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5 H OKOMOTIV IDEN 

ORGAN FOR DANSK LOKOMOTIVFØRER ou LOKOMOTIVFYRBØDIR-FORENING. 

Nr. 12. 17 . Juni 1909. 9 . Aarg. 

Kørselshastigheden 
paa 

.nordamerikanske 0aner. 
Ha -tighedsvanviddet kaldte et uden-

landsk Blad for nogen Tid siden den Man i, 
· som i. alle Dage synes at have behersket 
de forskellige Landes Befolkning for at 

· fremskaffe Midler til en hurtigere Befordring. 
·Denne Ide er nemlig ikke af nyere Dato, 
thi tværti mod har vi læst om, hvorledes de 

-gamle Grækere ved deres olympiske Lege 
saavel i Væddeløb som Væddekørsel har 
kæmpet tappert for at bevare Æresprisen 
i Hurtighed, hvad der ogsaa fremgaar af 

. Sagnene om Dædalus og Phateon. 
Og endnu den Dag i Dag morer Ung-

, do mmen i alle Lande sig med Væddeløb, 
i Gynger el!er Karrusele~ o. desl. Hvad der 
har forandret sig, er kun Grænsen. 

Væddeløbshestenes eller Lokomotiver-
nes . ualmi ndelige Produktioner søger man 
overalt at overføre i det daglige Liv, ja 

· endog overflyve disse. I Almindelighed 
• køres der i -vore Dage paa almindelige 
Landeveje underti den med større Hastighed 

·-end Iltogene ,paa Jern banerne, og denne 

• 

Udvik ling vi l man vanskeligt kunne hæmme. 
I højeste Tilfælde vil Tery1poet maaske kun 
lade sig regulere for den, der skal frem-
skaffe Hastigheden. 

Dette Hastighedsvanvid synes i sær-
deles høj Grad at have bemægtiget Ameri-
kanerne. 

I lange Tider har de derværende Damp-
skibsselskabers Skibe foranstaltet Kapsej lad-
ser for ikke at blive den underlegne i Kon-
kurrencen uden at bekymre sig om Kedei-
eksplosioner, og noget lignende er Forhol-
dene paa de amerikanske Jern baner. 

Dog synes det nu, som om enkelte 
Selskaber paa dette Omraade har forand ret 
Taktik, hvilket saa meget mere er bemær-
kelsesværdigt, som netop de sidste 3 Maa-
neder i Aaret 1908 figurerer med 591 dræbte 
og t 3,098 saarede Mennesker. 

Angaaende dette Emne skriver et e-
get anset Fagtidsskrift "Railway and En-
gineering Review « under Overskriften » The 
Speed Mania ~ (Hastighedsmanien) følgende: 

Burlingtonbanen har foretaget et be-
mærkelsesværdigt Skridt, idet den med 
Hensyn ti l Hastighedsspørgsmaalet lægger 
mere Vægt paa Sikkerheden end paa Ha-
stighedshysteriet, idet den bestemt forbyder 
al overdreven . forceret Kørsel. Det er paa-
lagt saavel Stations- som det kørende Per-
sonale a søge a ud ligne Fo sinkelserne 



gennem Afkortning af Opholdstiderne paa 
Stationerne, og ifølge et for nylig udstedt 
Reglement er Hastighedsgrænsen for Loko-
motiverne bleven reduceret. Tillige vil der 
fo r Eftertiden blive lagt mere Vægt paa Ved-
ligeholdelsen af saavel det rullende Materiel 
som Banelegemet, ligesom store forbedrin-
ger af Stationernes Sikringsanlæg vil blive 
gennemførte. Alle di sse Foretagender for-
drer naturligvis store Ofre af Tid, Penge 
og Arbejde, men et saadant Eksempel vil 
sikkert ogsaa b. øste Anerkendelse overalt. 

l\t Jernbaneuheld ogsaa koster Penge 
- til Tider ret store Summer - er jo des-
værre i den sid ste Tid blevet bekræftet , og 
at den vilde Konkurre nce i Hastighed har 
tvunget Selskaberne til at fravige en fo rnuftig 
Driftsordning og overskride Grænserne fo r 
det tilladelige, indrømmes ufo rbeholdent af de 
fleste Jern baneembedsmæn d, men dette gæl-
der ikke alene for de enkeltsporede Bane-
linier i Vesten . Vi er i d~ sidste Maaneder 
paa en af Østens bedste Linier ved forskel-
lige Lejligheder blevet vækket af vor_ bedste 
Søvn ved fordrin gen om fo røget Hasti ghed 
(bursts of speed). Udtalelser, som man efter 
Forholdene _kan betragte som yderste Grad 
af Forvovenhed. 

Der siges, ·at slige Ønsker er ganske 
almindelige, men fo r en stor Del rejsende 
drejer det sig mindre om Rejsens Varighed 
end om en punktl ig Ankom st til Maalet. 
Overholdelse af Køreplanen, Undgaaelse af 
un ødvend ige Ophold paa Stationerne er 
vigtigere fo r Passagererne end en knap til-
maalt Køretid, hv is Overh oldelse er meget 
usikker. 

Som et Eksempel paa, hvilke forh olds-
regler det underordnede Personale mange 
Gange paa Grund af Overledelsens kritik-
løse Anordninger kan lade sig forlede til , 
skal vi anfø re en virkelig forekommet Til-
dragelse: 

Paa en Strækning, hvis Underbygning 
endnu ikke var tilstrækk-eligt faststoppet, 
etableredes der lltogstrafik. Lokomotivper-
sonalet fandt paa hver Tur Steder, hvor 
den fornødne Fasthed i Spor.et manglede, 
hvorfor Kørslen ikke kunde foregaa med 
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den foreskrevne Hastighed. Maskininspek-
tøren lod Lokomotivmesteren tilkalde og 
meddelte denne, at han forlangte Kørepla-
nen overholdt, og kunde det Lokomotiv-
personale, som nu kørte Maskine.rne, ikke 
gøre det, maatte han ~ætte and re derop, 
so"m kunde. Maskiningeniørerne kørte flere 
Gange med og ansporede Personalet til at 
efterkomme Maskininspektørens Ordre, men 
maatte_ dog til sidst melde denne, at den 
ansatte Køretid for den ene Del af Stræk-
ningen var 12, mens den for den anden 
Strækningsdel var 15 Min. for kort. Derpaa 
kørte Lokomotivmesteren personlig Maski-
nen, men med samme Resultat. Da denne· 
dereft er afgav Rappo rt til Inspektøren , er-· 
klærede denne kategorisk, at det var ham 
aldeles ligegyldigt, og Køreplanen var til, 
fo r at den skulde overholdes. Hele Miseren 
stammer kun fra , at de »Karle« mangler 
Courage. Jeg forlan ger endnu en Gang, 
at der indstill es folk, der overholder Køre-
tiden. 

Først da et Tog afsporedes, og Under-
søgelsen beviste, at kun en uforsvarlig stor 
Hastighed var Aarsagen, beslu ttede man at 
forl ænge Køretiden med det foran nævnte 
Antal Minutter. 

Efter dette Bevis kan vi kun anse Bur-
lingtonbanens Indførelse af for ·va rl ig 
Køretid og and re Sikkerhedsfo ranstal tninge r 
som den eneste qg rette Løsning af et saa 
vigtigt Spørgsmaa l, der kan anbefales de 
andre Selskaber til Efte rfølgelse. 

Saav idt ovennævnte Tll:l sskrift, der synes at 
se optim ist isk paa Sagen ; men efter at ha ve læst 
nedenstaaende Meddelelse, der har været optaget i 
, Eng inee rin g , , er de t vistnok ogsaa kun e nk e lt e 
Selskaber, der vil sætte Sikkerh eden i fø rste og Ha-
stighed en i and en Række. 

Pennsylvania Jernbanesel skab har til 
Hensigt at overgaa til elektri sk Drift paa 
en af dens Linier, nemlig den 144 km . . 
lange Strækning mellem New-York og Phi -
ladelphia. Grundene langs Banen er stegne 
betydeligt i Værdi, fordi Byarbejderne vil , 
udnytte den hurtige Forbindel se og bo i · 
nogen Afstand ira deres i\rbejdssted. Sel-
skabet har bestilt 100 elektri ske Lokomo-



liver, der skal have en Maksimalhastighed 
af 120 miles (192 km.) pr. Time. Rejsen 
mellem de to Byer varer nu 2 Timer, deri 
indbefattet Færgesejlads over Hudsonfloden; 
men Selskabet anlægger samtidig en Tunnel 
under denne store flod, hvorved de elek-
triske Tog vil tilbagelægge de 144 km. ·paa 
ca. 1 Time, Standsninger undervejs inklu-
sive. 

