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Bergen- Kristian ia-Banen. 

En Sejr for Ingeniørkunsten. 

Ti lvejebringelsen af en direkte Forbin-
·delse imellem Bergen og O - o rge har 
været under Overvejelse i la nge Tider, endog 
førend Jernbanernes Tid. 

I Aa ret 1 11 var det fore laaet at an-
lægge en Vej fra Numedal_ over Hardanger-

·vidda, men Planen blev hen ag t, og intet 
blev foretaget fo r at forbinde est- og Ost-
Norge, ind til Tanken om en Jern bane frem-
kom i Aaret 1870. To Ingeniører under-
søgte en Del af Fjeldterrænet og udtalte 
som deres Overbevi ning, at Planen kunde 
realiseres. 

I Aare t 1875 bevi lgede Sto rtinget det 

nødvendige Beløb til Paabegyndelsen af en 
Bane fra Bergen til Vo sevangen, som blev 
smalsporet (1 Meter) , hvi lket var r est al-
minde lig t paa den Tid. 

Den ne Bane, nu en Del af Bergen -
Kristiania-Banen, blev in dviet og aabnet 
for Trafiken i Sommeren 1883. 

O pmaali ngsarbejder og andet forbere-
dende Arbejde fo r en Udvide! e af denne 
Bane længere østpaa blev fort at, men det • 
krævede lang Tid , og det var ikke før Aaret 
1894, at Stortinget bevilgede Anlæget af en 
Bane fra Vossevangen via f laamsdalen ti l 
Taugevandet - et af de høje te Punkter 
imellem Aurland og Hall ingda l. 

Dette efterlod Tan ken o m fortsættelse 
af Banen i ø tlig Retnin , enten via Halling-
dal el ler Nu medal som et aabent Spø rgsmaal. 
Ingen Bestemmelse blev taget ind til Aaret 



1898, d-a de første Midler blev tilbudt for 
en Bane fra Taugevandet til Gulsvik ved 
Krøderen og videre til Roa. Dette var ens-
betydende med, at Bergen-Banen skulde 
forbindes med den nordlige Bane og med 
de ældre Baner paa den østlige Strækning, 
der har den normale Sporvidde (1,435 Me-
ter), og om nødvendiggjorde Forandring 
af Sporvidaen paa den første Del af Ber-
gen - Kristiania-Banen (den ovenfor nævnte 
Voss-Bane), hvilket Arbejde blev foretaget 
i Aarene t 898 - t 904. 

Den 9. Oktober t 907 mødtes Sporene 
fra Øst og Vest ved Usteoset, og da blev 
det først muligt for et Lokomotiv at køre 
over Fjeldene og ned i de østlige · Dale. 
Derved havde I11geniørerne udført et ual-
mindelig betydningsfuldt Arbejde. - Men 
Vanskelighederne var endnu ikke fuldstæn-
dig overvundne, idet Sneen har forvoldt 

, megen Besvær i Sommerens Løh. Desuden 
er Banen endnu ikke fuldendt, idet Stræk-
ningen fra Gulsvik til Hønefoss og videre 
til Roa Station paa Kristiania- Gjøvik-
Li nien, en Strækning paa 88 Km. , endnu er 
under Bygning. · 

Forhen besørgedes Forbindelsen øst-
paa imellem Gulsvik og Kristiania af Dam-
per fra Gulsvii< til Krøderen og derfra med 
en smalsporet Bane via Vikesund og Dram-
men til Kristiania. 

Naar Bergen - Kri stiania-Banen bliver 
færdig, vi l den have en Længde af 493 Km. 
Heraf udg~r den østlige Sektion (Arbejdet 
har været delt i en vestlig og østlig Afde-
ling og paa en Maade uafhængig af hinan-
den) fra Roa til Useoset omtrent 308 Km. 

Blandt de mange betydningsfulde Ar-
bejder paa denne Del af Banen kan om-
tales 41 Tunneler, som tilsammen udgør 

•en Længde paa omtrent 25,000 Fod. Den 
længste af disse, Haversting-Tunnelen, er 
omtrent 7700 Fod lang. Der er 14 store 
Broer, af hvilke de 3 største er Stenbroer, 
en med en Spandvidde af 150 Fod, en med 
60 Fod, og en Bro 566 fod lang, med 8 
Spand af 70 Fods Vidde. Af Jernbroer har 
en en Spandvidde af 180 Fod, en med en 
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Spandvidde af · 150 fod og 4 Brot1r med1 

Spand paa omtrent 80 Fods Vidde etc. 
Jordarbejdet har i mange Tilfælde været: 

meget omfattende. Ved Hønefoss f. Eks. 
findes en Gennemskæring i Ler, som nød-
vendiggjorde Bortførelsen af omtr. 250,000 
Kubikmeter Jord. Sneskærme er opstillede-
paa lange Strækninger, særlig paa Fjeld-
højderne imellem Mjølfjæld og Gjeils, en. 
Strækning paa 96 Km. 

Iblandt de mange Tunneler paa den, 
vestlige Del findes en, som gaar igennem 
Hyringen-Fjeldet, og som er 4440 Fod lang. 

Forbi Vossevangen begynder Banen at 
, stige for Alvor og fører igennem en Land-

strækning, som er af en saa vild og øde 
Natur som paa nogen europæisk Bane. De- • 
tekniske Vanskeligheder, som Konstruktio-
nen af en Jernbane paa disse Højder og 
paa denne Breddegrad (60 - 61) frembyder, 
er næsten ufattelige, og de norske Ingeniø-
rer har igen bevist, at de er i Stand til at 
løse denne meget vanskelige Opgave. ,Lan-
det paa disse Steder hører til nogle af Ver-
dens tyndest befolkede Højsletter. Vinteren 
varer fra 8 til 9 Maaneder og undertiden 
længere. Nedbøren er enorm, og Stor-
mene, som her er frerriherskende , er meget 
vold somme. 

Det højeste Punkt paa Bergen - Kri-
stiania-Banen er 4340 Fod , som - naar 
Hensyn tages til Breddegraden - vil svare 
omtrent til et Punkt 1/a højere i Alperne , 
hvor i alt Fald ingen almindelig Bane naar 
saa højt. 

Banen ved Albula-Passet naar en Højde 
af 6080 Fod, Wolfgangen (smalsporet) 5440. 
fod, Arlberg 4570 Fod, Mont Cenis 4310 
fod, Brenner-Tunnelen 4570 Fod, og Set. 
Gotthard og Si.mplon-Tunnelerne er begge 
lavere. 

Den længste Tunnel paa Bergen-
Kristiania-Banen er tæt ved Opset; den 
gaar igennem Urhovedfjeldet og er 17,660, 
Fod lang ; det højeste Punkt er ved fager-
bøtn (4340 fod). 

Naar Banen er fuldendt, vil Afstanden 
imellem Bergen og Kristiania blive tilbage-
lagt paa ca. 13-14 Timer. 



I en nærmere Fremtid haaber vi at 
\kunne omtale dette ualmindelig interessante 
-0g moderne Jernbaneforetagende mere ud-
;førligt. (Engineering.) 

* .. 
* 

Om en Tur ad Bergensbanen i Anled-
·ning af Norges Lokomotivpersonales Aars-
1møde i Bergen den 4. og 5. Junj d. A. skriver 
•vort norske Broderorgan » Lokomotivmands 
Tidende «: 

Det var med glad forventning om en 
-herlig tur aarsmøtets deltagere med damer 
møtte paa Vestbanestationen torsdag morg en 

·den 3die juni. Saavidt kunde erfares havde 
ingen tidligere besøkt Bergensbanen og kun 
etpar Vestlandet, og da var det forstaaelig, 
a t man ventet sig meget av storslagne natur-
scenerier og for øiet og sindet nye indtryk, 
-og man blev saavist ikke skuffet. 

Rygterne om høifjeldstral'<ternes stor-
·s lagne vildhet og øde, men vakre i al sin 
majestæt, hadde jo gaat forut og forvent-
ningerne var mange og store. Ved velvilje 
fra trafikavdelingen var _2. klasses vogn reser-
veret møtets deltagere, saavel fra Kristiania 
til Krøderen som fra Gulsvik til Bergen og 
retur. -

I 'utmerket humør tok man plads og 
avsted bar det i straalende veir med hur-
tigtoget til Krøderen. Ved anko.msten dit 
laa »Spirillen « med dampen oppe og tok 
o mbord passagerer og last. Netop sat i 
fart efter transporten fra Aadalselven var 
»Spirilen « nypudset og behagelig, og fil 
held for deltagernes pengepung villig til aa 
beford re dem gratis til Gulsvik. 

