lokomotivdrejeskiverne, hvorimod der tilvejebringes 
den fornødne Stølle under Vognens Ind - og Ud kørsel derved, 
a t en langs Omkredsen af Drejeskiven yæ rende Kran s a hviler 
paa Rull er b, hvis Lejer bæres af Indfa tnin gen. I Stedet for 
yed Hj ælp af Rigler fasth o ld es Vogndrejeskiverne ved almin-
deli ge Overfald - Paler. 

De omstaaende Beskrh·elser af Lokomotiv- og Vogn-
drejeskiver sva rer nærmes t lil de T ype r, der for Tiden er 
Gens la nd for Anskaffelse, rn en der findes ogsaa en Del 
æ ld re Drejes ki ve r, so m mere ell er mindre afviger fra det 
ovenfo r a nfør te. Denne Bem ærkning gælder iøvrigt ogsaa 
de omslaaende Beskrivelser a r a ndre udvendige Stalions-
an læg. 

Paa Grund a r den Fare, so m en urigtig Stilling af en 
Skyclebro ell er Drejeskiye medfører for de Vogn e, der ska l 
passere samme, a nbrin ges de aldrig i Spor, som passeres 
af' Tog. 

j 

12. Brovægte. 

Ti l al Yeje J ernbanerngne benyltes blandl and el de saa-
kaldle Brov,rgle. Deres Ko11slruklio11 er en Del l"orskellig, 
men de kan h enføres Lil 2dc l-foyedgrupper, Vægle ud en Af-
brydelse af Skinneslrengene, og Vægte, hvor Skinnes lrengene 
er afbrudt 

Ved den [ørstnævnle T ype Fig. 15 løftes den Del af Væg-
len t, der und er Vejningen skal bæ re Vognen , op mod Hju l-
fl a ngern e saa meget , a l Hjul enes Køreflader ikk e Ire ngere 
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berører Skinn erne, medens ved sidstn æv nte T y pe Fig. 16 
Væg len bærer e l korl Slykke Spo r s, paa hvilket Vognen 
hviler l'ril und er Vej nin gen. 

Længclesn it. 

Tværsnit. 

Fig. 16. 

Fælles for hegge Typer a f V~gte er , at Vognens Vægl 
genn em et System af Vægtstæ nger a overføres til en enkell 
Væg tstang b, der ved Stangen i er i Forbindelse m ed Veje-
apparatet c. Naa r Vægte n ikke benyttes, sænkes Vægtstæn-
gern e saa langt ned, at Yed førstn æ vnte Konstruktion Hjulen e 
ikke længe re hvil er paa deres F langer, m en med sehe Hjul-
ringen e hviler paa Køreskinnern e, og at Yed sidstnævnte Kon-
s trukti on de Dragere, rier bærer Skinnern e, h viler paa tvende 
[:iste Und erstø lleiser p , der find es ved begge Dragerend ern e. 

i 
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Løllning eller Sænkning sker ved Hj ælp a r en Krede 
eller T a ndstang m (ikke vist i Fig 16), der beyæges ar e l 
Haandsving 1i , og del maa nøj e paases, a l Væglen er bragL 
h elt i Hviletilsta nd , forinden en vejet Vog n føres bort fra 
den, da der i modsat Tilfæld e let vil fremkomme en Beska -
dige! ·e a f de Knivsægge, m ed lnilken Væg lstængerne h,'iter 
paa hinanden. Undertiden er Vægtene forsynet med el Sig-
nal , der viser, om Vægten er i Hviletilsta nd ell er ej . 

Vejeapparatet er ofte a nbragt i en Yed Siden a r Sporel 
opførl Bygning. Væglstangsforbindelserne er a nb rag t i en 
und er Jordoverfladen bygge t Grube. 

Vejeapparatet er bygget efter Bismerprin cippe l og hes laa r 
allsaa af en Vægtstan g med 2 ulige lange Arme, af hvilken 
den læ ngere bæ rer det beyægeli ge Va;gll od d. Den korle Arm 
bærer en eller flere Modvægte e, yed lnis Fly tnin g en nøj-
agtig Justering a f Vægten kan opnaas. E n li gnend e Modvægt 
er i Fig. 15 vist paa den lan ge Arm. 

l den nyere Tid forsynes Brovægten e oflc med el Bille l-
lrykkeappara t, lworved Vægten af den Yejede Vogn ka n a r-
trykkes paa en Vejesed del, ud en a t nogen Aflæs ning af del 
bevægelige Vægllods Stilling behøver at finde Sted. I saa 
Tilfælde er Bismerarmen forsynet m ed Mærker for lner 1000 
kg, m edens den fin ere Inds tillin g sker Yed Hj ælp af 2 ell er 
3 bevægeli ge Stænger, der er befæstet paa Væg tloddet cl, og 
som ved at forsk ydes til den ene eller anden Side forandrer 
Beliggenheden af Vægtloddets T yngdepu nkt. 

Den største af de bevægelige Slænger er fors ynel m ed 
Mærker, der angiver Hundreder a[ Kilogram , og den mindre 
med Mærker for h ve rl a ndet Kilogram fra 0- 98 . Er der 3 
Stænger, er de tvende mindste forsynet m ed Yiærker h enhold s-
Yis fo r Tiere og Enere af Kilogram. Paa Und er siden af Stæn-
gerne er der anbragt Taltyper. Vejesedlern e er forsynet med 
3 Rubrikker, en for Brutto-, en for Tara- og en for Netto-
vægten. I Vægtloddet er der 2 Spalter, hvorigenn em Veje-
sedlen skydes ind, og den ene eller den a nden Spa lte be-
nyttes, eftersom Resultatet skal staa i Brutto- eller Tara-
rubrikken. Vejeresultaterne aftrykkes ved, a t Sedlen føres op 
mod T ype rn e ved el under VægLlodd et a nbrag t Haandtag. 

Vognladningens Vægt find es ved at lrække T aravægten 
fr a Bruttovægten ; er Vognen ikke vej e t i tom Tilstand, be-
n yttes den paa m alede Angivelse af Vognens Taravægl. 



13. Læssekraner. 

Med Undlagelse af nogle l'aa Stykker er samllige paa 
Slationerne anbragte faste Læssekraner »Svingkraner«, ,) : 
Kraner, der er drejelige om el Midtparti, Fig. 17. En saadan 
Krans vigtigste Dele er : 

Fig. 17. 

En lodret Opslander af Støbejern - Slamm en - a, der 
dann er :VIidlparli el, og hYis urokkeli ge Stilling er sikrel ved, 
at den er indsløbl e ll er indmuret i el so lidl Fundamenl. 
Hvor Slammen gaa r op af Fundamentel, er der anbragl el 
Fodkryds h, hYis Midtparti , der er lidt høj ere end Krydse lis 
Arm e, omslutler Slammen. Fodkrydset er befæs lel til Fun-
dam entel ved Ankerbolle c. Den øverste Del af Stammen 
bærer Stativet d. Delle bes laar af 2 Sides lykker, der er 
indbyrdes forbundn e ved et BundsLykke og el TværsLykk e, 
del sidste har et Leje, der omsluller den Tap, hvormed Stam -
m en afs luttes foro ven. 

Fra Statiwts nederste Del ud gaar skraat opad » Udlægge-
ren « e, :'l : en Bj ælke af Sm edejern ell er Træ, so m l'oroYen 
er forsyn et med en Kædeskive / og forneden med en Rull e g, 
der, naa r Kra nen svinges, beva::ger sig paa en paa Fodkryds-

sels ;\lidlparli værende afrettel skraa Flade . Udlæggerens 
øversle Ende er befæstet til Slalivets Overdel ved et Træk-
baa nd t. Paa Stalivet er endvidere a nbrag l Lejer for en 
Tromle h og de fornødne Spilaksl er m . 111 . Til Tromlen er 
befæslel den ene Ende af Krankæden. Denn e løber, el'l er a l 
væ re ført rundt 0111 Tromlen, ove r nogle paa Trækbaa ndel 
anbragte Kæderuller om Kædeski ven / ; derfra ned i en Sløjfe 
og op igen til Ud læggerens øverste Del, hvor dens a nd en 
Ende er befæstet. Den nedhængend e Sløjfe af Kæden 
bærer en løs Kædeskive i, til h vilken Trækkrogen er be-
fæstet. Eftersom en større e ll er mindre Del a f Kæden er 
rullel om Tromlen, vil den nedh ængende Kædes løjfe være 
kor'Lere eller længere og allsaa den løse Kædeskive med 
Trækkrogen h æ nge højere el ler la Yere. En Løftnin g eller 
Sænkning af en i Trækkrogen ophængt Byrde kan altsaa 
ske ved at rulle Kæden op paa eller af Tromlen , 'J : ved at 
dreje denne rundt i den ene eller a nden Retning. Genstan-
den vil dog kun løftes elle r sa:nkes Hah·delen a f den Kæde-
læ ngd e, der rnlles op paa ell er af Tromlen, da denne Længde 
skal benyttes til al forkorte e ll er forl ænge begge Kædedelene 
m og n. 

Disse Kædedele vil endvidere være fæ lles om al bæ re 
den i Trækkrogen ophængte By rde, saaledes a l l1Yer en kel l 
Kædedel kun Yil bliYe paaYirkel af Halvdelen af dennes 
Vægl. Krankæderne er derfor ikke beregnet paa a l bæ re 
mere end Halvd elen ar de paaga::ldende Kr:rn ers slørsle til -
lad eli ge Belastnin g. Det ma a derfor nøje ia gllages , a l Kæden 
ophænges efter sin Bestemm else, og at nav nlig ikke Kæde-
delen n er løsnet [ra sin Forbindelse m ed Udl æggeren, saa-
Jedes at den komm er Lil al hænge frit ned fra Kædeskiven , 
i delte Tilfælde Yil nemlig en i Kæden ophæ ngl Byrd e belasle 
denn e med h ele sin Vægt, lwad der ka n bevirke en Over-
belastning af Kæden m ed paa følgende Brud . 

Omdrejningen a f Tromlen sker Yed e t Spil , der beya~ges 
Yed Haandsvingene I. Spill el er inclretlel saaledes, al man 
Yed en Forskydning a f Haa nclsvingaksl en i dens Læ ngde-
retnin g en ten ka n lade del paa denn e a nbrag te DreY ,·irke 
umidd elbarl paa del paa Troml ens Aksel sidd ende Tandhjul, 
e ll er middelbart genn em en incls kudl Akse l o. I sid s le 
Tilf'a.,ld~ behøves Lil al tøfl e sa mm e Byrde e11 mindre Kran, 
men en læ ngere Tid end i førs te Tifælcle. Endvidere er 
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Spill et fo rsy nel m ed el Spærhjul med Spærhage (ikke vis l 
paa Figuren), for a l forhindre, a l Byrden nfo rsccllig sænkes 
og derved Spillel sæ ll es i Bevægelse i m odsa t Re lning, lnis 
Kraften paa Haandsvin ge t pludselig sku lde formindskes , saml 
med el Sæ t Bremsetøj (ikke vis l paa Figuren), bes taaend e af 
Skive, Bremsebaand og Haand s ta ng. Da en tun g Byrdes 
Nedh ejsning kan ske ved denn es ege n Vægt, ict et Ha stigheden 
regul eres yed Bremsen, er de større Kraner indrettet saa-
ledes, al I-Jaandsvingakslen ved en F orskydning kan sælles 
h ell ud af Forbin delse med Tromlens Aksel , hvorved op-
na as , a l Haandsvin gene ikke beh øver at bevæge sig, na a r en 
Nedh ejsn ing sker a lene ved den paagældend e Byrdes Vægt 
og und er sam tidig Anvendelse af Bremsen. 

Medens der ved de mindre Kraner ikke er lilyejehragl 
særlige Indretninger Lil Brug ved Kranens Omdrejning 
(Svingning), er der ved de stø rre Kraner a nbragt en Tand-
krans paa Fodkrydse l, og Kran ens Svingning sk er da ved el 
Drev, der griber i Tandkransen og bevæges ved el til Sla -
ti \'et befæs lel særli gt lille Spi l m ed tilhørend e Haa nds\'in g k. 

Den sædvanlige Bæ reev ne fo r Stationernes Svin gkraner 
er 2, 4 e!Jer 6 Ton s (1 Ton = 1000 Kologram . Hver Krans 
Bæreevn e er paamalel samme. 

14. Ramper, folde og Vognvask. 

Da del ved Ind - og Ud læs nin g af enkelle Forsendelser 
navn li g Kreaturer og Køretøjer - er af Betydning, a l 

Ind- og Ud læsningen kan ske fra eller til en Gulvflade, der 
ikke ligger synderlig lavere end Vog nbunden, lilvejebringer 
ma n paa Stationer, h vor saadanne Forsendelser forekomm er 
i større Mængder, særlige Anlæg - faste Ramper -, Lil 
Brug i n ævnte Øjem ed. 

Ved R a mper ske ln er ma n m ellem Sid era mper, der Jig-
ger parall ell med el Spor, og E nderamper, der ligger for 
Enden af el Spor. 

En Rampe da nn es a f en mod Sporet vendende lodrel 
Mur ell er a nden Indfa lnin g og en · bag ved sa mme liggende 
Jorctfyld ning, der skraaner ned Lil den almin delige .Jord o,-er-
fl acle. Højden ar Ra mpemuren er bes leml ved, a l Vogn -
dørene skal kunn e lukkes op ind over Ramperne. Ved 
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Sidera mper er Murens Afs land fra Spormidlen bes lcml ved 
de foreskrevne Regler for del frie Rum. For al faa Vogn-
bunden nærm ere Lil E ndera mperne er der ofle i disses Mur-
væ rk udspa rrel Huller , der delvis ka n op tage J3u1Tern e og 
T nckkrogen paa en til Rampen henkørl Vogn. 

Til Anvendelse ved Ind - og Udlæsn ing af a lmindelige 
Køre tøjer Yed Hj ælp af E ndera mper beny ltes h yppig løse 
Slidsker af I_I J ern , der lægges over Aabningen m ell em ved-
komm ende E nd erampe og den Lil samme henkørte J ernba ne-
vogn. I_I J ernene anbringes saaledes, a t de ka n optage 
Køreløje ts Hjul , medens dette køres fra Rampen Lil J ern-
ban evognen eller omvendl. 

Ved Opsta ldning af Krea lurer i Tidsrummet fr a deres 
Ankomst til Sla lionerne og Lil deres Indlæsning i J ernba ne-
vogne, h enholdsvis Udleverin g Lil Modtagerne, findes der 
særlig indrettede, indhegned e Rum paa Slationerne - Folde --, 
der ofte er forsy net med Brolægnin g. Ma n skeln er mep ern 
S,·in efold e og Kvægfolde. De førs te er, h vis de er ar større 
Omfang, dell i ll ere m'ind re Rum, og til indbyrdes Fo rbindelse 
a f disse find es i saa Tilfæld e ofte en udenfor de enkelte Rum 
li gge nrl e Ga ng: Svinefoldene er jæv nlig forsynet m ed Tag-
overdækning af e t eller fl ere Rum. 

Saavel Svin efold e so m Kvægfolde er , hvis der flndes en 
fast Rampe paa Stationen , sædYanlig sal i Vejforbindelse 
m ed denne, saaledes a l Krea turern e kan drives fra Fold en 
op paa Rampen ud en Fare for a t de und ervej s skal undløbe. 

Er Rampen s tørre, er h yppig en mindre Del af samme 
ved en Indhegnin g adskil l fra den øvrige Del og sal i For-
bindelse med Svinefold en. Rampen siges da at være for-
sy nel med Svinetragt. 

Foruden m ed Kvæg l'old e er mange Station er des uden af 
Hensy n til Forsend elserne af levende Dyr fo rsy net m ed 
Bindebomme og beyægelige Ram per . 

Til Brug Yecl Rengørin g af Vogn e, der h ar værel beny ttet 
Lil Kreaturforsendelser, er der paa Jl ere Stationer indrellet 
brolagte Vo g n vaskep l adser. Fugern e mellem Bros lenene 
er da gjorl vandlæ tte ved Udsløbning med Cemenl. Skin-
nern e i de paa Vog1waskep ladser liggende Spor er a nbragt 
paa Gra nils ten. Pladserne er fo rsy nel med de for nødn e 
All øhs riste med lilhørende Ledninger sa ml m ed Va ndops lan -
de re, indreltel Lil Paask runin g af de Sla nger , hvorigenn em 
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Vandel sprøjles ind i Voguene. Del Vand, der ledes Lil Vancl-
opslanderne, maa baYe tilstræ kkeligt Tryk Lil a l kunn e 
sprøjtes ud af Slangerne, og det maa derfor, h vis der ikke 
find es Vandværk paa Stedet, Lilføres fra en tilstræk kelig højt 
liggende Behold er. 

Undertiden benyttes varml Vand til Vaskningen, de lle 
ledes da til Vandopstanderne fra en højt staaende Beholder, 
i hvilken Vandet opvarmes Yed Till edning af Damp fra en 
Kedel gennem et i Beholderen anbragt Rørsystem , hvorfra 
Dampen, efter i Rørene at være bleven fortættet Lil Vand, 
atter kan vende tilbage til Kedlen . Først naar Vandet i Be-
holderen er opvarmet til lidt under Kogepunktet, bør Vogn-
vaskningen paabegyndes . 

15. Anlæg for Togenes Vandforsyning. 

Det fornødne Vand Lil Lokomotivernes og Kedelvogne-
nes Vandforsyning tages i Reglen fr a højt anbragte Vand-
beholdere (Cisterner). Disse kan en ten være anbragt i Byg-
ninger, opført i andet Øjemed og da navnlig i Lokomotiv-
remiser eller i særlige Vandtaarne. 

Vandel Lilføres Beholderne fra kommunale Vandværker, 
Banernes egne VandYærker, Brønde, Aaløb eller lign ende . 
Hvis Vandet ikke ved at komme fra Vandværker, højt lig-
gende Bassiner eller lignend e, har tilstrækkelig Stigekrall Lil 
urniddelharl al kunne løbe op i Beholderen , maa del pum-
pes op i denne. Til at drive de i saadant Øjemed a nbragle 
Pumper benytles Ha a ndkrafl , Vindkraft eller Dampkraft -
det sidsle under tiden i Form af saakaldte Pulsometre, ;:) : 
Vand løflningsapparat.er, der, anbragt i se lye Brønden , paa-
virkes af Da mptryk, direkte lilledet fra el Lokomotiv . 

Til Beholderen fører en Tilløbsledning, der udmunder 
omtrent i Højde m ed Beholderens Overkant, et Overfaldsrør, 
der skal forhindre, at Beholderen ved for stærk Tilførsel 
løber over, saml de fornødne Alledningsrør Lil Vandkraner 
eller, hvor Va ndtaarnet li gger ved Spo r, Lil U dfaldsrør. Disse 
sidste e r bevægelig om en vandre t. Aksel , saaledes al de kan 
h ejses op fra Ud løbss lillin ge n, og da s laa i lodret SLilling 
la ngs Taarn e ts Murflade. Naar de ska l brnges, sænkes de 
ned, og naar da med Udløbstuden h en over den Aabning, 
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gennem hvilken Tenderen fors ynes m ed Vand . Tilløbsl ed-
nin gen kan være forsynet med en Afspærringshane, der luk-
kes ved Hj ælp af en Svømmer, naar Vandstanden har naaet 
en vis bestemt Højde. Ledningerne Lil Vandkraner og Ud-
faldsrør er forsynet med Ventiler, ind1:ettet til at aabne og 
spærre for Vandet. 

For at man let udvendig fra kan se lnor meget Vand, 
der er i en Vandbeholder, findes uden paa Vandtaarnet e l. 
Bræ l med paaskrevne Maalangivelser og en Viser, der be-
væges af en i Beholderen værende Svømmer. 

For al undgaa , at Vandet i Beholderen fryser om Vin-
teren, er der anbragt en Forvarmer i Vandtaarnel, endvidere 
findes der hyppig i Taarnet en Haandpumpe til Reservebrug 
ved Oppumpning af Vand til Beholdere11. 

Ud for de Steder paa Stationerne, hvor Lokomofryern e 
skal tage Vand , er der ved vedkommende Spor anbragt Vand-
k ra ner, medmindre Vandtagningen ka n ske direkte fra 
Vandtaarnet gennem Udfaldsrør. 

En Vandkran , Fig. 18, bestaar af en lodret Opslander a, 

Fig. 18 
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Slammen, der er forsynel med el drejeligl Topsly kk e b, Lil 
hvi lket er befæs lel e l Rør c, Udlæggeren , med nedadvendend e 
Udløbsaab nin g. Udlæggerrøret er a nbra gt i en passende Højde 
og har en saadan L ængde, a l del, udsvinget til Siden, naar 
ind over Tenderens Paafyldningsaabning. 

Ind en i Ops tanderen findes et ind vendigt Rør d, der for-
neden er i Forbindelse m ed Vandledningen i Jorden og for-
oven m ed Ud løbsrøret. Kanalen mellem det udvendige og 
det indvendige Rør e, tj ener som Røgkanal for en ved Kra-
nens Fod anbragt Kasse f~ i lnilken der i Fros tvejr ka n 
fyres for a l hindre Tilisnin g af Kranen, der i slærkere Kuld e 
desuden bør forsynes m ed en Ha lmbeklædnin g. 

Foran Kran en er a nbragt en Stophane g, der er indrelle l 
saaledes, at Kranen genn em en Aabnin g h tømmes for del i 
sa mm e h enstaaend e Vand samtidig med , a t Ha nen lukkes 
for yderligere Vandtilførsel til Kran en, h vilket er af Betyd-
ning for a t forhindre dens Beskadigelse ved Frysning a r 
Vand , som h ens taa r i samme. 

For at modvirke Ud løbsrørets bøj ende Ind virkning paa 
Opstanderen er Vandkranerne ofle forsynet m ed Bagvægle 
(findes ikke paa den paa Figuren vis te T ype). Hvis Bag-
vægten , naar Kranen er svinge t til Siden , komm er ind i del 
frie Rum for et Nabospor, forsynes Kranen m ed Signa! efler 
Signalreglementets Forskrifter. 

Til Brug ved Kedelvognenes Forsyning med Vand er der 
paa passe nde Steder af Stationerne anbragt særegne smaa 
Vandopslandere. 

16. fyrgrave og Askekasser. 

Ved Udrensnin g af L okomotivernes F yrsteder · og ved 
Eftersyn af de ned m od Sporet yend ende Dele paa saavel 
Lokomotive r so m Jernbanevogne heny ltes Fyr g r ave, der 
anbringes i enkelte a r Stationernes Spor og da nav nlig i saa-
danne, der befa res af L okomotiverne paa deres Vej til og 
fra Remisern e, saml i Sporene inde i seh ·e Remisebygnin gern e. 

En Fyrgrav bestaar a f 2 Mu re, der er opført under 
Sporets Skinner og bærer <ii sse, saa ledes al Spore l ka n læg-
ges uden Anven<ielse af T værsve ller ; mellem Murene er 
Jordfylden l] ernet Lil en vis Dybde. Bunden i Fyrgraven er 
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gjort vandtæ l, hvorhos der i Gravens Bund a nbringes en 
Kloakhrø ncl med fornøclenl Afløb lil Borlledning ar det Vand , 
der ka n sa ml e sig i sa mm e. Ved Enderne ar Fyrgraven 
lind es li geledes Mure, de r er fo rsynet m ed Trappelrin , saa-
ledes at ma n le l ka n ko mm e ned i og op af Graven . 

Ved de udenfor Lokomotivremiserne anbragle Fyrgrave, 
der som Regel fortrinsvis benylles ved l. drensnin g af Fy r-
sleder , find es ofte opført .overjordi sk e murede Behold ere -
Askekasser -, besleml Lil Oplægning af As ke fra Loko-
moti ve rn e. 



D. Jernbaneadministration og Drift. 

1. Bestyrelsesforholdene ved danske Privatbaner. 

VE D de Pri rntba ner, der er a nl agl fø r L oven a f 8. Maj 
1894, samt ved de Privatba ner , der er a nl ag l ud en Sta -

lens Til skud - ell er i hverl F a ld kun m ed T ilskud Lil Eks-
pro pri a tionen - ledes Ba nen a r en Bestyrelse og med Genera l-
rorsa rnlin gen som den øYers le My ndi gh ed . Derim ocl ha r de 
a ndre Ba ner fø lgende L edelse: 

a . Genera lfo rsa mlingen. 
b . Rep ræsenta nlska bet. 
c. Di rekti onen . 

Naa r v1 i det fø lge nde næ rmere o mla le r disse 3 In s litu -
tio ner, er Yi gaae t ud fra Bes temm elserne i nog le a f cl e Lo ve, 
der er fa st sat for en Del i de senere Aar a nl ag te Pri va lba ner ; 
muli g er der for enk elle Ba ner noge n Arvigelse, men del Yil 
fø re fo r vidL he r at genn e rn gaa h ve r enkelt Ba nes Bestem -
melser . 

a. Generalforsamlingen. 
Ge neralfo rsamlin gen ha r den højes te My ndighed i Se l-

s ka be ts Anliggend er in de nfo r de ved Lovene fas tsa lle Græ n-
se r. fh ert Aa r al'h old es en o rdentlig Genera lfo rsa mlin g. 
E n overo rdentlig Gen era lfo rsa mlin g ka n forl a nges a rh o lcl t 

a. E fl er Forl angend e af Mini sLeri eL fo r offentli ge Arbejder . 
b E fter Beslutnin g a f en tidli gere General fo rsa mlin g. 
c. Naar Repræsenla nl s ka beL ell e r Direktio nen a nser de l fo r 

nød ven digt. 
rl . Naa r Akti on æ rer, re præse nte rende en n,c rm ere ras lsa l 

Del af AkLi ekapila len, fo rdrer de l. 
Paa den o rd enllige Genernl fo rsa rnlin g fo rela:gges, fo rud en 
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en Fortegnelse over de Aktionærer, til h vem Adgangskort er 
udsted t, sa ml oye r Fu ldmagter: 
a. Bere tn i ng fra H.ep ræse nlanlskabet ove r de Sager, so m er 

heha ndlel a r sam me i de l fo rl øb ne Aa r. 
b. Beretn ing fra Dire kti o nen om Se lska bets SLa lus og a ll 

øv ri gt und er dens Virk ekreds henh ø rend e. 
c. Det af Repræsenta nlskabet deciderede Regnskab Lil God-

kend else. 
d: Spørgsm aal, der er h enstillet Lil d ens Afgørelse af Re-

præsentan tskabe l, Direktionen, disses en kelte Medlemm er, 
ReYi sionen ell e r enkelte navngivne Aklio nær er, der 
inden den fas tsalte Frist h a r indsendt saada nne. 

e. Valg til Besæ llelse af de ledi ge P ladse r i Repræsenta nt-
skabe L og af Su[_)pl ea 11 te r Lil de tte. 

L Va lg a r 1 Hev iso r og 1 S uppleanl, naa r saada nt Val g 
ska l fin de Sled. 

g. Forsl ag 0 111 Fas læ llelse af Vederl age l fo r Hevisionen. 
h . F orslag om Ud hy LLe ls Stø rrelse. 
1. F ors lag til Fas lsæ llelse af Veder lag Lil Direkli o nen. 

T il Genera lfo rsa mlin ge ns Afgø relse he nh ø re r end vid ere: 
a) Fora nd ring ar Lovene. 
b) Ophæ velse a f tid li gere Genera lforsam lin gers Bes lu t nin ger . 
c) Definit iv Fjern e lse af iVledl em m er af Rep ræsenta ntskabe t 

og Direk lio nen , for saa vidt. disse er Ya lgt af Se lska bet. 
cl . Bortforpag tnin g ,11' Ba nen. 
e. Køb og Sa lg nf rasl Ejendom. 
L Ko nlra kle r med a ndre J ern ba neselskaber ell er l3el'ordrin gs-

a nsla ller o m Ti ls lulni ng til disse ell er o m fæll es Benyt -
telse a l' Banen og dens T il beh ø r. 

g. Anl æg ar Do bhe llspor, Sidespor , Fora ndrin ger i Lini e-
re tn ingen, nye Sla tio ner og Holdep ladse r . 
T il en Æ ndring i Loyene kræves "/5 a f de afgi vne Stem -

mer sa mt al min ds l 1/s af Aktiekapita len er repræsentere! 
paa Genera lfo rsa ml i nge n ; alle a ndre Sager a fgø res vecl sim -
pelt Fl ertal. For en nær mere fas lsa l E nhed - r. E k s. 100 
Kr . - gi ves en Slemme. Til de un der d--g omh andlede 
Di spositioner kræYes desuden Min isteri e ls Sa mty kk e. 

b. Repræsentantskabet. 
Repræse ntci nlskabel dannes ar et nrc rrn e re angi vet Antal 

Medl emm er, h voraf' en De l vælges af ;\J ini s lerie l (hYor S ta ten 
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h ar u dredet Halvdelen af Anl ægskapitalen det h alYe Anta l 
Medl. og Suppl ea nler). Va lgel af de øv ri ge Medl emm er (og 
Suppleanter) rind er Sled paa Ge11 cralforsa rnlin ge n. Va lge l 
sker ved s krillli g Afs temnin g og gæ lde r for 3 Aa r. 

Til Repræsenlanler og Suppleanter kan ikke vælges : 
a. Person er, der er ubereltige l til selvstæ ndigt a t bes tyre 

deres Formuesanliggend er ell er efter Lovgi vnin gens Be-
s temmelser maa a nses for uvederhæftige. 

b . Personer, der staa r i saada nt Kontraklforhold til Sel-
skabet , at Repræsenta nlskabet sk ønner , at vedkommende 
m aa a nses for inhabil. 

c. De, der staar i Tj enes leforh old til noget a f Direktion ens 
eller Repræse ntanlska bels Medlemm er. 
En Repræsenla nl fratræder, naa r b an væ lges til Direktør. 

Repræsentant skabet væ lger se lv s in Forma nd, og h old er Møde 
mindst 1 Gmig hverl Fj erclin gaar. Dets Virksomhed bes laa r 
i en Kontrol med Direklion en og Deltagelse i vigti ge admini -
strati ve Spørgsm aals Afgø re lse, og del k an overdrage Lil en-
kelte a[ dets Medl emmer a l foretage Undersøgelse r og For-
beredelser , der maa tte yæ re fornødn e til Behandlin g ell er Af-
gø relse af de dets Virkekreds underl agte Sager , ligesom det 
ogsaa ved et Udvalg efterse r Selsk a bets Bøger, Kassebeh o ld-
nin g og Aktiver samt paase r, a l Revisionen a r Regns ka bet 
sker paa tilbørlig i:VIaade. 

Repræsentantskabets Approbation udfordres til : 
a. Det Budget , som Direktionen indsend er. 
b. Det for Banen gældende Lø nningsreglement. 

Repræsentantsk a bet i Fæll es møde m ed Direktionen lager 
Beslutning om: 
a. Anl æg af Dobbeltspor, Sides por, Linieforlægnin g og nye 

Stationer eller I-I oldep ladser. 
b. Kontrakter m ed a ndre J ernba neselskaber eller Befordrin gs-

a nstalter om Tilslutnin g til disse ell er om fæll es Beny t-
telse a f Banen og de ns Tilbeh ør . 

c. Køb og Salg af faste Ej endomme. 
cl. Anvendelsen og Frugtbargørelsen af Reseryefo ndels i\!Iidl er . 
e. Plan en for de o rdinæ re Ba netags An ordnin g og Gang 

sa mt F astsæUeJse a r T a ks ler fo r Befordrin g a r Person er , 
Gods og Kreaturer. 

f. l3es lemm else n af del Ucl by lle, der ka n udbeta les Akli onæ-
rern e. 

g. Va lge t a r Drirt s !Jcs ly rer og Yeclt age lse n ar In s tru ks fo r 
de nn e sa ml ha ns r\ fs kcdige lse. 

h. Fors lag om V::i lg a r rn Di rige nt Lil Ce ner:1l 1'o rsa m lingen. 
1. Bevil ge ise n ar (, rnlifi ka lio ner. 
k. Andre under Hepræse nla nlska het e ll er Direkti o nen h en-

h ørende Sager, so m a f disse Myndi gh eder ell er ar Drifts-
best yreren ønskes beh a ndl et i Fæll esm øde. 
Paa de under a- g næv nle Forslag indhentes forn øden 

minis teri el App ro b::i li on. Rep ræsenta ntskabe t ind va rs ler Ge-
neralfo rsamlin ge n. 

c. Direktionen. 
Til Direktø r ka n ikke væ lges: 

a . Den, der er uberelli get til selvs tæ ndig a t beslyre sin e 
Formu esa nligge nd er ell er efter Lovgivnin gens Bes temm el-
ser maa a nses fo r uvederhefti g. 

b. Den, der s laa r i et saa cta nt Konlraktsforh old Lil Sel-
skabet, a l Repræsenla nls ka bet skønn er, a l ha n maa a nses 
for inhabil. 

c. Den , der i op- eller nedstigencl e Lini e ell er i førs te Led 
i Sid elinien er beslægtet e ll er besyogrel med ell er s lam· i 
Tj enes teforh old ti l noge l af Direktionens l\ l edl emm er. 
Direktionen repræsenterer med de Indskrænknin ger, som 

følger af del ro regaaende, Selskab et i Fo rh o ld Lil Staten og 
Trediemand og ha r under Ansvar for Generalfo rsa mlin gen 
den overordn ede Bes ly reJse a r Ba nens Anli ggend er, na vnlig 
har Direktionen 
a. at vaage over, a l Driftsbes tyreren h old er s·ig den fo r h am 

udfærdigede ln s lruks efterretteli g. Den ha r i paa kom-
mencle Tilfa:lcl e My ndi ghed Lil at su spend ere Drillsbesty-
reren, dog rn aa Rep ræse nlanlska bets Fo rm a nd og :\1ini-
s leriel uopho ldeli g uncl errelles. 

b. Efler In ds tillin g fra Driftsbes tyreren a t a nlage og a fske-
di ge F unktio næ rer, og fas tsæ tte Vilkaa rene fo r deres 
Ansættelse, naar det ikke er forb eholdt a ndre, dog sk a l 
Minis terie ts Sa mty kk e indhentes, naa r det er i en over -
ord net Still ing. 

e. Al a pprobere In struk sern e fo r de und er Dri(lsbes lyreren 
so rlerend e Ansa lle. 

d . a l beh a nd le og fo rberede de Sager, de r skal fo relægges 
Repræsenla nlska het og Generalfo rsa mlin ge n. 

8 



1 l ..J 

e. at ta ge Beslutning om Udfø relsen af a ll e stø rre Arbejder 
eller o m a ndre Yigl ige Forans lallninger, saaso m 0111 Af-
s lulnin gen ar saadanne l{onlrakler, der ikke er forb e-
holdl Repræse nlan lskahel og Fællesforsamlingen eller ved 
Instruksen for Driftsbestyreren overladl Lil denne. 

f. At udfærdige og underskrive Aktiebreve og for Selskabet 
forpligtend e Gældsdokumenter. 
Udførelsen a f Direktion ens Beslutninger sker ved Drifts-

bestyreren ; dog kan han , naar han ikke billiger dem , og 
der ikke er Spørgsma a l om uopsættelige Foranstaltninger, 
forud forlange dem forelagt for F ællesforsam lin gen (Repræ-
sentantskab og Direktion). 

Det af den paa Generalforsamlingen va lgte Revisor revi-
derede Regnska b sendes af Direktionen - fors ynet med 
dennes Besvarelser - til Repræsentantskabets Decision , for 
fra Repræsenta ntska bet al bliYe sendt til Ministeriet, h vorfra 
det maa tilbage saa betid s, at det kan forelægges for General-
forsamlingen , 

Af Overskuddet af Driftsindtægtern e over Driftsudgifterne 
henl ægger Direktion en til Dann else af et Reservefond 40 pCt. 
af Driftsoverskuddet, indtil Fondet er bragt op til 5 pCt. af 
Ak tiekapitalen. Derefter henlægges 10 pCt. af Driftsover-
skuddet, indtil Fondet er bragl op til 10 pCt. af Anl ægs-
kapitalen. 

2. Statens Tilsyn ved Privatbaner, Kommissarius. 

Det Tilsyn, der i Henhold til Eneretsbevi llin gerne fm 
Statens Side førtes med private Ban er i Danma rk , skete ind-
til 1. April Hll0 ved Kongelig Kommissarius overensstem-
m end e med en for ham af Ministeren for offentlige Arbejder 
udfærdiget Instruks. Ved Lov Nr. 15 af 26. Januar 1906 om 
midl ertidig Ordning af Kommissarialerne ved J ernbanerne 
blev det bestP.rnt, )) at den kongelige Kommissarius ved de 
sjæll a ndske og fynske Statsbaner og den kongelige Kommis-
sarius ved de jyske Sta lsbaner er forpligtet til at va retage 
alle de dem for Tiden overdragne Hverv saavel ved Slals-
banerne som ved Privatban er, sa mt at overtage alle de øv-
rige nu værende Kommissa ria ter paa Øern e og i .Jyll a nd , 

1 .., 

e fl erh aa nd en so m cl e bliYer ledige, og endYid ere a l over-
lage Ko rnrnissa ri a le rn e Yed a ll e fremtidi ge P ri Yalba11 er. « 

Ved Lov Nr. J5 af 5. Marls 1909 bl ev følgen de O rdning 
s ladfæs l el. 

§ 1. Under Ministeri el for offentlige Arbejder ansættes 
lo Kommissarier ved Jernban ern e, en for Øerne og en for 
.Jylland . De paagældencle vil h ave at udføre de Forre tnin ger 
vedrørende Anlæg af og Udvid elser ved J ern banerne, som 
ifølge Forordn. af 5. Marts 1845, Lov Nr. 57 af 12. April 
1889 (Gru nd afs taaelse ved Udvidelse af Sta tsbaner) og Lov Nr . 
166 af 18. December 1897 (Grundafstaaelse ved Udvidelse af 
private Ba ner) er blevet varetaget af de hidtilværende kon-
gelige Kommissarier , saavelsom hermed beslægtede Forretnin-
ger efter Ministerens nærmere Bestemmelse. 

§ 2. Kornmissarierne udnævnes og afsk ediges af Kongen . 
De lønnes med 6000 Kr. aa rlig, stigende hvert 4. Aar med 
500 Kr. til 8000 Kr . Der tilkomm er dem desuden Kontor-
holdsvederlag, Dagpenge og Befo rdringsgodtgørelse, h vortil 
det fornødne Beløb bevil ges ved de aa rlige Finanslove. 

Det er ikke tilladt Kornmissariern e at paa tage sig a ndet 
Arbejde ved J ern baner eller Anlæg, der h enlægges under 
Kommissariatet , ligesom de ej heller samtidig ka n have andre 
honorarlønn ede Bes tillin ger under Staten . 

§ 3. Det almindelige Tilsyn , der i Henhold til de paa-
gælde nde Lo ve og Eneretsbevillinger fra Statens Side skal 
føres m ed Drift e n af d e pri va t e B ane r, henl ægges 
dir e kt e und e r Minist e riet for offentlig e Ar b e jder. 

De Beløb , der m edgaar som Vederlag til den nødvendige 
tekni ske Medhj ælp for Mini steriet samt til Dagpenge og Be-
fordringsgodtgørelse, fastsættes li geledes ved de aarlige Fi-
n anslove. 

3. Danske Privatbaners Delegeretmøder og fælles-
Repræsentation. 

Til Varetagelse af de danske Privatbaners F æll esinter-
esser afholdes hvert Aar i September Maaned et »Delegeret-
møde « beslaaend e af befuldm ægtigede fra Banebestyrelserne, 
ligesom de paagæld ende Baners Driftsbestyrere i Reglen giyer 
Møde. Efter nærm ere nedenfor gengivne Regler vælges der 
af Delegeretmødet en »F æll esrepræsentati on «, hvis Virksom -
hed ogsaa frem gaa r af føl gende paa Da nske Priva tbaners 
Delegeretmød e i Rønn e den 7. September 1905 ved tagn e 
Regul atiY . 
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;;- 1 . I-fye rl Aa r , sæ cl \'a n l ig i Seple 111be r i\ laa necl , a fh o ld es 
e l De lege re tm ød e l'o r sa mtli ge P ,·iya tban er . Mød esled e t be-
s le rnrn es saa v idt muli g t pan del Co rcgaa c nd e Aa rs De lege re t-
m ød e, 111 e 11 iø Hi gL l'o riJ c red es og ill(lk a ld es 7\-fød e l a l'. d e n 
ned enfo r_ n ~e \'nle He p r,cse nt a ti o n , d e r m ed rni n cl s l 14 Dages 
Va rsel L1ls L1ll e r d e en ke lte Bane bes ly re lse r d e fo rn ødn e Op-
lys ninge r 0 111 Mød et s Arh old e lse og 0 111 Dagso rd enen l'o r 
d e lte. 

P aa Mø d e t, ri e r led es a r en a r d e m ødte De leu·ered e ya lo·t 
Di ri ge n t, l'orh a nd les o m og t ages Bes lutnin g i sa a d a n,~e 
Sager , so m a r Re prccsen la li o nen e ll e r a l' e n e lle r fl er e Ba ne r 
m a a tt e væ re h e1nis L d e rtil. 

Fo rs lag fr a d e enk e lte Ba ne r 111 aa , l'o r a l k u nn e o ptages 
pa a D~gs?rd e ne n Lil Beha ~1 d lin g pa a Mød e t, ind e n 1 . Au g~1s t 
være ti lstill e t Re præ se n la l10nens Fo rniancl . Om Sager ud e n 
f'o r Dagso rd enen ka n Bes lutnin g ikke la ges paa Mø d e t, m ed 
mind re H a h ·d e le n af Ban ern e e r re præ sente re t og minds t "/0 

a r d e Delege red e giYe r Sa mty kk e d e rtil. 
2 . Paa Mød ern e ha r h Ye r Ba ne l S Le 111m e m e n de r 

ka n fra h ve r BFt ne m ød es m ed ll e re D elege red e licreso m d e l 
' ' t:, 

ogsaa e r ø ns ke li g t, al Ba ne rn es Dri flsh es ly rer e m ød er, m e n 
del m aa m ed d e les fo r ind e n i\Iød e l, lw e rn d er h a r Ba nen s 
S lemm e. :\'a a r Ba ner driYes i F:d lessk a b ell er e r bortfor-
pagted e, ti lko mm e r S le m rn e re ll e 11 d el .r e rn ba nese ls ka b , so m 
ha r Drille n al' Ba ne rn e, m ed min d re ,111 d e l udtrykk eli g t e r 
be m æ rke t. 

A l'gø relsern e pa a Mød ern e s ke r \'ed s impe l S le mrn e ll e rh ed . 
Sk ri flli g Afstemn ing k a n fo rla n ges a f G Delegered e. 

;:;- 3. P FIFI De legere lm ø cl e l væ lges en Rep ræ se n ta tio n he-
slaae nde a l' 7 Med lemm er, saa \' idt mu ligt sa a led es a l d e 
fo rskell ige La nd sd e le h liYer rep r æsente re t. Va lge t sk e:· paa ;-3 
Aa r, saa led es a l d er aa rli g a fgaa r 2, d og h ver l 3. Aar :.i, 
fø rste Ga ng 1906. Afga ngsord enen bes te mm es før s te GFtn o 
ved L odt ræ knin g. Ge nva lg ka n ri nd e Sled . Va lge t fore ta cre~ 
skriftJi gL ved a lmind eli g Stemm e ll erbed . Naar e l Med len/a f 
Repræsen ta tion en ophø re r a l være i\Jecl le rn a f en Bestv re lse 
e ll er Driflsbesly r e r, url træ d er h a n a[ Rep ræsenl a Li o n e~1 , og 
væ lges el n yt Med lem paa næs le Delege retm ød e fo r d e n Li 1-
ba ges laaende F u n klio n s lid . 

;:; -1. Repræsen ta ti o nens Opga \' e Yed Siden a f d en s Virk -
so mhed Lil Ind k a ld else a f d e aa r li ge D elege retm ød er e r : 

a . At fo rbered e Fo rsla g t il og fo relægge d isse p aa de aa r-
li ge D elege retm ød er , sa m l fo reta ge d e l fo rn ød ne til L' d -
før else a f d e paa Mø d ern e Lagne Beslutnin ger. 

b . P aa P riva tba nern es Vegne al føre d e Forh a nd lin o·er m ed 
o ll'enl lige Auto r itete r e lle r p r iva te P e rso ne r, d e/ e r en 
F ø lge a f ell er h Ftr Be tyd ni ng fo r d e u nd er a. næ \'n le 
Opga yer . 

c. Al væ re op m æ r kso m pa a muli g fr emko mm e nd e L o\' -
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fors la g fo r P ri n 1tban ern e, og i fo rn ød en t Fa ld søge a l 
n 1re lage Ba nern es In te resse r und er F or slage nes Beh a ncl -
lin g p a a Ri gsd age n og \' ed d en sene re Ge n nemfø re lse. 

d. Ved forefa ld end e Lejlighed e r a l op træd e som Rep ræsen -
ta nt fo r P ri va tb a ne rn e, d og saa led es , a l Rep ræsent atio nen 
ikke k a n fo rbin d e d e en ke lte PriYa lba ne r u nd tagen i Til -
l'æ ld e, h vor saad a n Bem y nd ige lse udtry k k eli g e r givet. 
P aa h vert Aa rs D eleger e tm ø d e a 1lægger Rep ræsenta t io nen 

Bere tning om sin Virkso mhed i d et for løbne Aa r. 
5 . Saavel i\Jini s leri et l'o r o fTenllige Arb ejder so m Ge-

ne ra ld i re klio nen for S ta t s ba n ern e og a ndre o ffen tl ige Aulori-
Le te r, d er h a r Forbin d e lse m ed Priva tba n ern e, u nd erre lles o m 
Da nnelsen a l' Re præsenta tio ne n og o m , lw em d er er d e nn es 
Fornrn nd til enlHer Tid . 

§ G. Repnesen b1ti o nen væ lge r se lv sin Fo rm a nd og fas t -
sætte r sely si n Forr e tnin gso r d e n , b es tem m er N edsætte lse a f 
Udva lg m . m . 

D en sa mm e ntræd e r so m Regel 1 Ga n g hverl F j erdingaar, 
og e ll e rs saa ofte F orm a nden find er d et forn ød ent, e ll er 3 
i\1 ed le m rn er forl a nge r d e l. , 

!;, 7. Medl emm ern e n yd er i ngen L ø n , m e n i Di æte r Yed 
Mød er 10 Kr. p r . Da g, ogsaa under Rej se n, sam l Befo rd rin gs-
ud gil'Le r efte r Regning. 

;:; 8 . Ud giftern e Li l T ryksager , P or to ved Delege re t-
m ø d ern e, sa ml a ll e Ud gifter Yed Repræsenta tionens Mød er , 
he rund er Di æ te r , Tryksager , P a pir og Po r lo e ft e r Fo rm a n-
d e ns Opgive nd e, a fho ld es a f »Da n ske P rivalba ner s ge nsidige 
Forsikrin gsfo renin g «. 

D e D elege red es Ud gifter Li l Rej se r m . v . i An led ni ng af 
Deleger etm ø d erne bæ res a f d e e n kelte Ba ne r. 

!;, ~l. Fo rs lag Li l Fo ra ndrin ger i d e tte H.eg u la li,· k a n 
l're m sa' Lles paa D elege re tm ød ern e og sk a l in d se nd es ind en 
d e n i 1 næ vnte Tid sfri st. 

4. Jernbanernes Erstatningsansvar 

e r gi ve l Yed L oY Nr. 56 af 26. Ma rts 1898. 
Vi , Chris lia n d en ?\i e nd e, o . s . Y . , Rigsd age n ha r Yed laget , 

og Vi \' ed Vo rt Sa m ly k ke s lad l'æs lel fø lgend e L o\': 

§ 1. D en ~ka ~e paa P e rso n, d er Yed Kø rse len paa S ta ts-
ba nern e e ll e r 1ø y n gL \' ed Be nv LLelsen a f disse · Drifls in d re l-
nin ge r til føj es d e Rej se nd e e ll e r" a ndre, fo r h vem d e r i kk e p aa 
Grnn d a l' T j eneste forh o ld und e r S ta tsba nen g,e lcl er s::c r li ge 
Ers la l nin gs reg le r, er Dr il'l e 11 pli g tig a l e rs la tle , m edmin d re d e l 
o plyses , a l d~n . s ka d e lid e nd e se lv fo rsætl ig el le r \'ed Uag t-
so mh ed h a r h1 dfø rl S ka d en, e ll e r ,tl d t:' nne i k ke ku nd e væ re 



afværgel ved den Ag lpaagivenhecl og Omhu, som J ernban e-
drift udkræver fra Driftsbestyrelsens og Driflshetj eningens 
Side saavel i Henseende til Driftsmaaden som i Henseende 
ti.l i\fateriellet. 

Under samme Belingelser er Statsbanedriflen pligtig at 
give Erstatnin g for beskadigede eller tilinletgjorte Ejendomme, 
for saa vidt Forskrifterne i Lo v om Sta tsbanernes Taks ler 
m. m. ikke ka n komm e Lil Anvend else. 

§ 2. Den tilskadekomne er berettiget til Erstatning saa-
,·_el for Udgifter ved Skadens Behandling som for del Næ-
nngstah, h an lider som Følge af Skaden i Tidsrummet, indlil 
Lægebehandlin gen er endt. Saa fremt Skaden maa antages 
ogsaa ud o;-er dette Tidsrum at vill e m edføre Forringels'e i 
h a ns øko nomiske Forhold , er h a n derhos berettiget til at faa 
enten en Erstatningssum en Gang for a lle eller et løbend e 
Underholdsbidrag, livsvarigt eller for et vist Tidsrum . Frem-
deles vil der kunne ti Il ægges den tilsk adekomne en passende 
Godtgørelse for de Lid elser, som er ham paaført, saavel so m 
for den Ulempe, Lyde og Vansir, der maalte fl yde af den 
h a m til føjede Skade. 

§ 3. Saafrem t nogens Død forvoldes under de i § 1 an-
fø rte Omstændigh eder , er Statsbanedriften pligtig at afholde 
Udgiflern e ved h ans Begravelse samt al. yde Erstatning til 
den afdødes Ægtefælle og Børn , derunder Stif- og AdopliY-
h ørn , for det T ab, de lider ved at mis te deres Forsørger, 
fastsat en ten til en bestemt Sum en Gang for a!Je eller Lil el 
løbende Underholdsbidrag, livsvarigt eller for et vist Tidsrum. 

§ 4. Erstatningskravene bli,-er a t fremsætte a f rette yed-
kornmende for Statsbanedriftens Bestyrelse snarest mulig og 
senest 3 Maaneder efter, at den Begivenhed, der forvoldte 
Skaden, er indtruffen , eller - hvis Skaden ikke er frem-
lraadt s lraks efter denne Begivenhed - 3 Maaneder eft er 
at den til skadekomne er kommen til Erkendelse af Skaden '. 
Retssag kan først a nlægges, mia r en ten Kravet afvises af 
nævnte Bestyrelse, eller der ikke inden 3 Maaneder efter Kra -
vets Fremsætlelse opnaas Overenskom st om Erstatningen. 
Kravet forældes, hvis Paatale ikke er skel inden 2 Aar elle r, 
at Skaden er indtraadt. 

§ 5. Statsbanedriftens Erstatningsansvar med Hensyn til 
Tab af eller Skade paa Rejsegods og a nd et til Befordrin g 
modtaget Gods sa mt levende Dyr afgøres efler de derom i 
Lov om Statsbanernes Takster rn. m. ind eholdte Forskrifler. 

§ 6. Foranstaaende Bestemmelser find er tilsva rend e An-
yend else paa priva te J ernba ner, saaledes al paagældende pri-
vate Bane ved Bestemmelsernes Anvend else træder i Sla ts-
banern es Sted , hvilket ogsaa gælder de J ernba nea nl æg, paa 
hvilk e ri er a ll erecl e er give t Koncession . 

i 
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For a l sikre sig mod de Udgifler, der i Henhold Lil for-
anslaaend e Lov eve ntuelt vil komme til at hvile paa de dan-
ske Privatbaner, har disse sluttet sig sammen og dann et 
»Danske Privatbaners gensidige Forsikrin gsforening «, hvis 
Love har følgende Ordlyd: 

§ 1. Foreningens Navn er »Danske Privatbaners gjen-
sidige Forsikringsforening «. 

§ 2. Foreningen overtager for de J ernba neselskaber , som 
er Medlemmer af denne, del fulde Ansvar, som efter Lov Nr. 
56 af 26. Marts 1898 paahviler Ban erne over for den Skade, 
som ved Kørsel paa Banern e eller ved Benyttelse af disses 
Driftsindretninger tilføjes Rej sende eller andre, for hvem der 
ikke paa Grund af Tjenesteforhold under Banern e gælder sær-
lige Regler , dog med de Indskræ nkninger , som ommeIdes i § 4. 

Endvidere overtager Foreningen Forsikringen af Brand-
skade paa rullende Materiel og Varer under Transport for de 
deltagende Ba ner, ligesom Skade paa Gods og Effekter, der 
tilhører Rejsende og andre, alt forsaavidl denn e sidste Skade 
i Henhold til Lov af 26. Marts 1898 skal erstattes. 

Derimod omfatter Forsikringen iøvrigt ikke Skade paa 
Gods og Materiel, som ti lh ø rer vedkommende Baneselskab . 

3. Foreningen overtager endelig ogsaa Forsikring mod 
T yveri af rede Penge og P engeeffek er tilhørende vedkom-
m end e Baneselsk.a b. 

Reglerne for denne Forsikring fastsættes af Bestyrelsen, 
hvorfor de følgende §§ ikke har Anvendelse paa denne Del 
af Virksomheden . 

§ 4. Hvert enkelt Baneselskab bærer selv Erstatningen 
eller Skaden i de Tilfælde, hvor denne i det Hele ikke an-
drager 300 Kr. , selv om der i et enkell Regnskabsaar maatte 
indtræffe fl ere saaadanne Tilfælde ved paagældende Bane. 

§ 5. Eventuelle Krav paa Refusi on af den Erslatning, 
der er udred et af Foreningen i Anledning a f et sket Ulykkes-
tilfælde, overgaar til Foreningen, hvad enten dette Krav haves 
mod en Privatmand eller paagældende Baneselskabs Funk-
tion ærer eller Beslvrelse. Hvorvidt Refusion tilkomm er For-
eningen ligeoverfo{ paagældende J em bane, afgøres i Mangel 
af mindelig Ordning af et Nævn, hvoraf Foreningen vælger 
1 Medlem , den pa agældend e Jernbane 1 Medlem og disse 2 
en Opmand. Nævnets Afgørelse er ina ppellabel. 

Vil den ene Part ikke efter Opfordring i L øbel ar 14 
Dage vælge sit Medlem, vælger den anden Part begge l\fod-
lemmer, og kan Enighed ikke opnaas om Opmanden s Valg, 
udn ævnes denne af Ministeriet for offentlige Arbejder. 

§ 6. Som Medlemm er a f Foreningen optages danske 
Privaljernbaner, ud en Hensy n Li] , om det er Aktieselskaber, 
Interessenter eller enkelte Privalmænd, som ejer Banen . 

§ 7. Indmeld else i Fo renin gen kan ske til enlwer Tid , 
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111 ede 11 s Ud melde lse kun ka11 ske med 6 ?llaaneders V:1rse l 
til eth ver t Regnskalisaars Afslutn ing. 

Udtrædende Med lemmer ha r inte t KraY paa And el i 
Foreni ngens Formue. 

Naar nye Medlemmer indtræder efter d et. førsle Regn-
ska hsaars Udløb , er de pl iglede Lil at indbe tale en proce nlYis 
Andel i mulig opspa ret Ka pital. Denne And el beregnes saa-
ledes, at det opgøres , hvor rn ege l der ejes for hver i del fore-
gaaende Aa r kørt Person- Kil ome ter, jfr. § 11, for de hidtil 
in dme ldle Ba ner, og beregnes da den nye Banes Ind skud ved 
a l multipli ce re det saalecles uclfundne l3 eløb med de t Anta l 
Person- Kilometer, so m er kø rl paa den ny indm eldte Ba ne 
Aa re l forud fo r In dmeldelsen i Forenin gen. 

Indbe talin g ar Indskud kan fo rde les paa 5 Aa r, dog saa-
ledes, al de r erl ægges 4 pCI. Rente p. a. af de n ik ke indbe-
la lle De l af Indskuddet. 

In dskud erlægges dog ik ke af ny anlagte Ba ner, naar 
disse indmeld er sig i Foren in gen i den ny Banes først e 
Regnska bsaar. 

8. Forenin ge n overtager Fo rsikrin gen fo r hver enkell 
Ban e l'ra den nes Indm eld else, og dæ kker Banens Risiko so m 
a ngiyel fra denn e Tid og ti l Ud lø bet af de l Reg nskabsaa r, 
h vor i Ud m eld else er ske t. 

9. Forenin gens Medl emm er h efter En fo r All e og Al le 
for En for Opfyldelse n a f Foreningens Forplig telser, og i nge n 
ka n ved a t udmelde sig ar Fo renin gen fri sig fo r Ansvar , 
fo rinden Risikoen for del Tidsrum, hvori de har yærel Med-
lemm er, er udl øbet , og ell1Yer l i denn e Tid fremkomm et E r-
sta tningskrav end eli g er afviklet. 

!} 10. Forenin ge ns Regnska hsaa r regnes fra 1. Apri l til 
1H. Mar is . 

§ 11. Beregningen a r den Andel, h vormed hwr enk ell 
Ban e ska l deltage i muli ge Skader, sker paa følgende Grund-
lag : Hvert Aar o pgør hve r enk elt Bane, h Yor mange Kilo -
meter, der af Passagerer ia ll er kør l paa Banen i denn es for-
lø bne Regnskabsaar, og eft er denne Opgørelse beregnes 
Ri sikoen, hvad korte li gen ka n betegnes yecJ , at den beregnes 
e rt er Person-Kilometer. Frirejse r beregnes ikke, h vorimod 
ct er for P assagerer , fo rsynet med Abo nn em enlskort, beregnes 
en Vej læ ngd e, som om disse i h ver iVIaaned ha vde kørl den 
Vejs trækning, Korlet gælder, 20 Ga nge frem og Li lhage. 

§ 12. Hvert Baneselskab o pgø r ved Regnskabsaarels Ud-
lø b, h vor m ange P erson -Kilom eler der saaledes er kø rl pa::1 
Ba nen og send er Angiyel se hero m til Forellingens Bes ty re lse 
in den hYert Aa rs 1. .Ju li, og e ft er denne OpgiyeJse lieregnes 
da saa\'el Pr:e mi en for de l forløbn e Aa r so m Ban ese lskabe ts 
And el i Dæk nin ge n a l' de i de lte in ct lruf"n e Skader. 

13. Den aar lige Præmi e a 11sæltes indti l Yid ere ti l 1/:,0 
Ø re fo r lner Person-Kil omeler , lnilken Præmie inctheta les til 

121 

Fo re11i11 gen inden h ve rt Aa rs 1. Aug ust , eller a l Bes ty relsen 
i Hen hold Lil de a l'giYn e Bere tninger h ar opg_i o rl og und er-
rellel tl ied lemm ern e o m del Beløb , so m ska l in dbe ta les. 

Indtil Yid ere necl sælles Præmien dog Lil 1/i uo Øre for 
hver Person-Ki lomeler, dog a l Nedsættelse n fø rs l indtræder, 
naa r en Ban e ha r bela ll den oprindelige Præmie i 4 Aar . 

14. Saa sna rl der indtræ ffer el Till'æ lde, hYora l' der 
ka n ops laa Krav paa E rs tatnin g, ska l delte in dbere ttes til 
Bes tyrelsen , der lige ledes skal holct es und erre tlet om de KraY, 
der rejses paa E rsta tnin g. Bes ty relsen for den J e rnba ne, !nor 
Skade n er indtruffet , rører Forhandlingern e om en muli g 
mind elig Al'gørelse a r Forholdet. Dog kan in gen saada n en-
delig Afgørelse træffes, lwoned Forenin gen b ]i yer bunden , 
ud en a t Bes ty relsen har a pproberet denn e, h vorfo r F o renin-
ge ns Bestyrelse ska l uncl erre ltes om Tid og Sted fo r F or-
ha ndling om minde li g Afgø relse, saa at den kan give Møde 
ved denne. 

lndtræffer e l Ulykhs lilfælde, skal vedkom mende Banes 
l3estyrelse straks paa egen Haa ncl træ ffe de fornød ne fo re-
lø bi ge Foransta ltn inger . 

Vi l der paa Grund ar Ska ct en være al udrede en Erstat-
nin g, so m kapi la li se rel andrager ove r 20,000 Kr ., ska l der 
indYars les en ekstraordin æ r Ge neralforsa mlin g, de r lræ ffer 
Afgørelse i Sagen. 

Opnaas ikke Qyerens komst, saa a l Re tssag a nl ægges, 
bæ rer Forenin gen Omkostni ngerne Yed denn e, ligeso m Fo r-
eningens Bes ty relse lage r Bestemmelse om Appel. · 

§ 15. Foreninge ns Ka ssebeh oldning og mu lig opspa rede 
Kapital frugtbargø res ved Anb rin gelse i en Ban k ell er Spare-
kasse, m edens den ikke Yil v"cre al anb rin ge i Værdipapirer, 
med mindre saadan l maa lte bli ve bes lemt paa en General -
forsamlin g. 

§ 16. Krav paa Fo reningen dæ kk es rørsl af de ind -
komne Præ mier og den den ·ed til vejebra gte Kassebeholdnin g 
og Formue ; ka n di sse ikke til s lrækk e, vil Udgifterne Yære a l 
fo rd ele pro ra la paa Med lemm erne eller samme Grundlag 
som Præ mi ebeta lin ge n. Saafremt Fordelin ge n Yil m edføre en 
Ydelse for i\ledle rnm ern e, so m overstige r en Ekstra-P ræ mie 
lig den ordinære Præ mi e, skal Sagen fore la~gges fo r en Ge-
nera lforsamlin g, der da vil h a Ye at lage Bes lemm else om , 
hvorvidt Beløhel ska l lil w jebringes ved E kstra -U dskrivnin g 
e ller Optagelse a l' Laan , og ct a lworledes de lle s l(a l op tages 
og afdrages. 

§ 17 . Generalforsa mlin ge n, de r hestaa r a l' Delegerede fr a 
de i Foreningen indm eldte Ba 1w r, h a r den h ø ies le My ndighed 
i a lle Forenin ge ns Anli gge nd er OYerenss te rnrn enrl P med de i 
disse L ove fa s tsa lte Heg le r. 

18. Gen era lfo rsam lin ge n Y,elger Bestyre lse og Supple-
a nte r, ras tsælle r Præ mi ens S tø rre lse, lage r Bestemm else om 
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Kapitalens Anbringelse og Optagelse af Laan, afgør om Krav 
skal rejses mod nogen i Anledning af passerede Ulykker, 
tager Bestemmelse om Afslutning af Forlig i Anledning af 
Ulykkestilfælde, naar Erstatningen overstiger 20,000 Kr. og 
ellers, hvor Spørgsmaal herom hen vises til Generalforsamlin-
gen , fastsætter eventuel.le Lønninger og Honorarer, vælger 
Revisorer og deciderer Foreningens Regnskab, ligesom den 
forøvrigt træffer Afgørelse i Sager og Spørgsmaal, som maatte 
blive forelagt Forsamlingen. 

§ 19. Ordentlige Generalforsamlinger afholdes hvert Aar 
i September Maaned - samtidig med Gen eralforsamlingen i 
Privatbanernes Ulykkesforsikringsforening for Personalet -
efter forudgaaet 14 Dages Varsel til samtlige Medlemmer i 
Foreningen . Med Indkaldelse til Generalforsamlingen følger 
en Fortegnelse over, hvad der skal forhandles paa denne. 

Medlemmer, der ønsker at fremsætte Forslag paa Ge-
neralforsamlingen, skal anmelde disse for Bestyrelsen inden 
hvert Aars 1. August. 

Paa Generalforsamlingen fremlægges Regnskabet for det 
forløbn e Aar til Decision , medens der forøvrigt kun kan 
tages Beslutning om de a nmeldte Forslag. 

§ 20. Overordentlige Generalforsamlinger kan indkaldes 
med lige Varsel af Bestyrelsen , naar denne find er det for-
nødent, eller naar 5 Medlemmer begærer det. 

§ 21. Medlemmerne har paa Generalforsamlingen 1 
Slemme for hYer paabegyndt forsikrede 1 Million Person-
Kilom eter. 

§ 22 . Generalforsamlingen vælger en Dirigent, der leder 
Mødet og afgør alle Spørgsmaal om Sagers Behandling og 
Stem megivningen. 

Til at gennemgaa Regnskabet kritisk vælges en Revisor 
og en Suppleant for denne. 

§ 23. Til Vedtagelse af Beslutninger, der angaar : 
Optagelse af Laan eller Udskrivning af Tilskud ud over 

dobbelt Præmie for et enkelt Aar, 
Forandringer i Foreningens Love, 
Udvidelse af Selskabets Virksomhed, 
Ophævelse af eller Fqrandring i tidligere Generalforsamlin-

gers Beslutninger 
udkræves, at oyer Halvdelen af de interessered e Baners Stem-
mer afgives herfor. · 

Alle andre Afgørelser lræffes Yed simpel Stemmeflerhed 
af de repræsenterede Stemmer. 

Beslutninger om Lovforandringer eller om Foreningens 
Opløsning (§ 24) erholder først Gyldighed, naar Approbation 
paa di sse Bes lutninger foreligger fra Ministeriet for offentlige 
Arbejder. 

