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De tyske Lazarettog. 
Ved Otto Bendixen. 

Som typisk Syge:vogn for Lazaretto
gene gælder de prøjsiske Statsbaners æl
dre 2-akslede Personvogne for 4. Klasse. 
Disse er byggede med det Formaal for 
Øje i Krigstid at kunne omdannes til 
Sygevogne, da det af økonomiske Hen
syn ikke godt lod sig gøre at have en 
speciel Vognpark til dette Øjemed. Ved 
Krigens Begyndelse havde de prøjsisk
hessiske Statsbaner 10,000 saadanne 
Vogne i Drift som 4 Klasses Person
vogne, hvoraf de 5000 i Fjor blev om
dannet til Anbringelse af Sygebaarer. 
En Del af disse stod dog endnu i Re
s�rve. Ved Omdannelsen bliver alt det 
indvendige Udstyr, Bænke og Mellem
vægge fjernet, hvorved der dannes et 
frit Rum til Anbringelse af Bæreind
retningerne til de militære Sygebaarer. 
Vognene har overdækkede Endeperro
ner, der ved dobbelte Svingdøre staar 
i Forbindelse med Sygerummet, og da 
Gel�nderet ved Endeperronerne kan 
lægges ned, er det muligt uden V anske
lighed at transportere Baarerne ud og 
ind, og dette har navnlig stor Betyd
ning, .hvor det drejer sig om Saarede 
med Knokkelbrud. Forinden Indsættel
sen i Lazarettogene faar alle V Qgnene· 
indvendig en ny lys Overmaling. Gas
lamperne kan blændes ved mørke For-
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hæng, og desuden besidder hver �&�H'1 
en Reservebelysning. Af Hensyn'fff#0 

bedre Renlighed er hvert V�gngulv b'e!-n 

lagt med Linoleumsløbere. Største De
len af (fogene har Telefonforbindelse 
med Overlægevognen. Ved smitsomme 
Syge bliver anvendt Tørvesmuldsbæk
kener for at forhindre Udbredelsen af 
Sygdomsspirer paa Banelinien. Et stort 
rødt Kors paa Vognens Langside og paa
Taget gør den kendeli_g som Lazaret
vogn. 

Et saadant Lazarettog har med sine 
39 Vogne en Længde af ca. 450 m., saa 
det tager en 5 Minutters Tid at gaa 
det igennem, og det vejer omkring 600 
Tons. Da Vognene af Hensyn til de 
Saarede maa være stramt koblede, kan 
kun de kraftigste Godstogslokomotiver 
trække et saadant Tog med den an
vendte Hastighed. · Denne var i Begyn
delsen 30 km. i Timen, men den er se
nere for alle Militærtogene sat op til 40 
km., da det gør det lettere at passe dem 
ind i den gældende "Fredskøreplan". 

I Begyndelsen af Krigen søgte Ty
skerne at gøre de i Belgien erobrede 
Personvogne anvendelige som Lazaret
vogne. Men da de ikke viste sig eg
nede, besluttede man at anvende det 
tyske Materiel, der forud var bestemt 
for dette Formaal, og de belgiske Vogne 
er nu helt gaaet ud af Lazarettogene. 



Straks efter Krigens Udbrud paabe
gyndtes en storartet Virksomhed for 
Stiftelsen af Foreningslazarettog, og ved 
Midten af Februar 1915 var mere end 
100 saadanne til Stede. I alle ldisse Til
fælde blev Jernbanevognene stillet gra
tis til Disposition af J ernbaueautorite
terne og Stifterne overtog da Bekostnin
gen af Udrustningen, der gennemsnitlig 
beløb sig til 50-60,000 Mark. Organi
sationen af disse Foreningslazarettog 
laa hovedsagelig i Hænderne paa den 
frivillige Sygeplejes Korporationer, sær
lig maa her nævnes røde Kors Forenin
gerne, Johanniter- og Maltheserridder
ordenen. For at danne en ensartet Ud
rustning og Sammensætning af For
eningslazarettogene, har Mililærforvalt
ningen udgivet faste Bestemmelser her
om. Efter disse maa et saadant Tog ikke 
overskride 80 · Aksler. Det skal ved sin 
Optagelse af 250 Syge bestaa af en Pak� 
vogn, 1 Magasinvogn, 1 Vogn til Sani
tetsmandskabet, 6 Sygevogne for Sol
dater, 1 Kedelvogn, 1 Vogn til 2 Læger 
og 4 Søstre, 1 Vogn til den ledende 
Læge, Transportfører og Regnskabsfø
rer, 1 Sygevogn for Officerer, 1 Vogn 
med Apotek og Forbindingsrum, 14 
Sygevogne for Soldater, 1 Kedelvogn, 
1 Køkkenvogn, 1 Forraadsvogn og 5 
Sygevogne for Soldater. Denne Angi
velse viser Vognenes Rækkefølge i 
Toget. 
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Da det muligvis vil kunne interessere 
at høre lidt om de enkelte forskellige 
Vognes Indretning, skal vi til Slut be
skrive et saadant Foreningslazarettog, 
nemlig det af Deutsche Museum i Miin
chen (et meget stort og interessant tek
nisk Museum), stiftede "Bayerske Laza
rettog Nr. 2", der af Kong Ludwig den 
III. blev stillet til den tyske Kejsers
Disposition. Denne anviste atter dette
Lazarettog til 6. Arme, hvis Fører er
Kronprins Rupprecht af Bayern. Det
til 200 Saarede indrettede Tog har :et
Personale paa 46 Personer, nemlig 3
Læger: 3 Forvaltere, 2 Gejstlige, 3 Pleje-

søstre, 22 Sygepassere, 4 ·Fyrbødere og 
Maskinister, 2 Kokke, 4 Soldater og 3 
Jernbanefunktionærer. H�le ffoget er 
sammensat af 29 Vogne, nemlig 14 Syge
vogne for Soldater med 14 Senge i hver,. 
1 Officerssygevogn med 7 Senge, 1 Ope
rations- og Røntgenvogn, 1 Desinfek
tionsvogn, 1 Belysningsvogn, 2 Vogne 
til Læger, Søstre og Gejstlige, 2 Nogne 
til hver 10 Sygepassere, 1 Forvaltnings
vog1i, 1 Køkkenvogn, 1 Køkkenforraads
vogn, 1 Magasinvogn til Linned og 3 
Pak- og Materialvogne. 

Angaaende de enkelte Vognes Indret:. 
ning skal følgende nævnes: I hver af 
de 3-akslede Sygevogne for Soldater er 
14 Senge, der hver er 2,10 m. lange og 
80 cm. brede. De er opstillede ved begge 
Længdesiderne. Sengene bestaar af 
Bærebaarer og er altid anbragt 2 over 
hinanden. Stellet er stødfrit fjedret. 
Hver Seng har et stilbart Bord, der kan 
benyttes som Spisebord eller Læsepult. 
I hver Vogn findes en Servante, som 
ved Hjælp af et Klaplaag kan benyt
tes som Skrivebord. Officerernes Syge
vogn er i det store og hele indrettet 
som de Meniges, kun er her blot op
stillet 7 Senge. Om Dagen kan de Let
saaredes Senge benyttes som Sofa. 

Skønt Spørgsmaalet om hvorvidt Ope
rationer i Jernbanevogne er mulig og 
ønskelig, ikke er forbleven uden stærk 
Modstand, saa har dog Deutsche Mu
seum udrustet sit Lazarettog med en 
Operations- og Røntgenvogn. Afgørende 
herfor var den Kendsgerning, at under 
Ophold paa Stationer maatte maaske 
Operationer foretages for at �vervinde 
umiddelbar Livsfare, saa at det vilde 
vær.e raadeligt at indsætte en saa tek
nisk fuldkommen Operationsvogn som 
muligt. Denne Vogn har fem adskilte 
Afdelinger. Midten af Vognen optages 
af det rummelige Operationsrum, ken
detegnet ved et moderne femdelt Ope
rationsbord. Ved V æggene paa begge 
Sider befinder s�� et Instrumentbord, 
et lille Narkosebord, en dobbelt Irri-.. 
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galorbeholder og en Forbindingsstof
spand. Gennem drejelige og indstille
lige V ægarme er alle disse Ting lette 
at naa for Operatøren. Endvidere fin
des her to store Vaskebækkener og en 
Dobbeltstander til Haanddesinfektion 
med Vippeflasker og Skaale. Naturlig
vis findes ogsaa et fuldstændigt Bestik 
for alle forekommende Operationer, 
endvidere fire transportable Beholdere 
til Medikamenter, Forbindingsstoffer 
osv., som af en Sygepasser kan bæres 
efler Lægen i de enkelte Sygevogne. 
Operationsbordet belyses af en stærk 
elektrisk Operationslampe med Spejl
reflektor. Ved Siden af Operationsrum
met ligger. Sterilisatoren for Forbin
dingsstoffer. Endvidere er her en In
strument-Sterilisator, en Kogsalt-Steri
lisator og et Instrument-Vaskebækken. 
Den nødvendige Sterilisationsdamp paa 
1,5.Atrn. frembringes af en særlig Damp
kedel. Apoteket ligger ved Siden af Ste
rilisationsrummet. En anden Afdeling 
tjener til Opstilling af Røntgenindret
ningen, som tillader en hurtig Gennem
belysning af Saarede forinden Opera
tionen eller Gennembelysning af Gibs
forbinqinger. I Tilfælde af Befordring 
af Syge med smitsomme Sygdomme fin
des en særlig Desinfektionsvogn, og her 
kan ved Hjælp af strømmende Vand
dampe paa 108-110 Gr. Linned- og 
Dynebetræk, Puder, Madrasser osv. des
inficeres. For at holde Klæder, Læder
tøj osv. kimfri, har Apparatet o_gsaa en 
Indretning til Formalindesinfektion. Og
saa til Udryddelse af tøj findes Des
infektion under Benyttelse af Kulsyre 
og varm Luft. Foruden en Dall!pvaske
maskine for blodigt Linned har den 
samme Vogn ogsaa et aflukket Rum, 
et Brusebad for Læger og Sygepassere. 
Belysningsvo.gnen har til Drift af Dy
n::nnocn en 12 HK. Benzinmotor. Tog
belysningen omfatter 380 Glødelamper. 
Hver Seng raader over en elektrisk 
Læselampe; om Sommeren drives Ven
tilatorerne ved Elektricitet. 
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Begge Vognene for Læger, Pleje
søslre og Gejstlige har Enkeltkabinetter, 
hver udrustet med en Sovesofa, Klæde
skab, en Servante, der kan forvandles 
til Skrivebord, og et Spejlskab. Læge
vognen har desuden Arbejdsværelse for 
Overlægen. Sygepasservognene har hver 
10 Senge og er iøvrigt meget lig Syge
vognene. Administrationsvognen har tre 
Afdelinger, af hvilke Lazaretinspektøren 
med sit Skrivepersonale har to og et 
tjener til Rekreation for Læger og Led
sagepersonale. 

