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Nr. 8 B. 

Uddrag 
af 

Landstingets Betænkning over For slag 
ti l Lov om Statsbanernes Ordning. 

So m det vil være bekendt, afgav 
Landstingets Udvalg sin Betænkning den 
27. Marts d. A., hvorved det maa ·be-
tragtes so m sikret, at de forelagte Forslag 
bliver oph øjede til Lov endnu i inde-
værende Samling. 

Naar man vil have. et Overblik over 
de foreløbige Resultater, L okomotiv-
personalet genn em sin Organisation har 
at opvise i Løospørgsmaalet, maa man 
lægge Betænk-
ning af 15. Juni 190 l til Grundlag. 

Som det vii eri nd res, henførte Kom-
mi ssionen L okoDlotivførern e til ede Løn-
niogsklasse med en Begynd elsesløn af 1500 
Kr. aarlig, stigend e hvert 4d e Aar med 
150 Kr. indtil øn Slutløn af 2100 Kr. 
Denne L ønsats lyk kedes ' det ikke at 
hæv e vpd R egerin gsforslaget af 3lo Januar 
1902, ligesom det af Folketinget i An-
ledning af dette Forslag nedsatte U d-ralg 
lod det have sit Forblivende herved. 
Ogsaa i Regeringsforslaget af 12. Nov. 
1902 opførtes L okomotivfø rerne med den 
af Kommissionen foreslaaede Lønsats, 
hvorimod Ministeren for offentlige Ar-
bejder under Forhandlingerne med det i 
denne Anledning af L andstinget ned-
satte Udvalg har stillet Æ ndringsforslag 
om at dele Sde L ønningsklasse i a. og b. 
og henføre Lokomotivførerne under a. 
med en Begyndelsesløn af 1500 Kr. aar-
lig, stigende hvert 4de Aar med 200 Kr. 
indtil en Slutløn af 2100 Kr. og givet 
dette Ændringsforslag følgende Moti-
vering: 

Æ ndringsfo rs lag Hr. 20, sti ll et af 
Ministeren for offentlige Arbejder, ti l-
traadt af IT d valget tilsigter en Forhøjelse 
af Alderst illæg fra 150 
Kr . ti l 200 Kr , dog saaledes, at de i 
Sttldet fu r 4 Alderstillæg a 150 Kr. faar 
3 a 200 Kr., hvo rved Slutningslønnen 
fo rbliver ufo randret. Ansættelsen som 

15. April 1903. 

Lokomotivførpr naas som Regel saa sent, 
at det vil være de fle ste umuligt at tjen e 
de 21 AaT, der kræves for at det 4de 
Alderstill æg kan faa Betyd ning ved 
P ensionsuøregnin gen . Forhoje lsen af 
Alrterstillægene vil ogsaa betyde en 
beskeden Lønningsforbedring, 
der under Hensyn til Lokomotivførernes 
opslidende og an svar sfulde Gerning synes 
i sæ rlig Grad velfor tj ent. 

Med Hen syn ti l Milepen ge omforan-
dres disse til Kørepenge og forhøjes til 
1,2 Øre pr. Kilometer, h vilket betyder 
1 Ø r e m e r e p r. M i1.Natpenge ydes 
som hid indtil ' m ed 20 Øre pr. Time, 
berpgnet for Tid srum met fr a K l. l l, O O 
Em. til Kl. 5,00 Fm., i hvilket 

ifølge Tjenesteford el in-
gen entm ma a gøre Tjeneste e II e r 
o v e r n a t t e u d e n f o r H j e m m e t. 

Af henfør tes 
Lokomotivfyrbødern e til 13. Lønnings-
klasse med en Begyndelsesl øn af 960 Kr. 
aarlii!, stigende med 90 Kr. hvert 4de 
Aar indti l en af 1410 Kr. 
l Kørepenge ydes 1),6 Øre pr. Mil 'lg i 
Nat.peng e 12 Øre pr. Time. 

Ved det af R egeringen under 31. 
Januar 1902 i Folketinget fr emsatte For -
slag lykkedes det at faa henført Lokomo-

t il 121e Lønningsklasse, 
hvorved det eoe Alderstill æg (de t første) 
faldt bort og Nlitpen ge ydes mer! 15 Øre 
pr. Time, meden s Kørepengene forblev 
uforand ret, hvilket Let,yder en Forhøjelse 
af Begyndelsesløn nim paa 90 Kr. og en 
For højelse af Natpengene paa 3 Øre pr. 
Time. Det af Folketinget i Anledning 
af dette Forslag nedsatte Udvalg lod det 
have sit Fo rblivende he rved . 