§ 24. Opløsning af Foreningen kan ske paa en særlig 
med denne Sag som Forhandlingsgenstand indvarslet General-
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forsamling, men skal der, for at Opløsning kan vedtages, 
h erfor afgives 0/4 af samtlige Stemmer, hvorhos disse Stem-
m er mindst skal repræsentere Halvdelen af de interesserede 
Baner. 

Formuen deles da i Forhold til Person-Kilometrene i 
samtlige Regnskabsaar. 

Overgaar en Bane til at blive Statsejendom, ophører den 
at være Medlem af Foreningen uden at have Krav paa nogen 
Andel i Foreningens Formue. 

§ 25. Over Forhandlingerne paa Generalforsamlingerne 
føres en Protokol, hvori optages alle af Forsamlingen fattede 
Beslutninger og Afgørelser, hvilken Protokol underskrives af 
Dirigenten. 

En Udskrift af Protokollen tilstilles derpaa samtlige 
.Medlemmer. 

§ 26. Foreningens Anliggender ledes af en Bestyrelse 
bestaaende af 5 Medlemmer, nemlig 3 Bestyrelsesmedlemmer 
og 2 Driftsbestyrere, der vælges af Generalforsamlingen med 
simpel Stemmeflerhed. 

Desuden vælges 2 Suppleanter, nemlig 1 Bestyrelses-
medlem og 1 Driftsbestyrer. 

§ 27. Bestyrelsen har med de i disse Love fastsatte Be-
grænsninger hele Ledelsen og Kontrollen med Foreningens 
Anliggender under Ansvar for Generalforsamlingen. 

Bestyrelsen kan udrede Erstatninger og hertil optage 
midlertidige Laan, dog a t der for at forbinde Foreningen ved 
Laan skal kræves 2 Medlemmers Underskrift, der ogsaa 
kræves for at h æve og disponere over mere end 1000 Kr. af 
Foreningens Formue eller Kassebeholdning. 

§ 28. Bestyrelsen vælger selv sin Formand og faslsætler 
sin Forretningsorden. 

Bestyrelsen erholder direkte Udlæg, derunder Befordrings-
udgifter , refundered e, og i Diæter 10 Kr. pr. Rejse- og Møde-
dag; der tillægges Formanden et aarligt Honorar, derunder 
Godtgørelse for Papir, Poi-to og Medhj æ lp. 

§ 29. Bestyrelsens Medlemmer vælges paa 5 Aar, men 
hvert Aar afgaar et Medlem , og bestemmes Rækkefølgen første 
Gang ved Lodtrækning inden for Bestyrelsen. 

Suppleanterne vælges paa 5 Aar. 
Genvalg saavel af Bestyrelse som Suppleanter kan 

finde Sted. 
§ 30. AHe Indbetalinger sker saa Yidt muligt til en Bank 

eller Sparekasse, hvor Beløbene midler tidigen frugtbargøres. 
§ 31. Senest 6 Uger efter Regnskabsaarets Udløb skal 

Regnskabet for det forløbne Aar være afsluttet og afgivet til 
Revisor, der har al genn emgaa Regnskabet og med sine Be-
m ærkninger tilbagese nde det inden 4 Uger. 

§ 32. Afskrift af Regnsk abet med Revisionsbern ærkninger 
tilstill es Medlemmerne bverl Aar ind en Juli .Maaneds Udgang. 



124 

§ 33 . F orellin ge ns Virksomhed begy nder de 11 l Janu ar 
1900, hvorfor det fø rs le Regnskabsaar kun o rnfa ller 3 Maa-
neder, og Præ mie ll fo r disse Maaneder aJtsaa erlægges med 
1/,1 af Aarspræ rni en. 

Udvid else af Fo rsikringen efter ;; 2 Lræder i Kraft fra 1. 
April 1907 , og efter 3 fra 1. April 1912. 

Som nævllt i § :-1 i foranstaaend e LoYe h ar Foreningen 
ogsaa oyertage t Forsikring m od Tyveri efter nedensta aend e 
Regler: 

1. Forsikringen ornl"aller kun rede Penge Lilhørend e 
l3aneselskaberne, so m er blevet borttaget Yed Indbrud i J e rn-
banernes Lokaler ell er i de P erso nalet anviste L ejligheder. 

2. For a t gaa ind under Forsikringen skal P engene op-
beYa res enten i P engeskabe ell er fastskruede Metalkasser, for-
synet m ed forsvarlige L aase. 

Dog kan Beløb af ikke over 100 Kr. opbeYares i atlaa-
sede Skuffer. 

Hver enkelt Bane rn aa for at komm e ind und er For-
sikringen a nmeld e, hvorl edes P engene opbevares hvert enkelt 
Sled, og modtager da, lni s Forsikringen overtages, Meddelelse 
h erom fra Bestyrelse n. 

3. Hvert Aar i Begy ndelsen af April Maaned indberelle r 
Ban eselskabe t, hvilket Beløb der øn skes forsikrel for Iwer 
Station , og udbetales ikke Erstatning m ed højere Beløb efler 
mulig forøvet In d brud. 

4. Forsikringen vi l dog ikke noget en kelt Sted kunne 
o mfatte Beløb paa oyer 3000 Kr. , og ersta ttes ikke Beløb 
under 10 Kr. 

5. Ønskes Erslalning, skal der s trak s til Foreningen 
gøres Anm eldelse o m sket Indbrud og det horttagne Beløbs 
Størrelse, ligesom der maa indsendes Udskrift af op laget For-
h ør e lle r iVl edd eJelse fra vedkommende Politimester om , a l 
del e r kon stateret, a t Indbrud er skel. 

Paagribes Ved komm ende, skal Banese lskabet gø re Er-
sta tnin gs krav gæld end e mod denne, og muli ge derved betalte 
Beløb a fgaa r i Erstalningen hos Foreningen. 

6. Særskilt Præ mie for Fo rsikrin gen erl ægges ikke. 

Eft er Foreniu gens Hegns kab .for Regnskahsaarel 1 Hl 1- 12 
ha r den en Formue paa ca. 157,000 Kr. 

5. Baneselskabernes Ansvar overfor deres Arbejdere. 

Ved LoY Nr. 4 ar 7 . . J~rn,iar 1898 er hl. a. enh ver Ar-
bejder saave l ved Byg ning og A11heg ar .Jernba ner som ved 
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.T er nban ed ril"l for sikre t mod T a b yed Uly k kes til[æ ld e, der 
midl ertidi g e ll e r Yedva rend c forringer ha ns Arbejd sev ne. 
Fo rrnld er Uly kk en Døde n, er Arl>ejd ere 11 s eft erl ad te l"o rs ikrel 
111ncl del lidle Tab ar Forsørger. Udelukkede l"ra Forsikrin-
gen er dog Ulykk es Lill"æJcl e, som Arbejd eren se lY med Fo rsæl 
ell er ved gray Uagtso mhed har hid ført. De Arbejdere, der 
hos Arbejdsgiveren erhold er over 2400 Kr. aa rli g i Forlje-
neste, k omm er ikke ind und er L oven. 

Medfører l ly kk es lilfæld et en Arbejdsudygtighed , hYi s 
end elige Følge endnu ikk e er h esleml, tilkomm er der fra 
Ud løbet a r den 13. Uge efter Ulykkestilfældet, indtil Syge-
behandlingen er endt , eller indtil Arbejdsudygtighed en nrna 
erkl æ res for at være af bli vend e Beskaffenhed, eller indtil 
Døden maatte indtræde, den tilsk a dekomn e en Dagpenge. 
Denne Dagpenge skal , dersom og saa læ nge fnld s læ ndi g Ar-
bejdsudygtighed er til SLede, ud gø re '3/:, af den tilska dekomnes 
Dagløn , dog ikke over 2 Kr. og ikke und er 1 Kr. daglig. 
Er fra l"ø rste Fæ rd eller sen ere kun Forringelse a f Arbejds-
ev nen til Stede, skal Ydelsen ud gøre en i forhold til For-
ringelsen hereg nel Del a r den Dagpe nge, so m den paagæl-
dende vilde haYe oppebaarel el ler har o ppehaa rel wd fuld -
s tæ ndig Arbejclsudygtighed. 

Ha r Ulykkesti lfæ lde t medført en Arbejd sudyg tigh ed , der 
e rkl æ res for a l ·Yæ re ar hl i Ye n cl e Beskaffenhed (Inva liditet), 
tilkomm er der den til s ka dekomn e en P enges nm , der bestem-
mes eft er hans ell er h endes Aarsløn. E r Arbejd sudygtigheden 
fuldstæ ndig, skal Pengesummen udgøre det 6- dobbelte af 
Aarslønn en , dog ikk e under 1800 Kr. eller over 4800 Kr. 
Er Arbejdsevnen ikkun forringet, skal Penges umm en udgøre 
en i Forhold t il Forringel sens Betydning beregnet Del a f den 
Sum , der Yild e h ave tilk omm et Arbejd eren ved fuld s tændigt 
Tab af Erhvervsev nen. E ndvidere tilkomm er der den Lil-
s kadekomn e en Dagpenge fo r el Tidsrnm a r 1:-1 Uge r. f det 
saa ledes beregn ede Beløb fradrages , Jr,·ad den Lilskadeko mn e 
allerede ba r oppebaa ret i Dagpenge ifølge Bestemmelsen i 
foranstaaende Afsnit. 

Indtræder Døden som Følge a r Ulykkes lil fæld et , tilkom-
mer der den afd ødes efterladte dels en Begravelseshj æ lp a f 
50 Kr. , del s en P enges um , beregnet efte r nedens laaende Reg-
ler. Efte rlader den a fd øde sig Enke eller iøvrigL en enk elt 
rorsikringsberelliget, tilk om mer der denne e l Beløb, syarend e 
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Lil del 4-dobbelle af den afdødes Aa rsløn , dog ikke u11der 
l 200 Kr . e ll e r over 8200 Kr. Ellerl ades der fl e re l'o rsikri ngs-
lierelli gede, beslernmer Raadel, IHorledes del mcv 11le Beløb 
ska l fordeles m ell em disse. 

Tilfalder der e11 tilskadekommen eller en omkomm en 
Arbejders efterl adte i Henhold Lil Overenskomst Pension, 
Und erstøttelse eller an den Ydelse fra Arbejdsgh·eren i An-
ledning a f Ulykkestilfæld et, h a r ha n ell er de efter Loven kun 
Kra v paa del overskydende Beløb, dersom a nd et ikke ud -
trykkeli g er fastsat. Om og hvor stor t et overskydende Be-
løb der fremkornnier, afgøres af Arbejderforsikrin gs raade t, 
der er oprettet i Anl ednin g af den h er omtalte Lov. 

Som den tilskadekom ne ell er omkomnes Aa rsindtæg t 
regnes ha ns sa ml ede Arbejdsfortjeneste i den Virksomhed, i 
hvilk en Ulykkesti lfæld et skele, i Løbet af det Aar, som gaar 
forud for Ulykkestilfældets Dag, derunder indbefattet Over-
slrndsandele, Brug af Hus, Huslejegodtgørelse, Na tura lyde lser 
o. I. Har han ikke været beskæfliget i den paagældend e 
Virksomhed i h ele den nævn te Tid, ell er har h an været be-
skæftige t i en Virksomhed , der efte r si n Beskaffenhed ikke 
driYes Aaret rundt, a nsættes h a ns aarlige Arbejdsfortjeneste 
af Raade t efler Skøn. Har han ingen Løn oppebaarel , ell er 
har Aarslønnen værel mindre end 300 Kr., find er Beregningen 
dog Sted eft er denne Sum. 

Dagløn udfind es derved, al Aarsfortjenesten deles med 300 . 
Naar en ti lskadekomm en vil gøre Fordring paa Ydelse efte r 

denne Lov, maa h an snarest muligt efter Ulykkestilfældet 
'Jade sig und ersøge af en Læge og derefter underkaste sig den 
Lægebehandling, som find es fornøden . Undlades dette, eller 
mod a rbejdes den tilskadekomnes Helbredelse ved Tilside-
sættelse af Lægens Forskrifter, for laber h a n efter Omstæn-
dighedern e h elt eller dehis si l Krav. 

Arbejdsgiveren ell er den , der iøvrigt efter denne LoY 
hefter for Forsikringskrave l, er berettiget ti l at lade den ti l-
skadekomne tilse af en Læge. 

De Krav, so m tilkommer en Arbej der eller hans efter-
ladte efter den h er omtalte LoY, ka n ikke overdrages, pant-
sættes ell er gø res til Genstand fo r Retsforfølgning til Kredilo-
rers Fyldestgø relse. 

Naar en Arbejder e ll er hans efterladte har stillet J{ray 
paa ell er modtaget Pengebeløb i Henhold Lil næ n æ rend e 
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Lovs Bestemmelser, ha r han ell er de dermed give t Afka ld 
paa sa mtidig eller se nere a l knnne rejse Relskrnv imod Ar-
bejdsgiYeren e ll er a ndre i Henhold ti l de gæ ld end e Regler om 
Ans var for relsslrid ig Skacleli I føje Ise. N aa r paa den a nd en 
Side en tilskad ek omm en Arbejder ell er en omk omm en Ar-
bejders efter ladte h a r rejs t RetskraY imod Arbejdsgiveren 
eller andre i Henhold ti l de nævnte Regler, ska l han eller 
de ikke samtidig kunne paaberaabe sig næ rværende Lo v 
e ll er paakald e Raadets Afgørelse, ejhe ll er senere, medmindre 
Raadet, eft er al h ave gjort sig bekendt med Retssagens 
Enkeltheder, paa fremsat Andragende deri ind villiger. 

For saa vidt Ra adet, naa r Sagen er bragt for dette, 
finder Anledning til skriftlig a t meddele ved komm ende til-
skadekomne Arbejder e ller omkomne Arbejders efterladte, at 
han eller de efter [hade ts Mening m ed Føje vil kunn e sag-
søge Arbejdsgiveren e ll er andre i Henhold til den øvrige 
Lovgivning, skal derimod en derefter indl ede t og paadømt 
Retssag ikke være nogen Hindring for, at de paagældende 
senere ka n rejse Krav efter nærværen de Lov, saafrernt de 
ved deres Søgs maal ikke har opnaaet et Erstatningsbeløb, 
so m naa r eller overstiger det Beløb, Raadet i sin Tid til-
kendte den eller de paagældende. Kl ageren bliver der i saa 
Fald at meddele fri Proces ved Raad ets Foranstaltning. 

Arbejderforsikringsraadet, der som nævnt er oprettet ti l 
at ordne de ifølge h eromh a ndlede Uly kkesfo rsikrin gslo v op-
staaende Forhold , bestaar af 7 Medlemmer (1 af Kongen 
udnævnt Formand, 2 af Kongen udn ævnte Medlemmer, af 
hvilke det ene ska l være Læge, 2 Arbejdsgivere og 2 Arbej-
dere). Valget gælder fo r 6 Aar ad Gangen. 

Ethvert Ulykkestilfæ ld e i de und er Loven hørende Virk-
somheder, som anlages a t ville m edføre Kray efter denne 
Lov, skal af Virksomhedens Indeh aver ell er den , som paa 
h a ns Vegne paa Tidspunktet fo r Ulykkestilfældet forestaar 
sa mm e, snarest mulig og senest inden 8 Dages Forløb a n-
meldes til Raad et , ledsaget af den behandlend e Læges Attest. 
Har Arbejdsgiveren afslultet Forsikring m ed et anerkendt 
Selskab, indtræder dette so m Part i Arbejdsgiverens Sted ved 
de Forhandlinger og Afgørelser som Anm eldelsen medfører. 

Raadet afgø r bl. a. om et a nm eldt Tilfælde begrunder 
Krav i Med før af den hero mta lte Lov, om Størrelsen af de 
Ydelser, der lilk omm er Arbejderen e ll er h a ns efterladte. 



Spø rgs maal cl 0111 e l anme ldt Tilræ lde begrund e r Krav i :\fed -
l'ø r a r den hernrnlall e L o\", knn ind a nkes til lncl enrigsmini -
sler.ie ls Afgø re lse . Ankefr is te n e r 1--1, Da gt' l'rn de n 0 111 Af-
gø re lse n l"ra Hc1adel se ndt e Unde1"1"elni 11 g. 

Den P enges um , so111 Raaclel \"ed s in Ke nde lse fasls :t'Ller 
for lnYaliditet a r slø rre e ll e r mindre Grad , e r den paawcl -
cl e nde, h vis det er en Mand , der h ar fyldt !30 Aar, men ikk e 
fii'i Aar, bere tti ge l til eft e r sit egel Va lg al faa udbeta lt e ll e r 
o m sat Lil Livre nle. For i\fæ nd , de r e r yngre ell e r ,eldre e nd 
a nl"ø rl, e r Raa det bere tti gel til a l indk øbe Livrenle, se lv 0 111 

den pa agæ ld end e rnaatte roretræ kke Udbela lin g . Dersom 
Raadel af He nsyn til e n I1walids sjæleli ge Tilstand find er , 
n i Udbela li ng af Summen rnaa a nses utilraacte lig, ska l L iv-
rente uncler a ll e Ald ers forhold indk øb es. 

Den P engesum , som Lilkend es KYinde r og um y ndige 
Person er, komm er den ell e r de paagæld end e til gode paa 
d en iVlaade, som Raa del maatte bes te mm e so m d en he nsigts-
m æssigsle. 

Raadet ka n paa lægge Arbejdsgivere n ell er Forsikringssel-
skabet al udbe tal te den til skadekom ne elJer de efterladle For-
s kud paa de n dem Lil lag te P engesurn , naa r denn es Udbe ta lin g 
a l" en e ll er a nden Gru nd h e nstaar. 

14 Dage eftr r a l be la lin gsplig tige e r underrelle l om Stø r-
re lsen nf del Be lø b l"or blive nd e Arbejdsudyg tighed e ll e r for 
Død ska l rl et væ re indbelall Lil Raadet, rl e r rlereft er sørge r 
for Yid ere Udbe ta lin g umidd e lbart Lil de paagældend e. 

Ti l a l ove rLa ge de Forpligtelser, som elle r ove nn æY nl e 
Ulykkes f"or sikringslov evenlu elt k a n komm e Lil a l lnil e paa 
Privatban ern e i Da nmark , har disse dannel »Danske Prirnl-
bnn e rs ge nsidige Uly kkes for sikrin gs fore nin g«, hvis Love Yi 
n edenfor ge ngive r. 

Foreningen h a r \" ed Udga n gen a[ Regns kabsaa ret 1912 
- 13 e n Formu e af ca. 73,000 Kr. I de senere Aar er pa a 
Grund a f Kassens gode Sta lus Præ mi en opkrævet med ""/-1 
saa vel l"or ct e faste Funklionæ rer s so m [or de dag lø nn ed e 
Arbejderes Vedkommende. 

* 1. Fo renin ge ns Nay n er »Da nske Prirntba ners gen-
s idi ge U lyk kesfor si kri ngsfo renin g «. 
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§ 2. Foreninge n ove rtager for de J ernbnneselskaber, 
so m indm e ld er sig i sa mm e, de l l"uld e An sva r efter Lo\" ar 
7. J an uar 1898 o m Arbejderes Fo rs ikrin g m od Fø lge r af 
lHykkes lill"æ ld e ved visse Virksomh ed er . 

Banese lskaberne er dog fo rpli gle t Lil hve r især og l"or 
ege11 Regning a l udrede d e i Lovens s 5 Nr. 1 foreskrevn e 
Dagpenge til de skadelidte blandt deres fast a nsntte P erso-
nale (jfr. § 10). Forsømm er noget Selskab dette, udredes 
Beløbet af Foreningen mod Regres til det pnagældende Sels kab. 

Dngpenge efte r Lovens § 5 Nr. 2 udred es af Foreningen . 
§ 3. Foreningens Medl emmer hæfter E en for Alle og 

Alle for Een for Opfyldelsen af Foreningens Forpligtelser, 
og ingen k an ved at udmeld e sig af Foreningen fri sig for 
delle Ansvar, forinden Risikoen for de t Tidsrum, hvori de 
har været Medlemm er, er udl øbet og nfviklet. 

Udmeldelse kan kun ske til den i § 5 angin1e Tid og 
med den deri bestemle Frist. 

§ 4. Som Medle mmer optnges danske Privatbanesel-
sknber m ed de af disse beskæftigede Funktionærer og Ar-
bejd ere, der [alder ind under Lovens Bestemmelse, dog at 
ogsaa saadnnne Funktionærer, lwis Lønning er oyer 2400 Kr. , 
forsikres , som om Lønningen kun a ndrog delte Beløb . 

Naa r n ye Medlemmer indlræder, efter at Foreningen er 
traadt i Kra fl , S\"ares ved Indlrædelsen en procentvis Andel 
i det ved Udgn ngen af del foregaaende Regnskabsaar op-
sparede Reservefond , m en delle Tilskud kan fordeles paa 5 
Aar. Dog svnres delle eventuelle Tilskud ikke, naar ny a n-
lagte Jernban er indtræder straks fra Driftens Begy ndelse. 

§ 5. Forsikringe n Lræ der i Krafl ved Indm eldelse n og 
vedva rer, indtil den m ed 6 Maaneders Varsel opsiges til Op-
hør med Udga ngen a r et Regnsknbsaar. 

Indberetning til Arbejderforsikrin gsraadet gives dog for 
hyert Kalend erna r . 

§ 6. Foreningens Regnskabsaar r egnes fra lste April til 
31te Marts, førsle Aar dog fra Stiftelsen indtil 31te Marts 
1900, og b etal es derfor i d etl e Aar Præ mie for 5 Fjerdingaar. 

§ 7. De anrlige Præ mier e rlægges første Ga ng ved Ind-
tegningen, og da for 5 Fjerdingnar, og skal se nere væ re ind-
betalt forud inden h vert Aars l sle Juli. Anmelder et Medlem 
Forøgelse af Funktionærer, e rl ægges ct e n h ele aarlige Præmie, 
hvis Anmeld elsen er for Tid en inde n lste Oktober, ellers 
den halve Præ mie, og det samme gælder ved Indm eldelse a f 
nye Medlemmer. 

§ 8. Udtrædende Medl emmer har ikke Kra Y paa Andel 
i Foreningens iVIidler. 

§ 9. Generalforsamlingen h ar den h øj este Myndighed i 
Foreningens Anliggender ind enfor de Græ nse r, der er fastsat 
ved Foreningens LoYe. 

§ 10. De n ordin æ re Generalforsamling fastsæ ller den 
\) 
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aarli ge Prrcmie. Denn e a nsælles til et beslernl Be løb af hverl 
for Døds[ald forsi kret EL Tusinde Kron er , førs te Gang 2 1/ -2, 
Kr. l"o r Fnnklion æ rern e og 8 [{ r. 35 Ø re [or de daglø nn ede 
Arbejde re. Ansrc lte lsen gæ ld er, indtil Gencra ll"o rsamlingen 
fora1~drer d ens Størrelse, 111 edrni11dre de Lilsledevæ rencl e Nlid -
ler ikke k a n dækk e d e indlrul"n e Skader, i hvi lkel Tilfælde 
Bestyrelsen er bemyndigel til a l indkræve forhøjet Præmi e 
efter Behov indtil næste Generalforsamling. 

So m »daglønnede Arbejdere « betragtes ikke raste Arbej-
dere selv o m d eres Løn b eregnes p r. Da g, men kun saa-
da111~e løse Folk , som a ntages af J ernban erne til enke lte 
Tider eller enkelte Arbejder, hegræ ndsed e altsaa enten m ed 
Hensy n til Antagelsestid eller Arbejde. 

I-Jyerl Baneselskab opgiver ved Aarels Udgang, hvor 
ma n ere saadanne Arbejde re, de r h ar yæ ret antaget, og den 
disse::, udbelalle Løn , hvo refler Præ mien indbetales, a ltsaa 
bag ud. . 

Præmien for de daglønned e ArheJdere beregn es saaledes, 
at der ikke betales for h ve r enkell Arbejder, m en a l samt-
lige Arbejd sdage, lnor Arbejde er udfø rt for sa mm e Da g-
beta lin g, regnes sam m en, og a l der derpaa svares 1 Aars 
Præmie a f 300 Arbejdsdage, saa al a ltsaa f. Eks. naar der 
ved en J ernba ne er a rbejdet i 3000 Dage a 3 Kr . pr. Dag, 
beta les Præ mien for 10 Arbejdere i 1 Aar a 10 Kr . 72 Øre, 
altsaa 107 Kr. 20 Øre. Dog betal es for overskydende Ar-
bejdsdage so m for en h el Arbejdslid. 

H vad a ngaar Forsikringen af Funktionærer, da er det 
ecrenllio Stillingen som er Grundla ge t for denn e, saa at en 
lorflvllelse af 'e n ' a nden Person til en Stilling, h vis tidligere 
Ind el;aver va r for si kret, ikke m edfø rer n y Forsikring, om 
end Indberetning ska l ske om det passerede. 

Ved Forhøjelse i Løn betales Præmie for det Beløb, hrnr-
med Farsi kringen eventuelt fo rhøjes, og a ltid for et h elt Aar . 

§ 11 . Ordenllige Gen eralfors? 111linger afholdes hv e1: t 
Aa r i September Maa ned efler io rudgaael Anm eldelse hl 
samtlige Medlemmer m ed 3 Ugers Varsel. 

Samtidig sendes disse Fortegnelse ove r, hvilke Sager der 
bliYer at forhandle . 

Paa Generalforsam lin gen fremlægges Regnskabern e for 
del forløbne Aar til Decision , medens der forøvrigt kun kan 
Lages Beslutning o m d e Forslag, h voro m Meddelelse er sendt 
1\!Jecl lemm erne. 

Medlemmer, der ønsker Forslag frem sa t paa Genera lfor-
sa mlin gen , s ka l tilstille Besty relsen disse inden h vert Aars 
l sl e Augus t. 

§ 12. Overordentlige Generalforsamlinger ka n indkaldes 
paa sa mme Maade og med sa mm e Varse l, naa r Bes ty re~sen 
finder del nødvendigt, ell er naa r G Med lemm er derom rnd -
giYer skrift lig Begærin g. 

.l 

§ 13. Niecll emm ern e h a r paa Genera lforsamlingen 1 
Stemm e for hve rt paa h egy ndl Forsikringsbeløh ved Døds fa ld 
a r 100,000 Kr . 

R l -J-. Ge ne i-a lforsa111li nd en va:lge r en Diri ge nl, de r led er 
Mødel og a l"gø r a ll e Spørgsm:1a l om Sage rn es Behandlin g og 
Stem mea rgi Yni ngen . Genera ll"orsam I in gen vælger Revisor, der 
ogsaa kritis k gennemgaar Regnska be t. 

Reviso rs Løn faslsæltes a f Generalforsa mlin gen . 
§ 15. Til Vedtagelse af Beslutninger, der angaar : 
Forandringer i Foreningens Love og Vedlæg!, 
Udvide lse a f Selskabets Virksomhed , 
Ophæ yelse a f tidligere Genera lforsamlingers Beslutninger, 

udkræves, at over Halwlelen af de interesserede Baners Stem -
mer a fgives derfor. Alle a ndre Afgørelser træffes med sim-
pel Stemmeflerhed. 

§ 16. Over hvad der paa Generalforsamlingen forhand-
les, deriblandt alle af Fo rsamlingen fattede Beslutninger, op-
tages en Protokol , der undersk rives af Diri genten og Besty-
relsen , og hvoraf en Udskrift tilstill es samtlige Medlemmer. 

17. Foreningens Anli ggender ledes al' en Best yrelse, 
bes laaend e ar :"'i Med.l emm er , nemli g 3 Bestyrelsesm edlemm er 
og 2 Drifls bestyrere, d er vælges af Generall"orsam lingen med 
simpel Stemmefl erh ed . Des ud en Yælges 2 Suppleante r, deraf 
1 Driftsbes ly rer. 

§ 18. Besty relse n ha r hele Lede lsen og Kontrollen med 
H ensy n til Foreningens Forrelninger og Anligge nder und er 
Ansvar for Generalforsa mlin gen. 

§ 19. Bestyrelsen vælger selv sin Formand , de r tillige 
er Kasserer og bar al drage Om so rg for a lle Indbeta linger 
og Udbetalinger og for Anbringelse af Foreningens Formue 
paa h ensi gl~m æssigste Maade. 

Der till ægges Formanden et Beløb aa rligt , lri'Oraf denn e 
afholder Udgifter til Porto, Papir og Medhj ælp. Beløbets 
Størrelse fastsættes af Generalforsamlingen . 

!øvrigt er Bes tyrelsen ul ø nnet , men erhold er direkle d-
læg, derund er Befordringsud gifter, refund erede og i Diæter 
10 Kron er pr. Rej se- og Møcledag. 

§ 20. Bes lyre]sens Medlemmer og Suppleanter yælges 
paa 5 Aar, m en lwert Aar a fgaa r e l Medlem , saa at Ræk ke-
føl gen fø rste Gang beslemmes ved Lodtræ knin g. 

§ 21. Senest 6 Uger efter Regnskahsaarels Udlø b ska l 
Regnskabe t fo r det forløbne Aar være afsluttet og afgivet til 
Revisor, der h a r a t gen nemgaa Regnskabet og tilbagesend e 
det m ed sine Bemærkninger inden 4 Uger. 

§ 22 . Afskrifl af Regnskabet m ed Revisionsbemærk-
ninger til still es Medlemmerne h verl Aar ind en .Juli Maaneds 
Udga ng. 

§ 23 . Foreni nge ns Virksom h ed begynder den 15de J a-
nua r 1899 . 



Sa mlli ge ved Priva lha nern e ras l a n sa tt e er i F o r-
en ingrn forsikrel m od Uly kkes lill'a: ld e sa:ive l so m 
u de nf o r T ,i e t1 es l e n. Ekstraa rhcjd erc derim od kun n•d 
Uly kk es till'æ ldc l'oraa rsage t ved Arbejd e i Ball ens T,i enes le. 

6. Bestemmelser angaaende værnepligtigt Post-, 
Telegraf-, Telefon- og jernbanepersonales 

midlertidige fritagelse for Møde ved Krigsmagten 
i Mobiliseringstilfælde. 

§ 1. Henhold til Kon geli g Anordning a r 23de Juni 
1905, § 8, om Fo ra nstaltnin ger Lil Kri gs mag tens hurtige 
;\fobili se rin g h ar F orsva rsminis leren midlertidig frit age t eft er-
nævnle hj emsendte værn epligtige, som indk ald es ved Mobili-
serin gso rdre, fo r Møde Yed Krigs magten, saa læ nge de er fas L 
an satte i P ostvæsenels, Stats telegra f\- æsenets, Statstelefon væ-
senets, private T elefo nse lska bers, Sta tsba nedrift ens ell er pri -
ya te J ernba neselska bers Tj enes te, nemlig : 

a. Hærens m enige i P ostvæse nels Tj eneste l'ra del Tid s-
punkt, da de overføres i F ors lærknin gen ; 

h . Hæ rens yærnepligti ge Befa lin gs mænd o. I. sa mt m enige 
i Statste legrafvæsenets, Statstelefo nvæsenets og priyate 
T elefon selskabe rs Tj eneste, for saa vidt de ikke h enh ører 
til de J y ngste Aa rga nge af Linien ; 

c. Hærens værneplig tige Befali ngs mænd o. I. sa mt m enige 
i Sta tsbaned ri ftens eller priva te J ernba neselskabers Tj e-
nes te, uanset om de h ører til Lini en ell er F orstærknin-
gen ; 

cl. Søværnets værn epligtige i Post -, T elegra f-, T elefon- ell er 
J ern ba netj en este, ua nset om de h ar opnaaet Befalin gs-
mandsgrad , samt om de h ører til Linien ell e r Forstæ rk -
nin gen. 
E nd videre frit ages midler tidigt fo r Møde ved Krigs mag-

len ved Mo biliserin g Hærens og Søyærn ets hj emsendte værn e-
pligtige Befa lings mæ nd o. l. sa m t menige, an sa tte ved Sta ts -
banerne so m Aspi ranter eller so m Stationsa rbejdere, uan set 
om de hø rer til Lin ien eller F orstæ rknin gen . 

§ 2. Ti dspunklel fo r deres Møde ved Kri gs ma gten vil i 
paakommende Tilfæld e blive fas tsa t af Forsva rsmini steren --
eller eventuelt af den i vedkomm ende La ndsdel h øjstbefal end e 
Officer - naa r deres F orblive n i Post -, T elegraf-, T elefon-
eller .Jernba netj enes len ikke læ nge re skønn es al Yære til 

Kri gsmaglens T arv ; de Myndigh eder, unde r h vem de er a n-
satte, foran s la ller da , at de uophold eli g afgaa r til Kri gsm ag-
Len m ed forn ødn e Bevisli gheder fo r, a l de h ar være t tilbage-
h oldt i Pos l- , Telegraf-, T elefo n- ell er J ernba nelj enesten (jfr. 
§ 6, sidste Stykk e). !øvrigt sk al de nævn le Myndigh eder saa 
vidt muligt drage Omso rg for, at de be timelig t rækkes bort 
fra saadanne Sleder, der ka n ventes besat af Fjenden . 

§ 3. Om de P ersoner, der saaledes er fritagne, skal de 
militære Afdelin ger , Yed h vilke de paagæld ende i det givne 
Øj eblik staa r i Numm er, und errettes paa F ora ns ta ltning af 
vedkomm ende Direk to rater ell er Bes ty relse r, og kun de, for 
hvem dette e r sket , ka n lilbageh oldes. 

Underretningen ska l gives ufo rtøve t, naar Berettigelsen 
Lil Fritagelse n (jfr. § 1) indtræder. Saafreml de fo r Møde 
fritagne ige n afgaa r fra den n æynte Tj eneste, m edens de 
endnu h ører til Krigs maglen, skal der ligeledes s tra ks gives 
de ovenn æ vnte militæ re Afdelinger Und erretning dero m . 

§ 4. Den fo reskrev ne Underre tning s kal gives i F orm 
a f et Bevi s, so m udfærdiges og indsendes h enh oldsvis af 
Generaldirektoratet fo r P os t- og Befordrin gs væsenet, T elegraf-
direktoratel, den T elefon selska bsbestyrelse og den Sla tsbane-
a fd eling eller J ernba nebeslyrelse, under hvem den paagæl-
dend e er ell er sidst va r a nsa t. 

§ 5. I Bevise t a nfø res den paagælclende m ed sin mi li-
læ re Betegn else, der findes i h a ns Mødefalin g, eller, hvis han 
h ører til Søværn et, i h a ns Hj em sendelsespas . Lægdsrulle-
belegnelsen skal derim od ikke a ngiYes. 

Umiddelbart und er h a ns Betegnelse anføres »E r fas t a n-
sat « eller efter Om stæ ndigh ederne »E r ikke længer e fas t a n-
sal « i vedkommende Tj eneste. F or de ved Statsba nerne 
a nsatte Aspi ra nter eller Slatio nsarbejdere a nføres : »E r a nsa l 
so m Aspirant (Sta tion sa rbejder)« eller eft er Omstændi gh edern e 
» E r ikke læ ngere ansa t so m Aspi ra nt (Sta ti onsa rbejder)« . 

Blankett er til di sse Beviser, paa h vilken Bes tem melsern e 
om deres Ud fæ rdigelse og Indsendelse er optage t, ka n faas i 
Kri gs minis leri et paa umidd elbar Henve ndelse fra Di rektora-
terne, T elefonsels kabsbes ty relsern e og J ernba nebes tyrelsern e. 

§ 6. De omha ndlede værnepligtige er , naar de l forlanges 
ved deres An sættelse i eller Afgang fra Pos t- , T elegraf-, T ele-
fon- eller J ernba nelj enes le, fo rpligte t til at fremvise deres 
Mødebefalin g e ller , hvis de hører til Søværn el, deres Hj em-
send elsespas for den My ndighed, der ska l udfærdi ge Beviset 
for dem. De skal derhos un de r Strafa ns var iag ttage fø lgend e, 
saa læ nge deres fas te Ansæ llelse i Pos l-, Telegra f- , T elefon-
ell er J ernba netj enesten va rer : 

Bli ver de indka ldt ved Mo biliserin gso rdre Lil Møde ved 
Krigs uiagten, rn aa de ikke ucl ebliYe fra denn e ud en al h ave 
modtage t P na la~g derom a f deres F o resa tte ved Pos l-, Telegra l'-, 
T elefon - ell e r J emba nelj enesten : de maa dereft er ik ke fo rlade 



Pos l- , T elegraf-, T elefon - eller J ernbanetj en es len rø renct de 
gennem de samme foresaHe faa r Paa læg om a t afgaa. 

Møder de som F ølge h eraf for sent ved Krigs maglen, 
skal de kunne godtgø re, a l deres Udeblive lse h a r værel lovlig, 
hvilket kan ske Yed, at de medbrin ger deres Bes kikkelse i 
Post- , T elegraf- , Telefo n- ell er .J ernba netj enesten ell er, hvis 
denn e ikke haves ved Haa nd en, en Erklæring fra deres fore-
satte i nævnte Tjenes te, om de har været tilbageholdte. 

§ 7. De paagældende Direkloraler, T elefon selska bs- eller 
J ernbanebestyrelser sk a l h ve r inden for sit Omraade gø re 
deres undergivne bekendl med de ovenfor givn e Forskrifter. 

§ 8. Skulde tru ende poliliske Forhold bevirke Indkal-
delse af ;\fandskab, uden a t der udstedes Mobiliserin gsordre, 
a ltsaa ved eks traordin ære, ell er eyentu elt ved almindeli ge Ind -
kald elsesordrer, vil de omha ndl ede Person er ordenLligYi s bliYe 
forbi gaaet ved Indkaldelsen. 

§ 9. Disse Bes temmelser skal træde i Kraft den 1. Sep-
tember 1906, fra h vilket Tidspunkt ældre Bestemm else r om 
delte Forhold h æves, for saa vidt de ikke er optagne h er. 

7. jernbanekøreplaner. 

E n J ernba nes Kørepla n h a r Yi sse i\faader a ll ved Ba-
nens Anlæg faa et sin Kara kter . Smaa Stignin ger, fl ade Kur-
ve r og Dobbeltspor giver Muligh ed for en god Kørepl a n 
m ed mange og hurti gkørend e Tog, der ikke sinker hvera ndre 
ved tvun gne Krydsnin ger paa Stationerne, h vorimod slærke 
Sligninger, skarpe Kurver og Ba nens Egenska b som enkelt-
sporet gør cl et vanskeligt al lægge en fyld es tgørende J em bane-
køreplan . !øvrigt er del enk elte T ogs Befordrin gs lid sa mmen-
sat af Køretider og Holde lider. Køretiderne udregnes und er 
Hensy n til Ba neliniens SLigninger, Lokomotivern es Træ kke-
kraft, det paagældende T ogs Størrelse (Vægt) og Kara kter , om 
T oget skal sta nd se hy ppi gt und er vejs eller ka n køre længere 
SLrækninger ud en Sta nd snin g m . m . Hold elidern e fastsæ ttes 
efl er del Arbejde, som T oge L skal udføre paa Stationern e, 
men da dette ka n være forskelligt paa de fors kelli ge Dage, 
og ma n ikke kan veksle med Kørepla n med korte Mellem-
rum , nødes ma n til al reg ne med Genn ernsnilstid er, so m kan 
overhold es del la ngL ove rvejend e Antal Dage. Hver Ga ng el 
Tog ska l ho lde und ervej s, fo rsinkes det i F remrøreisen for-
uden af H oldeliden yderlige re ca. 2 ;\Jinuller ved a l brin ges l 

fra fuld F a rl Lil Sla mi sning og atter op paa [uld Fa rl efter 
Opholdet. 

Naar en Kørep la11 ska l ud arbejdes, frems tilles den fø rst 
grafi sk F orm paa el derlil indrettet k rndrati sk Stykke Pa-

pir, hvorpaa Tidsinddel ingen fra Kl. 12 Na t til Kl . 12 Nat 
a ngives langs en va ndrel Lini e og Station ern es Navne 
paa venstre og h øjre Side. I det saa ledes dannede Net 
indtegnes nu T ogene ved Hj ælp af Lini er, der er a f for-

Maalestok TOT LCOl(Jdune 
,o 20 Jo Kl m. 

..ilfaalestok ror Juiern.e. 
60Min. 30 3Timer 

skellig T ykkelse efler Toge nes Arl (Iltog, Personlog, Godstog). 
Ved Hj ælp af en saada n gra fl sk Pl a n foar ma n el kl a rl 
Overblik over de T og, der Lil forskellige Tider a r Døgnet 
kører paa den paagælde nd e Stræknin g, og bliver nav nlig i 
Sta nd til a l bes temm e, h vo r T ogeue ska l krydse h ina nd en , 
e ll er lnor T og a r højere Ra ng ska l sk affes fo ru d for et lang-
so mm ere kørend e T og (OYerh alin g). Forude n Angive lse ar 
Togene indehold er en gran sk Kørepla n for s lørre Ba nelinier 
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o n e ogsaa Oplys ning om Baneli niens S Li gnin ger, o m Slc1 Lio-
11 ern es Udrustni ng med Vandkraner, Drejeskiver o. s . v. Paa 
Grund lag af den grafiske Kørep la n udarbejdes da saave l 
Tjenestekøreplanen som Opslags køreplan ern e. 

Ornstaaende Figur Yiser et Stykke af en gra fisk ·Frem-
stilling a f en til fældig va lgt Kørepla n. 

Den for de da nske Statsbaner gældende Tj enes tekørep la n 
ind ehold er fo ruden selve Køreplanen med Angivelse af To-
gen es Karakte r, Krydsninger 111 . m . : 

1. Tabeller over det Anta l Vognladnin ger, som Lokomo-
tiverne kan fremfø re. 

2. Tavle over de ubetinget størs te Hasti gheder, hvorm ed 
del till ades al fremføre Tog paa de forske llige Ba ne-
stræk ninger sam L den største Hastigh ed, lHormed del er 
tilladt a t køre gennem Sta tion erne. 

3. T avle, visende h vo r stor en Del af Toge nes Vogna ksle r, 
der ska l h ave betjente Brem ser (Vakuum eller Skrue-
bremser). 

4. Bestemmelser a ngaaende Beskyl telsesvognes Anve nd else. 
Opslagskøreplanern e frem still es nu af de llesle Baner i 

rl en samme Form, nemli g m ed Sla tionsnavnene i en Mid le-
kolonne og til højre derfor fra neden opad og Lil Yenslre 
fra oven nedad Afgangs tid erne angint. Tidsa ngivelserne 
er a ngive t saaledes, at T id en m ellem 6,00 Aften og Kl. 6,00 
Morgen er a ngivet ved Understregni ng af Minullallen e. Man ge 
Steder b ruges del al lade de Køreplan er, som Ej end oms-
ban en opslaa r paa sine Stationer, Lrykke paa guIL Pa pir, for 
at Publikum le ttere kan find e dem me!Jem de a ndre Op-
slagsk ørepl a ner fra fr em mede Baner. Foruden Angivelse a f 
Togtid erne ind ehold er Kørepl a nerne Oplys nin g om hvilke 
Vognklasse r, der føres af de fo rskellige Tog, om der m edføres 
Sovevogne, Res ta uralionsvogne og andre for de Rejsende vig-
Lige Oplysninger. E ndvidere er Køreplanern e ofles t forsyne l 
m ed e l Ko rt over del Banenel, for hvilket de gælder. Fo r-
ud en de officielle, af Ba nerne se lv udgivn e Kø replaner find es 
ogsaa en Mængde and re, der enlen kan omfalle el h elt La nds 
eller en h el Verdensdels Samfærdselsvæsen -- herund er Da mp -
skibe. I Danmark udgiYes Lo Gange aa rlig (1. Maj og 1. Ok-
tober) af Genera ldirek ti onen for de da nske Statsba ner en 
Køreplan , ind eh o ld end e Kørepl a n fo r S ta lsban ern e og de pri -
Ya le Baner i Danmark, Togfo rbi nd eJser med Nabo la nd ene og 

Rejseforbind else r mell em København og vigti gere Steder i 
Udl a nd et. E nd videre udgives i Danmark »Fabers Rejselis te «, 
»Da nm ark s Befordrin gsj ourna.1" m. fl . ; fo r Norge »Norges 
Kommunik a tioner « ogsaa omfattende Dampskibsruter, udgaar 
en Gang ugentlig; for Sveri ge »Sveriges Kommunikationer « ; 
for T yskland den af den tyske Rigspoststyre lse udgivne 
»Reichs-Kurshuch « og i mere_ sa mm entræ ngt Form »Hend-
sch ells T elegra ph «. 

Da J ernba nern es Trafi k i Reglen er for skelli g efler Aars-
Lid erne, id el Perso nfærd se len selvfølgeli g er stærkest om Som-
m eren og Godsfærdselen s tærkest om Vinteren, h a r der i 
Tid ens Løb ud viklet sig to Køreplansperioder, hvoraf Sommer-
perioden omfatter Tiden fra I . Maj Lil 30. September og 
Vinterperioden Tiden fra l. Oktober Lil 30. April. 

E n J ern ba nekøreplan s Formaal er i første Række at 
skaffe gode Forbindelser mell em Byern e og deres Opland , 
med Landets Hoveds ta d og m ed andre Tralikcenlre, f. E ks . 
Ind - og Udfø rselshavn e ; end vide re passende Forbind elser til 
Sid elinier eller a ndre Ba ner, derunder de efter Omstæ ndig-
hederne bedst mulige Langvej sfo rbind else r til Udlandet. H vor 
Yidt disse forskellige Opgaver kan løses paa tilfredsstillende 
l'vl aa de er nærmest a fhæ ngigt af den enkelte Banes økono-
mi ske Sta tu s, der igen afhæ nger af Befolkningslæ theden og 
andre Aarsager. 

Den stærke Trafik, der i vo re Da ge find er Sted fra Land 
Lil La nd , h a r endvidere m ed ført, at de enkelte Ba ner ikke 
m ere, i a lt Fald ikk e for Hovedtogenes Vedkomm ende, ka n 
opstill e deres Tog efter ege t Beho v, m en rn aa retle sig efter 
and re Ba ners Tilslutnings lid er. For a t orclne disse Forhold 
paa tilfredsstillende Ma ade finder der Køreplanskon ferencer 
Sted , hvo ri de lles te evro pæiske Ban ~r deltage r, og h vor Ba-
nern e enes om a t opstill e korresponderende Tog. Herved er 
del bl eYet muligl at køre fra den ene E nde af Evropa til 
den a nd en ud en_ s tø rre Ophold paa Til s lutnin gss ta tio nern e, 
bva d der selvfølge lig er Lil sto r Nytte for Rejselivets Ud-
viklin g. 

Som Hovedregel gælder , a t inlet af de Tog, der er op-
fø rt i den o ffentliggjo rte Køre1j la n for P ersonbefo rdringen, 
maa borlfalde ude n sær li g rninislerie l Tilladelse, medmindre 
Naturbegiven heder ell e r a nd en tvin gend e Magl gø r Toge ts 
F remførelse umulig. Intet planm æssigl Tog, der er bes ternl 



Lil Befordring a f Persone r, rna a forlad e en Slalion før den i 
den offentliggjorle Kørepla n angivne Tid. 

I nøje Tilslutning til Kø replanern e ligger det nær al 
om La le 

8. Kørehastigheden 

paa Ba nem e., den Hurtighed, b vor med Togen e Lil bagelægger 
Kørslen af en vis Afs la nd i et vist Tidsrum . H as li gheden , 
der ka n opnaas, er afhæ ngig af Banelegemets Tilstand og 
Bygning, af Stigninger og Krumninger, Lokomotivernes Yd e-
evne, Materiellets Tilsla nd , Anla llet af de betjente Togbremser, 
Afstanden mellem Stationern e, Strækningens og Banegaa r-
den es Forsyning rn ed Si gnalindretnin ger samt Togen es Stør-
relse og Vægt. 

For Statsbanern e i Da nmark gælder følgende Bestemmelser 
om Kørehastigheden : 

1. Kø rehastigheden maa a Id rig overs tige d en Grænse, som 
a. er fastsat for de enke lte Lokomotiver i Henhold til 

deres Konstruktion, medmindre Kørslen foretages for 
at prøve visse Dele a f Ba nen eller Materielle t, 

b. betinges af Togets Størrelse af Bremsern es T a l, Be-
tj ening og Fordelin g, eventuelt af Lokomotivets Plads 
i Toget, 

c. belinges af visse Banest ræ kningers særlige Til s tand 
eller af sær lige Bestemm else r, som maalte yæ re givet 
for visse Banes træknin ger. 

2. Disse Betingelser forudsa tte, ska l den slørsl Lill adle Ha-
s ti ghed slaa i Forhold til Overbygningens Styrke, saa-
led es at den for en indby rdes Svelleafs ta nd (regnet fra 
Mid le til Midte) af h øj s t 975 mm fastsælles : 
naar Skinnerne vejer mellem 15 og 20 kg pr. m til 45 

km i Timen. 
20 » 30 >) pr. m til 70 

km i Tim en. 
30 kg. eller d erover pr 111 til HO 

km i Timen. 
3. P aa uindhegned e Ba ner maa Kø rebas ligheden ikk e over-

stige 45 km i Timen. 
4. ;\'aa r et Tog k ører igenn em Sporskillekmver, s ka l Kø re-

bas ligh eden formindskes i passe nd e Grad. 

1 :rn 
5 . Naa r et Tog køre r over Drejes kiver e ller SYingbroer, 

maa Køreh as ligh eden h øj st være 25 km i Timen. 
6. Naar del L okomoti v, so m e r i Spidsen for Toge t, kør er 

m ed T end ere n fo rres t, m aa Kø reha stigheden ikke over-
sti ge 45 km i Tim en. Denn e Inds kræ nknin g gælder ikke 
for T enderl ok omotiver , ej h elle r for Loko moliver, der e r 
særlig indrettet Lil al løbe sikkert i begge Retnin ger. 

7. Særtog, so m ikke er signaliseret e ller anmeldt for Be-
vogtningsperso na lel, m aa ikke fremføres med s tørre Ha-
stigh ed end 25 km i Timen , m ed m indre ga nske sær-
lige Omstændigh eder (Hj ælp til fornl y kkede Tog o . lign .) 
gø r en hurtigere Fremtørelse nød vendig. 

8. Arbejdstog maa ikk e fremfø res med s tø rre Hasti ghed end 
25 Kilometer i Timen, m ed mindre der er draget Om-
sorg for Bevogtnin g a f de offenllige O verkørsler , som 
Toget skal k øre fo rbi, i h vilkel Tilfælde Hastigheden 
kan forhøjes Lil 45 km i Timen. 

9. Naar den gennemgaaende Brem se bliver utj enstd ygtig i 
et Tog, d er e r normeret med samm e, ka n Kø rslen dog 
forts ættes med uforandret Køreh astighed , naa r Betj enin-
gen af det bes temte Anta l Bremser sker ved H aa ndkrafl, 
og Toget er forsynet m ed genn em gaaend e Indretnin g 
ved Hj ælp af hvilken d e rejsende og Togpersonalet ka n 
give Lokomolivfø reren Signal til a t sta ndse T oge t. Fin-
des in gen saada n Signalise rings-Indretnin g, maa Kø re-
h asiigheden ikke oversti ge 60 km i Timen. 

10. Naar der giYes Signa l Lil langsom Kø rsel eller d er be-
m ærkes en Fo rhindring paa Banen , s kal Kørehas lig-
heden forminds kes i passende Grad . 
I T ys kland f. Eks. løber 8 Tog m ed en Gennemsnilsfarl 

a f mere end 80 km i Tim en uden Sla ndsning indenfor 160 
km Afstand. 23 Tog lø ber over 150 km ud en Standsning, 
deraf 6 med over 70 km Hastighed, m en ingen la ngsommere 
end 60 km i Timen. De læ ngsle Strækninger, d er Lilbage-
lægges uden Stand s nin g er ; Berlin - Hamburg (287 km), MLin-
cben- Wftrzburg (277 krn ), Berlin - Liegnitz (264 km), Berlin 
- Hanno ver (254 km) og Breslau- Frankfu rl a. cl. Oder 
(248 km). 

Ved d a nske PriYa lba ner er der angaa enct e Kø rehas li g-
heden truffe t l'ø lgend e Bes le rnm elser : 

1. Kørehastigheden rn aa a ldri g overslige d en Græ nse, som 
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11. er fas lsa l fo r de enkelte L okomo ti ver i Henhold Lil 
deres Konstruktion , med mindre Kørslen fore tages 
for at prøve visse Dele a f Ba nen ell er Ma teriellet, 

b. be tinges af T ogets Størrelse, af Brem sern es T a l, Be-
tj ening og F ordeling, eventuelt af L ok om otivets Pla ds 
i T oget , 

c. betinges af visse Ban estræknin gers særli ge T ilsta nd 
eller af særlige Bestemm elser, so m m aa være givet 
for visse Ba nestræknin ger. 

2. I øv rigt er den størst t illa dte Hasti gh ed : 
for normalsporede Ba ner 40 km i Timen, 
» smalsporede » 30 >> » 

Kørehas tigheden ka n d og forøges t il 45 km i Timen for 
de n orm alspo rede Baner, hvis Overbyg ning og øvrige 
Udstyrelse ikke skønnes a t være til Hi nd er h erfor. Nær-
m ere Bes temm else i saa Henseende træffes i h vert enkelt 
Tilfæld e af Minis teri et fo r offentlige Arbejder. 

3. Naar et Tog k ører igen nem Sporskiftekurver, skal Kø re-
h astigh eden fo rmindskes i passende Grad . 

4. Naa r et Tog kører over Drejeskiver eller Svin gbroer , m aa 
Køreh astigh eden h øjs l være 25 km i Tim en. 

5. Særtog, so m ikke er signa li seret ell er a nm eldt fo r Be-
vog tnin gspersona let, m aa ikke fr emføres m ed stør re Ha -
stigh ed end 25 km i Timen, med mindre ganske særli ge 
Omstændi gheder (Hjælp til forul ykkede T og o. lign .) gør 
en hurtigere F rem fø relse nød vendig. 

ti. Arbejdstog maa ikke l'rem fø res m ed s tørre Has ti gh ed end 
25 km . i T im en , m ed mindre der er draget Omsorg fo r 
Bevogtning af de offentlige O verkø rsler, som Toget ska l 
køre forbi , i hvilket Tilfælde Hastigh eden kan forhøjes 
til den under 2 fas tsatte Maksim alhasti gh ed (Arbejd stog 
sa ml T og, so m paa Grund af Uheld ikke ka n træ kkes 
Yidere, ka n skydes frem af Loko motiver ; men Has tig-
h eden m aa da ikke over s tige 25 km i Timen, og der 
sk a l i saa Tilfælde paa den forres te Vogn eller i dens 
Nærhed være s tillet en Udkigs ma nd, der ka n give Stop -
signal til Lo kom otivføreren). 

7. Naar der gives Signa l ti l la ngso m Kø rsel, eller der be-
mæ rkes en Fo rhin d rin g paa Ba nen, ska l Kø reh as tigheden 
fo r mind skes i passe nd e Grad. 

8. E r el T og fo rsy net med gennemgaae nde Brem seindretnin g, 

J.11 

og den ne bli ver utj enstd yg ti g, maa Kø rslen i kke fo rt -
sættes med uformin dsket Has ti ghed , med min d re de l 
l'as lsa lle Anta l Bremse r he lj enes med f-Iaa 11dk n1 l'L . 

Beregning af et Togs Hastighed. 
Paa en simpel og pra kti sk Maa de ka n man bereg ne 

H as tigh eden af T og, naa r m an tæller, h vor ma nge Skinn e-
stød T oget passerer i et bes temt Tidsrum , og man ved, hvor 
la nge Skinnerne er paa den paagæld ende Stræknin g. 

Med disse Fo rud sætnin ger so m Grundlag ka n opstill es 
en F orm el fo r Hastigheden i k m pr. Tim e saa ledes: 

x . l . 60 . 60 
V = ---- --

11 . 1000 
h vor .r er Anta llet af Skinnestød , som passeres i n Sekund er, 
og l er L ængden af S kinnen i Meter. 

Da F ormlen ka n a nvend es for ga nske vilkaa rlige Iagt -
tagelsesperioder , ka n II ogsaa vælges saa stor, at ma n fa a r 

l . 60 . 60 . I ·11 T'lf Id I Udtrykket -----,-~ - = 1, 1 1 v 1 {et 1 ·æ e man saa rn r 
n . 1000 

u = x, cl . \' . s ., a t Hastigh eden i km p r. T im e a ngives di-
rekte ved Antallet a f Skin nestød . 

Betin gelsen for Li gnin gen 
l . 60 . 60 = l er 11 = l . 60 . 60 = l . 3,6 
n . 1000 1000 

Hera f h ar m an saa ganske si mpelt de Sekunda nta l, 
h vilke de forskellige Længder af Skinner direkte a ngiyer 
T ogh as tigheden i km pr. Time, nemli g saaledes: 

F or 15 m Skinn er n 15 . 3,6 54 Sek . 
- 12 m n 12 . 3,6 43,2 

9 rn n 9 . 3,6 32,4 
og saa fremd eles. 

For den , so m \kke fø ler sig hj emm e i Matem a tik ens 
Mysterier , k a n Udregnin gsm etoden sim pelt h en . a ngives saa-
ledes : M u It i p l i c e r S k i n n e l æ n g d e n (i M e t er) m e cl 
3, ti, o g rn a n fa a r d e t A n t a I S e kund er, i h vi I k e L 
m a n ve d a t t æ ll e Sk inn es t øde n e di re kt e t æ ll e r 
T oge l s H as ti g h e d i km pr. T ime. Eks.: H vis m a n 
paa 15 Meler Skinner i 54 Sek . (15 . 3,6) passere r 75 Skinn e-
stød, er T ogets Has ti gh ed 75 km p r. Time. 

For Nemh eds Sky ld ka n ma n naturligvis n edsætte 
Sekundanta ll et [. E ks. Lil Ha lvdelen ell e r Fjerdedelen o. s . v. 



og saa multiplice re Ant a llet a f Skinn es tød m ed 2 e ll er 4 o. s. rr. 
Den her bes krev ne Fre m ga ngsrnaad e ha r de n Ford e l, a l 

d en lilbagelag le . A l's tand , so m e ll e rs a fhrses paa Kilorn elc r-
s le nene, bliYer m ere nøj ag tig rn aa ll Yecl Opt æ llin g af' Skinn e-
læ ngd ern e, fordi la g ltagelse n s ker a le ne ved H ø re lsen oo· 

t, 

Følelsen , uafhæ ngig a f Iag ttage lsen af Tid en , m e n h a r m a n 
e l Kronograf- U r, gør det om Da gen samme Ny tte. J Mørk e 
kan Kilom eterstenene ,io imidl ertid ikke iaglla ges og den h e r 
omlalle Metod e ,·il da under saadanne Forhold kunn e gø re 
Ny tle. 

9. Jernbanetariffer. 

Be ta lin gen for e n Transportydelse, ci e r forlanges af e n 
.J ernban e, e rlægges i Heglen ikk e e lle r særli g Overenskomst 
for hYert enk elt Ti [fælde, m en efte r bes lem Le Takste r som 

' find es i de saakaldte Tariffe r. Ved en J ernba n etarif for-
s ta as saaledes ege ntlig e n Taks lforlegne lse. Man s keln e r 
im ell e m P e r son t ariffer, i h v ilke der ind eh oldes Taksie r 
for Befordring af Per so ner og i Reglen ogsaa · Rejsegods , 
Godstariffer, i h v ilke ci er indehold es T a ks te r for Befor-
dring af' Gods og i Reglen ogsaa for Kørelø1·er og Licr oo· 

, b, b 

Tariff e r for l eve nd e D y r. J ernba netransportens Na tur 
og n av nlig det store Anta l af Transporter gø r de t nøch ·enfli gl, 
at Prise rn e fasts æ ttes paa e n bes temt Maacle, a t der for all e 
Tilfæld e foreskrives ensarted e Reg ler for Tran spo rlo\' e re ns-
komsten , samt a t Bestemmelsern e anYendes ens over for 
alle. D e t vild e væ re a ldeles umuli .e:t a l s lutte en særli cr 

u t, 

0Yer ens kornst for hve r enkelt Transport, og a ll erede a f prak -
tiske Grunde er de t derfor nødvendigt a t lade Befordrin ge n 
foregaa e rte r T a riffer. 

En Tarif ind eh older i Reglen fl er e Klasser elle r Prisa f-
de lin ger. For hve r Kl asse er der da fasts a t en særlig En-
h e ds s a L s for e n b estem l Transportmæ ngde og e n beste m L 
Vejl æ ngde, saa a l m a n paa Grundlag a f disse En h edssa lse r 
kan udfind e Priserne for enhver Transportm æ ngd e for enhve r 
Vejl æ ngde. Vejlæ ngde n m ell em d e forskellige Stationer er 
a n fø rt i d e saakalclle Kilomete rtav le r, som .Je rnba nerne ud -
giver sa mm en m ed Takstern e. 

De Grund sætnin ger , eft e r h vi lke Prisern e beregnes, i For-
bind else m ed Betinge lse rn e for Tariffens A1we ndelse kaldes 

Tarifsyst e m e l. Betinge lserne a le ne l'or Taril' e rin gs-
h es t e mm e l se rn e. r Godslarifl'en , hv o r Tarill'ens rndd e lin g 
i fors ke llige Klasse r l'o r e n De l be ro r rwa .-\rt e n a l' Godse t, 
vil de r f'ore linci es en Forteg ne lse ove r Va rern e, a l' h\'ilk e n 
de l f're rn gaa r, und er h vilk e n Kl a sse d e forsk e llige Va re r he n-
h ø re r. De nn e Forlegnelse h e næv nes Gods kl as si fik a l i o 11. 

Forøvrigt er d e l Skik og Brng i Tariffe rn e at optage Befo r-
drin gs beste mm elsern e enten fuld s tændi g e ller delvis . Endelig 
e r der i T a rif l'e m e i Hegle n optaget en Fortegnelse over 
Bii nd Lægter, h Yorved forstaas Afgifter for særlige Ydelser, 
som J ernban en præster e r i visse Tilfæ ld e forud en selve Be-
fordringen ; so m Eksempl er paa Biindtægter kan næv nes 
Be ta ling for Ud l'æ rdigelse af Fragtbreve, Desinfektion al' 
Vogne, Mærk11ing a f God s o. s. \' . 

I den ældre Tid , d a .J ernba nern e overalt næsten ud e-
lukk ende bl ev drevet af private Selskaber, kom man m ege t 
snart til en Klasseindd elin g ikke al ene for Person er, m en 
ogsaa for Gods . J o m ere Yelh avende en rejsende e r, des lo 
m ere ka n han be lale for s in Befordring , og j o m ere væ rdi-
fuld en Vare e r, des to m ere Sandsynlighed e r d er for, a l 
den kan forsendes m ed høj Fragt. Ligeso m man indre tted e 
fl ere Vognklasser til Befordring af Personer, fastsatte man i 
Godstarifferne en Godsklassiftkation. Imidl ertid indskræ nk ed e 
man sig de fles te Steder - maaske i Tilslutning til cl e ved 
P os lvæsenet udviklede Befordringsforhold - Lil Indre tning 
af 8 Vognklasser for Personer, og i Godsklassifikation gik 
m a n h ell er ikke saa Yidt, som man teoretisk set skuld e, id e l 
praktiske H en syn ogsaa blev taget i Betragtning. I Reglen 
bes temte m a n e t Yist Antal Klasser, i h vilke man forcielte de 
forskellige Varea rter efter bedste Skø n, saa]edes at Varer af 
omtrent samme Væ rdi k o rn i sa mme Klasse . Ogsaa tog 
man Hensyn til d en større ell er mindre Højde af J ernba n ens 
Transportudgifle r. P aa de tl es le Bane r gj o rde m ~111 saa ledes 
stra ks en F o rske l m ellem Be la I in gen for I I go cl s befordring 
og Frag tg odsbefor drin g og m elle m Betalin gen for 
v o l u m i n ø s t G o cl s (lette Varer) og i k k e Y o 1 u 111 i n ø s t : 
yed vo luminøst Gods for s laas Gods, de r i Forhold Lil d en 
P lads, det indta ger, har en rin ge Vægl. Derimod va red e de t 
noget, inden m an tog H ensy n til Vognudnyttelsen og fast-
sa lte b illige re Fragter for vognla clningsvise Forsendelser end 
fo r Smaaparti e r. T a k s tern e bl ev m erl Hensy n til d e for-



skel lige Vejl ængder i Reglen fastsat p r opo rti o nal L, d . " · s. 
fo l' en \'i s Længdeenh ed blev fas lsa l en bes Leml Al'gift , og 
Prisen steg i Fol'hold Lil lkl'o l'dl'i11 gss Lræ knin ge ns Læ ngde; 
dog regulel'edes den som ofles l l'ol' ko l'le Al'sL:rn de ved Fast -
sættelse a f en v is MindsLefragt. 

Del er delte, de første J ernba ners T aril'sta ndpunkL, der 
gø r de nuværende Tariffer mere ind viklede, end del skulde 
synes nødvendigt, særlig for Godstaksternes Vedkommende , 
id el det for disse T a ksters Vedkommende er va nsk eligt a t 
komm e borL fra den hi s toriske Udvikling, eft erso m enhver 
Forandring, baade en Forhøjelse og en Nedsæ ttelse, kan 
skade enkelte Interesser . 

Efler Omraadet for en Tarifs Gyldighed skeln er man 
mell em lokal e Tariffer for Fo rsen delser, der ikke gaar ud -
over en enkelt J ernban e, og ge nn e mga ae nd e ell er di-
rek l e Ta riffer for sa mm enhængend e Tt:ansporter over en 
eller fl ere Ra ner. 