Efter en behagelig tur over Krøderens 
blanke flate med lyse lier opover landet, 
kom man frem til Gulsvik og ind paa Ber-
gensbanen, beredt til aå se nyt og motta 
indtryk fra disse trakter som der har gaat 
saa mange frasagn om. Toget med vor 
» reserverte « koblet bakerst stod klart og 
snart rullet det opover Hallingdal med god 
fart. -

Deltagerne saa · og beundret dalens 
vakre natur og efterhvervt nærmet man sig 
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fjeldet med de evige snevidder. Spisevognen 
blev besøkt av de fleste, og vi maa · si at 
denne er en av de behageligheter, som man 
maa forstaa alle reisende sætter pris paa at 
ha og den bør tilhøre et tog som vil gjøre 
regning paa aa kaldes et »moderne « kom-
munikationsmiddel. 

Stellet i spisevognen var utmerket, mat 
og service lste ~lasses og priserne likesaa 
(saa for 4 kr. pr. dag i diæt faar man bare 
middag og en snau aften). Betjeningen vi! 
vi ikke rose, det var en almindelig opfatning 
blandt »vore «, at de kunde ha været litt 
mere elskværdige. Kan hænde, at de ogsaa 
er det likeoverfor bedrestillede folk. 

Ved Finse var man op til de evige 
snemarker. Termometret viste 1 2° og 
sneen laa helt ned til sleeperskanten. Stak-
kars de folk som blir henvist til aa være 
stationeret paa dette sted for længere tid. 
Hvis de folk faar nogen lettelser eller større 
ydelser for sit arbeide, saa maa det sies . aa 
være velfortjent. Stadig, saagodtsom aaret 
rundt maa ' de ·slaas med en ublid natur, 
storm, sne, kulde eller taake og regn, og 
dertil borte fra alt som kan g i livet noget 
indhold eller skaffe .en lys stund mellem 
arbeidsslitet. Vi vil med det samme rette 
en bøn til vor maskindirektør som en mand 
som har hjertet paa rette sted, aa sørge for 
at disse vore kolleger, som tjenstgjør paa 
høifjeldet, faar de lettelser som det er mulig 
aa skaffe dem , og naar organisationen en -
stemmig og med al den varme støtte 
man kan gi, søker om et lønstillæg for disse 
da gjør hr. maskindirektøren en god gjer-
ning ved aa gi ansøkningen sin anbefaling. ' 
Takken vil i tilfælde bli enstemmig fra No r-
ges lokomotivpersonale. 

Men tilbage til reisen. 
fra Finse eller Taugevand gaar farten 

utover bakkerne og herfra er vestlandets 
fjeldnatur det alt beherskende. Vor pen 
formaar ikke aa skildre naturens storslagen-
het, vi kan bare si: Reis selv og se. 

Naar norsk ingeniørvidenskab fandt 
utvei for en jernbane gjennem disse trakter, 
og utførte et saa storslagen! a beide som 
dette anlæg, saa er vi tilbøielig il med vor 

' 



elementære forstand paa disse ting aa tro, 
at oget av hvert er mlig for de herrer 
ingeniører. 

Et par herrer var et stykke av veien 
paa maskinen hos føreren sammen med vor 
danske gjest, hr. Christensen. Disse skulde 
se hvordan det smagte aa være der. Naa, 
hyggelig var det ikke gjennern de utallige 
tuneiler og ~vandige « neoverbygninger, og 
ikke saa lite irnponert av orholdene var 
nok alle, ikke mindst vor anske ven . Det 
var ikke meget pandekake-terræn der mellem 
fjeldnuterne og forbi slukter og ishræer. 
Her · trænges en fa t haand, et sikkert øie 
og en urokkelig ro og likevegt ho de mænd 
som skal føre sine tog frem utover og op-
over di e trakter. 

Omsider kom toget god og vel ned 
til blidere trakter og kl. 12.so var man i 
Bergen. 

Det regnet naturligvis om aftenen og 
man trodde at det bekjendte ve tlandske 
veir vilde bli raadende, men netop i de 
dage opho det i Ber en varte, kinnet solen 
over de 7 bjerge og flere til. 

Paa stationen blev deltagerne mottat 
av arrangemenlskorniteen med fø rer Jens 
Lund om formand og anvi t ine opholds-
steder. 

Møtet~ arrangements var i alle hen -
seender vellykket og komileen fortjener al 
anerkjendelse og tak for it arbeide. Det 
var alles mening, at 6te di trikts personale, 
saa faa de er i antal, med megen ' honnør 
skilte ig fra it vært kap for aar møtet. De 
enkeltes ofre og den opmerk omhet de og 
dere viste de besokende, vil altid bli b -
varet i erindringen. 

Efter møtets avslutning lørdag aften 
benyttet de fleste iden til aa gaa rundt i 
byen og e paa den og paa fo lkelivet. Den 
vakre, minderike by er vel værd aa gaa 
om i. -

Søndag morgen amledes deltagerne 
med sine damer for aa spadsere til Fløien, 
hvor vore værter bød paa frokost. Turen 
d itop i det prægtige veii vil staa fo r alles 
erindring som en av de sjeldne og som 
man ønsker aa kunne gjøre om igjen . f ra 
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fløien og restauranten der har man et sto r--
slagent pa orama over byen og fjorden med 
omgive! er, til langt ut i havskjærene. Nogen, 
beskrivel"e har vi ikke plad til, vi gjen tar, 
rei- og e. 

Ved irokosten ønsket lok.-fører Jens . 
Lund velkommen tilbords. Sandberg talte 
for værterne og 6te distr.forening. Bayer 
for vor danske gjest Christensen, som svarte 
med en tale for gje teven kap~t og for vort 
land . · Ou tav Berg takket for maten og for 
indbydelsen. 

Efterat deltauerne var fotograferet og 
hadde nydt kaffe i det fri, padsertes ved 
middag tider ned til byen igjen. 

Kl. 61 2 amlede man aa igjen til. 
middag og fe t i Haandverkerforeningens 
lokaler. 

Foruten alle de tilrei ende delto k alle 
tjenestefri medlemmer i 6te di tr. forening 
med damer i festen. ær kilt indbudt var 
verk me ter 0 . Dahl og lokomotivmester Ber-
tel en. Der var dækket i den store festsal. 
Fe ten. var vellykket og godt arranueret, 
saa man tilbragte en rigtig hyg?"elig stund. 

Ved middagen øn ket fører ·Jens Lund 
paa vert kapel vegne velkommen til bords. 
Sandberg talte for 6 e di tr. forening og 
organisationen og takket for møtet og dets 
arrangement . ordahl talte for ordisk 
Lokomotivmænd Forbund, han mindet om 
dets stiftere og adre erte et leve fo r for-
bundet til det formand, Christensen. Denne 
takket med en tale for orges lokomotiv-
per onale og organi ationens arbeide for at • 
høine og løfte standen, han tolket sine per-
onlige føle! er for at han var git anledning 

til aa overvære møtet og di se am menko m-
ster og vilde ta med til it hjemland de 
be te indtryk fo r it besøk. Bauer talte for 
vore overordnede og for et godt samarbeide 
med disse, ad resserte en kaal for disse til 
hr. verkme ter Dahl. Denne takket og ut--
bragte en skaal ior maskindirektør Hoff . 
G ustav Berg takket for maten og hævet 
bordet. 

Efterat kaffen var d ru kket, sp il te mu --
sikken op og der dansede til langt paa. 
morgenen. 



t dan epauserne optraadte lok.forer 
'Hovland, Bergen, og fyrbøter Fallan, T.hjem, 

om muntration raader og vandt meget bi-
fald for sine præstationer. 

Saa skiltes deltagerne med gjensidig 
tak for samværdet og et lyst minde rikere. 
Vi gjentar . takken til vore kolleger og med-
lemmer i Bergen. En sær ig tak til lok.fø-
rerne Lund og Engeisen f(?r deres arbeide 
og for dere stræv med motet. , 

Vor Presse. 
Ordet "Presse « har i vore Dage en 

god Klang. Det er en Magt ; men Magten 
betyder Kundskab. Ordsproget siger nem-
lig, Kundskab er Magt. Denne Magt faar 
dog først almindelig Betydning, naar Kund-
skaben har sat sig fast i den almene Be-
vidsthed, naar Mennesket føler Trang ' til at 
uddanne sig videre under aandelig Paavirk-
ning, naar der opstaar en indvendig Lyst 
til at deltage i Kulturens Fremskridtsarbejde 
og der virke efter sin Evne. 

Vi lever i en stærkt fremsk rede11 Tids-
alder.. Aldrig fø r har de forskelli ge Livs-
interesser, hverken hos den enkelte Iigesaa-
lidt som i Aktieselskaber, Forbund, Truster, 
Syndikater, Foreninger eller, hvad de nu 
alle hedder, formet sig som de nuværende. 
Ordet, Øje for Øje, Tand for Tand, er al-
drig for traadt saa tydeligt frem som netop nu. 