Køkkenvognens Udrustning bestaar 
af et 3 m. langt Komfor, 3 Køkkenskabe, 
Anretterbord, Halraeblok og dobbelt 
Opvaskerbord. Komfuret er beregnet 
for 300 Personer og har 3 Fyr 8 Koge-

• steder, 4 Stegeovne, 1 Vandbeholder til

70 Liter og en Suppekedel til 120 Liter.
Kogeindretningerne bestaar dels af Alu
minium, dels af Nikkel, de Syges Spise
inventar er emailleret. For at Maden
kan naa varm 'fra Køkkenet til de en
kelte Vogne benytter man Kogekasser.
Begge Kølraenvognens :Rlatforme har
hver et Isskab. Køkkenvognens Udrust
ning koster ca. 8000 Mark. Køkkenfor
raadsvognen har Plads for Levnedsmid
ler til 8-14 Da_ge. Det gennemsnitlige
Forraad bestaar af 9 Centner Skinker,
røget Flæsk og Pølse, 10 Centner Kon
serves, 4 Centner Mel og Bælgfrugter,
5 Centner Ost, 125 kg. Kaffe, Kakao,
Chocolade og The, 300 Flasker Vin, 600
Flasker Øl og 300 Flasker Sodavand.
Blandt Gaver findes altid nogle Fade
Øl fra Mi.inchener Bryggerierne. Vog
nen medfører ligeledes en Vandbeholder
til 1000 Liter.

Magasinvognen er ogsaa bemærkelses
værdig. Her findes 650 Tæpper, 600 
Skjorter, 1000 Lagner og Pudebetræk, 
1000 Haandklæder, Viskestykker og Ser
vietter, 1000 Armbind, Halstørklæder, 
Lommetørklæder og 300 Sygeklæder. 
Værdien af Linnedet beløber sig til ca. 
21,000 Mark. 

Blandt Lazarettogets særlige Indret-
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ninger skal endnu nævnes, en Telefon
ledning gennem alle Vognene, et Biblio
tek, et Harmonium til Brug ved An
dagt og endelig en Gramofon for de 
let Saarede. For at forøge Hyggelig
heden er Vognene forsynede med Bille
der. 

De samlede Omkostningier til Deut
sche Museums Lazarettog beløber sig 
med et rundt Tal til 538,000 Mark, hvor
af 400,000 falder paa Jernbanevognene 
og 138,000 paa Udstyret. Af sidstnævnte 
Bidrag har Museet anvendt kontant 
85,000 Mark, Resten dækkedes af be
kendte Firmaer, som fremstillede Ud
rustn ingsgens tand ene. 

Det bayerske J.,azarellog Nr. 2 'lør 
gælde som en mønstergyldig Indretning 
af sin Art, og man se�, at der her e1• 
gjort alt, hva.d menneskelig Hjælp for
maar for de lidende Soldater. 

Jernbaneorganisationernes 
Fællesudvalg. 

Torsdag den 5. Oktober afho:dt Fæl
lesudvalget Møde, Udvalgets Medlem
mer med Undtagelse af Lokfører M. 
Mortensen var til Stede, i hans Sted 
mødte Lokfører C. A. Lillelund. Af Dags
ordenens mange Punkter gav Spørgs
maalet om Repræsentation i den af Ge
neraldirektøren nedsatte Kommission til 
Undersøgelse af Spørgsmaalcne om 
Indførelse af en ugentlig Fridag, Regu
lering af Tjenestetid m. m. Anledning 
til Diskussion. - Da Kommissionen i 
Henhold til Ministeriets Skrivelse ikke 
skal behandle Lokomotiv- og Værk
s�edspersonalets Tjenestetid, ved;ogcs 
de� enstemmig, at kun J ernbaneforenin
gen og "DanskJ Jernbaneforbund'- sku> 
de repræsenteres, hvorfor der fra Jern
baneforeningen anmeldtes Stationsfor
stander Henrik.sen, Sorø By. Assistent 

• Høgsgaard, Købh. og Togfører Chri
stophersen, Esbjerg. Fra "Dansk Jern
baneforbund", Portør 0. Andersen,
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Nørrebro, Togbetjent Rodevang, Køben
havn, og Matros Poulsen, Korsør. 

Til Spørgsmaalet om Retsordningen, 
der ligeledes stod paa Dagsordenen, 
kunde Formanden meddele, at alle 4 
Organisationer havde tiltraadt Forsla
get om Nedsættelse af et Udvalg til Be
handling af Personalets Retsordning, 
hertil havde "Dansk Jernbaneforbund" 
valgt Matros Kantsø og Forretningsfører 
Ch. Petersen, Jernbaneforeningen Assi-· 
stent Schmidt og Togfører Christopher
sen, ,,Værksteds- og Remisearbejdernes 
Fællesorganisation" Snedker L. Hansen 
og Remisearbejder Heinze og "D. L. F.'' 
Lolwmolivfører Thygesen og Lokfyrb. 
K. Johansen. Dette Udvalg har fornylig
afholdt et konstituerende Møde.

Endelig drøftedes Spørgsmaalet- om 
Familiebefordring og Frikort, samt Nat
penge til Søfartspersonalet. 

Ved Mødets Slutning meddelte .For
manden, Overassist. Okkels, at han paa 
Grund af Forfremmelse og Forflyttelse 
til Viborg saa sig nødsaget til at ned
lægge sit Mandat som Medlem af Udval
get og udtalte sin Tak til Udvalgets Med
lemmer for behageligt Samarbejde. For
retningsfører Ch. Petersen takkede Hr. 
Okkels for den udmærkede og fordra
gelige Maade, han som Formand havde 
ledet Udvalgets Virksomhed paa, og be
klagede, at Udvalget fremtidig skulde 
undvære hans værdifulde Medvirken. -

Medlemmerne sluttede sig hertil ved 
at rejse sig. 

Det vedtoges endelig, at Næstforman
den indtil videre overtog Forretnin
gerne. 

Dyrtidstillæg ogsaa for 
Aspiranter. 

Værksteds- og Remisearbejdernes Fæl
lesorganisation, der har rejst Spørgs
maalet om Dyrtidstillæg til de ved Slats
banerne beskæftigede Ekstraarbejdere, 
har nu modtaget Meddelelse om Spørgs
maalets Afgørelse. 



Da denne Afgørelse bl. a. ogsaa tager 
Sigte paa Lokomotivfyrbøder Aspiran
terne, har "D. S. & M. F." under 20. 
Oktbr. tilsendt Kredsformanden for Lo
komotivfyrbøderne Underretning om, 
at Afgørelsens Bestemmelser lyder paa, 
at alle Ekstraarbejdere, der er antaget 
med fast Ansættelse for Øje vil være 
berettigede til Dyrtidstillæg efler Loven 
af 17. April 1916. Altsaa under samme 
Regler som Haandværkere efter denne 
Lov har faaet Tillæg. 

I Forbundets Skrivelse tilføjes end
videre: 

Vor· Forstaaelse af denne Bestemmelse 
maa tillige være den, at forsaavidt en 
Aspirant har opnaaet fast Ansættelse i 
den forløbne Periode, er han beret liget 
til at faa Tillæg for den første Del, 
hvor han som Ekstraarbejder har gjort 
Tjeneste fra August 1915. 

Skulde Forbundets Opfattelse saale
des være 'rigtig, hvad vi absolut anser 
den for at være, vil en Del af de yngste 
Lokomotivfyrbødere kunne vente endnu 
et lille Beløb. Aspiranterne vil ved den 
trufne Bestemmelse faa en lille kær
kommen økonomisk Støtte i disse for 
dem saa vanskelige Tider. 

Administrationen undersøger for Ti
den hvor mange gifte og ugifte, der 
findes. 

Norges Lokomotivpersonales 
Forenings Lønkrav. 

Centralstyret for Norges Lokomotivpersona
les Forening har til Hovedstyret for Norges 
Statsbaner indsendt følgende. 
TIL HOVEDSTYRET FOR STATSBANEHNE! 

Pa.a Norges Lokomo'livpersonales Forenings 
Vegne tillader man sig herved at fremkomme 
med Andragende om Forbøjels·e af Lønnen 
for denne Forenings tilsluttede Jernbanefunk
tionærer. 