En Udtalelse 
om Rangermaskiners 

Enkeltmandsbetjening i Danmark. 
Tidsskriftet » Deutscher Eisenbahn-

verwaltungen « er for nogen Tid siden en 
·højerestaaende teknisk Embedsmand frem-
kommet med et Forslag, der gaar ud paa 
at indskrænke Rangermaskinernes Betjening 
til en Mand. Som Anbefaling henviser For-
fatteren til de danske Statsbaner, hvor denne 
Ordning har virket tilfredsstillende. 

I »Deutsche Eisenbahnzeitung« imøde-. 
gaar · en Indsender dette Forslag og frem-
hæver, hvilke Konsekvenser Indførelsen af 
denne Ordning ved de tyske Statsbaner kan 
skabe. Forfatteren, hvis Artikel vi in ex-
tenso gengiver . i efterstaaende, skriver nem-
lig- : 

Alene en Sammenligning mellem Dan-
mark og Tyskland vil sikkert gøre enhver 

· Lægmand betænkelig. At sammenligne den 
lille af Have omslyngede Agrarstat Dan-
marks Trafikforhold med den store Industri-
stat Tysklands er vel dog et ret voveligt 
Forsøg. Naar der maaske paa de dervæ-
rende enkle Banegaarde med de særligt kon-
struerede smaa og let behandlelige Lokomo-
tiver med en Mands Betjening ikke er gjort 
Indsigelser, saa tør man dristig paastaa, at 
de første Forsøg her hos os sikkert vil 
frem kalde store Forstyrrelser. 

Man behøver jo kun at betragte Vi k-
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somheden paa en af de store Rangerbane-
gaarde for at opdage det vovelige i et saa-
dant Eksperiment og forkaste ethvert Forsøg 
i den Retning. Gaar vi nu videre til en 
Sammenligning, set fra den praktiske Jern-
banemands Synspunkt, saa kommer man 
ubetinget til den Overbevisning, at Forfatte-
ren til dette Forslag maa være aldeles ukendt 
med Rangertjenesten i Industriegnene og 
paa de større Centralstationer. Ligeledes er 
Forslaget om at bygge smaa, let behandle-
lige Rangermaskiner ligesaa forkasteligt sqm 
disses Bes::ettelse med en Mand er. 

Sammenligner vi de lette danske Gods-
vogne med vore svære Godsvogne med fra 
15 til 50 Tons Bæreevne, saa maa man ti l 
Slut komme til det Resultat, at de danske 
Rangerlokomotiver slet ikke er i Stand til 
at sætte et saadant Antal Vogne i Gang 
m~d den fornødne Hastighed og atter bringe 
disse til Standsning. 

Vilde man nu forsø ge at besætte en 
saadan Maskine med en Mand, saa havde 
denne uafbrudt nok med Fyret at gøre for 
at fremskaffe den forn ødne Damp paa 
Grund af Overbelastningen. Opmærksom-
heden med Hensyn til Rangersignalerne, 
Sporskifterne osv. maatte ubetinget forsøm-
mes, hvad der let vil kunne føre til Ulykker. 

Den Anskuelse, at Enkeltmandsbetje-
ning af Rangermaskinerne paa Personbane-
gaarde med til stødende Sidebaner vil være 
helt udenfor Fare, er fejlagtig, og derfor 
staar. Indførelsen af § 63 for Jernbanebyg-
ning og Ordning som et Bevis . Ganske vist 
kan der fra denne § nu foretages Afvigelser 
med Tilsynsmyndighedernes Approbation, 
men disse vil forhaabentlig overveje et saa-
dant Skridt. 

En Sammenligning med d·en elek_triske 
Drift vil ligesaa lidt være i Stand til at tjene 
som Forsvar for Indførelsen af Enkeltmands-
betjeningen paa vore nutidige Rangermaski-
ner, thi foruden at Reguleringen af Fyret, 
Kedlens Forsyning med Vand, Kultagning 
o. s. v. bortfalder ved den elektriske Drift, 
vover man næppe ved større Hastigheder, 
hvormed man ubetinget maa regne, ku n at 
betro hele Sikkerheden til to Øjne ; men 

. ,, 



man vil i det mindste anvise en af Togets 
Betjeningsmandskab, hvad enten dette nu 
bliver Togføreren eller en Togbetjent, en 
Plads i Togets Forende og samtidig sørge 
fo r, at denne er saaledes instrueret, at han 
er i Stand til under et Føreren pludselig tilstø-
dende Ildebefindende straks at kunne bringe 
Toget til Standsning. Det er en Selvfølge, 
at en Tjenstmand meget godt alene kan 
fo retage Rangerbevægelser paa Sidespor 
eller mindre Banegaarde, men Tjenesten 
maa saa kunne udføres saaledes, at der 
bliver en Pause under Fyringen og Vand-
paasætningen , uden at dette kommer til at 
influere paa Toggangen eller Vognenes be-
stemte Anbringelse. Disse Forudbetingelser 
vil vist kun i saa sjældent et Tilfælde være 
tilstede, at man næppe vil kunne tale om 
en Besparelse ved dette Forslags Gennem-
fø relse. Oennemgaar vi Statistiken over 
stedfundne Uheld, saa vil vi finde, at netop 
de fleste af saadanne Tilfælde forekommer 
ved Rangeringen til Trods for, at Lokomo-
tiverne har to Mands Betjening. Enhver, 
der af egen Erfaring kender Rangertjenesten, 
vil indrømme, at netop denne Tjeneste stil-
ler de største Krav til Lokomotivpersonalets 
Opmærksomhed. Selv paa mindre Statio-
ner, hvor Ranger,ingen foretages ved Hjælp 
af Togmaskinerne, maa Lokomotivpersona-
let ofte ved fordoblet Opmærksomhed og 
Omsigt atte r oprette det , som de til Ran-
geringen anvendte Stationsarbejdere ved 
deres ofte utrolige lndskrænkethed og Ube-
hjælpsom hed har tabt i Tid, saafremt da 
ikke en betydelig Overskridelse af de plan-
mæssige Opholdstider skal_ faa Indflydelse 
paa den rettidige Trafik. 

* 

Det maa sikkert forundre enhver dansk 
Mand, naar han i den udenlandske Presse 
læser om al den Opmærksomhed, hvormed 
de forskellige Nationei følger det af tvende 
store Have omkransede lille Land, Danmark. 
Hvor maa ikke en ubevidst Følelse af Na-
tionalstolthed opstaa, naar vi ser hen til, 
at selv de -store Lande paa Kontinentet 
finder Anledning til at.gennemføre danske 
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Forhold i deres respektive Virksomheder. 
Man faar uvilkaarlig den Fornemmelse, at 
vi herhjemme rnaa have naaet non plus ultra 
i Statsøkonomi, siden Fremmede anfører os 
som et lysende Forbillede til Efterlignelse 
ior dem selv, mens det, vi foreta ger os , er 
fri for alt, hvad der hedder Skyggesider 
- i Teori ; men, hvorledes det i Praksis 
ser ud, fremgaar selvfølgelig ikke af Beret-
ningerne, og Papiret er jo som bekendt 
taalmodigt. 

Eftersom vi gennem foran staaende Ar-
tikel har faaet et lille Indblik i Rangerfor-
holdene i Prøjsen samt Forslaget til en Re-
duktion af Lokomotivmændenes Antal , bør 
der være Anledning til for os netop nu. at 
skænke Enkeltmandsbetjeningens · mørke 
Punkter en nærmere Omtale i Forbindelse 
med vort aargamle Krav om Rangerførernes 
Forfremmelse til Førere. 

Det er en notorisk Kendsgern ing her . 
i Livet, at vil man bedømme en Sag rigt ig, 
da maa man ogsaa se den fra to Sider; thi 
i modsat Fald bliver man partisk i sin Dom , 
og vil man derfor ud fra dette Synspunkt 
nærmere betragte Rangertjenestens Beskaf-
fen hed i Fortiden og Nutiden, maa man 
for at være konsekvent indrømme, at der 
herhjemme, dengang Reformen med en 
Mand paa Rangermaskinerne gennemførtes -
i hvert Fald for de mindre Stationers Ved-
kommende - forelaå en vis Berettigelse i· 
Personalets Indskrænkning. 

Anderledes stiller for,holdene sig 
Nutiden. 