P e rsont ar iff e rn e. F ra de fø rsLe J ernba ners Tid Lil 
NuLiden er de for Personbefordring fastsatte Takster la ngtfra 
und ergaaeL saa stor Forandring som Godstakstern e. Ligeso m 
til a t begy nde med føres der indtil 4 forskellige Vognklasser ; 
3 Kl asser har dog stedse været det almindelige. Tend ensen 
gaar nærm est i Retning af al indskræ nk e Kl asse rnes Antal. 
Grund en h ertil rn aa søges i den daarlige Besættelse af de 
høj ere Vognklasser, ligesom OYerhoYedet Personvognenes Ud-
nyttelse er temmelig daarlig. Gennemsnitsbesættelsen paa de 
ev ropæisk e Baner er omtrent ¼ a f de bevægede Pladser. 

De nu værende .Persontakster er enten fastsat propor-
tionalt eller efter en faldende Sk a la, d . v. s. en Ta ks t-
dann else, ved hvilken Enhedssatsen bliver lavere ved en vis 
Afstand , ell er eft er det saakaldte Zonesystem (Bæltesys Lem), 
hvorved egenllig forstaas , a t E nhedssatserne a ngives for en 
større Afsland end de_ sædva nlige Længdeenheder (km). Den 
faldende Skala kan igen væ re dann et paa forskellig Maade 
enten saaledes, at ma n fra en vis Afstand regner den lavere 
Enhedssats ud for hele Strækningen, eller saa ledes, at man 
beregner den lave re Enhedssals for den efte r den paagældende 
Afstand kommend e Tra nsports træk nin g, medens man behol-
der den høj ere Enhedssats for Begy ndelsesstrækningen . Som 
Eksempel skal nævnes: 3 Øre pr. km for de første 50 km , 
2 Øre pr. km for de følgend e km. T aks ten for 50 km bli ve r 

I· 
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bliver herefter 1 Kr. :iO Ø re; Ta ksLen for 51 km vil eller 
den førsln æYnte Beregn ingsmaade blive 51 X 2 = 102 Øre, 
eft er den sid ste Beregningsmaade 50 X 3 + 1 X 2 = 152 
Øre. Da man imidl erLid ikke kan have en Takst af l Kr. 
2 Øre for 51 km , naar man har en Takst af 1 Kr. 50 Øre 
for 50 km , maa der yed den førstn æv nte Beregningsmaade 
foretages en Regulering, enten ved at lade den højere Takst 
virke fremad ell er ved at lade den lavere Takst vi rk e tilbage. 

Zonetarifforne kan ligeledes konstrueres paa forskellig 
Maade, baade proporLionall og med fa ld end e Skala. Som 
E ksem pler paa Zonetakster kan opstilles følgende: 

km Øre kn1 Øre km Øre 
1- -20 9 -_;) 1- 10 15 1- 20 26 

21 -- 40 :iO . 11 - 20 30 21 - 40 50 
41--60 75 21 - 40 45 41 - 60 65 
61 - 80 100 41 - 70 60 61 - 80 80 

0. s . Y . 

I det første Eksempel er Zonerne li ge store og Takst-
tillæget pr. Zon e lige stort ; i . del a nd et Eksempel er Zonernes 
StønTelse sti gend e, men T a ksttill ægel pr. Zon e lige stort ; i 
det tredie E ksem pel er Zonerne lige store, m en Takstlillæget 
pr. Zon e faldende . 

Iøvri gL kan Zone taks tsystemet varieres paa endnu fl ere 
l\1aa der. Angaaend e dette System skal slutteli g kun bemær-
kes, a t det i og for sig ikke, som de fl este er tilbøjelig til 
at tro , er ensbetydende med særlig billige Takster; ved Zone-
system et ka n selvfølge lig lige saa godt fastsæ ttes særlig høje 
Takster som særli g lave. 

I Da nmark er Grundlaget for Statsbanernes nugæld ende 
Tariffer givet ved Lov af 13. Maj 1911 om Statsba nernes 
T a ks ter rn . m. I Henh old til den ved Loven givne Bemyn -
digelse er der af Ministerie t for offentlige Arbejder fastsat 
Reglem enter for Person-, Gods- og Kreaturbefo rdringen, i 
hvilke bl. a. Tariferingsreglern e og Taks tern e ind eholdes. 
Persontaksterne er for de fø rste 169 Kilometer 4,76 Øre for 
II Vognkl asse og 2,75 Øre for III Vognklasse pr. Kilometer. 
For Afstande over 169 km er Tariffen en Zonetarif. Mind ste-
betalingen l'or en Bill et er fo r I Kl. 40 Øre, II Kl. 25 Øre, 
III Kl. 15 Øre. For Rejser med Ekspres- eller lllog opkræ -
ves et Tillæg af 80 Øre for II Kl. og 50 Øre for III Kl. 
Prisen for en Bill et paa I Kl. er li g Sum men af Priserne for 

JO 
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Il og III Kl. Der h ayes særlige Takster for Færgeover-
forterne. 

For a l bøde paa de forholdsvis høje Personlaksler ha r 
J ernban erne Tid efter a ncl en i ndfø1 -L en Del Uncilage lses laksler 
for Personbefordring. Den mesl udbredte og vigtigsle Und-
lagelsesla ksl er den særlige Takst for Do b b e 1t bi li e Lt er, 
hvorvect der gives den, som befarer den samme Slræk ning 
frem og tilbage indenfor en bes temt Frist, en Prisnedsættelse. 
Man kommer imidlerlid mere og mere borl fra denn e Und-
tagelsestakst eller med a ndre Ord, man gør den a nyendelig 
for alle rejsende. De nesle stø rre Baner har brudl med Sy-
s lemet og benytter nu kun E nkellbilletter til saaYel Hen-
som Hjemrejse. I Virke li ghede n maa del ogsaa betrag-
tes som en Urimelighed, at den P erson , der rejser 100 km 
frem , skal betale mere for sin Befordring end den , som 
den ene Dag rejser fi0 km frem og nogle Dage senere 50 km 
Lilbage. Den Belraglning, man oprindelig gjorcie gældende, 
al Nedsættelsen for den Lur- og relurrejsende blev giYel for 
al skaffe Returfragt Lil Togel, er i Inert Fald ikke holdbar, 
efter al man de ll esle Steder har forladt den oprindelige 
Regel , h\'Orefter Gyldighectsfrislen for Dobbeltbilletter kun var 
en Dag. Gyldighedsl'rislen for Dobbeltbilleller er tlll Yoksel 
Lil fl ere Dage, Uger, ja J\Iaaneder efter Regler, cier overa ll er 
forskellige og overa Il lige vil kaarlige. 

En a nden vig tig Und lagel ses taksl er Prisen for Abonne-
mentskort, hvorved fo rslaas Korl, so m giyer en bes temt 
navngiven Person Rel Lil al befare en bestemt Strækning el-
ler bestemte Strækninger eller en Banes hele Omraade inden 
for el bestemt Tidsrum , saa ofle han Yil. De udstedes med 
en betydelig Prisnedsæltelse, men iøYrigt er Beregningsmaaden 
megel Yarierende ved de forske llige Jernbaner. Foruden 
Abonnementskort 11ndes Here andre lignende Former for 
U ndtagelsestakster. Der n ndes saaledes de til Dels u person-
lige Abonnementsbilletter og Sæsonbilleller, der lyder paa 
et bes temt Antal Rejser paa bestemle Strækninger. E n gan-
ske særlig Form for Abonnement er de i Amerika anvendte 
rnileage tickets, de i Sydtyskland og Østrig benyllede Kilo-
melerhefter saml de i Øslrig l'or en Del Aar siden indl'ørle 
Kilometerwerthmarken. :.\lil eage tickets indeholdes i Bøger 
i el Antal af 500 ell er 1000 S tykker, og lner Billel lyder 
pa a 1 mile ; de ud s tedes med en Rabat af ca. 20 pCt. 

JJ7 

Ki lomelerhellerne, der ogsaa ud stedes med en betydelig 
Ra lial , lyd er paa Køberens NaYn, men kan ogsaa benyttes 
:11' ha ns Fami lie, Huss ta nd og Forrelningsperso nalc. I Reg-
len er Hertern e indrellel saa ledes, al der paa dem kan Lil-
bagelægges 1000 km . Ved Kilom eterwerlhrn a rk en forslaas 
Hefter, de r ind ehold er Kuponer, lydende paa Pengebeløb fra 
10 Kreu tzer ti l 5 fl . For 60 11 . køber ma n et saada nt Hefte , 
som indeholder Kuponer Li l samlet Værdi af 75 fl. Kuponerne 
anvendes so m rede Penge til Betaling af Billeller. Hefterne 
lyder paa Navn, men kan ogsaa benyttes af Fami liemed lem-
mer. Deres Gyldighed er indskrænket Lil Kalenderaaret ; 
løse r en Person i Løbel af Aarel mere end lo Hefler, faar 
han for de øvrige Hefter en endnu større Rabat end 20 pCt. 
E ndelig ska l omtales de sammensatte Billeth efter (kombin e-
rede Bill ethefter, Rundrej sebilletter). Den Moderation , som 
Ba nerne giver for de enkelle Kupon er, af h vilke Heftet er 
sammensat, er noget forskellig , den a lmind elige er dog 26 pCl. 

Foruden de h er nævnle mere a lmind elige Undlagelses-
La kster findes Und tagelsesta kster for beslemle Ar ler af Rej-
sende, saaledes for Bø rn, i Tyskland og enkelte a ndre Lande 
for Arbejdere og Militære, o. s. Y. 

I Danmark ka n Yed Statsbanerne for Al'stande indtil 20 
km inklusiYe samt, lnis der ikke i næ\'nle i\laksim ums-
afstand find es Ekspeditionssted , da Lil nærmest paafølgencte 
Ekspeditionssted, ud stedes Dobbeltbillelter gyldige SLemplings-
dagen ; denne Bes temm else gælder ikke for Færgeslrækninger. 
Betalingen for disse Billetter fastsættes til det dobbelte af 
Bi lletprisen for Enkeltrejse beregnet efter en Grundtakst, der 
pr. km ikke ma a overs ti ge 4,3 Øre for II Kl. og 2,r, Øre for 
III Kl. Mindstebetalingen fastsættes til 80, :'iO og 30 Øre for 
I, Il og III Kl. 

Af Befordrin g paa særli ge Vilkaar find es endvide re Yed 
Statsba nern e: 

I. R ejser pau Maanedskort 
for bes temte, 1iayngivne Personer m ed Gyldighed i 1 til 12 
Maaneder, enten 
a. til Rejser mellem to eller fl ere opgiyne Ekspeditions-

sleder ind enfor en samlel Afs tand af højsL 140 km , eller 
b. til Rejser mellem sarn llige Statsban estatio ner, 
c. til Befo rdrin g m ed Dampfærgerne - undtagen til de 

Særstræknin ger hyor de danske Statsbaner besørger Drif-
10• 
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len i F æll ess kab med en anden Bero rclrin gs m_vndi ghcd. 
P erso ner, so m rejser paa ;\[ aa necl s korl , har ikk e Hel Lil 

Fribefordring ar andel Rej segods end de l, so m ell er de a l-
mindeli ge Regler fril ka n medføres i Perso1wog 11 ene. 

El Maa n~dskorl Lil Rej se me ll em sa mtli ge S la ls !Jane-
station er ko ster i 1 Maan ed 80 Kr . for II Kl. og 50 Kr. for 
III Kl. Betalin gen for el I Klasses Kort er li g Summen al' 
Prisern e [or et II og et Ill Kl asses Kort. 

2. Rejser paa 14. Dages og 8 Dages Kor/. 
Til Rejser mellem sa mtlige Stalioner ved Slalsban ern e 

ud s tedes 14 Dages Korl fo r en Be taling a f h enholdsYis 80, 
50 og 30 Kr. (I , II og III Kl.) samt i Tid en 1. Maj til 30 . 
September III Klasses 8 Dages Kort [or 22 Kr. 

3. Rejser paa Ugekort. 
Til Befordring m ellem Arbejclssled og Bolig e ll er omvendt 

kan der efter Statsbanern es nærm ere Bestemm else udstedes 
III Klasses Ugekort til bes lemle Strækninger . Korl enes Pris 
er 1/ 5 af Prisen for et III Kl asses 1-Maanedskorl til Rejse 
mellem d e Ekspedilionss lecler , hYortil Kortene gæld er. For 
Børn gives ingen Pri s nedsællelse. 

4. Sluttede Selskabsrejser. 
Skoler, Foreninger og s lutlede Selskaber, so m agter a t 

forelage en F æll es rej se, kan befordres til nedsat Beta lin g i 
III Vognkl asse. 

Deltagern es Anta l maa være mindst 30 - ell e r beta les 
for 30 - Prisen er da for hver enkell Deltage r 2 Øre 
pr. km . 

5. Rundrejser o. des/. 
Sammensatte Bille theft er ud sled es: 

A. Til Rejser, der fører tilbage til Udga ngss la li onen . 
B. Til Rejser, der ikke fører tilbage Lil Udga ngss la tionen 

(» Billetheft er til enkelt Rejse «). 
De und er A næv nle Bi ll elhefter udstedes til Rejser i 

Finland , SYerige, Norge, Danmark, T yskl and , Holland , Bel-
gien, Luxe mburg, Frankrig, Sch weiz , Italien, Øst rig, Unga rn , 
Bosnien og I-I erzegovina, Rumænien, Serbien, Bulga rien , Tyr-
kiet, Algier og Tunis sa mt endvid ere paa den engels ke Nord-
østban e og med forske lli ge Da mpskibslinier. De ud stedes: 

a. Lil egentlige Rundrejser , 
b. til a lmindelige Hen- og Ti lbagerej ser over de sa mm e 

Stræknin ger, 
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c. Lil Rej ser, som d e ls dannes a f Hen- og Tilbagerej ser 
over de <;amme Slrækninger og d els af een eller flere 
Rundrejser. 

De und er B n æv nte Billetheft er udstedes kun til Rejser 
Finl_ancl, Sverige, D anmark, Tyskland , Holland , Belgien, 

Luxemburg, Østerrig, Unga rn , Rum ænien, Serbien , Bulgarien 
og T yrkiet samt paa den engelske Norel østbane og med for-
skellige Dampskibslinier . De udstedes: 

a. til a lmindelige En keltrej ser, 
b . til almindelige E nkellrej ser i Forbindelse med Hen - og 

Tilbagerej ser oyer de sam m e Stræ kninger eller een eller 
flere Rundrejser. 

Uds leclelsen a f et sa mmensat Billethefte er betinoet af 5 ) 

at den saml ede L æ ngde a f d e Strækninger, for hvilke der 
ska l indsættes Kuponer i I-l efl et er mindst 600 km ; til Rejser 
i Indlandet udstedes dog sammensatte Billethefter for en 
Mindsteafstand af 3!'>0 be ta lte km , for saa v idt H eftet inde-
h old er Kupon er til en virkelig Rundrej se . 

Ind gaa r d er saaka ldte Forbind elsess lræ lrnin ger (Stræk-
ninger, til hvilke der ikke udstedes Kuponer, og paa h vilke 
den Rej send e selv maa sørge for sin Befordrin g og for Be-
fordringen af si l Rej segods) , som L ed i den Rejse, til h vilken 
d er bestilles et sa mmensa t Billethefte, maa Summen af Kilo-
m etrene for disse Strækninger ikke overstige Halvdelen af 
den sa ml ede L æ ngde af Kuponstræknin gern e i H eft et. 

Billetheftern e sa mmensættes forøvrigt eft er den Rejsencles 
eget Valg og uclsledes Li l I , II og III Vognkl asse og I, II og 
I II Skibsplads. 

Der tilstaaes den sæd va nlige FriYægt af Rej segods . Ind-
skrivnin gen af de lle sk er efter Bestemm elserne i de gældende 
TarifTer. Det er lill acl l ai m edtage I-Iaa ndrej segod s i Qyer-
ensste mm else med de h erfor af de enkelle Styrelser givne 
Forskrifter. 

Det er till ad l a l indsæ tte Kuponer til forskelli ge Vogn-
klasser henholdsvis Skihspladser i sa mme Billethefte. 

Ønsker Ihæ ndeh averen af el Billethe[le at benytte en 
høj ere Vogn kl asse ell er Skibsplads end d en, hvorpaa Heft et 
lyder, maa der løses fornøden Tillægsbill e l. 

El Billetheftes Gyldigh ed udgø r, Ste rnplin gsdagen med-
regnet : 
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15 Dage for en Afs la nd af 350 - -499 betalte km 
30 )) )) )) )) )) 500--599 )) >) 

60 )) )) )) )) )) 600- 3000 )) )) 

90 )) )) )) » 3001 - 5000 )) )) 

120 » » » » » over 5000 » » 

Saa længe Billetheftet er gyldigt, lrnn Rejsen Li ltrædes Lil 
enhver T id ; den ska l dog altid afs luttes inden fo r Gyldi g-
bedstiden. Denne udløber Kl. 12 Nat den sidste Gyldigh edsdag. 

Af brydelse af Rejsen er tilladt a) paa tys ke, engelske og 
sclnveiziske Ba ner paa en h vilken so m h elst Sta tion uden lagt-
L::igelse af nogen Formali le t ; b) paa de øvrige Ba ner paa en-
lwer Ku pons Begyndelses- og E ndes tation og - fo r saa vidt 
der ikke er gjor t Undt::igelsesbemærk ninger h erom p::i::i Ku-
ponerne - uden videre paa de i Kuponern e ud trykkeli gt 
nævnte Opholdss ta lioner ; paa ::indre Stationer derim od kun , 
naar den Rejsende straks efte r a t være s teget ud ::i f Toget 
lader St::i tionen bekræfte Rejsea fbrydelsen paa Kuponen . 
Mangler den ne Paategnin g, mis ter den paagældend e Kupon 
sin Gyldighed helt eller til næste Oph old sstation, h vis en 
sa::idan fin des paa lrykt. Paa Ku pon er til Ski be e ll er Vogne 
er det ik ke till adt ::it afbryde Rej sen inden fo r Kuponstræ k-
ni ngen. Undt::igelser fre mgaar a f Kuponfo rtegnelsen . 

In den fo r Bille th eftets Gyldighedstid er der iøvrigt in gen 
Begræ nsni ng fo r Varigheden a r Opholdet pa::i de Station er, 
hvo r Rejsen ::ifb rydes. 

Giver en Knpon Valge t mell em J ernbane og Skib, m aa 
den Rejsende paa h ele Slrækningen kun benytte enten ud e-
lukkende J ernban en eller udelukkende Skibe l, saafrem t Und-
tagelser herfra ikke fremgaar af Kuponfor tegnelsen. 

6. Leje af Salo nvog ne og Vog nafdelinger. 
I Klasses Bi ll etpris mellem de paagæld end e Statio ner for 

saa ma nge Personer, som benytte r Vognen , dog min dst for 
12 Yoksne Personer, naar den til Raa dighed stillede Salon-
yogn er 2akslet, m indst for 18 Personer, naar den har 3 el-
ler llere Aksler. Den minds te Betalin g fo r E nkeltrejse er 50 
Kr. for en 2akslel og 75 Kr . for 3 eller fl era kslet Salon vogn. 
Betalingen erlægges for ud. Depositum 10 Kr . 

Hvor Vogn e føres igennem fra Afga ngs- Li l Bes lemm elses-
slationen, kan h ele Vognafdelinger (Ku pee r) bes till es paa 
Endestationern e 1/2 Time fø r det paagældende Togs Afga ng; 
paa Mellems lalio neme, for saa vidt de h aves Lil Raa dighed . 

l f.l l 

Vognene føres ikke over Bælter og Sunde. 
er den alm ind eli ge Betaling fra Afga ngs- til 
sta tionen for saa mange P erso ner, som der 
Ku peerne. 

7. Befordr ing af Syge. 

Beta lin gen er 
Bes temmelses-
er Pl ads til i 

a. for særskilte lukkede Godsvog ne, som afgives til Befor-
drin g af Syge betales 8 II I Kl. Billetter, dog mindst 5 
Kr . Hertil kom mer eventuelt 8 Hurtigtogsbilletter . 2 
Ledsagere kan med fø lge i Vognen ud en særlig Betaling. 
Depositu m 4 Kr . og eyenlue l Desinfektionsgebyr 2 Kr . 

h . F or Salonvogne Lil Sygetra nsport betales som fo r a ndre 
Salonvogne (se ovenfor). 

c. For særsk ilte Vognafdelinger Lil Syge betales almindelig 
Bi!Jetp ris for h ver rejse nde i Vognafdelin gen , minds t 4 
Billette r. Føres Vognafdeli nge n undtagelsesvis over 
Bælter og Sunde, skal der mindst betales fo r 5 I Klas-
ses Billetter for h ele Befordrin gsstrækn ingen, n aar I 
eller II Klasse heny ltes , min ds l for 8 III Klasses Billel-
ler fo r h ele Strækningen, naar III Kl asse benyttes. 
Hert il event uell H ur tig togsbilletler. 

A lm in d el i ge Reg l e r : 
A. Personer, som er eJler antages at være angreb ne af 

nogen a f de Sygdomme, der efter Lovgivnin gen altid bliver 
Genstand for offentlig Beha ndling (asiatisk Kolera , gul Feber, 
Dysenteri, eksa ntemalisk T yfus , Børnekopper og Pest) er 
udelukket fra Befordring. 

13. Person er med andre smitsomm e Sygdomme befor-
d res und er ingen Omstændigheder med Statsbanernes Skibe 
og F ærger. Med Togene kun under Iagttagelse ::if særlige 
Forskrifler (Ledsagelse fordres, Befordring foregaar kun i 
l uk kede Godsvogne, Indstignin g paa el Sid espor 1/2 Time 
før T ogets Afgang, Lægeerklæring før Ledsagerens Ti !bage-
rejse). 

C. Syge (h erunder Sindssyge), der ikke lider af nogen 
smitsom Sygdom, kan befordres i de ti l Sygetra nspo r t ind-
rettede Salon vogne eller i særskilte Vognafdelinger . 

8. Befordring un der offen tligt Tilsyn. 
Personer, der sendes over Banerne und er Politiledsagelse, 

beford res kun i særskilt Vognafdeling. Bestilles !1efordringen 
med 24 Timers Varsel , beta les der for Transportanden dob-
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belt F ragt og for Ledsagerne almindelig F rag l. Sindssyge 
ka n befo rdres paa sa mm e Vilkaa r. 

9. L ej e af S ærtog. 
Bestillin g paa Særtog m aa afgives 48 Tim er fo rud ; De-

positum 30 Kr . F or Befordrin g af Personer i Særtog erl æg-
ges almindelig ta kstmæssig Betalin g, dog skal der ga ra nteres 
føl gend e Mindstebetaling : naa r Befordringen sk er mellem Kl. 
6 Fm. og 10 Em 3 Kr . 50 Øre pr. km, mind st 100 Kr ., 
naar Befordrin gen h el eller delvis sker mellem Kl. 10 E m . 
og 6 Fm. 4 Kr. 50 Øre pr. km , mindst 125 Kr . lndgaa r i 
Befordrin gen F ærgestræknin ge n over Storebælt er Mindste-
betalin gen 27 5 Kr. 

For særlige Vogne Lil Rejsegods betales F rag t efter God s-
reglementets Takst 4. 

10. Befordring under Jsf'orhold. 
Naa r der etableres Isbaadsførsel, opkræves paa Overfa rls -

s tedern e en Till ægsbetalin g, som er fastsat saaledes: 
Fo r h Yer 

i\ [elle 1n vo ksen Pe rson 
Nyborg- Korsør 8 Kr. 
Helsingør- Helsin gborg 2 
Mas nedø-Oreh oYed 2 
Frederi cia-- Strib 2 

Fo r h ver pna beg. 
5 kg Rej segods 

40 Øre 
10 
10 
10 

Nykøbing M.- Gly ngøre 2 10 
Oddesund N. - Syd 2 10 

For Børn und er 10 Aar be tales det halve. 
Kolli over 30 kg ell er slørre Omfang end 0,s m i Længde, 

Højde eller Bredde, ka n ikke fo rdres overført. Ingen Rej-
send e kan fordre m ere end ialt 60 kg Rejsegods overført. 
Sindssyge og Personer un der offentli gt Tilsy n er ud elukket 
fra Overfø rsel m ed Isbaad . 

11. Befordring i Sovevogn. 
E fter en nærm ere bek en dtgjort Pl a n løber der paa en-

kelte Strækninger Sovevog ne, tilhørend e det intern a tion a le 
Sovevognsselskab i Briisse l. 

For at opnaa Befo rdrin g i Sovevog n rn aa den Rej se nd e 
være i Besidd else a f Rejsehj em mel til I ell er II Vognklasse 
til det paagældende T og, og yderl igere betale en a f Sovevogns-
selskabet fa stsat Betaling. 

12. Befordring i Ligvogn . 
F or de til Befordrin g a f Lig indrettede Salonvogne bela-

les som fo r a ndre Sa lo ll\·ogne (se oms laaend e), saa ledes at 
der in gen sæ rlig Beta ling erlægges fo r Lige t. Fo r Vognens 
Desinfektion be tales 5 Kr. 

R e j sego d s. Taks tern e for Rejsegods, h vorved forst aa s 
de Gensta nde, so m den Rejsende fø rer m ed sig til ege t Brug, 
er m eget forskellige i de fo rskeLlige La nde. For Rejsegods, 
der lages m ed i Kupeen, betales intet. For Rejsegods, der 
indskrives og befordres i Pa kvog nen i sa mm e T og, hvorm ed 
den Rejsende befordres, til s taa r en Del Ba ner en vi s Frivægt, 
m edens andre fo rla nger Betalin g fo r h ele det indleverede 
Kva ntum Rej segod s ; delte sidste er Tilfældet b l. a . i Schweiz. 
Det Kva ntum, der i a ndre La nde ka n indskrives frit , er 
meget forskelligt og va rierer fra 25- 50 kg. Strengt rationelt 
er det vel ikke at til staa F rivæg l for Rej sego ds, idel en Rej-
sende uden Rejsegods den ed k omm er til at betale det samme 
som en Rej sende med Rejsegods og altsaa paa en Maade 
komm er til al betale fo r Befo rdringen af den a ndens Rejse-
gods ; m en dels vil denne Uretfæ rdighed m eget sa ndsynlig 
blive opvejet pra ktisk , ide t den sa mm e Rej se nd e en Gang 
rejser uden Rejsegods, en a nden Gang med Rejsegods , og 
dels er det i lnert Fa ld ga nske h ensig tsm æssigt a t til staa en 
vis Frivægt for derYed at slippe fo r Overfyldnin g af Kupeern e, 
saa fremt ma n da ikke vi l gaa saa vidt so m at op kræve Be-
talin g ogsaa fo r Rejsegods i Kupeerne. P aa Ba ner, der til-
staar Frivægt af Rej segods, er T aks tern e for Overvægten i 
Reglen temmelig h øj e, paa Ba ner , der ikke til s taar Frivægt, 
som oftest noge t lave re. Den rati onelle Ta kst fo r Rejsegods 
vilde være en saa sto r Fragt, som erlægges fo r almindeligt 
Gods, der befo rdres saa hurtig t, som Køreplanen tillader 
(E kspresgods). 

Af Rej segods befo rd res paa de da nske Sta tsba ner 25 kg 
ud en Betaling, dog moct et Indskriv ningsgebyr af 25 Øre. 
For Børn paa Børn ebill et 12 kg frit m od In dskrivnin gsgebyr 
a f 16 Øre. For den overskydend e Vægt betales der pr. p a a-
h e gy nd t 5 k g: 

fo r Afsta nde Lil 25 km 
26 -- 50 » 
51- 100 » 

101- 169 » )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l'ra 
)) 

)) 

>) 170- 256 » 
» 257- 400 » 

over 400 » 

15 Øre 
25 )) 

35 )) 

50 
60 " 
70 )) 

80 )) 
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Den sa mme Taksl belales fo r den fuld e Vægt a f saa-
da 11t Gods, der ikke er henf'ør l li! Begrebet Rejsegods, men 
so m ka n indsk rives un de r de l'or Rejsegods foreskrev ne For-
mer, dog er der for l3i cykler, Tricykler og :\Iotorcykler fasl-
sa l en særlig Styklakst. 

I Godsta riffern e bl ev Ta ks tern e, som omlalt foran , op-
rindeli g fas tsat under Hensy n til den h øjeste Værdi, som 
ma n anlog, a t den Yd else, J ernba nen præsterede, h avde for 
F orsenderne. Imidl erlid k om ma n paa en Ræ kke a f de stø rre 
Ba ner sna rl til en Inddelin g af Godset i. følgende 4 Hoved-
grupper : 1) !] s tykgods ; 2) Il gods i Vognladnin ger ; 3) Fragt-
s lykgods; 4) Frag lgods i Vognl adninger ; en Indd elin g, der 
er base ret paa T ransporlud giftern es fo rskellige Størrelse. Il -
gods skal befordres hurtigere end Fragtgods, og Befordrin gs-
udgifterne er derfo r s tø rre fo r I I gods end fo r Fragtgods. Ved 
Stykgodsfo rsendelser blive r J ernbanens Vognmateriel daar-
ligere udn y ttet end ved vognladningsvise F orsendelser, idel 
J ernba nen i Reglen ikke ka n gøre Regnin g paa inden for en 
bes temt F ri st a t sa mle Stykgods til hele Vognl adninger ; Ud-
giflern e ved Stykgodsfo rsendelser er bl. a. de rfor forh old sYi s 
s lø rre end ved vognl adnin gsyise Forsend else r. 

IJsty kgo ds inddeles ofte ige n i en almindelig Il gods-
klasse og særlige Il godsk lasser ; so m saada nne kan nævnes 
E ksp resgods ta ksten og de særlige Ta kster fo r Befordring af 
visse letfo rdærvelige Varer. Fragtstykgods inddeles und er-
lid en i fo rskellige Værdiklasser, men i de senere Aa r ha r dog 
en Ræk ke Baner opgiyel Værdiklassi fi katio nen for Slykgods 
og kun gjorl Fo rsl·el paa , om del er Yolum inøsl (lelle Vare r) 
eller ej . Paa nogle Baner, f. Eks. her hjemme, har man ind-
dell Slykgods i Klasser under Hensyn Lil den Væg lrn ængde, 
der ind] eyeres Lil Befordring. 

Fo r Fragtgods i Vognladn in ger har Banerne allid - fra-
regnel enkelte Smaa ba ner - fo rsk elli ge Klasse r. I Reglen 
bes laa r der en Norm a lkl asse, lil h vilken all Go ds h enregnes, 
der ikke udtrykkeli g er nævnl so m h enhørende lil en a f cle 
a ndre Klasser ; dog er de r Ba ner, der forsøge r a l speci-
fice re alt Gods. Den Min ds levæg l, der forl a nges lil en Vog n-
ladnin g, er rn ege l fo rskelli g paa de fo rskelli ge Ba ner, paa 
norm alsporede Ban er i Dan ma rk og T yskl a nd :'J000 kg. 

Der er gjorl Fo rsøg paa heil a l ophæYe denn e kun s ti ge 
Klasseinddelin g og fas lsælle Fraglen uden Hensy n lil God-
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se ls Beska ffenhed , ku n under Hensyn Lil den Lil Befo rdringen 
leverede Vogn. Del er i T ysk land, a l Fo rsøgene bl e\' gjo rt. 
Ma n h æYdede, at den in dviklede Klassifika lion burde fald e 
bort, og a l der in gen a nden Forskel i T a ks lerne burde a ner-
kendes end den, der grundede sig paa: 

1. Vej længden. 
2. Befo rd rin gens større eller mindre Hurtighed . 
3. Godsels større e ll er mindre Vægt. 
-L Vognens Arl (lukkel ell er aa ben). 

I Nassa u a ns lill ede ma n 1867 de f'ø rs le F orsøg paa at 
genn emføre denn e T eo ri i Praksis. l\i a n in d fø rte en ny Gods-
larif, der kun sk elnede m ell em Ilgods, Sty kgods, yoluminøst 
Gods og Vognl adnin gsgods, del sid ste dog dell i 2 Klasser, 
hvilket allsaa belød el lill e Afslag paa T eo riens Renh ed. Ta-
riffen høstede imidlertid mere Dadel end Ros. I 1870 blev 
det næste Forsøg gjort , nemli g i El sass- Lolhrin gen efter T y-
skern es Erobrin g a f disse La nd e. Der h erskede den Gang 
s lo r Forvirrin g ved J ernbanern e der, id et de fl es te fransk e 
J ernba nee mbeds mæ nd ha vde fo rladt deres Sla lioner, og de 
lyske Embedsmæ nd , der kun de fa as, k endle aldeles ikke de 
h øj st indYiklede fra nske Godsta ritfer , og el ensa rlel tysk 
Godstarifsys tem eksisterede endnu ik ke, saa a l nogle af de 
ny E mbedsmænd kend te een T arif', a ndre en a nden o. s. Y . 

Ma n besluttede de rfo r a l i ndføre en Gods larif i en yderst 
simpel Skik kelse, som enhver hu rtig m aalle kunne an vende. 
Den Tarif, so m in dførtes, kom Lil at om fa Ue særl ige T akster 
fo r : 1) Stykgods; 2) Vognladningsgods i luk.kel Vogn ; 3) 
Vognlad ningsgods i aahen Vogn. Forholde l mellem de 3 
Klasser var som 3 : 1.4 : 1. Selye Takste rn e va r rel h øje. 
E fter Kri gens Slu t ning bes temt e man sig Li l a t bibeh olde 
Systemet, so m ma n dog æ ndrede nogel, id el ma n delle Vogn-
ladnin gsgodset i 5 Klasse r : 1) Gods i lukk ede smaa Vogne ; 
2) Gods i lukkede store Vogne ; 3) Gods i aa bn e smaa Vog ne; 
4) Gods i aa bne slo re Vog ne ; 5) gro ve Va rer i aa bn e slore 
Vogne. Denne sids le Kl asse bl ev indførl, fordi man var ble-
ven kl a r ove r, a l Massegods ikke - lod sig befo rdre i næv ne-
værdi g Grad lil de l'a s lsa lle Vog nl adnings la ks ler. T eori en om 
en na lurli g T a rif bl ev a llsaa hrudl paa delle P unkt. Denn e 
na lurlige T a rif' ka n nemli g kun genn emføres, naa r ma n sæ tter 
T a ks len fo r slore aa lrn c Vogne saa la \' , a l ogsaa il assegod se l 
ka n befordres efler denn e Takst. Vil eller ka n man ikke 



del, maa der faslsælles en særli g Taksl for det nævnle Gods, 
og Systemet er brudl. 

E r det saaledes va nskeligt for Baner, der begynder paa 
bar Bund, a l gen nemfø re el Takslsystem ud en Klasseindde-
lin g for Vognladningsgods, saa er det endn u vanskeligere for 
Baner, der ikke alene h a r et ga mm elt kendt Tarifsystem, som 
man for Publikums Skyld maa tage Hensyn til , men ogsaa 
en Yi s Indtægt, der skal bevares. Taksten maa nemlig e n-
ten sæltes lig Taks ten for den allerlaves te Vognladnings-
kl asse, h vi lket betyder, al J ernba nen løber en betydeli g Ri -
siko, id et det er h øjs t tvivlsomt, om Takstnedsæ ttelsen op-
vejes a f en saa stor Forøgelse af T rafi kk en, a t Tabet dækkes, 
e 11 e r Taksten maa sæ lles li g en af de højere Klasser, men 
dette vilde sikkert vække den højesle Utilfredshed hos For-
senderne a f det God s, for h vilk et Fragten Lidli gere va r billi-
gere, og overhovedet k a n man gaa ud fra, at Forsendere af 
grove Varer und er Hensyn til de n his tori ske Udviklin g vil 
have ondt ved at forslaa , at de skal betale li ge saa bøj Fragt 
so m Forsendere af mere Yærd ifuld e Varer. 

Li geso m Personlakslerne ka n Go dslakslern e være udreg-
nede enten proportionale eller efler en fald ende Skala e ll er 
efter Zonesystemet. Egen tli g proportionale Godstakster a n-
vend es dog saa godt so m ikke. Detle kommer af, at Gods-
takster i Reglen bes taar af to 13 esta ndd ele, nemli g et fast 
Ekspedilionsgebyr og en T ransportafg ift. Denn e sidste er a f 
en Del Baner fastsa t proportion a lt eft er Afstanden , og ved en 
proportional Godsla kst forstaas en saadan , i h vilken delle er 
Tilfæ ldet, uagtet den sa ml ede Takst ikke er proportional. 
Dette vi l fremgaa af fø lgenrl e Eksempel: en Ba ne regner 
Tran sporlafgiflen proporlionall Lil 1 Øre pr. 100 kg pr. km 
med et Ekspediti onsgebyr af 10 Øre. Frag ten bliver saa 
saaledes pr. 100 kg: 

for 10 km 20 Øre, altsaa egentli g pr. km 2 Øre 
» 20 » 30 » » » » l ,; » 
» 50 » 60 » » » » » l , 2 >> 

» 90 » 100 » » » » >> 1, Il » 
Ekspeditionsgebyret det konstante Beløb - repræsen-

Lerer Betalingen for de Ydelse r, der ikke er afhængige af 
Transportlængden (Benyttelsen af Stationerne, Afgivelse af 
Vognpladsen, Ekspeditionen o. s. v. ) og s laa r i Modsætning 
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Lil Bel'ordringsge byrel - del bevægeli ge Beløh - der repræ-
se nt erer Belalingen for selve Transporlyd elsen. 

Eks pedili onsge byrels fors kellige Virkning paa de for -
skellige Afstande medl"ø rer, som Yil ses ar oYenstaaenct e Op-
s lillin g, al Taksten bliyer fa ld ende, og ma n ser a ld eles bort 
rra Ekspeditionsgebyret, naa r man alli geYel kald er Taksten 
proportional. Delle begrundes ved , a l Ekspeditionsgebyret, 
so m nævnt , søger sin Beretti gelse i de Omk ostnin ger, so m Be-
ha ndlinge n a r Godsel paal"ører .J ernba nen paa Afga ngs- og 
Bestemrnelsesstalionen , og delte Gebyr kunde saa ledes godt 
o pkræves særlig, hva d der r. Eks. er Till"ælclet i Frankrig. 
Da Ekspeditionsgebyret virk er megel krafligt paa de korte 
Afstande, er fl ere Ba ner gaael over til a t beregne Gebyret 
efter en sti gend e Skala, saa a l det først ved en vis Afstand 
opkræves med det fuld e Beløb. Dette er maas ke rel prak-
li sk men teo reti sk uholdba rt, id et se lvfø lgelig Ornkostnin-' gern e pa a Afgangs- og Bestemm elsess lati onen er li ge høj e, 
hvad enten Godset befo rdres la ngt e ll er karl. Den faldende 
Skala er for Tiden del a lmindeli ge Sys lem for Godstakster, i 
la ngt høje re Grad end for Persontaksler. Delle System er 
ocrsaa teoreti sk det mest h o ldbare. J ernba nens Omkostnin-t> 

ger ved Tran spo rlen er nem li g forholdsvis mindre for læ n-
gere Afstande end for ka rle. ?lian maa Yed J ernba nernes 
Udgifler skelne mellem de fas le og de fora nd erlige. De fas te 
er de, der er uaf hæ ngige a r T ra Hkk ens Omfang: Forrenlnin g, 
Amortisation af Anl ægs kap ita len og en Del af Driftso mkost-
nin gern e, nemlig el vis l Slid paa Banelegemel, Materiel og 
Bygnin ger so m Følge a f Vind og Vejr, Frost og Hede og et 
vist Minimum af Materiale og Arbejdsfo rbru g, der OYerh ovedet 
er nødvendigt fo r a l kunn e drive en .Jernbane. Disse faste 
Udgifter er forholdsvis mindre ved la nge Transporter end ved 
korte, id el Udg illern e maa fo rd eles eller Godsmæ ngden u cl en 
Hensy n Lil Befordringsvej en, eft ersom disse fas le Udgifler er 
ens hvad enten Godset befordres kort e ll er langl. De for-' a nderlige Omkoslninger er de, der \'Okser sammen med Tra-
Jikken, saaledes f. E ks. Forbruget af Brændsel og Olie 
111 . m. · lVle n h ell er ikke disse Udgifter vo kser proportionalt 
med Vejlæ ngden . Naa r en Maskine og en Vogn først er sat 
i Ga ng, s liger Udgiften Lil Bræ nd sel og Olie ikke propor-
li onall for hver Kilom eler, der kø res. A[ særlig Vigtighed 
bliYer Spørgsmaalet om Maleri ell els Ud nyttelse, naar der er 



Ta le om de forand erlige Omkoslninger; del er givel, al Ud-
ny tt else n a (' Ma teri ell et er rnegel daarli ge re ved korte Tra ns-
porte r end \'ed lange, icl el cl en Tid , Vognen er under Ran -
ge rin g, Paa- og Afl æsning er ul'orholdsrnæssig slor oYer for 
den Tid , Vog nen ved korle Tran spo r-Ler er und ervej s og brin-
ger Indtægt. Den fa ldend e Ska la er tillige det m est forrna a ls-
Lj en lige System for Ba nern e. En Vare ka n n emlig i Reglen 
befordres saa langt , so m den kan sælges. Sa lgsmu li gh eden 
betinges af Prisen paa Forbrugsstedet ; denne maa ikke oyer-
stige en Yis Højd e. Men Prisen paa Forbrugsstedet er -
navnlig for det mindre værdifulde Massegods -- i meget væ-
sentlig Grad betin get a f Transportomkostningerne. F ragte n 
er saaledes for la nge Afs ta nde ofte afgørende for Salgs rnulig-
h eden og so m Følge deraf for Trans portmulighed en . .J ern -
banen staar derfor til over for Valget m ell em at nedsætte 
Fragten for læ ngere Afstande ell er al give Afkald paa Trans-
porten. Me n at gø re T a ksterne paa lange Afs tande billige 
med Bibehold else af de l proportiona le Syslern medfører uh yre 
billige T akster paa korle Afslande, h vo rved .Jernba nen løber 
en Risiko , d en m aaske ikke kan taa le. Derfor fore trækkes i 
Almindelighed den fa ldende Ska la . 

Ved enkelte Ba ner h er hj emm e er der givet Tilladelse 
til, a t Ba nerne rn aa nedsælle Taksterne i ndtil 33 pCt. H er-
ved muliggøres f. Eks. at føre Kridt ell er Mergel til kalk-
fallige Egne, en Transport som maaske var umulig, saafrern t 
d er skulde betales takstmæssig Be ta ling. 

Foruden fo r a lm indeligt Gods indeholder Godstarifferne 
som n æv nt foran i Reglen T akster for Køretøjer og Lig. For 
Køretøj ers Verlkommende skeln es som oftest mellem 1) Køre-
tøj er, der befordres paa egne Hjul, og 2) Køretøjer, de r er 
læsset paa .Jernbanevogne. Fo r de s id stnæv nte beregnes i 
Almindelighed Fragt efter de a lmindelige Godstakster. For de 
førstnæ\'nte fastsætt es i Reglen en særlig Takst pr. Ton og 
Kilometer eller pr. Aksel og Kilometer. For Lig beregnes Frag-
ten forske llig i de forskellige Lande ; paa de danske Stats-
baner belales for el Lig Fragt af 6000 kg efler Takst 4. 

Taksterne i Kreat urLari ITerne kan selvfølgelig ligesom 
Person- og Godstaksterne være opstillet proportiona lt, efter 
en falde nd e Skala og efte r Zonestys temet. Af Hensyn til 
Vognudnytte lsen ske lnes rler i Reglen rn e.ll em Dyr i he le 
Vognladninger og enk elle Stykker Dyr. Fraglh eregningen for 
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Vognlad nin ger er i Tidens Løb skel efter ma nge Sys temer ; 
d el almin de lige Sys lem for Tiden er a t bereg ne Fragte n pr. 
111 2 af den leverede Vogns Grund ll ade. - Slyk laksle rne e r 
ofle m ege l vi lk aa rli g faslsal. Det mesl ratione lle lurd e \' el 
være a t udreg ne omtren Uig, h vor stor Plads de enkeJle Arte r 
Dyr optager af en Vogn s Bundflade, og da fast sætte Frag-
ten i Forhold Lil Vognladnin gstaksten , kun med en vis For-
h øjelse, eft erso m Transporten af enkelte Stykker Dyr foraar-
sager .Jernba nen uforholdsmæssige Udgifter , da m an ofte vil 
mangle baade Tid og Lejlighed Lil al læsse flere Smaasen -
dinger i samme Vogn , endsige at læsse Vognen fuld . 

De fl es te da nske Privathaners Tariffer afviger med Hen-
syn Lil Tariferingsreglerne og Godsklassifikationen ikke m eget 
fra Statsba nern es, derimod e r selve Taks terne i de ll es le 
Tilfælde fastsat paa et a nd el Grundlag. 

Mede ns der tidligere va r saa at sige lige saa mange 
Tarifsystemer som J ernbaner, er Udviklingen i den nye re 
Tid gaael i Retning af Enhed i Tarifvæsenel for større Trans-
portomraadel'. Dette e r forbund en med betydelige Va nskelig-
h eder , Tarifsystemer og T a kste r hviler som ovenfo r n ævnt 
ofte paa et histo ri sk Grund lag og staar derved i Samm en -
hæ ng m ed vid tfo rg renede ø kon omiske Inleresser. 

Hvad Befordringsbestemmelsern e angaar, er Opgaven 
lettere, og man e r ogsaa h er naaet vid es t frem i Retnin g af 
En hed, idet de r ved de n m ell em Tyskland, Belgien Holland , 
Frankrig, Luxem bu rg, Schweiz , Itali en , Østrig og Rusland 
1. Oktober 1890 sluttede inte rnation ale Overenskomst om 
Befordring a f Gods paa .J ernbaner, so m se nere er tiltraadt af 
Danma rk og SYerige, blev skabt fælles Befo rd ringsregler for 
a lle Godsfo rsendelse r mell em de kontrahe ren de Lande indbyrd es. 

De fleste danske P rivatba ne r har ogsaa i F æUess kab 
udgivet et Befordrings reglement. 

T det følgende skal i K,o rlh ed omtales nogle af de vig-
tigs te Bestemmelser i de dan ske Sla lsbaners Beford rin gs-, 
Tariferings- og Ta kslhestem rnelser for Godsforsendelse. 

Genstande, der ikke vi l kunne faa Plads i et firesidigt , 
retvinkl e t P risme, hvis L æ ngde ndgør 2 m, Bredde og Højde 
1 m , modtages ikke til Befordring som Ekspres- e ller IJgods 
(h ern nd er letfordærvelige Varer paa hvidt Fragtbr ev\ Gen-
stande, der vejer mere end 150 kg, er urlelu kkeL fra Ekspres-
godsbefordrin g og, for saa vidt Væg ten oyer st iger 250 kg, fra 
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ll stykgodsbeCo rd rin g. Undlagelser ka n gø res fo r lel h æ nd e-
li gl Gods eft er Sla lio11 ern es Skøn. 

Udelukket fra Befordrin g er foru den Genslan de, der ikke 
egner sig ti l Uefordrin g med Ba ne: 

l . Gensla nd e, so m Postvæs net ha r E nerel til a l beford re. 
2. Gens ta nd e, hvis Befordrin g er fo rbu d t i cle bes taae nde 

Love. 
3. Gensta ncl e, der er udsa lte fo r Selva ntæ nde lse ell er E ks-

plosion, saa fremt de ikk e h ører til de Gensta nde, der 
betingelsesvis mod tages Lil Befo rdri ng. 

4. Ladte Skydevaaben . 
E n Del Genstan de: 

1. Eksplosive Gens ta nde. 
2. Stoffer, der er udsa t fo r Selva nlæ nde lse. 
3. Brændbare Vædsker . 
4. Giftige Stoffer. 
5. Æ tsende Sloffer. 
6. Stoffer, der er ud sa t fo r Forraa dn else. 
7. Kostbarh eder, Penge og Værdige nsta nd e af fo rskell ig Arl 

modtages kun til Beford ri ng paa Yi sse næ rm ere a ngivne Be-
tin gelser. 

Om Ma ngl er ved Indpaknin gen a fgive r Afsenderen en E r-
klærin g efter en bes temt Fo rmular . E n Del Gods (Bier 1 
Kuber, Gæ r, Is, Kalk o. s. v.) modtages kun ti l Befordring i 
en bestemt In dpakning. 

Der gives en Fo rsend er en Ind leverin gs fri s l af 24 Tim er. 
Det paa hviler Forsendere a t ind læsse og ud læsse Stykker, 
der vejer mere end 500 kg. Stykgods, der ha r en Læ ngde 
af over 4,s m , maa beford res i aabe n Vogn, h vis de r ikke 
beta les den fas tsa tte P resen nin gleje. 

Ved Yog nlad ningsvise Forsendelser fo rstaas Yed en s t o r 
Vogn - en Vogn a f 10,500 kg Bæreevne - ved P. n lill e 
Vogn - en Vog n af 6,300 kg Bæreevne. Læsning, eve ntu elt 
L osnin g, af Gods i h ele Vognlad ninger sa ml P resenninge ns 
Anbrin gelse paa b vil er Afsenderen. 

Leverin gsfristerne udgø r : 
a. F o r Il gods 24 Ti mer, h vo rl il lægges fo r h ve r paa be-

gy ndt T ra nspo rls træk ning a f 200 km 12 T im er. 
b . For F r ag t gods 48 T imer, h vortil lægges for lner 

paa begy nd l Tra nsporlstræk ning af 200 km 24 T imer. 
T idsfri s lern e a og b fo rl æ nges med henh oldsv is 12 og 

I , 

l 
I 

I 
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24 Timer, hver Ga ng Bælter , Fjorde ell er Va ndl øb, over hvilke 
der ikke fører faste Broer, passeres. 

F o r Gods eller de to laveste T a ks ler - (-i og 7 - saml 
for brn gl E mball age, der for sendes efter den særli g billi ge 
T akst for brugt Emballage, fo rdobles Leverin gsfri sterne. 

Naa r de foran nævnte paa særlige Betingelser modtagne 
Va rer send es so m F ra gtgods og for Gods i saakaldt Sy re-
vogne, forlænges Leverin gsfri sten med 8 Dage. 

Leveringsfri sten b egynd er med den efter Frag tbrevets 
Stempling nærm est følgend e Midn at og er overholdt, naar 
Godset inden dens Udl øb er ankomm et Lil sin Bes temmelses-
station og Godset til still et rette vedkommend e, eventuelt 
Medd elelse om det s Ankomst givet. Helligdage m edregnes 
ikke ved Opgørelsen af Leveringsfri s ten . 

Indtil God set er ankomm en til Bestemm elsesstationen og 
Fragtbrevet udleveret Adressa ten, h ar Afsend eren Ret til a t 
di sponere over God se t. 

Godset ma a efter dets Ankom st til Bes temmelsesstationen 
anmeldes for Adressaten . 

1. Ved Tilbringnin g a f Fragtbrevet . Tilbringnin gen kan 
find e Sted m ellem Kl. 6 Morgen og 9 Aften. 

2. Ved Atleverin g a f skriftlig Meddelelse i Adressatens 
Bolig eller Forretningslokale eller p r. Pos t (for Vogn-
ladningsgod s betales Portoen a f J ernbanen , ell ers af 
Adressaten). 

3. Ved T elefo n, naa r Adressaten skriftlig anmoder derom . 
Indlæsningsfri st og Afl æsnin gsfri st fo r Vognladningsgods 

skal i Reglen va re 24 Timer, men skal i alt F ald vare mindst 
6 Dagtimer af den almindelige Arbejds tid (6 Morgen- 9 Af-
len) for smaa Vognladnin ger, mind st 9 Timer for store Vogn-
ladnin ger og for fl e re samtidig fra fo rskellige Stati oner ind-
lræffend e Vog nladnin ger eller ror Vognladnin ger paa 20,000 
kg noget øget F ris t.. F or læ ngere Afs ta nd end 8 km fra 
Stationen øges Tidsfri sten med 3 Timer. Helligdage og Na-
turforhindrin ger h oldes udenfo r den givn e Tidsfri st . 

Over uindl øst Gods indh entes Di sposition 1) over letfordær -
velige Varer u o ph o ld e li g, n aa r Modtagelse nægtes, Adres-
saten ikke fin des, eller F rag tbrevet ikke indløses ved Fore-
visningen ; og saa snarl Afhentnin gs fri sten er udløben i 
a lle andre Tilfæ lde ; 2) over al le andre Varer, naar der er 
h engaae t 8 Dage efter Af hentnin gsfri stens Udl øb . Foreli gger 
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der ikke 1) for letfo rdæn eli ge Varer Yed Afh enlnin gsfri stens 
Udløb og 2) for a nd el Gods en Ma aned ell er nævnle T ids-
pun kl Dispositi on, er J ern ba nen heretli gel til a l sælge 1) le t-
fo rdæ rvelige Va rer uden Va rsel ; 2) a nd el Gods efter 14 Dages 
Varsel til den raadigh edsbereUi gede. J ernba nen ka n dog og-
sna , mod Betalin g af F rag t og a ndre Omkostnin ger, op lægge 
Godset hos en Speditør eller et offentligt Pakhu s. 

Sker U nderretni.ngen om Godsets Ankomst ved Post -
væsnet betragtes Adressaten so m und errette t 6 Timer efter 

) ' 
Afga ngen af den fø rste Post, h vormed Brevet ka n a fsend es 
fra vedkomm ende Statio ns Pos ts ted . 

Der skelnes m ell em : 
T aks t 1. Ilgodstaksten (Sty kgo ds paa rødt Fragtbrev samt 

Forsend elser af levend e Smaakreaturer, Hund e, Fj er-
kræ o. s . v.) ~1Iindstefrag t 60 Øre. 

2. Den almindelige Fragtgodstakst (Stykgods paa h vidt 
Fragtbrev, for saa vidt Takst 3 ikke ka n a n vendes). 

3. Den nedsatte F ragtgodsta kst (Stykgods pan h vidt 
Fragtbrev, naa r Sen din gen vejer mind st i',00 kg eller 
der beta les fo r denn e Vægt). 

Mindstefragt fo r Fragtgods er 40 Øre (dog se 
F ragten fo r bru gt E mba llage). 

- 4. Den almindelige Vog nl adnin gs takst . 
5, 6 og 7. De sæ rlige Vognladningsta ksler. 

Ved Vognl adningsgods beregnes mindst 7,500 kg for h ve r 
s tor Vogn, mindst 5,000 kg fo r h ver lille Vogn, men ellers 
af V ægten af det i ndladede Gods. Sendes der i en Vogn 
mell em 10,000 og 10,5U0 kg, gi.ves et Afslag i F ragten a f 10 
pCL. Mindstefragt fo r en Vognladnin g er 6 Kr. 

For Benyttelse a f lukkede Vogne ell er P resennin ger r eg-
nes i. F rag ttillæg 1 Kr . fo r h ver Vogn med el Tillæg a f 10 
Øre for hver paabegy ndle 10 km. Ilgods i Vognladnin ger 
gaa r eller Takst 4, og ved Fragtberegnin gen fo rdobles Væg-
ten. lVIi nds tefragt 12 Kr. 

Ønsker en Fo rsender af Gods efter Ta kstern e 6 og 7 al-
mindeli g Leveringsfris l, maa Fragten regnes efter Ta kst 5. 

En Del Varesorter, sa aso m Agerdyrkningsmaskin er, Fj er, 
Halm, Hø, Kurve o. desl. , hvis Vægt er rin ge i Forh old ti l 
del Ru m , de ind tager, betrag tes som l e tt e Varer . Ved F ra gt-
heregningen forh øjes Godsets Vægt med 50 pCt . Som Mindste-
vægt regnes 30 kg fo r Ta ksterne 1 og 2, 750 kg fo r T nkst 3. 

I 
\ 
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Ved -vognlad nin gsyise Forsen delser a f !elle Va rer og F ly tle-
gods er M in ds t e y æg l e n 5000 kg, selv om der er bestill 
stor Vogn . Ved Sty kforsend elser a r F ly ttegods, brugte Teater-
rekvisi lter, Ka ru sseli er o. li gn. regnes Fragten a 11 i d af den 
virkelige Vægt, selv om ogsna der lin des !e ll e Genstnnde 
i mellem , naar di sse er bru gte. 

Sty ksenclin ger af la nge Gensta nde - over 6 rn - ta ri -
fer es so m lette Varer, dog beta les Fragt a f fø lgende Mi nd ste-
vægt : 

Fo r Læ ngder indtil 8,5 m 
)) 

)) 

over 8,:i ,, 
» 12 » 

1500 kg 
indtil 12 m 3000 ,, 

)) 18 )) 4500 )) 
F or større Læ ngder fo rh øjes Mindstevægten med 1500 kg for 
h ve r paabegyndt 6 rn , so m Gensta ndens Læ ngde over s ti ger 
18 m. For vog n ladnin gsvise F orsend elser af la nge Genstand e 
er Mindstevæg ten ved Fragtberegningen - naa r Længden a f 
Godsel ikke overstiger 8,5 m - 5000 k g - - selv om en stor 
Vogn er bestilt. For hver Løber betales F rag t so m fo r 2500 
kg eft er T a k~t 6. Ved rngnlad nin gsvise Fo rsend elser af la nge 
Gensla nd e paa rødt F ragtbrev regnes Fragten efter Ta kst 4 
fo r det dobbelte a l' den Vægt, som ellers lægges til Grund -
delte gælder ogsaa fo r Løbere. 

F or Stykgods, som er saa omfa ngsri gt , at der k ræves 
aab en Vogn til Befo rd rin g, regnes Fragten so m fo r lette Va-
rer , mindst a f 1500 kg, saafremt der ikke efter Længden skal 
betales a f en s tø rre Mi nds levægt. »Letfo rdæ rvelige Va rer« so m 
fri sk Brød, fe rsk Fi sk , fe rsk eller letsa ltet Flæsk og Kød (ik k e 
Vildt), fri ske F rugter og Bær, fri ske Grø ntsager (ikk e Kar -
tofl er og Gulerødder), Gæ r, Mælk, Ost, Smør (ikke Ma rgarine), 
ferske Svin efl ommer, Æ g og Øl, ka n : 

a . naar de indleveres med h vide F ragtb reve, sendes baade 
so m Styk - og Vognl adningsgods m ed sa m me Hastigh ed 
so m Il gods. F rag ten beregnes eft er Fragtgodsta ksten , 

b. naar de ind leveres med røde F ragtb reve, befo rdres de 
m ed den s lørste Hastigh ed, Kørepla nen tillader (ikk e 
m ed E ksprestog). F rag ten beregn es efter Takst 2 af 
Godsets Vægt for højet med 50 pCt. , 

c. naa r de ind leYeres med brune F rag tb reve sendes so m 
E kspresgods. Fragten regnes efter T a kst 1. 

Naar Mælk , Sm ør ell er Øl sendes i h ele Vognl adni nger 
ka n de e nt e n kom pletteres, e ll e r der ka n ud læsses unde r-
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Yej s. Fragten regnes da af Vognens fulde Bæreevne fra Ud-
ga ngss lalionen Lil Bes lemm elsess tationen. 

Brugt E mba llage, der indl eve res med Fraglbre ,·, so m ikk e 
oml'aller andel Gods, befordres so m Fragtslykgods Lil en sæ r-
lig, billig Takst Mindstefragl 30 Øre undtage n for Sække, 
P resennin ger, Mælkebehold ere af :Metal , Fiskekasser og 
Fiskekurve, Smø r- og Margarinetræer, hvor Mimlstefragten er 
10 Øre. 

Naa r Stykgods saml leve nde Smaakreaturer, Hunde o. s. 
v. indleveres paa brunt Fragtbrev, befordres de so m E k s-
p res gods, d . Y . s. med el bes temt Tog og saa hurlig som 
Kørepla nen tillader . Fragten beregnes efter Takst 1 af God-
se ts Yirkelige Vægt forhøje t med 100 pCt. Mindstevægt 40 
kg - Mindstefragt 1 Kr . 20 Øre. 

Enkelte Stykker Gods - dog ikke Cykler - af indtil 25 
kg kan sendes som F rimærkepakker mellem all e Stationer i 
Da nm ark. Godsel beklæb es med fø lgend e An tal Frimærker : 

Pakker . . . . . . . . . indtil 5 kg 1 Frimærke a 25 Øre 
over 5 kg » 10 » 2 » 25 » 

» 10 » » 15 » 3 » 25 » 

» 15 » » 25 4 » 25 » 

Leve rin gsfrist en er so m for Ilgods. Paa Frima:rkepakker 
kan der ikke trækkes E[lerkraY ell er tegnes Interesse i Afle-
vering. 

For vognladni ngsvise Forsendelser i private Vogne be-
tales Fragt af den indladede Vægt , mindst af 5000 kg, for saa 
vidl Vognenes T aravægl ikke overstiger 7500 kg. Udgør 
Taravægten m ere end 7500 kg, indtil 12,500 kg, regnes Fragt 
af den indladede Vægt, mindst af 7500 kg. Overstiger Tara-
vægten 12,500 kg regnes Fragt af den indladede Vægt, mindst 
af 10,000 kg. Er T aravægten derhos højere end 15,000 kg 
og højere end den Vægl, der skal lægges til Grund for Fragt-
beregningen, forhøjes sids ln ævnle Vægt med 1/s af den Vægt, 
h vormed Vognens T aravægt overskrider 15,000 kg; saafremt 
den Vægt, der skal lægges til Gru nd for Fragtberegningen, 
er højere end 15,000 kg, forhøj es den dog kun m ed 1/ 3 af 
den Vægt, h vorm ed Vognens T a ravægt overskrider den . Der 
gives efter Reglerne h erom el Afslag af 10 pCt. i Fragten , 
naar der i en Vogn se ndes mindst 10,000 kg. 

Efter Reglerne for Køretøjer befordres Vogn e for Per~ 
so ner, Gods og Dyr, for saa Yidt de ikke er h elt adskilte, 
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saml Vognkasser Lil saada nne Vogne (TipYogne og Tipvogns-
kasser betragtes som Arbejdsredskaber) ; endvid ere i\Iaskiner og 
Redskaber, der befordres paa egne Hjul (altsaa som Jernbane-
vogne). Fragten regnes efter følgend e Reg ler : Styktaksterne 
(Taks l 1, naar Befordring med Persontog forlanges, ellers 
Takst 3) komm er til An vendelse paa alle Køretøj er, hvad 
enten de er læssede ell er tomme, hvis Længd e ikke er over 
6 m, med mindre der opnaas en billigere Fragt efter Vogn-
ladningstaksterne. Ved Stykforsendelse af el enkelt Køretøj 
regnes Fragt for mindst 1500 kg og af en enkelt Vognkasse 
for mindst 1000 kg. Saafremt en Fragtbrevssending omfalter 
fl ere Køretøj er ell er Vognkasser og God set læsses paa en 
(lille eller stor) Vogn , er Mindstevægten, a f hvilken Fragten 
regnes, følgende : 

1000 kg for h ver Fragtbrevssending med Tillæg af : 
a . 500 kg for h vert Køretøj og 
b. 500 kg for hver Vognkasse, der læsses ud over een 

Vognkasse ell er eel Køretøj. 
Ved vognl adni ngsvise Forsendelser er Mindstevægten 

5000 kg, selv om der er beslilt stor Vogn. 
Overstiger Længde n 6 m, modtages Køreløjer kun til 

Befordring efter de ovenfor for Langgods om ta lte Regler. 
Tomme Fly tteomnibusser ta riferes efter T a kst 5, andre 

Køretøjer efter Ta ks t 4. Forlanges Befordrin g med Person-
Log tariferes de som Il gods i h ele Vognl adninger. 

For Køretøjer, Maskin er og Redskaber paa egne Hjul 
regnes : 

for de første 60 km 2,75 Øre pr. km og paabegynd l Ton 
)) )) næste 60 )) 2,25 )) )) )) )) )) )) 

)) )) )) 60 )) 1,75 )) )) )) )) )) )) 

» » følgende » l ,25 » » » » » » 

med et konstant Tillæg af 60 Øre pr. paabegyndt Ton . 
Fragtsatsern e for de forskellige Afstande udregnes for 

Bælter paa 5 km , saaledes a t Satsen for Bæltets slørsle 
Kilometerafstand gæld er for h ele Bæltet. Mindslefragl for 
Køreløjer er 6 Kr . For brngte Grusvogne formindskes den 
paa heranfør le Mand e beregned e Frag l med 20 pCt. For-
la nges Ledsager Lil Køreløjer b efordres h an frit . 

Fragten for Lig er fi OOO kg efter Ta kst 4. Indleveres 
Lig paa rødl FragLbrev regnes Fragten af 10,000 kg efter 
Takst 4 ud en Procentafdrag. Des uden belales for lukkel 
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Vogn og Desinfektionsgebyr. Anmeld else om Befordring af 
Lig maa ske 12 Timer forud ; Ligel skal Yære Jagl i dobbell 
Kiste. I Vognen rn aa fra glfril befordres indtil 500 kg ar 
den afdødes Effekter saml Kranse. Liget skal afhentes inden 
8 Timer efter Ankomslen. Ankommer Lig efter Kl. 12 Mid -
dag, skal det være afhen lel inden Kl. 9 næste Morgen. Der 
kan forlanges Ledsagelse, m en vedkommende ma a løse Billel 
Lil Toget. Forinden Befordring kan find e Sted , skal der 
være indleveret Ligpas, hvoreft e r Befordringen ka n finde 
Sted uden Fare for Smilte. 

Ved Forsendelse af levende Dyr i hele Vogn ladninger 
skal der indJ eyeres særskilt Fragtbrev for hver bestilt Vogn . 

Hunde, der ikk e er i Fø lge m ed Rejsende, samt Orner, 
Smaadyr og Fj erkræ skal befordres i Kasser, Bure eller 
lign . Emballage. 