Lønspørgsmaalet har været behandlet af 
samtli-ge Distrikters Lokalforeninger og senere 
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af nærværende Landsforening, og har man ud
arbejdet følgende Forslag til Satser: 

L oko m o t i v  f ø r e r e. 
Ved Ansættelsen Kr. 2900,00, 4 Tillæg a Kr. 

300,00 efter 2, 4, 6 og 8 Aar. 
L o kp m o t i v f y r b ø d e r e.

Ved Ansættelsen 2100,()(\ 4 Tillæ.g a Kr. 200,00 
efter 2, 4, 6 og 8 Aar. 

F y r bød e r a s p i r a n t e� 
Ved Antagelsen Kr. 11,50 pr. Dag. 
Ved Ansættelsen Kr. 1650,00, 2 Tillæg a Kr. 

100,00 efter 1 og 2 Aar. 

T i m  e p  e n g e. 
I. 

A. Lokomotivførere tilstaas for Fraværelse fra
Hjemmet om Dagen (KL 6 Morgen til 6

Aften) 22 Øre pr. Time, der
B. for Tjenstgøring paa Lokomotiv forhøjes

til 25 Øre pr. Time.
C. Om Natte� (K:JI. 6 Aften til 6 Morgen) for

højes Timepengene for Fraværelse fra Kvar
ter til Q5 Øre og

D. for Tjeneste paa Lokomotiv til 30 Øre.
For Lokomotivfyrbødere fastsættes Time

penge til to Trediedele af, hvad der for Lo
komotivførere er bestemt. 

li. I 
' 

A. Gør Lokomotivfyrbødere Tjeneste som Lo-
komotivfører, �rholdes Timepenge som for
Lokomotivførere bestemt.

B. Gør Fyrbøderaspiranter Tjeneste som Lo
k_omotivfyrbøder, erholdes Timepenge som
for Lokomotivfyrbødere bestemt.

C. Gør Lokomotivførere Tjeneste som Fyrbø
dere, erholdes dog Timepenge som for Lo
komotivførere bestemt.

H ø j f j e I d s t i  l l æ g. 
Tilstaas med Kr. 450,00 aarJi.g for Funk

tionærer, stationerede paa Strækningen Gjei)o
Reime, Bergensbanen, Dombaas-Drivstuen, 
Dovrebanen, samt det Lokomotivpersonale, som 
gør Tjeneste over Højfjeldet, ua�set Bosted. 

B o s t e d s  t i  11 æ ,g. 
Tilstaas alle Funktionærer, gifte og ugifte. 

der er stationeret: Kristiania Bergen Trond
hjem og Narvik med nærmest omkringliggende 

trøg Kr. 1100,00 aarlig. Stavanger, Drammen
1 

Fredriksstad, Sarpsbor,g, Fredrikshald, J\[oss, 
Hamar, Tønsberg, Skien og Notodden med nær
mest omliggende Strøg Kr. 300,00 aarlig. Øvrige 
Byer med nærmest omliggende Strøg samt crn
dre bymæssig bebyggede Steder Kr. 200,00 
aarli,g. 

0 r o t b a n e t i  11 æ g. 
Tilstaas alle ved Ol"otbanen stationerede 

Funktionærer med ·Kr. 500,00 aarlig. 



Lønregulativets almindelige Bestemmelser sø
.ges bibeholdt som nu. 

I Henhold til vor Organisations Beslutning 
tillader man sig at henstille til det ærede Ho
vedstyre, at der i Forbinndelse med Behand
lingen af det ordinære Budget for kommende 
Termin paa Basis af vort Forslag til Lønsatser 
for omhandlede Funktionærer blev udarbejdet 
nyt Lønregulativ, og at dette gøres gældende 
fra 1ste Juli 1917. 

Som Begrundelse for vort Krav. skal man i 
al. Korthed anføre følgende: 

Det af Stortinget 1913 fastsatte Lønregulativ 
bragte .en betydelig Fordel, og man troede da, 
al man i længere Tid skulde klare sig nogen
lunde; men det viste si,g snart at man tog 
fejl, idet Prisstigningen paa alle Livsfornøden
heder begyndte straks med en Stigning, der 
gjorde, at man ved Verdenskrigens Udbrud 1914 
faktisk stod mere ugunstig stillet end før Løn
revisionen ,1913. 

Bortset fra den enorme Prisstigning, som 
Verdenskrigen har medført, vil saaledes det 
her ansø,gte derfor kun dække den saa at sige 
normale Prisstigning. 

Man skal yderligere anføre, at eftersom Jern
banenettet udvides, falder Køreturene over læn
gere Strækninger. Der kræves større Præci
sion og større Kørehastighed i Togene. Vogn
materiellet bliver mere og mere moderne, 
større og kraftigere, men samtidig mere kom
plicerte Lokomotiver. Tillige er en hel Del 
af det Arbejde, som tidligere faldt paa Tog
betjeningen (Bremsning og Opvarmning af To
.gel), nu kommet over paa Lokomotivbetjenin
.gen. Følgen er, at Arbejdet bliver baade mere 
anstrengende og enerverende, ligesom der nu 
fordres en langt større Specialkundskab for 
paa en tilfredsstillende l\Iaade at kunne ud
fylde Pladsen. I Juli 1912 er fastsat Regler 
for Anta,gelse og Ansættelse af Lokomotivmænd. 
Efter disse Bestemmelser kræves der for at 
blive Lokomotivmand flere baade teoretiske 
og praktiske Kundskaber end for Maskinister 
bestemt. Man kan saaledes ikke blive ansat 
som Lokoinotivmand, før man er mindst Q1 
Aar gammel, har tilfredsstillende Afgangseksa
men fra ien teknisk Aftenskole (Maskinistskole), 
2-3 Aars Værkstedspraksis, 1 Aar i Lokomo
tivremise og tillige har gennemgaaet med til
fredsstillende Karakter et oprettet S pecialkur
sus for Lokomotivmænd.

Fyrbøderne er ved enhver Lønrevision stadig 
blevet trykket ned. I 1887 stod disse højere i 
Løn end Underkonduktører. Ved Lønrevisionen 
i 1907 blev de trykket ned i Klasse sammen 
med Banefo mænd, Stationsformænd, Skifte
konduktører ,og Sporskiftere, og ved Lønrevi
'-'ionen i 1913 blev de atter sat ned i Klasse 
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under disse, altsaa til Stadighed en .N edsæl
telse af Arbejdets Være!. Man skulde have 
ventet det modsatte, da Fordringerne til disse 
Funktionærer stiger for hvert Aar, og det er nu 
en almindelig Regel, at Fyrbødere gør Tjene
ste som Lokomotivførere i en Aarrække for 
Ansættelse i Stillingen. Andragender om For
højelse af Lønnen for disse har været inclsen<ll 
baade i 1914 og 1915, og efter de Udtalelser, 
der er fremkom111et, er de indstillende Myn
digheder enig i, at Lønnen har været for lav, 
men paa Grund af Kri-gssituationen er del 
stadig blevet udsat. 

Rekruttering�n til Fyrbøder sker ved Fyr
bøderaspira11 ter. Disse Aspiranter bliver meget 
sledmoderlig behandlet, da de ingen Ansættelse 
faar i Stillingen, og Distrikterne bestemmer de
res Løn og Arbejdsforhold. Den Løn, <ler be
tales disse, ligger paa et saa lavt Stadium. 
at Fortjenesten ikke dækker Udgift til .Kost 
og Logis. Følgen er, at de for at faa noget 
til Klæder, maa leve paa en saadan Kost, at 
de bliver underernæret, da Kaffe og Brød er 
deres Hovednæringsmiddel. Hertil kommer, at 
de udnyttes i Fyrbøderstilling med eksempel
vis Tjeneste op til 18 a 20 Timer i Døgnet. 
og det i en Aarrække. 

Disse Aspiranter bliver saaledes uden Ansæt
telse, Folk, der kun har Pligter og ingen Ret
tigheder, og er henvist:! til deres overordne
des Forgodtbefindende, om de skal have nogen
lunde leveværdige Forhold eller ikke. Man me
ner derfor, at disse bør gives fast Ansættelse 
efter et Aars Prøvetid, og at der fastsættes Løn
regulativ for disse i Overensstemmelse med, 
hvad der her er anført. 

Virkningen af, at Lokomotivbetjeningens Lø11 
ligger for lavt, helt fra Aspirant til Lokomotiv
fører, har allerede gjort· sig gældende paa den 
Maade, at det nu er meget vanskeligt at skaffe 
sig den nødvendige Tilgang paa Personale. Man 
har saaleedes ikke Anledning længer til at vælge 
de mest skikkede blandt en Del dygtige An
sø-gere, men maa være fornøjet med mindre. 

Man maa tage i Betragtning, at med det, der 
nu forlanges af baade praktiske og teoretiske 
Kundskaber for at anta-ges i Stilling som Lo
komotivmand, og her er der kun Tale om 
voksne Mennesker, saa bydes der disse ganske 
andre gunstige Betingelser i det private Liv. 

Man mener saaledes, at det er til Jernbanens 
Skade at holde Lønningerne nede. En Lo
komotivmand med sine Tanker stadig henvendt 
paa, hvorledes han skal klare sine økonomiske 
Vanskeligheder, er tillige en Fare for en sik
ker Fremføring af Togene. 

T i m e  p e n g e. 
Timepenge udbetales jo for at dækkke den 

Merudgift, Lokomotivpersonalet har ved at ind-

. .., 

• 

• 

r 



tage sine Maaltider udenfor Hjemmet; skal 
disse da staa i Forhold i Prisstigningen, maa 
de forhøjes som ansø,gt. 