Efter Statistikken fordobles Trafikken 
som bekendt i Løbet af 16 Aar, hvilket 
med andre Ord betyder, at Arbejdet i til-
svarende Tidsrum og Orad er forøget, og 
hvad dette betyder, kender enhver Lokomo-
tivmand, som er eller muligvis i længere 
Perioder har været beskæftiget ved Range-
r-ingen . Hvor tidligere Arbejdets Udførelse 
foregik jævnt og med Præcision, der er der 
i vore Dage en forceret Jagen, Kom,nando-
raab lyder uafbrudt, Fløjtesignaler toner 
her og der, en Raaben og Skrigen høres 
allevegne. Hvor der i fordums Dage ·med 
Timers Mellemrum ankom et Tog til en 



· saadan Station, der ruller i vor Tid Togene 
med det samme Antal Minutters Mellemrum. 
Det hel,e danner et Virvar, og overalt spo-
res en Gren af Nutidens Nervøsitet, der 
i vor Tid behersker den overvejende Del 
af Menneskeheden. · 

I Almindelighed, hvor flere Kræfter 
· .sammenlægges for at udføre et Stykke Ar-

bejde, er dette ensbetydende med en let-
telse af den enkelte Pe~ns Arbejde; men 
i en vis forstand danner denne Opfattelse 
en Undtagelse, naar det gælder Rangerfø -
rerne; thi jo flere Maskiner der færdes i 
hinandens Nærhed, desto flere Signaler af -
gives der af det rangerledende Personale ; 
men samtidig bliver ogsaa Risikoen og An-
svaret i høj Grad forøget for Lokomotiv-
personalet. 

Vel gives der til Vejledning for dette 
et Reglement med mange Pag. ; dog skal 
vi ikke fordybe os i disse teoretiske Bestem-
melser, men nøjes med i denne Forbindelse 
at benytte Red.s tidligere anfø rte Ord om, 
at et Kvint Praksis er bedre end et Pund 
Teori ; thi saafremt ikke det danske Loko~ 
motivpersonale til enhver Tid regnede med 
indhøstede Erfaringer paa dette Omraade, 
vilde Statsbanerne sikkert fo r lang Tid siden 
have set sig nødsaget til i hvert f ald paa 
de større Stationer at genindføre Systemet 
med Dobbeltbetjening paa Rangermaskinerne. 

Vil man i vore Dage paa nærmere 
Hold undersøge, hvorvidt det med Beret-
tigelse kan s iges at være forsvarlig herhjemme 
at benytte Enkeltmandsbetjeningen paa de 
større Stationer, og ved Overfarterne beh ø-
ver man ikke at være jernbanekynd ig fo r 
at se, at Sikkerheden ikke paa disse Pladser 
er saa fyldestgørend e, som det kan fo rd res, 
hvor Talen er om f o rebyggelse af Fare fo r 
Menneskeliv. Paa de større Station er, hvor 
Togene stadig fæ rdes Ild og ind elle r ho l-
der klar til Afgang jævnsides hinanden, eller 
hvor muligvis Rangermaskinen maa passere 
mellemliggende Spor for de r at fore tage 
den nødvend ige Rangering under Larmen 
fra Togmaskinernes Vacu um prøver, de for -
skelligartede f løjtesigna ler eller Dam pen fra 
Vognenes Var· eledninger, maaske Vejrligets 
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Beskaffenh_ed yderlig forværrer Situationen 
gennem en uigennemtrængelig Taage, her 
maa Rangerføreren ene og alene stole paa 
sig selv; thi at se eller høre -Signaler er 
umuligt, kan hænde, at Sporet yderlig snor 
sig ud og ind i Slangebugtninger. Den 
rette forstaaelse af de afgivne Signaler hid-
rører som Regel af det lokale Kendskab, 
til Eks. Togstammernes Længde og Plads 
paa de respektive Spor eller Peroner. 

Rangerin gen ved de forskellige Over-
farter er med Hensyn til Publikums Sikker-
hed heller ikke saa betryggende, som Nut i-
dens Krav kan forlange det, thi lægger man 
Mærke til , hvorledes Rangeringen med Sove-
vognene og Salonvognene (Kongevognene 
indbefattede) foregaar i Praksis, har man 
straks et tilstrækkeligt Bevis for de bestaa-
ende Mangler, og dog gaar alt tilsyneladen de 
glat. Statsbanemaskineriet funktionere r jo 
præcis, men ved nærmere Eftersyn vil man 
se - hvorfor og hvorledes. 

At Statsbanernes Autoriteter ikke har 
været uvidende om disse forhold, har man 
et Bevis for gennem den bekendte Ord re, 
hvori tilkendegives, at Rangerledern e skal 
sættes ind i Lokomotivernes Mekanisme, 
saaledes at de bliver i Stand til at ku nne 
standse og sætte et Lokomotiv i Gang. Bort-
set fra at denne Bestemmelse vel i de fl este 
Tilfælde, hvor et al vorlig t Ildebefindende 
pludse lig gør Rangerfø reren utjenstdygtig, 
næppe vil faa nogen afværgende Betydning , 
da det sikkert i første In stans vil komme til 
at skorte paa en resolut og korrekt Indgri-
ben af vedkommende, kun er af en negativ 
Natur, naar Rangerlederen er t il sted e, er den 
under de nuværende forhold de rimod alde-
les illuso risk, eftersom der som Regel ud -
over Rangerfø reren intet Menneske fi ndes 
paa Maskinerne eller i særlige Ti lfælde kun 
rent undtagel sesvi s. · 

for at faa det rette Indbli k skal vi i 
efterfø lgend e Fremdragelse ved Eks . fra den 
daglige Tjeneste fø lge ti l Eks. Sovevognenes 
Rangering fra færgen s Ank. ind til Toges 
Afg., og man vi l de raf kunne faa den rig-
tige Mening, fo r . konsekvent at kunne paa-
pege,- h vor fejlen ligger. 



fløjtesignalet lyder fra Færgepersonalet, 
Rangerlederen tager Plads paa Maskinen, 
og Vognene trækkes i Land. Rangerlederens 
Medhjælper besørger i Mellemtiden Papirerne 
til Trafikkontorerne eller anvendes ved Tog-
stammernes Sammenskruning. Ingen hører 
fl øjtesignalerne f0r Togmaskinernes Larm 
eller muligvis høres mange forskellige Toner, 
thi der rangeres nemlig ogsaa fra de andre 
Færgelejer eller paa de nærmestliggende 
Spor. Til Gentagelse af Fløjtesignalerne 
findes ikke en Mand, til Trods for at Spo-
ret er en skarp Kurve, og alt er indhyllet i 
Damp, og Rangeringen foregaar mellem 
andre Vognrækker. Nu er Maalet naaef, en 
Mast, et Hus, eller en Lygte her er Ranger-
førerens Kendingsmærke analogt med Loko-
motivførerens Kendingssignaler paa Stræk-
ningen . Ran gerl ederen er i Mellemtiden 
forsvunden for at overbevise sig om, hvilke 
Vogne. der skal med Tog . .. , og hvilke 
med Tog .. . o. s. v. Kun svagt toner et 
Pift, et lille ditto lyder fra Lokomotivet, og 
de trygge og intetanende Passagerer befor-
dres frem og tilbage over Sporene, kun 
overladt til de to Øjne, som alene befinder 
sig paa Maskinen, og i hvis Togvej and re 
Rangermaskiner ofte krydser eller udfører 
deres foreskrevne Arbejde. Tiden er knap. 
Togets Afgangstid er alt overskredet, at 
overholde de bestaaende Instrukser, hvor 
Rangerlederen til enhver Tid skal staa paa 
Maskinen , kan simpelthen ikke overholdes, 
thi at løbe fra den ene Ende til den anden 
vil kun forøge den tabte Tid, tilm ed da han 
er ene Mand . Vognene føres i tilbagegaa-
ende Retning. Men overa lt funktionerer 
Maskineriet med Akku ra tesse. men - hvor-
for og hvorledes - og hvorlænge? 

Dette er Billedet uden Overd ri ve! er, 
som Tidernes Udvikling har bragt og i 
stedse stigende Grad vil bringe for det 

, danske Lokomotivpersonale, som beskæfti-
ges ved Rangeringen. 

Ikke uden Grund maa man give et 
Dagblad Ret, da det for noo·en Tid siden 
under Omtalen af et Sammenstød mellem 
to Ran germaskine r udtalte, at Statsbanernes 
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Ran gerførere burde ogsaa være forsynede 
med Øjne i Nakken. 

Selv om vi i et og alt ikke k&n sym-
patisere med den tyske Indsenders U dtalel -
ser, hvad der selvfølgelig maa tilskrives 
dennes Mangel paa virkelig Kendskab til 
danske Jernbaneforhold, maa vi dog sammen 
med ham erklære: Enkeltmandssystemet paa 
Rangermaskinerne under Nutidens Fordrin-
ger for uheldigt og ikke i højeste Potens . 
betryggende for det rejsende Publikum. 

Emil Alsborg . 

Lønningslovens 
Fortolkning. 

Da Forstaa·elsen af Lønningslovens 
§ 6 og 7 af Medlemmer har været forstaaet 
paa forskellig Maade, og der af den Grund 
er sket fle re Henvendelser til Hovedbesty -
relsen, har man formaaet Lokomotivfører 
Kirkensgaard til den ~. -; at indsende neden-
staa.ende : 

Undertegnede Lokomotiv fører 389, Kir-
kensgaard , der ansattes som Lokom otivfyr-
bøder d. '/~ 1896, vilde efter Lønningsloven 
af ~:/o 08, den 1iJ 08 have oppebaaren en 
lokomotiv/)1rbøderlø1111i11g af 1770 Kr., saa-
fremt jeg ikke var avanceret. Jeg blev imid-
lertid forfremmet til Lokomotivfører d. 1, '4. 
06 og oppebar altsaa fra 1 1J 08 en l oko-
111otivførerløn11i11g af 1770 Kr. 