Ved det af Regeringen under 12. 
Novem ber 1902 i Landst inget fremsatte 
Forslag lykkedes det atter at faa indført 
den For bedr ing, at de fireaarige Tillæg 
for højedes fra 90 t il 108 Kr., medens 
saavel Køre- som Natpenge forbleve ufor-
andrede, hvilket betyder, at. Slutløn nin-
gerne forhøjes fr a 1410 til 1482 K r . 

Det af Landstinget i denne Anled-

3. Aargang. 

ning nedsatte Udvalg lod det have sit 
Forblivende herved . 

Summen af de indvundne R e!<ultater 
ser sammen still et sIlaledes ud: 

For Lokomot ivførerne : 
Nuværende Løn: 

1350 til 1800 Kr. , sti gend e med 150 Kr. 
pr. Klasse i 4 Klasser ette r Opryk-
ning. 

Nuværende Milepenge : 8 Ør.e pr. Mil. ' 

E fter Kommi ssion sforslaget : 
1500 Kr., efter 4 Aars Tjen. 1650 Kr. 

S 1800 
12 
16 

Kørepenge: 1,2 Øre pr. Km. 

1950 
2100 

E fter det fore liggende Forsiag: . 
1500 Kr., efter 4 Aars Tjen . . 1700 Kr. 

8 - 1900 -
12 - 2100 -

Kørepenge: 1,2 Øre pr. Km ., 9 Øre 
pr. 

(Natpengenes Størrelse er bibeholdt 
gennem alle Forslagene). 

. For Lokomotivfyrb.øderne : 
Nuværende L øn: 

900 til 1200 Kr., stigende med 150 K r . 
pr. Klasse i 4 Klasser efter Opryk-
ning. 

Nuvæ rende Mi lepenge : 4 Øre pr. Mil. 
Natpenge: 15 Øre pr. Time. 

Efter Kommissionsforslaget : 
960 Kr. , efter 4 Aars Tjeneste 1050 Kr. 

8 1140 
12 
16 
20 

Kørepenge: 0,6 Øre pr. Km. 
Natpenge: 12 Øre p r. Time. 

1230 
1320 
1410 

Efter det fo religgl'nde Forslag: 
1050 Kr. , efter 4 Aa rs Tjeneste 1158 Kr. 

8 1266 
12 
16 

1374 
1482 



Kørepenge: 0,6 Øre pr. Km. - 4,5 Øre 
pr. Mil. 

Natpenge : 15 Øre pr. Time. 

Naar man vil søge Kilden til de for 
Lok.omotivpersonalet ind vundne For-
bedringer, maa det staa ethvert Medlem 
af vor Organisation klart, at vi, ihvorvel 
Idealet langt frll. er naaet. staar i pn stor 
Taknemmelighedsgæld til Hs. Ekscellence 
Trafikministeren for den Vel villie og 
fforstaaelse af Stil-
"Jing, der, saavel ved Fremsættelsen af 
Lovforslagene som ved Furhandlingerne 
i UdvalgE'ne, har givet sig Udtryk i de 
foresl&&ede Forbedringer, 

Alderstillægeoe, der i Forhold til 
Klasseoprykningen i sig selv betyder en 
overordentlig stor Forbedring, regnes fra 
Ansættelsesdagl:ln i den paagældende 
Lønningsklasse, for aaa vidt denne er den 
første i en Maaned, i modsat Fald fra 
den første i den paafølgende Maaned. 
Ved Overgangen til en anden Stilling 
i samme eller i en lavere Lønningsklasse, 
bevarl's den i den tidligere Stilling ifølge 
Tjenestetiden erhvervede Ret til Alders-
tillæg. 

Hfis nogen, udenfur Tilfælde, hvor 
særlige Omstændigheder foreligger, ved 
at furflyttes til en anden Stilling, kom-
mer pas lavere Løn end den, han oppe-
bar i den tidligere S Lilling, godtgøres 
Forskellen ham som personligt Tillæg, 
indtil han i den ny Stilling fed Alders-
tillæg maatte opnaa samme Lønnings-
indtægt, som han havde i den tidligere 
Stilling. 