Der søges tillige om, at der betales for Lo
komotiver i Stedet for Togtimer. Dette er der 
søgt om ved enhver Revision af Lønningerne. 
Man mener, at dette er en retfærdig Ordning. 
da tier t il Stadighed er en Del, der gør Tjeneste 
op til en halv Dag paa Lokomotiv udenfor Tog
tjenesten. Der blev under Lønsatsens Behand
ling i Stortinget 1907 ogsaa peget paa delte af 
llerc Stortingsmænd. 

Ligeledes mener man, at det er et rimeligt 
Forlangende, at Natten regne:s fra 9 Aften til 6 
Mor-gen. 

H ø j f j æ l d s t i  11 æ g. 
Man anser det for mest retfærdigt, at der be

tales alle paa Strækningen Gjeilo-Reime Kr. 
450,00 pr. Aar, ligeledes at der betales til Loko
motivpersonale, der gør Tjeneste over Fjæl
det, det samme Tillæg uanset Kosten. Man 
mener, at Strabadserne er lige store for disse 
Funktionærer og bør behandles lige. 

Strækningen Dombaas-Drivstuen, Dovreba
nen, maa JO ogsaa betragtes som Højfjæld og 
komme med under samme Bestemmelser. 

B o s t e d s t i  11 æ g. 
Dette Tillæg bør træde i Stedet for den nu

værende Huslejegodtgørelse og komme alle 
Funktionærer til Gode, der er bosat i Byer og 
Byers nærmeste Omegn samt bymæssig bebyg
gede Landsdele. Det er nemlig ikke alene Hus
lejen, der ·er dyrere paa disse Steder, men 
alle Livsfornødenheder er dyrere i Byerne end 
paa Landet, og Leveforholdene i sin Helhed 
kostbarere; skal Prisforskellen dækkes, maa 
der gives Bostedstillæg som ansøgt og udbetales 
til alle uanset Løn, ogsaa til ugifte. 

Det Krav, som man foran har tilladt sig at 
fremsætte og begrunde, er, hvad man mener 
tilnærmelsesvis 'vil dække den Prissti,gning, som 
har fundet Sted bortset fra Krigen, og som 
vil svare li1 Værdien af en Lokomotivmands 
Arbejde. 

Man tillader sig derfor at rette en indtræn
gende og alvorlig Opfordring til de forbere
dende og besluttende Myndigheder om at gøre 
vort Krav til Genstand for en omhyggelig- Un
dersøgelse. Sker det, er vi ikke i Tvivl om; 
at Kravet vil findes at være retfærdigt. Vi er 
for øvri,gt af den Opfattelse, at dets Gennem
førelse i kke alene vil være til Fordel for Per
sonalet, men at det ogsaa vil være til stor 
Fordel for Jernbanens Drift og Økonomi. Det 
kan nemlig i Længden ikke være heldigt for 
Jernbanen, at Personalet lønnes daarligere end 
hos private Arbejdsherrer. Der bør skabes 
en Etat, der er tilfreds, loyal og arbejdsivrig, 
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fordi den � befriet fra det Tryk, som de øko
nomiske Vanskeligheder skaber. 

Kristiania, den 30. August 1916. 
I Centralstyret for Norges Lokomotivpersonales 

Forening. 
Ærbødigst 

J e n s K r a f t L u n d,
Formand. 

L u  d v. B a u  e r, 
Forretningsfører. 

15uer 'ila.g fta.n 6aue @ub efter 'ilig I 
l5jref.pefonbtn ftun ten <Ba.ng om lta.rd. 

De norske Statsbanefunktionærers 
Lønningsforslag. 

Vi optrykker her det Lønningsforslag, rier 
af den norske Jernbaneorganisation er ind
sendt til Stortinget. 

Trafiklærere og Godsinspektører 3500 l(.r., 
2 Aar 8750 Kr., 4 Aar 4000 Kr., 6 Aar 4250 
Kr., 8 Aar 4500 Kr. 

Fuldmægtige 2700 Kr., 2 Aar 2900 Kr.; 4 Aar 
3100 Krt., 6 /Aar 3300 Kr .. , 8 Aar 3500. 

Overkonduktører 2500 Kr. 2 Aar 2700 Kr. 
4 Aar 2900 Kr., 6 Aar 3100 l(r.,, 8 Aar 3300 Kr'. 

Kontorist, Op- og Aflæsnings- og Omlastnings
formænd, Formænd ved Tangen Tomter, Styr
mænd paa Dampskibe ved Randsfjordbanen, 
Skifteformænd, Portierer og Portnere, Stilverks
betjente og Platformænd 2300 Kr., 2 Aar 2500 
Kr., 4 �ar 2700 Kr,, 6 Aar ,2900 Kr., 8 Aar 3100 
Kroner. 

Underkonduktører og Vognvisitører 2100 Kr., 
2 Aar 2300 K;r., 4 Aar 2500 Kr., 6 Aalr 2700 

'Kr., 8 Aar 2900 Kr. 
Stationsformænd, Bane-· og Broformænd, 

Baneafd., Haandværkere, Skiftebetjente, Vogn
skrivere, Bud hos Hovedkassereren, Bremsere, 
Vognpudserformænd og fuldt udlærte I-Iaand
værkere ved Værkstedet 2000 Kr., 2 Aar 
2200 Kr., 4 Aar 2400 Kr., 6 Aar 2600 Kr., 8 
Aar 2800 Kr. 

Telegrafister, Telegrafistinder og Kasserer
sker, St.betjenle og Pakkekørere, Lampe- og 
Vognpudsere, Vagtmænd ved St. og Værksted, 
Bane-, Bro-, Fjeld- og Tunnelvogtere, Vogn
fyrere og Dæksmænd, ikke fuldt udlærte Værk
stedsarbejdere, Kullempere og Materialbetjente 
1800 K1;.� Q Aar 2000 Kr. 4 Aar 2200 Kr., 6

Aar 2400 Kr., 8 Aar 2600 Kr. 
• 

Lærlinge Kr. 800 stigende med Kr. 60 hvert 
¼ Aar til Kr. 1400. 

,,Det vil ses af vort Forslag, at dette ikke 



paa nogen Maade dækker de siden 1912-13 
stedfundne Prissti,gninger. Man har nemlig 
gaaet ud fra, at de Højkonjunkturer, man nu 
er oppe i, maa forandres, og at Priserne paa 
Livsfornødenheder maa synke, saafremt det 
selv med nogen Lønforhøjelse skal blive mu
ligt at opretholde Livet. Man vil dog ikke 
læ,gge Skjul paa, at der under Lønsagens Be
handling paa vore Foreningsmøder er krævet 
til dels adskillig højere Satser end her op
ført. Specielt er der for Klasse 2 til og med 
5 i vort Forslag af vedkommende Gruppe fore
slaaet højere Løn. Naar der her ikke er stillet 
Krav om højere Løn, saa er Grunden den, 
at man har ønsket at ta-ge økonomiske Hen
syn, samtidig som man særlig har villet til
godese de lavestlønnede Grupper." 

Et lille Fremskridt, 

Under 4. Oktober 1916 har Generaldirekto
ratet ved Ordre Serie H. Nr. 137 meddelt For
andring i (Ordre E. 8) gaaende ud paa, at 
§ 14 1. Stk.: ændres 14 til 30. Denne Ændring
betyder et lille Fremskridt; idet Personale, der
efter den 1. Oktober i A. udstationeres, er
holder fulde Da,gpenge i 30 Dage.

Spørgsmaalet, der i sin Tid rejstes af ,,Dansk 
Jernbaneforbund" har længe ventet paa sin 
Afgørelse, 'der nu som ovenfor nævnt gaar 
ud paa at forlænge Betalingen af !'ulde Dag
penge fra 14 til 30 Dage. Imidlertid maa dette 
stadig staa som et af de Spørgsmaal, der ven
des tilbage til; thi at Statsbanerne i Modsæt
ning til de andre Etater stadig efter en vis 
Tid ansætter halve Dagpenge for udstationeret 
Personale, er mere end bekla,geligt, og havde 
vi, der ganske. vist �kke har været med til 
at rejse Spørgsmaalet; men været underrettet 
om dets Forløb, ventet, at den ny General
direktør baade havde handlet hurtigere og til
lige brudt med Begrebet halve Dagpenge. 
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Ære den, der æres bør. 
. l 

Vi kender alle til Ulykken, der ramte Un-
dervandsbaaden "Dykkeren" i Øresund, hvor 
Chefen, Hr. Premierløjtnant Svend Aage Chri
stiansen, 'der kom i Klemme i Opgangen til 
Kommandotaarnet, ved Sammenstødet med en 
norsk Dåmper, saa at han døde paa Stedet. 

Vi ved alle gennem Pressen, hvilken oprigtig 
Sorg og Beklagelse, Folket Landet over følte, og 
vi kender alle, hvilken kongelig Pragt og Ære. 
der blev udvist ved Begravelsen, mange Guld-

snore, Kanonskud og Koralmusik over høje 
Dyn.ger Blomsterkranse og Buketter, altsam
men noget, der tilkom en saa rask og modig 
Sømand, der gjorde Marinen og Danmark ,'Ere. 