Jeg tillader mig derfor herved at fore-
spørge Generaldirektionen , om jeg ikke rettelig 
den 1 i 08 burde være oprykket paa næst-
yngste Lønningssats som Lokomotivfører, 
2010 Kr., i Henhold til den nye Lønnings-
lov, § 6, idet jeg, som Forholdet nu er, i 
2 Aar _ ikke har nogen Merindtægt trods 
Forfremmelsen. 

Kjøbenhavn, d. 27. Maj 1909. 
Ærbødigst 

Kirkensgaard. 



'. De danske Statsbaner, Maskinafdelingen, 
Maskinbestyreren i 1. Kreds, Kjøbenhavn, 
den 2

, s 1909. 
Fremsendes. 

Til 
General di rektionen . 

A. Floor. 
3500 B. 

Og under ", 6 09 modtaaet følgende 
Svar: 

Tilbagesendt til 
1. MASKINKREDS, 

Kj øbenhavn. 
De f ør 1. April 1908 stedfundne for-

fremmelser falde ikke ind under Lovens § 6. 
For 9. Lonningsklasse stiger Lønnin-

gen med 1 Alderstillæg (240 Kr.) hvert 4de 
Aar. 

At forskellige Lokomotivførere, der ere 
forfremmede efter ø. 1 J 1908 fra Lokomo-
tivfyrbødere med yngre Tjenestealder, vil 
faa deres første Alderstillæg samtidig med 
389 Kirkensgaard, hidrører fra Lovens § 7. 
Denne § gav nemlig, ved Lokomotivfyrbøder 
52 B. Pedersens Oprykning, samtlige efter 
1/-1 06 forfremmede Lokomotivførere Lønanc. 
1/4 06. 

Saaledes vil en Lokomotivfyrbøder med 
Ane. 1 /J 98 paa en »a«-Lønningssats (altsaa 
2 Aar yngre end Kirkensgaard) komme paa 
lige Lønning med ham og faa Lønanc. 1/ 4 

06 ved sin Udnævnelse 1 4 09. Beregning 
fremkommer paa nedenstaaende Maade: 

Løn for en Lokfyrb. paa ~a« Station, 
Ane. 1/J 98 Grund!. 1410 Kr. 

2 Aldt. 240 Kr. 
1650 Kr. 

(Han vilde have faaet 3. Aldt. fra 1 
-1, 

1910 :>: 1410- 360= 1170 Kr. ) 
Ved sin Oprykning til Lokomotivfører 

1/-1 09 faar han Gi.und!. 1770 Kr. 
(I H. t. Lo·vens § 6 træder han fra 

samme Tidspunkt, paa hvilket han vilde 
have faaet Ald.tillæg i den gamle Stilling, 
ind paa næste Lønningstrin for Lokomotiv-
førere og vil saaledes ligesom Kirkensgaard 
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fra 1 
-1. 10 faa Grundløn 1770+ Aldt 240, 

ialt 2010 Kr.) 
Boghkt. , ~/,; 1909. 

Ancho, 
8ft. 

De danske Statsbaner, Maskinafdelingen, 
Maskinbestyreren i 1. Kreds, Kj øbenhavn, 
den 3 1,; 1909. 

Tilstilles Hr. lokomotivfører Nr. 389 
Kirkensgaard, Kjøbenhavn H., under Henvis-
ning til Boaholderkontorets omstaaende Ud -
talel se. A. Ffoor. 

Vi glæder o over det saa hurt igt 
modtagne tydelige Svar, der jo tillige viser, 
at om nogen Tjenestemand, der forfremmes 
efter 1/ -! 08, skulde opnaa hojere Lønning, 
end den før 1, 'i 08 forfremmede, da vi l 
denne første trække de sidstnævnte .med op 
som ved 52 B. Petersen vist. 

l de "gode" gamle Dage. 
Togbelysning var i Ty kland i 70eme 

aldeles ikke en Selvfølge eller ødvendighed, 
tværtimod ansaas det i lang Tid for en 
uberettiget Luxus, som maatte modarbejdes, 
for at det rejsende Publikum ikke skulde 
blive alt for forvænt . Det lyder nærme t 
som en Farce, naar man hører, at der for 
at fremtvinge Belysning i Vognene maatte 
kongelig Indflydelse til. 

Denne forekom ifølge Verkehrstechn 
Woche i en Skrivelse fra den davæ rende 
Kabinetsminister von Badschwing dateret 
den 11. Nov. 1844 og var adresseret til 
Indenrigsministeren. Ordlyden var ifølge 
ovennævnte Kilde saaledes: Hans Majestæt 
Kongen vil af Hensyn til Sikkerheden og 
Sømmeligheden anse det for ønskeligt, at 
Jernbanevognene under Kørsel i de sene 
Aftentog bliver oplyste, og vil vi derfor 
paalægge Deres Excellence at have Deres 
Opmærksomhed henvendt paa disse Forhold 
og drage Omsorg for, a der sker en For-



bedring i Overensstemmelse med højeste 
Ønsker, eller hvor evt. Forhindring.er fore-
kommer, da at indberette dette til Hans 
Majestæt Kongen. 

Ti l Trods herfor forløb der dog flere 
Aar, inden denne Reform blev gennemført 
overalt. Enkelte Administrationer vilde nok 
»følge med Tiden «, saafi·emt Forsøgene fik 
et heldigt Udfald, men ti lbageviste iøvrigt 
al Tale om Forpligtelse. Først ved Trusler 
om høje Straffe fandt de sig beføjede til at 
foretage de fordrede Forbedringer. 

I Midten af 40ern~ var Togbelysningen 
først indført overalt, men var, som man nok 
kan tænke sig, meget mangelfuld. Da dt'1t 
blev anset for farligt at anbringe Lamper 
indvendig i Kupeerne, fastgjordes disse ud-
vendig paa Siden af Vognen , saaledes at 
Lyset ved Hjælp af et skraatstill-et Spejl faldt 
ind gennem Vinduerne. 

Indtil 70erne betjente man sig af Voks-
lys, Olie og Petroleum og endnu i Aaret 
1879 skriver et Blad desangaaende: 

:. Snevre, mørke Kupeer, foroven for-
synede med en rødtbrændende Olielampe, 
som knapt . tillader det rejsende Publikum 
med den største An strængelse at læse de 
ophængte Bestemmelser, og hvad der ellers 
angaar disse. Hvor oite finder vi ikke un-
der Olielamperne store Pletter af gennemsi-
vet Olie, hvad · der sandelig ikke er til Gavn 
for Klæderne«. 

I de kongelige og Salonvognene an-
vendte man derfor ogsaa Vokslys. 

I Jernbanemuseumet i Berlin kan man 
nu se de dengang anvendte Olie- og Voks-
lanterner. 

Først i Begyndelsen af 70erne fremkom 
Fedtgasbelysningen for Jernbanevogne, en 
tysk Opfindelse, som nart fandt Anvendelse 
paa flere udenlandske Baner. Den i Begyn-
delsen stærkt frygtede Brandfarlighed er 
ved den under Konstruktionen anvendte 
Omhu fuldstændig undgaaet. 
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Verdens komfortableste-
J ernbanetog. 

Spørgsmaalet om i hvilke Lande, man 
rejser paa den mest bekvemme og behage-
ligste Maade, har længe værnt disputeret. 
Indtil den senere Tid gjaldt de amerikanske • 
Tog paa Unionens store Linier som de 
bedst udstyrede, og hvor man kan bade og 
lade sig barbere, skrive og telegrafere, ja 
endog nu telefonere. Medaillens Revers er · 
desværre den, at i i-ntet andet Land i Verden 
mister saa mange Mennesker Livet paa Skin-
nevejen som netop i Amerika som Følge 
af Sammenstød, Afspo ringer eller Broernes 
Sammenstyrtning. 

!øvrigt anses Jernbanetraiiken i Evropa 
som ·den sikreste, men 0111 Luksus kan man 
ikke tåle og i Særdeleshed ikke herhjemme. 
Det synes dog, som om man nu i forskel-
lige Lande vil bestræbe sig for at anvende 
saa megen Luksus, som man ad teknisk Vej 
kan fremstille, for det Publikum, der har . 
Raad til at betale og ønsker det. 

Engelske Blade skriver, og naturligvis 
med en vis national Stolthed, at alle de i 
England kørende Luksustog nu er sat i 
Skyggen af det Luksustog, som siden No-
vember løber mellem London og det fashio-
nable Badested Brighton. Dette Tog sam-
mensættes af 4 pragtfuldt udsmykkede Salon-
vogne og 2 ditto for Rygere samt tillige 
en Restaurationsvogn med Buffet og Tilbe-
hør, _saaledes at det kan konkurrere med 
en Storstads tiotteste Restauranter. 