Den uophørl ige Udvikling, Tidernes 
Vekslen" har fo rm et det saaledes, at vi un-
dertiden maa beskæftige os med disse Spørgs-
maal. Den offentlige Mening, Befolkningen, 
tager i vore Dage ove1alt virksom Del i 
saavel Statens som de kommunale Interesser ; 
overalt politiseres. Det gælder det højeste 
af alt, at forsva re Eksistensen og en men-
neskeværdig Tilværelse, som er Idealet for 
enhver. Uden Kamp ingen Sejr, siger man. 
Kan den enkelte vedblivende undslaa sig 
for en saadan Idealisme ? Dette Spørgsmaal 
maa besvares med Nej ! 
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Den nuværende Skoleoplysning, den 
borgerlige Dagspresse og Tidsskrifter, der-
næst den lette Adgang til fortsat Uddannelse : 
litteratur, Kunst, Foredrag o. s. f. giver rig 
Anledning til Erhvervelse af Kundskaber. 
Enhver, selv den fattigste, kan deltage, naar 
blot Viljen er til Stede, da det i Betragtning 
kommende pekuniære Spørgsmaal aldeles 
ingen Rolle spiller. Men der gives noget 
højere, nemlig Pligten. 

Naar vi undtage r Dagspressen, der 
daglig holder os a jour med Dagens Begi-
venheder omkring fra jordens forskellige 
Lande, og egentlig i Ordets rette Forstand 
kun ' lejlighedsvis strejfer de indirekte For-
hold i vort Liv og Gerning, i hvor langt 
højere Grad er vi da ikke som Følge af 
Kendskabet til vore personlige Standsi nte r-
esser henviste til vor Fagpresse. Paa dette 
Punkt maa al Kortsynethed og Li o-egladhed 
forsvinde ; thi Tiden er kommen, da vi Lo-
komotivmænd maa staa solidarisk og tænke 
og føle samme. De seperatistiske Ideer, 
der kun tilh ører Datidens Naivitet og kun 
er et Udslag af personlig Overvurdering, 
virker som en Kræftskade paa hele St~nden. 
Enhver af os bør vide, hvad saavel den 
ene som den anden af os har at foreiægge 
af Forslag og Raad, og hvad vi i sluttet 
Enhed har at tilstræbe. 

Er det ikke i høj Grad uforstaaeligt, 
at der i vore Dage gives en Del Lokomo-
tivmænd, som formener deres Standsinter-
esser bedre varetagne af Personer 0g Blade, 
der er fuldstændig ukyndige paa det faglige 
Omraade og, som der jo foreligger Eksem-
pler paa, i Stedet for at søge Lokomotiv-
mandens Interesser fremmede, med Haan 
afviser disses Ønsker. Man maa dog ab-
solut ikke anse disse Lokomotivmænd som 
ligegyldige eller som sfæriske Idealister, der 
vil reformere Forholdene i en ny Retning. 
Nej! det er Mennesker, som udfører det 
paahvilende Arbejde som enhver anden, 
men til Gengæld altid lader Utilfredsheden 
om de bestaaende Forhold komme til Orde 
uden Klarhed eller Beviser. De mangler 
Forstaaelsen af en samlet Enheds Betydning, 
naar Maalet for de fælles Standsinteresser 



gælder fremad ; de har som Regel kun 
et ligegyldigt Sku ldertræk tilovers fo r alle 
vig tige Spø rgsmaal, som angaar Standen. 
Dette er en af Hovedgrundene, hvorfor vi 
Lokomotivmænd i Sam menligning med an-
dre ligestillede Statsansatte altid har s taae t 
ti lbage, naar det g jald t Stands- og Livsin-
teresser. • 
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D enne Omstændig hed taler et tydeligt 
Sprog , som i vor Tid burde staa kla rt fo r 
en hver af os. Hvo rledes kan der a rbejdes 
e fte r et bestemt Maa l, naa r den ene ikke 
ved, hvad den anden foretager sig? Hvor-
ledes skal en Foreningsvirksomhed kunne 
ledes, naar den endog modarbejdes af ine 
udenforstaaende Standsfæller i forbindelse • 
med andre An satte? 

Herim od gives kun et Midde!: Vor 
f agpresses Indflydelse saavel indad- som 
udadti l. Det bør være den fælles Opgave, 
at lade indh østede Erfaringer fra det faglige 
O mraade kom me frem gennem Bladet og 
derved tjene som Vejledning for andre Med-
:msatte. Ingen , hverken gammel eller ung, 
bor und lade at overgive sine Tanker og 
Anskuelser til den faglige Presse; thi kun 
deriaennem vil vore Tillidsmænd være i b 

Sta nd ti l at erhverve ig den rette Indsigt 
i de forskellige Ønsker, ligesaavel 0111 Au-
tori teterne derved undgaar at faa forvrængede 
eller upaalidelige fremstillinger fra andre 
Sider. Ogsaa Angreb som dem, vi fra for-
skell iae udenforstaaende Kategoriers Side b 

har været Vidne til, vil langt lettere kunn~ 
ti lbagevises, naar enhver vil udøve sin mo-
ralske Pligt. • 

Den ringe Ulejlighed, om er forbun-
den dermed, vil sikkert opvejes mange Gange 
gennem de indvundne Resultater. Lad os 
haabe, at ethvert Med lem af Dansk Loko-
motivfører- og Lokomotivfyrbøder-forening 
lærer at 'forstaa Betydningen af disse Ord. 

Emil Alsborg. 

D. L. & L. F. 
De danske Statsbaner. Generaldirektion en .. 

Kjøbenhavn B, den 17. Ju li 1909. 
Jo urnal Nr. 15464. 

I Anledn ing af fo ren ingens And ra-
gende af April d. A. ti l Ministeriet fo r o f-
fen tl ige Arbejder om visse Forand ringer i 
Lokomotivperso nalets Fribeford ring , med-
deles herved , at Ministeriet under 10. d . M. 
har tilskrevet G eneraldi rektionen saaledes : 

» I det med Generaldirektionens 
Skiivelse af 28. April d. A. (9542) til -
bagefu lgte Andragende ha r »Dan sk 
Lokomotivfører-og Lokomotivfyrbøder-
fo rening « ansøgt om, at der maa b live 
til s taaet Lokomotivførerne 24 Familie-
fripas aarlig til Rejser paa 2. Vogn-
klasse samt om , at der i de T ilfælde , , 
hvor en ansat af Lo ko motivpersonalet 
paa G rund af si n H ustrus Død maa 
an tage Husbesty rerinde, m2a gives 
denne Adgang til at benytte de ved-
kommende Tjenestemand indrømmede 
Familiefripas. 

I denne Anledning skal man ti l 
Efterretning og videre fornøden Be-
ken dtgørelse tjenstlig meddele, at me-
dens Andragendet, for aa vidt angaar 
Lo ko motivførerne Familiefripas er i-
mødekomm et ved de under D. D. ud-
fæ rdigede Bestemmelser · angaaende 
Fribefordring for tatsbanernes Perso-
nale m. fl., har Ministeriet derimod· 
ikke set sig i Stand til at tilstaa de 
ommeldte Husbe tyrerinder Adgang til 
at benytte Lokomotivpersonalets fa-
mil iefripas. « 

Rimestad, 
fg. 

Hr. Chr. Christensen, 

- K r a ft, 
fm . 

fo rmand fo r Dansk Lokomotivfører-
og Lokomotivfyrbøder-forening, 

Esbje rg .. 



Den fø rste Del af vort Andragende, 
•der er imødekommet, vil vække Otæde og 
Tilfredshed hos enhver Lokomotivmand. 

I 

Ved at tilbagegive Lokomotivførernes 
f amili~ de 24 f ripas til li. Vognklasse har 
Ministeriet og Administrationen, der jo lever 
i en kristen Stat, kun efterlevet, hvad Præ-
sten sagde til os paa Brudeskamlen: » Hvad 
Gud har sammenføjet, skal intet Menneske 
adskille! ~ 

Glæden vilde derimod have været 
fuldstændig, om ogsaa den sidste Del af 
vort Andragende var imødeko met. 

Red. 

Dagsorden 
for 

·o. L. & L. f .s Hovedbestyrelsesmøde 
den 23. Jul i. 

Punkt I. 2 Sager fra Korsør Afdeling. 
2. 1 do. - Roskilde 
3. Skrivelse fra D. S. L. forening. 
4. forslag fra Redaktøren. 
5. Lokfbr. f orfremmelse. 
6. Lønningsloven. 
7. Oprettelse af et dansk Lokomotiv-

mands-forbund. 
8. Kongressen i Aarhus 1910. 
9. Eventuelt. 