For saa vidt der ved tidligere givne 
Lønningsbestemmelser er tillagt nogen, 
som ved nærværende Lovs Ikrafttræden 
er a9sat i Statsbanernes Tjeneste, bedre 
Lønningsvilkaar end dem, der ved denne 
Lov tillægges den af ham beklædte Stil-
ling, beholder han hine Vilkaar, Saaledes 
st Forskellen i Indtægt godtgøres ham 
som personligt Tillæg, der' dog bortfal-
der, naar han efter nærværende Lov har 
opnaaet samme Lønning som tidligere. 
Ven Opgørelsen af den hidtil hafte Løn 
medregnils midlertidige Lønningstillæg 
med det af vedkommende se'nest oppe-
baarne Beløb. 

Med Hensyn til Pensioneringen kan 
i Korthed snføres. følgende: 

Ret til Pension opnaas, naar man 
ved Afskedigelsen er fyldt 35 Aar og 
har været ansat i pensionsberettiget 
Stilling i 10 Aar. Af Lønningsindtægten 
(0: den faste Løn med Alderstillæg, per-
sonlige Tillæg og Kørepenge, der for 
Lokf, sættes til 500 og for Lokfrb. til 
260 Kr. asrtig) afkortes 5 pCt. til 
.Pensionering, Ved Beregningen af Pen-
sionen medregnes de første 10 Tjeneste-
aar ikke, men beregnes iøvrigt efter ved-
kommendes Tjenestetid som fast ansst 

efter d e t fyldte 25. A a r, og 
e,fter Gennemsnitsbeløbet af Lønnings-
indtægten i de sidste 5 Aar før Af-
skedigelsen. 
En Tjenestetid fra O til 2 Asr gher 1110 

2 l) 4 l) l) 2/
10 

4 :t 7 l) l) S/ IO 

7 l) 10 l) l) 4/ 10 
10 l) 20· » l) 5/ 10 
20 l) 21 l) l> SI/

60 
21 l) 22 l) l) 32'60 

22 l> 23 :t :t ss/ GO 

23 l)· 24 .-
"/GO l) :t 

24 l> 25 l) » 85, GO 

25 }) 26 :t l) SG / 
' GO 

20 l) 27 l) l) 37/ GO 

27 » 28 » :t 58/øo 
28 l> 29 :t l) 59/

60 
over 29 l> , 40/ 60 

åf Gennemsnitsbeløbet i Pension. 
Enkerne faar Halvdelen lif det 

Beløb, der tilkommer eJler biev oppe-
baaret af Manden. Hvor Omstændig-
hederne taler derfor, kan Ministeren til 
hver af Enkens uforsørgede (og for 
fader- og moderløse) under 18 Allr 
efter pensionsberettigede jl'unktionærer 
bevilge et Beløb af indtil 100 Kr. 
lIarlig. 

For Lokf. og IJokfrb. beregnes hvert 
Tjenesteaar til Il , G pensionsgivende Aar. 
Det til Pensionering afkortede Beløb (de 
5 pCt.) tilbagebetales Funktionæren, 
Enken eller uforsørgede Børn under 18 
Aar, naar han paa Grund af Svageligh'ed 
eller sndre ham utilregnelige Åarsager 
enten afskediges eller dør forinden han 
har opnaaet Pensionsret, alt for saa vidt 
der ikke tillægges de paagældende Pen-
sion eller Børneuoderstøttel8e efter 
RE'glerne for Tilskadekomne. 

Hvis nogen af Stll\sbanernes fast an· 
satte Personale komm er saaledes til Skade 
uoder Udførelsen af sin Tjeneste eller sit 
Arbejde, st han mas afskediges, tilkom-
mer der hlim uden Heusyn til Aldrr eller 
Tjenestetid en af Ministeren efter Om-
stændighederne fastsat Pension, ner dog 
ikke kan over stige 2/ 3 af hans sidste 
Lønningsindtægt.. Medfører Beskadigel-
sen en blivende Forringelse af Arbejds-
evnen, uden at den Tilskadekomne dog 
paa Grund af samme afskediges, kan der 
efter Ministerens Bestemmelse tillægges 
barn en Understøttelse en Gang for alle 
eller aarlig. Den aarlige U nderstøttehe" 
Vedvaren er afhængig af, at de Om-
stændigheder, som have begrundet den, 
fremdeles ere til Stede. 