Men hvilken Tak og Ære er der tilflydt de 
to Mennesker, jeg her vil omtale, nemlig Lo
komotivfører C. Larsen og Lokomotivfyrbøder 
Andersen, begge af Roskilde, der under Sam
menstødet paa Forlev . St. med det væltede 
Godstog, forblev paa deres Post, trods det, at 
de et Stykke forude kunde se, hvilken 
"Klemme", der ventede dem, - de kunde været 
sprunget af Lokomotivet for at redde sig, men 
begge forblev paa deres Post, til det hele styr
tede sammen over Hovedet paa dem, og som 
ved .et Mirakel slap de derfra med Livet, men 
sikkert begge mærkede for .Livstid. 

Lokomotivføreren fik nogle lette Skrammer 
derimod blev Lokomotivfyrbøderens Hænder 
og Hoved skoldet frygteligt af den udstrøm
mende Damp, s.aa at Andersen for iang Tid 
var fuldstændig ukendelig; men begge har tic 
faaet Deres Nervesystem ødelagt, og det er 
ikke saa underligt. 

i\{.in kan selv tænke sig komme kørende 
en mørk Januarnat paa Lokomotivet med .en 
lang Række Godsvogne bag sig, og der plud
selig· viser sig et Stopsignal - trods Gennem
kørselssignal paa Stationen; de der kender .Ba
nen ved Forlev St. med det stærke' Fald, kan 
tænke sig hvilket Pres Vognene ved den stærke 
Fart giver Toget, da Lokomotivføreren straks 
giver Stopsignal og slaar Vacumbremsen ned, 
og den ubeskrivelige Rædsel, der har grebet 
disse to .Mænd, da de pludselig ser væltede 
Godsvogne spærre Skinnevejen. Den første 
Tanke har sikkert været Døden I - I Klemme, 
skoldet .eller brændt op, endnu nogle frygtelige 
Sekunder, endelig Sammenstødet, der med en 
fry,gtelig Kraft skruede en taarnhøj Dynge af 
Vogne op over Lokomotivet og delvis knuste 
dette. 

Ud af dette Kaos kravlede de to Mænd, der 
forblev paa deres Post, som Pligt og Mod 
bød dem. 

Hvem af os andre ønsker en lignende Op
levelse? Efter at Lokomotivfyrbøder Ander
sen, der er sy,gemeldt endnu, har forsøgt lettere 
Tjeneste, men har meldt sig fra, da Nerve
systemet er ødelagt, udfører derimod Loko
motivfører C. Larsen Rangertjeneste, da ,,Bil
ledet" fra hin Nat sladi-g spøger, naar Lar
sen kommer ud paa Strækningen paa en Tog
maskine. - - - -

Men nu skal jeg tillade mig at forklare Stats
banernes sædv.anli,ge noble og betænkelige 
Handlemaade øgsaa i dette Tilfælde. 

Efter at være sygemeldt i nogen Tid, ansøgte 



disse to Mænd Generaldirektionen om Godt
gørelse af deres Emolumenter i den Tid Syge
meldingen varede, og efter mange Overvejelser 
og lange Betænkeligheder modtog de det naa
di,ge Svar fra Generaldirektoratet, ,,at der i 
fol.ge Deres Ansøgning blev tilstaaet Dem en 
Sum svarende til to Trediedele af deres T:c1b 
ar Emolumenter, saalænge Sygemelding varede. 

Hatten af for det flotte og ærefulde Tilbud. 
i,aar man tænker nærmere over, hvad disse 
to Mænd har været udsat for ved dette Tog
uheld, maa man ræddes ved Tanken! 

Men Øjeblikkets Frygtelighed og derpaa føl
gende Svie og Smerte og under tvungne Om- ' 
stændi.gheder søge s·ygepleje og Rekreation, alt 
sammen for ,:nulig at komme sig efter den 
Ulykke, Sl�æbnen havde udset disse to Mænd 
til. 

Saa tilbydes der disse to Trediedels Godt
gørelse ved Tabet af Emolumenter, altsaa en 
forrringelse af deres i Forvejen saa knapt til
maalte Løn, ;,Lønningslov af 1908". At tænke 
sig dette flove Tilbud til to Mænd, der l'uldt 
ud gjorde deres Pligt. ,,Ære den der æres 
bør!" er der et gammelt Ord, der siger, og 
sikkert har disse to Mænd sammen med an
dre Kollegaer næret et lønligt Haab og Tanke 
om ikke et Alladinsæble (fra det høje Palads) 
kunde falde ned i deres Turban i Form af 
en offentli,g Tak med en Paaskønnelse for 
udvist Pligttroskab og Forbliven paa deres Post 
- til Bølgerne lukkede sig over Kommando
taarnet.

Men ingen Fugl i Lunden taler, og en ny 
Vinter holder sit Indtog, og sikkert tænker 
disse to Mænd og andre af Lokomotivperso
nalet, nej, vent til en Dag, naar der ind
træffer �t Tilfælde, hvor vi skal mulkteres, 
saa skal de nok finde os med en 'Paaskøn
nelse. 

N. H. 

ffetøf l!oftomoffot?erf onnfefa l5jrefpefon� ! 

En gammel Jernbanemands 
Erindringer. 

Vi har fra J. L. Lybeckers Forla,g modtaget 
ovenshraende af fhv. Maskinbestyrer H. H. A. 
Rambusch skrevne Bog, der er forsynet med 
mange Illustrationer. 

Rambuschs Erindringer spænder over Tids
rummet 1854-1882, og alt hvad Forfatteren 
har medtaget i sin meget interessante Bog, for
tæller os paa en meget livfuld og malende 
Maade om Forholdene fra Banernes første Tid 
lige til vore Dage. 
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De første Skildringer omfatter sydsiesvigske 
Bane, hvor Rambuschs Fader var Stations
forstander paa Duwenstedt Station, og man 
faar et levende ·Indtryk af Livet og Arbejdet 
paa denne Bane, der blev anlagt og drevet af 
et engelsk Firma (Peto, Brassey & Betts) det 
samme som senere anla,gde de jydske Baner, 
Forfatteren omtaler indgaaende hele Persona
let og alt muligt vedrørende Driften, men 
omtaler dog med Forkærlighed Lokomotivmæn
dene og Maskinerne saavel fra den Tid som 
senere. 

Vi skal citere et Stykke af Bogen, der viser 
Forfatteren fra en Side, vi kender saa godt. 
hans lidt gammeldags Syn paa Nutidens Rø
relse blandt Personalet. 

Efter at have omtalt, at Personalet fra den. 
sydslesvigske Bane skulde danne Stammen, 
hvorfra de ny jydsk-fynske Jernbaner kunde 
forsynes, fortsættes saaledes: Side 55 og 56. 

"De havde lært fornufti,ge Arbejdsmetoder ved 
den praktiske engelske Drift og fik virkelig In
teresse for Tjenesten. Derimod var den nu
værende Interesse for mange _Fridage og kor-
tere Arbejdstid ganske ukendt. 

Hertil bidrog vel ogsaa, at enhver fra de 
Højeste til de Laveste for en stor Del kunde 
og skulde handle efter Konduite. Der fand
tes nemlig den Gang ikke de senere fremkomne 
store Biblioteker fulde af mere eller mindre 
heldige Instrukser, Ordresamlinger osv. Et Po
litireglement, et Tjenestereglement og et lille 
Signalreglement var det Hele. Lige saa hdt 
var der Skoler med tilhørende Eksaminer, og 
ved Ansættelsen fordredes ej heller nogen som 
helst Eksamen. Derimod skete Forfremmel
ser næsten udelukkende efter ·vedkommendes 
Dygtighed og Evner, saa at i det Hele den 
rette Mand kom paa den rette Plads. Nu 
bliver den rette Mand ofte forbigaaet, fordi 
en anden har lidt længere Tjenestetid:" 

Afsnittet ,,Jernbanen under Krigen 1863-64", 
da Forfatteren fungerede som Lokomotivfører, 
er overordentlig interessant, og der fortælles 
meget malende, om de Forrlringer, der da stil
ledes til Lokomotivmændene. Saaledes maatte 
Forfatteren og hans Fyrbøder en Tid lang op 
hver Morgen ,Kl. 4 for først at slutte Tjene
sten henad 11 Aften. - En Præstation, Nu
tidens Lokomotivmænd ikke gør dem efter. 

Der �r mange karakteristiske Træk i Bogen, 
f. Eks. fortælles der, at den Gang man' skulde
have ansat en Overmaskinmester ved Stats
banerne, henvendte Holst si,g til Blair, om 
han ikke havde nogen Anbefaling fra tidligere
Jernbanetjeneste. Det havde Blair ikke, men
han havde iet Culduhr med en Inskription
paa, at det var en Gave fra Embedsmænd
og Betjente ved Maryport-Carlisle Jernbanen,



Paa <lette Uhr og paa mundtlig Anbefaling blev 
Blair ansat i sin høje Embedsstilling. 

Vi kan paa det Bedste anbefale denne Bog 
til alle Lokomotivmænd, fordi den fra første 
til sidste Side er fornøjeli,g og let at læse, 
isprængt som den �r med mange smaa Anek
doter, og omhandler mange forskellige Ting 
af Interesse specielt vedrørende Lokomotiver, 
Materiel _og hvad dertil hører. 

25 Aars Jubilæ·um. 

Lokomotivfører R.�/. /.�Frederiksen. 

Den 1ste November fejrede Lokomotivfører 
R. Frederiksen sit 25 Aars Jubilæum. Jubi
laren begyndte sin Virksomhed paa Banerne
allerede 5. ovember 1882, men· var !en meget
lang Tid i Værkstederne i Nyborg og ansat
tes den lste November 1891 som Lokomotiv
fyrb. i Assens, tilbage til Nyborg 1. April 1893.
hvorfra Frederiksen 'flyttedes til København
den 1. April 1894, men vendte atter tilbage
til Nyborg 1. Juli 1895, hvor han forblev ind
til 1. Juli 1897, da han ved sin Forfremmelse
til lste Klasses Lokomotivfyrbøder for'flytLe
des til Aarhus.