Referat af Hovedbe'styrelsesmødet føl-
ger næste Nr. Red. 

* 
Til Medlemslisten. 

Korsør Afdeling. 
Indmeldte: 1/4 09: 

Lokf b. M. f. A. ·Hansen 
J. A. Jakobsen 

1/5 09: 
H. Nielsen 
J. Bille 

1/r. 09: 
H. J. Høj 
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Indsendt. 
Kjøbenhavn, 17 /7 09. 

Anledning af Artiklen » Perspektiver« 
optaget i Deres ærede Blad Nr. 13, beder 
jeg Dem i Sandhedens Interesse oplyse : 
1) Tanken om Dannelse af en Centralor-

ganisation strandede ikke paa Modstand 
fra Embed~mændsorganisationernes Side, 
hvad De sikkert vil kunne faa bekræftet 
ved Henvendelse til hvilken som helst 
af de Mænd, der har deltaget i forhand-
lingerne om denne Sag. 

2) Betingelserne for Dannelsen af Central-
organisationen i den oprindelig projek-
terede fo rm var faktisk tilstede, idet der 
var anmeldt Tilslutning fra samtlige Ho-
vedforeninger i de tre Etater, ligesom 
Jernbaneforeningen ogsaa havde tilt raadt 
Tanken. aar Centralorganisationen al-
ligevel ikke dannedes, skyldes det den 
efter min Mening og~aa ganske rigtige 
Betragtning, at Tanken ikke burde reali-
seres, forinden de havde fuld Tilslu tning 
fra alle de Interesserede . 

3) Grunden til at forbunde t ikke paa da-
værende Tidspunkt kunde tiltræde Cen-
tralorganisationen var vJsentlig den, at 
vi fra vor Side mente, Centralorganisa• 
tionen burde hvile paa mere gensid ig 
Ti ll id og større Fællesfølelse mellem 
Embeds- og funktionærklassen end der 
endnu kan siges at være tilstede. fo r 
at forebygge enhver Misforstaaelse sk;il 
jeg tilføje, at Erfaringerne paa dette Om-
raade ikke er hentet fra Lønudvalget i 
Almindelighed og i Særdeleshed ikke for 
Jernbaneetatens Vedkommende. 

4) Ø nskeligheden af Samarbejde mellem 
Centralorganisationen og Embedsmands-
foreningerne og en eventuel Sammen-
slutning af funktionærforen ingerne er fra 
alle Sider stærkt fremhævet. 

5) Spørgsmaalet om Centralorganisation af 
fu nktionærklasserne var sat paa Kongres-
sens Dagsorden, alene fordi Hovedbesty-



relsen ønskede at høre om de Betænke-
lighede;, der havde rejst sig imod Cen-
tralorganisationen i den oprindelig pro-
jekterede Form, ogsaa var tilstede overfor 
en Centralorganisation af Funktionær-
klasserne alene. 

6) Spørgsmaalet om Indmeldelse i de sam-
vi rkende Fagfo rb.und var ikke sat paa 
Kongressens Dagsorden af Hovedbesty-
relsen, men var privat indbragt. Under-
skrevne stillede personlig Forslag om 
Forslagets Henlæggelse, hvilket Forslag 
ogsaa vedtoges. ' 

Naar jeg sluttelig tilføjer, at ' baade jeg 
og si kkert ogsaa det overvejende Flertal af 
Forbundets Medlernmmer alle Dage har anset 
Forhandlingen fo r den absolut bedste Form 
for Afgørelse af Spørgsmaal, der ligger Rigs-
dag, Regering el ler den øvrige Administra-
tion og Personalet imellem. 

Hvis jeg endn u tør lægge Beslag paa 
et Par Linier, kunde jeg ønske at tilføje, at 
nærværende fr~m kommer alene for om mu-
ligt at modvirke de Bestræbelser, som For-
fatteren af Artiklen » Perspektiver« bevidst 
eller ub evidst udfolder: at uddybe Klasse-
modsætningerne mellem Embeds- og Funk-
tionærklasserne. 0get saadant er ikke 
heldigt for Samarbejdet, hvilket jeg fremd e-
les anser for ønskel igt og nødvendigt, lige-
som jeg ogsaa vilde anse det for øns keligt, 
om Lokomotivpersonalet, i større Udstræk-
ning end hidtil , ku nde fi nde Vej til Samar-
bejde med det øvrige Personale. 

Med Tak fo r Optagelse. 
Chr .. Nielsen, 

f orretnin gsfører for Dansk-:f ern bane-f o rbund. 

* * 

Til ovenstaaende skal vi bemærke: 
Naar der siges, at Tanken om Dannel-

sen af en Centralorganisation ikke strandede 
paa Modstand fra Embedsmandsorganisatio-
nernes Side, da er vi ikke saa lokalkendte 
bag disse Kulisser og er heller ikke saa 
stærkt interesseret for at være det, at vi 
kan konstatere Rigtigheden heraf. At vor 
Formodning herom dog har været rigtig 
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fremgaar af » Vor Stand « Nr. 5, Side 57, 
hvori der staar om Dannelsen af en Cen-
tralorganisation : 

, Dette har nu ikke kunnet ske, dels fo rd i 
enkelte> af Etaternes funktionæ rorganisationer end-
nu ikke er saa fast sa111111 ento m rede, at de egner 
sig til Ind trædelse i en Samm enslutning , der skuld e 
være gyldig Repræsentation fo r all e T jenestem ænd. ~ 
- - - O. S. V. 

Vi gaar imidlertid ud fra , at saafremt 
det havde været Embedsmandsorgani atio-
nernes virkelige og alvorlige Tanke at gaa 
til Dannelse af een Centralorganisation, da 
var den- ikke strandet, fordi enkelte af Funk-
tionærorganisatio nerne endnu ikke indtog_ 
et saa ophøjet Stade i organisatorisk Hen-
seende som Embedsmandsklasserne. Det 
maa si kkert skyldes dybere liggende Aar a-
ger, at Skuden ikke bragtes i Havn . At man 
i den sidste Tid er bleven saa sensibel over-
for Dannel~en af een Centralorgan isation, 
fordi der mangler enkelte Organ isationer, 
vægrer vi os ved at tro, saa meget mere 
som man ikke mærkede noget til denne 
Sensibilitet hos det af Etaterne nedsatte Løn-
udvalg, hvor D. J. F. og J. F. uden videre 
»vedtog« at være gyldig Repræsentat ion 
for f. Eks. D. L. & L. f ., end.da uden nogen 
som helst Bemyndigel se fra Lokom otivper-
sonalets Side. 

At Spørgsmaalet om en Indmeldelse 
i de amvirkende fagfo rbund var et Forslag, 
der privat var indbragt til Kongressen, fo r 
andrer ikke vort Syn paa denne Sag, da det 
er almi ndelig bekendt, at Forretningsfo reren 
for D.J. F: har været en ivrig Tilhænge r og Tals-
mand for Tanken om en Indmeldelse. At For-
retningsføreren for D. J. F. personlig stillede 
forslag om dets Henlæggelse er kun en 
taktisk Manøvre af den Slags, enhver kl og 
General vilde gøre, nemlig stikke fingrene 
i Jorden for at lugte til dens Beskaffenhed. 

Naar der endvidere siges, at saavel 
Forre!ningsforeren som det overvejende Fler-
tal af Forbundets Medlemmer alle Dage har 
anset Forhandlingen for den absolut bedste 
Form for Afgørelse af Spørgsmaal, der ligger 
Rigsdag, Regering eller den ø.vrige Admini-

*) Udh. af Red. 



stration og Personalet imellem , da peger 
D. J. F.s til lørede Strejketrusler under Løn-
ningslovens Behandling i Ti nget i modsat 
Retning, men maaske de ikke var alvorlig 
mente ? 

Uden at komme nærmere ind paa en 
Værdsættelse af de Tjenestemænds Arbejde, 
der ikke ere ansatte ved Statsbanerne, skal 
vi dog i denne Forbindelse anføre, at Ar-
bejde bør lønnes efter den personl ige Fare, 
det · medføre r fo r Udøveren og andre, der 
ere direkte berørte heraf. At lignende For-
hold gø r sig gældende ved Forsikringsvirk-
somhed, som D. J. F. s Forretningsfører jo 
i nogen Maade er for trol ig med, er en kendt 
Sag. Jo større personlig Fare, den fo rsi kre-
des Arbejde medfører, des højere Præmie til 
Selskabet, og analogt hermed burde Tjene-
stemanden ogsaa have des højere Løn, jo 
større Fa re, der er fo rb undet med Arbejdets 
Beskaffenhed . Denne Opfattelse deltes og-
saa af adskillige Folketingsmæhd ved Løn-
nings lovens Fo rel æggelse i Tinget. At man 
i Lønni ngsloven har samlet fle re Tjenstkate-
gorie r under een Lønningsklasse har været 
af Hensyn ti l Simplifi cering, men om de 
Kategorier, der af Hensyn hertil ere slaaede 
i' Ku ld sammen, kan være tj ent hermed er 
en anden Side af Sagen. 