Men fremstillingen af dette prægtige 
Transtportmiddel koster kun den ubetyde-
lige Sum af ca. 800,000 Kroner. 



D. L. & L. F. 

Medlemslisten. · 

f rederikshavn Afdeling. 
Udmeldt fra 1. April: Lokf. Nr. 100 

Holst Jørgense·n. Indmeldt fra 1. Juni: 
Lokomotivfyrbøderne Nr. 647 A. M. J. Bol-
dreel og Nr. 50 F. A. Møbius. 

.. 
• 

Fredericia Afdeling. 
Indmeldt fra 1/4 09 er Lokfbr. Nr. 373 

F. Duus, Lokfbr. Nr. 181 F. C. Jensen, 
Lokfbr. Nr. 1 fournais og fra 1 ,, Lokfbr 
Nr. 274 R. P. Rasmussen . Afd. Medlems-
antal er fra 1 /n 62. 

.. 
Kjøbenhavn G. Afdeling. 

Nedennævnte Lokfbr. er indmeldt 
foreningen 

fra 1 4 1909 : 
52 J. Jørgensen, 113 C. Petersen, 127 A. 
Kyhl, 179 L. Børgesen, 180 I. Knudsen, 
199 C. Jensen, 284 A. Rasmussen, 392 C. 
Jensen, og 

fra l /:i 1909 : 
108 L. Petersen, 130 C. Jensen , 189 H. 
Lorentz, 394 A. Johansen, 661 J. Ludvigsen, 
663 C. Poulsen, 666 U. Bispeskov. 

A11ton Christensen, 
p. t. Kasserer for Gb. Afd. 

* * 
Kjøbenhavn H, Afdeling. 

Indmeldte: 
Lokomotivfører B. Pedersen og Loko-

motivfyrbøderne H. 0. Jensen, M. V. An-
dersen, H. V. K. Jensen, J. M. Junge, P. 
C. Hansen, 0. V. Borup, I. C. Jensen, P. 
C. J. Thorngaard, H. V. Pedersen, H. J. 
Rasmussen, P. C. Andreasen, I. L. 0. Chri-
stensen og C. Møller. 
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Ud meldte: 
Lokomotivførerne L. Nielsen, A. Man-

thorpe og 0. Petersen. · 
Afdelingen bestaar nu af 36 lokf. og 

82 Lokfbr. 

Esbjerg Afdeling. 
Indmeldt 1. April: Lokomotivfører 132 

Thorenberg, lokomotivfyrbøderne Nr. 119 
Frandsen, 122 Feddersen, 357 Hansen, 638 
Sessing, 644 Rasmussen, 383 Rasmussen . 

Tilflyttet Afd. 1. April: Lokomotiv-
førerne 467 Nielsen, 474 Mortensen, 47$ 
Jensen, 485 Nielsen. 

Indmeldt 1. Maj: Lokomotivfører 99 
Mørk, Lokomotivfyrbøderne 193 Toft, 194 
Clausen. 

Tilflyttet Afd. 1. Maj: Lokomotivfø-
rerne 495 Vagner, 499 Nielsen. 

Tilflyttet 1. Juni: Lokomotivfører 79 
Nielsen, Lokomotivfyrbøder Sandherg . 

* 

Kære Dansk Lokomotivtidende r 
For et Par Aar siden skrev jeg et Par 

Breve til Dig - Rejsebreve -; nu har jeg 
igen v·æret en lille Tur ude at rejse; denne· 
Gang har jeg \/æret i Pærekøbing." Banerne 
der er saa stærkt trafikerede, at man har 
fundet det nødvendigt at nedlægge en Dreje--
skive ved Jordemoderhuset, og det inter-
esserede mig at se lidt paa Forholdene der. 
Naa, min Rejse var ikke heller forgæves, og 
jeg kan meddele Dig en Historie, som jeg 
fik af en derværende loi<.fører. Jeg er jo 
saa heldig at rende paa Mennesker, der kan 
fortælle noget. 

Imidlertid havde han spurgt mig lidt 
ud om vore Forhold, og jeg fortalte ham 
blandt andet om vort nye Tillæg til Signal-
reglementet. Du ved dette »Signal « og 
» Ret « og Øjn ne stift hæftede paa Signalet, 
til man har passeret dette, saa man daarlig 
har Tid til at se, hvad der foregaar paa 
Maskinen og Banelinien blot for at holde 
Øje med Signalet. 

Jeg kom i Tanke om at fortælle ham 



dette, fordi at man en skønne Dag havde 
opstillet Standsignalet »Forsigtig« og en 
Banearbejder med grønt og rødt Flag umid-
delbart foran et Mastesignal, uden at under-
rette derom paa sædvanlig Maade, trods det, 
at der havde været Tid nok denil, og det 
var jo grundet paa den manglende Under-
retning et Held, at man observerede Manden, 
idet man i Henhold til nævnte Instruks skal 
have Opmærksomheden henvendt paa Sig-
nalet ; det havde dog nogen Betydning, idet 
at Hastigheden var nedsat med 70 pCt. paa 
paagældende Banestykke. 

»Nej «, sagde den pærekøbingske Lokf., 
»saadan en Ordre har vi ikke; men I skal 
selvfølgelig fordele Øjnenes Funktion saale-
des, at det ene Øje ser paa Signalet og det 
andet langs ad Banelinien, det er jo den 
nemmeste Maade at klare cten Historie paa, 
og i kan nok ved Lejlighed vente Ordren 
suppleret paa denne Maade«. 

Naa, jeg maatte give Manden Ret, det 
kunde skam gærne være, at det blev Resul-
tatet. 

Jeg fortalte ham, at vi havde Bane-
strækninger, hvor vi i Løbet af 5 Minutter 
passerede ca. 14 Signaler, saa det kunde 
jo ikke blive til andet end et stadig kom-
manderen »Ret « og »Signal « o. s. v. uden 
at kunne faa Tid til Indfyring, forsaavidt 
Reglementet skulde efterkommes. 

»Ja«, sagde Lok.føreren, »vi har skam 
ogsaa Ordrer, som man med sin bedste 
Villie ikke kan efterkomme. Jeg kan fortælle 
en lille lærerig Historie herfra. Vor Loko-
motivinspektør Slør er en meget flink Mand, 
som vi i Grunden alle holder meget af, 
men han sender nogle skarpe Skiveiser en 
Oang imellem, og nu skal De høre. 

En Lokomotivfører Lotmau skal køre 
et Tog, som i hans Kørselsfordeling staar 
opført som 2604 og intet andet. Nu træffer 
det sig saaledes, at han skal køre dette Tog 
paa en Helligdag, og han gør sin Maskine 
klar og kører for Toget. Det bliver Afgang, 
og han kører, men opdager undervejs, at 
Tiderne, der bliver g ivet Afgang paa, ikke 
passer efter Kø replanen, og omsider opda-
ger han, at dette Tog slet ikke løber Søn-
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og Helligdage. Det var paa en særl ig Hel-
ligdag og ikke en almindelig Søndag, og 
han kom først . i Tanke om paa Vejen, at 
det var Helligdag. 

Han tænker øjeblikkelig, at dette er 
galt, og · at han mulig kører et Tog, en 
anden .l\i\askine skulde have fremført , det 
var jo klart, at der var Fejl i Kørselsforde-
lingen for hans Vedkommende. 

Han telegraferede saa til Lokomotiv-
inspektørens Kontor, om_ 2604 Maskine 
skulde køre 2804 Søn- og Helligdage, fo r 
han havde nemlig opdaget, at der løb et 
Tog Søn- og Helligdage af dette Nr. omtrent 
i samme Plan som 2604. 

Nu gjorde han dette for, om der mu-
lig var indløben nogen Fejl ved, at han 
kørte dette Tog, at denne da kunde blive 
rettet. Han fortsatte Kørselen, uden at fo r-
sinke Toget af den Orund. 

Ved De, hvad han saa fik, fordi han 
havde afsendt dette Telegram ? - En Skri -
velse, som havde baade Næb og Kl or. 
Lokomotivinspektøren udtalte en alvorl ig 
Misbilligelse af hans Adfærd og for Misbrug 
af Telegrafen, ligesom det fremhæves, at 
dette er gjort paa en Helligdag, hvor der 
- det er saa klart, saa klart - ingen var 
paa hans Kontor, som kunde tage Affære, 
og tilslut vil Lokinsp. overveje, ved den 
Mangel paa Konduite, Lotmau har udvist, 
om han overhovedet egner sig til Liniekør-
sel, men om det ikke var mere pa send e, 
at han kom til at gøre Tjeneste paa en 
Rangermaskine. 