Kasse r, Bure og desl. , i h vilke Rovdyr sendes, skal være 
m æ rket »Rovdyr «. Naar .J ernbanen forlanger , at Dyr, som 
sendes i h ele Vognladninger, skal ledsages ar Voglere, ud-
s tedes der til disse Fripas til Rejse i III Kl. fra Arsendelses-
lil Ankomststationen og tilbage. Der kan kun udstedes el 
Fripas for lner Vognladning, og Tilbagerejsen skal tiltrædes 
senes t 8 Dage efter a t Fripasset er udstedt. 

I Tiden 1. Novbr. - 31. Marts og saa vidt gørligl ogsaa i 
i\faanederne April og Maj skal lev. Dyr i Almindelighed be-
fordres i lukked e Vogne. Indlæsning i Vognene paahYiler 
Afsenderen , som lige ledes h a r al sørge for Dyrenes l• aslbin-
ding i Vognene og al levere de dertil fornødn e Bindered-
skaber. Dyr, der forsendes efler Styklaksterne, skal mærkes. 

LeYeringsfristerne ud gø r : 
a. For Dyr, so m forlanges sen dt med I llog e ll er ikke 

kreaturførende Personlog, 12 Timer, hvortil lægges for 
hYer paabegyndt Transporlslrækning af 150 km 12 
Timer. 

h. For Dyr , som sendes med Gorlstog, bla ndede Tog og 
kreaturførend e P ersonlog, 24 Timer, hvortil lægges for 
hver paabegy ndt Transports træ kning af 120 km 12 
Timer. 
Leve ringsfristerne efter a og b forlæ nges m ed henholds-

vis 12 og 24 Timer hver Gang Bæller , Fjorde, over hvilke 
der ikke fø rer fasle Broer, passeres. 

Forlanges lev. Dyr befordret m ed Iltog eller ikke krea tu r-
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rørende Persontog (Befordring med Eksprestog ka n ikke Dnd e 
Sted) forhøj es den afrundede Fragt h enhold sYis m ed 50 
og 100 pCt. 

Aflæssede Dyr skal være fjern e t fra .J ernban ens Grund 
3 Timer efter Ankomsten. 

Kompletteres en Forse nd else af lev. Dyr undenej s, be-
tra gtes de undervejs indladede Dyr som en n y Sending, og 
Fragtberegningen sker derefter . Udlæsses en Del af Forsen-
delsen undervejs, beregnes Fragten, som om der s traks var 
opgivet forskellige Sendinger fra og Lil de enkelte i Betragt-
ning kommend e Stationer. 



E. Lokomotivet. 

1. Dampmaskinen. 

FOR al kunne forstaa LokomoliYernes Indretning og Funk-
tion eren er det nødvendigt , at vi begy nder m ed Damp-

maskinen og trækker Hovedlini ern e op for dens Tilblivelse, 
Kon struklion og UdYikling. 

I del 17. Aarhundrede \'ar Ta nken om praktisk at ud-
nytte Varmens bevægende Kraft s tærkt fremm e og førte baade 
i Italien, Frankrig og England til en Række Proj ekter og 
Forsøg, a f hvilke der virkelig i det sidstnævnte Land Yed 
Aarhundredets Slutning fremgik en praktisk , anvendelig Ma-
skine. At Varmens Arbejdskraft først blev udn yttet i Praksis 
netop i England, var in gen Tilfældigh ed . Ved de engelsk e 
Stenkul sgruber kunde Va rm en faas for næsten ingen Ting 
ved Kull enes Forbrænding, og der Yar samtidig en overor-
dentlig stor Trang til Arbejdskraft, som kund e oppu mpe det 
Vand , der samlede sig nede i Gruberne. Selv en m eget 
ufuldkommen Varmemaskine, der slugte slo re Mængder af 
Kul , vilde derfor kunn e betale sig. 

Varmen kan paa fl ere forskellige Maader frembringe be-
vægende Kraft ; men nærmest laa dog Tanken om at benytte 
den Kraft, Ilden ud vikler, naa r den foryand ler Vand et til 
»Lull«, saaled es so m det dagli g rind er Sted i Gryd er og Kedler. 
Smaa Udslag af denn e Krafl har man ofle Lejlighed Lil a l 
iagttage i det daglige Liv, og del er sikkerl en meget ga mmel 
Erfaring, at Laaget paa et Kogeka r kan løftes med stor Kraft, 
naar det slutter tæt, saa at den dannede »Luft « ikke ka n 
und vige. Vi ved nu , at den Luft, hvortil Vandet fo rva ndles, 
ikke er den samme so m almindelig Lufl og blandt. a nd et , 
Lil Forskel fra denn e, ved Afkøling eller Sammentrykning 
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paa ny h elt kan forvand les til Vand, og v1 giver den derfor 
det særlige Navn »Damp «. Denn e Adskill else mellem Damp 
og almindelig Luft har næ ppe staaet kl art for Oldtidens Folk ; 
m en Dampens Kraft kendle de god t, og i et Værk af Græ-
keren Hero beskriver denn e flere Apparater, i hvilken den 
benyttes. I et af dem holdes en Kugle svævende paa en 
Dampstraale, i et andel bringes en hul Kugle til at dreje sig 
rundt om en Aksel , idet en Damp-
strøm ledes ind i Kuglen fra Aks-
len og strømmer ud gennem to 
bøjede Siderør paa Kuglen. 

Man har undertiden betegnel 
dette sidste Apparal som den førs te 
Dampmaskin e, og selv om denne 
Dampkugle og de andre Damp-
apparater kun er et Legetøj uden 
praktisk Betydning, h a r de sikkert 
bidraget til i . en senere Tid at 
vække Haabet om en praktisk Ud-
nyttelse af Da mpkraften. 

Allerede fr a det 16. Aa rhun-
drede har m a n en Beretnin g om, 

B 

at en Skibslrn plaj n Garay i Ba rce- Fig. 1. He ros Dampkugle. 

lonas Havn bevægede et Skib 
fremad ved Hjul , der dreves rundt a l' Da mp, men hYorledes 
hans Dampmaskine har været indrettet , ved man ikke. Mu-
ligvis har den h vilel paa e t lignende Princip som en Damp-
m askine, der a fbildes i en Bog fra 1629 af den italiensk e 
Ingen iør Branca . Som Fi g. 2 Yiser, drives her et Skovlhjul 
rundt af en Da mpstrøm . Da mpen udvikles i en Kedel, hvis 
Laag er form et som Hovedet af en Mand, der puster Dam-

pen ud af lVIunden gennem et 
Rør. Branca tæ nkte sig Damp-
hjulet an vendt til a t drive e t 
Stampeværk, m en det er rime-
ligvis blevet ved Tanken. 

Fig. 2 Brancas Damphjul. Vi skal i det følgende ind-
skrænke os til at omta le de Op-

findelser vedrørende Da mpkraften, som virkelig fandt An-
vendelse i del praktiske Liv . Blandt disse maa først og 
fremmest nævnes den af Franskmanden Denis Papin op fundne 
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Sikkerh edsventil , ved hvilken del ble\' muligt a l frembringe 
Damp af højl Try k ud en stadi g a l frygte ror en Sprængning 
a f Redlen. 

Denis P apin va r fødl i Blois (Frankrig) 1647. Ha n stu-
dered e l'ø rst Medi cin , bJ ey Læge og praktiserede som saadan 
i Paris, men droges med s tedse større Magt h enim od de 
mathem a tiske Videnskaber, for hvilke han havd e l'ortrinlige 
Anl æg. At just di sse Vid enskaber paa den Tid blomstrede i 
Paris, hvo r jo Akad emiet ny lig , ·ar bleven s tillet af Kong 
Ludvi g den Fjortende, og h vorh en de ypperste Videnskabs-
mænd fra all e Evropas Land e bl e \' draget , ha r ve l ikke været 
uden Indfl ydelse paa den unge Læge. Han erhYervede. sig 
baade Kundskaber og Nav n, og alt syntes at tyde paa , at 
h a n havde Udsig t til en glimrend e Løbebane i sit Fædreland . 

Imidlertid forlod h a n pludselig 
Frankrig og begav sig til Eng-

!' la nd, og h erfra daterer sig hans 
første Resultater af de Studier , 
h a n havde gjorl over Luften og 
dens Egenskaber og oyer Dampe. 

Det er i et i 1682 udkomm et 
Værk om Udkogning a l' Ben og 

Fig 3. En Si kk e rh cds ,·en til. 0 111 en hurtig Metode at koge a lle 
Sl ags Levnedsmidler , a l ha n be-

skriver dette Appara t, der se nere har baarel han s Navn, Pa-
pin s Gryde elle r Di ges lor, og paa hvilken ha n h a r anbragt 
den endnu s tedse brngle Sikkerhedsventil. P apin ko nstrn -
erede en Gryde, i hvilken man kunde udkoge Ben ved en 
h øje re Varmegrad end Vandets sædva nlige Kogepunkt ; men 
en saadan Va rm egrad kan Vandet kun naa i en lukket Ke-
del, l1Yor Trykket kan stige over del a lmindelige Lufllryk. 
Han forsy nede derfor Gryden m ed e t tælslu Ltende, faslskrnel 
L aag, men lod e l Rør (A i Fig. 3) fø re fra Da mp.rumm el ud 
Lil Lullen . Røret lukkes darnplæl m ed en Prop c, som tryk-
kes ned mod Røret a r en Vægts tang, der kan dreje sig om a, 
og ved den and en Ende bæ rer e l Lod p. Saa sna rt Dam -
pens Tryk mod Proppen bliver større end den Kraft, med 
h vi lk en Slangen try kker ned paa Proppen, lø tles denne lidt, 
saa a l Da mpen ka n s trømm e ud ; ved . at vælge et tunger e 
elle r le ttere Lod ell er ved a l forandre de ts Plads p~a Stan-
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ge n kund e rnan se lv bes temm e den Græ nse, over hvilken 
Da mptrykket ikke rnaa lle slige. 

Imidl ertid, h ans Skrift om denne Gryde gjorde Lykke, 
ha n se lY vandt Anseelse, og alt syntes h er a l tegne lige saa 
god l som i Paris, men a lle r h er brød han pludselig rned a lt, 
hvad man skulde synes kund e binde h a m Lil Stedet. Uden 
nogen ydre Anledning forlod han pludselig E ngla nd , som 
havde gjort h am Lil Medl em af sit læ rd e Selskab, og det 
sy nes virkelig, som 0 111 ha n har ha ll en forund erlig Lyst til 
a t komm e m ed ved de nye Akademiers Oprell else, thi just 
som man i Venedig havde faae l e t saadanl op rettet, dukkede 
ha n op der, blev, so m del va r al venle, modtaget m ed aabn e 
Arme og na turli gYis s lra k s gjort til Med lem af Akademiet. 
Ha ns urolige Aa nd l'ørle ham imidlertid tilbage til England 
og derfra til T ys kland, hvor han satte sin Energi ind paa at 
konstruere en Dam pmas kin e, men han fandt kun Kulde og 
Ligegyldighed overalt. Ha n døde i England i Aaret 1712. Fattig-
dom og Nød blev hans Lod, Kummer over saa m ange skuf-
fede Forhaabninger haYde forbitret h a ns sidste Dage. De 
Forsøg, som m ed saa m a nge Opofrelser fra P a pins og hans 
Velynderes Side sattes i Gang, og af hvilke m a n havde lovet 
sig rige Anvendelser for Fremtiden , blev del heldigere, m en 
Yis tnok langt mindre kundskabsrige Mæ nd, der se nere drog 
Fordel af. 

Den første Da mpm askine, der m ed Si kk erhed vides a l 
være brugt i Praksis, k ons trueredes af E nglæ nderen Thomas 
Savery, forh en Min ea rbejder, siden Søka ptaj11 og endelig 
Grubeingeniør. Om hYorledes hans Opfindelse korn frem , 
fortæller han selv: E n Dag kom han ind i et Værtshus og 
fik sig en Flas ke Vin ; da h an havde drukket den og skulde 
bort igen, ka stede h a n den Lomm e Flaske hen pa a Ildstedet, 
men forlangte, fø rend h a n gik, Vaskevand for al vask e sin e 
Hænder. Nu h avde ha n tilfældigvis ikke drukket helt ud, 
nogle Draaber Vin var bl eve t tilbage i Flas ken, og da de var 
blevet opvarm el, strømm ede Dampen · nd a f F laskehalsen. 
Da fik han den T a nke a l se, hvad der vilde ske, na ar h a n 
satte Flaskens Munding ned i det kolde Va nd ; hurti g trak 
ha n den ene Handsk e paa for ikke a l bræ nd e sig, naa r han 
Log den Yarme Flaske, og i samme Øjeblik som l\ilundingen 
kom under Vand, saa han dette s ti ge op __ og fy lde h ele Fla-
sken, na turligvis fordi Dampen blev forlættel, og den ydre 
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Luft da pressede Vandel op i det derved fremkomn e tomme 
Rum ; og derved fik h a n saa den Tanke at beny tte Atmos-
phærens Tryk som Bevægkraft og fremkalde det dertil for-
nødn e lufttomme Rum ved a l fortætte Vanddampe. Savery 
sluttede nu, at m a n kunde b enytte delte Forhold til Va nd-
løftning i Gruberne, og fra dette Udgangspunkt udtænkte han 
saa sin Maskine, paa h vilk en h an fik Patent 1698. 

Saa dan fortæller h an, og der er, saa vidt vi kan skønne, 
ingen tilstrækkeli g Grund til ikke at tro ham. Andre mener, 
at Savery h avde stjaa let Ideen til sin Maskine fra et Skrift 
af den engelsk e Adelsmand Edvard Sommerset , der tidligere 
havde opfundet en Da mppumpe, som vistnok havde en lig-
nende Indretning som Saverys. i\llen det være som det vil, 
Æ ren for a t h ave stillet den første pra ktisk anvendelige Damp-
maskin e paa Benene tilkommer ham , det ka n i det mindste 
ingen benægte. 

Snart efter kon stru erede imidlertid en J ernhandler Tho-
m as Newco rn en samm en med en Glarmester Cawley til Dels 
paa Grundlag af Papins Id eer en Dampma skin e, der va r 
meget bedre end Saverys . Newcome n va r kommen til at 
spekul ere over Problem et »Grubevandets Bortskaffelse« ved 
at se de store Bryderier, dette voldte i l\ilinern e omkring h ans 
Hjemstavn Darrnouth i DeYonshire. E ndskønt en saverysk 
Maskine just va r stillel op der, synes det dog, som om han 
lige saa lidt som Papin fra fø rst ar har tæ nkt paa Da mp, 
men derimod spekuleret paa Lufttrykkets Anvendelse, idel 
han paa en eller anden Maade h a r villet skaITe et lufttomt 
Rum tilveje und er el Stempel, som saa af Lufttrykket kunde 
drives igenn em en Cylinder og tage en Pumpestang m ed sig. 
Han ud ve kslede i den Anled nin g Ansk uelser m ed en Ven, 
Glarm es teren .John Cawley, og endelig har de i Forenin g 
h envendt sig til daværende Sekretær ved det kongelige lærde 
Selskab Robert Booke, Opfinderen af Spiralfjedrenes Brug i 
Lommeure og Vaterpasset med Luftboble. Booke, som nøj e 
kendte Papins Arbejder, fraraadede dem alvorligt at befatte 
sig med denn e Sag, idet h an m eddelte dem , hvorledes P apin 
netop va t' strand et paa Umuligheden af a t fremkalde et fuld -
stændigt lufttomt Rum under e t til s trækkeligt stort Stempel ; 
men h a n indrømm ed e for Resten, al kund e man find e en 
Metode, h vorpaa delte kund e ske, saa rn aatle el derpaa 
baseret Apparat kund e svare til Hensi gten . Imidl ertid gav 
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de sig til at eksperimentere i n ævnte Retning, og Forsøgene 
kron edes m ed saa meget Held , a l de begyndte a l lænke paa 
al føre dem ud i Livet ; m en derved m ød te de en Vanskelig-
hed. De vilde have Patent paa deres Maskine, m en da 
denne hvil ede paa Fortætning af Vanddamp, del sa mm e, 
som Savery havde ·Patent paa, saa kom de h erved i Kollision 
med ham . Dog, Konflikten h ævedes ved en Overenskomst 
mellem begge Parter, h vis Res ultat blev, at der i 1705 ud-
toges et nyt Patent, lydende paa alle tre Navne, skønt det 
var vitterlig, at Save ry slet ikke h avde andet med de to an-
dre at gøre, end a t han gav dem Ret til at benytte den ham 
patenterede Metode. Indret-
ning af den af ham paten-
terede Metode frem gaa r af 
Fig. 4. 

Fra Dampkedlen A fø-
re·r et Rør m ed en Ha ne a 
op til Cylinderen C, hvori 
Stemplet H kan bevæge sig 
damptæ t ; Stemplet er ved 
en Kæde forbundet med 
Vippen L , som bæ rer en 
Modvægt M, hvortil Pum-
pestangen N er befæstet. 
Dampen led es ind i Cylin-
deren, naar Stemplet er i 
sin nederste Stilling, og 
Modvægten h æver da Stemp-

Fi g 4 N e wco1n eus Dainpmaskine. 

N 
! 
' 

let , m edens Rumm et under det fyldes med Da mp. Har Stemplet 
naaet sin øverste Stilling, lukkes Dampha nen a. I de ældste 
Maskiner ledede man dern æst en Strøm af koldt Vand fra Be-
holderen G ned omkring Cylinderen, saa at den af køledes 
hurtigt. I-I er ved fortættes Dam pen i dens Indre, og delle vil 
have til Følge, a t den ydre Lufts Tryk tvinger Stemplet ind 
i Cylinderen, ligesom det i Saverys Forsøg tvang Vandet 
ind i Flasken, n aa r Da mpen i den fortættedes. Idet Stemplet 
gaar nedad , trækker det Modvægten og Pumpestangen til 
Vejrs. Del er altsaa egentlig ikke Dampen, der besørger 
Arbejdet i denne Maskine, men derimod Luftrykket, og 
Maskinen kaldes derfor den atmosfærisk e Dampmaskin e. 

Et Tilfælde ledte Nevcom en ind paa en vig ti g Forbedring 
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af Mas kin en. E n Dag gay den sig lil synelade nd e ud en Grun d 
til al gaa hurli gere end sæd va n lig, og ved en næ rm ere Un-
dersøge lse opdagedes del, a t der dry ppede noge t Va nd ned i 
Cylind eren fra el Va ndlag, so m ya r anbrag t over Stempl el ; 
det neddryppend e Va nd fo rla:Ltede Da m pen under Slempl el 
næsten øj eblikkelig, naa r Damph a nen va r lukket, og dette 
va r Aa rsagen til den hurtigere Ga ng. For Fremtiden 
lededes derfo r det kolde Va nd fra G ikke til Cylind erens 
Yd erfl ade, m en Lil dens Indre (genn em Rørel d paa Fig. 4); 
naar Dampha nen va r bleve n lukket, aabn edes Ha nen b, og 
det kold e Va nd sprøjtede da ind i Cylinderen. Det ind -
sprøjtede Vand og den til Va nd fortættede Damp m aaUe 
saa fj ern es genn em Afl øbsrøret c, so m Neyco men lod ud -
munde i et Va ndkar , der laa min dst en ha lv Snes Me ter 
und er Cy linderens Bund . Va r Va ndk a rrel nærmere ved 
Cylind eren, vild e den ydre Lufts Tryk presse Va nd et op i 
den (so m i Saverys Forsøg), og ud mund ede Røret frit i Luf-
ten, vild e der træ nge Luft ind i Cylinderen . Naa r Mas ki -
nen a nyendtes til Vandpum pni ng i Kulgrnbern e, \'a r de t i 
Reglen ikke va nskeligt a l ska ffe en tilstrækkelig dybt li g-
gend e Va ndbeh old er. 

Inden vi forl ader Nevco mens Dam p mas kine, maa vi 
endnu nævne en un g Arbejder, der h a r Æ ren af en megel 
væsenlli g F orbedring w d den. Naar Maskinen skuld e virke 
paa rette Maade, maa lte Ha nern e paa Rørene a, b og c aa b-
nes og lukkes i de re tte Øj eb likk e. Ved en Mas kin e i \Vo l-
w erha mpton h avde m an sat en s to r Dreng ved Nav n Humphrey 
P otter til a l udføre de tte yders t en sfo rmi ge Arbejd e; natur-
ligvis fa ndt han ikk e Beh ag i denne Beskæfti gelse, m en i 
Stedet for at sløves derved , bru gte h a n sin e Øjne og Ta nker 
for a l linde paa Udvej e. Han opd agede da, a t Ha nern e 
sk uld e drejes, naa r Vippen stod i bestemte Stillin ger, og ved 
at føre Snore fra Ha nern e til Vip pen lykkedes det ha m a l 
faa denn e til a l ud fø re Arbejdet fo r h am, og Arbejdet bl eY 
oven i Købet ud fø rt regelm æssigere paa denne Maade. Po ller 
h avde saa ledes gj ort Maskinen selvsty rend e, og h a ns Opfin -
delse indførtes sna rt overalt, idel ma n dog omby ttede Snorene 
m ed el so lid ere Styretøj . 

New com ens Maskine Jed endnu af ma nge s lem me Mano·Jer 
<J b ' 

og der va r en meget la ng Vej l'ra denn e Mas kin e og Lil den 
Da m pmaskine, der i Løbel a f fo rrige Aarhun cl rede saa a t s ige 
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ha r omform et Verd en. Hele denn e Vej bl ev imicll erli cl til -
bagelagl a f en enkelt Ma nd , E nglænd eren J a rnes \Va lt, ge n-
nem en Række Opfindelse r, a f hvilke Iwer enkelt Yild e være 
Lilslrækk elig til a l skaffe ha ns Nav n a nse t i Da m pmas kin ens 
Hi storie. 

F ør W atts Tid havde de r ik ke ved Udviklin gen a f Da mp-
mas kinen fund et nogen nøje Sa m virken Sted m ell em Viden-
ska b og T eknik . Pa pin havde vel Interesse baade for den 
videnska belige og pra ktiske Sid e a f Sagen, men ha n fo rbandt 
ikke med sin store ld eri gdom den Grundighed og T aa lrn odig-
h ecl, der krævedes til den fuld stændige Gennemarbejdelse af 
en Sag. Savery, Nevcomen og Ca wl ey havde in gen viden -
ska belig Udd a nn else og lededes bl ot af de prakti ske E rfa -
ringer. Og de engelske Fysikere viste kun rin ge Interesse 
baad e for de sid s tnævntes og fo r P a pin s Pl a ner. 

J a rn es \Va tt (1736- 1819) var paa en Ga ng den snildrige 
T ekniker og den grundi ge Naturforsker, der ved Studium 
og egne Forsøg a rbejdede sig frem Lil fuld Forstaae lse a f, 
h va d h an h a ,·de at gøre med. Rigti gnok havde h a n paa 
intet a f disse Omraader l'u lgl de slagne Veje; sin e Kund-
ska ber og sin Dygtigh ed h a vde ha n tilkæmpet sig næsten 
helt paa egen Haa nd, til Dels end og paa Trods a [ de gæl-
dende Lærepl a ner ; m en dell e ka n kun fo røge Yor Beundrin g 
fo r h a ns P erso n og h a ns Værk. All erede som Ba rn lagd e 
h a n en overord entlig Vid ebegærli ghed og Læ relyst fo r Dagen ; 
ban ly tted e opm ærk somt Li l de voksnes Ta le og fo rstod den 
store Kun st at spørge; h a n læs te Naturbeskrivelser og Na -
turhistorie og fo retog Udllugter i Omegnen fo r at nyde 
Naturens Skønhed og fo r selv a t se og opleve det, h a n læste 
om ; ha n interesserede sig til lige stæ rkt fo r meka ni ske Tin g 
og prøvede ofte med Held al efte rl ave de Maskiner, h a n 
læste om . 

Tiden indtil si t attende Aar Lil bragle han i den li lle 
skotske By, Greenock , h Yor ha ns Fader oprind elig va r en 
ve lstaaend e Borger, men senere ved uheldige Handelsspeku-
]ationer mistede sin Fo rmue. Sk ønt .J a mes in gen pla nlagt 
Und eryisnin g flk i sin Ungdom , spil dte ha n ikke Tiden, men 
studerede med Ive r og Grundighed de mes t fo rskellige 
Tin g, ikke bl o l Na turfag og Ma tema tik, men ogsaa Hi storie 
og Poesi. Da h a n endelig skulde ud i Verden, va lgte h a n 
imi d lertid ikke al stu de re, men korn efter ege t Ø ns ke i 
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Instrumentmagerl ære i Glasgow. Her var dog ikke meget al 
lære, og h a n re_j s le dr.rfor Lil London og søgte a l komm e ind 
paa el Værksted ; 111 en del var va nskeli gt nok , da Lavsbe-
s temmelserne fordrede en Læretid ar 7 Aar, hrnd han ikk e 
vild e gaa ind paa. Tilsidsl blev han for en Sum P enge op-
taget for et Aar paa et større Værks led ; og dette Aars Læ re-
Lid var for ,-vatt tilstrækkelig til, at h an kund e forlade Lon-
don som en dygtig Instrumentmager, men rigtignok, paa 
Grund af den ovenn ævnte Lavsbestemmelse, uden LærebreY. 
Som Følge hera f kunde h an ikke virkeliggøre sin Plan om 
at oprette el Instrumentm agerværksted i Glasgow. Alligevel 
blev han i denn e By, da Uni ve rsitete t h er tilbød ham en 
Stilling som Konservator ved dets Samlinger, og i Ly af dets 

Fig 5. Jnm es \ -Va lt. 

Privilegier kunde han holde Værksted 
og Butik som Universitete ts In st ru-
mentmager. 

Denn e Stilling ble v a f stor Betyd-
nin g for James \Vatts Fremtid , idel 
den bragte ham i Bekendtskab med 
de i hans Retning ledende Mænrt ved 
Uni versitetet og saadanne El ever, so m 
særlig lagde sig efter fysiske Studier. 
En af dem var den senere som Mate-
ma tiker og Kemiker bekendte Robin-
son , der denga ng studerede ved 

Universitetet, og som haYd e søgt ,vatt for at medd ele ham 
sine Tanker om Da mpmaskinens Anvendelse blandt a ndet 
til at trække Vogne og h øre hans Mening h erom . Dette 
ledede til, a t ·watt a ll erede i 1759 korn til at eksperimentere 
m ed Damp ; h a n gjorde F orsøg med Pa pins Gryde, indret-
tede sig en Højtryksma s.kin e, m en Fa ren for Spræ ng-
ning og Va nskeligh eder ved at hold e Sammenføjningern e 
tætte, lod ha m s narl opgive disse Forsøg igen. Derfor bJev 
de dog ikke fru gtesløse ; den daglig Omga ng m ed Robin so n 
lagde nemlig Grunden til deres senere Venskab, og det kunde 
jo h eller ikke være andet, end at de to, der begge saa stærkt 
interesserede sig for de samme Spørgsmaal , rn aatte føle sig 
nær sammenknyttede. 

I fire Aar h vilede nu Forsøgene over Dampkraft, indtil 
de en skønn e Dag i 1763 b leY optaget paa ny. Grunden der -
til va r den , at Universitete ts Model a f Newcomens Damp-

I 

177 

maskin e ha YCle vægret sig ved a l gø re Tj enesle, og den bl e\' 
derfo r sendl Lil , -va LL for a l blive eflersel. , vau gik Lodnin -
gern e og all e Samm enføjninger efter og prøvede nu Modell en, 
men det viste sig, at den frembragte Damp kun med Møj e 
formaaede a l løfle Slernpl el, h vortil Grunden , mente h a n, laa 
i, a t Cylinrteren \'ar a lt fo r stor i Sammenligning med Kert -
len, saa at denn e ikke nær kund e producere den Mængd e 
Damp, der va r nødvendig. Ha n ska r da el Stykke a f Cy-
lind eren og prøvede ige n, denn e Ga ng m ed Held ; nu kund e 
.\faskinen arbejde nogenlunde regelm æssig. .\len fo ruden 
ct enn e Betragtning af Forholdet m ell em Cylindere ns og Ked-
lens Rumfan g gav Niodell en Anled nin g Lil m ange a ndre. 

Han h avde saaledes lag l Mærke til , at naar Da mpen 
trængte ind i Cylinderen, blev denne saa varm, at ma n ikke 
kunde h olde I-I aanden paa den ; men a l denne Varme gik 
ved den paa fø lgend e Indsprøjtning af Fortælningsvan det til-
spilde. Ma n maa tle nemlig bruge en sæ rdeles s tor Mængde 
Vand til a t fremkalde Fortæ tnin gen ; thi indsprøjtede ma n 
kun lidt, saa vild e det , saasom del ikke var underkastel 
nogel ret stort Tryk, komm e i Kog all erede ved de n for-
hold svis laYe Varmegrad , Cylinderen endnu haYde, og ud-
vikl e Dampe, der modsatte sig Stemplets Nedgang, altsaa gav 
Krafttab. Og omvendt, naar Slempl et a tter skuld e op, og 
Dampen derfor igen indlodes, saa m ødte den Cylinderens til 
mind st 40 ° C. a fkølede Metalvægge, og inden disse blev saa 
vidt opvarmet, at Da m pe n kund e h old e sig so m Damp og 
udøve Tryk , gi k der a tter h er en urimelig Mæ ngde Varme 
tabt. Det va r derfor et s lort Spørgsrnaal, h va d der va r del 
fordelagtigste, e n Le n at a rbejde merl en ringe .\'læ ngde For-
Lætnin gsva nd og der ved spa re en betydelig Mængde Brændsel, 
men til Gengæld rigti gnok ogsaa faa en mindre Arbejdskraft, 
e 11 e r lade en stor Bekostning Lil Brændsel gaa op mod den 
s tørre Kraft, ma n lik ved en mere fuldkommen Fo rlælnin g. 

, vatt h ældede oprind eli g Lil den første Ansku else •og ind-
rettede sig paa al holde Cylind erens Varmegrad saa konstan L 
som muligt. Ti l de n E nde forfæ rdigede h a n den af Træ, 
men da dctle slog sig, maalle han igen Lage Meta lcylinderen 
i Brug, forsynede den dog med et Træhy lster (Trøjen) og 
s toppede, for endnu bedre at holde Varmen , stødt Trækul 
ind mellem de111 . Dog, ha n frafaldt sna rl den h ele Tanke ; 
thi yel bl ev Udgi ft en til Bræ nd sel reduceret hl del h a lve af, 
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lwad den fø r va r, men Mas kin en arbejdede lil Gengæ ld med 
saa ringe Kraft, al den hl ev uprakti sk . Der va r da i ntet a n-. 
del fo r end at arbejde p aa den ga ml e Melode, naa r m a n ikke 
kund e fi nde paa en ell er a nd en Maad e at fort æ tt e Dam-
p e n ud e n a t a fk ø l e C y lind e r e n . Det bl ev altsaa det 
store Spørgsmaa l, det blev en Opgave, hvorpaa h an arbejdede 
læ nge. 

Dette blev Indl edn ingen Lil en la ng Aarrækk es ih ærdi gt 
Arbejde, h vilket vil blive fo r udfø rli gt her nærm ere at komm e 
in d paa , men som endte m ed F uldfø relsen 'af det 18. Aar-

Fig. 6 . Hoved trækkene af ·,v att s Da1np1nas kin e. 

h un dredes tekniske Stor vær k : \V a U s dobb e lt v irk e nd e 
D a m p m a s k i n e. 

F igu ren viser i Hovedtræ kkene Indretnin gen af denne Ma-
sk ine , og idet vi sam menholder denn e Afbildnin g m ed Af-
bi ld ni ngen af Newcom ens Maskin e (F ig. 4 Side 173), kan 
vi let faa Øje paa nogle a f de ind gribend e Forandringer , 
\Vatt h ar indført. I Newcomens Ma skine m aatle man , som 
ovenfo r nævnt, h ver Ga ng Stempl et sk ulde gaa ned , afkøle 
Cylinderen m ed k oldt Va nd fo r at fo rtæ tte Da mpen under 
Stem plet . \Vatt fa ndt imidlertid , at m a n h elt kund e undgaa 
den ne Afkølin g a f Cylind eren , n aar m an ved et Rør m ed en 
Ha ne s:i lle denn e i Fo rbind else med en lufttom Behold er med 
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k oldt Va nd , den saa ka. ldte Ko nd ensa to r e ll e r Fortætter. Naa r 
D:impen skuld e ska ffes bort a f Cylind eren, a ahn ede m a n bl ot 
for Røret til Ko ndensatoren, og Dampen strømm ede da ind i 
denn e og fortættedes h er a f det kolde Va nd næs ten lige saa 
hurtigt, som o m Va nd el va r sprøjtet ind i selve Cylinderen . 
I Fig. 6 er I Kond ensa toren ; naa r Hanen c er aaben, ka n 
Dampen und er Stemplel strømm e dern ed a d den Vej , Pilene 
viser, og en neda dgaaende Bevægelse af Stemplet vil da kun 
mød e en m eget ringe Mods ta nd . I F orbind else med Kond en -
satoren anbragte \Vatt to Pumper (som ikke er tegnet paa 
Figuren), af hvilke den ene fø rte koldt Vand til Ko nden-
satoren, m edens den a nden udpumpede Fortætningsva nd et 
sa mt den Luft, so m fulgt e m ed Vand et ; disse Pumper træ kkes 
af Maskinen se lv, men h ertil m edgaa r ikke sy nd erligt Arbejde. 

Allerede Indførelsen a f Kond ensatoren betegner et over-
ordentligt Fremskridt, m en \Vatt blev ikke sta.a ende h erved. 
I Newcomens Maskin e var del jo den ydre Luft, der tryk -
kede Stemplet ned ; idet den kold e Luft sa aledes for h vert 
Stempelslag strømm ede ned i Cylind eren , a fkøledes denne, 
og selv om Afkølin gen ikke va r sa a stæ rk som den , der for-
aarsagedes af det indsprøjtede Va nd , ga v den dog ogsaa An-
lednin g til et betydeligt Va rm etab. \ i\,ratt lod derfor den va rme 
Damp fra Kedl en besørge Stemplets Neeltry kning i Stedet for 
den kolde L ufl. Cylind eren maa tte i den Anledning lukkes 
foroven med et tætsluttende Laag, i hvilket en til Slemplel 
fastgjort Slang beYægede sig da mptæt. Herved opn aaedes de t 
tillige, at Stemplet kunde try kkes ned m ed stør re Krafl, thi 
n aa r Varm egraden i i{edl en blot er en Sn es Grad er h øjere, 
end Vand ets Kogepunkt er i el aabent Kogeka r, vil Da mpen s 
Tryk være omtrent dobbelt sa a s torl som Luftens T ryk pa.a 
en Flade af sa mm e Størrelse. 

I Fig. 6 ser ma n, at Da mpen fra Kedlen il!/ k a n strømm e 
ind over Stemplet , naar Ha nen a er aa ben . Na ar H a nern e 
a og c er aabne, men de a ndre Ha ner (b og d) lukkede, vil 
Stemplet a ltsaa trykkes neda d m ed stor Kraft og ikke m øde 
n ogen Mods tand fra neden . Aabnes derim od Han erne b og 
d, m edens a og c er lukket, vil Da mpen fra~ Kedlen 
slrørnme ind under Stempl et og drive det til Vejrs, idet Da m -
pen over Stem ple t gaa r ned i Kondensatoren . Dam pen s T ryk 
driver a ltsaa Stemplet frem , baa de naa. r det gaar op, og n aa r 
det gaa r ned ; l\fa skin en kald es de r fo r do bbeltvirke nde. 

12* 
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Stempelslangen fo rbind es des uden med Vipp en, ikk e ,·ed e 11 
Kæde so m i Newcomens Maskine, men ved saadanne Led-
forbind eJser, al Kraften overføres 1.il Vippen baade ved den 
opadgaaende og ved den nedadgaaende BeYægelse ; Vippens 
anden Ende sælles ved »P lejl sta ngen « G L i Fo rbinde lse 
med den saaka ld le Krumtap, der fra L gaa r i nd til en Aksel 
og drejer denne rundt. I de to Sti llin ger, hrnri Krnmtapp en 
h ar samme Retning som Plej ls la ngen, Yil Tryk og Træ k i 
denne kun fremkalde Tryk og Træk i AJ}s len , men ingen 
Drejning, et stort, tungt Hju l, S\-'in ghjul el R, hj ælper imidler-

V 

tid Maski nen udover disse ,, døde 
Pu nkter «, da det ikke pludselig 
kan standse s in Fart ; Sving-
hju le l Yil i det h ele laget bi-
d rage li I a l gø re Bevægelsen 
.iæ Ynere. 

] Virkeligheden led te Watl 
ikke Da mpen til og fra Cylin -
deren genn em de lire Rør med 
Hanerne a, h, c og ri, som ses 
paa Fig. 6 ; h a n opfandt en sær-
lig Meka ni sm e, den saakaldte 
Glid er, der kunde besørge dette 
Arbejde. 

Fig. 7 Yise r en a r de For-
m er, ma n i den nye re Tid h ar 

Fig. 7. Ge nnen1 snit uf en Damp-
cy linde r m ed Glider giyel \iValts Glidermekanisme. 

Opad Dampcy lind erens ene Væg 
er anbragl en Kasse B B, Gliderkassen, i hvilken en Slags 
Skaal , Glid eren, føres op og ned med sin planslebne Rand 
mod Cylind erens Væg ; i denne undes to Kanaler a a og a 1 a 1 

saml en tredie Udskæ rin g, der slaa r i Forbi nd e lse saave l 
med Gliderens Hu lrum som med Røret C. Dampen fra Ked-
len komm er ind i Gliderka sse n Yed Rørel I' og gaar ved den 
Stilling al' Glid eren, som Figuren viser, ind under Stemple!, 
m edens Dampen oyer delle kan gaa ind i Gliderens Hu lrum 
E og derfra genn em Røre t C ned i Ko ndensa toren ; Slemplet 
drives allsaa Lil Vejrs. Flyttes Glid eren et Sty kke ned , kom -
mer Dampen fra Kedlen ind over Stemplel, medens Dampen 
under delle kan gaa Lil Kond ensatoren. Mask inen sø rger 
se ly for, a l Glid erens F ly tning [o regaar i de rette Øjeblikk e. 

,. 
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\,\/all indre ttede endvidere i\Iaski nen saa ledes, al den 
se lv reg ulerede si n Has tighed , idet han indførte den saakald le 
Cenlrifogalregulator (Fig. 8), der lidligere h aYde væ ret a nvendt 
i Kornmøller . Den lodrette Aksel H D drejes ved Snorløb 
ru ndl af Maskinaks len, og de to tunge Kugl er B B , ,j[ da 
svi nge des mere ud , jo s lørre Hastigheden er. Ved Kuglernes 
Udsving løftes Hylslre l M, som kan glide om den lodrette 
Ak sel ; den-ed drej es Vægtstangen M I L , der staar i For-
bindelse med en Venli l i Da mprøret. Vokser Maskinens Farl, 
enten fo rdi Dampudviklingen hliver for slærk , e ll er fordi der 
kræves mindre Arbejde af Maskinen , vil denn e Ventil drejes 
saa ledes, a t den slipper mindre Damp ind til Cylind eren , og 
Stemplet vil derfo r gaa langsommere. 

8ndelig kan del næ n1 es, at \i\Tatt 
opfand t et Apparat, den saakaldte 
Indik ator, der kan angive og optegne 
Dampens Tryk paa Slemplel i dets 
forskellige Sti llin ger, saa at man kan 
se, o m Dampen vi rk er, som den skal , 
og tillige bliver i Sland til at beregne 
det Arbejde, den udfører. 

I Begyndelsen af Firserne h avde 
\ ,\Ta tl i det væsentli ge fuld end t si n 
dobbeltyirk ende Dampmaskine, men 
inden ha n naaede saa vidt , maatte 

l L 

Fjg 8. E n Centrifugal -
regulator . 

ha n O\'erv ind e en s tor Mæn gde Vansk e li ghede r haade ar lek-
nisk og økonomisk Na tu r. Dels for a l faa mere Tid ti l at 
a rbejd e med Dampmaskinen, dels fordi ban giflecl e sig og a r 
den Grund maaUe skabe sig s tørre Inrl lægter, opgav han i 
Treclsern e sin Stillin g ved Universi lelet og paa log sig i Sledet 
La ndm aaler- og Ingeni ø rarbejder, medens ban i sin Frilid 
syslede med sin Maski ne, hvoraf ha n kun h avde en ;vrodel. 
Det lykkedes ham at komme i Forbindelse m ed en Rigmand, 
Dr. Roebuck , der lod bygge en stor Maskin e efle r \\ralts 
PJa ner ; men da Roebu ck snarl e ller ved a ndn· Foretagender 
h avde sat si n Fo rmu e Lil , og \ ,\Ta lt se lY havde forbru gl sin e 
faa Spa repenge, maa lle han fore løbig opgiw Haa bet om a l 
faa si ne Planer vi rkeli ggjorte. I 1773 lik han imidlertid fra 
den dyg tige og velhavende J ernvarel'ah rik anl Boullon i Soho 
ved Birmingham del Tilbud, a l de i Fæ ll ess ka h skulde gen-
optage Arbejd et paa Da m pmaskinens Forbedri ng, og h er fik 
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~ Tatt endelig guns lige Forhold al arbejde under. I Begyn-
delsen va r det vansk eli gt nok for Vlatt og Boulton at faa 
Mineejerne til at anskaffe deres Maskine, da den var dyrere 
end Newcomens ; men de tilbød saa at anbringe Maskinen 
uden Betaling, blot skulde de have Trediedelen af de Kul, 
som ~!fin eejerne sparede ved at ombytte Newcomens Maskine 
m ed den nye. Mineejerne fortrød sikkert ikke Byttet, men 
maaske undertiden nok den Form, Kontrakten havde faaet 
ved deres Tøven ; lhi Firmaet stod sig godt derved ; fra en 
enkelt Grube fik det saaledes aa rlig 45,000 Kr. 

I en Ald er af e t halvt Hundrede Aar havde \Valt den 
Lykke at kunne se tilbage paa det, der havde været hans 
Livs Maa l, so m et fuldbragt Væ rk . Han oplevede de to første 
Aartier af det Aarhundrede, for h vis Udvi kling han h ar haft 
en Betydning, som ingen anden Mand , og han fik saaledes 
set Begyndelsen til den Omvæltning, Dampmaskinen skulde 
frembringe i a lle Forhold . Naturligvis tilbragte han ikke 
Resten af sit Liv i Ledigga ng, han syslede blandt andet meget 
med videnskabeli ge Arbejder, og han va r en søgt Raadgiver 
i de forskelligste Sager fo r den store Kreds, han samlede 
om sig. 

Den 25. August 181 9 endte han sit daadrige Liv, 83 
Aar gammel. 

Ved ~ Tatts Dampmaskine blev det muligt at udnytte 
den uhyre Skat af Arbejdskraft, som i Form af Stenkul 
gemmes i Jord ens Skød, til Gavn for Menneskeslægten . Og 
denn e Form for Arbejdskraft har den store Fordel fremfor 
Vind- og Vandkraften, at den virker lige godt, enten det 
blæser, eller det er stille, enten der er Tørke eller Vandflom. 
Den kan endvidere bringes til det Sted , h vor man h ar Brng 
for den og føres med som Dri vkraft ved Rejser over Hav og 
Land. Og Dampmaskinen va r a ll erede fra \Vatts Haand saa 
fuldkomm en , at den kunde anYendes til de mest forskellig-
artede Formaal uden indgribende Forandringer. En af de 
væsentligs te Forandringer, som man har indført ved de fleste 
Da mpmaskin er paa Landjorden , bestaar deri , a t man h a r 
ud eladt Kondensatoren og lad er den brngte Damp strømme 
umiddelbart ud i Luften ; Stemple t m'l'la under sin Bevægelse 
overvind e Lufttrykk et ; men naar m a n giver Dampen i Ked-
len saa høj Varmegrad , at dens Tryk bliver mange Gange 
større end Lufttrykk et, bliver denne Ulempe rin ge og opvejes 

\ 
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rigeli gt af den større Simpelhed i Konstrukti onen ved disse 
» Højtryksmaskiner «. Dette ka n dog næppe kaldes en n y Op-
findelse ; thi \Vatt vidste naturligvis godt, at man kunde und-
Yære Kond ensatoren, m en h a n foretrak at beholde den og 
saa arbejd e m ed lavere Da mptryk, som bedre kunde taales 
af de Kedler og Maskiner, man den Gang kunde fremsli ll e. 

Man kan i det hele tage t sige om næsten a ll e de For-
andringer, senere Tid er h ar indført ved Kedel eller Ma-
skine, a t selv om \Vatt havde haft Idee n til dem , vilde h a n 
ikke have brugt den , enten fordi den ikke lod sig udføre 

F ig . 9. E n Højtry ks maski ne. 

paa en praktisk , solid og billig Maade \' ed Datidens ufuld -
komne Teknik, eller fordi den ikke passede fo r de Anvendel-
ser, man den Gang kunde venle, at Da mpm askine n vi lde faa 
i den nærmeste Fremtid . 

Den, som med Opmærksom hed har fulgt den foregaaende 
Udvikling af Dam pmaskinen , vil let kunn e forstaa L okomo-
tivets Indretning og Virkemaade, idet dette viser os Damp -
maskin en i en simpel, m en dog imponerend e Skikkelse . Som 
ved enhver a nden Dampmaskin e er Kraftkilden den Yed 
Kullenes Forbrænding paa Dampkedlens Risl udviklede 
Varm e, medens Vanddampen kun er e l Mell eml ed, som mod -
tager Varmen og omsæ tter den til Arbejde i Maskinen e rt er 
bestemte Love. 
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2. Lokomotivets Konstruktion. 

Ma n skeln er m ell em følgende Ho vedbesta nddele af et 
Lokom oti v: 

D a mpk e dl e n, der maa betragtes i Sammenhæ ng med 
Ildstedet. 

D a m p le cl ni n ge n fra Kedlen 
Cy lindr e n e (a) se lv med 

Drivs tænger. 
St y rin ge n . 

[[] 

til Cylindrene. 
tilhørend e Stempler 

Fig 11 . L okomotive ts enkelte Dele. 

R ø g rø r e n e ( b) . 
Rø g k a mm e r e t (c) og 

og 

Skor s ten e n (d) fo r Forbræ ndin gs procluklern e. 
Dri v hjul e n e ( e) og K o bb e lhjul e n e ( f) saml endelig 
Maskin e n s Kul- og V a ndb e,h o lcl e r m ed lilhørencle 

Fød e a pp a r a t e r. 
Kul- og Vandbeh old eren er dog paa de ll es le Lokomo-

tiver ikk e a nbrag t paa selve Maskinen, men paa en sæ rlig 
Vogn, Tenderen. 

Læ ngsl til vens tre ser vi Ilcl s leclel ; dels Ri sl (g) ya r Lid -
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!igere i Almindelighed indrettet Lil at slaa fra som en Lem, 
hvorved det altsaa blev muligt for Fyrbøderen paa en Gang 
at tømme Fyrstedet under Kørslen. Nu bruges denn e Ind-
retning ikke mere ; vil man have Ilden hurtigt slukket, b e-
høver man blot at overgyde den m ed Vand; vil man blot 
mindske Ild en og saa ledes fore løbig standse videre Dampud-
vikling, aabner man Indfyringsdøren , saa at Luften faar 
fuldstæ ndig fri Adgang. Der er desuden forneden af Ild-
stedet anbragt • en Askekasse (h), der baade for til og bag til 
er fo rsynet med Klapper, som kan aabnes, naar man ønsker 
stærkere Lufttræ k. Hele Ildstedet er omgivet af Vand. Selve 
Kedlen er af cylinderisk Form og forsynet med en stor Mængde 
Røgrør, hvis Antal kan stige til over to Hundrede. Kedlens Ild-
paavirkningsflade er saaledes meget betydelig, og Dampdannel-
sen foregaar derfor m ed stor Livlighed. Røgen gaar gennem 
disse Rør ud i Røgkamret og herfra videre gennem Skor-
stene n. Da Fyrkassen ved for lav Vandstand vil blive saa-
ledes ophedet, at den k a n tage Skade, er der som Sikkerheds-
foranstaltning anbragt to Smeltepropper i Fyrkassens Dæk ; 
hver af disse bes taar af en indskruel Broncepløk, der er for-
synet med en lille Skrue af et Meta l, hvis Smeltepunkt er 
noget høj ere end Temperaturen af Kedelva nd et, men betydelig 
lavere end Kobberets Smeltepunkt. BliYer Vandstanden i Kedlen 
saa lav, at Skruen ikke dækk es af Vandet, vi l den smelte, og 
den udlrædend e Vand- og Da mpm æ ngde dæmpe eller slukke 
F yret, hvorved en Overhedning af Kobberpladen forhindres. 

Den udYiklede Da mp sa mler sig naturligYis i den øver-
ste Del af Kedlen, der forlænger sig op i den saakaldte 
Dampkuppel i (Domen), h vorfra den gennem Røret p q s 
u fører ned Lil Gliderkasserne og videre til Cylindrene. 
Man lader Dampen ud gaa fra den høj est liggende Del af 
Kedlen for derved saa vidt muligt at forhindre, at Vand-
partikl er, der sprøjter omkring over Va ndtladen dels som 
Følge a f den voldsomme Kogning, dels so m Følge af Rystel-
serne under Lokomotivets Fart, bliver ført med over i Cylin-
drene. Damprøret gaar helt ud i Røgkammeret, hvor del 
deler sig i Lo Grene, der h ver fører til sin Cylinder. 

Naar Lokomotive t skal sættes i Gang, drej er dets Fører 
paa et Haa ndtag, de t saaka ldle Regula torsving, der ses til 
ve nstre paa Tegnin ge n ved ,. ; h er ved b evæges en Glid er ind e 
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i Kedl en, saa a l Dampen kan strømme ind i Damprørel og 
saaledes begynde sin Virksomhed paa Cylindrenes Stempler. 
Naar Dampen h ar udført sil Arbejde, presses den ud gennem 
Spildedampsrøret ( u) med saa stor Kraft, at der opstaar en 
liv li g Gennemtræk, som fremskynd er Kullen es Forbrænding 
og derved tillige Dampudviklingen, hvad der er nødvendigt, 
idet Lokomotivkedlen ikke, saaledes som sta tionære Kedler, 
kan forsynes med en høj Skorsten, der giver til strækkeli gt 
Træk til F yret. Efter hvert Stempelsla g vil Dampen forlade 
Udgangsrørets Munding som en usynlig Straale, der paa Grund 
af sin Hastighed river en Del af den i Røgkamrneret værende 
Luft med sig til Skorstenen, id et den samtid ig udvider sig 
saaledes, at den ved sin Indtrædelse i Skorstenen fy lder 
denne h elt og kommer til a t virke i Skorstenen som et 
Stempel i en Luftpumpe. Ved Luftens Fortynding vil Tryk-
ket i Røgkamm eret blive mindre end T rykket i Fyrkassen, 
hvorved Luften fra denne vil strømme ben i Røgkammeret 
og giver Plads for den tilstrømmende friske Luft, der kom-
mer ind enten gennem F yret ell er over dette gennem Fyr-
døren. Denne Lufttilstrømning n ærer Forbrændin gen og 
reguleres efter Behov ved Hj ælp af Fyrd ør og Askeklap, 
men er i det væsentlige afhængig af Størrelsen af den Luft-
fortynding , som findes i Røgkammere t. Jo større Luftfor-
tyndingen bliver, desto kra ftigere Forbrænding og desto s tørre 
Dampudvikling opnaas der, men paa den a nden Side tør 
Luftforty ndingen ikke overs tige en vis Grænse, da den i saa 
Fald kan løfte Fyret og rive uforbrændte Kulpartikler med 
sig h en i Røgkamm erel. For a t frembringe Træk i Fyret, 
naar Lokomotivet holder s tille, er over Gnistfangeren anbragt 
en Ringblæser, der bes taar af en hul Ring med cirkulært 
T værsnit, hvorfra Dampen gennem smaa Huller strømmer 
op i Skorstenen og danner en kegleformet Straale. 

Lokomotivskorstenen giver altsaa Afløb baade for For-
brændingsprodukterne fra Ildstedet og for Dampen , og deraf 
komm er del, a t den snart kan udspy Røg, snart Damp . At 
Lokomotivkedlen naturligvis lige saa vel som enhver anden 
Dampkedel er fors ynet med Sikkerhedsventiler, for at hindre 
Da mpen i a t overskride det normale Arbejdstryk, følger af 
sig selY. Sædva nlig fi nd es den ene Sikkerhedsventil a nbragt 
paa Domen, den and en foran Førerhuset. 

Medens Sikkerhedsventilern e først angiver Dampens Tryk 
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i del Øjeb.lik , delle er saa slort, at det kan aabne Ven tilen, 
ha r ma n indrettet sig andre Apparater, Manometre, der i 
hvert Øjeblik a ngiver Trykkets Størrelse, hvi lk et er af stor 
Betydnin g, for a l m a n derefter kan rette Paafyringen og 
Maskinens Gang. Kedl ens Damptryk angives Kilogram 
pr. Kvadratcentimeter og maales som antydet ved et lVlano-
rneler, der er anbra gt paa Førerhusets Forvæg. 

Naar Kedeltrykket paavirker Manometerrøret, vil dette 
udvid e sig saaledes, a t TYærsnittets Form forandres, hvilket 
bevirker, at Røret retter sig noget ud og overfører denne 
Bevægelse paa en Viser ; ophører Trykket, vil Røret atter 
a ntage sin oprindelige Form og fremkalde en tilbagegaaende 
Bevægelse af Viseren . Inddelingerne paa en bag denne an-
bragt emailleret Skive angive del til Viserens Udslag svarende 
Damptryk i Kedlen, og dennes nor male Arbejdstryk, som 
aldrig maa overskrides, er fremhævet ved en rød Streg. Da 
Dampens høj e Temperatur vil forandre Manometerrørets 
Elasticitet, forhindres Dampens Adga ng til delte ved at an-
bringe en Bøjning paa Ledningsrøret, saaledes a t der frem-
kommer en Vandsæk , hvori der opsamles Fortætningsvand. 

Til .Justering af Kedelmanometrene ben yttes et Kontrol-
manometer, der er konstrueret eft er samme Princip som 
Kedelmanometret, men er fo rsy net med to af hinanden uaf-
h ængige Manorneterrør, som hver har sin Viser, og det bærer 
foroven en Afspærrin gsventil. 

Da Maskinen forbru ger en saa overordentlig stor Mængde 
Damp, er det indlysende, at Va nd stand en meget hurtig t vi lde 
gaa ned under den tilladelige Græ nse, saafrernt ma n ikke 
s tadig sø rgede for al tilføre Kedlen ny l Vand. Dette sker 
ved Inj eklører , hvoraf der paa h vert Lokomotiv find es to , 
som er a nbragt paa h ver sin Side af Kedl en inde i Fører-
huset. Inj ektoren er et saakaldt Dampslraa lea pparat, hvis 
Virkning beror paa, at en udstrømmende Dampslraale har 
betydelig større Hastighed end en und er sa mme Tryk og 
iøvrigt samme Forhold udstrømm end e Vandslraale. 

En Dampstraale fra en Kedel vi l derfor ikke alene kunn e 
opsuge og m edrive en Va ndm æ ngde, men den vil, idet den 
blandes med Va nd et og bliver fo1Jættet, tillige kunne bibringe 
den opsugede Vandmængde en meget stor Hasti gh ed og der-
til svarende betydelig levende Kraft. Som Følge h era f vil 
en saada n Vandstraa le fra Inj ektoren, naa r den rettes mod 
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en Ventil, som er under Paavirkni ng a [ Keclellrykkel, kunn e 
overvinde dette og ved al løfte Ventilen trænge ind i Kedl en . 

Dampens Fortætning ved del tilstrømmencle Fødevand 
er herved af væsentlig Betydning, thi Dampen i sig selv har 
nok en stor Uclstrømningsh astighed , men da den er betydeli g 
lettere end Vandet, vil den kun i Forening med dette kunn e 
frembringe en saa stor levende Kraft, som er nødvendig for 
at overvinde Kedeltrykket. 

Naar Vandstandsglassene, der viser Vandstanden i Ked-
len, angiver, a t Kedl en trænger til Va nd , lukker Føreren af 
et Lokomotiv op for Inj ektoren, so m kan virke, enten Ma-
skinen er i Gang eller ej . 

Ved Dampens Tryk frem og tilbage i Cylinderen bevæges 
Stemplet og overfører denne Bevægelse gen nem de øvrige 
Maskindele til Krumtappen. .Jo større Forskel i Da mptryk, 
der findes foran og bagved Stemplet, desto større Arbejde 
udvikler dette ; del er derfor absolut nødvendigt, at Stemplet 
er fuldkommen tæ t, thi i modsa t Fa ld vil Dampen strømme 
igennem Utæthederne og derved formindske eller h elt tilintet-
gøre Stemplets Arbejde. Længden af Stem plels Bevægelse i 
Cylinderen kaldes almindelig Mask inens Slagl ængde, og er 
lig Diameteren af den Cirkel, som Krumtappen beskriver. 

Et m eget vigtigt Apparat paa Lokomotiver er den saakaldte 
Kulissestyrin g eller Gangskifter, en genia l Opfindelse, som skyl-
des George Stephenson ; ved Lokomotivet ledes Dampen ligesom 
ved Dampmaskinen ind skiftevis foran og bag ved Stem plet. 
Dette sker ved Hj ælp af en Gl ider, der bevæges af den saa-
kaldte Excentrik . 

Der er dog den Ting at bem ærk e, at der paa Loko -
motivet find es to excentrisk e Sk iver paa hver Side af Driv-
hjulsakslen ; disse Skiver, Excentriker, er hinanden mod-
satte, naar derfor den ene Skive stiller Glideren saaledes, al 
den leder Dampen ind foran Stemplet , vilde den a nden, hvis 
man lod den træde i Virksomhed , flytte Glideren saa meget, 
at den ledede Dampen ind bag ved Stemplet. Af Lokomo-
tivets to excentriske Skiver er selvfølgelig ikke m ere end en 
ad Gangen i Forbindelse m ed Glideren ; lod m an begge de 
excentriske Skiver virk e samtidig, vilde det jo have til Følge, 
at Glideren kom i Midtstillin gen , saa at der ingen Damp 
blev sluppen ind i Cylinderen, og Stempl et vilde altsaa ikke 
bevæge sig, Maskinen ikk e arbejde. Ved Hj ælp af et I-Iaand -
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la g, Omslyrin gss la ngen (x paa Fig. 10, Sid e 184), kan 
Lokomotivføreren i e lh verl give l Øj eblik ren versere Da mpen, 
d . Y. s. lede den ind paa den Side af Slemplet, der er 
mod sat den, den ifølge Gliderens Stilling i det betragtede 
Øjeklik vilde træffe. Und er a lmindelige Forhold vil Loko-
motivføreren aldrig foretage en pludselig »Omstyrin g« af 
Da mpen, give »Kontradamp «, da Maskinen derved er stærkt 
udsat for al bli ve ødelag t ; h a n vil spærre af for Dampen 
og lade Maskinen sta ndse a f s ig selv eller ved Bremsnin g, 
inden ha n sætter den an den excentriske Skive i Virksomhed , 
og saa ledes lader Maskin en a rbejde i modsa t Retning. Der 
kan dog indtræde Tilfælde - [. Eks. naar der . er over-
h ængend e F are, h vor all e a ndre Hensyn ma a vige, og Lo-
komotivføreren derfor maa opbyde a lt for hurtigL at faa 
Maskinen standset - hvor det bliver nød vendigt med el 
eneste Ryk a l »give Kontrad a mp «. 

Lokomotiver med Overheder. 
Lokomotiybyggernes Bestræbelser har i den nye re Tid 

særlig været rettet imod en Forøgelse a f Lokomoti vern es 
Yd eev ne. Men samtidig hermed har man bestræ bt sig for 
at opnaa den ønskede Forøgelse a f Trækkraft og Hastighed 
m ed den mindst mulige Stigning af Dampforbruget, a ltsaa 
at faa Kulforbru get pr. Arbejdse nhed til a t gaa ned, og del 
ikke alene af rent økonomiske Grunde, men ogsaa paa Grund 
af de snævre Grænser, so m Hensy net til det till adelige s tørste 
Akseltryk, til Størrelse n af det frie Rum og til Sporets Kur-
ver, ligefrem drog for Forøgelsen af Lokomotivernes, særli g af 
Kedl ens Størrelse . 

Først søgte man at naa det tilsigtede Maal ved en For-
øgelse af Damptryk.kel ; ma n fo rhøjede dette fø rs t fr a 8 til 
12 Atmosfærer, Anve nd else n af det stærkere og dog bøjelige 
bløde Staal lettede denn e Bevæge lse ved at lette Fremstil-
lin gen af Kedler, der kan modstaa det oyennæv nte større 
Damptryk . Man gjorde nu Regning paa at vinde ved den 
højtspændte Damps store Udvidelse, idet man lod Glid eren 
spærre for Dampen, efter at Stemplet havde gennemløbet 1/:, 

af sin Vandring. Men m ed den stærk e Udvide lse yar der 
forbundet en tilsvarend e Afkølin g a f Dampen og Cy lind er-
Yæggene, lwad der igen hayde en betydelig Fo rtætnin g og el 
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s lorl Spæn din gslab Lil Fø lge for den ved næs te Slag ind-
s trømm ende mællede Da mp. Saaledes gik en stor Del a r 
den forventede Ford el a tter l abt. 

Et betydeligere Fremskridt Yar Indførelsen af Høj- og 
Lavtrykssysternet ved Lokomotiverne. Medens der hidtil paa 
hver Side af Lokomotivet virk ede en særlig, af den anden 
uafhængig Dampmaskin e - T villingmaskin e - , id el h ver 
a rbejdede m ed frisk Ked eldamp, blev rrn begge Maskin erne 
saaledes forbundn e med hin a nden, a l den h øjspændte Damp, 
eft er i den fø rste Maskin e at h ave omsat Halvdelen a f sin 
Spænding i Arbejde, bl ev lede t oyer i den a nd en Maskines 
Cylind er, der rn aalte have el efter Dampens Udvidelse af-
passet større Rumfang, for der at afgive den a nden Halvdel 
af sit Arbejde. Man delte saalecl es Dampens Udvidelse fra 
f Eks. 12 til 1 Atm osfæres Tryk og Ternperalurfald fra 
200 ° til 100 ° C i lo Trin , og Fordelen bestod deri , at For-
skellen mellem T emperaturen af den i en Cylinder indstrøm-
mende Damp og Cylind ervæggenes Temperalnr reduceres til 
omtrent Halvdelen, l1Yorvecl Da mpens Fortæ tning og Spæn-
dingstab formindsk edes i Fo rhold dertil. 

Ved faststaaend e Dampmaskiner og ved Skibsmaskin er 
k a n disse Tal yderlige re for mindskes Yed at lade Dampen 
vi rke i 3 e ll er 4 Cylindre efte r Iweran dre (lre- e ll er firdobbelt 
Ekspansion) ; men ved Lokomotiver forvold er a l lerede den 
dobbelte Ekspansion , paa Grund af Lav trykscy lind erens større 
Dimension og de oven nævnte Indskræ nknin ger m ed Hensyn 
til Plads, saa store Va nskeli gh eder at en yderli gere Deling a f 
E kspa nsionen synes udelukket. 

Ved den i den senere Tid ved lllogslokomotiver i større 
Omfang indførte Anvendelse af rire Cylindre, af h vilken to 
paa h ver Side er fo rbundn e med hinand en so m Høj- og 
Lavtrykscylindre, op naas der ikke nogen bedre Udny ttelse af 
Dampen , altsaa ved ti ln ærmelses-vis samme Dampforbrug 
h eller ikke nogen Forøge lse a f Lokomotivets Ydeevne, men 
kun en roligere Gang, en mere ligevægtig Konstruktion , og 
ma n unclgaar Vanskelighederne ved Anbringelsen af en m eget 
s tor Lavtrykscylinder, Paa den a nd en Side vokse r de indre 
Modstande med Forøgelsen af de bevægede Maskincleles Antal. 

Ved de stad ig s ti gende Fordringer til Lokomotivernes 
Ydeevne førte denne Udvikling til Troels for Høj- og LaY-
trykssyslem ets fo rbedrede Udnyttelse a f Dampen til s tad ig 



Hl2 

lun ge re og i deres Konslruklion mere indvikl ede Lokomo-
tiver. Forøgelsen af Vægt og L æ ngde krævede Tilføjelse af 
særlige, ellers oYerflødi ge L øbeaksler . Den døde Vægt saavel 
a f Lokomotive t som a r den samtidig stærkt fo rstørrede T en-
der voksede uforholdsm æssigt og forringede i Forbindelse 
med de mange Maskindeles Gnidningsmodslang den Til vækst 
i Trækkekraft, so m den fo retagne Forøgelse af Lokomolivels 
Størrelse ellers kunde have gjort mulig. Den opnaaede Ge-
Yinst stod næppe m ere i Forhold til de s ligende Omkost-
ninge r, og saaledes var man ad denne Vej om trent naael til 
Grænsen a f det praktisk mulige. 