Hvo r taaler vel en rangerende Po rtør, 
der daglig sætter Livet i Pant ved sit Ar-
bejde, at kunne sidesti lles med f. Eks. et 
Postbuds Brevomdeling? Man hører ikke, 
at Postbudene o·mkomme r ved ·deres Bestil-
ling, derimod ta ler de halvaarlige trykte 
Meddelelser om Ulykkesti lfælde under Ar-
bejdets Udførel e ved Statsbanerne et alvor-
ligt og tydeligt Sprog. Der kunde saaledes 
fremdrages Farens Karakter for enhver Tje-
nestemand, der ved Statsbanerne er beskæf-
tiget ved Sikkerhedstjenesten, men det maa 
med det her frem førte være nok. 

Vil nu en saadan Skelnen mellem Ar-
bejdets Art og Faren ved dets Udførelse 
blive anerkendt i en Centralorgan isation ? 
V i tror det ikke. De Chancer, een Kategori 
har fremfor en anden, vil ganske ubarm-
hjertigt blive slaaet ned som et ganske over-
drevent Krav. 
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Det danske Jernbanepersonale er imid-
lertid i nummerisk Henseende et saa stort 
Antal og har et Hverv, der er saa væsens-
fo rskell igt fra de andre Etater, at det er sig 
selv nok, naar vore Lønninger og Levevi l-
kaar skal fastsættes . 

Af disse og andre Grunde har D. L. 
& L. F. ikke været nogen Til hænge r af en 
Centralorganisation , og dermed fa lder Hr. 
Chr. Nielsens Paastand ti l Jorden om, at 
»Betingelserne fo r Dannel sen af een Central-
organisation , idet der var anmeld t Tilsl utning 
fra samtlige Hovedforeninger i de tre Etater. 
faktisk var ti l Stede«. D. L. & L. F. var 
vel repræsenteret, men der blev ikke givet 
bindende Tilsagn. 

Naar Hr. Chr. Nielsen har faae t den 
Opfattel se, at Hensigten med Artiklen »Per-
spektiver« har været at uddybe Klassemod-
sætn ingerne, da er den ganske fe jlagtig. 
f or os eksistere r kun paa Lonningsloven 
,> Klasser«. Vi har den Opfattelse, at et Men-
neske er et Menneske, uanset hvilken Stil-
ling han end indtager i Samfundet. Men 
saa vist som en Arbejder er sin Løn værd , 
skal han have Lov til at frem sætte sine Krav 
derom uden derfo r af andre Arbejdere at 
blive beskyldt fo r at være overdreven i sine 
Krav. 

Naar Hr. Nielsen til Slut anfø rer, at 
han anser Samarbejdet for ønskeligt og nød-
vendigt, da er vi fu ldstænd ig enige paa det 
Punkt, men saa fatter vi paa den anden Side 
ikke D. J. F.s Optræden i Løn-, Laane- og 
nu sidst i Sygekassesagen, hvor Hr. Nielsen 
ganske vist senere har udtalt, at det ikke 
var vor Repræsentant, Lokomotivfø rer V. 
Hansen, Ar. , der skulde stemmes ud af Re-
præsentantskabet, men en Anden. Ejheller 
fatter vi D. J. F.s afvisende Holdning over-
for D . L. & L. f.s Ø nske om Indførel sen 
af Efterløn fo r afdøde Ansattes Paarørende. 

Naar Hr. Nielsen derfor anfø rer, at 
han vilde anse det for ønskel igt, »om Lo-
komotivpersonalet i større Udstrækning end 
hidti l kunde find e Vej til Samarbejde med 
det øvrige Personale«, da fo rekommer det 
os med det her fremfø rte, at der bliver vendt 
op og ned paa Jule-Helli gdage. 



Skulde D. J. F. imidlertid, hvad der 
var Artiklen » Perspektiver«s Hensigt, have 
skiftet fodslag, da har den gjort sin Nytte. 

Om Samarbejde i Fællesinteresser, og 
der er i denne Henseende Virkefelter nok, 
atter kan finde Sted uden Tilsidesættelse af 
ethvert berettiget Krav fra nogen Side, da 
skal ingen glæde sig mere end D. L. & L. F. 

Perspektiver. 
I » Vor Stand « r. 13 har, som det 

synes, en Hjemmeføding følt sig brøstholden 
over Artiklen · med ovenstaaende Navn i 
Loktid. Nr. 13. Det fremgaar af lndlæget, 
at den ærede Indsender ikke kender forskel 
paa Perspektiver, men kun kender Fugle-
perspektiver - af Navn -, og vore Teg-
ninger er derfor efter hans Opfattelse iagt-
taget fra »et mindre styrbart Luftskib «. 

De Genstande, vi har beskæftiget os 
med, er imidlertid set paa Jorden og er teg-
nede i Perspektiv endda paa temmelig nær 
Afst and. 

Forfatteren, der har faaet den Opfat-
telse, at vi ganske taber Ligevægten, naar 
d~t gælder organisatoriske Spørgsmaal, 
skriver: 

, I sidste r. (Loktict. Nr. 13) forekommer en 
Art. under ovenstaaende Titel, hvor f orfatteren som 
et mindre styrbart Luftskib flakker hid og did over 
mange Lande, oo hvad, han ser, antager fra disse 
H øjder Skikkelser, der ikke svarer ti l noget virkeligt 
her paa Jorden. • 

Uden at ville rive » Vor Stand « og J. F. 
ned fra det høje Postament, de i organi-
satorisk Henseende staar paa, skal vi blot 
henlede Opmærksomheden paa den gennem 
Ritzaus Bureau udsendte Meddelelse til Dags-
pressen, at Jernbaneforeningens nyvalgte 
Formand, H r. Martin Buch, har nedlagt sit 
Mandat paa Grund af Uoverensstemmelse 
mellem ham og Repræsentantskabets flertal 
angaaende Samarbejdet med andre af Orga-
nisationerne indenfor Etaterne. Det tyder 
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dog paa, at der er something rotten - og-
saa i J. F.! 

Spørgsmaalet om den ene Forenings 
organisatoriske fortrin frem for den anden 
kan vi vistnok lade ligge. 

At de Grundrids, der har været givet 
i »Perspektiver«, efter den ærede Indsenders 
Mening ikke svarer til noget virkeligt paa 
Jorden, tyder stærkt paa, at han indtil Dato 
har levet i en Uvirkelighedstilstand. At vore 
Tegninger har været i sand Størrelse, vil 
kunne bekræftes af ethvert Menneske der ' har Tankeredskabernes fulde Brug. 

Det, der i Særdeleshed er gaaet Ind-
senderen nær, er folketingsmand Martin 
Olsens Udtalelser om de franske Funktio-
nærer, som vi overførte paa de danske, 
idet Embedsmændene under Lønningslovens 
Behandling havde benyttet det store Gros 
for at give sine Krav den fornødne Vægt 
og bagefter at give Underklasserne et Spark. 

Da det synes at fremgaa af den ærede 
Indsenders Indlæg, at han læser » Lokomo-
tivtidende« med Interesse, og for at undgaa 
Gentagelser, skal vi henvise til vore Udta-
lelser om samme Spø rgsmaal andet Steds i 
Bladet. 

Statsbanepersonalets 
Brandforsikringsforening 

har udsenEit sit Reg nskab for Aaret 1908 -
1909. Fra Foreningens Formand, Hr. Kon-
torchef Sæbye, har vi modtaget en Anmod-
ning om at virke for Tilgang af nye For-
sikringsemner. I Betragtning af foreningen 
gode Formaal bør enhver Jernbanemand 
støtte Foreningen i dens filantropiske Virk-
somhed ved at tegne en Brandassurance i 
Statsbanepersonalets Brandforsikringsfore-
ning. 

En Anbefaling for foreningens Vi rk-
somhed er for saa vidt overflødig, som ne-
denstaaende Aarsoversigt i sig selv inde-
holder Anbefaling nok. Red. 
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Regnskab for Aaret 1908-09. 
Oversigt over Forsikringerne. 

A. Brandforsikringer. 
Antal 

Policer forsikringssum Policeafgift Præmie fortjeneste 
Forsikringer udenf. Kjøbenh. 4,855 14,038,038 Kr. 485,50 Kr. 
Forsikringer i Kjøbenhavn 1,228 4,549,057 - 122,80 -

lai t 6,083 18,587,095 Kr. 608,30 Kr. 