Synes De ikke, den er stram at tage 
imod, naar det . hele, Manden har gjort, er 
at afsende et Telegram, som har sin tjenst-
lige Begrundelse, og saa Bebrejdelsen ti l 
Lokf., at dette ovenikøbet er paa Helligdag, 
hvor der ingen er paa Kontoret, men det 
er der ingen, der har noget officielt om , 
man havde dog Anledning til at tro, at paa 
saadanne Dage, hvor Banen er befaret af 
mange flere Tog end paa Hverdage, at der 
da var nogen, som kunde disponere, men 
det er der altsaa ikke. Telegrammet var jo 
aldrig bleven afsendt, om den Fejl i Kør-
selsfordelingen ikke havde været - helt at 



forglemme et Tog - og at sammenligne 
denne Fejl i Kørselsfordelingen med Tele-
grammets Afsendelse, som var en logisk · 
Følge deraf, synes dog noget langt ude. 
endvidere sendte Lokomotivinspektøren en 
Ordre ud om Rettelse af Kørselsfordelingen, 
men samtidig skulde Lotmau have en Næse 
endnu, idet Lokinsp. skrev, at alle de andre 
Lok.førere vel havde bemærket, at 2604 ikke 
løb Søn- og Helligdage, men at 2804 løb 
istedetfor, og at Kørselsfordelingen skulde 
rettes derhen - samtidig stod der mellem 
Linierne, at Lotmau var et Fæ, som ikke 
kunde forstaa noget saa simpelt, som at 
2604 Maskine kørte ·2804 Søn- og Hellig-
dage, selv om dette ikke stod anført i For-
delingen. 

Formodentlig havde det ogsaa medført 
en Irettesættelse, om man ad anden Vej 
havde tilladt sig at gøre opmærksom paa 
Fejlen. 

Ja, det kan man kalde for at rette 
Smed for Bager . . 

Men man springer jo altid over, hvor 
Gærdet er lavest. « 

Men kun ikke hos os! 

Ærbødigst 

.føk11c hevit Lavat Bunka. 

,;, .. 
* 

Anciennitet. 
Til slutning til min Artikel i Nr. 10 

0 111 ovenstaaende Emne, kunde jeg ønske 
en lille Tilføjelse, nemlig denne, at der ved 
Ansøgning om Forflyttelse tages Hen syn til 
hvilken ·Ansøgning, der er af ældste Dato, 
og at de bevilges i den Rækkefølge, de ere 
indsendte, saavidt det er gørligt. 

Det sker nemlig ikke altid, Risby. 
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Efterslet fra Sygekassesagen. 
En Undskyldning 

til Generaldirektøren. 

Vi er af et N\edlem anmodet o m at o ptage 
fø lgende. Red. 

» Jyllandsposten « har modtaget fø l-
gende: 

Undertegnede Redaktør Chr. Thom-
sen-Sjørup, der i »Jydsk Morgenblad« Nr. 
259 for den 20. Oktober f. A. med Navns 
Underskrift har indrykket en Artikel , inde-
holdende forskellige grove Fornærmelser 
,mod Generaldirektør for Statsbanevæsnet 
C. Ambt, som sigtes for at drive Statsba-
nerne under Hensyn til Tantiemen, - for 
hvilken Artikel jeg ved Ulfborg-H ind Her-
reders Dom af 24. Februar d. A. er idømt 
3 Maaneders simpelt Fængsel, medens For-
nærmelserne mortificeredes, erklærer 
herved: 

at jeg er kommen til Erkendelse af, 
at nævnte Sigtelser er ganske grundløse, 

at jeg derfor i Et og Alt tilbageka lder 
dem, og 

at jeg gør Generaldi rektør Ambt min 
Undskyldning for Sigtelsernes Fremsættelse. 

Sparkær, et. 13. Maj 1909. 
C h r. Thomsen -Sjørup. 

Privatbane-funktionærerne. 

» Foreningen af Funktionærer ved de 
danske Privatbaner« vil i den nærmeste 
Fremtid blive sprængt. Grunden hert il er, 
at Personalet indenfor Kontorafdelingerne, 
hovedsagelig de overordnede Funktionærer, 
nærer andre politiske Anskuelser end dere 
underordnede Kolleger og derfor føler sig 
utilfredse med , at Foreningens Medlemsblad , 
» Dansk Privatbaneblad «, stærkt støtter en 
Bevægelse, som gaar ud paa, at Foreningen 
skal indmeldes i De samvirkende Fagfoi--



bund. I Løbet af Juni Maaned skal dette 
Spørgsmaal afgøres ved en Afstemn'ing mel-
lem Medlemmerne. 

Lokomotiukommissionen. 
Kommissionen, der undersøger Mulig-

heden for Bygning af Lokomotiver her i 
Landet, vil ifølge »Kbhvn. « i den nærmeste 
Fremtid afgive Indstilling til Ministeriet, hvori 
der vil blive fremsat Forslag til de Betin-
gelser, Staten og Fabrikerne gensi~ig maa 
stille, for at der kan blive gjort et grundigt 
Forsøg paa Lokomotivbygning herhjemme. 
Der vil ved Indstillingen antagelig i et Tids-
rum af 5 Aar blive givet alle de da!1ske 
Fabriker, der maatte ønske det, Lejlighed 
til at lave indtil 4 Lokomotiver aarlig pr. 
Fabrik. Foreløbig menes kun »Burmeister 
& Wain «, »Smith, Mygind & Hi.ittemeier«, 
Kjøbenhavn, »Helsingør Skibsværft«, Hel-
singør, og Aktieselskabet » Frichs Efierføl-
gere «, Aarhus, at turde binde an med For-
søget. Der er Udsigt til, at Kommissionen 
vil foreslaa, at Staten skal yde en nærmere 
fastsat Beskyttelse, der skal aftage Aar for 
Aar for til Slut helt at ophøre. Til det 
·første forsøgsaar er der reserveret 8 af de 
paa sidste· Finansaar bevilgede Lokomotiver, 
nemlig 4 af de nye Kæmpelokomotiver og 
4 Rangerlokom otiver. 

Fra den glade 
Jernbaneverden. 

Piepenburg ! Stig ud! 
Paa Stationen Piepenburg, der er be-

liggende paa Altda,nm-Kolberger Banen, 
holdt et ankommende Tog. Som Skik og 
Brug er paa de tyske Baner, raabte Tog-
betjenten ind i Vognen: >Piepenbu g , stig 
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ud !« og langsomt og forsigtigt ~aa man en 
Landmand, der syntes at være fremmed der 
paa Egnen, stige ud af Toget. Efter at 
Toget atter var afgaaet, præsenterede vor 
Rejsende sig for Stationsforstanderen med" 
Ordene: »Det er jo ikke Plathe, og Kon-
duktøren raabte dog: Piepenburg, staa ud «. 
Forstanderen havde selvfølgelig intet andet 
Svar end: » Ja, men hvorfpr stod De saa 
ud?« Landmanden : »Jeg heddei: nemlig 
Piepenburg ; men forresten forundrede jeg 
mig over, at Konduktøren kendte mig.• 

Forstanderen lo selvfølgelig over denne 
Forveksling af By og Person og afsluttede 
Samtalen med at oplyse, at Stationen der 
hed Piepenburg, og trøstede vor Landmand 
med, at om nogle Timer vilde han kunne 
fortsætte sin af Skæbnens Lune afbrud te 
Rejse. Hovedrystende og brummende fo r-
svandt denne derpaa i Ventesalen. 

En Kamp 
paa Lokomotivet. 
I Nærheden af den russiske Statiort 

Pokrowka fandt der for nylig en haard 
Kamp Sted paa et Lokomotiv. Saafremt 
denne havde faaet et andet Udfald , end 
Tilfældet blev, vilde sikkert en større Ka ta -
strofe have været uundgaaelig og muligvis 
have kostet mange Menneskeliv. 

Et Iltog, som skul_de standse ved 
Pokrowka, kørte med fuld Fart gennem 
Stationen, endskøndt mange Passagerer stod 
og ventede paa at komme med. Statio ns-
forstanderen signaliserede om straks at stan -
se Toget, men dette for stadig videre. 

Togføreren gik nu hen for at komme 
til at tale med Lokomotivføreren . Han saa 
nu, at der paa Fyrpladsen kæmpedes en 
Kamp mellem Fyrbøderen og Lokomotiv-
føreren, og Fyrbøderen kan kun ._takke sine 
Kræfter for, at ban ikke allerede var bukket 
under. Straks ved første Blik saa Togføre-



ren, at Lokomotivføreren var bleven vanvit-
tig. Med fare for sit eget Liv arbejdede 
han sig over paa Maskinen, hvor han straks 
kastede sig over den vanvittige, som der-
efter blev bundet. En halv Mil forbi Po-
krowka standsede Toget i sidste Øjeblik. 
En Ulykke vilde ellers have været uund-
gaaelig, idet Sporet ikke var frit. 

lokomotiver og Oansk 
MaskininOustri. .. 

(Fortsættelse af Ordføreren [P. T. Nielsen]s 
Tale.) 