Alle hidtil gældende særlige Forhold 
ved Statsbanerne med Hensyn til Pen-
sion, Alderdoms-, Enke- og Børnefor-
sørgeIse bortfalder for og de 
i de forelagte Forslag \(om de ophøjes til 
Lov) givne Regler kommer til Anven-
delse paa alle fast ansatte og deres 
Enker. D e n u v æ r e n d e Ansatte til-

kommer der et yderligere Pen sionsbelø lr 
end dt;t lovbestemte, saafremt de ved 
deres A f g a n g vilde have været gun· 

stillet efter de nugældende Regler, 
saaledes at de hold E'S skadesløs . . 

De Embeds- og Bestillingsmænd, der 
ved nærværende Lovs Ikrafttræden ere 
undergi\'ne Bestemmelserne af J O. Maj 
1869 om Alderdomsforsørgelse, kunne 
der hos ved deres Afgang forlange at 
behandles efter de nugældende for 
A.lderdomsforsørgelse i Stedet for efter 
Pensionsreglerne i denne Lov. 

Som det vi! ses, indeholder disse 
Pensionsregler en Bestemmelse om, at 
det nu ansatte Personale holdes skades-
løs, hvis de nugældende Regler ved Af-
gangen fra Tjenesten maatte vise sig at 
være bedre for den det vil altsaa 
sige, at man ikke behøver at tage nogen 

. Stilling til Pensionsspørgsmaalet, forinden 
man mas afgaa; men da gælder det 
ogsaa for de, der er undergi v'ne Bestem-
melserne i Alderdomsforsørgelsen om at 
vælge rigtig, idet Enken efter de fore-
liggende Forslag faar Halvdelen af den 
Manden tilkommende Pension, imod 
Trediedelen tidligere, h vor der har været 
JJpjlighed til at bestemme sig. 

Med Hensyn til Fribefordring for -
blandt andre - P e r s o n a 1 e t udtaler 
de foreliggende Forslag, at Ministeren i 
enkelte Tilfælde, hvor Omstændighederne 
særlig taler derfor, kan · bevilge fri Be-
fordring paa Statsbanerne. Hvor det 
derimod gælder en stadig eller regel-
ruæssig tilbagevåndende Adgang til Fri-
befordring, skal de fornødne Midler her-
til bevilges paa Finansloven. 

Lønbest.emmelserne ere foreslaaede at 
skulle træde i Kraft den 1. Oktober i 903, 
medens Reglerne f(lr Fribefordring først 
skal træde i Kraft d e n 1 S t e A p r i l 
l !:l 04. 

Tvivlstilfælde angaaende nærværende 
Lønbestemmelse kan i k k e indbringes 
for Domstolene. Spørgsmaal om Ret til 
Pension eller Ventepenge kan derimod 
fordres afgjort af disse. 

En smuk P ræstation. 
Den 20. f. M. var en meget storm-

fuld Dag med Vind S.v. 4, alts8!!- 18 
m. Hastighed eJler ca. 35 km. imod 
Toget, og dette - Nr. 172. :- varstærk t 
forsinket. fra Aarhus, hvorfor Maskin-
inspektør Duseberg besluttede at anstill e 
efterstaaende Forsøg dermed; ban fulgte 
selv med 'foget, anbragte Vakuumetret 
paa Røgkamret og anmodede Lokomotiv-
føreren og Fyrbøderen om at gøre, bvad 
de formaaede, for at b"ringe Toget ret-
tidigt til Fredericia. Toget bestod af 
IO Vogne = 186 Tons Vognvægt og 
gjorde Turen, fraregnet 3 Ophold paa 



og l Minut til hrer 
Iga ngsætning og Stop, i 112 Min utter 
til llO km ., og 'gjorde allsaa meget nær 
60 km. Gennemsnitsfart i Timen ; dette 
vilde allerede have været en sm uk Præsta-
t ion ved normalt Vejr og efter Togvægten 
svarende til Kurertogsfart, men den \'old-
somme Blæst og de bekendte store og 
lange Stigninger af l : 100 paa indti1 
71 J 2 km . Længde gjorde Præstationen til 
en Mønsterpræstation . 

Vakuumetret paa Røgkamret viste 
følgenJe Aflæsninger: 

Ved Fyldning F.art Vandsøjle 
10 pCt. 80 km . 70 mm. 
]2 60 60 
20 75 120 
30 75 201) 
30 80 210 
30 85 210 
30 BO 210 
;.JO lOU 210 

35 50 120 
(paa Hasselager Bakke]: 100) 

40 67 240 -
40 80 - 280 -

Under Kørselen maatte Mn ene Injek-
-tor næsten hele Tiden holdes i uafbrnrlt 
Virksomhed, medens den anden benytte-
des sall. ofte, som det "ar nødvendigt 
for at holde en god Vandstand, uden at 
Da::nptrykket derved kom ned under 
11 Atm. 