11 ,615,26Kr. å 28 °/o 3,252,30 Kr. 
3,436,42 - a20 °/o 687,27 -- - - -

15,051 ,68 Kr. 3,939,57 Kr. 

8. Indbrudstyveriforsikringer. 

Forsikringer udenfor Kjøbenhavn 
Forsikringer i Kjøbenhavn 

lait 

Antal Policer 
379 
749 

1128 

Forsikringssum 
347,025 Kr. 
706,961 _ -

1,053,986 Kr. 

Præmie 
368,98 Kr. 
735,06 -

1,104,04 Kr. 

fortjeneste . 
0,00 Kr. 
0,00 -
0,00 Kr. 

Balance . • 
Indtægt. 

Foreningen ejede den 1/4 1908 Kr. 22,640,68 
Indvund ne Renter i 1908 - 09 890,33 
Gave til foreningen 1,00 
Fortjeneste fo r 1908 -09 3,939,57 

lait Kr.27,471,58 I 

Foreningen ejer nu 24,742,49 Kroner, 
medens den siden Oprettelsen i 1891 har 
uddelt 977 Understøttelser til samlet Beløb 
23,270 Kr., heraf alene i sidste Aar 93 Un-
derstøttelse r til Beløb 2,200 Ki:. 

Foreningens Indtægter fremkomme der-
ved, at »Nye danske Brandforsikrings Sel-
skab « tilbagebetaler Foreningen 20 pCt. af 
Præmiebeløbet foruden 8 pCt. af de Præ-
mier, som gennem dens Tillidsmænd - al-
deles uden Vederlag - opkræves udenfor 
Kjøbenhavn, hvortil kommer det ikke ube-,, 
tydelige Beløb, som indvindes ved Renter 
af Foren ingens Formue. 

Foreningen tæller nu 6083 Medlemmer 
med en samlet Forsikriniss·um af 18,587,095 
Kr. , men da der er omtrent 12,000 Ansatte 
y ed Statsbanerne, retter man under Hensyn 
dels til den Tilfredshed, der i de forløbn e 
Aar har været hos Medlemmerne med den 

Udgift. 
Vederlag for lJdførelsen af de 

daglige forretninger Kr. 420,00 
Porto, Konvolutter, Tryksager 

111 . V. 
Budløn · 
Understøttelser i 1908 - 09 
Foreningen ejer den °1/a 1909 

88,09 
21,00 

2,200,00 
- 24,742,49 

lait Kr. 27,47 1,58 

bestaaende Ordning saa vel i Henseende til 
Præmien, der jo er lav og uden Indskud, 
som til Skadesafgørelserne, dels til forenin-
gens gode Formaal, en 'indtrængende Op-
fordring ti l de af vore Kolleger, der endnu 
ikke er Medlemmer, om snarest at indmelde 
sig i Foreningen, hvilket sker ved Henven -
delse enten t il vedkommende Tillidsmand 
eller til Bestyrelsesraadet, eller til »Nye 
Danskes Ekspeditionskontor for Statsbane-
personalets Brandforsikri ngs-Forening, Ve-
sterbrogade Nr. 26, Kjøbenhavn B. « 

P.B.V. 
Sæbye, 

Kontorchef, Formand . 

Understøttelser for 1908 - 09. 
Der indkom 120 Andragender om 

Understøttelser, hvoraf 93 bevilgedes til 
nedennævnte: 



Jylland. 
'2 Enker efter Stationsforstandere, 1 a 

30 Kr. , 1 a 25 Kr. . . . . 55 
2 Lokomotivførere, 1 25, 

1 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
1 Ekspedient . . . . . . . . . . . 25 
3 Baneformænd, hver 25 . 75 
1 Teleg rafformand . . . . . . 20 
1 Pakmester. . . . . . . . . . . . 20 
1 Konduktør . . . . . . . . . . . 30 
3 Portører, 1 25, 2 20 . . 65 
2 Stat ionsbude, hver 20 . 40 
1 Bromand . . . . . . . . . . . . . 20 
2 Depotarb., 1 25, 1 20. 45 
7 Haandværkere, 4 25, 3 

1 
22 

20 . . .. . ............. 160 
Næstformand . . . . . . . . . 25 
Banearbejdere og Led-
vogte re, 2 30,- 9 25, 11 
20 ... ... . .. .. ... . .. . 505 

1 fhv. Baneformand . . . . . . . . . . . . . . . 25 
1 Stations bud . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Fyn . 
2 Enker efter Stationsforstandere, 1 30 

4 

1 Enke efter 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

1 20 . .. ..... ... .... · 
Portører, 2 25, 2 20 . . 
Depotarbejder ...... . . 

Sjælland. 

50 
90 
25 

Kontorch ef .... .. .... . 50 
Stationsforstandere, 30. 60 
Assistenter, 30 . . . . . . . . 60 
Ekspedienter, 25 . . . . . . 50 
Lokomotivformand . . . . 20 
Pakmestre, 1 25, 1 20. 45 
Overportør. . . . . . . . . . . 20 
Lokomotivfyrbøder . . . . 25, 
Konduktør . . . . . . . . . . . 25 

l Skibsfyrbøder. . . . . . . . . 25 
1 Portør.. . ....... . .... 20 
1 Matros . . . . . . . . . . . . . . 20 
1 Depotarbejder . . . . . . . . 25 
1 Arbejdsmand . . . . . . . . . 20 
1 Næstformand . . . . . . . . . 20 

·15 Banearbejdere og Led-
vogtere, 1 30, 8 25, 6 20 350 

1 fhv . Matros. .. .... . . . . . ....... . . 20 
'93 Understøttelser til samlet Beløb Kr. 2200 
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Forskelligt. 
I Amerika begynder der fra sagkyn dig 

Side at hæve sig Røster imod den eno rme 
Vægt, som de der anvendte Personvogne 
har. De store, moderne Pull man Vogne 
veje r saaledes over 60 Tons. Naar Vognen 
er fuldt besat, reg nes der paa hver Passager 
2 Tons død Vægt. 

Bortset fra det store Forbrug af Brænd-
sel ved disse Vognes Transport ødelægger 
de som Følge af den store Vægt i en over-
ordentlig høj Orad Banelegemet, foruden at 
Slitagen paa det rullende Materiale ogsaa 
bliver større. Den store Længde, som paa 
en moderne Pul1111an Vog n udgø r 70 Fod 
og hviler paa to seksakslede T rucker, g iver 
Anledning til Stød, som ab o u maa ind-
virke skadeligt paa Materialet. 

De tekniske Sagkynd ige for langer, at 
der indføres kortere Vogne hvilende i to 
fireakslede Trucker, og i Stedet fo r de mæg-
tige Trækonstruktioner skal der benyttes 
Staal. Dette har neml ig til Dato kun været 
anvendt forholdsvis lidt i Amerika ; dog fore-
kommer l:let, som om der paa dette Om-
raade skal ske en Foran dring, siden de fi-
nansielle Vanskeligheder synes at være over-
staaede, idet de forskellige Baneselskaber 
ikke alene indfo rer Staalvogne paa deres 
Forstadsbaner, men ogsaa begynder denne 
Konstrukt ion paa Hovedstrækn ingerne. Sær-
lig Pensyl vania Banen har gjor store Be-
stillinger. 

* * 

I de amerikanske Pakvogne er der 
som Regel installeret en Lysmaskine ti l 
Frembringelse af Togbelysningen . Disse 
Maskiner vi nu blive erstattede med Tur-
biner, hvorved de ved Dampmaskinens Be-
vægelse fremkaldte lodrette og vand rette 
Svingninger, som forplanter sig gennem 
Vognkoblingerne og Overgangsbroerne til 
andre Vogne og trods deres Ringhed dog 
vi rke r meget ubehageligt, undgaas. 

Ved Turbinemaskinernes rote rende 
Gang vi l disse Rystelser, so m andrager ca. 



3/ ~ m/m i vertikal og noget min dre i hori-
sontal Retning, bortfalde. 

* ,. 

Pensylvania Banen har anskaffet en 
Vogn med et Dynamometer, hvorved ctet 
er muligt at maale Lokomotivernes Trække-
kraft i Trækkrogen. Trækstangskraften vir~ 
ker direkte paa Stemplet af en stor dob-
beltvirkende, hydraulisk Cylinder, som er• 

. anbragt under Vognen. Den maalte Kraft 
opnoteres, ligegyldigt om det er Træk eller 
Tryk, automatisk paa en Indikatorrulle. 

* 
Det samme Selskab har i Præmier ialt 

udsat 5400 Dollars til Baneafdelingen for 
de Strækninger, der har været de bedst ved-
ligeholdte i Aarets Løb . . Sporet justeres af 
et »Special «tog, og Kontrollen udføres paa 
den Maade, at der opstilles fy ldte Vandglas 
i Vin duesrammerne. De t forekommende An-
tal Gange, disse skvulper over, noteres. 