Skulde et væsentligere Fremskridt kunde opnaas, m aa lle 
en ny Vej betrædes, maatte der gaas ud fra et nyt Prin dp. 
At h ave erk endt en slig ny Vej so m praktisk fremkommelig 
oa selv med fuldtud godt Resultat at være gaae t i Spidsen, t, 

er Wilhelm Schmidt' s (Cassel-Wilb elmsbøh e) s tore Fortj ene-
s te r. Del nye Prin cip var Indførelsen af s læ rkl overhedet 
Da mp i Dampmaskinen og specielt ved Lokomotiver. Hidtil 
blev der a nvendt »m æ ttet Damp «, saaledes so m den umid-
delbarl ud vikl es af det opvarmede Kedelva nd , Damp, h vis 
Vægtfylde nøj e afh ænger af dens Spændin g og T emperatur, 
som befinder sig paa Dugp unktet , og som ved den rin geste 
Afkøling delYis igen bliver til Va nd. Man har derfor i den 
nyere Tid kaldt saadan Damp vaad Da mp, et ikl,e h elt pas-
sende Navn, fordi mæ ttet Damp, so m nok indeholder fine , 
m en kun mekanisk medrevne Va nddele, lader sig tørre ved 
bagefter at tilføre den Varme, saaledes at man ma a skelne 
m ellem tør og yaad mættet Da mp ; til 12 Atm. Kedeltryk , 
der er det almindelige, svarer en Damptempera lur af ca . 190 °. 
Op varm er man ud en at forandre Spændingen tør, mæ llet 
Damp videre, fj erner den sig mere og m ere fra Dugp unktet , 
jo stæ rkere den opva rmes, og faa r de samme fysisk e Ege n-
skaber som de Lu[ta rler , man tid ligere kaldte permanenle, 
d. v. s. ufortæ ttelige. Fordelene ved at anvende overhedet 
Damp frem for mæ ttet Da mp skal der nu gø res nærm ere 
Rede for i det fø lgend e• 

Ved overhedet Damp fors laas Da mp, som vel er i Fo r-
bindelse med Kedlens Damprnm m en ikke direkte med Va nd-
r umm et, og som derefter er til ført yde rli gere Va rme. Den 
vaade Damps Vandindhold gaar da i Da mpform , hvorefler 
Dampens T empera tur stiger og dens Rumfan g -vokser. Den 

193 

saa ledes »tørrede « Damp ka ld es »o,·el'h edel« Damp, og dens 
l~gens kahe l' a fvi ge r \'æse nlli g fm de n vamle Da mps, navnli g 
n de11 en s le l Varme leder, hvol'v ed den ikke saa le l kan l'o r'Læ lles. 

I nedt' nsl aaC:' rHl e Sa rnm c11slilling s lrn l de l' l'ørs l an f'ø l'es, 
h vo l' m a nge Va l'm ee uhedel' de l' teo re tisk l'o l'dres ror a l l'l'em -
stille 100 Lite r mætlel Damp, og ]nor ma nge ror al frem-
s till e samme Mængde ove rhedet Damp a l~ h enholclsvis 50 °, 
100 ° og 150 ° med 8, 10 eller 12 Atmosfærers Tryk. Der 
regnes her m ed Rumfan g og ikke med Vægt , da de n umid -
delbare Udn ylle lse a r Dampen i \fa s kin en jo s lanr i For-
hold til Rumfanget 

D e forn ød n e \'arm ee nh e d e r til lJdy ikling a l' 100 
Lit e r Damp af Fødeva nd ar 12 1/2 ° Val'm e. 

Damp- I 
tryk 
Alm . 

8 
10 
12 

Mætte t 
Damp 

285 ,,, 

344,., 
400,6 

Overhedet Da mp paa 

50 ° 100 ° 150 ° 

279 ,r, \+ 2 °lo) 
1 

260,o (+ 9 °lo) I 
340,2 \-;- 1 ,~%) 317,i( +- s 010) I 
399,o (_ -;- 0,1°/o) 37 i ,G (+ 8 °lo) 

245 ,, (+ 14°/o) 
299,r,t + 13 % ) 
350,7 (-;- 12 °lo) 

Af denn e Samm enstillin g ser 111a11 følgende• Den Be-
sparelse i Varm e, d. \' . s. i Kul , so m opnaas w c! OYerh ed-
ningen af Dampen, er ved den mindre s lærke Ove rhednin g, 
ca. 50 °, kun ubetydeli g, men de n Yo kse r slæ rk l med 
Overh ednin gsgraden og a nd rage r f. Eks. ved 150 ° og 12 
Alm. ca. 12 pCL. Besparelsen e r forboldsYi s s tø rre yecl la\'e re 
end yed højere Damptry k. 

St ørre end den her næ ,·nle umidd elba re F o rd el, Bræ nd-
selsbespa relsen, er de middelba re Fordele, der opnaas yed en 
s læ rk ere Overhedning a f Dampen. Der er nemli g fir e Egen -
skaber ved ove rh edet Damp, so m rn ed l'ø re r disse Fordele• 1) 
Deu overhedede Damp kan udvide sig og afkøles uden a l 
na a sit Dugpu nkl og derm ed fo rtæ lle si g paa Cy lind eryæg-
gene. \fan Lrndgaa r derved l'uldstæ 11dig de store T ah , so m 
Fot'l:octnin gen, se lv Yed Høj- og L a \'lry ksmaskin er, foraar -
sager, lnor der a n\' end es mæ lle t Da mp . A11 vencle lse al' I-Iøj -
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og Lav lr_vk hli rn r d c rl'o r hc lydnin gs løs, og 111 ed dl' Schmidlske 
(herhedere kan m a n , som aarela ng Dril'l ,·ise r, 111 ed Le th ed 
og Sikkerhed opnaa en Oph ednin g a [ Da mpe n til 300--350 °. 
En væsenllig h øj e re Ophedning v il Yirke s ka deligt paa Cy-
lindere ns og Glid e ren s Glid e nader og bør derfor undgaa s . 
For ::it skaa nP Overheder rø rene, sa:=1 snart rl e ikke gen nem -
slrømmes ar d e n k ø lende Damp, a llsaa na a r Reg ulatoren e r 
lukke t, m aa Forhræ ndingsprodukte rn e kunn e hold es tilbage, 
l1\·ilket opnaas ved Afspæ rrin gsklappe r i Røgkamm eret. 

Cylindere, Glidere, Stempler og Stoppebøsser. 
Alle s kadeli ge ] ndvi rknin ger a I' d en overheded e Damp 

paa disse Del e er ved disse LokomotiYer und gaaet ved h en - · 
sigtssvarend e Forholdsregle r. D er er omh yggeligt sø rge t for , 
a t Cylind ere og Gliderkasse r in gen ;\1e ta lsa mmensætnin ger 
indeholder, som k a n fø re Lil uensa rle l Urlvid e lse ved Var-
m en. D e s m aa Cy linde re, J1Y o ri S lempelglid ern e be væger s ig, 
e r opvarme t, id e l de e r l'orsynel med Damptrøj e. Belasl-
ningen paa d e glide nd e F lade r e r l'o rmind sk e L Lil d e l ydersle; 
SLemplern e og Sl e mpelglid e rn e e r !e lle og ba~res a r rl e forlil 
forl æ nged e Stæ nge r. Glide rn e m ed· en Dia rn e le r paa kun 1;>0 
mm h a r uopskaa rn e kalibe rrn æssig indpa ssede Ringe m ed 
L aby rinttæ tning, som a rbejd e r næste n ud en Gnidnin g. Samt-
li ge Sty ringsclel e e r i sa mm e Forh o ld le tte og h oldba re. O g-
saa G lid e rs la ngs -Stoppebøsse rn e ha r kun La byri nltæ lning m orl 
d e n udstødte Damp. Ved Stempels læ ngern es SLoppebøsser e r 
d e bæ re nd e og d e tættende Dele a dskilte. Saavel Bund som 
Dæ ksel a[ Cylindren e e r fo r S le mp elg lidernes Sk y ld fors y ne t 
saa ve l m ed Sik ke rh edsve n li le r so m m ed Lufts ugeven li le r . 
Cy lind e re og Glid erkasse r e r m ege t o mhygge li g bes kytl e l m od 
Afk ø lin g. Sm ø rin gen foregaar a ut o m atisk yed Sm ø represse r . 

Forøget Ydeevne. Besparelse af Kul og Vand. 
Træ kk ee \'n e n nd n ye 2 /-t k o hl ed e Ill ogs lo komoliver m ed 

O\'e rh ede t Damp er ved li ge Ku lforbrug ca. 40 pCl. s tø rre 
end yed 2/ 5 koblede 4-cylind red e Lokomoliyer. Sammen-
li gnend e Forsøgskørs ie r uchiste ved m idcle ls lor [{ra flud[ol -
d e l~e aJ d e lelte rP Lokom o tive r m ed overhedeL Damp og yed 
tiln æ rm e lsesvis høj este Yd else a r Compo nnd-Lokomolive r 
m ed li ge Træ kk eydelse, fo r d e fø rs tes Vedkomme nd e en Kul -
bes pare lse paa 2i'i pCt., og se lY ved .J.O pCl. Overyd else ar 
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Loku m o liYe rn c· m ed uve rhedeL Da mp h e lø b KuliJ cs parcl se n 
sig e ndnu til o mlrenl 10 pCL l':nd 11u be tydeli gere s lørre e r 
Bes pa relsen ar Va nd , hvoraf l'ølge r, al m a n kan a nyend e 
le tte re T end ere og sj æ ldn ere beh øve r a l hold e for al indtage 
Vand; den m ege l s implere LokomotiYk ons lrnkli o n m ed TYil -
lingrnaskin e kan a lle r aiwe nd es m ed Ford el. 2) Den oyer-
h edede D a mp er en lige saa s le l Va rm e led e r , som d en m æ t-
Lede Damp e r en god Varmel ed e r ; d e n afgiye r d e rfor mindre 
Varm e Lil de Rør- og CyJind ern-egge, d e r ornsluller d en. 3) 
D e n OYerhed ede Da mp er m ege t m ere »ty ndLfl ydende « og b e-
Yægeli g end m æ lte l Damp a r samme Spæ ndin g ; d e lle er en 
F ølge af dens mindre Vægtfy lde, d en ne forhold e r sig f. Eks . 

· ved 10 Atm. og 150 ° Overh edning til d e n m ætted e Damps 
Væ gtfylde so m 1 : l ,~. Ar disse Grund e e r Friktionstabe l 
mindre, og m a n kan la d e d e n bevæge sig m ed s tø rre Hastig-
hed , f. Eks. a nve nde mindre Glidere og større Slempelhastig-
h ed e r. -+) De n OYerh eded e Da1np e r i F ølge s in Na tur tør , 
m ed e ns d e r ved d e a r d e n m æ LLed e Damp m edreyn e Vand-
slænk opstaar !Je lycl e lige Varme- og Spæ nrlin gs ta h. 

Endskønt disse s to re Po rd e le ved A1wend e lse ar OYer-
hed e l Damp ikk e yar kendt i sam m e Omfang so m nu , 
m a nglede der dog allered e i Midten a r forrige Aarhund rede 
ikke paa Forsøg paa AnYend e lse ar overh ed e t Damp . Den 
Yidenskabelige Forskning af d e ns Ege nska ber var endnu ulil -
stræ kk elig, og de s tore praktiske Vanskeligh ed e r ved dens 
Frembringe lse og Anvendelse Yar endnu ikk e overnrndn e ; 
man manglede ogsaa endnu e l Sm ør emidde l, so m knnd e ud -
hold e d en h øj e re Varmegrad. Saal ed es lø b disse Forsøg saa 
at sige ud i Sandel og gik halvL i G le mm e. 

U nder disse Omstæ ndigh eder \'a r det e n mind eyæ rdi g 
Daa d , da \Vi lhe lm Schmidt ro r ca. 20 Aar sid en fremstill ed e 
en faslslaaende Dampm as kin e m ed overh ed e t Damp, som 
Yiste sig praktisk, og ikk e mindre da d e l. sener e ly kkedes 
ha m a l løse d e n Opga"e a l gø re OYerhed eL Da mp a nvend elig 
ogsaa for Lokomoli \·er. De n sid s te Opga ye var betyd elig 
va ns ke ligere e nd den fø rste og kræ ved e for a l løses h eldig t 
mange kostba re Forsøg. 

H er ska l Lil sidst korl o mlal es nogle væ sentlige E nk ell -
heder ved Lokomotive rne m ed overh ed e t Damp, saaledes som 
disse er bygget pa a Grundlag al· d e Schmidtske Opfin-
d e lse r, saml de m ed disse Lokomotiver gj o rt e Erfaringer. 
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Overhederen. 
De n Egenska b w d den overhedede Da mp, a l den er en 

s le t Var111eleder, f'ormi11ds ker ,·e l \ 'a rrn ea tl ednin g og Varmelah 
111 e11 rn nskeliggø r lillige Var111elill'ørsel, der kræves derfor, for 
al Da mpen kan overhedes lil slræ kkeligt, en stor lldpaavirk-
ningsflade, som kun kan opnaas ved e t stort Antal snævre 
Rør, der for størsle Delen maa i Berøring m ed de endnu 
frisk e Forhrændingsprodukler. De Schmidtske Overh edere 
udmæ rker sig ved en m egel h ensiglsm æssig Anordning a l' 
disse Rør. 

Større Cylindere. 
Den saa stærkt forøgede Ydeev ne bevirkes ene og aJene 

Yed Overhedning af Da mpen, ikke ved Forstørrelse af Ked-
len. MP-n den nødvendiggør ogsaa til go d Ud ny tlen af del 
større Dampvolumen s lørre Cy lindere, følgelig vecl lige Da mp-
spænding i Kedl en ogsaa el større Stempeltryk ved Begyn-
delsen a f Stempelslagel , s tæ rk ere Stæ nger , lfrydshovedbolle, 
Dri,·- og Kobbeltappe. 

De t er ikke mere tvi vlso mt, a_l ma n Yed at indføre Lo-
ko ,notiYer m ed OYerhedel Damp opnaar saavel be tydelige 
Lell elser i Driften so m s lora rtede Besparelser. Den med 
111i11dst en Tredi edel forøgede Yd eev ne gø r Driften væsenllig 
sirnplere og sikrere; · m ange Forspandstjenester og Tomkørsler, 
som nu desværre saa h yppig er nødvendi ge paa stærkt Lrnfi -
kerede Strækninger, Yil und gaas, ligeso m 1rnrnge Togl'orsin-
ke lser. Større Simpelhed og Regelmæssighed i Driften ror-
høj er tillige Sikkerheden ; den m edfører ogsaa · i s ig se lY he-
l yde lige Besparelse r. Hertil komm er Kulbespa relse n, der 
m aa beløbe sig til ma nge Millioner, det mindre Vandforbrug, 
s:1111t de formind skede Udgifter til Vedligeholdelse a r Loko-
111oliye rn e som Følge a f den simplere Kons truktion og de 
ringere Fordringer til Ked len. Loko motivern e er de rfor ogsaa 
i de se nere Aar indl'ørl \'ed en s tor Del af de dnnske .Pri va t-
ban er. 

Anvencl e lse a l' L o kom otiver med Qyerheder er i den sidslC' 
Tid i strl'rk Stignin g. Saaledes er Anta ll et a l' Dr. Ing. \V. 
Sehmidls Overh eder-Sys lern i Tid en fra 190(-i til Udga nge ll a r 
l\l11 s teget l'ra ca. 1100 lil ca. 11 ,000. 

Hl7 

E rt er Ord e n s r eg l e m e nl e t for uindheg nede Baner 
s ka l der for hver l Lokomotiv faslsælles en Hastighed , som 
af Hensyn tiJ Lokomotivets Konstruktion ikke maa over-
skrides. Denne Haslighed angives i Lokomotivets F ørerhus . 

Lokomotivern e skal være forsynet med: 
a. En Han e til Anbrin ge lse a r en Kontrollrykrnaal e r, ved 

Hj ælp af hv ilk en Sikkerhedsve ntil er og Try kmaalere 
kan prøYes. 

h. To af hin a nd en uafhæ ngige Indretninger til Kedl ens For-
sy ning m ed Vand, so m hYer for sig maa Yæ re i Stand 
Lil at Yedligeholde den norm ale Vandsland i Kedlen 
und er Kø rselen. Den ene af disse Indretninger skal 
kunn e ved ligeh old e den norm ale Vandsland i Kedlen , 
selv naar L okomolive l staar stiUe. 

c. ~,Jindsl lo al' hina nden uafh ængige Indretninger, so111 
\'iser Vandstandsh øjden i Kedl en. Den ene af disse Ind-
retninger ska l i hverl Ti lf æld e være el Vandstandsglas 
mecl Afspærringshaner. 

d . En iøjnefald end e Betegnelse af Norm a lvandslanden og 
Ildk assen s Qyerflade. :\'ormah·andstanden e r 100 mm 
oYer lldkassens Overl1ade. 

e. En Prop i Ilclkassens Loft , ud støbl med en Melallegering, 
der kan J1 yde ud og la de Dampen træde ind i Jldk asse n, 
naar lldkasseJoflel blo ttes for Vand. 

r. En lydelig og iøjn ela ld en de Angivelse ar cl en høj es le 
Dampspænding i Ked len, so m ka n a nses for till adelig 
eft er l cl fa lcl e l a r den sidste Kedelprø Ye. 

g. En Trykm aa ler, paa hvilken lige ledes den b øjes le tilladte 
Dampspænd ing er a ngiven paa en iøjnefaldende Maade. 

h . Mindst lo Sikkerhedswntiler, so m er indretlel saa ledes, 
:il de aabner sig Yed den h øjes le till adte Dampspænding. 
De skal kunne løft e sig 3 mm fra deres Sæde. 

1. En Dampfl øjte og en kraftig Signalk lokke. 
J. Ba nerømm ere ell e r Kofa ngere. 
k . En m ed Klapper forsynet Askekasse og en Gnistfanger 

Lil at forhindre Udkas tnin g af Gløder gennem Skorstenen. 
I. Angivelse af Fabrikant, F abrikationsaa r, Fabrikations-

nummer og L øbenumm er . 
Nye Lokom otiver og Tendere sa ml Lokornoliver, som 

er hl even forsynel med nye Kedler , rn aa førs t ·ættes i Drift 
eller a l være und erk as le l en Prøve og fundn e i betryggend e 



Sla ncl. E ller lner o mfa tlencl e lsla ncl sælte lse a f Kedl en, og 
l"orø vri gl naa r der er h engaael højst tre Aar, siden sids te 
KedelprnYe ble \· fore laget , ska l Lokomotivern e med tilhørende 
T ende re underkas tes el grundi gt Eftersy n a f a lle Dele sa ml 
en TrykprøYe af Kedlen. Und er denne Trykprøye s kal 
Kedelbeklædnin ge n vrcre aftage n , Kedlen være fyldt med 
Vand og sa l i Fo rbind else med en Trykpumpe. Prøvetry k ke l 
ska l o Yers li ge den h øjesle till adt e Da rnpspa~ ndin g med 5 kg 
pr. l{ya dralceulim ete r. E n Kedel, som Yed Prøven antage r 
en blivende F orandrin g i sin F o rm eller vi se r væsenllige 
Utæ theder, maa ikke benyttes i denn e Tilsta nd . Trykmaa lere 
og SikkerhedsYentil er skal j ernli g og efter enhver Ked elprøve 
und erk astes Prø ver med en Kontroltrykm aa ler, lnis Rigti ghed 
fra Tid Lil a nden m a a und ersøges. Senes t 8 Aar eft er al en 
Lokomoli vkedel e r sa t i Drifl, ska l den und erka stes el ind -
vendigt E ftersy n, unct er hvilket Kedelrørene skal Yære ud-
tage t. Delle E rtersy n gent ages hvert 6. Aar. De h eromh a nd -
lede P rø ver af Lo kom oti ver og T end ere saml af Kedler og 
derm ed i Forbindelse staaend e Prøver a r Trykmaalere og 
Sikkerhedsventiler skal altid OYer væres at" Ba nens Mas kin -
mes ter og foretages a l· en a f Ban en med 1'1ini s leriets Samtykke 
udnævnt maskinte kni sk uddannel ;\'land , og der maa fø res 
en Proto kol oyer de foretagne Try kprøver og indvendi ge 
Efler sy n a f Lokom olivkedler . Paa Lokom o tivern e sk a l der 
medl"øres saada11l Værktøj , a l mindre Bes karli geise r hurti g t 
ka n aChj tcJpes. 

Lo ko motivern e s ka l und er de res Be \·ægelse · paa Banen 
ne re be lj enl a l' e11 L o kom olid'ø rer og en F.);rbøder. T e 11d er-
lok om o liver behø Yer und er Ra ngerin g paa Slationer kun a l 
væ re helj enl a f ee n Ma nd . So m Lokomotivfører maa kun 
a nve nd es P erso ner, der i mind st e l Aar ha r gjo rl Tj enes te 
so m Fy rbøder p:rn e l Lokom oli\" . 

3. lokomotivfabrikationen indtil den . nyere Tid. 

den his to ri s ke Overs igt er de l berø rt , hvorl edes del 
ly kkedes Inge ni ø ren George Slephenso11 i Aa re l 1829 a l 
fr ems tille el L oko mo liY, )) The Hockel«, der var LiJfredss lil -
lend e. Efter Afgø re lsen af »Lo l<0 motiys lage t«, so m Engl æ n-· 
dern e ka ldte Prøve n ved Ra inhill , hl eY der Lil Live rpoo l-

:\l a nch es lerba nen bes lill 8 Lo ko moti ve r h os den Stephenso n-
ske Fabrik. 

Robert S tephen so n, Op!inderen Geo rge Stephenso ns Søn, 
byggede i Aa re l 1830 Lil Li verpoo l- i\l a nches lerba nen de l 9. 
LokomotiY, »P la neten «. Delle overgaves Lil Driften den 4 . 
Oktober 1830 og besa d a I le hidtil o pn aaede Fo rbedrin ger , 
saasorn Rø rkedel, Bl æse rø r, \'andrel ligge nde Cylindre, Damp-
dom o. s. \" . Hedefl aden va r 38 m ~ og Vægten i tj enstfærdi g 
Sta nd 9,1 ton s. »Pl a ne ten « ud m ærkede sig Yed s tor Præsta -
lion sdygtighed og ble \" F orbill ede for a ndre Fabrikker. Del 
første i Aa rel 1835 a f Stephenson byggede Lokomotiv, »Ad-
ler«, til Ni'1rnberg- Fi'uth er-Ba nen bleY bygge t som »Pl a ne ten «. 

Fra nu a f begy ndte Loko moti ve ts T riumftog i Ordets 
sa nd este Betydnin g O\'e r den h ele J o rdklode, thi so m tidligere 
na: rnl s lræ kk er Skinn enelle l sig i en L æ ngde af 957,283 km 
og har en Anlægskapi ta l a f ca. 200 Millia rd er Kroner. 

r de føl gend e Aarlier eller » Pl a ne ten «s Bygning fors ynede 
En gland de jernba nehyggende La nd e med Lo kom oti ve r. Ef-
ter den Stephenso nske Fa hri k opstod der snart fl ere Loko-
motid'a brikk er fo r a l kunn e bestride de l s tedse Lillagende 
F o rbrug. Ogsa a Lil ;\'ord am erika bleY de r i Tid en fra 1828 
- 1838 leveret over l -l-0 L oko motiYe r a r for skelli ge Kon struk-
Lioner. so m saa tjente de am erik a nske Lok omotivfabrik.ker 
so m Forbill ecl e. Se nere ful gte Ameri ka nerne dog deres 
egne Veje. 

;\'fed Grundl ægge lsP. n Hl" Baldwins Loko mo livfa hrik 1 

A:1re l 1831 i Philaclelphin fremka ld tes en selvstæ nd ig a meri -
k:1n sk Loko moli\'l'ahrika lion , som udvi kl ede sig overo rden tlig 
hurtig. Baldwin s Loko motivfabrikk er , so m er de s tø rs te i 
Verden , bes kæftiger oye r 5000 Arbejdere. I Aarel 1861 blev 
del 1000. Loko moti v fr em still et , i Aa rel 1893 det 14,000. 
ln d lil nu er der a ntage li g bygge t la ngl O\'e r 25,000 Lokomo-
ti ye r i delte Kæ mpea n læg. Baldwi n ba r i For ening med 
a nd re In ge n iø rer lidt e ller lidt hragl de a merika nske Lokorno-
li\·er Lil deres nuvæ re11d e Sla ndpunkl og give t dem del sær-
egne Præg, so m a dskiJJ er dem fra a ndre L a ndes L ok o motiver : 
Kedl ens usa~rl rnnli g høje Bel igge nh ed, den kort e Sko rs ten 
111 ed den s lo re Signa ll a nlern e fora n, de n s tore Sig,rn lklo kke, 
de l rumm elige Fø rerhu s, saave l so m de paa inle l Lo komoti v 
ma nglend e Ko ra nge re (co w-ca lcber) er lrn rakleri sti sk l'o r de 
n rn e ril~a nske Lok o moli Ye r. 
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Til de førsle i Tyskland b yggede Baner køb tes de r en-
gelske Lokomotiver ; Lil Leipzig- Dresd ner-Banen 1838 bleY 
cl el første lys ke Lokomotiy b ygge t. 1841 log LokomotiY-
l'abrikationen i T yskla nd el kraftigt Opsving og en selvstæn-
dig Retning. Borsig i Berlin , Kesz ler og Matl'ei i Miinchen , 
Eges tor ff i Lind en ved Ha nnower, Hartm a nn i Chemnitz og 
Henscbel l i Kasse! bragle LokomoliYfabrikalionen til stor 
Blomsll'in g. De Lyske Fa brikker haYd e ti l 190 1 leve ret 30,000 
Lokomoliver ; de fo rrn aa r a l bygge ca. 1800 Slkr. Lokomo-
ti ve r om Aaret ; en enk elt Fabrik (Bo rs ig) h a r i 1911 gi vel 
Bn is paa s lo r Leveringsdygtighed , id et d en ved en Leveran ce 
lil de japansk e Slalsban er har bygget 12 Lokomoliver i GG 
Arbejd sdage. Borsig ha" de i Aaret 1906 bygge t de l (-jQQ0 . 
Lokomotiv, og Henseheil a l lerede i Aa re t 1899 bygge t del 
fiOOO . LokomotiY. 

I alle Jernban elande ud viklede Lokomotivet sig videre i 
ras k T empo ; man fremkaldte Da mpudviklin g ved Forstørre lse 
a r Riste- og Hedell ade n , og bygged e derfor Kedlen s lø rre og 
og læ ngere og a nbragte den d en ·ed forhøj ede Egenvægt paa 
el s tørre Anla l Aksler. 

Af særli g J3 elydning og for a l faa den mes t muli ge Ny lle 
af d en ved Va nd - og Kul[orbrugeL l'remhragle Damp rnr 
Forbedringerne ved Slyringen , den komplicered e Mekanisme, 
so m regulerer Damplilførsl en fra Kedlens Dom Lil Cy linder-
s lempl ern e (Kulisesty ringen ar Stephenson , Gooch, Alla n, von 
W aldegg, J oy o. 11 . a. ). 

Lokomotivernes Udvikling ved de danske Statsbaner. 
Fig. 12, Side 20 1, viser de n ye lltogs lo ko moli ver Lilra R, 

so m foreløbig er d en sid s le af Yore Slatsbane-L okom o li\"Ly per ; 
der er kun e l Trin m ell em den ne Type og P-1Iaskinerne, og 
Springel er ikke s lorl. 

Medens Fig. 12 -viser cl el s id s te Led i rnre hj emli ge 
LokomoliYers Ræ kk e, Yiser Fig. l 3 del første L o ko rnoLiY , 
so m korn Li.I Da nm a rk , og s0 111 kørle Konge toge L m ed Kong 
Chris tia n VIII ti l Roskild e den 26. Juni 1847 ved Køben-
hav n- Roskilde-Banens Aabni ng. 

Den sjæ lla nd ske Bane begyndte Driften med 5 Lokorno-
tiyer og 4 T end ere. De l var , so m Bi ll ede t og Listen over 
Hovedd im ensio nerne Yiser, nogl e e rLer Nuticl ens Forhold 
meget s maa og syage Maskin er. N umre ha yd e de nok , m en 
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kun i Reg nskabern e, og kun i Fo rbind e lse med deres Nav ne, 
»Odin «, »Kj øbe nh avn «, »Sjælland «, »Danmark « og »Korsør «, 
som i prangend e Mess in gski ll e paa Siden af Kedlen skinnerie 
om kap med d en blankpolered e ?lif essin gdo m og Skorstenskraven. 
Førerhus havde de ikke, end ik ke en Ska:rm ; Førerhusel var en 
Opfind else, som førsl kom op en ha lv Snes Aar senere, og som 
ved Ba nern e i J yll a 11 d endog lod venle paa sig yd erli gere en 
Aarræ kk e. De ga ml e s_jæ ll a ncl sk e Maskiner haYd e indvendige 
Cylindre - del ya rede 56 Aar, inden man igen fik Loko-
moliver m ed ind ve ndi ge Cy lindre h er i Land et - og so m 
ma n Yil se af T egnin ge n h avde de kun el enkelt DriYhjulsæl 
og som F ø lge derar kun en rin ge Træ kkeev ne. 

··- -~---.....__, ____ _,,,.~ .. 
--------
Fig. 12 . lllogs lok o m oti,· Litra li. D. S. B. 

1-Jya cl de l rnr for s maa LokornoliYer Yi l ma n se a r ne-
dens taaend e Lisie , h vo ri 11aaJene er sa mrn en lignel m ed 
R- Maskinern es. 

Cylind erdiame ter . 
Ste mpelslag . 
Di ame te r -af Drivhjul 
Damptry k . 
Ildpaav irknings nade to ta l .. 
Kedlens Diameter . 

L æ ngde . 

»Odin « 
381 IT1 lll 

508 
1524 

5 Atm . 
77.2 m 2 

1067 mm 
3200 -

Adh æs io nsvægl . 12,5 t 
Tota lvægt, tjenstfærdig . 20 
Tencterens Vandindhold . 4,5 -

Kulindhold ca. .. 2 -
Tota lvægt, tjenstfærdig ca. 15.5 -

L æ ngde over Buffe rn e, Lokomotiv og Te nder ca. 12000 mm 

Litra R. 
570 111111 

670 -
1866 -

12 Atm . 
223 111 2 

1700 mm 
4500 --

49,2 t 
70 -
21 -

6 .. 
48,4 -

19 115 111111 
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Men ogsaa Maskinernes Enkeltheder a fveg paa mange 
Punk.Ler fra N utidens Opfa ttelse af, hvorledes el Lokomoliv 
skal Yæ re bygget. Vangerne va r f. Eks. af Ege lræ, bes laael 
med J ernpl ade, Bufferplanken og Bufferne Ya r lige ledes a r 
Træ. .Maskinen va r ikke bremset - kun Tenderen ; og 
Tenderbremsen virk ede endd a kun paa de 3 Hjul i Tende-
rens højre Side. Manomeler fandtes ikke, kun en Ventil, 
som Føreren lettede paa for a l mærke, om Spændingen va r 
11 æ n ·ed del lillad le ell er ikke. 

Stod Maskinen s tille, kunde der ikke sælles Vand paa 
Kedlen , da Pumpen kun arbejdede, naa r Maskin en var i 
Bevægelse ; Yed Remiserne havde ma n derfor et »Pumpespor «, 
l1Yor ma n trill ede frem og tilbage med Lokomoliverne, naa r 
der sk uld e sætles Vand paa Kedlen. 

Fig. 13. Det fø rste Lokom oti v. der kom til Danrnark. 

~1ed Trækkeev nen va r de l so m sag l smaal bevend l : 160 
To ns Togyægt paa Ves lba nen med 45 --50 km Hastighed, 
men . al li gevel blev der al' disse 5 Maski ner, da de kasseredes , 
bygge t 3 andre Lokomotiver i Sta tsbanern es ege L Væ rks led i Kø-
henhaYn. Disse 3 LokornotiYer fik Nan1ene »Odin «, »Rola « 
og »Hildur «. 

Lokomotiver ved de danske Privatbaner. 
Driftsbe tin gelse rn e for Lokomotiverne paa de danske 

PriYa lba ner kan i Alm indeli ghed sammenfattes saa ledes, a l 
der Lil en forholdsvis !el Overbygning s kal bygges megel 
præs lationsclygti ge Loko motiver med et Aksellry k a r 7--0000 
kg. De ska l med en genn emsnitli g Hasti ghed ar 2f°> - 30 km 
i Timen kunn e trækk e bland ede T og m ed en genn emsnilli g 
Væg l ar 150- 160 Tons og en maksimal Vægl ar 200 Tons 
paa Sti gnin ger ar 1 : 100. Paa fri Bane ska l den s tørste Ha -
stighed være 46 k m i Timen. I Al mind elighed behøver man 
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ikk e a l Lage sæ rlige Hensy1J Li l Kul'vern e, da di sse sjæ lden 
har mindre end 180 m Radius. 

Paa Grund af PrivalbaneneHels stadige Udvid else kan 
det være af Interesse i Korthed at beskrive nogle af de Lo -
komoliYl yper, der opfylder disse Betingelser, og som a llered e 
i ll ere Aa r bar s taae l sig godl under forceret Drift. 

De i Fig. 14 og 15 Yiste Lokomotiver er bygget ga nske efter 
Normalmodellen for del Lreakslede prøjsiske Sideba ne-Tender-
lokomotiv rn ect 5 Tons Hjultryk. Paa Grund af, a t del er 
særlig egnet til al fremføre blandede Tog, har det i stor Ud-
strækning nmd et Indpas paa Tysklands Side- og Smaabaner. 
Af særlig drustning finde s foruden den almind elige Vægt-
stangsbremse en automa tisk Vacuumbremse. Paa begge Ender 
a f LokornoliYeL er a nbragt Kofangere. 

Fig. 16 \'iser et 2/4 koblet T enderlokomoti v, som i 
Aaret 1905 hleY a nska ffet a f Hillerød - Frederiksværk J ern -
bane. Loko1110Livet h ar 4 Aks ler, hegge Dri va kslern e ligge r 
i Midten. Den bageste Løbehjulsakse l er fast og den forreste 
Løbehjulsa ksel udført som en tohjulet Truck af a merikansk 
T y pe m ed el l dsl ag ti l Siden og radiell paa 3f> mm . 

Hoveddim e11sionern e ved dette Lokomoti v er følgende: 
Cylinderdiameter 320 mm. 
Slaglæ ngd e 500 mm. 
Drivhjulsdiameter 1180 mm. 
Løbehjul sd iameter 850 111111 . 

Fast Akselafstand 3000 mm. 
Total Akselafs ta ncl 5000 mm. 
Damptryk i I< ecll en 12 Atm. 

Ildpaavirkningstlade 70 111 2. 

Ristflade l ,2 111 2
• 

Vanclbeholclerens Rumfang 3,o 111 3. 

Knibeholderens Rumfa ng 1,, m". 
Tornvægt 23,o t. 
Vægt, tj enstfæ rdig 29,o L. 
Trækkraft 3100 kg. 

Lokomotivet skal paa Stigning a f 1 : 100 trække el Tog 
med 160 Ton s brutto Vægt med en Middelhastighed af 30 
km. Fordringerne er altsaa her meget nær de sam rn e som 
de for C Tend erl ok omotivet a n fø rte, men opfyldes paa Yæ-
sentli g afvigend e Ma ade. Med el till adeli gt Hjnltryk af 4200 
kg kommer der paa begge Dr ivhjulsakslern e en nyUig Adhæ-
sionsvægt paa ialt 16,s t, h vo reller der paa hver Løbehjul s-
aksel kommer en Vægt paa 6,1 L. Den størs te Cylind ertræ k-

kraft paa 8100 kg svarer a lt saa kn a pt Li] - 1 Gange Adhæ-
5, 5 

sionsvæg len , og denne er a llsaa, i a ll Fald efter Forholdene 
ved et T end erlok omotiY, fuldl udnyttel ti l a t præstere del 
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J'o rl a ngle, som ganske visl under no rmal e Forho ld ku11 kra> 
ver en Trækkekra tl af 2600 k g. 

Den forreste og bageste Løbehjulsakse l sik rer en over -

ordentlig roli g Kørsel og ro lig Indkørsel i Kurverne, baade 
ved forlæns og baglæ ns Kørsel, og selv ved de største Ha-
stigheder. Lokomotivet er foruden med Vægtstangsbremse 
forsynet mecl en automatisk Vacuumb remse. 
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Truckstellel, som er vis l Fig. 17 , er udførl som del nor-
male amerikanske Vuggesle l. Slellels bageste Leje i Ram -
men er kugleformet og Lill ader saa ledes i Forbindelse med 
lodrette Tapper s lo r Bevægeligh ed i enhver Retnin g og lel 
Tilslulning til Sporkrumningerne. Tilbageførselen ti l Normal-
stillingen sk er automatisk ved Tværballance, irlet den ene 
Bærefj eder ved Sideforskydningen blive r stærkere belas tet 
end den lige overfor liggende, og bringer Løbehjulsakslen 
tilbage til Midterstillingen, saa sna rt Trykkel morl den i 
KurYen førende Sporkrans ophører. 

Lokomotiverne maa være i Stand ti l a l fremrøre Tog 
paa 200 l. brutto Vægt med en Midd elhastighed a f 20 km i 
Timen paa Stigninger 1 : 100, og paa horisonta le Stræknin-
ger m ed en Hasti ghed af -J.5 km i T imen . 

Fi g. 19. 

Det i Fig. 18 afbildede Lokomo tiY til Nordjylla nds fo r-
enede Pri va tba ner er li geso m det i Fig. 16 Yis le udru stel 
m ed Heusin ger Sty rin g, a utomatis k Vakuumbremse, Re-
startin g lnj eklører , System Sc bå ffer , og Friedrna nn sk 
Smørepumpe. Det skal fr emhæves, 8 L Lo korn oliYcylind eren 
s lyres ved Hj ælp af Sternpelglidere, so m l're mstillet i Fig. 19, 
hvilket ikke i Almindeli gh ed bruges ved Vaaclclamploko motiver. 
Stemplel i Glid eren er 150 mm i Diam etP, r og h ar 320 mm 
Længde ; de l er af Støbejern og er ,·ed b ver Ende forsynet 
m ed to direkte mod hin anden liggende fjedrend e Tæ tn ings ringe. 

De h er omtalte LokomotiYe rs forres le Løbeaksel er konstru-
eret som tohjulet Truck af en Kon struktion, de r er vist i Fig. 20 . 

Truckra mm ens Forbindelse med Lokomotiu arnmen sker 
ved et Dobbeltlecl , der h ar en særlig Tap for horizonlale og for 
vertikale Udslag og derfor till ader en uclrn ærkel uhindret B e-
vægelighed for Trucken i alle Retninger . Ove nover Løbeakslen 
gaar Vuggen owr i en sær li g lill e Ra mm e. Balancen hvil er 

l •l 
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ti l begge Sid er i Lokornol ive ts Ra mm e pa a hæ rdede Staa lkni ve 
og ikke som sæd va nligt m ed rund e T a pper. L øb ehju lsa k sle ns 
au Lo m ati s ke Tilbagefør se l i ;\J idls til li ngen ud fø res a f T vær-
ba ll a n cen i Forbinde lse m ed en L æ ngdeha ll a nce. Denn e Kon -

struktion har vist sig udm æ rket i ileraarig Drift . 
De her o mtalte Lokom oti ver e r a lle leveret a f A. Bor sig, 

Ber lin . De i det fø lgende beskrevn e L okom otiver e r lever e t 
a l' H e nsch e l & Soh n, Cassel. 
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vlinderd

iarneter. 
410 

m
m

. 
Ildpaavirkningstlade (K

edlen). 
91,11 

m
'. 

Slaglæ
ugde.. 
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-

O
verherleren 

25,« 
111 2. 

D
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. 
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-
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ed halv B
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and 

36,s t. 
K

edeltryk . 
12 kg/cm

'. 
V
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rdig Stand . 
57,3 

t. 
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istflade . 
l,cs m

'. 
T
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kkraft ved 60 °/o at· K
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5540 kg. 
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Fora nslaaende korle Bes krivelse a r Lokomoli v lyper og An-
givelsen a r deres Hoveddimensioner gi,-er el godt Overblik 
over de kon strukliYe Mu ligheder, som har fund el Anvendelse, 
sa ml opfyld er de ejend omm eli ge d rifls leknisk e Belingelse r 
ved de da ns ke Privatba ner. Med Hensyn Lil Anskaffelse ar 
Lokomotiver gaar del nu i Relning nf Indfø relse ar Maski -
ner med overhedet Da mp. Navnlig h a r de nybyggede Ban er 
i den senere Tid kun lage t saada nne Mas kiner i Betragl-
ning. At ind fø re overhedet Damp paa Lok omotiver med 
samme Detailler, som de ældre Vaadda mplok omoti ver, vi l 
sikkert blive meget va ns keli gt, da disse allerede er paa 
Græ nsen af den tilladelige Vægl, og Lokom oti ver m ed over -
h edet Damp a llid s till er sig sværere. Ma n maa gaa ud fra 
den Grundsætnin g a l indskrænke An ve ndelse n a r de nødven-
dige Reservedele saa mege l som rn uli gt, og dog tilfredsstille 
de forøgede Fordringe r ved Driften, na vn li g med Hensyn til 
al føre sto re T og fr em und er sa mtidi g Bes pa relse a r Kul og 
Va nd . 

4. Dampvogne . 

fsig. 20. Dampvogn . 

Fig. 29 viser en a f Mas kinfabrikken Ess lingen fo rtæ rdigel 
Da mpvogn, saaledes som den bru ges ved tl ere Ban er i Ud-
la ndet, bl. a. paa de wCirtembergsk e Ba ner , h vor 17 saa-
da nn e Vogne for Tiden er i Drift En saada n Dampvogn 
efter Systemet »Ba uart Kittel ka n paa en Stigni ng a r l : 100 
med Lo Lilk ohl ede Vogne m ed en sa ml et Vægl af :15 T ons 
køre med en Has tigh ed a f 22 km i T imen . 

Dam1wognen , der h er i La nd et lrnn a nve ndes JJaa La nge-
la ndsba nen, ha r fo r Smaa ba ner en Del Fortrin fre mfo r Dril'l 
med Lokomoti ver, id et der bl. a . k un fordres een Ma nd til 



no 

Be Lj eJ1i11g a f' ,\'lc1s kin e 11 , der hurti g ka 11 hrin ges i lj ens lfrc rcii g 
Sla nci . 

Den ovenfor a fbi ldede Vogn, der er bygge t lil no r111al -
spo rede Ba ner, ha r følgende Hoveddimen sioner : 

Cylin derdiam eter 220 mm . 
Slaglængde 300 mm. 
Drivhjulsdi ameter 1000 mm . 
Damptryk 16 Atm . 
Hjulsta nd 5,o rn . 
Vognkassens Læ ngde med Pl a t-

form en 10,4:, 111. 

Størs te Bredd e 3,os 111. 

Størs le Højde -l ,1s m . 
Va ndbeholderen rummer 1500 l. 
Kulbeh olderen 450 kg. 
Tomvægt 17,so L. 
Vægt, tjen stfærdig 21,oo t. 
Antal Siddepladser 40. 
Antal Staa pl adse r 4. 

5. Indførelse af elektrisk Drift. 

Der er la ngt f'rn gaaet hun d rede A.a r sid en den Tid , 
da dristige og fremsy nte Mæ nd und er Ka mp med tekniske 
Vans keligheder og m ed Mængdens Snæ yersyn og F o rd omm e 
gj orde Lo komotiset >> lldhes ten ,, til den store Verdensomdan -
ner. Og allerede sk imler Yi det Tidspunkt, da den Yil bli.Ye 
OYerfl ødig og fa a sin Pl ads paa e l Mu sæurn , fordi dens 
Virkefeldt ude i det praktiske L iY er erobret a f a ndre endnu 
fuldkomn ere Fremdrifls midler , so m h a r begyndt deres Frem-
ryknin g. Bla ndl disse nye i'didler fres ter Opmæ rk so mheden 
sig frem for alt Yed den eleklrisk e i\fotor . 

E ft e r a t den fø rste elektriske i\Jotor va r opfundet o m-
krin g Aa r 1830, gik der ikke ma nge Aar, ind en ma n for -
skelli ge Steder gjord e Forsøg paa al ::i nvend e E lektrorn o lorer 
lil at driye Vogne ell e r L o komolive r. 

Den fø rs te, de r konstru erede en e lektri sk Vogn, \' a r vis t-
n o k den a m eri kanske Gro Ys rn ed Th . Da ve np ort (1835) ; m en 
større Interesse end ha ns Fo rsøg ha r dog de, der 3 Aar efter 
u dførles a f Rober t Davidso n i Sk otl a nd . Ha n byggede et 
re t anseeligt eleklri sk Lok omoti,·, de r vejede ;"'J T ons, allsaa 
mere end Stephenso ns »Rockell , og med de tte udfø rte h a n 
ll ere vellykkede Forsøg paa skotske Ba ner. Delte L okomo -
liv sk al være b leYe t ødelag t a f Ba nef'unkti o næ rer , so m mente, 
at del truede deres lnleresser. 

De h avde dog ikke behøYe L a l frygte denn e Konkurren l. 
Elektrom olo ren fik i L ok omotivet ligesom i Davenports Vogn 
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Arbejdskra l'Len Cra el Ba lteri af ga lva niske E lemenler , og de l 
ha r sikkerl værel o ,·e rm aade dyrt i Dr iften . 

r F yrrern e fremkom der - fra Henry Pinku s i Engla nd 
og Major Berso lo i Øs lri g - fo rskellige Sys temer , hYo refte r 
Energien skuld e til fø res .Elektrom otoren udefra , id el eu elek-
tri sk Strøm lededes til Vogn en fra Skinn er eller Ledninger 
la ngs Banen. Det bl eY h erved muligt som Kraftkild e a l be- · 
ny tte en fas t Dampm askine, ri er drey en s lrøm[rembrin ge nd e 

Mas kine. 
Men E lektro teknikken stod endnu paa el meget lav t Ud-

viklingstrin : før st omkrin g Aa r 1880 Y~H Sagen saavidt mod -
net , al den elektri ske Kørse l kund e 11 aa ud ove r det ren e 

Fo rsøgss ladium . 
I Aaret 1879 aa bn edes paa en Uds tillin g i Berlin den 

første elektriske Ba ne for Offentligh eden. Denn e Bane, som 
va r kon s lrn eret af \Vern er v. Si em ens, va r kun faa Hundrede 
Alen la ng, og med sit Lill epullokomotiv og tilhørend e smaa 
Vogne gjorde del nærm es t lndlryk a r at være et L egetøj ; 
men ikke des mindre rnkl e det nye Beford ringsmiddel stor 
Opsigl, og ma nge rors lod , al del va r Forløber for en n y 
mægtig Ud viklin g paa Sa rnfæ rd se lens Omraade. r Somme-
rens Løb kørte h enim od 100,000 Menn esker rundt paa den 
lill e Ba ne. 

All erede lo Aar e lle r a nl agde Siemens ved Berlin en 
elektri sk Ba ne for a lmind elig P erso nbeford rin g fra Anhalter-
Ba negaard en lil Gr. Li chterfeld e, en Stræknin g af nogle fa a 
Kilom eters L æ ngde. En noge t læ nge re eleklri sk Ban e byg-
gedes i 1883 i Nord Irla nd a [ det londonske F irma Siem ens. 

F uldl ud prakti ske Fo rm er anlog de n elektrisk e Kørsel 
dog fø rs t i Am eri ka. Her log Edi so n Sage n op i 1879- 80, 
s kønt h a n den Ga ng va r stæ rkL op tage t af Ud viklinge n a r 
elektriske Lysa nl æg og nndre s lo re Tin g. Ved sil La bora-
torium i Menl o-Park lagde h a n en meget primitiv Skinn eve_j , 
hvor det første lille T og løb i Maj 1880. Han nærede 
store Pl an er om a l a nlægge eleklrisk e Sideba ner til Ho ved-
ba nerne i de vestli.ge HYededis trikter, og m ed Støtte af en 
af Vestens Iviatado rer, Henry Villa rd, Log h an fa l paa de for-
beredend e Arbejder. F ig. 30, Sid e 222, viser et Fo rsøgstog 
fra 1882. L okomo ti vet va r, som ma n ser, efler iVJ ønster fra 
Dampkør selen ud s tyret m ed Kofa nger , stort L ys foru de o. s. v ., 
og det kund e opnaa en meget s tærk Fa rt. ;\![en da Vill ard 
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hl ev ramt a f en Hvede krise og ikke læ ngere kund e yde 
Penge !il Fo rsøgene, rnaa lte disse høre o p. 

De P la ner, Edison og Vill a rd nærede, k unde sikk er t 
a lligeve l ikke være b leven fø rt ud i Praksis med god l l{esulta l ; 
det va r a ltfor tidligt al lænke paa a t føre la nge e lektri ske 
Ba ner ud over Landet. Den elektriske Kørsel m aatte foreløbig 
søge andre Virkefe lter. .'\1en del rnr dog ingen Skade til , 
a l ma n prøvede sig frem i forskellige Retninger, og paa for -
skelli ge Maader søgte at Jøse de ProbJ em er, der frembød s ig. 

- -- -·---- -

F ig. 30. Fm d e /"or s lc Fo rs øg paa c le kti-i s k Hurti g krJ1·scl (1882). 

Del vigii gs le og va nskeli gs te a r disse rn r Strøm Lilfø rsels-
problemet - h vorledes m a n paa bedste Maade fra det fast e 
E lektricitetsværk s kulde faa den elektri ske Strøm ledet gen -
nem E lektromotorer i det rullend e Tog. Der hl ev forsøgt 
mange forskellige Systemer. Paa Gr. Lichlerfelde- Ba nen og 
Edisons Ban e anvendt es selve Køreskinn ern e tiJ Strømtilførslen . 
Strømmen gik fra den s lrø mfrembringende Maskine (Dynamoen) 
paa E lek tricitelsvæ rk et genn em de n ene Sk inn e og de tilh ø-
rende Hjul til El ektromotoren og fra den gennem Hjulene 
ved den anden Side og genn em Skinnen h er tilbage t il Elek-
tri ci tetsværket ; Hjul ene ved de to Sider maatte da yæ re 

iso lerede rra hin a nde 11 , og i cl el mindste den ene Skinne 
rnaa tle bold es iso lere t rra Und erl age t. Ved Udstillingsbanen 
i Berli11 og den nord -irske Ban e ti lførles Strømmen fra en 
særli g fra Under laget iso leret lrt>dj e Ski 1111 e, bvo rpaa der gled 
en Meta ll rnads kos t ell er li gnende fra Lokom otive t, meden s 
Køreskinn erne tj ente som Tilbagelednin g eller Alløb ti l J orden . 
Det lykk edes dog fø rst efter megen Fam len al faa lil veje-
Lragt en praktisk Strøm aftagning fra Luftl ed ninger . 

Den elektriske Togdrift va r indtil for nogle Aar siden 
indskræ nket til P e rsontrafikk en , til le ttere Tog og moderate 
Has ti gheder sa ml Li l s næs ert begræ nsede Ba neomraader , nav n-
li g By- og Forstadshaner, fordi der til Drift a f Vognene kun 
kund e benyttes J æ vnstrøm a [ ]ay Spæ nding. T il Fjæ rnbaner 
og Godstrafi k ya r denne Drirt smaa de for koslba r. Dens An-
ye nde lsesomraade fik en vis Ud Yidelse ved Indførelsen af 
Drejes trøm. Hen ed var det muligt a t forsy ne Vognen e m ed 
elek tri sk Dri vkraft a r høj Spænding og derved naa ti l en 
Driftsfo rm , der ikke Ya r hund et af J ævnslrømdriftens Ind -
skræ nknin ger. Imid le rtid ti l lade r Drejes trøm - foruden de 
betydelige Va nskeli gh eder, so m den derti l nød vendi ge dob -
he lt e Køre lraad m edfø rer - kun en ø kon o misk Drill ved 
1H0 gle fa [1, ga nske hes lem te Has ti gheder, hvad der i høj Grad 
indskræ nk er dens AnYendelighed. 

Først i de se nere Aa r er der h level udY ik lel en ny Form 
fo r e lektrisk Togdri[l, som er i Stand til i vid este Omfang 
a L li lfredssti I le .I ern banedriftens Fordringer, forel i den hverken 
er bundet til snævre Grænser for Afstan dene, midd elstore 
Togvægte og Kørsel s bas li gb eder eJl er til bestemte Hastigheds-
trin og Trankarter, og som derfor ogsaa, hvad iøvrigt dens 
a ll erede 1rn be tydelige Udbredelse i fors kellige Lande viser, 
maa a nses for en i de l ,·æsentl ige end elig L øsnin g af Spørgs-
maale t. 

Man heny ller her den enkleste Form [or elektri sk Strøm , 
nemlig en fa st Vekse lst rø m, so m gør del muligt a l overføre 
elekt risk E nergi med megel høj Spæ nding og derfor i næsten 
ubegrænsede Mængder paa 111 egeL store Afs tand e, og at til-
lede den Li l Vognene genn em en enk ell ove1j ordi sk Køretraad 
paa lignend e i\[aade som Yed Spo rvognene. Endvidere kan 
der h erved a nvendes Maskin er, som paa den mest fuldkomn e 
Maad e tilfredss tille r Baned ri flens vekslende Vilkaa r. 

Den e lektri ske Togdrifl forekomme r i to principm æssig 
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for skellige Former. Paa By- og Fors ladsba ner, hyor del mes t 
drejer sig om Tra fik med hurtig paa h verandre følgen de 
Tog, og hYor der er ko rt Afs la nd mellem Hold estederne, 
kører ma n med letlere Tog, hvorved nogle eller a lle Vogne 
er forsynel med ;vrotorer, so m s lyres fra den i Spid sen for 
Toget anbragte Vogn. F or saada n Drifl er denn e Anordning 
fordelagtig, fordi den muliggø r hurtig Iga ngsætnin g a f Togene 
og dermed hurtig T ogfølge og kort Rejseticl. Men den for-
ucl sætler, a l a lle Vogne er ind re ttet til elektri sk Drifl, og den 
er derfor ikk e a nvend elig paa Fj ærnba ner, hvor der ska l be-
l'o rdres Vogne a r a ll e Slags. Saa da nn e Tog maa trækkes a r 
Loko motiver, ligesom del er Brug ved Da mpdrift . Begge 
Driflsfo rmer a nYencles i de fors kellige La nd e til Dels i sto r 
Maa les tok og overa lt m ed heldig t Res ulta l. 

Qye rl'or Dampclrillen har den elektri sk e T ogdrift en 
Række F ordele, som dels er a r økonomi sk , dels a f driftsmæs-
sig Natur . Som saada nn e ka n a nfø res: 

Rin ge Vægl a l' Driftsmaskin ern e pr. E nhed af Ydee vn e. 
Væse ntli g Bræ nd selsbes pa relse ved tæ t T ogfølge, ko rt 

Afs ta nd mellem Hold es tede rne, tung T ra fik og s lo r Kørsels-
hastigh ed , sa ml paa Stræ knin ger med s tærk e og la nge Stig-
nin ger. 

Muli gheden l'or a l ud nytte Va ndkra fL og mindre værdi -
fuldt Brændsel, saasom Brunkul og T ørv, til Togdriften. 

GenindYinclin g af Arbejdet paa Stræknin ger m ed Fa ld, 
hvorved der under visse Omstændigh eder er forbund et an-
see li ge Bespa re lse r af Bræ ndse l og som F ølge af Hjulbrems-
nin gens Indskræ n kning væsentli ge Formindskelser a f S lidd et 
paa Hjulba ndager og Skinner. Bm ger ingen Energi i Stil sta nd . 

Mindre Vedligeh oldelsesom kostn inger fo r DriYvognene. 
Mindre Anvendelse a r Kørselsmandskab, da elektri sk e 

Mo ton ogne kun beb øyer en Ma nd til Betj ening. Kørehaand -
svinge t er her ind re ttet saa ledes, at Toget af sig selv bringes 
til al sta nd se, h vis Fø rere n - h vad der kuncl e ske, h vis 
h a n blev utj enstdygti g - ikke beny tter det paa en ga nske 
bestemt Maade. Des ud en ka n Kørselsm a nd skabel udn y ttes 
bedre, fordi Uddannelsestj enes len· er betydelig korter e end 
ved Da mplokomotiver, l'ordi de r kan holdes Reservemand-
skab, og fo rdi m an uden Betæn keligh ed ka n ben ytte enhver 
F ører til Gods-, Person- og lltogs tj eneste. 

Rin ge Hj ultryk a r Drivvogn ene og derfo r ringe re Anl ægs-

og Vedligehold elseso mk os tnin ger af Overbygnin gen, fordi An-
la llel a f Driva ksler her er mindre ind skræ nk et end ved 
Da mplokom oliYer. Desuden kan de elektri s ke Lokomotiver 
bygges for slørre Kraflydelser og i en saa clan Form, at de 
ud en væsentlig T va ng ka n befare skarpe Kurver. Herved 
bliver det muligt ved Anl æget af nye Ba ner at tilpasse disse 
bedre efler T errain et end Dampba ner, hvad der under visse 
F orhold medfører en betydelig Besparelse i Anlægsomkost-
ningern e_ Endvid ere ka n e t bestaaende Ban enet udnyttes 
bedre, da Togene ka n følge tætter e paa hverandre og Tog-
bela stningen og Hastigh eden gøres større end Yed Da mpdrift, · 
og Ba ner med uguns tige Stignings- og Krumningsforhold kan 
blive tj enlige fo r en større T rafik , som de ell ers vanskelig 
vil være tilgængelige fo r. 

Hertil kommer Besparelser ved, at Kul gaard e, Vand-
værker, Gasværk er og særli ge El ektricitetsværker til Belysning 
og Forsyning med Kra l'L for Ba negaard e og Væ rksteder kan 
bortfalde. 

Perso nt ra fikken ka n med forhold svis rin ge Udgiftsforø-
gelse forb edres ved Jndl ægnin g a f Motorvogntog i Mell em-
rumm ene mellem de slørre Tog. 

EndYid ere er det muligt at udn ytte Lokomotivbehold-
ningen bedre paa Gruncl af de kortere Hvil epauser, der ud-
kræves, og a t indskræ nke Lokomotivarternes Antal , fordi den 
elektriske Udrustnin g for Gods- og Persontogslokomotiver er 
den samme, saa a t der kun behøves særlige Lokomotiver til 
Iltogstj en es.ten . 

Endelig ka n Sikkerbeden forb edres, id et Togene selv kan 
benyttes til Stræknin gssikrin gen. 

Naar m a n vil sa mm enligne den elektri ske Drifts og Damp-
driflens Økonomi , maa det dog ikke glemm es, at Kraftværker 
og Ledninge r kræver betydelige Anlægsomkostninger, og 
Driftsbudgettet de rfo r belas tes med betydeli ge Poster til For-
rentning og Am orti sa tion h eraf. Deraf fø lger, at ved Baner 
m ed ringe Trafik kommer den elektriske Drift økonomisk set 
til a l staa tilbage for Da mpdriften, med mindre - hvad der 
jo ka n forekomm e - Udli gnin g kan opnaas ved Afgivelse af 
elektri sk E nergi til a ndre Formaal. I første Lini e maa den 
elektri ske Drift a llsaa komm e i Betragtnin g for s tærk trafi-
kerede Ba ner, og da navnli g ved saada nn e, h vor den elek-
tri ske E nergi ka n ud vind es af Va ndfald ell er a f billigt Bræncl -

1~ 
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sel. Her vi l Merudgiften til Forrentning og Amortisation 
mere end opvejes ved Besparelse til Kul og menneskelig Ar-
be,idskraft, og det i desto højere Grad, jo stærkere Trafikken er. 

Med Hensyn til Driftssikkerheden lader det sig - ud 
fra den alt indhøstede store Erfarin g paa dette Omraade --
imidlertid med Bestemthed sige, at den i denne Henseende 
ikke staar tilbage for Dampbanerne. Forstyrrelser ved 
Maskinuheld eller lignende i et Kraftværk kan undgaaes ved 
at have Reservemaskiner parate og - for større Banenet -
ved Anlæg af flere indbyrdes forbundne Strømfrembringelses-
anlæg. Ligeledes muliggør Teknikkens nyeste Hjælpemidler 
en meget driftssikker Udførelse af Ledningsanlæget og af 
Drivvognene. 

Alle de her nævnte Fordele er af sto r Betydning, men 
ogsaa and re Grunde kan tale for elektrisk Drift. 

I længere Tunneller kan Røgen fra Damplokomotiver 
blive saa generende og vanskelig at faa fj ernet, at det alene 
af denne Grund er ønskeligt at indføre elektrisk Drivkraft. 
Paa Baltimore-Ohio Banen brugte man allerede i 1895 et 
elektrisk Lokomotiv til at trække tunge Tog gennem en Tun-
nel. I Evropa anvendes af samme Grund elektrisk Drift paa 
den nye Hovedbanelinie, der fører fra Spiez ved Thuner Søen 
ge nn em Løtschberg- og Simplontunnellerne til Nordita li en. 

Ved Bjergbaner er det af særl ig Betydning, at de elek-
trisk e Tog ikke som Damptog skal s læbe Kul og Vand med 
sig til Vejrs, men i Stedet næres af den vægtløse Arbejds-
kraft, som strømmer til det gennem Ledningerne. I Schweiz 
blev der tidlig anlagt adskillige elektriske Baner, dels af 
denne Grund, dels fordi man ved disse kunde anvende Lan-
dets Vandkraft i Stedet for de dyre indførte Kul, og endelig 
fordi Turisttraftkken om Sommeren gjorde en sporvognsagtig 
Kørsel med et rigeli gt Antal Smaatog m eget ønskelig. 

Ikk e blot til at overvinde Stigninger, men ogsaa til U cl-
vikling af meget stor Hastighed egner den elektriske Driv-
kraft sig bedre end Dampkraften. Ved Damplokomotiver kan 
man vanskelig opnaa Kørehastigheder, der gaar op imod 
halvandet hundrede Kilom eter i Timen . Ved en Række For-
søg med elektrisk Hurtigkørsel, som udførtes i Tyskland 
(Marienfeld- Zossen) i Aarene 1902- 1903, naaede man der-
imod op til en Størstehastighed svarende til 210 km i Timen. 
Med en saadan Hastighed vilde man naa fra København til 
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Roskilde paa 8---9 Minuller, fra Kristiania til Bergen paa 2 
Timer og 20 Minutte r ad de forhaanclenværende Ba nelini er. 
Vejen fra Tysk land til Stillehavet kunde ad den sibiriske 
Bane tilbagel ægges i et P a r Døgn o. s. fr . Men a lle disse 
Tal er rigtignok kun Tankeeksperimenter. Paa ingen af de 
hestaaende Baner kunde en saadan Hastighed tillades ; dertil 
er Stigningerne for stærke, Kurverne for skarpe, Overbygnin-
gen for svag eller Sikringsmid lerne for lidt betryggende. 
Snarest kunde der være Udsigt til Virkeli ggørelse af Planer 
om saadan »Ly nkørsel ,, mellem Storbyer som f. Eks, Ham-
borg og Berlin, fordi en saa hurtig Forbind else, navnlig naar 
der tillige blev meget intensiv Toggang, kunde faa ind gribende 
Betydning for Byernes indbyrdes Forhold - saa at sige gøre 
dem til Naboer til Trods for den store Afstand. Men Ud-
gifterne saavel til Anlæg som til Drift vilde rigtignok blive 
overvældende store. Paa den tyske Forsøgsbane brugte en 
enkelt Motorvogn med P lads til 40 Passagerer ved den største 
Hastighed 14- 1600 Hestekræfter, der for Størstedelen medgik 
til Overvindelse af Luftmodstanden. 

En stor Hindring for at overgaa fra Dampdrift til elek-
trisk Drift ligger i de store Summer, der Yil medgaa til An-
læg af Værker og L ed ningsnet saaYe l som til Nyanskaffelse 
af det elektriske Materiel, men til Gengæld vil der, som oven-
for nævnt, kunne opnaas betydelige Besparelser paa de for-
skellige Poster. 

Hvad der hidtil er naaet med Hensy n til Jernbanernes 
E lektrificering er endnu kun lid t. I Evropa har Schweiz og 
Norditalien hidtil Yæret videst fremme med Hensyn til elek-
triske Baner ; men dette skyld es i del væsentlige de særlige 
Naturforhold , Bj ærgene og Vandkraften, og den dermed sa m -
menhængend e stærke Turisttrafik. Af nok saa stor Alm en-
interesse er derfor en Begyndelse, som blev gjort i Tyskland 
paa E lektriflcering af Hovedbanestrækningen Magdeb urg-
Bitterfeld- Leipzig, hvoraf Stykket Dessau - - Bitterfeld var 
rede til den elektriske Kørsel i Januar 1911. Den hele Linie 
bliver kun 118 km (noget længere end Banen fra København 
til Korsør), altsaa kun en meget ringe Del af det preussiske 
Jernban enet ; men der vil her blive rig Lejlighed til at høste 
Erfaringer af Fremtidsbetydning angaaende den elektriske 
Drifts Fordele og Økonomi paa en a lmind elig Hovedbane. 

Arbejdskraften Lil Banen ucldrn ges af Brunkulslejer nær 
J,.5* 
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Banelinien ved et elektrisk Kraftværk og føres fra delle i 
Kabler med en elektrisk Spæ nrling af 60,000 Voll til Under-
stationer - foreløbig en Understation i Bitterfeld - hvor 
Spændingen ved raste Transformatorer sæ lles ned Lil 10,000 
Volt ; m ed denne Spændin g føres Strømmen ud i Køretraad en. 

Fig. 31 viser, h vorledes Køretraad en er ophæ ngt under et 
Bæretov i korte, lodrette Hæ ngetraade, saa al den faa r nøjagtig 
samme Højde overa ll. Ved Lokom otiYern e, · der ligesom den 
øvrige elektrisk e Udrustnin g er udførl af de to store lysk e 

11 \ I 
\ \ \ 
\\\ 
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Fi g. 31. T( ,-Jrc lrna dsopli..c ngni ng o~;er D cs~au ~ Rittcrfcldb::111 e 11 . 

Elektri citetsfirm aer »Siemens- Schuckerl « og »Allgemein e 
Elektricitåts Gesellschaft «, er der truffet den ny Ordning, at 
Elektromotorerne er anbragt højt ti l Vejrs . Ind en Strømmen 
fra Køretra aden føres til Motoren , nedsættes den ved en 
Transformator i Lokomotive l Lil lavere Spænding. Der findes 
en Førerplads m ed tilhørende Styreapparater i hver Ende a f 
Lokomotive t, saa al dette aldrig beh øver at drej es. Bliver 
der undertiden Brug for Lo Lokomotiver for e t Tog, kan de 
begge styres fra samme Sted . 