Det er jo ikke det ærede Medlem for 
Odense Amts 2den Valgkreds, der er gaaet 
over til det ærede Medlem for Københavns 
Amts 2den Valgkreds i dette Spørgsmaal, 
men det er tværtimod det ærede Medlem 
for Københavns Amts 2den Valgkreds, der 
er gaaet over til Højre i dette Spørg.smaal. 
Vi se jo ogsaa, at den Tale, ~om det ærede 
Medlem henviste til, og som han holdt i 
Samlingen 1906 - 07, var saa beskyttelses-
venlig, at Industriens Toldudvalg aftrykte 
den og sendte den rundt i Landet som et 
Led i Agitationen for en forøget Toldbe-
skyttelse. Jeg synes, at den Omstændighed, 
at det Toldudvalg, som Industrien nedsatte 
i Fjor, og som saa stærkt agiterede for en 
forøget Toldbeskyttelse, kunde aftrykke det 
ærede Medlems Tale Ord til andet og ud-
sende den til fordel for denne Agitation, 
altsaa bruge den som et Argument for en 
forøget Beskyttelse, til~trækkelig tydeligt 
viser, at denne Tale ogsaa helt igennem 
var et Indlæg for en forøget Beskyttelse. 

Jeg har altsaa mine store Betænkelig-
heder ved at gaa til en Ordning som den, 
der blev skitseret af den højtærede Minister. 
Hvis Fabrikkerne herhjemme ikke kunne 
klare sig med den Beskyttelse, de have, 
synes jeg virkelig, de maa lade være at tage 
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det Arbejde op. Det maa vi gøre i de ube-
skyttede Virksomheder, vi have her i Lan-
det, det maa Landbruget gøre. Betaler det 
sig f. Eks. ikke længere at producere Svin~ 
maa vi lade den Produktion fare, og saa 
maa vi kaste vort Arbejde over · paa et an-
det felt. Ganske paa samme Maade maa 
Industrien virkelig bære sig ad. Kan den 
ikke klare sig med den Beskyttelse, den i· 
Øjeblikket har, maa den lade være at tage 
den Fabrikation op. Jeg synes i Virkelig-
heden, at vi have tilstrækkelig af Beskyttelse 
herhjemme, og det er min Overbevisning,. 
at naar Arbejdsløsheden i dette Øjeblik er 
saa stor, som den er, er det noget paa 
Grund af den Beskyttelse, vi have paa In-
dustrien. Vi have faaet bygget nogle Indu-
strier op herhjemme, som ikke kunne tage 
Kampen op med Udlandet, ikke kunne kon-
kurrere paa det udenlandske Marked, og 
saa faa vi den store Arbejdsløshed i de 
store Industricentrer, medens vi derimod 
ude paa Landet, hvor ·der ingen Beskyttelse 
er, heller ingen Arbejdsløshed have. Jeg_ 
ønskede at fremsætte de Betænkeligheder r 

jeg har ved dette Forslag, Betænkeligheder, 
som vistnok deles af de fleste af mine Me-
ningsfæller. Men som sagt, vi have· ikke i 
Finansudvalget taget StilI,ing til · hele dette 
Spørgsmaal. 

Ministeren for offentl. Arbejder 
Uensen-Sønderup): Jeg vil gerne sige til 
det ærede Medlem for Københavns Amts, 
2den Valgkreds (K. M. Klausen), at der vist 
ikke er regnet ret meget galt i de 3 - 4 
Millioner, man har forudsat, der sku lde til, 
hvis vi skulde have en Lokomotivfabrik,. 
der kunde paatage sig at bygge det Antal 
Lokomotiver, der· sandsynligvis bliver Tale 
om aarlig, op imod 70. Naar det ærede 
Med.lem gjorde opmærksom paa, at der af 
min forgænger var nævnt et Tal, der var 
1 Mill. Kr. mindre, ligger det antagelig -
jeg har ikke undersøgt det - i, at der da 
kun har været Tale om, hvad der skulde 
til for at præstere en Fabrik, der kunde 
bygge alene de Lokomotiver, Staten skulde 
bruge. Men der er jo Forskel paa, om der 
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skal bygges 40 eller 70 lokomotiver aarlig. 
Hvorvidt Staten eller private kunne 

gøre det billigst, derom lader der sig sige 
meget frem og tilbage. Det, der er anført 
·i Skrivelsen vedrørende Reparationsanstalten 
i Esbjerg, kan ikke uden videre benyttes 
.som Holdepunkt for, at Staten skulde kunne 
gøre det billigere. En Anstalt, der alene er 
baseret paa Reparationer af Vogne, er i 
Stand til at udføre saadanne Reparationer 
billigere, end de kunne udføres paa Værk-
steder, der ere indrettede paa netop alt andet 
end Reparationer af Jernbanevogne. Det 
ærede Medlems Redegørelse for, hvorledes 
»Scandia« i Randers har arbejdet sig frem 
1il at kunne konkurrere med Udlandet paa 
saa smuk en Maade, som den har kunnet i 
de senere Aar, er jo et Vidnesbyrd om, at 
det netop er udmærket, at de private lndu-
trier gaa i Spidser. 

Jeg tror i det hele, at det vilde være 
meget uheldigt , om man fik Spørgsmaalet 
om eventuelt at bygge en Statsfabrik for 
stærkt i forgrunden, for det, jeg har ment, 
-der var Anledning til at komme ind paa, 
er kun Muligheden af et forsøg for at se, 
hvor meget mere der maa ydes af Staten, 
for at vi kunne · faa Lokomotiverne byggede 
her i Landet, end der kræves, naar vi skulle 
have dem fra Udlandet Have vi først an-
lagt en stor fabrik, have vi bundet Pengene 
der, og saa er det vanskeligt at sige: nu 
ville vi blot gøre et for søg; for saa be-
tyder det i Virkeligheden , at vi maa blive 
ved, ellers tabe vi Renten af den Kapital, 
der er sat deri. Man gør sikkert fra alle 
Sider vel i, da de paagældende Fabrikanter 
have erklæret sig villige til sammen med 
os andre at overveje Spørgsmaalet, først at 
se, om der gennem den private fabrikation 
kan gøres et forsøg, der lykkes, saa kan 
det altid siden overvejes, om man , hvad jeg 
nu ikke tror, vil bestemme sig for at bygge 
en Statsfabrik: 

Naar det ærede Med lem for Aarhus 
Amts 3die Valgkreds (Samuelsen) næst efter 
at udtale sin Glæde over, at der synes at 
være Udsigt til et forsøg paa at bygge Lo-
komotiver her i landet, sagde, at man maatte 
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sikre sig, at der saa ikke opstod Arbejds-
vanskeligheder som følge af, at man paa 
andre Omraader maaske kom ind i Arbejds-
konflikter, er jeg fuldstændig enig heri. 
Men jeg maa gaa videre og sige, at der 
maa selvfølgelig heller ikke opstaa Arbejds-
konflikter paa det specielle Omraade. Det 
man~lede bare, at det, at man havde sikret 
en eller to fabrikker, at de i Løbet af et 
vist Antal Aår, f. Eks. 5 Aar, skulde levere 
et vist Antal Maskiner til Staten, skulde med-
føre, at Arbejderne gik hen og sagde : u 
er det sikret, at de skulle lave de Maskiner, 
lad os nu faa Arbejdslønnen sat op. ej, 
selvfølgelig m~a vi være aldeles ind for taa-
ede med, at det kan der ikke være Tale om, 
at Arbejderne, selv om Arbejdslønnen gaa 
op indenfor andre Omraader, paa dette spe-
cie lle Omraade skulde kunne stille nogen 
som helst fordrin g, som man ikke fra alle 
Sider var fuldstændi g enig om . Men det 
har jeg forudsat var saa selvfølgeligt, at jerr 
ikke havde nævnt det, hvis ikke det æred 
Medlem ved sin Udtalelse havde syntes at 
gaa ud fra , at medens man ikke kund e faa 
Arbejdsstridigheder, der va r opstaaede an-
de1steds, blandede med in.d her, kund e der 
være Tale om at faa Arbejd stridigheder paa 
dette Omraade: Men Arbejderne ere selvfolge-
lig ogsaa saa kloge, at de ikke rej se den Sia _ 
Strid. Arbejdet der maa gaa sin Gan·rr, uan-
set om der' and re Steder opstaar Arbejds-
stridigheder. 