* 

I Storbritanien og Irland findes der 
ialt 12118 Lokomotiver. 

* * 

Paa de amerikanske Jernbaner er der 
i de sidste 19 Aar dræbt 143,527 Men ne ker, 
medens de aaredes Antal beløber ig til 
831 ,450. 

I de . amer ikanske Kulgrube r er der i 
de sidste 17 Aar dræbt 22849 Mænd , de r 
tilsan:imen har efterladt sig 10,000 Enker 
med henimod 40,000 Børn. 

.. 
Ifølge »Schweizerische Bauzeitung « har 

den preussiske Minister for offentlige Ar-
bejder givet Ordre til Bygning af 1135 Per-
onvogne, 309 Pakvogne og 8655 Gods-

vogne. Lokomotivfabrikerne har modtaget 
Ordre for Levering af 570 Lokomotiver. 
Udgiften til Vognene beløber sig til 39 Mil-
lioner og 600,000 Kr. Udgiften til Loko -

237 

motiver be øber sig til 34 Millio er og 
650,000 Kr. 

lokomotiver og ~ansk 
MaskininOustr-L 

(Fortsat.) 

Ordføreren (P. T. Ni Isen): Naar 
det ærede Medlem fo r Københavns Amt 
2den Valgkreds (K: M. Klausen) siger, at vi 
vi lle ikke med dette forsøg forandre den be-
staaende Lovgivni ng, er det for saa vidt rig-
tigt, som vi ikke ændre Toldlovens Bogstav 
herved, men vi ophæve fakti'sk Tbldlovens 
Bestemmelse, aa længe dette for øg med 
at bygge Lokomotiver herhjemme varer. 
Det e ikkert nok. Naar efter den Tanke, 
den højtærede Minister skitserede, Forholdet 
f. Eks. er dette, at et Lokornoriv i Udlandet 
kan bygges for 50,000 Kr. , med ens et til-
svarende Lokomotiv bygget herhjemme vil 
ko te 60,000 Kr., hvad vi lde da Følgen blive 
af at bygge det herhjem me? Følgen vilde 
blive, at den danske Stat skulde tage de 80-
pCt. af denne Merudgift, altsaa skulde be-
tale 8,000 Kr. plu de 2,000 Kr., som fa-
brikken i Forvejen ved Toldloven er beskyt-
tet med. Det vil sige, at vi komme til at 
betale 10,000 Kr. mere for et Lokomoti v 
herhjemme fra end for et fra Udlandet -
under Forudsætning af, at man gør op paa 
den nævnte Maade .. Saa jeg synes ikke, at 
det ærede Medlem kan komme fra, at der 

er i Virkeligheden er Tale o m en forøget 
Be kyhelse. Den foregaar blot,· om det 
ærede Medlem, der nylig talte, sagde, paa 
en anden Maade end den, der er fastsat i 
To ldloven . Men at det er ~eskyttelse, der-
om synes jeg, der ikke burde være Tvivl i 
dette Ting, og jeg tror heller ikke, Højres 
Medlemmer er i Tvivl derom, de benægte 
det heller ikke. 

Det var ikke alene Industriens Told-
udvalg, der i sin Tid opfattede· det ærede 



Medlem paa den Maade, jeg fø r nævnede, 
idet det aftrykte hans Tale og sendte den 
ud omkring til Benyttelse i Agitationen for 
en forøget Beskyttelse paa Toldloven. Ta-
len blev opfattet paa samme Maade af Høj-
remænd her i Tinget. Jeg kan nævne det 
ærede Medlem for Københavns 4de Valg-
kreds (Birck). Dette ærede Medlem spurgte 
den Gang det ærede Medlem for Køben-
havns Amts 2den Valgkreds: »Opfatter jeg 
hans Ændringsforslag rigtigt, naar jeg me-
ner, han derigennem opfordrer Ministeren 
til og iøvrig ogsaa anerkender hans Ret til at 
anskaffe danske Lokomotiver, selv om de ere 
noget dyre re end udenlandske ?~. Altsaa selv 
-Om de blive noget dyrere end tilsvarendeuden-
Jandske, mente det ærede Medlem for Kø-
benhavns 4de Valgkreds, at de dog burde 
anskaffes, og han drog den Slutning af det 
ærede Medlem for Københavns Amts 2den 
Valgkreds Tale, at det var ogsaa hans Me-
nin g. Men da det ærede Medlem for Kø-
benhavn s Amts 2den Valgkreds saa skulde 
s va re paa dette Spørg maal, blev han all i-
gevel bange for Konsekvenserne, og saa 
sagde han - det findes i folketin gstidende 
fo r 1906 - 07, Spalte 5900 - : »Saa rettede 
det ærede Medlem fo r Københavns 4de 
Valgkreds et bestemt Spørgsmaal ti l mig . 
Det gi k ud paa fø lgend e: om jeg vilde 
foretrække danske Lokom otiver fremfor Ud-
landets, s elv om de var noget dyrere. Der-
til vil jeg svare et bestenit : ej. Det vil 
jeg ikke. « Det ærede Medlem sagde altsaa 
d en G ang, at han ikke vild e fo retrække 
danske Lokomot ive r, naar de var dyre re 
en d Udlandets. Men det fo reko mmer mig, 
at ved den Udtalelse, det ærede Medlem 
nu er fr em kommen med i Dag, bliver han s 
Stilling alligevel den , at han vil foretrække 
d e dan ske Lokom otiver, selv o m de er be-
tydelig dyrere end de udenlandske, og saa , 

ynes jeg, have vi Beskyttel sesstandpunktet 
igen. 

K. M. Klausen: Den ærede Ordfører 
fik nu Understøttel se af det ærede Medlem 
fra Ho rn slet (N . P. Jensen), begge nærede 
s tærke Betænkel igheder ved at gøre dette 
Forsøg paa at ophjælpe den danske Indust ri . 
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Jeg forstaar nu ikke, at de ere saa ængste-
lige i µenne Henseende, for selv staa de 
som to af de mest udprægede Landbrugs-
repræsentanter, vi have i dette Ting, og 
Landbruget har paa mange Punkter en stor 
B~skyttelse og nyder store Begunstigelser i 
Form ar rede Penge fra Statskassens Side. 
Det er der ikke noget at sige til. Det ere 
vi alle enige om. Vi Socialdemokrater have 
aldrig stemt imod at yde Landbruget al den 
HJælp og Støtte, det faar paa de mange 
Punkter, vi kunne læse om paa Finansloven. 
Jeg forstaar ikke denne Ængstelse, naar 
man ser paa et Eksempel som det, jeg 
nævnte før med Fabrikken »Scandia«, om 
hvilken det fra Regeringens Side - det er 
ikke fra privat Side, men fra Regeringen s 
Side, disse Oplysninger foreligge ......, er op-
lyst fo r os i Finansudvalget, at den i Løbet 
af 12 Aar har gavriet Statskassen for 947,000 
Kr. Saa meget har den nemlig været billi -
gere end Udlandets Tilbud, og som jeg 
nævnede før, maa dette Tal endda forøges . 
Man kan med Sikkerhed sige, at hvis »Scan-
dia « ikke havde været, havde Udlandet for-
langt ganske andre Priser, end nu er forlan g t. 
Man har i Udlandet været nødt til at sætte 
sine Priser ned, fordi man ved, at vi have 
en saa konkurrencedygtig Fabrik som »Scan-
dia «. Jeg skal nævne et andet Eksempel 
paa, hvorledes dansk Industri klarer sig 
o verfor Udlandet. Da Routen København -
Ham bo rg skulde have Sovevogne, skulde 
de r sættes 4 Sovevogne i Gang paa . denn e 
Roi.1te, hvoraf Mecklenburg skulde have d e 

· 2, De danske Statsbaner de 2, og da den 
nuværende Justitsminister forhandled e denne 
Sag med Finansudvalget spurgte jeg straks 
hvem der skulde levere disse 4 Sovevog ne, 
og det blev da oplyst for os, at det var 
ordnet saaledes, at Danmark skulde levere 
de 2 og Mecklenburg de 2, men Mecklen -
burg havde ønsket at faa dem alle 4. Det 
viste sig saa, at »Scandia« leverede de 2 
dan ske Sovevogne 2,000 Kr. billigere pr. 
Stk. , end Mecklenburg kunde købe dem i 
den store Fabrik i Breslau. 