Sverige er maaske det Land , hvor Planerne om en al-
mind elig Elektrificering af Banern e h a r taget fastest Form. 
Efter Jl eraarige Overvejelser og Fo rsøg a ngaaend e Betin gelsern e 
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for elektri s k Hanedrifl har deu svenske Slal med Henblik 
herpaa indkøbt en Række Vandfald og begyndt at anlægge 
Elektrici Lets værker ved nogle af dem, - man har beregnet, 
at der ialt vil blive Brug for over en Snes Værker, hvoraf 
de fl este m ed Vandkraft, enkelte m ed Tørv som Kraftkild e. 
Til a l begynd e med Log ma n i HllO faL paa Elektrificering 
af Banestrækningen fra Kiruna til den norske Grænse - den 
der i Norge fortsættes Lil Narvik. 

I Norge er man ikke naaet saa langt frem i Overvej el-
serne angaaend e J ernban ernes Elektrifice ring ; men her findes 
el Par rel anseli ge elektriske Baner. Den en e er Rjukan-
banen , der brydes af Tinnsøen med Dampfærgeforbindelse 
mellem de lo Lilsammen 45 km lange Banes trækninger ; Rju-
kanbanen fører Produktern e fra det m ægtige Salpeterværk 
ved Saaheim til Notodden ved Hitterdalsvandet. Den anden 
er den ca. 30 km lange Bane fra Thamshavn ved Orkedals-
fjorden (nær Trondhj em) Lil Minerne ved Løkken. Denne 
Bane benylles baade Lil Gods - og P ersonlrafi.k ; der anvendes 
mest Lokomolivtræk, men Lil Persontrafikken haves dog ogsaa 
en Motorvogn. Drivkraflen ydes af Skjenaldfossen; fra el 
E leklri citetsværk ved denne ud send es Arbej dskraften Lil Løk-
kens Gruber og til Banen som tredobbelt Vekselstrøm af 
15,000 Volts Spæ nding. Forøvrigt kan det nævnes, a l der er 
udarbejdet Pla ner for Indfø relse af elekt risk Drift paa Kri-
stiania-- Dram men Ban en. 

Hvor meget der vil vokse frem a r disse mange smaa og 
store Begivenheder, vil Fremliden vise. 

Til de elektriske Baner ka n man ogsaa regne de saakaldle 
»skinneløse Baner«, hvor E leklr.omo torvogne k ører paa en 
La ndevej uden Skinner, men gennem Kørestænger faa r Strøm 
fra Lufll ednin ger, der altsaa foreskriver Vognene deres Bane. 
Der maa h er nødvendigvis anvend es to Kørestænger og Lo 
Køretraade, da Strømmen ikke kan ledes tilbage gennem 
Skinner. Køres Læ ngerne rnaa være a n brag I. saa ledes, a l de 
ikke sl ipper Traacl ene, se lv o m Vognen under dem viger ikke 
saa lidt ud Li l Siden. Man h ar fl ere Steder drevet saavel 
Personomnib usser som srnaa Godstog paa denne Maade. 

6. Enskinnebaner. 
Dette Navn anvendes dels om Svævebaner, hvor Vognene 

bæres af en enkeH Skinne, dels med stø rre eller mindre ReL 



om forskellige andre mærkelige proj ekterede eller udførte 
Baneanlæg. 

Ved Ballybunnion i Irla nd blev der i 1887 a nl ag t en 
Enskinnebane m ed Bæreskinn en a nbrag t i ca. 1 Meters Højde 
paa el Stillads af A-formel Tvæ rsnit. Togene rider overskrævs 
paa delle Stillads, og deres LigeyægL sikres ved Ledeskinn er 
ved Foden a f SLilladse L. Her er allsaa i Virkeligheden t.re 
Skinner. For nogle Aar sid en var der megen T ale om el 
Projekt Lil en elek trisk Hurligba ne efter dett e System mellem 
Liverpool og Manchester ; m en del kom aldrig til Udførelse. 

Den slørst.e Interesse kny ller sig dog til den af Englæn-
deren Louis Brenn a n for nogl e Aar siden ud s till ede NJodel Lil 
et LokomotiY til en E nskinn eba ne, \·ed lHilket Tyngdepunklel 

Fig. 32 . Brennans EnskiDn e Vogn. Brennan ses 
i Midten af Førerhuset. 

Lory ved Gillingham og har fuldført 
baseret paa samme Princip. 

laa el godt Stykke 
ovenover Underslø l-

ningsp unktern e, og 
ved lrdlket der frem-
skaffedes Ligevægt ved 
Hj ælp af en »gyro-
sla lisk « Mekanisme. I 
den Tid, der er for-
løbe t siden da, h a r 
Brennan stadig fo re-
Lage l Undersøgelser og 
a ns lill e l Forsøg paa 
Brennan Torpedo Fac-

et Køretøj i fuld Stø rrelse 

LokomotiveL, so m er Yisl i F igurerne 32 og 35, er lidL 
over 12; _Meter langL, 3 Me ler bredL og 4 Me ler h øjL, og dels 
Dødvæg t er 20 Tons. Del er i Sta nd til al tra nsportere en 
Væg l paa over 15 Tons med en Has tigh ed af 6 Mil i Timen 
paa lige Bane uden SLignin ge r, og m ed en Has tighed af 1-
11/2 Mil i Timen, naa r der er SLigninger paa 1 : 13. Lokomo-
Live ls Tyngdepunkt ligger h øjt over Skinn en, og Ligevægten 
fremska ffes ved Hj ælp af lo Gyroskoper, der er anb rag t i 
Vognen paa den i Fig. 33 vis te Maade. Gy roskopernes S-ving-
hjul A, roterer m ed en Hasti ghed af 3000 Omdrejninger pr. 
Minut, Iwer sin Vej , so m Pil ene vise r, og hvert Svinghjul 
drives af Lo 4 HK. J ævnstrømsrnolorer B, en paa hver Side 
af Svinghjulet. For al oph æve Luflmodslanden er baad e 

Svinghjul og Motorer a nbragt i J ernkapsler, i h vilke Luft-
trykket holdes paa en Tresindstyvendedel Atmosfære eller 
praktisk tall absolut Vakuum. Kapslern e C er forsynet med 
Tappe foroven og forneden , saaledes at de kan dreje sig om 
en lodret Akse, og naar S;-inghjulene er i Gang, er den gyro-
statiske Virknin g a f h ele i\!Iekanism en saaledes, a l Vognen 

Fig. 3a. Plan og Snit af Vognen , Yisende Ligevægts 1nekanis1nens Virkcn1aade. 

svinger ganske lel om den YandreLLe Skinne so m Akse 
paa en :saadan Maade, a l den bringes i Ligevægt mod en 
h vilken som hels l Kraft, der søge r at bringe rl en Lil a l vælle. 

Før vi gaa r O\'er Lil a l beskrive :Mas kina nlægets Det.ailler , 
s ka l kort forklares, hvad der forsla as ved Gyroskoper, og 
hvo rl edes de ka n ri1 eclvirk e til Ligevæg tens Opreth oldelse. 

Fig. 34 viser en »Top eller Snurre «, bestaaende a f en 
Lung, flad Skive med en la ng Pind som Akse. Skiven er sa t 
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i hurtig Rotation i den Relning, so m a ngives af Pilen ved 
b. Naa r Aksen staa r i den viste skraa SLilli ng, vil Tyngde-
kraften jo søge at vælte Aksen og derved føre dens Toppunkt 
A nedad Lil h øjre i Retning m od a. T yngdekraften vil da 
give de Dele af Skiven , der i Øj eblikket befind er sig ved a, 
en n edadgaaend e, dem , der befind er sig ved c, en opad-
gaaende Bevægelse. Me n paa Grund af Skive ns hurtige Om-
drejning vil Skivedelen e ved a ikke naa at synke kendeligt, 
m ens de er ved a ; den nedadgaaend e Bevægelse, de h ar faaet, 
vil imidl ertid gøre sig gældende und er deres videre Løb og 
bevirke, at de ikke naa r saa h øjt op ved b, som de ell er s 
vilde. Resultatet h eraf er, at det ikke bliver Pa rtiet ved a, 

. (. 

m en Partie t ved b, der syn ker, 
og ligesaa ikke Parti et ved c, men 
Partiet ved d, der løfter sig -
m ed andre Ord - at Akseenden 
A i Stedet for a t fald e videre Lil 
h øjre h æld er sig frem over mod 
Betragteren ; den viger saa at sige 
a f paa tyærs for T yngdekraftens 
Træk. I den ny Stilling, Aksen 
derved k omm er til at indtage, vil 
Tyngdekraften søge at vælte den 
i en noget a nd en Retning, og Ak-
sen viger atter af paa sa mme 

Fig 34 Maa de o. s. fr . Det endelige Re-
sulta t bliver da , at Akseend en A 

i Stedet for at sy nke gaar rundt i den 1:\ un kterede Cir kel i 
samme Retning som selve Snurreskivens Oml øb (m en m eget 
langsomm ere). Denn e Bevægelse, h vorved en Snurretops 
Akse und viger fra Ty ngdekraflens Vællningsbes træbelser og 
holder sig opret, kald er ma n » P ræcessionen «. 

Det er disse Forhold , Brennan paa en sind rig Maa de ha r 
benyttet i sin Gyroskopvogn . 

I Brenn a ns Vogn fo røges Præcessionshas ligheden ved ' 
Hj ælp af Ta nd stænger, der bevæges a f komprimeret L uft, og 
det derved frembrag te, ikke afb all a ncerede Kraftp ar kæntrer 
Vognen til modsat Side a f den , den fl y ttede Belas tning eller 
enhver anden P aavirkning vild e kæntre den til , indtil T yngde-
punktet er nøjagtig over Skinnen . Paa Grun d af Vognens 
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Masse vi l den overskrid e Ligevæg lss liJlingen og vælle Lil den 
a nden Side, m en der virke r saa el m odsalrellel, va ndret 
Kraftp ar paa Gy ro sk operne med del Resulla l, a l Svinghjulene 
drejes rundl om deres lodrette Akser til deres normale Stil-
lin g. Grunden Lil , a l der a nvendes Lo Gyroskoper, vil fr em-
gaa af del følgend e : 

De ovenfor omtalte T a nds tæ nger EE er fastgjort til Stemp-
lern e i de to Luftcylindre FF og kan der ved bevæges frem 
og tilbage. E nhver præcesserende Bevægelse a f Gyroskoperne 
aabner for Cylindrenes Inds trønmingsvenliler, og Stemplerne 
vil derved bevæge T andstængerne og fo røge Præcessions-
has ligh eden. Tandstæ ngern e er i Indgribnin g m ed_ Tand-
buerne DD paa Gyroskopernes va ndrette Lej eringe . Det ene 
Hjuls Drejning om Ak sen ZZ vil overføres Lil det a nd et, men 
Omdrejningsretnin gen er modsat, det ene drejer sig med Urel. 
det a nd et mod Uret eller vice versa. Paa denne Maade bliver 
del ene Gyro skops T endens til al hæmm e Vognens fri Be-
vægelse i en· Kurve oph ævet af del andel. Hvis der kun var 
el Gyroskop , vilde der være en ikke afball ancerel Kraft, der 
vilde søge at fo rhindre enhver Fora ndrin g i Vognens Bevæ-
gelsesretnin g. Virkninger h idrørend e fra Vindtry kket op-
h æves ligeledes: den udfø 1'Le Prøvevogn er under tilstræk-
kelig gyrostatisk P aa Yirkning til at kunne mods taa en Sid e-
vinds Tryk , der beløber sig Lil 200 kg/111 2. For at vise, 
hvor hurtigt Gyroskoperne Lræder i F unktion , har m an 
prøve t a l rulle en Vægt paa 2 Tons a f den ene Sid e af Vog-
nen, som øjeblikkelig kom i Ligevægt igen . Der ford res kun 
en ringe KraTt for a t h olde Svin ghjul ene i Ga ng, na ar de først 
er bragt op paa fuld Has tighed, og skuld e Strø mmen blive 
afbrud t, vilde den E nergi, der er opsparet i dem , holde 
dem løbende med en Fart, der er tils trækkeli g til at beYare 
Vognens Ligevægt i det minds te i tre Kva rter . 

Vognen er forsyn et med to Boggietrucks. Hver Truck 
h ar to dobbeltfla ngede Hjul, af h vilk e del ene drives gennem 
en simpel T a ndhjul sudveksling og en Kobbels lan g a f en 50 
HK. Sporvognsmotor . Ved a l drive Hjulen e ved Hj ælp a f 
Kobbelstæ nger er del muligt a l have Motorern e fj edrend e op-
h æ ngte. Motorerne forsyn es med .J ævns trø m med i'i OO Volls 
Spændin g fra en Dyn am o, der d rives af en Petroleumsmolo l'. 

Gyroskopernes Svin ghjul , so m er fremstill et af en særlig, 
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førsle Klasses SLaa lso rL, er lidl over l m i Diameler og veje r 
~./4 Ton lr,·er , og efter h vad Brenna n opgi\·er, s kal deres gy-
rostatiske Virkning, naa r de gør 3000 Omdrejninger i Minuttel 
være m eget større, end det i Virkeligheden er nødvendigt 
med Vognens nu værende SLørrelse. Motorern e saavel som 
Svinghjulene løber i Vakuum og holder sig k oldere, end de 
vilde gøre, hvis Luflen fik Adga ng, skønt h ele den udviklede 
Varm em ængde maa skaffes bort enten ved Ledning gennem 
Akslen ell er ved Straaling Lil Kapslerne. Disse er gjor l prak-
tisk talt lufllælte ved omhyggelig Fernisering. Lejernes Af-
køling sker ved Hj ælp ar Oli e under Tryk, idet den en Gang 
a nvendte Olie cirkulerer genn em Køleslanger af Kob ber, før 

Fig. 35. Vognen se t forfra , 

den pumpes ind igen . 
Brennan haaber a t kunne 
reducere baade Størrelsen 
og V ægten af Gyrosko-
perne ved a l anvend e In-
denpols-Mo lo rer, som lø-
ber betydeligt mere end 
3000 Omdrejninger pr. 
i\rinuL. 

Skinneanlæge l ved 
GiUingharn , lwor Prøve-
kørslern e fa ndL Sted , inde-
hold er en Cirkel med en 

Omkreds paa lidt over en Kilom eter og el lige Stykke paa 
omlrenl lo Kilometers Længde. Der er anyendt 35 kg Skin -
ner af Vignol-Profilel, hvis Hoved er en Cirf{elbu e med Ra-
dius 50 mm . Skinnen er fas tgjort m ed almindeli ge Spiger 
Lil 1050 mm la nge SYell er, der er anbrag t ca. 900 mm fra 
hin and en. Der find es fl ere Kurver, og paa lo Steder findes 
der omvendte Kurver med saa lille en Radius som 10 m . 
Sporskifterne er særlig simple, da der ikke find es Tunger, 
m en blol lo korle Skinnes lykker, der forskyd es pa rallelt med 
Ski nnen. 

Efter Brennan s Menin g har den enskinn ede J ernban e 
en stor Fremtid for sig i uopdy rkede Land e, som Australien 
f. Eks. , da Sporet kan lægges ud en slø rre Bekostning og 
Vansk eli ghed, og da meget lun ge Vogne af s lore Dimensioner 
kan køre med store Hastigh eder ud en Fa re for de Sidesving-
ninger, so m k endes fra de dobbellskinnede J ernba ner. Man 

kan a ,nende Loko moliYer Lil a l trække ll ere Vogne, men da 
hYer Vogn i b verl Till'ælde maa have en gy rostatisk Anord-
ning Lil Opreth old elsen af Ligevæglen , er del sa nd syn ligt, at 
det vil være mere fo rd elagligl al forsyne hver Vogn med sit 
særlige fuldslæ ndige Maskinanlæg. 

Sam tid ig med, a l Brennan forfærdigede den h er omtalle 
Enskinne-Vogn, kon slruerede August Scher l, Ejeren af det 
berlinsk e Dagblad »Lokal Anzeiger «, den førsle ty ske En-
skinn e-Vogn, men Brenn a ns Hovedpa lenl af 1903 blev ud-
La ge t i 13 forsk ellige Lande, T yskla nd medregnet, og er saa 
omfa ttend e i Patentkravene, a t det dækk er A1w end elsen af 
Gyroskoper Lil a l gø re us ta bile Legemer stabil e, hvad enten 
de befinder sig paa Landjorden , paa Søen eller Luflen, saa 
Brennan anser Scherlvognen for at væ re en Overtrædelse af 
hans Patent. 

Det skal endeli g omtales, at Bren nan h a r modtaget be-
tydelige pekuni ære Und ers lø llelse r fra de engelske og indiske 
Regeringer for a l ud a rbejde Syslemel vid ere. 



F. Rullende Materiel. 

JE R NBANEVOGNENE inddeles eft er 
P erso nvogne, 
Post- og Bagagevogne, 
Godsvogne. 

deres Ben yttelse 1 : 

Ved sa mtlige disse Vogne k a n i Almindelighed skelnes 
m ell em to Hoveddele, af h vilk e den ene, nemlig Vognkassen, 
tj ener til at optage de P er soner, Dyr eller Varer, der ska l 
beford res, m edens den a nden - - Und ervugnen med Hjul og 
Aksler - tjener til a l bære Vognkassen og til at muliggøre 
Vognens Bevægelse paa Skinnerne. 

Forskellen m ell em de n ævnte Arler af Vogne ligger væ-
sentlig i Vognkassens Indretnin g, medens Und ervognens 
Bygnin g i Hovedsagen er ens ved dem all e. 

Undervognen , der h er alene omta les, er derfo r i det føl-
gende beskrevet under et for aJle Vognarter, og den bestaar 
af fø lgende Dele: 

1. Aksler med Hjul og Akselk asser. 
2. Bærefj edre og Akselgafl er. 
3. Vognramm en . 
4. Trække- og Stødindrelninger. 
5. Brem seap parater. 

An lallet af Hjul a ksler er i Almindeligh ed ku 11 Lo; dog 
h aves en Del Vogne med 3 Aksler, og des uden find es 4-aks-
lede Vogne med Akslerne to og lo samlede i en Tru c k, de 
saaka ld te T ru c k vogne, hvis Ind retnin g, for saa vidt a ngaar 
Unrl er vognen; er omLHJl under : 

6. Trn ck er og radielt in dstillelige Aksler. 

2:n 

1. Aksler med Hjul og Akselkasser. 

E n Aksel med Lilh ø rend e 2 Hjul k;.i ldes el Hjul s,cL EL 
saadant er visL i F ig. 1. 

l ModsæLnin g til , h vad der lind er Sled ved almindeli ge 
Færdselsvogne, sidd er Hjul ene ved J ern ba nevognene fas l paa 
Akslern e, saa a l disse løber r und L med under Kørselen. 
Hjul ene presses fast paa Akslen und er Anvend elsen af el 
meget stæ rkt h ydra ulisk Try k, og cl er benyttes in gen Kile-
befæstelse eller lignend e. 

ft9. I. 

Akslen er fo rl æ nget genn em Hjulene og ender til begge 
Sid er i T appe - Akselha lsene a Fig. 1 der s tøvtæt er 
in desluttet i Akselk assern e. 

Hjulene er dels Stj ern ehjul (F ig. 1) og dels Skivehjul 
(F ig. 2 og 3). De bestaa r a r fø lgende Dele: den midterste 
Del, Navet b, der omslutter Aks len , Egerne eller Ski ven c, 
der fo rbinder Navet med Hjulkra nsen d og end elig Ba ndagen e, 
der a nbringes om Hjulkra nsen . 

Sa mtlige Hjul enes Dele er i Almind eli gh ed af J ern eller 
Slaa l. Dog h aves Skivehj u l, hvori Skiven er af Træ (Fig. 3) 
og undtagelsesvis ar P apir ; ved di sse Hjul findes ingen særlig 
H,iulkran s, men Ba nd agen er befæstet umiddelba rt om Skiven . 



Bandagerne er forsy net med en Fl a nge g (Fig 4- 6), der 
hindrer Hjulen e i a l løbe a f Skinnern e. Fl aden f ka ldes 
Løbefl a ct e:> n . Ba ndagern e a nbrin ges paa Hjulk ra nsen i va rm 
Til sta nd , h vorved de eft er Afkølingen kl emm er sig mege t fast. 
Desud en befæstes de yderlige re ved Hj ælp af Bolte (Fig. 4-) 
ell er ved Sikkerhedsringe h (Fig. 5 og 6). 

I før stn ævnte Tilfæld e gaar Boltene 
genn em Bandagen og Hjulrin gen og fast-
spænd es indvendig ved en Møttrik. 

Ved Ski vehjul a nvendes ikke Boltebe-
fæstelse, m en kun Befæstelse ved Hj ælp a f 
Sikkerhedsrin ge. Bandagerne h ar da paa 
Ka nterne den i Fig. 5 og 6 viste Form 
m ed Fremspring, der passer ind i tilsva-
rend e Ford ybninger paa Sikkerhedsi-ingene. 
Del h ele spændes fast og urokkeligt sam-
m en ved Hj ælp af Bolte, der gaar genn em 
Hjulkra nsen (ved Skivehjul gennem SkiYen). 

Akselkasserne tj ener til at overføre 
Vognens Vægt til Akslern e (Akselhalsene). 
De indeh old er Lageret ' samt de forn ødne 
Smøreindretninger til Smøring a f Lagere 
og Akselhalse. 

I Fig. 7 og 8 er vist en n yere og i Fig. 
9 og 10 en ældre Konstruktion af Aksel-
kassern e. F ig. 7 og 9 viser de to Slags 
Akselkasser se t forfra, id et dog Ha lvdelene 
tilhøjre er tænkt genn emska aret ved Snit, 
vinkelret paa Akslen. I Fig. 8 og 10 er 
Akselk asse rn e vist genn em skaa rn e ved Snit 
i Ak slern es Læ ngderetnin g. 

De nye re Akselkasse r besta a r af lo Dele, 
en O ver- og en Und erdel, der holdes sa mm en med Boltene a. 
De ældre Akselkasser er derim od støbt i et Stykke. 

Lagern e omslutter ikke h ele Akselha lsen, m en bestaa r 
kun af enk elt Lagerpa nde b, der hviler ovenpaa Akselhalsen . 
De er enten af Bron ce, ud s tøbt med Hvidtm eta l, e ll e r h elt 
a f Hvidtmeta l, fas tstøbt i Akse lkassens Overd e l. 

Smørin gen beslaa r saaYel ved de nyere som ved de æl-
dre Akselkasse r dels i en Und ersmørin g og dels i en Over-
smørin g. Ved den n ye re Konstrukti on tilvejebrin ges Und er-

smøringen ved, a l Rumm el e i den und ers te Del a f Akselkassen 
(Fig. 7 og 8) fyldes med Oli e:> . Herfra suges d e:> n gennem en 
lyk Væge /" op til en Smørepude, der ligger under Akselhal -
sen og presses op mod denn e Yed en underligge nde tynd 
Metalplad e g og en Fj eder h. Den benyttede Oli e løber ned 
paa Pladen k, hvorfra den løber tilbage Lil Rumm et e. Gen-

I 
I 
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nem den med Dækslet cl fo rsy nede Tud c kan den overllødige 
Olie, der efterhaa nden saml er sig i Und erd elen , udtages, lige-
so m ny Olie ka n paafyldes . 

Ved den æ ldre Kons truktion af Akselkassern e er h ele 
Rumm et under Ak selhalsen og noget op omkrin g denn e fyldt 
med Tyi s t og Olie, hvo rved Undersmørin gen tilvejebrin ges. 
Skydeklappen k, der fas tholdes a f Fløjmø ttriken /; kan Smøre-
midl ern e eft erses og fo rn yes . 
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Ved begge Slags A kselkasse r sker Oversmøringen fra en 
Akselkassen værend e Oliebeholde r r , der er fo rsy nel med 

en skraa l liggende Smørek a na l ge nnem Lagerpa nd en, og 
h vilken er anhrag l en Væge. 

Oliebeh old eren r er lukkel ent en \'ed en drejelig Knap 
(Fig. 8), der fasth oldes ved en F løjrnøttrik m, eller ved en 
Skydekla p n (F ig. 10). Ved Akselk assern es bageste Del er 
der a nbragt en Støvpa knin g, bestaae nde af to Ringe af Træ l, 
der hindrer Støv og Smuds i at komme ind i Akselkassern e. 

Til Smøring a nvendes den saa ka ldte mørke Min eralolie. 

2. Bærefjedre og Akselgafler. 

Vægten a f Vognk assen overføres til Akselkassern e gen-
nem Bærefj edrene. Disse er Bl adn edre (a Fi g. 11 og 12), 
der er da nn et a f el stø rre Antal enkelte fl ade Fjederbl ade, 
som paa Midten er sa ml el ved Fjederrin gen b. Denn e h vil er 
oven paa Akselkasse n, lrl'or den gaa r ned i en F ordybnin g i 
denn e (Fig. 8 og 10). I Fjedrenes E nd er er Vognkassen 
ophængt. 

F or P erso nyognen es Vedkomm ende er den almindelige 
Ophængnin gsmaa de vist i F ig. 12. P aa Længdedrage,ren / 
af Vognra mm en er a nbragt den saakaldte Fj ederhuk , der be-
staa r af den egentlige Buk c og et forskydeli gt Krydshoved d, 
der er fors ynet m ed en Bærestøtte e. 

Fjederen er forb un den m ed Fjederbukken ved Fj eder-
stropperne f, der ved Fjederboltene g er drejeligt fas tgjort 
dels til Krydshovedet og dels til Øjer paa Fj ederens øver ste 
Blad, Hovedbladet. Ved en Del a f Vognene er dog Bære-
støtt~n u deladt, og Krydsh ovedet har en skraa Stillin g i 
Stedet fo r den paa F iguren viste vandrette Stilling. 

Ved Godsvognene er Krydsh ovede t og Bærestøtten i Reg-
len u deladt, og Fjederstroppern e er ophæ ngt direkte paa 
Fj ederbukken (Fi g. 13). 

Til at styre Akselkasse rn e, saa ledes a l de altid h old er 
sig i den rette Stilling, tj ener Akselgafl erne h (Fig. 11 og 12), 
der er befæstet Lil Læn gdedragerne. Paa Akselgafl erne fi nd es 
Akselgaffelskinn erne k , der i Almindelighed slutler tæt til 
Side rne af Akselkassern e (se Fig. 14, hvor en Del af Aksel-

I 
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kassen ses [ra oven, og hvor de lodrelte F li ge af Akselgaffel-
skinn er ne ses i rn ndrel Snit). , 

I Fig. 15 er vis l de saaka ldle svawend e Akselkasser, ved 
hvilke der fi ndes el Spillerum mellem Akselkassen og Aksel-
ga fl en , og h vor Akselga ffelskinn errie er ud eladt. Fj edrene er 
da ved 4 Bolte m (hvoraf dog kun 2 er antydet i Figuren) 
fas t fo rbundn e m ed Akselkassen. Ved denne Konstruktion 
opnaas en noget roligere Ga ng af Vognen, idet Stød virkn in-

h 
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gern e paa Hjulene ikke overfø res direkte til Vognkassen 
genn em Akselgafl ern e, m en kun ge nn em Bærefj edrene. 

3. Vognrammen. 

Vogm amrn en er skematisk frem still et i Figurerne 16--19, 
og bestaar i. det væsentlige af : 

De ud ven di ge Længdedrage re a, en paa h ver Side a f 
Vognen , Bufferp lankern e b ved h ver , sin E nde af Vognen, 
T værstykkerne c, der fo rbinder Læ ngdedragern e, de 4 Diago-
na ler d og de indvendige Længdedragere e. E ndvidere fi nd es 
der 4 Bolle f, der fo rbinder Bufferpl ankerne og T værstyk-
kern e. I Figu rern e er de u dyendige Længded ragere tæ nkt at 

JG 
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være af I .Jern , de øvrige Stykker, undlagen Bollene, ar Træ . 
Denn e Ko11slruktion er anvendt ved de nye re P ersonvogne. 

Ved de nyere GoctsYogn e er derim od a lle Vog 11ra mm ens 
Dele af J ern . Des uden fin des en Del ældre Vogne af a ll e 
Ar ter, hvi s Vognramm er er h ell al" Træ. 

M M 
r,9 p 

a 

e. 

e. 9 
C 

0. 

4. Trække- og Stødindretninger. 

Til T rækkeindrelningerne h ører den gennemgaaende T ræk -
s la ng g (Fig. 17), der er ført saavel genn em Bnfferpl a nkern e 
som T værstykk ern e, og som er forsynel med Fj edre og med 
en Trækkekrog i hver Ende. Træk kekrogene er dels enkelte 
og dels dobbelle ; de førs le find es kun ,-ed ældre Vogn e. I 
Fig. 20- 22 er vist en enkelt og en dobbelt Trækkekrog. 
Ved de dobbelte Kroge find es en drejelig Pal a (Fig. 20), der 
lukker for den nederste Krogs Aabni ng. 

Hullet b i Trækkekrogen (Fi g. 20 og 22) tjener til An-
bringelse af en Skruekoblin g. Ved Trækk ekroge n er der paa 
Bufl"erplanken a nbragt enten en Bøsning c ell er en Plade d 

af .Jern ti l Sty r for Træksla ngen , der ved. Endern e er a[ 

kvadra tisk Tn~rsnit, m en iøYrigt rund . 
ferpla nkern e er der a nhra gl Stoppeki ler 
græ nser T ræks la nge ns Bevægelse. 

Lidl ind en [or Bu[-
k (Fig. 20), cl e r be-

Træksla ngs tj edrene er ved de nye re Vogne saa ka ldlc 
Evoluttj edre a (Fig . '.23), a f hvilke der paa lwer Træksta ng 
find es 2, en ved hvert af Tværstykkern e i Vognrammen . 
Evo lutfj edrene besta a r a l' en spiralformig sa mm enrullet Staal-
plade, der er skudt ind 0111 Trækslangen. Hvor Fj edrene 
ligge r an mod Tværstykkerne, er di sse, for saa vidt de er a[ 

Fi 9· 23. 

Træ, fo rsynet m ed en J ernpl ade b til Beskyttelse a[ Træe t. 
Fj ed rene fastho ldes af en J ern skive c, der enten s lø lles af 
en Kil e d eller a f en Muffe e med 2 Ki ler, h vormed T ræk-
sla ngens to Dele ti llige sa mles . Virker de r el Træk i den 
ene af Træ kkekrogene, Yil den ene af Evolu tfj edrene hliYe 
sa mm en try kket. 

Ved en Del ældre Vogn e er Træ kstangen, i Sted el for 
m ed Evolul fj edre, forsyn et med en Gummifj eder (Fig. 24), 
bestaae nde a f en Rækk e Gummiskiver, adskille Yed lynde 
.J ern skiYer, paa E nd en af de n ene Halvde l a f Træksla ngen 
mell em to J ernskiver o, af h vilke den yders te fastho ldes paa 
Træ ksla ngen Yed en Møltrik. Paa den anden Del af Træ k-

10·;, 
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s ta ngen er a nbrag t en aaben Bøjle b, hvis lo Ender gaar 
gennem Huller i J ernskivern e paa den a nden Træ kslang, og 
paa E nd ern e er a nhra gl Møtlriker, der hindrer Bøj len i al 
blive lrukkel ud . 

Fjederen vil blive sammentrykt, hvad enten der trækkes 
i den ene eller den anden Trækkekrog. 

d. 

u 

Selve Trækstangen bestaar, som foran anført af to Dele, 
der en ten er samlet ved en Muffeforbindelse m ed Kiler 
(Fig. 23) eller gen nem Gummitj ederen (Fig. 24). 

Til Træk keindretningerne h ører en d videre Skruekoblingerne 
og Sikkerhedskæderne. 

Skruekoblingerne (Fig. 25 og 26) bestaar a f en Skrue a, 
der paa den ene Ha lvdel har højre Gevind og paa den an-
den venstre Gevind og som er forsynet m ed to Møttriker 
m ed Tappe, paa lwilke der drejeligt er an bragt dels lo !l ad e 
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Lasker I, der Lillige er hefæstel Lil Bollen c paa Trække-
krogen . Paa den a nd en MøUrik er anbragt en Bøjle b, og 
midt paa Skruen en Arm d, der i Reglen er m ed en Vægt 
paa Enden. 

Koblingen udføres ved at lægge den ene Vogns Skrue-
kobling m ed Bøjle i den anden Vogns Trækkekrog og der-
efter spænde Koblingen ved at dreje Skruen rundt ved Hj ælp 
af Armen cl. Den Kobling, der ikke benyttes, ophænges 
som Reservekohling som vist i Fig. 25 og 26. 

Ved hver Ende af de med enkelte Trækkekroge forsynede 
Vogne findes lo Sikkerhedskæder, der tj ener som Reserve-

b. 

kobling og er a nbragl i BuITerplankern e. De er forsynet med 
en Krog i den yders le Kædeled, og Forbindelsen mellem lo 
Vogn e Yed Hj ælp a f Kæderne sker, som vis l i Fig. 27, ved 
at h æfte de over for h inanden værende Kæder samm en Yed 
Hj ælp af Krogene. 

Stødindretningerne bestaar af fjedrende Buffere, hvoraf 
der er anbragt to paa hver af Vognens BuITerplanker. 

I Fig. 28- 31 er vist to forskell ige Slags Buffere, nemli g 
h enholdsvis med EvolultJedre (Fig. 28 og 29) og m ed Gummi-
fj edre (Fig. 30 og 31). De sidste findes kun ved ældre Vogne. 

Bufferne beslaar af følgende Dele : Bufferstangen a med 
BufferskiYen b, hvoraf ved h ver Vognende den ene er plan 
og den a nden hvælvet paa Stødfladen , Bufferkurven c (Fig. 28), 
der danner e l Styr for Bufferstangen og enten b estaar af 4 
F lige eller en lukket Cylinder (Bufferhylsteret Fig. 30), del 
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sidsle kun Yed ældre Vogne. Bull'erkmven e ll er Hylslerel er . 
med 4 Bolle befæs tel til Bufl'erplanken. 

Fjedrene, der, som anførl, enten er Evolullj ed re ell er 
Gummit]edre af sam me Slags so m omtalt und er Træ kke-
appa ratern e, er omsluttet a f Bufferkurven og fastholdes i 
deres Slilling dels af Skiven d, dels af Plade n e. Buffer-
sta ngen kan gaa frit gennem et Hul i Bufferplanken , men 
hindres i at bliYe trukket ud ad enlen ved en Niøttrik (Fig. 28) 
ell er ved en Stoppering (Fig. 30). 

Virker der et Stød paa Bufferskiven, vi l denne og Buf-
ferstangen presses ind ad, hvorved imidlertid Fjedrene sam-
men Lrykkes, og Støde t paa selve Vognen mildnes. 

5. Bremseapparaterne. 

Der a nvendes tre forskellige Slags Bremser, nemlig: 
a. Haandbremserne, der kun tj ener til Bremsning af el en-

kelt Hjul paa en Vogn, 
k. Skrnebrernserne, der tj ener Lil Bremsnin g af en enkelt 

Vogns Hjul. 
Disse to Slags Bremser betjenes m ed Haandkraft. 

c. Va kuumbrem sen, der henhører til de saakaldte gennem-
gaaende Bremser, og ved hvilke i Almindelighed saavel 
Lokomotivet og Tenderen som de med Bremseapparater 
forsynede Vogne i Toget kan bremses fra disse eller fra 
Lokomotivet. 

Haandbremserne findes kun paa Godsvogne og beny ltes 
alene til Bremsning under Ran gering. 

De hestaar af en lang Vægtstangsarm, a nbragt paa en 
korl Aksel, rler ka n dreje sig i et Konsolleje paa Vognens 
ene Længdedrager. Paa samm e Aksel er anbragt en korl 
Arm, der ved en Trykslang staa r i Fo rbind else med Bremse-
klodsen , Denn e er ved en drejelig Arm, Hængeren, ophængl 
i Vognrammen. Udøves der el Tryk nerlad paa den lange 
Vægtslangsarm , overføres dette Lil Bremseklodsen , so m der-
ved presses fas l mod Hjul e l. Den lange Vægtstangsarm er 
omslullel af en Slyregaffel , der er forsynet med en Ræ kk e 
Huller, saa a l en J ernpinct , der er ophæ ngl i Armen, ka n 
slikkes ind ge nn em Hull ern e i Styregaflen oven over Vægl-
stangsannen, hvorved Bremsekl odsen hold es fasl mod Hjul e t. 
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Naar Bremsen ikke heny lles , er Væglslangsannen ophængl i 
en Hage foroven i Styrega fl en. Alle Haandbremsens Dele er 
af J ern undlagen 13remsekloclsen , der i Reglen er af Træ. 

Skru ehremsern e betjenes, som Navnel antyder, ved en 
Skruemekanism e. Deres Konstruklion er noget forskellig ved 
de forskellige Vogne, men i Princippet er de alle indrettet 
som Yist i Fig. 32. 

Ved den ene Ende af Vognen er anbragt en Skrue a 
med et Brem sesYin g b forov en, hvorved Skruen ka n drejes 
rundt. Bremses vinget er paa en Del Vogne fors ynet med en 
Pal til Fas tholdelse af Skruen i Bremses tillingen . 

b 

d 
,q. 

f. 

Ved Skruens Omdrejning beyæges Møtlrikken c op eller 
n ecl , og denn e Bevægelse overføres yecl Laskerne cl, en paa 
hYer Side af Møttrikken, Lil Vinkelvægtslangen e, der kan 
dreje sig om den faste T ap f', som er a nbragt paa BuJfer-
planken. Derved bevæges Trækstangen g enten frem eller 
tilbage, og denne Bevægelse oYerføres a tter ved Armen h til 
Aksl en i, der derved drejes. Paa denne Aksel er Dobbell-
:=i rm ene k ( en ved hver Sicl e af Vognen) fastgjort , der a ltsaa 
drej er sig med Akslen og derved overfører Bevægelsen Lil 
Trykslæ ngern e l. Disse er fastgjort til Trayer sen m , der for-
binder Brem se klodsern e, so m ved Hæ ngejern ene n er ophængt 
i Vognrammen, paa h vilken der end vid ere findes Lo Bukke o 

med Lejer for Akslen i. 
For at l3remseklodserne ikke skal blive skruel for langt 
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fra Hjulene, er der paa Skruen a a nbrag L en SLoppes kive s. 
Naar Møttrikken l støder m od denne Skive, kan Skruen ikke 
længere drejes rundt, og Bremseklodsern e a ltsaa ikke fj ernes 
læn gere fra Hjulene. Til a t hold e Bremseklodsern e i deres 
relle Stilling i F orhold Lil Hjulene Lj ener Fj ederen p . 

Ind stillingen af Bremseklodsern e, eflerhaa nden so m di sse 
slides, sker ved Hj ælp a f Møttrikker paa de skrues kaarn e 
E nder af Trykstæ ngern e paa begge Sider af Tra versen m. 

Ved en Del ældre Vogne find es en Bremse a f en nogel 
anden Konstruktion, de saaka ldle T a ndsta ngsbrem ser . Disse 
afviger fra den fo ran beskrevne Kon slrukti on derved, al der 
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i Stedet for Skruen a find es en Aksel, paa hvilk en der for -
neden und er Vognramm en er a nb ragt et T a ndhjul , og a t 
Træ kstangen g er fo rsynet med T æ nd er, i h vilke Tandhjulel 
griber ind . Drejes Haandtage t b, vil Træ kstan gen (Ta nd -
s la ngen) altsaa bevæges frem eller tilbage . 

Den a utom a ti ske Va kuumbremse indeh old er fø lgende 
Hoveddele, der find es anb ragt paa h ver Vogn : 

1. Bremselednin gen m ed tilhørend e Va kuumkoblin ger, 
2. Va kuum cyli nderen med Kugleventil ogVa kuumbeh old eren, 
3. Vægtsta ngsforbind elsem e mellem Va kuum cylind er og 

Bremseklodser, og end videre paa Personvog nene: 
4. Nødbrern se trækkene med tilhørend e Ve ntil og Signa!. 

E nd vid ere er der ofle i all e Bagage- og Kedelvogne og 
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en Del Bremsekupeer anb rag t saa ka ldte Kond uklørvenliler 
og i en Del Brem seku peer en Luftkla p. 

1. Brem seledningen eller Va kuumlednin gen er a nbragt 
under Vognene og bes laa r a f J ernrør . Ved hver Vognend e r 
Lednin gen forsy net med en Opslander b (Fig. 35), so m bæ rer 
en Halvbøjning, h vo rlil Vakuumkoblin gen er befæstet. 

Vakuumkoblin gerne bestaar af en Koblin gssla nge af Gummi 
m ed en ind ,·endig Staaltraadss pira l. Sl an gens ene Ende er 
yed Hj ælp a f en Spænderin g fa stgjo rl paa Lednin gens Op-
s lander. Den an den E nde er for sy net med el Mundslykke, 
der ligeledes er fas lgjor l ved en Spændering. I Fig. 33 er 
visl et Snit gennem to sa mm enkobl ede Mundstykker, og i 
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Fig. 34 ses de fra Sid en. Sa mm enk oblingen udfø res ved a l 
lægge Mundstykkern e, der er fo rsynet m ed Styreflige, samm en 
med Aahnin gern e m od hina nden, og dereft er drej e dem om-
trent en kva rt Omga ng. En Næse a paa hverl af Mund styk-
kern e da nner Stop per fo r Drejningen, og Vægten a f Mund-
stykkerne og Sla ngern e tj ener tiJ a t holde dem i den rette 
indby rd es Stillin g. Om vendt adskilles Mundslykkern e ved at 
dreje dem saa la ngl i modsat Retnin g, a t de ka n fjernes fra 
hin a nd en . Den forn ødn e Lu(ltæ thed op naas ved Hj ælp af 
Gummiskiver b, der pr esses stærkt m od hin a nd en a r den 
ydre Lufls T ryk, naa r Luften er suge l ud af Lednin gen . 

Paa h ve r Vognend e er der (Fig. 3i'i) paa den opadgaaende 
Del af Vaku uml ednin ge n b ved Hj ælp a f en Bøjle c a nbragl 
en Slu tplade a, paa lwi lken de l lilsrn rend e Mund sly kke skal 
anbrin ges, naa r del ikke er fo rb undet med Mundstykket paa 
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en a nden Vogns Va kuumled ning. Slnlpladen lukker lufllæ l 
for Mund stykkets Aabni ng. Mund s lykkern es Anbrin gelse paa 
Slutpladerne sk er paa lignend e Maa de, som ovenfo r er a nfør t 
for Sammenk o blin gen af t o Mundstykker . 

2. Vakuumcylinderen (Fig. 36) best aa r a f en støbt J ern-
cylinder d, d er er lukket baade fo roven og forn eden , og som 
ved T a pper er ophæ ngt i to Op h æ ngningsb øjler b (Fig. 37), 
en paa h ver Side af Cylinderen . Bunden af Cylind eren er 
forsyn et m ed e n Stopbøs ning f, h vorigennem Stempels la ngen 
g kan bevæges lufttæt op og ned . P aa Stempelst a nge n sid der 
ind e i Cylinderen Stemplet h . Imell em Stemplets og Cylin-

n 9_ 13 6 a. 

B 

deren s lodretle F lad er ligge r en Gummirin g - Rulleringen i 
- der hindrer Lufte n i a t ·passere u den om S lemple t fra 
d ettes e ne Side til den a nd en . Paa Cylinderen er a nb rag t 
Ku gle ventilen l, der m ed Gummi sla n ger og Jernrør (se F ig 
36) e r fo rbund en d els m ed Va kuumledningen aa og dels m ed 
d en under Vognen ophæ ngte Va kuumbeh older u, de r e r d a n-
net a f sa mm ennittede og sa mmen loddede J ernplader. 

P aa n ye Vogne a nbringes en a nde n Slags Bre m secy lindre, 
de saa ka ldte Klokkecylindre, der er vist i F ig. 36 a . De b e-
staa r a f den ege ntlige Brem secylin de r A, der er ga nsk e so m 
den fora n b eskrev ne m ed Un dtagelse a f, a l den er aaben 
forove n, og Klo kke n B, der luftt æt o mgiver de n egentlige 
Bremsecylind er. Klok ken træde r h er i Stedet fo r den foran 
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o mlalle Va kuu m beh older, der a ltsaa sle l ikke lindes ved di sse 
Vogne. Kugleventil en l er so m fø r ved en Sla nge fo rbunden 
m ed Vakuumlednin gen, m en har en direkte F o rbind e lse m ed 
Klokken, der træder i Stedet fo r Sla nge n til Vakuumbehol-
deren . 

3. V ægtsta ngsforbind else rn e m elle m Vakuumcylindere ns 
Stempels ta n g og B rem seklod serne er vis t i Fig. 37. Stempel-
sta ngen er ved Brem searme n a forbund e n m ed e n Ak sel c, 
der er ophæ ngt paa Undervognen ved et P a r Bukke d, saa 
a t Bremsearmen drej er Ak slen e t Stykke, n aa r Stem pelsta ngen 
b evæges o pa d eller n eda d. Fra Ak slen c overføres Bevægelsen 
til Brem seklod serne paa samm e Maade som ved Skruebrem-
serne. Ved Vogne, der e r forsynet saavel m ed automatisk 
Vakuumbrem se som m ed Sk ruebrem se, er Bre msea rmen a 

fo rbunde n saaledes m ed Ak slen c, a t S te mplet ikke b evæges, 
n aa r Sk ruebrem sen anvendes, og omvendt k a n Vakuumbrem-
sen anve ndes, ud en a t Skruebrem sen s Træksta n g g (Fig 37) 
bevæger sig. 

Naar der er sa mm e Lufttryk paa b egge Sid er a f Stemp -
le t i Va kuum cylind eren , vil dette a ltid væ re i sin nederste 
Stillin g, rl els paa Grund a f det s Ege n vægl og dels paa Grund 
af en Kontravægt (ikke vist i Fig.), d er er a nbragt paa 
Akslen c. 

Paa L o ko m otive t e r Va kuu m ledningen i Forbind else m ed 
lo Ej ekto rer, en s lørre og en mi ndre. Ej ekto rern e er App a -
ra ter . ved Hj æ lp af h vilke L ok o m ot ivfø reren er i Sta nd til a t 
s uge Luften ud af Vak uumlednin gen, naa r der sættes Da mp 
til dem . Des ud en fin des paa Lo komo ti vet en L u ftha ne, ved 
Hj ælp a f hvilken Lo ko m otivføre re n ka n lukke Luft ind i 
Va kuum led nin gen . P aa e n Del Loko m o tive r er de to Ej ek -
torer fo rene t ti l en Dobbeltej ektor , der tillige in deh old er 
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Lullha nen. Dobbellejekloren er forsynel m ed el Haa ndlag, 
der har lre H OYedstillinger. Ved den ene Y derslilli ng er der 
Adgang for Dampen Lil den store Ejektor, og ved den a nden 
er der Adgang for Luften gennem Lufthanen Lil Vakuumled-
ningen . I Mellemstillingen er h verken den store Ejektor eller 
Lufthanen i Virksomhed. Den lille Ejektor har si n særlige 
Damphane, hvorved den sæltes i eller ud a f Virksomhed. 

Bremsens Virkemaade er følgende : 
Forinden et med a utomatisk Vakuumbremse forsy net Tog 

a fgaa r fra en Station , sælter Lokomolid'øreren Ejektorerne i 
Virksomhed og lilvejebrin ger derYed en Luflforlynding saavel 
i Vakuumledningen som i Vakumbeholderne og paa begge 
Sider af Stemplern e i Vakuum cylindrene. 

Luften i Cylindrene und er og over Stemplet suges nem-
lig ud h enholdsvis gennem den i Cylinderens Bund v;;-crende 
lille Aabning p og genn em Kanalen q i Cylinderens Sidevæg 
(se Fig. 36), saaledes al der stadig er samme Luftforlynding 
paa begge Sider af Stem plet. 

Under Kørsl en henylles den lille Ej ektor til at vedlige-
holde den frembragte Luf'lfortynding, der ellers el'terh aa nden 
vilde ophæves ved Inds trø mning a f Luft genn em de uund-
gaaelige smaa Ulælheder paa Ledningen og Cylindrene m . v. 

Naar Lokomotivføreren vil bremse Toget, giver h a n den 
ydre Luft Adgang til Vakuumledningen ved Hj ælp af Luft-
han en. Naar den inds trømm ende Luft gennem Ledningen er 
na;:ie t h en til Kugleventilerne paa Bremsecylindren e, vil en i 
disse Ventiler værende lille Ku gle lukke for Luftens Adgang 
Lil det oven OYer Stemplet i Cylinderen Yærende Rum og Lil 
Vakuumbeholderen , saaledes at den ydre LufL kun s trøm mer 
ind under Stempl e t. Der bli ver allsaa norm alt Lufllryk under 
Stemplel, men Luftforty nding (Vakuum) oven over Slemplet. 
Dette drives den ·ed opad m ed stor Kraft, hvorved Bremse-
klodserne presses mod Hjul ene. Rummel OYer Stemplet og 
Vakuumbeholderen Yedbliver at staa i Forbindelse m ed hin-
a nden, hvorved opnaas, at Luflfortyndingen O\'en over Stemp let 
ikke formindskes betydeligt under Stem plets Bevæge lse opad . 

Naar Toget er bragt til Standsning, sætler LokomoliY-
l'øreren igen Ej ektoren i Virksomhed, lHorved Kugleventilen 
aa bn er sig, og Lullen a tter s uges ud , Stemplet sy nker ned i 
s in neder ste Stilling, og Bremsen er paa ny i Sla nd Lil a l 
virk e. 
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Hvor der findes Klokkecylindre og in gen Va kuumbeholder , 
er Virk emaad en ga nske den sa mm e, idel Rumm el mell em 
den egentli ge Bremseey linder og Kl okken her spill er s::i mm e 
Rolle som Rummel i Vaku umbehold ern e. 

Naar et Tog frakobles Maskinen, eller Ledningen paa 
a nd en Maade adskill es, saa at Bremsning indlræder,. uden at 
man er i Stand til at løsne Bremseklod sern e ved Hj ælp af 
Ejektoren, kan Bremsen løsnes ved , at der trækkes i nogl e 
und er Vognen anbrag te Træk af Jerntraad, der fører til en 
paa Kugleventilen anbragt Arm e (Fig. 36), ved hvis Bevæ-
gelse der tilvejebringes Forbindelse mellem Rumm et over og 
under Stemplet, saa at Trykforskellen udlignes, og Stemplet 
falder ned. 

Ved nyere Vogne foretages denne Afbremsning af en fri-
koblet Vogn ved Aabning af en lille 
Luftklap, som er anbragt ved Vogn-
siderne, og hvorved Luft lukkes direkte 
ind i Rummet oYer Stemp let i Bremse-
cylinderen, saa at Trykforskellen ud-
lignes. Disse Lullklapper har Form 
so m vist paa Fig. 38, hvoraf ses, al 
der findes et yd re Beskytlelseslaag og 
inden for dette selve Luftklappen , og 
begge skal løftes, for al Afbremsningen 
kan foregaa . 

Af det h er udviklede vil fremgaa , 
Fig. 38. 

at det i og for sig er uden Betydning for Bremsningens Ud-
førelse, om Luften lukkes ind i Vakuumledningen paa Lo-
komotivet eller paa el hYilket som helst a ndet Sted i Toget. 
Endvi'dere vil indses, at saa snart der opstaar en Utæ thed af 
nogen Betydnin g paa et eller a ndet Sted af Ledningen eller 
ved en Bremsecylinder etc. , saa at den lille Ejektor ikke kan 
vedligeholde Luflfortyncl ingen, f. Eks. naar der indtræffer en 
Togsp rængnin g, saa Yil Bremsen af sig selv sættes i Virksom -
hed, og h ele Toget standses. Herfra hidrører Navnet »Auto-
m a lisk Vakuumbremse« i Modsætning til den tidligere an-
vendte, saak aldte si mpl e Vakuumbremse, som bliver ubrugelig, 
naa r saada nn e Uheld indtræffer, og ved lwilken Fejlen ikke 
ka n bemærkes , førend Lokomotivføreren skal Lil al benytte 
Bremsen. 

For i Nødstil fæld e at kunne s la ndse Toget er der i Vog-
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nene eller paa disses Forperroner anbragt Nødbremsehaner 
e ll er Nødb remset ræk, ved hvilke Togpersonalel eller Passa-
gererne er i Stand Lil al aab ne for Luftens Adgang Lil Vakuum-
ledningen l'or de rved a l bremse Togel. Haandtagene til disse 
Haner eller Træk er fastbundne og plomberede i deres No r-
malstilling, saa al man ved den brudte Plombering kan ud-
finde, hvorfra der er bleven bremset. 

Konduktørventilerne og Luftklapperne er til Brug for 
Togpersonalet, naar dette i Nødstilfælde vi l standse Toget. 
Konduktørventilerne (Fig. 39) har tillige den Egenskab, at de 
aabner sig automa ti sk og derved forøger Bremsningens Hur-
tighed, naar der andet Steds fra aabnes Adgang for den ydre 
Luft til Vakuumledningen ; dette indtræder dog kun ved plud-

Fig.39. 
I 

di 

b 

selig Bremsning, derimod ikke, naar man lader Luften strømme 
langsomt ind i Ledningen. Røret a (Fig. 89) staar i Forbin-
delse med Vakuumledningen og er lukket med en Ventil /J , 
der foroven er befæstet til en Gummiskive c. Ventilen er 
gennemboret med et fint Hul , hvorved Vakuumledi1ingen 
staar i Forbindelse med den til Konduktørventilen hørende 
Beholder d, der ved e t Rør er fo rbunden med Vakuummetret 
e. Naar der er samme Lufttryk paa begge Sider afVentilen, 
vil denne paa Grund af sin Egenvægt staa i den i Figu~·en 
Yiste nederste Stilling, i hvilken den lukker for Røret a, der 
dog ved den fin e Aabning i Ventilen altid staar i Forbindelse 
med Beho ld eren. Suges Luften ud af Vakuumledningen a, 
vil Venti len ikke derved forandre sin Stilling, men Luften 
vil efterhaa nden ogsaa bl ive suget ud af Beholderen gennem 
den omtalte Aabning i Ventilen, og det tilsted eværend e Va-
ku um kan afl æses paa Vakuummetret.. Slippes Luften ind i 

Vakuumledningen , h vorYed Bremsnin gen a ltsaa iværk sættes , 
Yi l Ventilen løftes opad , fordi Lufttrykke t und er Ven til en 
hurtigt forøges , medens L uften kun langsom \ kan komm e 
gennem den lill e Aahni ug i Ven til en, men idel den ne bliver 
Jøflet opad, faar den ydre Lutl Adgang til Vakuumledningen 
gennem de i Fig. viste Huller i Hylstret om Ventilen. 

Skal Konduktørventi len benyttes til selvstænd ig Brems-
ning af Toget, sker dette ved, at der trykkes nedad paa 
Haancltaget f, hvorved Ventilen løftes , saa at den ydre Luft 
kan strømme ind i Vakuum ledningen . 

Luftklapperne (Fig. 40) bestaar af en simpel Klap a paa 
Enden a f e t Rør b, der fra Vakuumledningen er ført op i 
Vognen . Ved Haandtaget c kan Klappen aabnes, hvorved 
Luften vil strømme ind i Ledningen. De punkterede Linier 
viser Klappen i aaben Stillin g. I Normalstillin gen er Klappen 
fastbunden og plomberet. 

6. Trucker og radielt indstillelige Aksler. 

Ved de almindelige firhjulede Vogne bar Akslerne og 
Hjulene en uforand erlig Stilling i Forhold til hinanden og til 
den øvrige Del af Vognene, naar der ses bort fra den Bevæ-
gelighed, som Fjedrene tilsteder. Jo skarpere Kurver, der 
findes i Banen , desto mindre maa Akselafstanden og dermed 
Vognens Læ ngde være af Hensyn til deres Bevægelse uden 
Tvang gennem Kurvern e. Vil man anvende længere Vogne, 
maa de være indrettede saaledes, at Akslerne kan indstille sig 
efter Kurvernes Radius. Dette er Tilfældet dels ved de saa-
kaldte Truckvogne og dels ved to- ell er treakslede Vogne med 
radielt indstillelige Aksler, der benævnes »Lænkeaksler «. 

Truckvognene har h yppigst fire Aksler, to i · hver sin 
Truck. Disse er srnaa særlige Undervogne, der bærer den 
fælles Vogn kasse. 

1 F ig. 41 - 43 er vist en Tru ck af den Konstruktion , 
som almindelig anvendes ved Statsbanernes Personvogne. 
Den indeholder en Vognramme med to Længdedragere a, der 
er indby rdes forbu ndne med fire Tvæ rd ragere , hvoraf en ved 
hver Ende af de førstnæYnte. 

Vognens Vægt overføres til Truckerne ge nn em det saa-
ka ldte Centrumsstykke, hvis øverste Del /J sidder paa et 



Tværstykke i Vognkassens Ramm e, medens det underste er 
anhragl paa Svingbj ælk en ri. Det øverste Stykke er , som 
Fig. viser, en Slags Tap, hvorom h ele Trncken kan dreje sig. 
Væsentlig til Styring af Vognkassen tj ener Sidestyrene e, el 
paa hver Side af Centrumsstykket ; Sidestyrene bestaa r af to 
støbte Plader, der glider paa hin a nden under Truck.ens Drej -
ning om Centrumssty kk et. 

Mellem Enderne af Svingbjælken og Truckrammens 
Længdedragere er anbragt Spiralfj edre f (Fig. 43), saaka ldle 
Slingrefjedre. 

Svingbjælken hviler paa to Fjederbundter, hver bestaaende 
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af tre elliptiske Fjedre g (Fig. 42 og 43), hver indeholdende 
seks Bladfjedre, og disse hviler atter paa Fjederplanken h, 
der er ophængt i Truckrammens lo midterste Tværdragere l 
ved Svingstropperne m. Væglen af Vognkassen er a!tsaa 
herved overført til Truckens Længdedragere. Hver af disss 
hviler atter paa to Spiralfjedre n , gennem hvilke Belastnin-
gen overføres til Svanehalsen e o, h vis opadbøjede Ender 
hviler paa Akselkasserne (Fig. 41 ). Belastningen overføres 
saaledes gennem to Sæt Fjedre, t1enholdsvis gg og nn til 
Akselkasserne, der er sty ret af Akselgaflerne p paa Truckens 
Længdedragere. Akselgaflerne er indbyrdes forbundn e og af-
stivede mod Truck.rammen ved et fladt Jernba a nd r (Aksel-
gaffelafstivningen). 
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De Trucker, der anwndes i God svogJ1c (Fig. 4-1----1-6), er 
i Almind elighed hygget h eil af J ern , og der lind es yed dem 
kun el enkell Sæ t Fjedre. 

Ligesom ved Personvognstru ekern e hviler Vogn en paa 
Centrumsstykket b og c, hvis underste Del bæres af Svin g-
bj ælken cl, paa h vilk en ligeledes Sidestyrene e er a nbragl. 
Svingbjælken bestaar af el l_l J em og to lodreUe derpaa 
rastnittede Plader (Fig. 45). 

Svingbjælken bæres a f to Bladfjedre g, der er ophængt 
i de to af J_I Jern dannede T værdragere t mellem de a [ 
Fladjern samlede Sidedragere s (Fig. 44), der h viler paa Aksel-
kasserne. Disse er indbyrdes afstivede ved et fl ad t J ern -

Fi g. ~G. 
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baa nd r, der ved et Par Støtter f er forbundne med Side-
dragern e. 

Lænkeakslernes Bevægelighed opnaas i Reglen Yed, a1. 
der mellem Akselkasserne og Akselga1lerne findes et Spi ll e-
rum ligesom ved de under Afsnit 2 omhandlede svævend e 
Akselkasser. Samtidig er Bærefj edrene i Reglen forbnndn e 
m ed Akselkasserne Yed en Bolt, hvorom de ka n dreje sig, og 
Vognkassens Ophængnin g i Fj edrene er ofte indrettel saa-
ledes, at den tilsteder en vis Bevægelighed a f Und ervognen , 
id et hver af Fj ederstroppern e indehoider et Kædeled . 

Hvis en Vogns Aksler kan indstille sig fuldstændi g uaf-
h æ ngigt af hinanden , benæv nes de »fri e Lænkeaksler « ; er de 
derimod saaledes forbundn e med hinanden Yed Slænger, al 
de maa dreje sig samtidigt til modsatle Sider, kald es de 
»kobl ede Lænkeaksl er «. Ti l de fri e Lænk ea ksler henhører 

17 



258 

de Lidligere næYnle Aksler med svævende Akselkasser. En 
Kon slruklion af koblede Læ nkeaksler er vis l i Fig. 47 Yed 
en Loaksl el Vogn . nrl er Midlen af Vognen er oph a; ngl en 
Aksel a, der paa hver Ende bærer en Lo a rrn el Vægtslang, 
hvis Arm e er saaledes forbundne m ed de paa sa mm e Side 
værende Akselkasser, a t disse samtidig bevæger sig imod hin-
a nd en paa den ene Side af Vognen og fjerner sig fra hin -

F, 9. 47. 

anden paa den anden Side. (De med optrukne Linier a n-
tydede Forbindelsess længer findes paa den ene Side a l' Vog-
nen, de med punkterede Linier paa den a nden Side). 

En a nden Slags koblede Lænkeaksler (ved Lreakslede 
Vogne) er vist i Fig. 49. Denne Konstruktion er anve ndt ved 
Grib skoYbanens Vogne. Hver Aksel er h er anbrag l i en 
Slags Truck, og de yderste ar disse er drejelige om en paa 
Vogn rammen midt over Akslen anbragt Tap, medens den 
midterste Truck kun kan forskydes paa tyærs a f Vognen. 
Væglen af Vognens Oyerd el oyerføres direkte fra Vognram-
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m en gennem Fjedrene Lil Akselkassern e, hvorved denne Kon-
slrnklion væsentlig adskiller sig fr a de tidli gere heskren1e 
Tru cker. Truckerne er indbyrd es forbundne, so m visl i Fig. , 
hvorved de to ydersle Aksler samtidig 111 aa drej e sig Lil mod-
satte Sider, m edens deu midterste Aksel samtidig forskydes i 
sin Længderetning, naar Vognen passerer en Kurve. 

Ved Statsbanern e haves en D el treakslede Vogne, lwi s 
Midteraksel kan forskydes tillige med Akselkasserne i Aksel-
gafierne, hvorved Vognens Passage genn em skarpe Kurver lelles . 

7. Personvognenes Opvarmning. 

Den til Vognenes Opvarmning fornødn e Damp, der i 
Ledningen har en Spænding a f ca. 3 Atmosfærer, og som af-
gives enten fra Lokomotivets Kedel eller fra særlige Damp-
kedler, der er opstillet enlen i en Perso1wogn eller en Bagage-
vogn (Kedelvogn). 

Tages Dampen til Varmeledningen fra Lokomotivet, pas-
serer den igenn em en Reduktionsvenlil, der formindsker Damp-
trykket til 3 Atmosfærer. Bortset fra dette Tilfæld e fa lder de 
til Opvarmningen hørende Apparater i tre Grupper, nemlig: 

1. Dampkedl en med tilh ørende Apparater i Kedelvogn ene. 
2. Dampledningen , der er anbragt und er Vognene, med til-

hørende Varmekoblinger mellem Vogn en e. 
3. Varmeapparatern e i Kupeerne m ed Reg uleringsapparaler 

og Stikledninger til Dampledningen . 
1. Af Varmekedler h aves to Typer, der er vist henholds-

vis i Fig. 50- 51 og Fig. 52- 53. Ved Kedl ern e m ærkes især 
fø lgende Dele: 

Ildkassen c, der forneden bærer Risten b og er forsynet 
med F yrdøren d, hvorigenn em Brændslel indføres. Under 
Ri sten find es Askekassen e med en Klap (Dæmperen) f. 

Mellem Fyrkassen og Skorstenen er i Kedlerne efter Fig. 
:'50- 51 anbragt Røgrø r g, gennem hvilke Røgen bevæger sig 
Lil Skorstenen. I den anden Type Kedler Fig. 52- 53 findes 
ingen Røgrør, men derimod saakaldte Kogerør h, der er an-
bragt omtrent vandret i Fyrkassen, og som gennemstrømmes 
af Vandet saml omspilles a f Røgen paa dens Vej op gennem 
F yrkassen til Skorstenen, Denn e gaar ved begge Slags Kedler 
genn em Vogntaget ud i den [rie Luft. 

17* 
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Uden om Fyrkassen find es Vandrummel I, og oven over 
delle Damprummet m. 

Kedlen er h elt orngivel a f en Beklædning af J ernblik 11. 

Im ell em denn e og Kedlen er underliden a nhra gl en Isola-
lionsmasse. Paa Kedlen er a nbragt følgende Apparaler: 

Vandstandsglasset o med tilhørend e Haner. 
Tre Prøveh aner p til Kontrollerin g af Vandslanden. 
To Manometre q, paa hvilke Damptrykket ka n a Oæses 

h enholdsvis i Da mpked len og i Dan1pled ningen. Del nor-
male Tryk er i Ked len 4 Almosfærer , i Ledningen 3 Atmos-
fæ rer. 

To Sikkerhedsventiler r, der aabner sig, naa r Da rnplrykk el 
bliver for slorl . 

Regulatoren s, der bes laa r af en Venti l, ved hvilken der 
kan lukkes op eller spærres a f for Dampen til Dampl ed nin gen, 
ligesom Damptrykket i denne kan reguleres ved at aahn e 
Venti len m ere ell er mindre. 