Der er kørt med 30 pCt. ,Fyldning 
paa en samlet Strækning af 9 km. 
Længde med 85 km. Hastig-
hed og holdt 210 mm. Vakuum i R øg-
kamret; heruuder viste der sig ingen 
Vanskeligheder ved at holde Vand paa 
-Kedlen. 

Over en anden Strækning af 51/2 km. 
Længde holdtes ved 40 pCt. Fyldning 
gennem snitlig 67 km . Hastighed og 240 
mm. Vakuum i R øgkamret, men med 
denne Kørsel vilde det neppe være 
muligt at fortsætte over en endnu læn -
gere Strækning, da Vandstanden i Kedlen 
efterhaanden mindskedes, og ikke paany 
var til at hæve uden at reducere Damp-
forb ruget. l begge TUfælde foreligger 
der aabenbart et Maksimum af, hvad 
Maskinen har udviklet i Kraft, og derfor 
skal dette Arbejde nærmere efterregnes. 

Med en Hastighed af 85 km. pr. 
Time gøres 242 Omdrejninger i Minuttet 

,og 4,0 i Sekundet. Cylinderindholdet 
for 430 mm. Diameter og 610 mm. Slag 
er 88 Liter. Regner vi nu 30 pCt. 
Fyldning efter Aflæsning paa Styringens 
Skifteskrue, 8 pCt. for skadeligt Rum og 
2 pCt. Tab for Utætheder, fllar vi et 
Dampforbrug af i40,8 Liter pr. Omdrej-
ning og 2044 cbm. i Timen, som meget 
nær svarer til 10220 kg. Vand eller 

·(\mtrent 10 cbm., som ·er fordampet i 

l Time, Her er nu regnet Ul ed mætttlt 
(tør) Damp; da den rim eligvis har rued-
fIlT t 20-30 pCt. Fugtighed, har Fur-
hruget antagelig "æret saa mege t stø rr e. 
(Der maatte tages Vand i Horsens, da 
Ulan dertil all ert>de brugt over 7 
chm., og altsaa ik ke kunde holde ud til 
Fredericia) . 

Tages en Hast ighed af 67 km , pr. 
Time, bliver Omdrejningernes Antal 192 
pr. Minut og Dampforbruget ved 40 pCt. 
Fyldnillg 176 Liter pr. Omdrejning eller 
2020 cbm. pr. Time, hvilket noget nær 
er det samme som ovenfor beregnet for 
85 km. Hastighed med 30 pCt. Fyldning. 

Da Maskinen har en Hedefl ade af 88 
qm" er der i begge Tilfælde fordampet 
J 16 a 115 kg. Vand til tør Damp pr, 
q m. Hedeflade eller mt:d 25 pCt. Fugtig-
hed maaske 145- kg. pr , qm., som er 
omtrent det dobbelte af oet normale ved 
en fuld Udnyttelse af Kedlen. 

Ristefladen er 1,77 q m., og der maa 
under Forud'sætning af 7 Gange For-
dampning være for1:)rændt 800 -1000 kg. 
Kul pr. qm . af samme; større Tal er 
ingensinde meddelt i noget teknisk Tids-
skrift, sel v fra .å merika, hvorfra man 
ellers jevnlig hører om uhyre Kraft-
ud viklinger af enkelte Maskiner. Der er 
ikke taget Indikatordiagram af Maskinen, 
saa man kan kun udregne Hestekraften 
efter Skøn, og jeg vil dertil forudsætte, 
at man i Cylinderen har haft et Middel-
tryk af 40, henholdsvis 50 pUt. af Kedel-
trykket - bekendte Formler angive·r det 
rigtig nok noget højere -, men under 
Hensyn til de store Hastigheder af 85 
henholdsvis 67 km : pr. Time over for 
nævnte Fyldninger tager jeg det lave 
Tal, idet man alleredtl med dette kommer 
forbausende højt 

Med den Forudsætning udregnes 
Kraften til 950 resp . 917 HK. og Damp-
forbruget til 10,8 - 11,0 kg. t ø r Damp 
pr. indiceret Hestekraft; under Forud -
sætning af 25 pCt. Fugtighed, bliver 
dette 13,45-13,75 kg. Vand pr. indi-

Hestekraft, h vilket Vandforbrug 
stemmer godt med bekendte Forsøgs-
resultater. Der er pr. qm. af Hedefladen 
produceret 10,8 - I 0,4 HK. ; efter Prof. 
Frankes Formel regnes i Tyskland 
5,75 - 5 Iik pr. q m. Hedeflade for en 
normal Præstation af et Iltogslokomotiv 
ved den tilsvarende Hedeflade og Hastig-
hed. 