Vi se altsaa, hvor udmærket den dan -
ske Industri kan klare sig overfor Udlan-



dets. Det Tal, jeg her har nævnt med 
Hensyn til »Scandia«, kunne de Herrer ikke 
komme uden om, og vi maa alle være »Scan-
dia « taknemmelige, fordi den har skaanet 
den danske Statskasse for saa store Beløl>. 
Jeg synes derfor, at naar Talen er om dansk 
eller fremmed Jernbanemateriel, opmuntrer 
netop »Scandia «s Eksempel til at prøve, om 
vi ikke ogsaa med Hensyn til Lokomotivfa-
brikationen ere i Stand til at tage Konkur-
rencen _ op. Jeg har paavist ved Tal, som 
de Herrer ikke kunne bestride, at det dan-
ske Arbejde hører til det bedste. De dan- · 
ske Lokomotiver, der gaar her i Danmark, 
høre til de bedste, vi have. De findes paa 
Privatbanerne og enkeltvis paa Statsba~1erne. 
Det har altsaa vist sig, at vi kunne levere 
udmærket godt Arbejde, og hvis de Herrer 
ville se disse · Licitationstilbud efter, som var 
fore lagte for os i Rigsdagssamlingen 1906 
- 07, ville De se, at paa visse Typer af 
Maskiner er » Vulcan « lige saa billig som 
udenlandske Fabrikker. Nu tale de Herrer 
om, at det er en ny Toldbeskyttel se, jeg 
kræver her. (N. P. Jensen : Nej, ikke Told-
beskyttelse, men Beskyttelse.) Men her er 
jo ikke Tale om den mindste Forandring i 
de bestaaende Toldlove eller oni Forandring 
i den Beskyttelse, der giyes. Her er kun 
Tale om at gøre et enkelt Forsøg, som skal 
foregaa paa den Maade, at 2 Fabrikker skulle 
have Lov til at lave hver 2 - 3 eller 4 Ma-
skiner, ligesom man nt1 bliver enig om, 
altsaa en ganske ringe Del af det, som er 
forlangt i Aar. Det er det Forsøg, der er 
Tale om at gøre, og det er det Forsøg, de 
Herrer ere saa bange for, vi skulle gøre. 
Jeg forstaar ikke den Frygt fra de Herrers 
Side, da det jo dog kan betyde, at der aab-
nes Adgang til, at Arbejde for 31 2 Mill. Kr. 
aarlig kan blive indenfor. Landets egne Græn-
ser. Jeg synes netop, at i Tider som de 
nuværende, hvor Arbejdsl øsheden er saa 
uhyggelig stor, og hvor Fabrikkerne ikke 
kunne faa noget at bestille, er der Grund 
til at gøre dette forsøg. Og de Herrer vide 
slet ikke, om det Tilskud, som Staten skal 
yde, bliver effektivt; det er ikke andet end 
et Spøgelse, de male op f•r os. Det er 
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der ingen, der ved noget om i Ø jeblikket. 
Vi ville gøre Forsøget for at se, hvorledes 
den danske Industri kan klare sig ogsaa paa 
dette Omraade. 

Til Slutning vil jeg sige t il den ærede 
Ordfø rer, at noget mærkeligere end det, han 
har præsteret her i Dag, har jeg aldrig hørt 
i Rigsdagen. Han beskylder mig for, at 
jeg har holdt en beskyttelsesvenlig Tale i 
1907, og meddeler, at denne Tale er bleven 
aftrykt og spredt ud over det hele Land. 
Jeg har ikke noget imod, at Folk aftrykke 
mine Taler og sprede dem ud over det hele 
Land, det maa de gerne gøre, men at Ta-
len er beskyttelsesvenlig, er dog en stærk. 
Paastand. Den . ærede Orfører beviste selv, 
at den er ikke beskyttelsesvenlig, idet han 
citerede de amme Linier, som jeg vilde 
have citeret. Der blev til mig af det ærede 
Medlem for Københavns 4de Valgkreds 
(Birck) rettet et Spørgsmaal, som gi k ud 
paa, om jeg vilde foretrække danske Loko-
motiver fremfor Udlandets, selv om de var 
noget dyrere, og dertil svarede jeg et be-
stemt: Nej, det vil jeg ikke foretrække. 

Endvidere: • Det vi l jeg ikke, og det 
er heller ikke nødvendigt at gøre det, fordi 
det er min Ov~rbevisning, at de danske 
Fabrikanter kunne meget godt paatage sig 
Konkurrencen med Udlan'det, og jeg har 
jo godtgjort det i Aften ved Tal, hentede 
fra Licitationstilbud, som foreligge, og hvor 
det viser sig, at de danske Fabrikanter 
netop ikke trænge til Beskyttelse, og at de 
meget · godt kunne klare sig uden Beskyt-
telse.« 

Det er dog saa klart og tydeligt et 
Svar, som noget kan være, og jeg begriber 
ikke, at det ærede Medlem efter disse Ud-
talelser kan fremsætte en saådan Beskyld-
ning imod mig, at det var en protektioni-
stisk Tale, jeg holdt for 2 Aar siden. Det 
er mig ubegribeligt, at den ærede Ordfører 
vil anføre netop det, der taler saa stærkt 
imod ham selv. (fortsættes.) 



Personalia. 
1

/ ~ 09. 
Forfremmede e r : 

Lokomotivfyrbøder Nr. I 7 A. L. Holman, Aalborg, 
· til Lokomotivtører Nr. 295 i E bjerg. 

H aandværker Nr. 9007 C. Ander e 11, 4. Kred , t il 
Lokomotivfyrbøder Nr. 197 i Aalbor . 

Forflyttede e r lokom otivførerne: 
N r. 
407 K. T. Peter en, Fredericia, til Esbjerg. 
474 V. M. Mortensen, Esbjera. til Fred erici a. 

Lokomotivfyrbøderne: 
440 K. C. Frederiksen, Kbhavn. H I, til Kbhavn G 1. 
199 C. W. Jen en, G 1, - H 1. 

I IS 09. 
forflyttede er Lokomotivfy rbøderne: 
N r. 197 C. Ander en, Aalborcr, t il Stru er. 

- 621 H . Miiller, rn er, til Aalborg. 

1 /n 09. 
Forflyttede er Lokomotivfyrbøderne: 
Nr. 665 J. Bille, Korsor, til Langaa. 

- 634 E. L. V. Kirck mann, Langaa, t il Korsør. 

Afskediget er: 
Lokomotivf rer Nr. 49 0. R. H am mer, E bjerg, med 
Udgangen af Juli Maa ned 1 09 efter Ansøgning og 

med Pen ion paa Gru nd af Svagel ighed. 
Lokomotivfyrbøder 'r. 591 J. •c. Eriksen, Gjedser, 
med Udgangen af Ok obe r rlaaned 1900 paa Gru nd 

af til-trækkelig Sy1 !yrke. 

Døde: 
Lokomotivføre 1r. 295 J. P. H an en, Esbjer , 

den °·•1; 09. 
Lokomotivfyrbøder 1r. 5 5 H. B. f . Dahlrnann, 

Kjøbe1 havn G 1, den ""/n 09. 

Bytning. 
Undertegnede ønsker at bytte med en 

Kollega i Fredericia eller Aalborg . 
H. Miiller, 

Loko o ivfy rbøcfe r (621 ), 
Struer. 
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Bytning. 
Undertegnede ønsker gerne at bytte 

med en Kolleaa t il København H. eller Ø . 
naarsomhelst. 

Lokomotivfyrbøder Nr. 334 
Ad. Rosenkild,e-Laursen, 

Freoericia. 

Tand læge Wilh. Amsinck, 
· Vesterbrogade 45 

(Veste,·brotorv - Hjornet af Gasværksvej) 

-behandler Jernbanesygekassens Interes-
senter efter Sygekassens Takst. 

Spiller De hjemme? 
Forsøg engang mit nye Klaver-

album "Det grønne Hefte", som 
altid bringer et Dusin af de mest 
efterspurgte Musik-Nyheder. Et Prø-
vehefte kan bestilles og Abonnement 
tegnes hos min Broder, Lokomotiv-
f ører V!LH. JESPERSEN, Kjøben-
havn H. Heftet kan ogsaa Joas f or 
Violin . Pris 1,25. 

Ærbødigst 

1l] Olfert Jespersen, _ d] 
~bilDgaarDsgaDe 3, Kjøbenhavn. 

:ææ oom æ>E1---- ---------- - --1.ææ' 

Adressefortegnelse. 
Formanden : 

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

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

benhavn V. 
Redaktionen: 

Lokf. P. Hansen, Ojedser. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
I Slutningen af Tek :en optage Annonce r til en Pris af IO Ø re pr. Petitlinie eller dem Plads, med f radrag_ 

· af 20 pCt for staaende Annoncer. 
Redigere t a Lokomotivfører P. H ansen, G jedser. 

R. O t t esen Bogtrykkeri. f red~r icia. 
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