Endvidere find es i Skorstenens neders le Del I31æseren k, 
der ved et Rør staar i F yrbind else med Bl æserha nen /. Naar 
Han en aabnes, saaledes al Dampen s lrømmer ud gennem 
Blæseren , forøges Trækket i Fyret. 

Til al føde Kedlerne med Vand h a ves dels en Inj ekto r 
u, dels en Haa nd-Fødepumpe v, h vo rfra Vandet føres ind i 
Kedlerne gen nem Fødeventilerne x; i Fig. 62 er de lo Ven-
li ler anbragt i et fælles Ventilhus. 

y er en Bundhane, ge nnem h vilken Vandet h eil elle r 
delvi s kan tømmes ud a f Kedlen . 

I Kedelrummet findes desuden en Brændselskasse og en 
Vandbeholder (Fig. 52). 

Da mpledninge n a (Fig. 68) er dannel af J ernrør og a [-
s lulles ved begge Vognend er med el Ha nes ly kke b, som næ r-
mere er Yist i Fig. 54. Del ind eholder Ledningshanen c, og 
er ti llige indrettet til at optage en Kobling eller en Sluthane. 

Koblingern e bes taar a f en Gummisla nge, i hvis ene 
E nde der ved Hj ælp af Spænderingen d er fastspændt e t 
:\1 e la lstykke e med en koni sk Tud , som passer i Rørlednin-
gens Ha neslykke. 

Tuden spændes fast i Hanestykkel ved Hj ælp af Skrue-
bøj len f (Fi g. 54 og fJ6) med Stilleskru en g. Slilleskruen 
sikres i sin Stilling ved Hj ælp af Konlram øllrikken h, der 
spændes fast mod Bøjlen . 
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fi.g . 54. g· 

C. 

Fig.56 

Hvis Koblingern e bes laar ar to Stykker, bærer Slangen 
paa den anden Ende et Mundstykke, ligeledes fastgjor t ved 
Hj ælp af en Spænd ering. 

I Fig. 56 og 57 er Yist lo sammenkoblede Mundsty kk er , 
dels i Snit paa langs og dels set l'ra Siden . De samles paa 
samme Maade so m Vakuumkoblingerne. l hYert af Mund-

I 
/; 

a 

1/ 
1; ,:~-·--i 

n 

s ly kkern es Aa bninger lindes el saa ka ldl Dial'ragma a, da nnel 
af en lynd fj edrende Mela lplade merl en Meta lring b. Naar 
Koblingern e er sa mlede, tryk kes Melalringene mod h inanden 
ved Fjedrene c, og naa r der er Damp i Ledningen , bidrager 
Da mptrykket yderligere til a l presse Ringene fas t sammen, 
h vorved den fornødne Da mplæthed opnaas. HYerl af Mund-
stykkerne er des ud en forsynet med en Drypventil d (Fig. 57), 
der tillad er lidt Damp og Vand at træ nge igenn em, saa længe 
Damplrykket vedligeholdes i Ledningen, m en som aab ner sig, 
saa al Kondensa tionsvandel ganske kan f jern es fra Slangerne, 
naar Da mptrykket næsten er ophørt, eller naar Venlilen løftes 
m ed en Slang ge nn em det i Mundslykkets Krave a nbragte 
Hul e. 

Naar Varmeslangerne ikke er koblel sammen, lukkes 
Mundstykkern e m ed Slulplader, der passer til Mund s tykkerne, 
i hvis Aabnin g de griber ind med en Knast. Slutpladerne er 
ved el Kædes tykke befæstet til en Dohhellkrog, der er an-
bra gl ved Siden af Rørledningens Hanestykke. Und er Kørs-
len ophænges Slulpladen i Dobbellkrogens frie Hage, efler al 
Skruebøjlen først er løsnel og Slangen drejet. 

Sluthanen Lj ener til a l afslutte Varmeledn ingen ved den 
ene eller ved begge Ender, efter som Dampen leyeres fra 
LokomotiYet eller fra en Kedelvogn. Sluthanen befæstes Lil 
Ha nestykket paa lignende Maade som Koblingen. Den aab-
nes og lukkes m ere eller mindre ved en Han e efter som 
T oget er kortere eller læ ngere. Kond ensationsvandel, so m 
samler sig i Ledningen, fjernes gen nem de fora n omlalle 
Drypventiler paa Slangemundstykkerne. Desuden er der paa 
nogl e Vognes L ednin ger a nbragt særlig a utomatis ke Afl øbs-
ventiler til Fjernelse af Kondensationsvandet. 

Ved Sta lsba nern e beny lles iøvrigl lo fors kellige Opvarm-
nin gssyslemer . 

Ved det ene System, lwormed alle nye Vogne fo rsynes, 
forgrene r Dampledningen s ig saaledes, at der kan fø res Damp 
op i J ernheholdere, de saaka ldle Varmen asker, der er a nbragt 
under Sæderne i Kupeern e. Forinden Dampen naar Varme-
naskerne, passe rer den en Reguleringsventi l, der Yed et Haand-
tag over el af Kupesæderne kan indslilles saaled es, a l der 
indfø res Da mp i begge Kupeens Varmellasker eller kun i den 
ene a f disse, ligeso m ogsaa Damptilslrømningen ga nske kan 
al' brydes. Denn e Anordning er vis l i F ig. 58, hvor c er 
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Regu leringsve nlile11 , d Varrnellaskerne og e Reg uleringsluiand-
lagel. 

Regulerin gsvenlilen indeholder en Glider, der hevæges 
Yed Hjæ lp af Haandtaget, og som er saaledes indrettet, at 
der tilvejebringes Afl øh for Kondensalionsvandet, naar der 
afspærres for Da mpen til den paagældencle Varmeflaske. 

Ved Reguleringsliaandtaget findes i Almindelighed Lre 
Paaskrifter , nem lig »Aaben «, »H. alY « og »Lukket« svarende 
Lil de tre Stillinger af Haan dtaget, ved hvilke h en holdsvis 
begge Varmeflaskerne, den ene eller ingen af dem ginr Varme. 

Ved det a ndet System er Varmeledningen omgivet af en 
tæ l T rækasse, Va rm ekassen, paa langs und er Vognen. Den i 
Kassen værende Luft kan derved opvarmes og stiger da op 
i Kupeen ge nn em de under hvert Sæde anbragte Aabninger. 
I I og II Klasses Kupeer kan disse Aa bn inger lukkes med 
en Klap , der bevæges ved el over hvert Sæde i Kupeen an-
bragt Reguleringshaandtag, og Op varmningen af Kupeen kan 
saa ledes forøges eller formindskes eller Haandtagets Stilling. 

8. Den elektriske Belysning i Jernbanevogne. 

a. Almindelige Bemærkninger. 

For at driYe Vand ell er Gas genn em Ledninger kræves 
der som bekendt et vis L Tryk, eller retlere, at der ved Led-
ningens E ndep unkter skal være en vis Trykforskel. Jo 
stø rre denn e er, desto mere Vand eller Gas vil der slrømme 
gennem Ledningen , og Trykfo rsk ellen medgaa r til at over-
Yinde Ledningens Modsland mod Gennemstrømningen. 

Det sa mm e er nelop Tilfældet, na a r E lektriciteten føres 
ge nn em elektriske Ledninger. For a t der overhovedet kan 
opstaa en elektrisk SLrøm, maa der nemli g paa to Steder af 
Lednin gen findes en (elektrisk) Trykforskel , der benævn es 
Spændi n gsfo r s k e l. Denne angives i Volt og maales 
med særegne Apparater: Voltmetre (Spændingsrnaalere). 

Ligesom man kan maale den Vandmængde, der i en vis 
Tid strømmer genn em en Va ndled ning, saaledes er man i 
SLand til at maale Mæ ngden af den Elektricitet, den saa-· 
ka ldle Strømstyrke, der i en vis Tid -- el Sekund -
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passe rer en elektrisk Ledning. SLrømslyrken a ngives i A 111-

p ere og maales ved Hj ælp af lignende Apparater: Ampere-
metre (Strømsty rkernaal ere) som Voltmetrene. - Volt- og 
Amperemetre er Instrumenter, oftest omsluttede af en rund 
Messingkasse, dækket af en Glasskive. En Viser, der peger 
mod en inddelt Skala, angiver henholdsvis Spændingsforskel-
len i Volt og Strømstyrken i Ampere. 

Den Mængde Elektricitet, der i en vis Tid strømmer 
gennem en Ledning, angives i Amperetimer og maales ved 
Hj ælp af saakaldte Amperetimernaalere. Det Arbejde, der ud-
føres af en elektrisk Strøm i en Tidsenhed, er bestemt ved Pro-
duktet af Spænding og Strømstyrke og maales derfor i »Volt-
Amper~s « eller \Vat t. En Strøm af Styrke 1 Ampere og 
Spænding 1 Volt vil altsaa i en Time udvikle et Arbejde paa 
1 Volt-Amperetime = 1 \Vattime. Ved en Strøm af f. Eks . 
10 Amp. og Spænding 110 Volt vil i 5 Timer udvikles et 
Arbejde af 10 X 110 X 5 = 5500 Vlattimer = 55 Hekto-
watttimer = 5,5 Kilowaltlimer, idet 100 \Valttimer svarer til 
en Hektowatttime og 1000 \Valttimer Lil en Kilowatttime. 
Multipliceres det ved Amperetimemaaleren aflæste Antal Am-
peretimer med den konstante Spænding, faar man Antallet 
af \Vatttim er. Ved særlige \Vatltim emaalere kan ogsaa An-
tallet af \Vatttirner direkte angives. 

Ligesom Vandledningen yder Modstand mod Vandets 
Bevægelse, opstaar der en vis Modstand, naar den elektriske 
Strøm passerer Ledningen. Størrelsen af denne Modstand 
angives i Ohm. Modstanden er i h øj Grad afhæ ngig af det 
Maleriale, der benyttes Lil Leder, og der skelnes derfor m el-
lem »gode « og »daarlige « Led ere. Til de gode Ledere hører 
alle Metaller, Syrer, Vand o. 1. , med ens f. Eks. Glas, Por-
cellæn, Gummi, Lørt Træ o. s. v. er rlaarlige Ledere og i 
Praksis ben æv nes »isolerende «. Uden Tilstedeværelse af 
isolerende Stoffer ha vde Elektriciteten in ge n praktisk Betyd-
ning, idel man i saa Fald ikke kund e begræ nse dens Om-
raade, lede den til Forbrugsstederne og der gøre den nytte-
bringende. Endvidere vokser Modsland en med Ledningens 
Længde og aftager, naar Tværsnitsarealet forøges . 

Elektriske Ledninger fremstilles næsten udelukkend e af 
Kobber, enten som Traad ell er som Ka bl er (samm ensnoede 
Traade) og, hvor der kræves større T værsnit, tillige i Form 
af Skinner. Iøv ri gt er Sølv en bedre Leder end Kobber, 
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men del anvendes ikke af H ensyn Lil den høj ere Pris. 
De Lre Størrelser : Volt, Ampere og Ohm er de gængse 

eleklriske Maaleenbeder ; de slaar i el bes leml Forhold til 
hverandre, hvilket ka n udlrykkes derved , al 1 Voll er den 
Spæ ndin gsfo rskel, som kræves for at drive en Slrøm af Sly r-
ken 1 Ampere igennem en Modsland af 1 Ohm. 

Til at overvinde Modstanden i en Lednin g medgaar der 
altid en Del af den producerede Spæ nding ; udvikler f. Eks. 
en Dynamo en Spæ nding af 40 Volt, faar La mperne ikke 
denn e Spæ nding, m en derimod f. Eks. 38 Volt ; der er all-
saa i Ledningen »tabl« 2 Volt, hvilkel multipliceret m ed 
Strømstyrken i L edningen giver det Energitab i Volt-Ampere, 
som a ldrig kan undgaas, men derimod reduceres ved at gøre 
Ledningernes Tværsnit større. Dett e Energitab (Arbejdslab) 
omsættes i Varme, der altsaa bliver større, jo stærkere Strøm 
der føres gennem Ledningen. Varmeudviklingen og Spæn-
dingstabel er det bestemmende for Tværsnillel af en Ledning ; 
paa ganske korte Afs la nd e regner man ikke m ed Spæ ndings-
tabel, men kun m ed Varmedudviklingen, og der findes Ta-
beller , som angiver, hvor mange Ampere hver Kvadralmilli-
meter af Traaden k a n belasles m ed, uden at Ledningen op-
varmes m ere end tilladelig ; man regner a lmindeligvis, al 4 
Ampere pr. Kvadratmillimeter er Maksimum , dog kun ved 
mindre Tværsnit. 

Forudsætningen for, at der i det hele ta get kan opslaa 
en elektrisk Strøm, er, a t Kredsløbet er slu lle t, cl. v. s.: i 
sig selv lilbageløbende, saaledes al der da nnes en saakaldl 
Strømkreds. Endvidere maa der som anførl - paa to SLeder 
af Ledningen være en elektrisk Spændingsforskel, der f. Eks. 
kan tilvejebringes ved Hj ælp af et galvanisk Batteri , bes laa-
ende af et eller flere galvaniske Elementer. - Enhver Elek-
tricitetskilde har en positiv og en negativ Pol , m ellem h vilke 
der findes en elektrisk Spændingsforskel. Forbindes disse 
Poler ved en elektrisk Ledning, genneml øbes denne af en 
Strøm, der føres fra den positive til den negative Pol og 
derfra gennem Elem entet tilbage til den positive Pol. 

Strømstyrken afhænger af Størrelsen af den elektri ske 
Spæ ndingsforskel mell em den posilive og den negative Po l 
og af L edninge ns ;\fod s la nd , saaledes al Strø mstyrken bli ver 
lig med Spændingsforskellen i Vo lt, dividerel med Lednin ge ns 
Modstand , udtrykt i Ohm. Er f. Eks. Spæ ndin gsforskellen 
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100 VoH og Modslanden 5 Ohm , bliver Slrø mslyrken 100 
divid eret m ed 5 = 20 Ampere. Hvis lVJod slanden er m egel 
lill e, hvad den bliYer, naa r de 2 Poler forb indes m ed hin-
anden , bliver Slrømstyrken meget stor, og der ops la a r da en 
saakaldt »Korlslutning« ; er SpændingsforskelJen saaledes 100 
Volt og Mods la nd en 1/ 10 Ohm, bliver Slrørnstyrken 100 Volt 
divid erel med 1/io Ohm = 1000 Ampere. En saa stor Strøm-
slyrke vilde i midler lid straks smelte L edningen og derved let 
foraarsage An læ nd elser, og man foreb ygger derfor Korlslulnin-
gens skadelige Virkninger ved et Sted i Kredsløbet a t a nbringe 
»Sikringer « af Sølv- eller Bl ytraad, og af e l T værsnit saaledes 
afpasset , a l Traaden sm eller , naar Strømstyrken bliver saa 
s lor, at Ledningen vil.de ·udsæ ttes for en for stærk Opvarm-
ning. Sikringerne a nbrin ges pa a tilgæ ngelige Steder , saaledes 
al de let kan udveksles , efter at Korlslutningen er fj ernet. 

Til elektriske Belysnin gs- og Krafta nl æg anvendes Dynamo-
maskiner eller Akkumula lorbatlerier, i Reglen begge Dele i 
Forening. Dynamoen har en positiv og ell negativ Pol, 
m ell em lwilke der er en vis Spændingsforskel, naar Dyna-
1110en er i Gang. Naar di sse Poler forbindes gennem en 
Ledning til Lamper eller Motorer, føres E lektriciteten fra den 
positive Pol gennem den positive ( + ) Lednin g til f. Eks. 
Lamperne, ige nn em disse og tilbage gennem den negative 
(--;-- ) Ledning til Dynamoens negative Pol, derfra gennem 
Dynamoens Ankerbeviklin g tilbage til den positive Pol , og 
man ser, at Strømkredsen er sluttet og dermed den førsle 
Betingelse Lil Slede, for al der kan opslaa en elektrisk Slrøm. 

b. Elektriske Togbelysningsanlæg 
beslaar i Hovedsagen af : 

Dynamomaskinen . 
Akkumu latorbatleriel. 
Lednin gsa nlæge t m ed Fordelingstade og Lamper 

Dynamomaskinen. 
Dynamoen bestaar a lmindeligvis af en stor J ern - eller 

Slaal-Elektromagnet m ed to ell er fl ere, m en altid e l lige An-
la l Magn etpoler , m ellem h vilke Ankerel rolerer. 

Magn elismen i Magnelern e fr emk a ld es yed , a l eleklrisk 
Strøm ledes genn em en paa hver a [ Mag neterne opvikl el 
Spole af isolerel Kobberl raa d . Spolerne forbindes saaledes 
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med hinanden , a l Slrø111111en afv ekslende fremkalder en 
Nordpol og en Sydpol paa Magneterne. Paa en 2-polel 
Dynamo, hvor de lo Magnetpoler staar diametralt overfor 
hin a nden, bliver den ene allsaa en Nordpol og den anden 
en Sydpol. Den til MagneLiseringen fornødn e SLrøm tages 
fra selve Dynamomaskin en. 

Ankeret bestaar af en Jerncy linder, sammensat a f gan-
ske tynde Jernplader, der i P eriferien er forsynet med Ud-
skæringer (Noter) i Ankerels Længderetning. I Noterne læg-
ges den saakaldte Ankervikling af isoleret Kobherlraad, der 
atler b es taar af m a nge Spoler, hvis Ender føres ud til 
Kommutatoren, der ligeledes er en hul Cylinder, m en al 
Kobber og dann et af ma nge (mindst ca . 40) La mell er a f pro-
fil erel Kobberskinn e, isoleret fra hverandre ved Glimmer 

' Prespa p o. l. 
Saavel Anker som Kommutator er anbragt paa en fæ lles 

Aksel, der hviler i to faste Lej er. For at Dynamoen ka n 
frembrin ge Elektricitel, maa Ankerel drej es meget hurlig 
rundl, og den frembragle Eleklricilet aftages fra Kornmuta loren, 
idet der paa denne glider et eller fl ere Børslepa r, der paa 
modern e Maskiner altid er af Kul. Børsterne danner Dyna-
moens positive og nega tiYe Poler, og fra disse ud gaa r Led-
ningern e til Forbrugsstederne. 

Mellem Dynamoens 2 Poler har man a ltsaa en vis 
Spændingsforskel , fremkaldt ved Ankerets roterende Bevægelse 
og Magnelernes magn etiserende lndyirkning. Denne Spæn-
ding er fø rsl og fremmest beslemt a [ Dynamoens Konstruk-
tion , men desuden afh ængig af Ankerels Omdrejningshastig-
hed og den Strømstyrke, so m aftages fra Dy namoen . Ved 
den almindelig anyendte Dy namo, Shunt- eller Sideslrøms-
dy namoen (hYor Magnelerne ba r mange Vindinger a f ty nd 
Traad, id el kun en Brøkdel af den producerede Ankerslrøm 
ledes gennem disse), vokser Spændingen med tiltagende Ha-
sligbed og ved formindsk et Strømforbrug, medens den aftager, 
naar Haslighed en formindskes og ved stigende Strømforbrug. 
For at holde Spændin gen konstant, h vilket isæ r ved Belys-
nin gsa nl æg er nødvendigt, a nbrin ges en Reguleringsmods ta nd , 
der i Reglen indehold er en Række Spiraler af slel ledende 
Melaltraad. Spiralern e ka n ved et Haandtag, a nb ragt paa 
en dreje li g ell er forskydelig Arm , ind- og ud skydes af Mag-
nelspolernes Vindinger, hvorved Spændingen paa Dynamoen 
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h enholdsvis l'orminds kes e ll er forøges. Ved da ns ke PriYal -
ba nea nl æg varierer den sædva nli ge Sp::cndin g mell em 18 og 
110 Volt og er ofles l 32 ell er 65 Voll. 

Aklrnmlllatorerne. 
Akkumulatoren er en Opsamler af Elektricitet, bestaa-

end e af en Glas-, Ebonil- eller Træbebold er (i sidste Fald 
indvendig bekl ædt med Blyplade), fyldt med fortyndel Svovl-
sy re, ln-ori der tæt ved Siden a f hinand en er nedsat Bl y-
plader.''') 

Pladern e er skiflevis positive og nega tive, og hver af 
disse er indby rd es forbundne med lwera ndre ved Bl ylister. 
For: at Elementet ell er »Cellen « kan afgive elektrisk Strøm , 
maa den først »lad es «, hvilket sker derved, a t der fra en 
Dy namo ledes en elektrisk Strøm igenn em Cellen, indtil 
denne ikke kan optage mere Elektricite t. Cellen er da 
»ladet c og k an senere atter afgive Størstedelen af den mod-
tagn e Elektricitet. 

Under Ladnin ge n foregaar der en kemisk Proces, idel 
Strømmen adskiller en Del af Vædsken i Ilt og Brint. Ilten 
a fs ætter sig paa de positive, Brinten derimod paa de negative 
Plader. Ilten forbinder sig m ed Blym asse n paa de positive 
Plader og indgaa r en ny kemisk Forbindelse, lnoned cier 
frigø res Svovlsy re, lworimocl Brinten bevirker Dann else af 
Blysyamp og fri Svovlsyre paa de n egative Pl ader. Naar 
Ladningen er saa vidl fremskreden, at den aklive Masse paa 
Pladerne ikke kan oplage mere Ilt og Brint, frigøres disse 
Bestanddele, og af denne Gasudvikling fr erngaa r det, a l Cel-
len er opladet. 

Under Afladningen [oregaa r den modsa lle Proces, idet 
Ilten og Brinten fri gø res fra Pladerne, og di sse oplager Svovl-
syre og da nn er svovlsurl Bl y ; dera f ses bl. a. , al Vædskens 
Vægtfylde er stø rsl, naar Cellen er opladet, idet der i saa 
Fald er fri gjort mere SYovlsyre, end naa r Cellen er aflad e t. 
Delle · Forh old lj ener ogsaa til at bedømme Akkumulatorens 
LadeLilstand. Positive Plader er i opladet Stand bløde at 

,:, , I den senere Tid e r der fremkomm en andre Konstruktioner 
med Pladern e af Nikkel, Kadmium ell e r J e rn , a nb ragt i en 
fast Masse, der erslnller Svovlsyren ; saadan ne Akkumulatorer 
li gner et galvanisk E lement og anvendes undtagelsesvis kun 
ved ga nske smaa Baner med Enkeltvognsbelysning. 
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føle paa , ligeso m de ved Berøring afsætter en m ørkebrun 
Farve, meden s de nega live P lader er h aard e og rn. Spæ n-
dingen a r en Celle a ndrage r ca. 2 Volt, s li ge nde under Lad-
ningen til ca. 2,75 Voll ; Yed Afl ad nin gen sy nker den s traks 
til ca. 2, hvorpaa den aflager langso mt Lil ca . 1,85 Volt, 
derefter hurtig til 1,7 og i Løbet af kort Tid praktisk talt 
til 0. Afladnin gen bør dog aldrig fortsættes læ ngere ned end 
til ca . 1,82 Volt, da Cellen e llers hurtig ødelægges. 

Da en Celle kun h ar en Spænding af 2 Volt, m edens 
Driftsspændin gen ved Togbelysningsanlæg va rierer fra 18 Lil 

Fig. SU. 

110 Volt, rnaa et Akk umul a lorbaUeri sammensæltes af m ange 
CeJler, der er forbundne saaledes med hinand en, at hver 
Celles positive Pol er forbunden m ed den n æste Celles n e-
gative og saa fremdeles ; E ndecelle rne faar derved h enholds-
vis en nega tiv og en positiv P ol ; derfra udgaar Kabl erne til 
Fordelingstavlen. I et Togbelys ningsa nl æg med 32 Volts 
La mpespændin g anvendes et Batteri m ed et Celleantal fra 
18- 20. Batteriet leveres med hver 3 eller 4 Celler indbyg-
get i en fælles Trækasse''' ) (Fig. 59), indvendig udforet m ed 
syrebestandigt Materiale og fo rsy net med Kontaktplader, 

,:, ) Selve Cellekassen er af Ebo nit, da Glasbeholderen le t ga ar 
itu , og + og + Pladerne holdes i Afs tand fr a hinanden ved 
Glas rør. 
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h vorfra Kablern e udgaar til den næs te Kasse. Hele Batteriet 
er anbragl i en fælJ es Batteribehold er a[ Træ, der enten er 
opsliJlel in<hendi g e ller ophæ ngl under Vognene. 

Led n ingsan lrl'gel. 
Fra Dynamoen og Batteriet føres Ledningern e til en 

Fordelingstavle af Marmor, h vorpaa de for Betjening af An-
læget nødvendige Instrum enter og Apparater er monteret. 
Fordelingstavlen er iøvrigt Anlægets centrale Sted, hvorfra 
man und er den daglige Drift kan iagttage og kontrollere, 
om de enkelte til Installationen h ørende Dele fungerer til-
fredsstillend e. P aa Fordelingstavlen er i Reglen monteret et 
Amperemeter, et Voltmeter samt Afbrydere og Sikringer , 
altsaa de Apparater, der jævnlig skal aflæses og betj enes . 

Ledningsinstalla tion en kan for de forskellige Baners 
Vedkommende være m eget forsk ellig, men fælles for alle 
Baner lægges der gennem hver Vogn en Hovedledning, der i 
hver Ende af Vognen afsluttes i en Koblingsdaase. 

Hovedledningen lægges næsten altid under Vognene og 
bestaar af vulkani serede Kabler i Jernrør eller Gummibly-
kabel i en Trækasse. Koblingsdaaserne er anbragt paa Vogn-
gavlene, og Forbindelsen fra den ene Vogn til den anden 
sker i Reglen ved to bevægelige Kabler , . der kan tilkobl es 
hinand en . 

Fra Hovedledningen afgrenes Lednin gerne enten fra spe-
cielle Forgrenin gsdaaser eller fra selve Koblingsdaaserne til 
en 2-polet Sikring og Afbryder indvendig i Vognen. Lampe-
ledningerne føres lan gs Vognsiderne fra nævnte Sikriøg og 
med »Slik « ud 1il de enkelte Lamper. 

Lednin gsma terialet ved Togbelysning bes ta a r almindelig-
Yis af Kuhlo-Rørtraa de, et ny t Installationssystem , hvorved 
se] ve den sædvanlige, iso lerede Ledning er om presset med et 
tætsluttende Metalhylster. Kubloledningen kræver langt rin-
gere Plads end den almindelige Rørinstallation , opfylder 
bedre de æstetiske Krav, idet Kuhlotraaden , der lægges syn-
lig, smidigt følger ethvert Fremspring og let indgaar som e t 
Led i Vogn-Interiøret. 

Til Togbelysnin g a nvendes a ltid Metaltraadslamper, tid-
ligere Tantallamper, m edens Privatbanerne nu a lmind eligvis 
benvtter den kendte \Vo ta nl ampe, der har et noge t rin gere 
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,-v::illforhrng (ca . 1 , -v::i tl pr. Lys)"' ) end Tanlrill a rnpern e, men 
li geso m denn e har \'i s l sig mods la nd sdygtig m od de und er 
Fa rten uund gaae lige Hys lelse r. Med Henblik paa disse an-
brin ges Lampern e a ltid i Sw a nbajonet-Fatninger, der forbin -
d rer, al de ryster løse under Kørselen. 

c. Togbelysnings-Systemer. 
Følgend e Togbelys nin gs-Sys lemer ha r fund et A1wend else 

Yed de da nsk e Privatbaner : 
Turbody namo anbragt pa::i Lokomotivet. 
Akkumulatorbatter i anbrag t i Vognen. 
Akkumulatorbatteri i Forbindelse med en fra Vogna ks-

len dreven Rosenberg-Dyna mo. 

Belysning med Turbodynamo , anbragt paa Lokomotivet. 
Dy na moen er ved en Tandhjulsudveksling direkte koblet 

til en Turbine, som modtager Damp fra Lokomotivet. Tur-
bod y na moen er monteret paa en fælles Grundplade ud enfor 
Førerhuset, lnori Regul erin gs modstand en for Dyna moen og 
Fo rd elingstavlen er an bra gt. Dy namoens Ydee--rne er ca. 2 
Kilowatt ved en Spæ ndin g a r sædva nligvis 65 Voll. P aa 
Fordelingstavlen er a lmind eligvis monteret følgende Appa-
ra ler: 1 Voltmeter for Dyna m oen, 1 Amperemeter, der an-
giver det samlede Strø mforbrug i Vognen e, 2 dobbeltpolede 
Afbrydere og Sikringer for Hovedl edningen res p. for den lo-
kale Belysning paa Lokomotivet. Fra Fordelin gs lavlen ud -
gaa r en 2-Leder Hovedledning, a nbrag t i J ern- eller Staa lrør . 
1-J ovedledningen afsluttes saavel foran som bagpaa Lokomo-
tivet i en Koblingsdaase, hvorfra Strømmen genn em bevæge-
li ge Dobbeltkabler oyerføres til Vognene. 

Dette System er et af de æld ste og har her i La ndet 
fund et nogen Anvendelse paa de mindre Privatbaner, men 
Anlægsomkostningerne er re l store, idet etll\"ert af Banens 
Lokomotiver skal forsynes med en Dyna mo, h vo rfor der om-
trent vi l udkræves dobbelt saa mange Kraftmaskin er, som 
hvis Dynamoen f. E k s. an brin ges i en Bagagevogn . Derimod 
er de aarl ige Driflsorn kostnin ger rin ge yed deUe Sys lem, der 
dog forude n Anskaffelsessummens Størrelse ogsaa har den 

I( u lt ran dsln mpcrn cs \Vn llforbrug er ca. 3,5 \Va t l pr. Lys. 

273 

Ulempe, a l Pe rso1nogne ne ::i ltid maa ind ra ngeres umidd el-
lJ a rt elle r Lokomotivet, og a l delle un der R::ingeri ngen paa 
Stationern e ikke ka n rr::ik ob les T ogs la 111111 en , ud en al Belys-
nin gen i Vognen e s i ukkes . 

Endelig paahviler det L oko motivføre ren a l passe og re-
gulere Dyna moe n, h vad der fø lgelig er uhen sigtsmæss igt i 
Betra gtnin g af den Aglpangivenh ed, der iøv ri gl krrcves ar 
denn e Funktion æ r. 

Belysning m ed el Akkwmrlalorballeri . 
Akkumulatorballeriet a nbrin ges i saa Fald i Bagageyog-

nen, enten oph æ ngt under denne el ler ops till et i Vognens 
Pakrum. Kablern e fø res fra Batteriet til Fordelingstavlen, 
de r er a nbragt i Togførerkupeen , og h vorpaa er monteret : 
1 Voltmeter til Konlroll erin g a f saavel Balteriels som Lam-
pernes Spænding, 1 Amperemeler for de t sam lede Strømfor-
brug i Vognene, '.:! dobbeltpol ede Afbrydere for henholdsvis 
Togstammens Lamper og for Ladning af Balleriel , samt et 
Par Sikringer for sids tn æv nte. Da Batterispæ ndingen ikke 
er kon stant, m en varierer fra ca. 1,83 til ca. 2,7 Volt pr. 
Celle efter endt Oplad nin g, er der desuden a nbrag t en Aflade-
modstand , der ka n ind skydes i L a mpern es Strømkreds og 
derved fo rhindre, al disse faa r h øjere Spæ nding end Lil-
ladelig. 

For Opladning af Batterierne er der i Nærheden af 
Sporene opstillet en Dynamo, direkte kobl et Lil en Elektro-
motor, der modtager Strøm fra det s tedlige E lektricitetsværk ; 
lHor et saada nt ikke lindes, trækkes Dyna m oen af en Olie-
m o tor. 

Dersom Celleanta ll et er f. Eks . 18, maa Ladedynamoens 
Spændin g kunne va rieres fra 18 X 1,83 = ca . 33 Volt t il 
18 X 2,7 = ca. 49 Volt, fo r a t Batteriet ka n [uldt op lades . 
Opladningen va rer ca . 3 Timer. Ladestrømm en til føres Bat-
terie l gen nem el ben--egeli gt Kabel til de saakaldte Lade-
kontakter, der enten ka n a nbrin ges paa selYe Fo rdelin gs lay [en 
ell er ud vendig paa Siden af Batterivog nen. - Balleriet rna a 
min ds t være beregnet saa s tort, at det i den mørk este T id 
af Aaret kan fors y ne den normale Togslnmm es Lamper med 
Strøm, uden a l Opl adning er nødve ndig mere end en Gang 
i Døgn et. Der anskaffes el Ba lleri fo r hver Togstamme og 
des ud en el som Rese r\' e. 
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Delle Sys te m e r ligeledes incll'ørl paa adskillige danske 
Priv::rlh :111 e r og virke r gansk e lil[redssl ill encle, naar man se r 
horl rra d e store, a arlige Driilsudgi (le r. Derso m Ba lleri e rn e 
r. Eks. b es laar ar 21 Elem ente r (Lampes pæ nding 37 Vo ll) til 

\ ',,. 
'• 

maksim all 30 Ampere i :3 Timer, vi l Opl a dningen af h ve rl 
Batteri , regn et m ed en Elektricitelspris a r 15 - 20 Øre pr. 
Ki lowalllirne, genn e rn snill ig koste ca. Kr . 1,35 l'orude n den 
Tid , P ersona lel beny ller Lil O pladningen ; desude n vil der 
wd ma nge Baner ikke altid være 3 Tim er disponibel Lil 
Balle riop lacl nin g, og denn e rnaa d erfor forelages om Nalle n , 

saa[reml man ikk e [orelrmkk er al s kille Ba llerivog n . Disse 
Forhold blive r nalurli gvis a l· und ero rdn e t Betydnin g ved 
Privatba ner , h vor der in ge11 Nallog lø ber og kun genn e m-
l'ø res l'aa Mo rgen- og Afte ntog, og hYor der desud e n er rige-
li g Tid til Opladning om Dagen. 

Belysning ued Rosenberg-D ynam o i Forbindelse 111 ed 
et Akkumulatorbatteri. 

Ogsaa Yed de lle System anb ringes Dynamomaskinen og 
13alte ri e l sædvanligvis i Bagagevogne n, og derfra fo rsynes 

F i~. 61. 

he le Togstammeu . Dyrn1m oe n op h æ nges under Vogn en og 
driYes Yed e n Rem fr a Vognaks len (F ig. 60) ; de n e r s peciell 
konslrueret [or Togbelysnin gsa nlæg, ide t den ud en He nsyn 
til Kørselsre tnin gen stadig giYer Slrø m i sa mm e Retning, 
og er saa lecles egnet Lil at arbejd e 1 Para ll eldrifl m ed 
e l Akkumula to rba tteri. Dynamoens Yd eev ne er li ge ledes 
næ ste n kon s tant Yed a lle Has lighecl e r inde nfor e l vist Om-
raad e. Mask in en er konstrue re t som a ll e a ndre D y namoer 
med et Ank er, som kun har e n Beviklin g og e n Kommutator, 
lnorpaa de r fi nd es 2 Børs le pa r: 13 13 og b b (Fig. 61). Bør-
s tern e b b er indbyrd es korls lutlede, m edens Strømm en a f-
gives direkle fra Børste parre t B B. 
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Akkumulat orballe ri e l ophæ nges i Regle n ogsaa under 
Vognen i e n Ba llcribeh old e r, forsynel m ed Dø re, de r kan 
kl a ppes ned , saa lecl es a l Ba lle rikasse rn e ka n lrrc kkes LHI og 
e l'Lerses (Fig. 62). Ka bl e rn e rra D y na moen og Ba lle ri e l føres 

Fig. 62. 

op i Vognen til en Forde lings tavle, h vorpaa fø lge nde Appa -
rater e r monler el : 1 Vollm eler , 1 Amp erem ete r, l Spæ ndin gs-
b egræ n ser, 1 Tilbages trøm sa ulomal , 1 P a ra ll e lmodsl a nd samt 
de n ødvendige Sikrin ge r og Afbry dere. 

Da D y n a m oe n og Batleriet a rbejder i Paralleldrift, og 
Sp ændin gen under Opl adnin gen stiger til ca . 2,7 Volt pr . 
Celle, m aa den overs kydend e Spæ ndin g borte limin eres, hvil-

F ig. 63. 

k e t opnaas ved , al der e nte n fo ran h ve r e nk e lt L a mpe 
ell er Lampegruppen indskydes en Jernlraarl s modslanrl , 
som udlign er Spændin gsdiITeren cen . 

J erntraadsmod slanden (Fig. 63) h a r Form af en 
Glødelampe, lwis Indre er fyldt m ed Brinl, og i Ste-
d et for Kullra a den e r indsm eltet en . fin spi ra lform e l 
J erntraa d , der e r solidt understø ttet. i\fodsta nd ens 
Virk nin g ber or paa den store Forandring, der ind-
træ der i J ern els Mod s la nd seyn e Yed s ti gende T empe-
ra lurer , særli g o p mod Rød glødnin g. H e nirnod den 
de rti l syarend e T emperatur yokser .J erne ts Mod s land 
saa s tæ rkl, a l en S ti gnin g i Spæ ndingen ikk e fø lges 

a f en til sva re nde Sligning i Strømsty rken . 
Naa r Toge t hold er , leverer Batteriet St røm til Lampern e; 

sæ lles Fa rten op , og D y n a moen h ar na a el ca. 100 Omdre.i -
nin ger, e r den s Spæ n din g li g Batte riets, og d en p aa Tavle n 
a nbrag te selvvirkende Tilbages lrøm sa utom a t p a rall elforbinde r 
Dy namo og Ba tte ri . Dy na m oen forsyner nu ikk e b lot 
Toge ts La mper , m en lade r sa mtidi g Slrøm i Bnlte ri c l. For 
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imidl ertid al fo rhindre, al Ba lte rie L blive r o ver la de l, q ene r 
Spæ ndingsbegræn seren , der , n aar Ba lle rie l er oplade l, ved e n 
Spæ ndin g a f ca. 2,6- 2,7 Voll pr. Cell e ind s kyder Par a llel-
modsla nd e 1J i D y na m oens Magnel s lrø rnkreds. D y na m oens 
SLrømregulerin g sk er ved e n und er T ay]en a nbrag l Regu-
lerin gsmodsta nrl , der indstilles efter T oge ts Stø rre lse. 

Anlægssummen for e l saadant Anlæg er o rnlrent den 
samme som for d e tidligere beskrevn e; d e aa rlige Driftsorn-
koslninger er kun ringe. D ertil komm er , a l P asnin gen af An-
]ægeL indskrænkes Lil , al de l kørende P erso na le kun beh øYer 
at holde Øje m ed Apparaterne p aa Fordelin gs la vlen for a t 
ove rty de sig om, a l alt funger er tilfrecl ss lill e nde. D erfo r er 
d elle S_ysle m i e nh ver H en seende m es l ø kono mi sk saavel for 
s tørre som mindre Priva tba ne r, og om end der kun er h en-
ga a e t faa Aa r siden de ts I nclførelse h er i L a ndet , h a r d et 
a llerede fundet Anve nd else paa Ilere slø rre Privatba n er og 
Yind er stadig m ere Indpas m ed d e øgede Krav Lil en mo-
dern e og fold komm en Togbely snin g. 



G. Telefon- og Telegrafapparater. 

l. Telefonen. 

L JGESO~•J Ordel T elegrafi i si n op rind elige Belydnin g er en 
Belegnelse for den Kunst al lade Skrill l'remlræde paa 

lange Afstande, saaledes er de t Telefoniens Opgaye a l gøre 
Lyden og navn lig del lalle Ord h ørlig paa lang Af's land . 

Lan gt Lilba ge i Tid en kan ma n spo re de førs le Bes tnc-
belser efl er at oyerføre Lyden m ellem Punkter, der va r langt 
fj erne t fra hinand en. All e rede del almind eli ge T a lerør kan 
belrag les som el Resulla l a f di sse Best ræ belse r. I Aare l 1667 
Yis le Roberl Hook, hvorl edes man kund e oYerføre Lyden 
paa m eget lang Afsla nd gennem en Nlela llra ad , der var stærkt 
s lrammeL Til hYer Ende af Traaden fastgø res der e t Mem-
bran , som opfa nger og gengiver Lydbølgerne, der fo rpl a nles 
ge nn em Svingningern e i Traa dens Masse. 

Ved el Telefonappara l i ege nllig 13eLydning fors laa r man 
e l saadant, so m er i SLand Li l a l gengiYe ikke bl o l Toner, 
men ogsaa artikulerede Lyde, saaledes som de frem lræder i 
t\I enn eskels Slemme, i T a le og Sa ng. 

I Tid en mellem 1837 og 1860 har forske lli ge Fysikere 
ans lillet m ere ell er mindre yelly kk ede F orsøg paa ved E lek-
tri cile lens Hj ælp a t oYer fø re Lydsvi ngninger paa lc-c nge re Al'-
s la nde, saaledes Amerika neren Page, Englæ nderen F a rrar , 
Tschecke n Paterno og Franskmanden Bourseul. Men den 
fø rste, h vem del lykkedes 8 1 find e en praldi sk Løs nin g af 
Proh lemel, Yar Philip Reis i Friedrichsdorf i Tyskland. Det 
rn r i Aarel 1860, at h a n opfandl e l Appara l, so m han selv 
ka lclle rn ecl de t græske Na rn T elefon , Lnilkel belyder »Fj ern -
lyder«. Delle Appara l bl ev i 1861 forevisl paa et nalur-
\'ide ns kabeligl Møde i F ra nkrurl am :\fain , h rn r del Yakle 
a lmindelig Opsigt. 
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Reis· T elefo n genga y ret Lydeligt musikal ske Lyci e, men 
n tr derim od mindre Yel anvende li g Lil Overføre lse af del 
La lt e Ord. Appara tel kunde derfor ikke faa nogen videre 
praklisk A1wendelse, men ikke deslo mindre maa del b elones, 
al Reis' T elefon er Udga ngsp un k lel for h ele vor Tids T elefo ni. 
Reis ' T elefo n bes tod i l-Joyedsagen af en Kasse, i hvis ene 
Side der va r a nbra gt e t traglformigt Talerør ; i en a nden ar 
Kassens Sider va r der udskaaret en Aabni ng, dæ kket af en 
11n Hinde, el Stykke rtf en Svineblæ re. Paa denn e Hinde 
va r der anbragt e l megel Lyndt Stykk e P la linbli k, hvorpaa 
der hvil ede en lill e fin Pla linslifl. Naar Apparatet er i Ro, 
berører S tiften Blikkel, men, naa r de r ta les ind gennem Trag-
ten, og Hinden derved bringes til at sYin ge, vibrerer Stiften 
paa Plalinblikket. De n ene Pol fra et galYa nisk Batteri føres 
gennem Platinblik.kel og Stiften og derfra gennem en almin-
delig Ledningstraad til Mod lagerapparatet. Her gennemløber 
Strømmen en Traadrull e, i hvis Midte der er a nbragt en 
ga nske tynd J ernpind , hvis E nder hviler paa Bæ rere, der 
,staar paa en Reso nnansbu nd. 

Naa r m an n u lal e r ell er sy nger ind i del Lrag tformige 
Rø r, komm er Lullen i Ka ssen og derfor ogsaa de n ela stiske 
Hind e i Beyægelse, HerYed ops1.aa r der i Berøringspunk.Le t 
mellem Platinb lik.kel og Slillen stadige Afbrud og Slu lninger 
af den elek1.riske Strøm, og disse fremk a ld er tilsvarende For-
længelser og Forkortelser af den Ly nde Jernpind inden i 
Modtagerapparatets T r::tadrulle. Disse Forlæ ngelser og For-
kortelser er ganske Yisl forsyinde nde srn aa, m en, naa r de 
gentages h as tigt, frembrin ger de dog Lyde, der belydeli gl for -
s la~rkes ved Reson nanshunden. 

Enhver J3 eyægelse i Luften , der gen nem Øre1. k ommer 
Lil vor BeYidslhcd, ka lder vi Lyd. Naar en Slemmegaffel 
bliver a nslaaet, udfører dens Grene regelmæss ige Svingnin ger ; 
disse sætter den orngiyencle Luft i en bølgefo rmi g Beyægelse, 
der forp la nter sig Yidere. Naar disse Svin gnin ger Lræ ffer -vorl 
Ø re, og der es Sly rkc ikke er a ll for sYag, opfatter vi dem 
som en Ton e, l'orndsal al Svingningern es Anla l i Sekun det 
hverken er for rin ge ell er for s lor l. E r Svingningern es Anlal 
mindre end 16 ell er s lø rre end 30,000 i Sekund et, er vo rt 
Høreorgan ikke i Slancl til al opfalle dem so m To ne, Den 
menneske lige Tal e bes laar nf en Række Luflsyingninger, der 
ligge r ind en for cl e her angiyne Græ nser , og del er vorl 
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Sle mm eorga n, der \'ed Øvelse hliYer 
brin ge dem . 

Sla nd Lil a l fr em-

Inden vi gaa r over til nærm ere a t omta le Princippel i 
T elefo na ppara lel, ka n det maas ke være pra kli sk al forud -
skikke nogle Smaa bemærknin ge r, der kan bidrage Lil a l ]elle 
F ors laaelsen . 

E nlwer, der h ar benyttet en Telefon , vil h aYe lagt Mæ rke 
Lil , a l Stemm en, hvor udm æ rkel Apparalel end er, og lw or 
lydelig t ma n end ka n opfatle selv de fin este Nuancer i Ta len, 
dog lyder n oget dæmpet og tils lø re t. Dette k omm er simpellhen 
a f, al k un en ga nske ringe Del a r den Energimæ ngde, som 
-..-i a nvender , naar Yi rrembrin ger en Lyd, naa r h en til den, 
vi ønsker a l la le med i Telefonen. For del før s te træffer 
kun en Del af de Lydbølger, der ud gaa r fra vor Mund , T ele-
fo nens tynde J ernplade (:\1embran et) ; thi Lyden breder sig ti l 
a ll e Sider. Dern æs l paavirkes Membran et kun a f en Del af 
disse Lyd bølgers meka niske Vi rkning, og endelig blive r a ller 
k un en ri nge Pa rl a f denne Del fo rva nd lel til eleklrisk Energi. 
E n Del af den ele ktriske E nergi gaa r ta bt i Led ningstraaden, 
og en and en Del af den forbru ges Lil Magneti seringen, og en 
tredie Del gaar ta bt i Form a [ Strømme, der ikke er ti l no -
gen Ny tte. Man vil altsaa se, a l det kun er en ringe Brøkd el 
af de opri ndelige L ydbølgers m eka niske Virkning, som naa r 
fre m til Modtagertelefonens Membra n. Men det er atter kun 
en Del af den saa ledes overførle Energi, so m naar Mod la-
ge rens Ø re, og del er kun paa Grund af, al vort Øre er saa 
uendeli gt finl udvikl et, at -..-i bl ive r i Sta nd til selv paa mi le-
la nge Afstande at opfa lle, h vad der bliver lall Lil os genn em 
Telefone n. 

De n elektriske Overførelse af en Tone vild e være rn egel 
ufuld ko mm en, hvis Afsenderap pa ra lels Anker paa den a n-
givne Maa de b lev sal i Bevægelse \' ed Hj ælp a f Haa nde n 
eller en eller an den Mekanisme. Det Yil der fo r være a bso lul 
nødvendigt, at selve den Tone, der skal oyerfø res, sæller 
Ankerel i Bevægelse, og dette maa brin ges Lil a t svinge med 
en Has ti gh ed, der ald eles n ø,i ag li g svarer Lil Ton ens egen 
Svingningsantal, og Anta llet a f Ankerets Syin gnin ger maa s kille 
lige saa hurligt so m Anta llel af T onens. 

Del er indlysen de, a t delle ikke vi lde lade sig gø re med 
el svæ rl An ker ; Opga ven kund e derfor kun løses, h vis del 
lykkedes a t kons truere el J erna nker, der svin ger aldeles nøj-

, 
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ag li gl so m den To ne, der ska l overfø res, og sorn sælles i 
Bevægelse af denn e. 

Det Maa l, der tils lræ bles, ble\' naae l Yed Hj ælp a r en 
overordenllig lynd J ernplade, der kom Lil a l gø re Tj enes te 
som Anl,er ; dens Omkreds ligger fas l, medens den ell ers 
ligger ga nske fri L Naa r der ta les ind mod den ene Side af 
denne J ernplade, opstaar der som altid Luftfortyndin ger og 
Luftfo rtætninger, der bringer Pl aden ti l a t b øje sig i den en e 
e ll er den and en Reln in g; Pladen vil a ltsaa komm e til a t 
sYin ge i Overensslemm else med Tonern es skiftende Højde. 
Hvis der nu læ l ved Bags id en af denn e tynde J ernp lade a n-
bringes en Magnetpol, hvortil der er fa slgjort et Stykke b lødt 
J ern omviklet med oyerspunden Lednings traad , vil Pladens 
Svingnin ger frem kalde en Strøm genn em Lednin gsl raaden . 
Naa r denne Strø m nu ledes h en ti l et a ldeles lignend e Appa-
rat m ed Magnet , Traadru ll e og ga nske tynd J ernp lade, vil 
den bringe delte sidste Appa rats .T ernplade ti l at svin ge ganske 
nøjagti gt som den J ernpl ade, imod h vis ene Side der blev 
La it, og di sse Sv ingninger vil altsaa fr embringe ga nske de 
samm e Toner. Paa denn e Maa de er det a ltsaa ly kkedes ved 
E lektri citetens Hj ælp al O\'erføre en Ton e fra et Sled Lil et 
a ndel , og sa mtidi gt er del altsaa opnaae t, al Slrø rn s lødene 
ikke afgives med Afbrydelser, men saa al sige bølgefo rmi gl. 

Bells Telefon. 
Ved lelefonisk Overfø relse af Talens Lyd er del a f slor 

Belydnin g, a l denne Lyd gengives ikke blo t med den rigtige 
T onh øjde og T onslyrke, men ogsaa med sin ejend omm elige 
Kl a ngfarve. I denn e Henseende vis te Reis' T elefon sig, som 
all erede omtall, megel ma ngelfuld , og m a nge F ysikere ar-
b ejdede derfor paa a l a fhj æ lpe disse Ma ngler. Endelig lyk -
kedes det den engelsk-amerika nske F ysiker Graha m Bell at 
løse Opgaven paa en fo rbavse nde enk elt iVIaade. Det va r i 
F ebrua r 1876, a t h an indleverede Ansøgning om P atent i de 
norda merika ns ke Fris ta ter paa en Telefon , ha n havd e op -
fund et. Ejend ommeligt nok indleYerede den bekendle Fysiker 
E li sha Gray se lY sa mm e Dag Ansøgning om Patenl paa et 
Appa ra t a r ga nske lignende Slags . Del ly kk edes imid lertid 
Bell lidt eft er lidl at br inge s in T elefon Li l en saa høj Grad 
a r F uldkomm enhed, a l del nu er den, so m med smaa Æ n-
dringer benyttes h ele J ord en O\'e r. 
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OµrindeligL henyllcde Bell li geso m Reis e l Balleri , so 111 
magne li se rede J ernkærnen i T elefon ens E leklroma gnel. De l. 
rnrede i rnidl erlid ikke læ nge førend Bell ind saa, a l del ya r 
lan gt h eldigere al udskyde Batteriet og i T elefo nen al an-
vende en perrn a nenl Magne t. Den forbedrede Bell-Telefo n 
bestaar i 1--foyedsagen af en lige Staa lmagnel N S , der ligge r 
i el Rør M af Træ eller Ebonit. Magnetens ene Pol S er 
omvikl et m ed en ty nd, isoleret Kobbertraad 13. Traadens Lo 
Ender /' / er ført hen til Klernm eskrnerne / / 1• Træ- elJer 
Ebonilrøret er lukkel med den tynde J ernplade, som man i 
Figuren ser i Genn emsnit m ellem L og L. Denne P lade 
holdes ved Skruer kl em t fast m ell em Rørel og Dækslet H. R' , 
hYori der er anbragt en lragtforrnig Hulning, som udnrnnd er 
tæ l foran Pladen Yed V. l\ilagnets langen N S er ved N for-

Fig. 1. l11dret11i11 gen af Bell s Telefon . 

synel med en Skrne I, hvoned den kan bringes netop i den 
rigtige Afstan d fra Pladen. 

Naa r e lektriske Strømme nu ledes ind i Traadrull en B 
genn em en af Traaden e C og ud igen gennem den anden 
Traad C efter først al haYe gennemløbet a ll e Traadrull ens 
Vindinger, Yil den s Elektricitet a llsaa kredse rundt 0 111 i\Iag-
nelpolen S. Som Fø lge heraf vi l Polen S , eller Strømrnens 
Retnin g, enten forlægges en Ubetydelighed ind mod Mid ten 
ar Slaalmagneten N S ell er brin ges Lil a l nærm e sig J ern -
pladen. I sidste Tilfæld e Yil Pladen Lillræ kkes stærk ere af 
Polen og derfor bøj e sig lidt indefter ; naa r denn e Slrøm-
bølge oph ører, e ll er der følger en a nd en med rn odsal E lek -
tricilel umiddelbart e[Ler den , l'o rl ægges ;\[ag nelpolen som 
allerede mcYnl nogeL ind mod i\Iidlen , og da P la den er slæ rkt 
fj edrend e, vil den s traks sYi nge IJorl fra Mag nelpol en. Man 
ser a llsaa, a l Plad en nøjagtig vil lyslre ;\i[agne li smen i Pol en 
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s, og denn e Magnelism e lys lrer jo a ller Strømbølgerne. L a~g-
ge r m an si l Øre Lil Aahningen V, Yil Trommehinden op-
l'an ge de Lydbølger, der ud gaa r fra rl en SY ingende Plade, og 
man vil saa ledes høre n elo p den samme Lyd , so m sa mlidigl 
l'rembringes der, hvorfra E leklri cile ten udgaa r. Bell s Te lefon 
kan saa ledes beny ttes ha ade som Tal ea pparat og so m Høre-
appara l. Men i Prak sis er del bekvemm est , al begge de 
tal ende P erso ner har hver sit Par T elefon er, af hYilk e den 
ene holdes op for Ørel og den anden fo r Munden. 

I Elisha Grays Dobbeltlelefon er Magneten anbrag t saa-
ledes, al hver af Magnetens Poler er ført op mod en Lynd 
J ernplade, der dog kun paavirkes af del samme Mund stykke. 
Naar der ta les i denn e T elefon , forplanter Lydbølgern e sig 
a llsaa til de Lo Plader. Naar der derimod ankomm er Lyd-
bølger fra en anden T elefo n, og disse som sædvan li g sætter 
Melalplaclern e i Bevægelse, forenes de Lydbølger, der udgaa r 
fra de to Plader, og frembringer en større Virkning. 

\Nern er Siemens k ons lru erede en T elefon , h\'or der er 
.anbrag t en Hes tes koma gnet i Stedet for en enke ll Mr,gnel for 
derved at fors læ rke ;vJagn elisrn en ; begge i\'lagnelens Poler er 
l'o rsy net med Forlæ ngelser af blødL J ern og vend er mod 
l\il embran el ; samtidig a nbragte han ogsaa noget Lykkere 
J\'Iembraner. 

Der er desud en kons lrn erel en Del forskellige T elefon-
Lyper, blandt l1Yilk e vi nævn er den rin gformede T elefon af 
Ader i Paris og Gower's T elefon , der ikke er slør re, end at 
den kan ligge i en fl ad , rund Æske. 

Mikrofonen. 
Vi har oye n for ganske i Forhiga aend e næ vnl :\'Iikro-

fo nen, der udgør en sæ rdeles Yigtig Bes lancld el af del fuld -
kommengjorte T elefonapparat , m en ikke fandtes i den op-
rind elige Bells T elefo n. 

Førsl en lill e Bemærknin g Lil Forklaring af Benæv nel-
se n, der er dannet a[ del græske ; li geso m Mikrosko pet er 
Navne l paa e l Appara t, der gø r det muli gt for del menn eske-
li ge Øj e at se Tin g, der er saa uend elig srnaa , al de uden 
delle Appara t s leL ikke ka n opdages, saa lecles betegner ;\li-
krofon en el Apparat, der gø r del muligt , al de t menn es kelige 
Ø re er i Stand Lil a l opli1lle Lyde, der e r saa ue nd eli g rin e 
og sYage, a l \'i ud en delle Appara t umuligt kund e h ø re dem. 
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Saa helydnin gs l'uld og inleressa nl l3ells Opfind else end 
var, Jod hans T elefo n ved si n fø rste Fremkon1sl dog ikke 
saa lidt tilbage a l ønsk e, hvad T ydelighed angik. · 

AJierede Aaret eft er a t Bell havde faaet Palenl paa sin 
Opfindelse, foreslog E diso n a t forsyne T elefon en med et 
Hj ælpeapparat , lworved man sk ulde kunn e opnaa en belyde-
lig s lørre Lydforstærkelse. 

Hans Forslag støttede sig paa du Moncels Iagttagelse, a t 
Lednin gs modstanden hos to Ledere, der er i Kontakt 
m ed hin a nd en , Yed skiflend e Tryk foran rlres saaledes, al 
Modstanden bliYer svagere i sa mm e Forhold, so m Trykkel 
bliver større, og omvendt. Delle er navnlig Tilfæld et, naar 
den ene af Lederne er af Kul. 

Fig . 2. Hughes ' )[ikrofon. 

Edison s Hj a:lpeapparal vis le sig dog ikke fuldl lilfreds-
s lillend e. Derimod lykkedes del i Maj 1878 den bekendte 
Hugh es at kons lruere et Apparat, som han selY kaldle 
Mikrofonen. 

Fig. 2 er et ældre Bill ede af Hughes 111Iikrofon i For-
bindelse med et Batleri P og en BeU'sk Telefon T. Fra 
Batteriet gaa r Strømmen til Klem skruen K, derfra Lil Metal-
sta ngen G, Metalhylsterel E, Kulslykk ern e ,4, C og B, dette 
sidstes Metalhold er F, herfra til Kl emskruen I og endeli g 
genn em Telefonen tilbage Lil Batteriet. Kul stykk erne skal 
være af tæt, ud gløde t Kul , f. Eks. Bue]ampekul. Kulstykket 
C er noget til spidset og h viler i run de Fordybninger i .4 og 
H. Naa r Skruen F løs nes, ka n ma n indslille den øverste 
Kulhold er saaledes, a l C sidder saa løs t, al det ka n rokkes 
en lill e Smule ell er i alt Fald drej es megel let ; Strømmen 
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Yil da møde en temmelig stor Lednin gs mod sland paa Berø-
rin gs tederne m ell em Kul slykkern e. Dersom man sy nger eller 
tal er ned m orl den ly nd e, clas lis ke T ræ plad e HH, pa a hvil-
ken F og G er befæstet , Yil I{nlslykkel C kom me Lil a l dirre 
i Takt med Lyds\·ing-
ningern e ; m en h erved 
fora ndres Ledn ings-
m odstande n paa Be-
rø rin gsstedern e og alt-
saa ogsaa Strømsty r-
ken i Ledningen i 
sa mm e Takt, hvilket. 
a tter h a r til Følge, 
a t J ernkernen i Tel e-
fonens Traadrulle til-
trækker J ernpladen 
stærkere eller svagere 
i samme Takt, saa 

. a t T elefon en gengiver F ig. 3. In sek te rn es Ga ng gøres hørli g ved Mikrofon . 

Lyden , om end kun 
ufuldkomment for T alens Vedkommende. Lægger m a n et 
Ur paa Træpladen , Yil dets Dikken lyde meget stærkt i T e-
lefon en, og selv el Insekts Vandri ng hen oYer Pladen frem-
kalder en hørli g Lyd . 

Fig. 4. Gennerns11i t ar en l\u l 
pu lve rmikrofon . 

E n Mikrofon er let at lave ; de 
Lo Kulstykker kan fastkl æbes umid -
delbart paa en elas tisk Træplade 
som C og C1 i Fig, 3 ; den bedste 
Stillin g af den løse Kulslang finder 
ma n ved at dreje eller rokke den 
lidt indtil et Urs Dikken h øres tyde-
li gt i Telefon en ; for at uvedkom -
mende Støj og Rys lelser ikke ska l 
gøre sig for stærkt gældend e, stiller 
man Mikrofo nen paa et bl ødt Un-
derlag. 

Naar m a n vil bruge Mikrofoner a f den h er beskrev ne 
Art ved OYerførelse a f Tale, maa man an vend e fl er e løse 
Kulstykker, som Strømmen deler sig im ell em. Nu a nvender 
man imidlertid langt h yppigere Kulpul ver ell er Kulkorn i 
S tedet for nogle [aa Kulstykker. F ig. 4 \'iser en ll'Iikrofo n 
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af denn e Type, som sky ld es Edison og Hunnin g. 
re l er anb rag l m ell em en Metalpl ade A og en 
so m er i ledend e Forhind else med Jl\·er sin ar 

Kulrulve-
Kulplacl e B, 

de Lo Kl e 111 -
skruer C og D : man 
taler ind mod P, der 
saaledes svarer til den 
elastiske Træ pl ade i 
Hughes Mikrofon. Naar 
Pl adern e e r s lill el lod-
ret og Pulverel ligger 
løst, saa \'il Trykket 
mellem Korn ene kunn e 
blive 20- 30 Ga nge saa 

Fig. 5. Genn emsnit a f e n n yere Kul pul ve rmikrofon . stort, naa r Pladen A 
svinger ind mod dem, 

som naar den viger tilbage, ud en at Korn ene begynder at 
glide. Meget smaa SYingnin ger a f Pladen fr embrin ger derfor 
s lore Ændrin ger af Trykk et og der med af L ednin gsmods tanden . 
Fig. 5 viser en nyere Kulpulverrnikrofon . Her a nbrin ges 
PulYere mellem Kulkl odse n B og den 
forgyldte Metalplade A, der e r fastgjorl 
til den større Metalplade P, mod hYil-
ken ma n Laler gennem Tragten M. I 
Kulklodsen findes der nogle rin gform ede 
Fordybninger, hvorlil sva rer Forhøjnin-
ge rn e paa Plad en A. Dennes Ra nd er 
ombøjel og omslutter e l Slykke Flonel 
C, der er viklet om Kulklodsen. Den ne 
er ved en Skrue rastgjort til en Metal-
slang, som gaar iso le re t ud genn em 
Mikrofonens BundsLykk e ; mellem Skru-
ens I-foyed og Pladen A sidd er e l lill e 
Stykke Gummislange, so m dæmper for 
stærke Svingninger a r Pladen. L ednings- Fig. G ~likrotelel'on . 

traadene a og h staar i Fo rbindelse m ed 
h enho]dsYis Plad en og Klod sen . 

En Mikrofon og en Hørele lefo n (Daasete lel'on ) ka n for-
enes til et enkell , let haa ndlerli gt Apparat a f saa da n Form, 
a t 11aar T elefo nen hold es tæt o p Lil Øret, Yil Mikrofonens 
Taletragt komm e i Talestilling foran Munden. Ma n ma a 
hervecl passe, al :Mikrofonpladen s taa r lodre t ; komm er den 
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i va ndret Stillin g, ka n Kulkornene slippe den, saa a l Strøm-
men brydes . F ig. G viser en saada n »Mikrotel el'on « med 
den tilh ørend e Ledningssnor. Denn e h a r -1- Lednin gs traade, 
2 til l\Iikro[onen og 2 Lil T elefon en, m en Mikrolelefon er , 
hvor Mikrofon og T elefo n er indskudt en fæll es Ledning 
som i Fig. 7 behøver kun to Traade i Snoren . I daglig 
Tale hen æ rn es Mikrotelefonen ofte blot T elefo nen. Den i 
Fig. 7 viste Ordning benyttes kun paa korte Al'stande - til 
» H us te]efo ni « - og del maa tillige bemæ rkes, at Figuren 
kun viser Lednin gs forbind elsen under Samta le ; naa r der ikke 
telefoneres, bør Strømm en naturligvis væ re afbrudt, da Batte-
rie t ellers sn a rt vil blive ødelag t, ligeso m ogsaa iVIikrofonerne 
\"il lide der ved . EndYidere rnaa der sø rges for , a l man fra 
del Sled, hvor den ~--::::::::::--~ 
ene T elefon b efind er 
sig, kan frembringe 
et Tilkaldningss ign al 
ved den anden T ele 

,fon. Kaldesig na let 
ka n giws \'ed e l a f 
Telefonerne u af hæ n-

. I I I t · l R · Fi " . 7. Simpel Sa mm e n st illing nf )'likrof'o n e r og Hø re-
gig · e e' l'IS < · in ge- telefo n e r til Sam ta le. 

anlæg, m en m a n ka n 
ogsaa benytte de sa mm e Ledninger til T elefo nerin g og Ring-
ning, lHilk et bl. a. kan ske paa den Maade, so m er vist i 
Fig. 8. 