Den lste November 1899 blev Jubilaren for
fremmet til Lokomotivfører i København og 
kom til at gøre Tjeneste ved "Sømandshol�ct" 
i Roskilde for endelig at komme til Aarhus 
efter Ans1<>gning 1904. Jubilaren har ført en 
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meget omflakkende Tilværelse, men har ved 
sin stille og rolige Færd iblandt os forstaaet 
at samle sig en stor Vennekreds, der sam
men med ham fejrede denne Højtidsfest. Fra 
'Kammeraternes Side blev der vist Jubilaren 
megen Opmærksomhed. 

45 Aars Jubilæum. 

Den 30. Oktober var det 45 Aar siden Lo
komotivfører A. M u n k, Aarhus., ansattes ved 
Banerne. M u n k  kunde den lsle April i Aar 
fejre 40 Aarsda,gen for sin Udnævnelse til Lo
komotivfører, og kan til næste Aar den lste 
Juni fejre 45-Aarsdagen for sin Ansættelse som 
Lokomotivmand. 

Munk er en rask og livlig Mand endnu, trods 
de mange Aar paa Lokomotivet, han kører saa
ledes Iltog paa Østbanen den Dag i Dag. 

Vi vil ønske Munk ·hjertelig til Lykke med 
denne Mærkedag, som det kun er givet faa 
Lokomotivmænd at naa. 

Fra det daglige Liv. 

Hr. Redaktør! 

De bedes venligst optage følgende: 
Den 20. September cl. A. har Trafikbestyre

ren i lste Kreds udsendt en Ordre omhand
lende: ,,Forsigti<1]1edsregler at iagttage ved 
Tjeneste paa Kobenhavns Havnebane". 

Den forhen gældende Ordre paa dette Om
raade .er af 26. Oktbr. 1912, den har saaledes 
været gældende i ca. 4 Aar. 

u skulde man tro,· naar en ny Ordre ud
sendes, der da var taget Hensyn til de i Aarene 
.indvundne praktiske Erfaringer, men nej, tro 
ikke det, man gør den tværtimod mere umu
lig end den forhenværende, for ikke at sige, 
at den ved sin Logik bevirker almindelig Mun
terhed. 

Tænk Dem, Hr. Redaktør, at en Stabsergent 
eller en Murermester, der synes at danne en 
frivillig Vagt paa Langebro og paa Islands 
Bry,gge, og som i Aarenes Løb har gjort deres 
bedste for at fylde Statsbanernes Papirkurve 
med Klager, trods det, at der aldrig er sket 
Uheld, aer kan lægges Personalet til Last, -
ved den ny Ordning beriges med flere Punk
ter, over hvilke der kan skrives Kla,ger. 

Den ny Ordre indeholder foruden de sæd
vanli-ge Forbud om "Stød og Tov paa Havne
baner osv." endvidere følgende: 

Sporvognskrydsningen ved Langebro. 
raar Toget skal passere Sporvognskrydsnin

gerne ved Langebro, skal følgende iagttages: 

., 



1. Rangertoget skal i alle Tilfælde standse
foran Sporkrydsningen. 

2. Rangerlederen skal p e r s o n l i g  betjene
Kontrolkontakterne. 

3. Forinden Kontrolkontakterne benyttes.
maa Rangerrlederne sikre sig, at den mod 
Toget vendende r ø d e  Kontrollampe i k k e  er 
tændt, da i modsat Fald Tog er under Frem
rykning fra den anden Side af Broen, o g 
d e n n e  i k k e  m a a p a s s e r  e s a f 2 H a v n e
t o g s a m t i d i g.

4. Under Forstyrrelser i Signalapparaterne,
saaledes at det røde elektriske Lys mod S'por
vognene ikke kan gives, skal dette erstattes af 
Haandsignal, hvortil om Dagen anvendes rødt 
Flag, i Mørke Haandsignal med rødt Lys. 

"Disse Signaler foranlediger Rangerlederne 
af,givet af en af Togets Betjening, som po
steres ved de Standere med r(,ldmalet Bælte, 
hvorfra der ordinært af.gives elektrisk Lys
signal. Haandsignalet skal vises forinden To
.gel fortsætter Kørslen, og indtil den paagæl
dende Krydsning er passeret." 

,,Naar de under Punkt 3 nævnte Kontrol
kontakter �r i Uorden, maa en fra Amager 
kommende Maskine pr. Telefon hos Vognkon
toret indhente Tilladelse til at passere Langc
bro." 

Strækningen Amager-Islands Brygge Gb. Sta
tion er ca. 3-4 Km., der maa over denne 
Strækniug i eet Træk befordres 20 læssede 
eller tomme Vogne, men skal den i Punkt 1 
angivne Regel overholdes, da vil det være umu
ligt at trække mere end højst 12-14 læssede 
Vogne over Broen, et Forhold, der ikke gan
ske er uden Betydning, naar den· daglige Trans
port over Broen er 200-300 Vogne, men hvor
for da ikke stryge hele denne Bestemmelse, 
der kun- betyder forøget Udgift, f. Eks. til 
Brændsel, og Ta.b af Tid, til Skade for Stats
banerne og kun til Glæde for dem, der gaar 
paa Jagt �fter en Klage. 

Tænk Dem saa endvidere, Hr. Redaktør, Kon
sekvensernoe af Punkt 2, Rangerlederen skal 
p e r s o n l i g  betjene Kontrolkontakterne, disse 
Kontakter tr anbragte saaledes, at de tænder 
eller slukker samtidig 2 Signaler for Spor
vognene ,et paa Amager Boulevard og et paa 
Vestre Boulevard. Et Tog kommer f. Eks. 
fra Amager, Toget bestaar af 20 Vogne, Be
tjeningen: Overportør og to Daglejere, Sig
nalet tændes, en Mand sendes forud med Flag 
eller Lygte for at advare de vejfarende, 2 
Mand i Bremserne, Rangerlederen paa Maski
nens Fodtrin til Hjælp ved Udkig - alt i 
Henhold til given Ordre -, der jo skal over
holdes? -

Men .er der ikke noget galt ved dette, eller 
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er det mig, der ikke kan magte den lille 
Tabel? Bliver det ikke 4 Mand, der skulde 
være? Alt medens Toget kører videre, kom
mer jeg dog paa det rene med, at det er 
mig, der ikke har faaet banket Tabellen godt 
nok ind, men pludselig rives jeg ud af mine 
Tanker, tre korte Toner, Rangerlederen har 
fløjtet Stop - ja, det er jo sandt, han skal 
jo tilbag� for at slukke Signalerne, han gaar 
de 20-25 Vognlængder tilbage, slukker Sig
nalerne, og saa tilbage til Maskinen igen, imid
lertid er der samlet en Række Sporvogne ved 
begge Ender af Broenn, - dersom de da ikke 
-glemmer at respektere Signalerne, hvad der
vist er betydelig større Fare ved, end hvis
Manden \i den bageste Bremse slukkede Sig
nalerne. Synes De ikke, Hr. Red., det er en
,genial Opfindelse, vel egnet til at fremme Tra
fikken.

Endelig kommer Punkt 1J. ,,Signalerne i Uor
den". Rangerlederne har støvet Amager rundt 
paa Kryds og Tværs, har endelig f.aaet fat 
i Telefonen og faaet Tilladelse til at passere 
Langebro, saa begynder Udsendelsen af Po
sterne, en skal staa ved Vester Boulevard og 
en ved Amager Boulevard, og det paalægges 
dem ikke at forlade deres Post, før Toget er 
passeret, to Mand i Bremsernel en foran Toget 
for at advare de vejfarende, Rangerlederen sti
ger op paa 'Fodtrinet, griber Fløjten - Af
.gang. 

Man kommer saa i Tanke oml, at 1
1
+ 2 ikke 

kan blive 6, hvad saa Hr. Redaktør, hvis Ran
gerlederne skulde faa i Sinde a-t raadføre sig 
med mig? 

Findes der en ny Hegnemetode, hvorefter 
1 + 2 bliver 6, saa lad mig endelig faa den 
Hr. Red., jeg vilde meget nødig hænge saa 
,gruelig paa'en, ikke at kende den sidste ny 
Regnemaade, hvoreft� 1 +\ 2 bliver 6. 

Men maaske Ordrerne er fremkommen af 
Hensyn til de man,ge, der attraar disse glim
rende vellønnede Stillinger, der findes blandt 
dem, der er beskæftiget ved Rangeringen, for 
det maa jo være Meningen, at Ordren skal 
overholdes, og det vil uvægerlig medføre en 
Forøgelse af saavel Maskiner som Personale, 
men det kan jo ogsaa være, at der paa dette 
Omraade findes en ny Regnemaade, hvor Fa
citet paa Regnestykket bliver flere Dusører, 
flere af de velkendte, anerkendende Skrivelser 
for ikke at have overholdt givne Ordrer, hvis 
Overholdelse vilde have umuliggjort Besørgel
sen af den Trafik, der for Tiden findes paa 
de kjøbenhavnske Havnebaner. 

Jeg skulde ikke have beskæftiget mig med 
den omtalte Ordre der da den kun er ud
delt til Tra_fikafdeli�gen� Personale, aabenbart 
ikke vedkommer Maskinafdelingen, men da den 
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t høj Grad vil· kunne faa Indflydelse paa vor 
Tjenestetid, synes jeg, den bør kenndes. 