At man har kunnet drage en saa 
uhyre Kraft ud · af Maskinen, skyldes 
først og fremmest en furtrinlig Fyr-
behandling ; da Skorsten og Udgangsrør 

. giver et saa stort Vakuum s(lm 210 mm. 
ved 85 km., saa har Fyret kunnet holdes 
meget tykt , og rlerved har det været 
muligt at forbrænde saa store Mængder 
af Kul, saa at Kedlen har kunnet skaffe 

den meget be tydelige Dampmængd e til 
Veje. 

Lokomotivet havde siden sidste Repa-
r/l.tion tilbagelagt 3-1000 km. og havde 
Hull er i Drivhjulsbandagerne fra 21/ 2 til 
61/ 2 mm.; der er i ingen Henseende 
truffe t særlige Foranstaltninger til oven-
nævnte Ki1rsel, hverken i Valget af 
Personale eller Maskine eller ved U d-
tageise af særlige Kul etc., men alle 
Forhold har i denne Henseende været 
fuldstændig normale. 

Lokomotivfører V. Johansen (Nr. 33) 
og navnlig Fyrbøder S. J . Sørensen (Nr. 
382) fortjener den største Ros for deres 
storartede Præstation med deres Lokomo-
tiv (Nr. 579). O 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
København H. Afdeling. 

Forud for det sædvanlige Maaneds-
møde den 3die April holdt Hr. Ingeniør 
O r t h et Foredrag Oal amerikanske 
Jembaner. Foredragshulderen fremdrog, 
h vad Grunden var til, at Banerne i den 
ny Verden vare forud for Banerne i den 
gamle. Navnlig var det den store Kon-
kurrence imellem forskellige Selskaber, 
hvis Linier førte mellem samme Byer. 
Derved blev Materiellet stadig fornyet, ' 
saavel Person- som Godsvogne og Lokomo-
tiver. Hr. Orth viste og forklarede flere 
Tegninger af Vogne og Maskiner. Saa 
godt som aJle Vogne, baade Person- og 
Godsvognene, ere Boggievogne. Gods-
vogne bygges nu til 50 Ton s Bære'lvne. 
Li reledes \'istes ved Tegninger, hvorl edes 
Vand- og Kultagning foregaar under 
Farten, ja paa enkelte Strækninger 
skiftes der ogsaa Maskine medens der 
køres. l:Jnderbygningen paa de ameri-
kanske Baner er betydelig solidere' end 
hvad her kendes. Saaledes bruges der 
16 Sveller paa 15 Alen. 

Selve Maaden åt rejse paa er jo 
meget forskellig fra her til Land , hvad 
Hr. Orth fortalte flere Eksempler paa 
af egen Erfaring og omtalte tillige det 
store Erstatningsansvar, som Jern bane-
selskaberne (i Amerika findes ingen Stats-
baner) hjemfalder til at betale fassa-
gererne i Tilfælrle af Tilskadekomst uden 

Skyld. 
Efter at have berørt Arbejd sforholdene 

og Forholaet mellem Ove r- og Under-
ordnede saMel i som udenfor Tjenesten, 
sluttede det særdeles interessante Fore-
drag, der helt igennem havde fanget Til-
hørernes Opmærksomhed og Bifald, da 
det stadig krydredes med personlige Op-
levelser og Anekdoter fra Amerika. 

E n særlig Tak fortj ener Hr. Orth ved, 
inden han furlod Forsamlingen, at skænke 



Foreningen en e t or Del af de medbragte 
Fotografier. 

Roosen, 
Mødets Sekretær. 