T ænk er Yi os det, som ikke er fuldt optrukket i Teg; 
nin gen fj ern et, saa h ar vi h er el Anlæg, hvor der kun kan 
k ald es i den ene Retning. Ved Stedet A, hvo rfra der kan 
kaldes, er de to Ledningstraade, som komm er fra det andet 
Sted A1, forbundet dels med en fast Trykknap N, dels med 
de Lo Traade i Ledningssnoren til en Mikrotelefon T. Led-
nin ge n gennem denn es Høretelefon og Mikrofon er imidlertid 
kun sluttet , naa r m a n holder den i Haa nd en og derved tryk-
ker paa en KontakHjeder h (»Tangent «); slippes denne, af-
brydes L ednin gen ind e i Mikrotelefonen. Henn e ved A, er 
en Mikrotelefon (ud en I(ontaktfj eder) ophængt i en lidt drejelig 
;'vletalarm cd, der gø r Tj eneste som Omskifter af Lednings-
forbindelserne ligeso m en Morsenøgle ; na a r ;'vlikrotelefonen 
h æ nger paa Plads, trækk er den ved sin Vægt Armens venstre 
E ncl e op m od Konta kt en cl, men løtles den a [, drager en 
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Spiralfj eder Armen ned Lil Konta klen e. Som Forholden e er 
i T egnin gen, vil el Try k paa Knappen N brin ge en Strøm 
Lil a l gaa rra Ball erieL B's positive Pol genn em Lednin gen 1, 
Try kkna ppen og Ledningen 2 Lil Arm ens Drejningspunkl c 

og derfra tilbage til Batterie ts negative P ol gennem Kontakten 
cl og Klokken I<, so m altsaa ringer. Løftes derefter T ele-
fonen T 1 af Armen, vil Klokken hold e op a l rin ge, idel 
Strømmen nu gaa r fra c ge nn em Konta klen e til Klem skru en 
/ og vid ere ge nn em T elefonsnor , iVI ikrofon og Høre telefo n og 
over Klemskruen g tilba ge til Batteriet, og naar desuden den 
kald end e Yed A har tagel T elefonen og slutte t Lednin gen ved 
h i Stedet for ved N, er Samtaleforbindelsen mell em de to 

,.-----~z =z ___ ___ 
, - - - - - - - - • • • • • • • - - - - - • -I 

' ' 2 '.' :·· 1 1 1 ? 
I ' 

A ~t:t: 
' ' '-;:.::~j, 
,_, 

a 

Fig. 8. Telefoner, kn y tte t til e n n in gledning. 

Appa rater i Orden. Dersom man ikk e blot vi l kunn e kald e 
fr a A til A 1 men ogsaa fra A 1 til A, kan man f. Eks. indføj e 
den Klokke, Knap og Ledningstraad , som i Figuren kun er 
antydet ved punkterede Linier. 

Forbindelserne kan imidler tid ordnes paa m a nge andre 
Maad er . Ofte la der m a n Mikrofonen være fast og kun Høre-
telefonen bevægelig. I mange Tilfæld e vil det være heldi gt 
at føre en særlig Taletraa cl mellem de to Samtalesteder, selv 
om Mikrofo ner og H øretelefo ner h ar Batteri (og Tilbageled-
ning eller J o rdafl ednin g) fælles med Klokkern e. 

Den ved F ig. 7 og 8 a nvendte Ordning kan ikke bruges, 
naar der ska l telefoneres genn em la nge Ledninger med be-
tydeli g L edningsmod sland . Naar den ydre Mod stand er slor 
i Fo rh old til Mods ta nd en i iVIi krofon ens Kulpulver, faa r n em -

I 
I 

I 

li g de Fora ndrin ger af Mikrofonmodslanden , so m fremkaldes 
ved T alen, saa rin ge Indflydelse paa Slrømsly rk en, a l denn es 
Æ ndrin ge r bli ve r [or snrna Lil a l brin ge Høre te lefo nern e Lil 
a l a fgiye h ø rlig Tal e, og ma n ha r derfor inrlfø1t en h eil a n-
den Ordning, h vis Pri11 cip er frem slille l i Fig. 9. 

Her send er e l Batleri Strøm gennem Mikrofon en M og 
ge nn em en Traad , der da nn er en Del Vindinger om en .Jern -
kern e ; om denn e li gger der tillige en a nd en (tynd ere) Traad, 
som danner e l langt s lørre Antal Vindinger, og so m gennem 
T elefon en T og den ydre Led ning staar i Forbindelse med 
den T elefo n, h vortil der skal tal es fra Mikrofonen. Jernk er-
nen med de lo Sæ l Vindinger, kaldes tilsammen Induktion s-
rull en (.I paa Figuren). Da der nu i l3atterislrømmens Kreds-
løb kun er ringe Modstand ud en for .Mikrofonen, vil de af 
Tal en fremkaldte Æ ndrin ger af 
Mikrofonmodslanden frembrin ge ~"';.::::;;.;------
forholdsvis stærke Forandringer af 
Strømstyrken. Men disse Strøm æ n-
drin ger i Induktionsmilens »Batteri -
vindinger « Yil indu cere elektri citets-
bevægende Kræ fter det andet 
Sæt Traadvindinger, saa at der 

T 

Fig . 9. Mikrofon og Telefon m ed 
genn em disse og begge T elefonern e lndukti on sforbincl else. 

kommer til at gaa Induktions-
strømme, som skifter Retnin g og Styrke i Overensstemm else 
m ed Tal en s LydsYingninger. Naar de tynde Vindingers An-
tal er m egel stort, ka n den indu cerede elektriske Spæ nding 
blive stor nok til selv genn em en m eget lan g ydre Ledning 
at frembrin ge Induklionsstrømme, der ka n gengive T alen tyde-
li gt i T elefonerne. Hertil kræves kun yderst svage Strømme, 
da Antallet af' Vindinger i Telefonens Traadru Iler kan gø res 
m eget stort, idet man a nve nd er m ege t fin Traad ; T elefo ner, 
der sk a l egne sig Lil at indskydes urnidd elba rl i Mikrofonens 
Slrømkreds, m aa have · fæ rre Vindinger af tykkere Traad, da 
den store Modstand ell ers vilde gøre Mikrofonstrømmen 
for svag. 

Efter denn e Udviklin g af T elefo nens Tilblivelse, vil v1 
gaa over til at omtale et brugbart T elefonapparals Hoveddele, 
der eller h vad der kan udl edes a f del foregaaende bestaa r af: 

IV 
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a. Si g 11 a lindre lnin ge n, de r a lle r de les 1: 
1. Indukto re n (Ka ld ea pp::ira le l) og 
2. Klokke n (Væ kk ea ppa ra lel). 

h . T a leindretnin ge n, der bes la a r a f: 
1. T elefon en eller Recei Ye ren (Hørea ppa ral e l). 
2. Mikrofon en ell er Transmitteren (Tal ea ppa ral el). 
3. Mikrofonba tteri et (1 a 2 El em ente r). 

Da nm a rk a 1wend es mege t Ericson s T e le fon a ppara t, der 
e r a f s yensk Ko nstruktio n . Det ad s kill e r si g i del yd re en 
Del fra den tidligere rn ege l be nyttede Bell-Bl a keske T y pe og 
denn es forekomm ende Modifikation er. Mikro fon e n er a nb ragt 
øve rs t o ppe paa en fra Monterin gs brædtel fre rn s la aend e Arm . 
Under den følger n ed efter : L y na fl ed eren , Klokken, Induktoren 
og nederst Batterihylden, der optager Mikrofonba tteri e t. In-
dukto rsvinge l find es til højre, og T elefon en er i Rostillingen 
ophæn gt i en Gaffel Lil yens tre. Øverst paa Monterin gs-
brædtets Rand find es fem Haa ndkl emm eskru er, d er tj ener til 
Befæs telse a r d e ud ve ndi ge F o rbind e lseslednin ge r. 

p(. P' 

S N 

a. Signalindretningen. 
1. lndukl o r e n. 

lnclukloren, der e r Yi s l i Fig. 10 m ed Yed-
føj ede Snit , bes taa r i det Yæsentlige a f en Rulle 
silkeo ve rspunde n Kobbertraad , opvunden la ngs 
ad og p aa de lo Sider a f e n blød J ernk ern e, 
genn em h vis Midte der er fa stgjort en Akse, 
som ved Hj ælp a f' et Sving ka n sættes i rote-
rend e Bevægelse. Traa cl vindin gern e bedæ kker 
de to O\'e r for hin a nd en liggend e Sid er af J ern -
k ern en, b Yori der - fo r a l afgiye Pla ds til An -

Snit 1;1 F ig. 10. brin gelsen - - er gj o rt Fordybninger og Udbo-
ringe r. De to a ndre Sid er er ubelag te. Traad -

rull en om sluttes a f en i to Ha lvd ele ad skilt Cylinder, li ge-
ledes a f bl ødt J em , der e r fastgjort mel lem P o lern e a f tre 
elle r fl e re Hestesk omagneter, h vis e nsartede Pol er , d er ind -
b y rd es er forbund e n ved e n H a lvde l af J ern cylind ere n, er 
s till et vi nkelret paa Vindin gerne. 

T raa drull ens Vindin ge r er sa l i F orbindelse m ed de y dre 
L ednin ger paa fø lgende lvJaa de: Den ene Tra adend e er fa s l-
gj o rl Lil en Meta lstift, der li gger i Aksens Kæ rn elinie, m en 
so m er iso ler e t fra Ak se n . N[od de nn e Stift try kk er en 
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l~jederl a m el, h rn rlil de n e ne ydre Lednin g fo rbind es. R ull e ns 
and en T raa dend e e r fo rbund e n m ed se lve A ksen , der s laa r i 
m eta lli s k F o rbind e lse m ed Induktore ns Meta lstel saavel ge n-
nem T a plej erne so m - for al sikre en paa lidelig F orbindelse 
- ved en Fj ed erla m el, der e r fa s tgjort til SlelJet og besta n-
digt slæ ber imod en paa Aksen a nbra gt Rin g. De n a nd en 
Yrlerledning har F o rbind else til Meta] st elle l. 

For at kunn e brin ge Traadrul len i hurti g Rotation a n -
vend es en Tandhjul s ud veks lin g som Mell eml ed me llem Ak sen 
og Haandsvin ge t. 

Naa r Rulle n sættes i h as tig Bevægelse ved Hj ælp a f S vin-

CD 
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ge t, fremkaldes der en hurti g Skiften af J ernkern ens Pol a ri tet , 
og so m F ølge hera f indu ceres der Strømme i den J ernkern en 
o m givende Tra a drull e. Di sse Strømme, ell er re tte re Strøm-
impul ser , er a f korl Varigh ed og Yek sler Retni ng , efter som 
en Vindingsh a lvdel næ rm er sig til e ll er fj e rn er sig fra Magnet-
p o lern e. 

Kun m edens der signa liseres, ma a Indukto re ns Vindinger 
ud gøre en Del a f Kredslø be t. Til enhver a nd en Tid rna a de 
fuldst æ ndig være ud s till e t, for a t deres be tyd eli ge Mods tand 
ikke un ød vendigt s ka l forøge Kred slø be ts T o ta lm od s la nd . 
Ved d en nu a nyendte Induktor sk er denn e In d- og Ud s tillin g 
a uto m ati sk ved Hj æ lp a l' en Mek anism e, so m er vi st i Fig. 11 . 

E n b øjleform e l Fj eder a er fastgj o r t til en Me ta la rm , 
d er s ky der sig ud fra Indu k to rakse n, so m staar i lede nde 

Hl* 
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For bind else med den ene Ende a f Traad vindin ge rn e. Fj ederens 
fri e E nd e er b elastet med en Kuglevægt b, sorn Fj ederen -
ved en den given Spæ ndin g - i Rotil stand Lryld<er ind im od en 
[ra Aksen iso lerel Melalk ontakl c, der s laa r i Forbind else 
m ed T raadvindin gernes a nden End e. I RostiHinge n er a llsaa 
begge E nder af Tra advindin gerne m etallisk forenet genn em 
Fjed eren, og Traadrullen er saaledes udstillet af Kredsl øbet. 

Sættes Aksen derimod i hurtig Rotation , vil Ku glevæg-
tens Centrifugalkraft overvind e Fj ederens Spænding. Kuglen 
fjern er sig der ved fra Kontakt c, som er v ist paa T egningen, 
og den metalliske Forbindelse over Fj ederen bliver afbrudl, 
h vorved Induktorens Vindinger indgaar som en Del af Kreds-
løb el. Stiften d tj ener Lil at begræ nse Kuglevæglens Ud-
syin gnin g. 

d ... 

Signa linduktorens Vindin ger maa \'æ re af saadanne Di-
mension er , som syarer til den An vendelse, 
der sk al gøres af Induktoren. Forekomm er 
der paa Linien flere Mell emstalioner, saa al 
Strømm en samtidigt skal passere f. Eks . 

a et større Anta I para 1.le1t paa I{reds]øbP.t ind-
skudte Slutkl a pper, hvorved Totalmodstanden 
væsentligl forringes, maa Vindingern e gøres 

Fig. 11. noget tykkere for at forringe Modstanden i 
dem og saaledes forø ge Strømstyrken . Har 

det givne Kredsløb derim od meget slor Modstand , rnaa Vin-
dinge rne gøres tynd e og ta lri ge, hvorved den produ cerede 
Slrøm antager en h øj Spændin g. 

Vi ndin gsmodstanden varierer i Regelen fra 300 til 500 
Ohm . Induktorer m ed sidstn ævnte Vindin gsmodsta nd ringer 
sikkert genn em en Tota lmodsta nd af 20,000 Ohm . 

2. Klokk e n. 
F ig. 12 giver en Fremstillin g af Vækk eapparatet. Detle 

bes ta ar af en h es tes koform et El ektrom agnet e e, hvi s J ern -
kerner paavirkes af to Magneter , der - med ensartede Pol er 
re ttet sa mme Vej -- er anbragt i ringe Afstand langs med 
Kern ernes Grene. Disses fremsprin gende Ender vil ved Mag-
netern es Paavirkning faa sa mm e Polaritet. Foran J ernker-
nerne er der oph ængt et Vippea nker, som kan bevæge sig 
om Aksen a. 

Niagnetern es nederste P olend er er bøjet ind u nd er An-
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kerels Anu e, hvorved disse ligeledes paa virkes og erholde r 
sa mme Pola rilel. J ernk ernern e slræber saaledes a t fø re begge 
Ankerets Arm P. i m odsa l Retning. Saa snarl den magnetiske 
Ligevægl imidl ertid forstyrres i J em kernern e, vil Ankeret be-
\'æge sig. Gaar der en Strømimpuls fra en Signalindu ktor 
genn em Elektromagn etens Vindinger, vil den ene J ernkernes 
Polaritet forstærkes, medens den a ndens vil formindskes eller 
ma aske h elt vend es, saa at den ene Kerne vil k omm e til at 
virke stærk ere paa Ankeret end den anden . Naar Strøm-
impulserne er kraftige, samvirker Eleklromagnelkern erne i 
Reglen i at dreje Ankeret i samme Retning. Knevelen k , der 
er fastgjort til Ankeret. og føres af dette, vil som F ølge hera f 
s kiftevis blive ka s tet over til den ene og den and en Side, 
efter som 
igennem 
neten. 

der gaa r positive 
E lektrornag-

Som beskrevet und er 
Induktoren sker denne 
Strømskiften i hurtig 
Paa følge, og Knevelen 
vil paa de ved Sidern e 
place rede KlokkeskaaJe 
frembringe Ringningen . 

Afstand en mellem 
Ankeret og Kernern e 

eller nega tive Strømimpulser 

Fig. 12. 

reguleres Yed Lo Skruer i den indslillelige Del a f Slellel, l1Yori 
Ankeret h a r sit Leje. Afsta nd en er i Reglen ca. :') m m . 

To Fjedre, der er befæstet paa den im od Kern erne 
vendend e Side a f Ankeret (ikke vist paa Tegningen), sk al 
Lj en·e til a t forhindre dette i a t blive h æ ngende ved Kerne rne 
og letle dets Bevægelser. 

El ektromagnetens Modsta nd er ca . 100 Ohm. 

b. Taleindretningen. 
1. T e l e fon e n . 

Fig. 13 og 14 viser en Ericssons Haa ndlelefon . de r er e n 
Modifikation af den oprindelige I3 ellske. Den bestaar af en 
i en E bonitcylinder indsat lang, ska rptbøjet Hesteskom agnet, 
hvis Pol er er for syn el med tve nd e F orlængelser a [ bl ødt J ern, 
der hver er om given a l' en Rulle tynde, silkeomsp undne 
Kobbertraadsvindinger i den udvidede Del a f E bonithylslere l. 
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Disse Ruller er indbyrdes fo rbund en, og Traadendern e gaar 
indvendig langs Cylinderen til dennes modsalle E nd e, hvor 
de er fo rbunden hver til sin Yderk lemm eskru e. Foran Pol-
end erne befinder sig en Membran , der bes laar af en rund , 
tynd Skive af lakeret J ernblik, so m fasthold es af den lave 
paa Hylsterets Kant fastskruede Lydtrakt. Membranen bliver 
som Fø lge af dens Nærhed ved de mod den vendende Poler 
selY magnetisk og tiltrækkes af disse, saa at den faar en vis 
Bøjning ind imod dem . Denne Bøjning rn aa ikke være saa 
stor, a t Membra nen derved komm er i Berø rin g med .T ern-

Fig 13. 

kernern e, da dens fri Vibrationer deryed umuliggøres. Af-
standen bør være ca. ¼ 111111. T elefonen indsti ll es ved Hj ælp 
af de to Skruer a og b, der fas tkl emm er Mag neten til begge 
Sider a f Cylind eren. Ved Inds tillin gen løsgø res Skruerne lidt ; 
Magneten med dens Ruller ka n dereft er skydes nærm ere Lil 
eller fj e rn es fra Membranen ved Hj ælp af Skruen i End en af 
Cylind eren (vist i Fig. 14), da Skrnehulle rn e i Cy lind erens 
Sider er tilstræ kk eli gt s lor(': Lil at tillade en Forskydning. 
Sideskru erne fastk lem mes atter eft er Ind sti llinge n. 

Fo r a t bes temm e om Membranen ba r den re tle Afs ta nd 
fr a Kern erne , try kker man m ed en lill e Træ pind svagt imod 
;\f embra nen ove r Kern ern e. Plad en ska l da i rette Afs la nd 
gi \' e ga nske lidt eller. Ved Berø rin g af Pl a den med Pind en 
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mæ rk es del af Lyden megel let , om Pladen ligge r a n mod 
Kern en eller er fri. Delle ka n ogsaa iagttages ved a l føre 
Polerne af e l Batteri til T elefo nens to Yd erklemmeskruer. Er 
Membra nen fri , \'il der \'ed Slutning og Brydning af Strøm-
men fremkomm e stærk e Knæ k i T elefon en. 

Fig. 15 fremstiller et fuldstæ ndigt Lelefonisk Kredsløb . 
Naar der tal es foran Lydlragten af Telefon a, bliver Mem-
bran p sat i Svingninger af Talens Lydbølger. Disse Sving-
ninger af J ernpladen i i\llagnet r 's Kraftfelt foranl ediger til-
svarend e Forandringer i dette og fremb rin ger den ·ed 
Strømm e i den Jernkern en omgivende Traadrull e, hvilke 
Slrørnrne - saavel i Sty rke som Form - nøj e svarer 
Lil Svingningr rn e i Pladen i det m ag netiske F elt. De ved 
Talen frembra gte komplicerede m ekan iske Svingninger bliver 
saaledes omsatte til elektriske Bølgestrømme, der har nøjagtig 
den sa mme k omplicerede Bes kaffenh ed. 

· Di sse Bølgestrømme gennem-
løber Linien og passerer gennem 
T elefo n b's Rulle. Her vil de for-
a ndre Magn el o's Kraflfelt paa til-
svarende Maad e, saa at Membran en 
11 ,yi l b live m ere eller mindre til-

/J r - - - - - --- -.tvu·,e - - - - ------ - -1 a. 
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Lrukket, efter so m Magnelismen i del giv ne Øjeblik ved 
Strø mm en forøges eller formindskes , og den vil da gengive 
de sam me komplicerede m ekaniske Svi ngninge r so m de, der 
ge nn em Afga ngsapparatels Membran frembragte Strømmene. 

Modstand en T elefon ens Traadruller er 1 Reglen ca. 
125 Ohm . 

2. ;\[ikrofon e n . 
Som foran vis l, kan altsaa Telefonen beny lles baade som 

Afsender- og Mod lage ra pparat. 
For imidlertid at faa .Gyden krafligere overfør l, a n vendes 

nu altid Mikrofonen som Sender (Transmitter). 
Denn es Konstruktion er bygge l paa den Iagtta ge lse, a l 

der ved Berø rin g mellem Lo Kulstykker (eller Kul og Metal) i 
se lve 13erøringsp unklel find es en Lednin gs modsland , der va ri-
erer , efter so m Trykkel i del næ vnle Punkl er stæ rkere eller 
svagere. E r Trykket stærk ere, b liver Ledningsmodsta nden 
mindre -- og omvendl. 

Del Tryk, der ud øves ved T alens L ydbølger, e r Lil sl ræk-
ke li gl til at fremkalde saada nn e mæ rkba re Va ria tio ner , naa r 



man lader L ydhølgerne opl'a nge - paa sa mm e i\faad e som 
ved T elefonen - af en Membran , h vortil del Kul , der danner 
det løse Kontaktstykk e, er fas lgjo rl, medens det a nd el Kon-
laklslykk e fr embyder s tø rre Modstand imod Try kket. 

Ved i Strømkredsen a l' et Balleri al ind skyde en saada n 
løs Kulkontakt, vil Strømstyrken væ re und erk as tet de sa mm e 
Variationer som Trykket i Berøringspunklet og komm e til al 
staa i et vist Forhold derlil. Indskydes der en Telefon i 
næ vnte Kredsløb, som god t kan have nogen Udstræ kning, vil 
Ta len, der sæller Niikrofonens Membra n i Bevægelse og der-
ved va rierer Trykket mellem Kontaktstykkern e, gengives i 
T elefonen ved de saa ledes i sa mm e Forhold varierede Strømme. 

Der giYes en s lor Mæ ngde 
Mikrofontyper. I de fl es le af di sse, 
især i de ældre Konstruktioner, a n-
vendes - som Merlium til den 
løse Kontaklda nnelse - Kulstæn-
ger, Kulkugler ell er lignende, der 
staar i løs Berøring med fasle Kul-
eller Melalstykker. I de nye re an -
vendes i Reglen fine Kulkorn der-
til (i Almindeligh ed af udvadskel 
An Lhraci teku 1). 

Fig. 16 viser en E ricsso nsk 
Fig. 16. Kulkornsmikrofon. Ind en for Lyd-

tra gten befinder sig den vibrerende 
Membran D, der bestaar af lake rel J ernblik . Paa Midten a f 
den nes indvendige Side er h æftel en Lynd, forg yldt Kobber-
blikskive, der er fors ynet med en Del uds landsede Spidser. 
Denn e Skive udgør Mikrofon ens ene Kontaklslykk e, h vilkel 
s laar i metallisk Forbindelse med Mikrofon ens ;\letalmasse. 
P ladens Rand er omgivet a[ en sm al Gummiring for a t gøre 
Membran ens Bevægelse roligere af Hensyn til Artikulationens 
Kl a rhed. Den m etalliske Forbindelse til Metalstell el op naas 
ved en Fjeder, der -- fastskruet til Stellet - stadi gt hvi ler 
ind imod Membranen, ell.er ved en Lil denn es Ka nt l'aslnillel 
Kobberlraad . Del a ndet Konlaktstykke dann es af en udhulet 
Kul skive A, der er a nbragt inden for Membran en i rin ge Af-
s tand fra denne. Rumm el mell em disse Konlak tsLy kker er 
opfy ldt af et fint korn el Kulpulver, der hindres i a l fa lde ud 
Lil Sidern e ved en Krans a f fibrel Tøj , hvis optrævlede Rand 

' .. 
ll\'iJ er ind imod ;\1Jembran e11 ud en i nogen \'æsenllig Grad a l 
kunne hemm e dennes Vibrationer. Kul ski ven er fastgjort Lil 
en MetaHap, der er fuld stæ ndig isol ere t fra Melals telJel, og 
som Lillige med den forreste Del af Mikrofonen kan drejes 
rundt i den Arm , hvori Mikrofonen er fastgjort. Kulskiven 
har Forbindelse genn em Tappen ud til den bageste ligeledes 
l'ra Metalstellet isolerede Fjeder. Den løse Kontakt dannes 
saa ledes mell em de to Konta kts tykker genn em Kulkornene, 
der frit kunne fa lde op imod Kontaktstykkern es Flader og 
omkring Spidserne. 

Kulkorn srnikrofonen har ikke noge n særli g Regulerings-
indretning. Den er fra Fabrikken givet den Indstilling (Af-
s tand mellem Memb ra n og Kulskive), so m den skal have. 
Som bemærket vil Kulkorn ene ved Membranens Vibrationer 
undertiden pakke sig, hvorfor Mikrofonen ma a drejes om sin 
Tap, hvilket kan ske efter Løsgøring af en paa Halsen sid-
dende Stoppes kru e. Ved nogle letle Sl ag paa Mikrofonen un-
der Omdrej ningen, vi l Kornene atter løsn e sig. Kulkornene 
kan_ Tid efte r a nd en foraarsagel ved Slag eller Stød falde ud 
mellem iVI embran en og den fibrede T øjkra ns. Kontakten vil 
da efterhaanden blive ma ngelfuld , hvilket yj] give sig tilkende 
ved en skrattende Lyd , so m und er Talen endogsaa kan iagt-
tages i egen T elefo n, eller ved fuldkomm en Mangel paa Kon-
tak t. Mikrofonens Laag maa i saa Fald aftages, og efter at 
Membranen er fjernet og Kulkornene udhældte paa et Stykke 
Papir, fyldes der en passende Mængde i Kulskivens Fordy b-
ning, medens Mikrofon en holdes i va ndret Stilling. 

Forinden Paafyldningen finder Sted, maa del paases, a l 
en i Kulskivens Centrum indsa t lille Spiralfj eder, hvis frem-
springende Ende er dæ kk et af en Tøjslump, og som tjener 
Lil yderligere at afdæmpe Vibration erne a f Membranen , lwis 
Centrum den berører m ed · et svagt Tryk , befinder sig paa 
si l Sted . 

il. Mikrol'onbatleriel. 

Til Mikrofonen anvend es i Reglen et Batteri bestaaende 
ar de saakaldte tørre E lementer, h vo raf enk elte T yper har 
vist sig megel formaalstjenlige. De er i ll ere Henseender 
meget prakti ske, idel de let la de r sig fors end e og kan op-
slilles af mindre ky ndige Folie Tilmed er de renli ge, saa a t 
der sjældent sker nogen 0Yeræ tsnin g af Lamell er eller desl. 



De er imidlerlid dyre i Und erhold , da de ikke lader sig repa-
rere paa Stedet. og be lra gles i Reglen so m værdil øse, naar 
de er udtømte. 

c. De enke lte Apparatdeles Montering og 
Apparatets indre Forbindelser. 

De foran beskrevne Hoveddele af T elefo nappa ratet er 
monlerel paa el poleret Træbræt paa en saa da n Maa de, a l 
de ordner sig til et smukt sa mlet Hele og saaledes, at Mani-
pulationen kan foregaa bekvemt. 

Mikrofonen skyder sig ud øvers l oppe paa en Arm fra 
Grundfladen; T elefo nen er ophængt i en Gaffel til vens tre 
paa Apparatet, Vækk eren er indsat nede n und er Mikrofonen , 
og Induktoren har fundel Plads under en fremskydende Pull, 
der tj en er til Bekve m meli ghecl for den telefonerende. Induktor-
sYin ge t findes til h øjre paa Apparatet, og Batte riet er opsat 
nederst bag el lakeret J ernblikdække 

For at besky lle Apparatet under Tordenvej r, er der m el-
lem Klokken og Mikrofonen opsat en Lynafleder. Denn e 
beslaar af en lan g Metallamel , so m s taar i Forbindelse med 
J o rd , og to mindre Linielam eller , der i rin ge A[s la nd fra 
.T ordla mellen er a nb rag t langs dennes Ka nt, som i Reglen er 
forsynet med tandag tige Spidser. 

Ved h eftige atmosfæriske Udlad ninger er det ikke sikkert, 
a t. Ly naflederen ev ner at bortlede disse. Den er derfor for -
sy net med en Prop, ved Hj ælp af hYilken de to Linielameller 
sa mtidigt kan stilles til J ord. Ved Indsættelse af Proppen i 
et Hul kan begge Liniela mell er direkte forenes , og gennem 
Hullerne kan Liniern e skiftevis stilles Lil Jord , saa at Ly n-
a t1ederen tillige ka n gøre Tjeneste so m en almindelig Mellem-
s la lions Strømveksler, naa r Appara tet er indskucH paa en 
Enkeltledning som Mellemstalion. 

Under stærkt UYejr m aa Apparatet ikke benyltes. Bruges 
Apparatel til Mellemslation , kan det i slige Tilfælde udstilles 
ved at indsætte Proppen i et bestemt Hul. Under andre For-
hold sker del ved a t benytte et Hul , hvorved begge Linie-
la mel1 er stilles direkte til J ord. 

Det maa nøje paases , a t Proppen - efter Uvejrets Op-
hør - fl y ltes tilbage Lil sin sædva nli ge Placts, da Stationen 
ellers ikke vil kunn e vækkes. 

,, 

Ved en nyere, hyppig anvendl Form fo r Lyna lleder, er 
Liniela mellerne ers la tlede af to Skruer, der, iso lere t fr a Jord-
Ja mellen, træder ige nn em denne ; l1Yer Skrue er forsynet med 
en Møttrik (Haa nd s kru e) og disse er i fas tskruet Tilstand 
isolerel fra J ord la mellen ved ty nde, hull ede Marieglasplader. 

I Fig. 17 er der givel en skematisk Fremstilling a f Appa-
ra tets indre Forbindelser. For T ydeligheds Skyld er Mikro-
fonen ført ud til Siden i Stedet for at lad e den indtage 
sin Plad s midt for. 

T er Haa ndlelefo-
nen, M Mikrofonen , B 
Mikrofonbatteriet, Z 
og [( dettes Po lklem-
m eskruer, Induk-
lionsrullen , 0 Ga fl'e-
len, R Klokken, 111 

Signalinduktoren og l 
Lynat1ederen. Li og 
L u er Kl emm eskruer 
og til Liniern es Be-
fæstelse, J til J ord-
lednin gen , og J(f /(/ 
til Indskydning af en 
Ekstraklokke, om en 
saadan skal anvendes 
Lil Vækning i fj ern ere 
liggende Lokaler. 

Anvendes der kun 
Enkeltledning, forhin-
des Kl em meskruern e Fig . 17. 

L11 og .J indbyrd es 
ved en Lamel af :\Iessingblik, som visl paa Tegningen . 
Klemmeskruerne Kl [(/ for bindes paa sa mm e :\Iaade , na a r 
der ingen Ekstrak lokke skal indskydes. 

Ved a t betragte Tegningen vil det ses, at Gaffelen O LjP-
ner so m Veksler mellem Mikrofonen mect Induklionsrullen og 
Telefonen paa den ene Side og Signa linduktoren og Klokk en 
paa den a nden. Naa r Telefonen er oph ængt, er de to sidst-
nævnte ind stille t. 

Den indkom mende Vækkerstrøm træder ind i Apparate t 
ved L1 , gaar yed Konlakl / ind i Gaffelen 0 , ove r Induktorens 
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Fjeder (ud en om dens Vindin ge r), Lil Klokkeu i?, genn em 
denn es Vindinger, Lil Klemm eskruern e J(l I{[ og derfra Lil 
Kl emm eskruen Ltt. 

Skal der foretages Væknin g, drejes SYingel has ligL rundt , 
h vor ved Induktorens Vindinger automalisk indkobles i Kreds-
løbeL og udsend er Strømimpul ser, den ene Vej gennem Klokk e, 
f(l /(/ , Lt1 og den anden Vej gennem Gaffelens Arm, Kon-
takt / og L1. 

Al1 øfles Telefon en, brydes Gaffelens Forbindelse med 
Konlakl I , men danner ny Forbindelse med Konlakl 2. Her-
ved skabes et ny l Kredsløb i Appara leL fra Lt gen nem T ele-
fonen T, Induktionsrulle i's sekundæ re Vindinger, ti] Gafl en, 
over Kontakt 2, til L u. Enhver Strømvari a lion , der indkom-
mer i dette Kredsløb , vil saaledes bliYe h ørlig i T elefo nen T, 
der befinder sig i Kredsløbet. 

Paa Gaffelens Arm -· men isoleret fra denne - er der 
anbragt en Kontaktfjeder, so m ved Armens Bevægelser op og 
ned henholdsvis slutter og bryd er den metalliske F orbindelse 
med en anden over Gaffelen fastgjort Fj eder . 

Naar T elefonen er alløftet, dannes der Konta kL mellem 
de lo næv nte Fjedre, hvorved et lokalt Kredsl øb gennem 
J\IJikrofonen , lnduklionsrnll ens prim æ re Vindinger og Mikro-
fonbatleriet tilvejebringes . Batteriet staar a ltsaa sluttet i 
dette Kredsløb. Tales der nu foran Mikrofonens Lydtragt, 
,·il Strømmens Styrke - paa Grund af ModstandsyariaLionen 
i Mikrofonen - variere. Denn e Variation af StrømsLyrken 
gennem de primæ re Vindinger vil fremkald e tilsvarende 
Variationer af de inducerede Strømmes Slyrke i del foran 
bes krev ne sekundære Kredsløb, og da L1 og L1 1 genn em lo 
ydre Ledninger er forbunden med de tilsYa rencle Yderklemme-
skru er paa :\'lodtagerappara leL, vil SlrømvariaLionerne paa-
virke Modtagera pparaleLs Telefon. 

To Slikledninger fra Ly nafl ederens Liniela mell er er for-
bunden med de Lil Klemmeskruerne L1 og LLL førende 
Traade. 

Til højre paa T eg nin gen - lige over for Telefon ens 
Bel'æstelsesskrner - ses lo Lilsva rend e Skruer, so m und er 
ordinæ re Forhold er foreneL ved en Kobbertraad. Ved 
Samtaler paa la ng Afs ta nd er del hyppigt nødvendi gt al a n-
vende lo Hørelelefon er. 

Hj ælpetelefon en, der, na a r Apparatet ikke heny lles, op-

:301 

h ænges paa en Lil Apparalel fastgjort Ga ffel ell er Krog, ind-
skydes ved sin Snor mell em de to Ekslraklemmeskruer eft er 
Fjernelsen a l' Kohbertraad en. 

Den hevæge li ge Snor Lil T elefonen h es la a r a l' '.2 Lednin -
ger, der hver for sig er sammensat. a f en Del I.ynd e, sarnmen-
ll e ltede ell er snoede Kobberlraade. For al give Snoren Fast-
h ed er Kobberlra adene lagl uden om en Kern e ar Hamp-
lraade, og for Isol a tion ens Skyld er først hverl Ledningsbundt 
for sig og dereft er begge Bundter sa ml et omspundet eller 
omlleUet med Bomuldsga rn. 

I de nyere Apparater er den faste :Mikrofon og den al-
mind elige Haa ndtelefon ersta ttet af en let baandlerlig Haa nd-
111ikrotelefo n. Paa den nederste Ende ar et Haa ndtag er den 
sædvanlige Ku]kornsmikrofon fastgjorl, og øverst beflnd er sig 
en Høretelefon , der i Stedet for de almindelige Stangmagneter 
- for Pladsens og Vægtens Skyld - har smaa halvcirkel-
formede P]ademagn eler. Mikrofonens Kontaktplader og Mem-
bran indtager under Brugen en vertikal Stilling, der er hel-
digst for Ku lkornskontak lerne. 

For at føre Lyden ind imod Membranen , a nvendes en 
bøjet Tragt, der i Reglen er a f Gummi , indfattet i Aluminium . 
Den kan aftages, saa at Personer, der benyller Apparatet, 
kan have hver sin , hYad der ar sanitære Hensy n ofte kan 
være ønskeligt'''). Naar Haandtaget gribes a f den telefone-
rende, og Tel efo nen hold es for Øret, bellnd er Mikrofonen sig 
i passende Afstand fra den talendes Mund. 

Til Kontorbrn g er konstru eret n et udstyrede Apparater, 
de saakaldte Bordapparater. 

2. Telegrafen. 

Et T elegrafap parat bes laa r a f fø lgend e Hoveddele: 
En Nøgle, e l Relais, e l Galvanoskop, en Lynafl eder og 

et Skriftapparal, monteret paa en fælles Grundplade, under 
h vilken de nødve ndi ge Forbindelsesledninger er a nbragt. 

Nøglen er Stalionens Afsenderapparat og ved den bry-
des og sluttes Strømmen. Den bestaar af en paa en Aksel i 

[følge de nyeste Undersøgelser skal dog Smitleovcrføringen ved 
Mikrolele f'oncr væ r e meget lille. 
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Mess in gla pl ej er h vil ende Vmgls la ng. Und er Vægts tangens 
bages le Del er d er i Grundpl a rl en fas lg_ jo rL en Messin ga mbo lt 
med P h1link o11la kl , Nøg lens Hag ko nla kl , mod hvilk en Vægl-
s ta ngens Konta ktsk ru e, ligeledes fo rsy net m ed P la tink onla kl , 
hvil er ; en Fj eder h o ld er Konta ktern e sa mm en. 

Lini estrømm en led es ge nn em Konta klern e ; na a r di sse 
aa bnes, ved at Nøg len trykk es ned , brydes a llsaa Strømmen, 
og el T elegra ftegn a fsendes. 

R e l a i se l er Sta ti o nens Modiagerappara t og bes laa r a f 
en E lektrom agnet med Anker og Konta kter. E lektromagnetens 
hestesko form ed e Kern e er a f bl ødt .J ern ; dens Vindin ger a r 
silkeo m spunden Ko bhertra ad , An keret, an bragt let bevægeli gt 
om en lodret Aksel mellem J ernkernern e og fo rsynet m erl 
en Pla tinkonla kl , en Spiral(i eder, d er trækker Ankeret bo rl 
fra Kernern e og regul eres ved en ud ven di g Skrue, og end e-
lig lo Anslagsskru er, hvo rim ell em Ank ere t bevæger sig. 

Lini es trømm en ledes genn em Vin din gern e, og da. derYed 
Kern ern e bli ver magne liske, lræ kk es Ankeret over imod den 
ene Ans lagsskru e. Naa. r Liniestrø mm en brydes, ved a l en 
Nøgle trykkes ned, fo rsvind er Kernern es Magnetisme, og 
Fj edren h old er Ankeret trukket over mod den a nd en An slags-
skrue, saa læ nge Afbrydelsen Yarer . De a l" en telegraferende 
Station fo retagne Slrø mafbryde lse r hliYer a llsaa gengive t i 
Helaise t so m s maa An k erbeyæge lse r af k ortere eller læ ngere 
Va righ ed , sva rend e til Prikker og Streger. 

Bevæger Galva nosk opet s Naa l sig, saaledes at ma n d era f 
kan slutte, al der telegraferes paa Linien , med ens Relaise ts 
Ank er enten ligge r h eil still e ell e r dog ikke a rbejder t a ktfas t 
og tydeli gt , træ nge r Hela iset Lil a t reg uleres. 

G a l va n os k ope t tj ener Lil a l paavise, o m der er Strø m 
i Linien rn . m . 

Del bestaa r a l" lo opret slaaenrl e Træs la li ver , om v und el 
med silkeo rn sp unden Kobberlraad , og af en lodret h æ nge nd e 
Magnetna a l, der ka n d reje sig o m en Akse l m ed L eje i to 
m ellem Træstati ve rn e a n bragte Ops ta ndere. Akslen bæ rer 
des ud en en Viser, so m paa en Skive, a nb rag t foran Træ-
stativern e og in cl cl ell i Grade r, a ngiver , h Yo rm eget Naa len 
bevæger sig til Siden, naa r de r gaar Strø m genn em Vin din-
gern e. I O ve rde len a f Dækk assen sidder paa en lodret 
Ak sel en ko rt, va nd ret li ggend e Magnet . Ved a t dreje denn e 
ka n ma n rora ndre Magnetn aa lens S tillin g og derved inrl s lill e 

I 
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Vise ren paa N ul , naa r in ge n S trø m c irkul ere r i T raach in-
din gern e. 

Ben -eger Mag nelnaa len s ig ikke, naa r d er gaa r Strø m 
genn em Ga lva nos kopet , h ar d en Lab l s in Magne ti s me. Naalen 
lages da ud og magneti se res igen Yecl a. t s tryge dens Poler 
- Nord- og Sydenden - fra Aks len urle fler med en Staa l-
rn agnets mod satte Poler . 

Naalens Bevægelser tilkend egive r, a t d er telegraferes, sely 
o m Helaise t ikke a rbejder, og h enl eder saaledes Opmæ rksom -
heden paa, om Rela iset er i Orden. Ga lva noskope t vise r 
iøYrigt, om de r er F ejl , og o rn Strø ms ty rken er norm a l m . m. 

L y n a fl e d e r e ska l forhindre, a l d e elektri s ke Strø m-
ninger, der ka n opstaa i T eleg rafl ednin ger under Tord en vejr, 
Yirk er fors ty rrend e ell er øde læggende paa Appara te rn e. 

Ved Sk r ift a pp a r a t e l o mda nn es Rela isa nk eret s s maa og 
svage Bevægelse r til krafti ge Ankerbevæge lser, de r ka n give 
lydeli g Skrifl og h øres i T elegra flok a let. 

Naar E lek tromagneten tiltrykker An k erel, trykker S tiften 
P a pire t ind i en Rille i Va lse n og frembringer el ophøjet 
Mærke i Strimlen , naa r Hjulværket sa mtidig er udløst ; d a 
Ankeret er tiltrukket saa læ 11 ge Relaisea nk eret lukker Kon -
ta kt en, trykker Stiften a llsaa kortere ell er længere Mærk er i 
P a piret - P rikker ell er S trege r -, ert erso m Lini esl rømmen 
er brudt i kortere eller læ ngere Tid . 

Morses Alfa bet, der er inlernali ona ll, lage r sig saa ledes ud : 
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FORTEGNELSE 
over 

Leverandører til danske Privatbaner Jernbanemateriel m. m. 

Accum ulatorer ........ . . 
Se Side 

308 
313 
308 

Acetylen-dissous 
Acetylen-dissous 
Arma turer for 

Da mp 
As betosvarer 

Belys ning .. 
over hedet 

310 
310 

Au togen-S vej sea p pa rate r 311 

Benzol E lektro Lokomotive r 309 
Billette r 307 
Billets tempelmaskin er . 307 
Bolte . . 316 
Bomanlæg 
Briketter 
Bdnl 
Brobygninger . . . 
Buffer ... . . 

314 
310 
311 
316 
312 

Bø ffelhuder til Jernba nevogne 313 
Bøjler til Telefon a nlæg . . 308 

Cylinder lie 311 

Drais iner-M otor 313 
Drejeski ver ... ..... . .. . 313 
Dri vremme . ....... 310 

E maill e fo r ve r . . . . . . . . . . ' . 311 

Fjed re . 312 
F løj ter . . 307 
Fy rkasser 309 

Godsvogne til Udl ejning 312 
r.rave mas kiner 31() 

Haa ndtrykkeri ..... . . . . . 
Ha a ndredskaber 

Ilt ..... 
Isola tor er . 
Ildkasseplader . 

Se Side 
307 
308 

313 
308 
309 

J ernbanevogne. ........... 312 
Jernbroer . . . . . . . . . . . . 314 

Kedelmateri a le . 309 
Kloakgods . . 316 
Kraner . . . . . . . . 31 3 

Landm aaler stokke 308 
Lokomotiver . . .... . 308-309 
Lokomoti vkedelrepara tio ner 309 
Lo komoti vkedelr ør . . 309 
Lokomoti vrør a f E lektro Staa l 310 
Lys ko pi erin g ..... 

Male rva rer 
Maskin olie . 

307 

311 
311 

Maskinpaknin ger . 310 
Metalle r for o verh edet Dam p 310 
Metaltraadsla mper til Togbe-

lysning . ..... .. . 
Murbu er, ild fas te .. 

Pengeskabe ... 
Peronindl'atninger ........ . 
Peronvogne . 
Plysc l I Lil J em ba nevogne 
Prese nn inge r . 

20 

313 
310 

307 
31ti 
307 
313 
31 3 



Se Side 

Prolokoller . . 307 
Pudserekvisitler . 310 

Ha ngernn lmg, melrn ni skc. 3 13 
Regnemask iner 307 
Reproduktion af Tegninge r 307 
Rør . 316 

Signalanlæg . 314 
Signallanterner . 314 
Signeter . . . 307 
Skemaer 307 
Skinner . 315 
Skrivemaskiner . . 307 
Slanger af Gummi og Metal 310 
Slibeski ver, Caborunclum og 

Elektrit . 310 
Smedegods . . 
Smørekasser . 
Smøreolier .. 
Solignum . . . 
Spiger .. 
Sporløftere . 
Sporskiftemateriel 
Staal 
Staa lbj ælker . 
Staa lstøbegods . 
Stempler . . 
Stoppebomme . 

. 314-315 
311 
311 
316 

. . 315-316 
314 
314 
314 
315 

. ...... 314-315 
307 
:114 

Sækkevogne ....... . .... . . 307 

T achometre 311 

Se Side 
Taglæk ningsma teriali er . . 316 
Telefoner og Telefondele .. 308 
Telegrafappara ter . 308 
Telefon- og Teleg ra flraacl . 308 
Tipvogne 313 
Togbelysningsanlæ.g med Dy-

namo og Ba tteri . . . 313 
Togbelysningsanlæg med Bat-

teridrift.. . .. .... . 313 
Trollier . 313 
Tvist . 311 

Udrangeret Materiel købes 311-312 
Uddyb ningsmaskin er. 316 
U nderlags pl ade r 315 
Uniform shuer . . . . . . . . . . . . 307 

Vacuumbremser 3 10 
Vandstandsglas 310 
Va rehusra mper . 316 
Ve ntilatorer 314 
Vognla kker . . . . . . . . . . . . 311 
Vog ndetailler . . . . . . . . . . . . . . 312 
Vognreplacerer . . 312 
Vægte.. . 308 
Værktøjer 310 
Værk tøjsmaskin er . 3 10 

'v\laggonolie . . . ...... 311 
Waggonskydere .. . . ... . . . 313 
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Jernbanebilletter. 
Herma nn RalJ'e l, Kej serga de 2, Københav11 . 
C. Scbønemann , Ny borg. 

Billetstempelmaskiner. 
Herma nn Raffel, Kejser gad e 2, København . 
J acob Nie lsen & Co ., Adelgade 17 , København . 

Skemaer og Protokoller. 
P. Hansens Bogtrykkeri , Maren Turisgade, Aalborg. 
C. Schønernann , Nyborg. 

Skrivemaskiner og Tilbehør. 
L. Kristensen , Vestergade 27 , Københa vn (Rernington Skrive-

maskine) . 
Carl Winth er, Højbroplads 19, København. 

Regnemaskiner. 
Ca rl \Vi nth er, Højbroplads 19, København. 

L yskopiering. 
Atelier Friis , Møn tergade 12, Københa vn, Telefon Byen 1208 . 

Reproduktion af Tegninger (Fotolitografi, Zinktryk, 
Lystryk.) 

Atelier E lektra , Veste rgad e 29, København (Telf. 10220). 

Stempler, Signeter, Haandtrykkeri o. I. 

C. rP · Matlal , Kloslerslræd e 10, København . 

Uniformshuer. 
A. Mu chi tscb, Ves lergade 7, Aarhus . 

Ranger- og Signalfløjter og andre Slags Fløjter. 
C. W . Bøtlern , Signa lf:l øjtedrej eri , Esbjerg, (a lm . Sign a lfl øjter 

til Tog- og Pl adspersona let, 50 Øre pr. Stk .) 

Pengeskabe, Sækkevogne, Perronvogne. 
\V. J.. Be rg, Am erilrnvej 22. København . 
• J acoh Nirlsen & Co ., Arl elgad e 17 , Københ a vn . 



Alle Slags Vægte. 
Vi' . .l. Berg, Væg Lfab rik an'l, Arn erikavej 22 , Købe nh av n. 
J aco b Nielsen & Co. , Adelga de 17 , København. 

Telefoner og Telefondele. 
Ma schin enl'a brik Bruchsal A. G. ,·orm , Schnabel & Henning, 

Bruch sa l, ved Ingeniør Carl Holterm a nn , Amaliega de :l4-, 
Køben hav n K. 

Hell ese ns Enke & V. Ludvigse n , Aldersrogade I\ Københ av n . 

Telegrafapparater. 
Maschin enfabrik Bruchsal A. G. vorm, Schnabel & Henning, 

Bruchsal, ved Ingeniør Carl Holtermann , Amali ega de 84, 
København. 

Isolatorer og Bøjler. 
Louis Pou lsen & Co. , NyhaYn 11 , Københa v n. 

Telefon- og Telegraftraad. 
E rn st Meyer , Chr. IX . Ga de 8, Københa vn, (F elten & Gni l-

lea um e, Carlswerk). 
Herm a nn Raffel, Kejsergade 2, Kø benha vn . 

Accumulatorer. 
A/ S Accumulator-Fabriken , Berlin-Hagen i Vir., ln geniør-Al'-

delin g, Københav n, Vesterbrogade 342. 

Landmaalerstokke og alle Slags Haandredskaber 
(Fyrskuffer, Slaggerskuffer o. s. v.) 

Th. Marstrands Eft., Arnerika vej 22 , Københav n. 

Acetylen-dissous Belysning. 
A. Boas, Havnegade 46, Københa vn. 

Lokomotiver. 
A/S Sofus Berendsen, Gl. Torv 24, København. 
A. Borsig, T egel, Berlin , Repr. : Ca rl Ba ye r, L. Strandstræde, 

København. 
Poul Coh r t, Aarhus. 
Henschel & Sohn , Cassel, Repr .: Hermann Ralfel, Kej sergade, 

Køben hav n . 
A/S J ern kontoret, Nørrevold gade 30, Kø benha vn (Soc. An. 

John Coch erill , Serai ng). 

. , 

in ge ni ø r Andr. Vang, Gruls Alle 5, He ll e rup . 
Hannoversche Maschinenbau Actien-Gesellscba fl , vonu , Georg 

Eges lorff, Hannover-Linden, ved Ingeniør Ca rl Holler -
ma nn , Ama liegade 34, København. 

Arn . Jun g, Jungenthai, Repr.: Poul Cohrt, Aarhu s. 
Lokomolivfahrik Krauss & Co" Mi_1n chen, Repr. : C. Vi lh . 

1ielsen , Vinkelvej 2, København. 
A. C. Lemvigh-Miiller, Kronprinsessega de 26, Københ av n. 
J . A. Maffei , ~ff111chen , Repr. : V. Løw ener, Vesterbrogade U B, 

Københav n. 
Ernst Meyer, Chr. IX. Gade 8, Københ av n, (F. Schichau, E l-

bing). 
Nydq vist & Holm , Trollhå lta n, Sveri ge, Repr.: Emil Lassen , 

Løngan gsslræde, København . 
Louis Poul se n & Co., Nyhavn 11 , København . Repr æsentanter 

for Usin es Metallurgiques du Hainaut a Co uill e l, Belgien . 

Benzol-Elektro Lokomotiver. 
Hepræse nlanl for Ley lands Motors Lld, Søren Høgh, Gl. Konge-

vej 1, København . 

Reparation af Lokomotivkedler. 
M askinfabriken Phønix, Od ense. 

Ildkasseplader. 
A/ S Sofus Berendsen , Gl. Torv 24, Køben h av n. 
Hermann Ra fl'el, Kejsergade 2, Københ avn . 

' 
Kedelmateriale. 

A/S Sofus Ber end se n, Gl. Torv 24, Københ av n, 
P . G. Munck, Vestergade 16, Køben haYn . 
A; S J ernkontoret, Nørrevoldgade 30, København 

John Cocheri ll , Seraing). 
(Soc. An . 

Fyrkasser· af Kobber eller blødt engelsk rustfri Staal. 
Søren Høgh , Gl. Kongevej 1, København. 
Hermann Raffel, Kejse rgade 2, København . 

Lokomotiv-Kedelrør. 
M. 1. Grønbech & Sønner, Ama liegade 9, København. 
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Lokomotivrør af Elektro-Staal. 
Søren Høgh, Gl. Kongeyej 1, KøhenbaYn . 

Ildfaste Murbuer til Lokomotiver. 
William Boas, Ny Toldbodgade 15, København . 

Vacuumbremser efter Hardy's System. 
Herlllan11 Raffel , Kejsergade 2, Københan1. 

Værktøjsmaskiner, Værktøjer, Staal 
(spec. Værktøjsstaal). 

Søren I-lGgh, Gl. KongeYej 1, Københa\'n . 
V. Løwener, Vesterbrogad e 9 B, KøbenhaYn . 
A/S Tielsen & V,Tintbers Værktøjsmaskinfabrik , Blegdamsvej 

oO, København . 
Carl Ni lsson, Amaliegade 36, København . 
Louis Poulsen & Co ., Nyhavn 11 , København. 
Scbu chardt & SchC1ttes Filial , E. Kraft, Nørregade 7, Københ. 

Caborundum og Elektrit Slibeskiver. 
Søren Høgh , Gl. KongeYej 1, Kø benhavn . 

Drivremme. 
Berg & Friis, Københav n. 
V. Løwener, Vesterbrogad e \-) B, København . 
F . Reddaway & Co. , Manchester - Hamburg. 

Filia l for Danmark ved Max Odevahn . 
Repræsenteret ved Ma x Odern hn & Slenberg Hesse l, 

København . 
Læderremme, Balalaremm c, Karn elha ars remm e. 

Maskinpakninger, Asbestosvarer, Pudserekvisitter, 
Slanger af Gummi og Metal, Vandstandsglas. 

Carl Ni lsson, Ama li egade 36 , Københa vn. 

Armaturer og Metaller for overhedet Damp. 
Repr. for 1V[essrs J. Hopkinso n & Co. , Ltd , Huddersfi eld , Eng-

land , Søren Høgh, Gl. Kon gevej 1, København . 

Stenkuls-Briketter. 
Ca rl Nordslrand , København . 

i) 11 

Tvist. 
Bang & Pingel, Købe nhav n. 
L. C. Gla d & Co., Køben havn. 
Carl Nilsso11 , Ama li ega ct e 36, København . 

Maskin-, Cylinder- og Waggonolier. 
L. C. Glad & Co. , Københa vn. 
A. Glahnsons Eft. , A/ S, Amaliegade 21 , København . 
Carl Ni lsson , Amali egade 36, København . 
Chr. E. Mathi esen & Odevahn , København . 
Alfred Olsen & Co. , Kvæstbusgade 3, København. 
A. J. Rasmussen & Co ., Ny Toldbodgade 29 , København . 
Vacuum Oil Comp. , Frederiksberggade 1, København . 

Smøreolier. 
L. C. Glad & Co. , Køhenha vn . 
Vacuum Oil Comp., Frederiksberggade 1, København . 

Smørekasser. 
Chr. C. Ra hr & Co. , Ves tervoldgade 3 1, København. 

Tachometre (Hastigh edsmaalere). 
Ernsl Meyer, Cbr. IX. Gade 8, Københ av n. Deula VVerk e, 

Berlin . 

Autogen-Svejseapparater, Brint, Ilt, Acetylen-dissous. 
A. Boas, Havnegade 47 , København . 
Hermann Raffel, Kej se rgad e 2, København . 

Malervarer. 
Chr. Harler, ør revo ld gade 23, Københa vn. 
A. StelJing, Gl. Torv o, Køben havn. 

Vognlakker og Emaillefarver. 
Molyn & Co ., Rotlerda 111 , Genera lagent for Danmark og Norge: 

Cbr. Harler, Nørrevo ldgade 23, København . 
A. Stelling, Gl. Torv 6, Københa vn. 

Udrangeret Materiel: (Lokomotiver , Vogne, Skinner, 
.T ern , Gummi o. des!.) købes af: 

Fhv. Le\'in & Sønners E ft erJ l. , A/ S Anders .J . Andersen, Kø 
benhavn Ø. , Telegramadr. : »Leopold «. 



P eterse n & Albeck, 13 1egci a ms \" ej \J8, Københa vn. T elegram-
adresse : P al beck. 

Jernbanevogne. 
I ngeniør Carl Hollerm a nn , Amali egade 34, Københav n . 
Herma n n Haffel, Kejsergade, København (13 res lauer A/ G !'i.i r 

Eisenbah nwagenhau , Breslau). 
A. C. Lemvigh-Miiller, Kronprin sessegade 26, Køben havn . 
Ern st Meyer , Chr. IX. Gad e 8, Kø benhavn, (Vlage nbau Ak lie11 -

Gesell schaft, \Vis ma r). 
I ngeniør And r. Va ng, Gruts Alle 5, Hellerup . 
Waggonfo briken »Arløf«, Arløf, Sverige. 

Udlejning af Godsvogne. 
\Vaggonfa b riken »Arlø l'«, Ar løf, Sve rige. 

Vogndetailler, Hjulsæt, Hjulbandager, Aksler m. m. 
A/ S Sofus Ber end sen , Gl. To n · 24, Københa \' 11 . 
Pou l Cobrt, Aa rhu s. 
Anton E igtved , Københ a rn , Rep r. l'o r Oberbi lker Slabl werk , 

Di'1sseldorff. 
M. J . Grø nbech & Sønn er , Ama liega de 9, Købe nhavn . 
P . G. Mun ck, Ves tergade 16, Køhenh a \'11. 
V. Løwener, Ves terbrogade 9 B, Kø benhav n. 
A/ S J ernkonto ret, NørreYold ga de 30, Københa vn (Soc. An. 

Jo hn Cocherill , Sera in g). 
A. C. Lem vigh-M i'tl le r, Kronp rin sessega de 2l-i, Kø benha vn . 
Lo uis Pou lsen & Co . Nyh avn 11, Københav n . 
Herm a nn Raffel, Kejserga de 2, Københa vn. 
Pou l Stok kebye, Kø benhav n, Repr. fo r Bochumer Verein l'or 

Bj ergindus lri og Sta::tlJa brik ation , Boch um , \Ves lfa len . 
Ingeni ør Andr. Van g, Gruts All e 5, Hellerup . 
\Vaggonfa b riken »Ar løf «, Arlø f, Sverige. 

Buffer og Fjedre. 
Brenn e Ha ngarter ved N. A. Schørring, Københ a vn . 
Poul Cohr t, Aarhus . 
P. G. Munck, Ves tergade 16, Kø benhavn. 
Herm a nn Raffel, Kejse rga de 2, KøbenhaYn . 

Vognreplacerer. 
Herma nn Ra ffel, Kejsergade 2, Kø benhav n. 

I) . , 

Plysch og Bøffelhuder til Jernbanevogne. 
A/ S C. O lesen , Højbrop la ds 5, Kø ben lrnYn. 

Togbelysning med Dynamo og Batteri. 
Da nsk Akliesels ka h Siemens-Sch uc ke r l, Københ av n. 

Togbelysningsanlæg med Batteridrift. 
Da nsk Aktiesels ka b Siemens-Sehuckert, Københ av n . 

Metaltraadslamper til Togbelysning (Tantal- og 
Wotanlamper). 

Da nsk Akti eselskab Siem ens-Schu ckert, København . 

J ernbanepresenninger. 
H. Halmøe, Nyhavn 31, Københav n . 
Chr. Mø ller , Am aliegade 43, Københa vn. 
A/ S C. Olesen, Højbrop la ds 5, Københa vn. 

Tipvogne. 
A/S Sophu s Berendsen , Gl. T or v 24, København . 
Herm a nn Raffel, Kejsergade 2, Køb enha vn . 
Ingeni ør Andr. Va ng, Gru ts Alle 5, Hellerup. 

Draisiner-Motor. 
Søren Høgh, Gl. Ko nge vej 1, Københ a Yn . 
V. Løwener , Ves terb roga de 9 B, Køben ha vn . 
Hermann Ha ffel, Kejsergad e 2, Københ av n. 

Trollier. 
Ma skinfabrik en Phø nix , Od ense. 

Mekaniske Rangeranlæg og Waggonskydere. 
In gen iør cand . poly l. O ve J. Meyer , Slo tsholmsga de 16, Kø-

benh avn . 

Kraner og Drejeskiver. 
Kastru p Maski nfabrik , Kas trup . 
In ge niør cand . poly t. 0Ye J . Meyer , Slo lsholm sgade 16, Kø-

benhavn . 

Ilt, Brint og Acetylen-dissous. 
A. Boas , Havn ega de 47, Kø benh av n. 
Herm a nn Ra fl'e l, Kejse rga de 2, Kø henh aY n. 



Sporskiftemateriel, Jernbroer. 
Kastrup Maskinfabrik , Kastrup . 
Maskinfabriken Phønix, Od ense. 
Tngeniø r can d . pol y t. Ove J . Meyer , Slotsholmsgade 1G, Kø-

benhavn . 
Hermann Raffe l, Kejsergade 2, København. 

Signalanlæ g. 
Kastrup Maskinfabrik , Kastrup . 
Maschinenfabrik Brnchsa l A. G. vorm , Schnabel & Henning, 

Bruchsal, ved In geniør Ca rl Holterm an n, Am a liegade 34, 
København. 

. Maskinfabrik.en Phønix, Odense. 
Ernst Meyer, Chr. IX . Gade 8, Københ av n, (A/ B Søderte]ge 

Verkstader, Sødert elge). 
In geniør ca nd . pol y t. O ve J . Meye r, Slotsho lmsga de 16, Kø-

benhavn . 
A/ S Sophus Berendsen, Gl. Torv 24, København. 

Ventilatorer, Signal- og Belysnings lanterner. 
F. F . A. Schulze ved N. A. Schørring, København. 

Stoppebomme, Sporløftere. 
A/ S Sophus Berend se n, Gl. Torv 24, Københ av n. 
H ermann Raffel , Kejserga d e 2, KøbenhaYn . 
Chr. C. Rahr & Co ., Vester vo ld gade 31 , Køben h av n. 

Bomanlæg. 
A/ S Sophus Berendsen, Gl. Tor\' 24, Københa vn. 

Smedegods og Staalstøbegods . 
A/S Sophus Berendsen , Gl. T or v 24, Købe nhav n. 
Poul Cohrt, Aarhus . 
Søren Høgh, Gl. Kon gevej 1, Københav n. 
A/ S J ernkonto re t, Nørrevoldgade 30, Købe nh avn 

John Co ckerill , Seraing). 
V. Løwener. Vesterbrogad e 9 B, Købenba\' n. 
P . G. Mun ck , Vestergade 16, Københ av n. 
Th. Marstrands Eft. , Amerik avej 22 , Køb e11h a \'11 . 
H erm a nn Ra ffel, Kejsergad e 2, KøbenhaYn . 

(Sor . An . 

31 ;) 

Staal- og Væ rkløjskompagni el, A/ S, StHdiestræde 36, Køben-
ha vn . 

Staal. 
E leklro -Slaal , Chrorn-N.ickel-Slaal , Vanadiun1-Staa l, Ma ngan-

Slaal , Hurli gdrejes laa l MUSHET sa ml andre specia le 
Staallegeringer forud en svensk Bessemer og Martin Staal , 
føres paa Lager ell er leveres med kort Varsel. Vej led-
ning ang. en passende Staalsort for Øj em edet meddeles 
gerne fra Firmae t : Søren Høgh, Gl. Kongevej 1, Køben-
havn. 

V. Løwener, Ves terbrogade 9 B, København . 
Staal- og Værktøjskompagniet, A/ S, Studies træde 36, Køben -

havn . 
Staalbjælker . 

A/ S Sophus Berendsen, Gl. Torv 24, Københ av n. 
P. G. Muncl< , Vestergade 16, København . 

Skinner. 
Carl Bayer, L. Strandstræd e, Københavii . 
A/ S Sophus Berendsen , Gl. Torv 24, København . 
A/ S Jernkontore t, Nørre\'O ldgade 30, Køb enhav n (Soc. An. 

Joh n Cockerill, Seraing). 
A. C. Lemvigh-Mftl ler, Kronpri nsessegade 26, Kø benhavn. 
Levin & Sønners Efterfl., A/ S Anders J . Andersen, Køben -

navn Ø ., T elegramadr.: ,, Leopo ld «. 
Petersen & Albeck , Ryesga de 95, København . Telegramadr. : 

Palbeck . 
Louis Poulsen & Co. , Nyhavn 11 , København . 
Hermann Raffel, Kejsergad e, København . 
Ingeniør Andr. Vang, Gru ts All e 5, H ell erup. 

Underlagsplader. 
Carl Bayer, L. Strandstræ de, København . 
A/ S .Jernkon toret, Nørrevoldgade 30, KøbenhaYn (Soc. An . 

Joh n Cockeri ll , Seraing). 
A. C. Lemvigh-Miiller, Kronprinsessegade 26, København . 
Hermann RafTel, Kejserga de, Københ avn. 

Spiger. 
C:wl Bayer , L. Slrandslræ de, KøbenhaY n. 



A/ S Sophus Berendsen, Gl. Torv 24, København . 
P . G. Munck, Vestergade 16; KøbenlrnYn . 
A. C. Lemvigh-Miiller, -Kronprinsessegade 26, København . 
Hermann Raffel , Kejsergade, København . 
Staal - og : ' ærktøjskompagniet, A/S, Studiestræde 36, Køben -

havn. 
Ingeniør Andr. Vang, Gruts Alle 5, Hellerup. 
A/ S Vejle Bolte- og Møttrikfabrik, Vejle. 

Bolte. 
Bang & Pingel, J ernbanegade 1, København . 
A/ S Sophus Berendsen , Gl. Torv 24, København. 
A. C. Lem vigh-M uller, Kron prinsessegade 26, København . 
He1:mann Raffel, Kejsergade 2, København. 
Ingeniør Andr. Vang, Gruts Alle 5, Hellerup . 
A/ S Vejle Bolle- og Møttrikfabrik, Vejle . 

Perronindfatninger og Varehusramper. 
Ingeniør Møller & Lehmanns Patent : Saabye & 0. Lerche 

Kastrup. 

Brobygni~ger, Grave- og Uddybningsmaskiner. 
fn geniør Andr. Vang, Gruls Alle 5, Hellerup . 

Tagtækningsmaterialier. 
Icopa l & Tagpix, Akts . .Jens Villadsens Fabriker, København . 

Solignum (engelsk Trækonserveringsstof i 10 Farver). 
Carlsen & Plenge, Kronprinsensgade -l- , København K 

Rør, Kloakgods. 
Bang & Pingel, .J ern h~a nega cl e 1, København . 
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