Mange med mig havde vel ventet, at Sy
stemskiftet havde medført Reformer - til det 
bedre ogsaa paa dette Omraade, men det er 
maaske ogsaa kun et Dødssuk fra Fortiden? -

IDer :er et Par andre Forhold paa Gb., som 
jeg samtidig vil fremdrage, der er jo :Mulighed 
for, at disse ved en eller anden sindrig Op
findelse kunde blive forbedrede. 

Hvad mener De f. Eks., Hr. Red., om, al 
man kan finde paa om atten at endevende 
Havnen og ien Del af Gb. Station for at finde 
to Vogne, t5om skal bruges to Dage senere. 
eller f. Eks. at sende en tom Maskine fra Gb. 
til Islands Brygge efter Vogne, og lade en 
anden tom Maskine køre den modsatte Vej, den 
ene kunde altsaa være sparet, men herom 
kaq jo iSiges, at det er noget, jeg ingen For
stand har paa, men to Ting ved j_eg, at Dispo
sitioner af den Art ikke hører til Sjælden
hederne, og at de ofte betyder en Forøgelse 
af Tjenesten paa 1 a 2 Timer udover den 
planlagte Tid, men det betyder jo kun lidet. 
og endnu mindre betyder det Brændsel, der 
kunde spares, det koster jo omtrent intet for 
Tiden, Statsbanerne er jo en god Forretning, 
det :er saamænd til ingen Nytte at vise Spar
sommelighed. 

Med Tak for Optagelsen 
Deres 
' � k.

Den ærede Indsenders Betragtninger over den 
udsendte Ordre er vist ganske paa sin Plads, 
det synes jo for almindelige dødelige at være 
vanskelig at finde ud af, hvorledes den Ordre 
skal praktiseres i det daglige Liv med det 
Personale, der staar til Raadighed. 

Selvfølgelig er det Meningen ,at Ordren skal 
efterkommes, hvortil har man ellers disse, og 
d'Hrr. der jer beskæftiget med Rangeringen 
paagældende Sted, vil som Hr"' ,,k" bemærker, 
sikkert faa tilkendt saavel ,,Dusører" som 
,,anerkendende" Skrivelser, naar det gaar galt, 
og Ordren ikke har været overholdt. - Saa
ledes har Forholdet jo altid været ved Ba
�erne, saa langt vi kan huske, og bliver vel 
ogsaa ved at være saaledes, indtil der kom
mer saa f o r s  t a ae n d e  Foresatte, at der i 
hvert Fald kun ·blniver Tale om ,,Dusører'", 
naar der i Virkeligheden vises grov Uagtsom
hed og Ligegyldighed under Udførelsen af Tje
sten. - Der er en anden Side af Sa,gen og 
det :er den, at det vel egentlig ogsaa er for
budt at følge de udsendte Ordrer til Punkt 
og Prikke (jfr. Ordr. E. 68 § 1 2. Stk.) 

Den ærede Indsender kender sikkert Ind
holdet af denne i Forvejen, og Resultatet er 
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den gamle kendte Historie: ,,Tager man Hat
ten op, er det galt, lader man den ligge, er 
det ogsaa galt. -

Men .en Ordre som den omhandlede, er del 
dog indlysende maa ændres, den vil, om den 
skal efterkommes, standse Tral'iken paa Hav
nen fuldstændig efter vore Begreber. - i\lu
ligvis er det os der, som den ærede Ind
sender ikke kan regne; men saa raar vor L ncl
skyldning være den, at vi, medens vi gik i 
Skole, hverken lærte at regne efter ,,I<.ramers" 
Regnebog og ejheller gik i den sorte Skole, og 
det :er maaske der, Tampen brænder. - Vi 
kan altsaa ikke sex_ at 1 + 2 kan blive 4, langl 
mindre 6, naar saa Rangerleder og Ranger
t'ører, som til daglig beskæftiger sig med denne 
Regneopgave, endnu ikke kan se, hvorledes 
man bærer si-g ad med Losningen af denne, 
saa synes det lidt urimeJi.nt at stille dette 
Forl.rngende til os, der som sagt ikke kan 
regne efter "Kramers" Metode. - Vi kunde 
tænke os, at man spurgte "det Sled, hvor Or
dren er kommen til Verden, og der fik Løs
ningen paa Opgaven, thi det er k I a r t, at 
Spørgsmaalet kan klares, e 11 e r  s vilde Or
dren næppe være fremkommen. - Vi lrnn 
som sagt ikke. - Det kan, som Ur. ,,k" lænker 
sig, ogsaa gerne være, at Meningen er den, 
at der skal mere Personale beskærti-ges med 
Rangeringen, men at man endnu ikke, t i  1-
t r o d s  for de g 1 i m r e n  cl e Livsvilkaar, der 
by,des Tjenestemændene ved Banerne, har faaet 
antaget nogen. Men for øvrigt kan Folk jo 
line saa go,dt sulte, naar de intet bestiller, som 
sulte og have rigeligt me,d Arbejde. - Kan 
hænde, det e r  et Dødssuk fra Fortiden, som 
t

0'\n ærede Indsender bemærker, lad os da 
haabe, at Dødskampen maa blive kort, saa 
vi ikke for ol'te skal høre disse o-g mindes 
,den Tid, der nu ligger og strides med Døden. 

Det �r meget rimeligt, at Personalet kan raa 
Tjenestetiden følelig forlænget af den Grund, 
men saa maa der mere Personale i Tur. lkl 
er j_o glæ,deli0, at den Slags smaalige Hen
syn er skrinlagt, og saa kan det jo for den 
Sags Skyld være Personalel lioemeget, hvor 
langsomt man ønsker, det skal gaa. 

I det sidste Stykke kommer I-Ir
_. 

,,k" ind 
paa et meget vanskeligt Omraade, thi det hørei· 
til det farligste, en Tjenestemand ved .Maskin
tjenesten kan tillade sig, at øve Kritik af de 
Dispositioner, Trafiktjenestens :Mænd træffer. 
Det .er, som Hr. ,,k" bemærker, sikkert noget, 
han ingen Forstand har paa, selv om, som 
han skriver, at han ikke kan begribe, det 
er nogen Nytte til at endevende Havnen om 
Natten for at finde to Vogne, der skal benyttes 
to Dage senere. Det kan vi saamænd ikke 
heller, .det gaar over vor Forstand og midt 
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ind i Præstens I Saaledes gaar det ogsaa med 
det andet fremdragne om Rangermaskiner, der 
løber tomme i modsat Retning, hvoraf i hvert 
Fald det ene kunde været sparet, at det er 
Udslag af saa geniale Dispositioner, at det 
er umuligt for en Rangerfører at følge med. 
- Det er maaske nok ri,gtigt, at der kunde
spares noget af det "billige" Brændsel, saa
Statsbanerne kunde blive en endnu bedre"
Forretning, der event�elt kunde lægge e1�' Smule
paa Lønnen; men Herregud: ,,skidt med hvad
det koster, naar bare Tøsen morer sig."

Red. 

Anciennitet . og' Dyrtid. 

I Lokomotiv Tidende af lste Oktober d. A. 
læste jeg to Artikler, en om Anciennitetsreg
ler, og en om Aspiranternes Lønkrav, og jeg 
kan godt forstaa, at Aspiranterne forlanger no
get mere for deres Arbejde, naar der i den 
private Industri kan tjenes en halv Gang mere. 
Jeg kom da ogsaa til at tænke p� os, der 
er ansatte i 1914, og jeg finder, at ingen er 
daarligere stillet end netop os. Jeg for mit Ved
kommende er en af disse og blev antaget 
som Aspirant 20. Juni 1909, og blev Fyrbøder 
den 1. November 1914, altsaa efter 5 Aar og 
41/2 Maaneds Forløb. Nu derimod bliver Aspi
ranterne forfremmet til Fyrbøder e(fter 1 Aars 
Forløb, og mange ikke en Gang 1 Aar, og 
disse vinder saaledes ca. 41/2 Aar hurtigere frem 
i Anciennitet end os, og det er her, jeg· for
mener den største Uretfærdighed ligger, og jeg 
har den Opfattelse, at intet var mere retfær
di,gt, end at vi havde faaet det første Tillæg 
straks ved Forfremmelsen til Fyrbøder. Nu 
er det saaledes, at vi faar de 4 Aar paa 
yngste Lønning i denne Krigsdyrtid, og jeg 
formener ikke, at nogen kan finde, at vi er for 
anmassende, fordi vi tillader os at mene, at 
de 120 Kr. om Aaret, som et Løntillæg vilde 
have givet ps, hvis vi havde været lige saa 
heldig stillet som Aspiranterne nu til Dags, 
er et billigt Forlangende, som jeg meget be
klager, at vores ærede Hovedbestyrelse ikke 
for lang Tid siden har kunnet skaffet os med 
saa vægtige Grunde, som her foreligger. Vi 
bliver som ·Forholdet nu er gamle Mænd, for
inden vi opnaar højeste Lønning som Fyrbøder, 
og ejg synes ogsaa det er mærkeligt, at vores 
Anciennitet ikke kan regnes fra den Dag, vi 
bliver fast ansatte som Haandværker. Tager 
man til Eksempel en Stationsarbejder, da er 
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Forholdet saaledes, at haii gaar i 2 Aar, hvor0 

efter han forfremmes til Portør, og der er 
aldrig Tale om, at nogen gaar iængere end 
andre, og der bliver aldrig den store For
skel som hos os. 