En Mærkedag? 
Under Mærket »Inkognito « et 

Medlem i ,Lokomotivtidendees Nr. 7 
om en Mærked ag, som er forefalden i 
Aalborg Afdelings Historie d. 6. Marts. 
Der kan jo selvfølge lig ,ære delte Me-
ninger om, hvad man furstaar ' fud en 
Mærkedag. Jeg tvivlE'r ikke om, at de 
ærede Medlemmer i Aa lb org Afdeling 
har moret sig, og har tilbrag t en for-
nøjelig Alten sammen , men at denne 
Aftens Fest skulde have tegnet sig med 
særli g Konturer, skulde have 
draget dybe Spor eller elterladt sig 
Minder, som hverken Tid el ler Sted for-
mBar at udslette, det betvivler jeg. 
Naar der efter min Form enin g er eller 
kBn være Tale om en Mærk edag, det 
være sig for en enkelt Person, en en-
kelt Forening eller et helt· I.and og 
Folk, da maa der ,ære foregaaet noget 
meget stort., noget af ton maaske uover-
skuelig gennemgribende Betydning. Den 
Dag Kolombus for første Gani ' skuede 

. Amerikas Kyster, det kan jeg v ro med 
til at kalde en Mærkedag i Verd ens-
historien, eller da Frederik dl'n Syvende 
kundgj orrle Danmarks Riges Grundlov, 
det kan jeg være med til at kalde en 
Mærkedag i Danmarks Riges Historie, 
og naar den Dag kommer, da Hr. 
l>Inkognito« genneDl disse Spalter med-
delbr os, at Aalborg Afdelings Medlem-
m er møder fuldtallig til Møde, ikke en 
bliver borte, sum kan komme til Af-
delingsmøderne for at drøfte, hvad der 
kan gøres og hvad der tjener baade dem 
og os alle bedst, da tror jeg at kunne 
være med til at sige: Der er oprunden 
en Mærkedag for Aalborg Afdeling, 
naar Ligegyldighedens og Sløvhedens 
Hylster ligesom hegynder at briste som 
Bladenes Hylstr e nu i Furaarstiden . 
Men fra Forholdet, som riet er nu, og I 
til det foran næ,nte, da maa enhver af 
Aalborg Afdelings Medlemmer ind-
rømme, der er et meg et langt Spring, 
der er meget tilbage at ønske. Men lad 
os haabe, at de t maa komme, ikke alene 
for Aalburg Afdeling, men for Afdelin-
gerne Landet over, da dl Oplysningens 
Sol være ved at sk inne klart for det 
danske Lokomotivperson ale, d a ,il 
vort Program, \'ore L o\" e være mere 
virkeliggjorte og ikke staa blot som 
nogle kønne Ord paa Papiret, der hvor 
d et hedd er: Formaalet er at samle os 
a Il e, for Ted gonsidig Vejledning og 
Oplysning ae højne vor Stan(\ i Intelli-
gens og Anseelse ug klargøre vor Stil-

lings' opslidende og farefulde Karakter 
opad m od vore Foresatte og udadtil 
mod Publikum. Men dette naas ikke 
,ed Sang og humoristisk Oplæsning, det 
naas kun, naar vi so m maalbevidste 
Mænd f u I d t a II i g o g i E n i g h e d 
samles om det sto re Formaal, vi . i vore 
Luve har vedtaget. 

D A er vi vist Idealet af en Mærkedag 
nærmere. J. 

.. 
Nye amerikanske 

Iltogslokomotiver . 

Nu bar Amerika igen fr emstillet nogle 
Kæmpelokomotiver, som man regner for 
at de stør!:!te ' eksisterende Iltogs-
lokomoti>er. De adski ller sig fra de 
andre amerikanske TJper derved, at I 
Driv- og Kubbelhjulene er rykket lan gt 
frem efter, sidder omtrent unde r Midten 
af Rund kedlen og sidder saa ta<t sammen 
som muligt. Pl ejelstangen gaar til 
bagerste Sæt. ' For at udruste disse 
L oko moti VPr med en ko los!lal Præsta-
tionsevne, ruaa Hedefladen i Fyrkassen i 
første Linie furstørres. Fyrkassen 
en Læn gde af 21/ 2 Meter og en Bredue 
af 2 Meter og er forsynet med 2 Fyr-
døre. Ikk e minrIre end 396 Kedelrør 
( 17 2) findes i denne kolossale Kedel. 
Dtlillpt.ry kket er.l .. kg" r. O ctm. (.12). 
Cylind rene har en Diameter af 530 mm. 
(430). Maskinens stærke Stempelhub 
yed svært Ar bejd e fo rdrer ualmindelig 
stur Adhæsion; for at, tilfredsstille den 
Fordring er de r anbrag t en sa!lkaldt 
Adhæsionsudveksler, der bestaar i en 
Hehel, der er i F'orbind else med et 
LufttrykstempeJ. Naar Luften strømme r 
ind i Cyli nderen, og herigenn em 
bliver trykket Iled, bliver Støttepunktet 
forskubbet. Den D':J af Lokomutivvæg-
ten, som ellers hvil er paa de bagerste 
Løbebjul og den firehjulede Truck, over-
føres paa' Driv- og Kohbelhju lene, hvur-
ved Adbæsionskraftou bliver forst ørret. 
DrivhjulHdiameteren !lT 2000 mm . . (1846). 
Lokomotivets Vægt er 81 T ou!', som 
altsaa kan komme til at hvile paa Driv-
og Kobbelijulene ved det førn ævn te 
Apparat. En K-Mllskines Adhæsionsvægt 
er 26 Tons. Tend eren til dillse Lokomo-
ti,er bviler paa 2 Trucker, 
kan indtage 23 Kbrr. . Vand og 10 T ons 
Kul (lu,3. 3,!}). Grundet paa Gennem-
kørsel af længere ud en Op-
huld er Tenderen forsynet med en Ind-
retning til at optage Vand Farten. 
Det er Truge af Jernblik, a lmindelig 1/ 2 
Kilometer lang, 1/ 2 Meter bred og lii 
Ctlntimeter dyb, som ligger midt i Sporet. 
Vandtagningsapparatet er et fladt, konisk 
Rør, som er bukke.t fr flm efter; det bliver 
firet ned i Truget, og ved lt'arten sættes 