Naar den ærede Ordforer, som for 
øvrig stillede ig temmel ig reservere over-
for selve Tanken, kom noget ind paa Spørg -
maalet om den Beskyttelse, der ligger i selve 
Toldloven for Lokomotivfabrikati on, skal 
jeg meget vare mig for at komme ind paa 
selve Toldl ovsporgsmaalet og de forha nd-
linger i Tilknytning derti l, som det syt e_ 
at trække noget op til. Jeg maa dog maaske 
gøre opmærksom paa, at man ikke kan sige 
som den ærede Ordfører, at Toldbeskyt el-
sen tidligere va r dobbelt saa høj, thi den 
tidligere Told paa Raama erialerne er fo r en 
stor Parts Vedkommende fuldstænd ig fa lden 
væk. Hvis man herhjem e ku nde _ lave alt 
af Raa ate riaier, vilde der slet it gen Told 



være paa Materialerne ud over den Smule, 
der er paa Kul endnu de første 3 Aar; men 
da det vil være klogt at købe en Del Ma-
terialer enten helt eller halvt færdige, er der 
paa en Del af disse Told, men den største 
Part af Materialerne er toldfri. Saa det, at 
Tolden er sat ned fra 10 til 5 pCt., bety-
der ikke, at Beskyttelsen tidligere var dob-
belt saa stor, thi der _var, som sagt, en ret 
betydelig Raamaterialetold. I øvrigt har jeg 
fo rstaaet den ærede Ordfører saaledes, at 
man i hvert Fald i Finansudvalget billiger, 
at der bliver gjort et saadant Forsøg paa 
at finde et Grundlag for, hvad der kan være 
Tale om at gøre Forsøg med, og paa at 
finde et Grundlag for den Overenskomst, 
der kunde være Tale om at slutte mellem 
private Fabrikker og Staten, og at man vil 
tage alle Parter med, ogsaa Arbejderne. Jeg 
gaar ud fra, at hvis en saadan Kommission 
kunde ende sit Ar:bejde, medens Rigsdagen 
var samlet , vilde der kunne blive Lejlighed 
til at forhandle med Finansudvalget og saa-
ledes faa yderligere Sanktion paa, hvorvidt 
man skal gøre det Forsøg, der er Tale om. 
Og hvi s der blev Tale om, at man skulde 
ofre ret mange Penge fra Statens Side -
noget, der vil kunne ses af det Resultat; 
Kommissionen vilde komme til - , er det 
en Selvfølge, at saa maa man paa en eller 
anden Maad e sikre sig, at de nødvendige 
Penge i saa Henseende ikke bagefter blive 
nægtede. Selve det, at der gøres et saadant 
Forsøg, kan ikke siges at være at fremhjælpe 
en Industri, der ikke har Rod og ikke har 
Betingelserne for at kunne trives ; thi For-
maalet skulde jo netop være at opdrage 
baade Fa.brikken og Arbejderne til at kunne 
konkurrere. Det er i hvert Fald fra min 
Side en bestemt udtalt Forudsætning, at 
hvis dette ikke viser sig at kunne lade sig 
gø re, kan der ikke være Tale om, at man 
efter Forsøgsperioden skulde blive ved fra 
Statens Side at ofre for at lade Arbejdet 
udføre herhjemme. Det maa man være klar 
over fra all e Sider. Ellers opnaar man ikke 
det , man skulde opnaa, at ogsaa Arbejderne, 
men for Resten særlig Fabrikkerne selv, ere 
saa interesserede i at præstere et saadant 
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Arb~jde baade i Retning af Kvantitet og 
Kvalitet, at det virkelig er muligt at kon-
kurrere med Udlandet. 

Samuelsen: Den højtærede Minister 
udtalte, at man burde holde Arbejdskon-
flikter, som· kunne opstaa indenfor Jernin-
dustrien, udenfor Lokomotivfabrikationen. 
Naar jeg har stillet det Forslag, jeg omtalte 
her, er det, fordi jeg i de mange Aar, i 
hvilke jeg har haft med Ledelsen af Fag-
foreningen i Jernindustrien at gø re, har faaet 
noget Kendskab til den Stridbarhed, der 
gør sig gældende indenfor Jernindustrien. 
Jeg mener, at det maatte være Betingelsen 
for at lave Lokomotiver her i Landet, at 
man holder den Slags Arbejdsstridigheder 
udenfor. Jeg vil føje til , hvad Ministeren 
sagde, at ogsaa jeg haaber, at man ikke 
skulde faa nogen Konflikt indenfor Loko-
motivfabrikationen. Det væsentligste er, at 
uvedkommende Spørgsmaal ikke skulle for-
aarsage en Konflikt Indenfor Industrien . 

K. M. Klausen : Den ærede Ord-
fører udtalte, at han havde Betænkeligheder 
ved Forsøget med Bygning af Lokomotiver 
her i Landet, og han mente, at det vilde 
føre til , at Beskyttelsen skulde gøres større, 
end den er ifølge den bestaaende Lovgiv -
ning. Jeg tror, der æred_e Medlem tager 
fuldstændig fejl i den Betragtning. Her er 
ikke Tale om at forandre den bestaaende 
Lovgivning og yde en større Beskyttel se, 
end der indrømmes i Følge den. Der er 
her kun Tale om at gøre et Forsøg, der 
kun skal omfatte en Del af de Lokomo-
tiver, der nu skulle anskaffes efter Forsla-
gene paa Finansloven. 

Den ærede Ordfører ved meget godt, 
at det drejer sig ikke om mere end to Fa-
brikker, der hver skal lave 2 - 3 eller 4 
Lokomotiver. (Fortsættes.) 



Personalia. 
15, f> 09. 

Forflyttede er Lokomotivfyrbøderne: 
Nr. 
356 J. C. R. A. Han en, Kbhavn . li. 1, til Kbhavn. 

H. 5 
440 K. C. Frederik en, Kbh av n. H. 5, til Kbh av11. H. 1 

1 1,; 09. 
Forfremmede er: 

l-oko motivfyrboder 1r. 195 J. H . Pedersen, Aarh us 
H ., til Lokomotivfører Nr. 79 i Esbjerg. 

Haan dværker Nr. 5126 H . J. Hoi, yborg, til 
tokomotivfyrbøder Nr. 195 i Korsor. 

Forflyttede er: 
Loko motivfo rerne: 

r. 
348 J. P. Busch, Aarhus Ø., til Aarhus H. 

63 A. C. Schulz, t,elsingør, til _Korsor 
392 J. C. Møller, Aarhus Ø ., til Aarh us H. 
396 J. J. Petersen, Aarhus Ø ., til Aarhu H. 

Lokomotiv[ yrbød erne : 
441 S. L. Kar lsen, Aarhu s Ø., til Aarhus H. 
460 N. Nielsen, » » • • 

577 A. C. An der en • • , " > 

85 J. Jørgen en, Korsør, , 
519 M. E. K. Johansen, Nybo rg, " Vamd rn p · 
326 C. S. N. Sandberg, Fredericia, Esbjerg 
646 J. E. Jakobsen, Nyborg, til Vamdru1 

11 09 
603 C. S. Christensen, Ribe, ti l E bjerg 
615 J. Jensen, Esbjerg, ti: Ri be 

Rettelser. 
Side 162, 2den Sp., 3die St., sidste Linie staar 

Vindin g, læs Vurd ering. 
Side 172, l ste Sp., 19de Lin. f. n. staar Daka to, 

læs Dakota. 

Hovedkassereren 
er bortrejst fra den 1 ' ,;- " 0/ ,; , hvorfor Re• 
kvisi tioner og Værdiforsendelser maa være 
indsendt senest den 17. ds . 

192 

Bytning. 
En Lokfb . i Fredericia ø n ker at bytte 

til Aarhu s snarest eller til Efteraa ret. 
Henvendel~e ti l 

Lokfh . Nr. 274 R . P. R asmus 11, 

Fredericia. 

Tandlæge Wilh. Amsinck. -
Vesterbrogade 45 

(Vesterbrotorv - Hjørnet af Gasværksvej) 

behandler Jernbanesygekassens In teres-
senter efter . Sygekassens Tak t. 

Spiller De hjemme? 
Forsøg engang mit nye Klaver-

album " Det grønne Hefte", som 
altid bringer et Dusin af de mest 
ef terspurg te Musik-Nyheder. Et Prø-
veheft e kan bestilles og Abonnement 
tegnes hos min Broder, Lokomotiv-
fø rer VILH. JESPERSEN, l<jøben-
havn H. Heftet kan ogsoa faa: foi-
Vio!in. Pris 1>25. I , 

Æ rbodigst 

li] Olfert Jespersen, !1J) 
~bilogaarosgao~ 3, Kjøbrnhavn. 

~~,1-------------- - ,~ ~ 

Adressefortegnelse. 
Formanden : 

Lokf. Chr. Christensen , Jernbanevej 31 , Es-
bjerg. 

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

benhavn V. 
Redaktionen: 

Lokf. P. Hansen, O jedser. 

Udgaar 2 Gange maanedl ig. · 
I Slutningen af Teksten optages Annoncer til en Pris af 10 Øre pr. Petitlinie eller de113 P lads, med f radrag 

af 20 pCt for staaende Annoncer. 
Red igeret af Lokomotivfører P. Hansen, Gjedser. 

R. Ottes e ns Bogtrykkeri. Fredericia. 
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