Vandet op i Tenderen. Fuld lastet vl'jer 
Tenderen 51 Tons (27,3). 

V. P. H. 
De i () angi vne Dimensioner til 

Sammenligning ere tagne fra Litra K. 

Personalforandringer 
1.-4.1903. 

Lokomotivfører II Nr. 24 P. C. Carlsen, 
Nybor/!, oprykker i I KI. 

Lokomoth' fører III Nr. 46 J. Petersen , 
Roskilde, og III Nr. 116 N. P. A. A. 
Thor Straten , Viborg', oprykker i 
II KI. 

Lokom otivfører IV Nr. 204 R. Larsen , 
Aarhus, og IV Nr. 300 J. M. Jen sen, 
Langaa, oprykker i III KI. 

Fyrhøder I Nr. 242 E. V. Hansen, Es-
bjerg, forfremmes til Lokomotivfører 
IV KJ. Nr. 129 i Struer. 

Fyrbøder I Nr . 88 1. S. Jensen, Aarhus, 
forfremmes til Lokomotivfører IV KJ. 
Nr. 203 i Aarhus. 

Fyrbøde r II Nr. 178 N. L . NUsen. Aar-
hus, oprykke r i I KI. med Station i 
Frederikshavn. 

Fyrhøder II Nr. 179 R. L. Han sen, 
Københ ilvn H, og II Nr. 18:) P. A. 
Andersen, Aarhus, oprykker i I KI. 

Fyrbøder 111 Nr. 23 C. M. Jensen, 
Skauderbor/?, III Nr. 4"*6 V. C. Jensen, 
darhu:!, og 1\1 Nr. 176 P . Rasmussen, 
Esbjerg, oprykker i II K\. 

Maskinarbejder i København Nr. 199 J . 
M. HenrikssOIl ansættes som Fyrbøder 
III KJ. Nr. 88 med Station i Aalborg. 

Maskinarbejder i Aarhus Nr. 20.7 J. IC. 
Nielsen ansættes som Fyrbøder III KI. 
Nr. 153 med Station i Aarhus. 

Maskinarbejder i Aarhus Nr. 209 J. H. 
Sørensen ansættes som Fyrbøder III 
KI. Nr. 242 med Station i Struer. 
Forflyttede ere: 

Lokomotivfører IV Nr. 72 1. E. Hare, 
Struer, til Aarhus. 

Fyrbøder I Nr. 316 N. L . Nielsen, Køben-
havn G. , til Esbje rg . 

Fyrbøder II Nr. 43 6 M. P. Jensen , 
Københam H .. t il Aarhus. 

Fyrbøder II Nr. 405 M. F. Benn ekow, 
Viborv, til Aarhus. 

Fyrbøder III Nr. 162 N. Andersen , 
Struer, til Viborg . 

Fyrbøder III Nr. 101 N. L . Jensen, Aal-
borg, til Aarhus. 

Forbundssagen. 
De i forrige Numer trykte Stemme-

sedler bringes i Erindring. 

Trykt i 
.Fredericia Dagblad.s Bogtrykkeri 

i Frederir. ia. 
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