Kan eller vil vores Hovedbestyrelse ikke gøre 
noget for at faa dette Forhold ordnet, eller 
skal Aspirantern� fra 1909 og 1910 bære hele 
Byrden af Sparesystemet i Form af et mang
lende Løntillæg. 

K. M. P e t e r s e n.
Vi kan følge den ærede Indsender i hans Be

tra-gtninger, saa langt som at indrømme, at 
de Aspiranter, der har gaaet i 4 a 5 Aar og 
ventet paa Ansættelse som Lokomotivfyrbødere 
har været meget uheldige i Forhold til de 
Aspiranter, der kun har været Aspiranter 'l
Aar. - Men vi kan derimod slet ikke se, at 
der er nogen Grund til_ at bebrejde Hoved
bestyrelsen, at den ikke har taget dette Spørgs
maal op til Behandling, fordi de vægtige Grunde 
Hr. K. M. Petersen synes er til Stede, slet ikke 
findes! - Det er Hovedbestyrelsens Opgav<'! 
at fremme alle r i m  e 1 i g e Krav, der fremsæt
tes af Medlemmer, men Medlemmerne kan som
me Tider gaa og finde rimelige Krav og væg
tige Grunde, hvor saadanne slet ikke findes. 
og det gælder det foreliggende Tilfælde. En 
Lokomotivfører, der først naar denne Stilling 
efter f. Eks. 1 2  Aars Forløb, kunde med lige 
saa stor Ret forlange et Tillæg i Forhold til
en Kollega, der naar Stillingen efter f. Eks. 
8 Aars ·Forløb. Saadan gaar det jo med saa · 
mange -Forhold, for nogle varer Oprykningen 
fra en Stilling til en anden længere end for 
andre, uden at der dog med Rette kan kræves 
Erstatning herfor - saalidt som man kan for. 
lange at Statsbanerne skal ansætte Førere eller 
Lokfyrb., naar der ingen Brug er for disse, 
li-ge saa lidt kan man forlange et eller flere
Tillæg straks, fordi. man mulig har. været
lidt længere i en Stilling end andre.

R e d. 

�ef øg a.t'fib 'ilin B.�et'ing6 @-øber 
na.a.r ·'ilu6a.r fri. 

Dyrtidshjælpen. 

Kan De, Hr. Redaktør, igennem vort Blad 
oplyse os Enkemænd, som maa holde Hus
bestyrerinde og føre selvstændig Husholdning, 
om Grunden til, at vi kun fik halv Dyrtids
hjælp. Det .er jo naturligt, at en Hushold
ning, ledet af en Husbestyrerinde, er dyrere, 
end naar Hustruen administrerer, da man jo 
ikke kan vente saa stor Økonomi af den først
nævnte. Det kan vel ikke være det ærede 



Lønningsudvalgs Mening, at man, naar Hu
struen dør, skal ophæve Hjemmet og igen 
begynde Ungkarlelivet. Jeg formoder, at i de 
fire Etaters Lønningsudvalg og i Lønnin°s
udvalget i Rigsdagen ikke har været Enke
mænd, da de i saa Fald nok vilde have be
tænkt Enkemænd med selvstændig Husførelse 
fuld Dyrtidshjælp. 

Flere med Dyrtids/oven 
'misfornøjede Enkemænd. 

I Lov om Dyrtidshjælp § � staar der, at 
Dyrtidstillæ,get udbetales med 180 Kr. Lil gifte, 
herunder Enkemænd, Enker, fraskilte og fra
separerede, d e r h a  r F o r s ø r .g e 1 s e s p l i g t 
o v e r  f o r B ø r n u n d e r 1 8 A a r. 

Forsaavidt tie "misfornøjede Enkemænd" har
uforsør,gede Børn under 18 Aar, tilkommer der 
dem hele Dyrtidstillæget, ellers ikke. - Vi 
kan give Indsenderne Ret i deres Betragtnin
ger om Husførelsen, og beklager, at der intet 
Hensyn :er ta,get til den fremsatte Anke, som 
vi mener er fuldt berettiget. - . Forhaabentlig 
kan der i den "kommende Lov, forsaavidt det 
bliver en Lov om Dyrtidstillæg - hvad vi op
rigtig haaber ikke maa blive Tilfældet, men 
derimod �n Lov om midlertidig Lønningstillæg 
- blive ta,get Hensyn til det fremdragne.. 

R e d. 

Dødsfald. 

Onsdagen den 18. Oktober afgik Lokomotiv
fører P. Ch ris t e n s e n, Randers, ved Dø
den i en Alder af 45 Aar. 

Afdøde havde været i Statsbanernes Tjene
ste i 23 Aar, idet han ansattes 1. Juli 1893 
som Lokomotivfyrbøder i Aarhus. Afdøde var 
et trofast og godt Medlem af Lokomotivmænde-
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nes Organisation, for hvilket der oaves tyde
ligt Bevis ved hans Baare, idet der var sendt 
Kranse til denne fra mange Afdelinger Landet 
over, ligesom et stort Følge af saa vel Lokomo
tivmænd som �ndre Medansatte fulgte ham til 
ha.ns sidste H vil�sted. 

Afdode efterlader sig Hustru og 2 Dolre. 

SKIBSHASTIGHED OG PRØVETURE. 

Et ganskee ejendommeligt Forhold i Skibs-
bygningsindustrien, der bliver hyppigere og 
hyppigere erterhaanden som Antallet af f\�r
bygninger i stedse storre Grad stiger, er den 
Kends0erning, at flere til de mindste Enkelt
heder og fra samme Værft en byggede lige 
store Skibe trods lige stor l\[askinkraft i Reglen 
opnaar meget forskellig Hastighed. i\l:rn gor 
sig nu til Dags de største Anstrenge! er for 
at skaffe ensbyggede Skibe ganske ens Re
tingelser paa Prøveturene, man væloer samme 
Vejrforhold og rolig Sø, samme maalte Iil. 
saaledes- at forskellig Dybde ikke kan faa Ind
flydelse paa Hasligheden, ma·n benytter samme 
Kulsort, Kedelvand og Besætning - og Re
sultatet er dog i forbavsende Grad forskelligt. 

Eksempler herpaa er legio; ogsaa herhjemme 
kendes de, men forekommer naturligvis of
tere paa de store Værfter, der i Reglen byg
ger l'lere Skibe ar samme Type. aaledes 
naaede en Damper i England paa Proveturen 
sidste Vinter, med mindre Hestekrafl, en Knob 
større Fart end det til de mindste DeLailler 
ensbyggede Søsterskib. En Kanaldamper 
naaede paa den maalte Mil ved nojagticr samme 
Hestekraft og alle andre f,'orhold lige, over 
en Knob mere end Sosterskibet, oa aaledes 
kan man blive ved. Forelobi,g savner man en 
f,'orklaring paa delte Fænomen, omend den 
noget maa søges i, at Hestekraftberegningen 
og derigennem Belastningen ikke er gan ke fejl
fri udregnet. En i enkelte Tilfælde rigtig og 
tildels sammenfaldende f,'orklaring faar man 
igennem Prøveturene med et amerikansk Slag
skib. Efter ten Række Togter blev begge lingre
kølene forlænget et godt Stykke agterud, hvor
ved der teoretisk ikke skulde finde nogen som 
helst Forandring ar Hastigheden ted. kibet 
undergik derefter atter en Række Prøveture 
under samme Betin°el er som tidligere og med 
samme Deplacement over samme Di tance, og 
nu maatte Hestekraften sættes op med flere 
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Hundrede for at naa den samme Middelhastig
hed som tidligere. Forklaringen paa denne 
Ejendommelighed fandt man i, at Skibet sty
rede langt lettere end før, saaledes at det for 
at opnaa samme "Fart og udligne de vedva
rende Afvigelser fra den lige Kurslinie stadig 
maatte have betydeli-ge Rorbevægelser, men 
hver af disse giver imidlertid en betydelig 
Modstand, der meget hurtig vokser proporti
onalt med Størrelsen af den Vinkel, Rorfladen 
slaar ud. Hastigheden forringes altsaa her paa 
Grund af den forøgede Modstand. Disse Er
faringer lader formode, at en mere nøjagtig 
og omhyggelig Konstruktion af Rorfladen er 
nødvendig, og at denne sammenholdt med en 
yderst nøjagtig ·styring har langt mere Ind
flydelse paa Resulta_tet ar Prøveturene, end 
man tidligere har anset for mulig. 

EN JERNBANEVOGN FOR FISKE

TRANSPORT. 

De forenede Staters Bureau ol' fisheries har 
i Følge U. S. Commerce reports ladet bygge 
en særlig Banevogn for Transport af levende 
Fiskeyngel. Vognen er by.g,get helt af Staal 
og forsynet med et Isoleringslag mod Varme 
og Kulde. Den er 60 eng. Fod lang, vejer 
68 Tons og er beregnet til at bære en Vægt 
af 16 Tons. Midt i Vognen er der anbragt 
to Rækker Tanke for Fiskene, der under Rej
sen forsynes med Ilt og friskt Vand gennem 
Pumper, l,lvis Drivkraft leveres fra en 6 HK. 
Dampkedel. Denne skal tilli,ge opvarme Vog
nen om Vinteren, men der findes desuden det 
i Jernbanetog sædvanlige Opvarmningssystem 
med Dampopvarmning fra Lokomotivet. Un
der Vognen findes Reservevandbeholdere, og 
der .er indbygget en Isbeholder, som rummer 
1 Ton. I en særli,g Afdeling af Vognen er der 
Køjepladser til Opsynspersonalet, 5 Mand, samt 
Køkken og et lille Spiserum. 

The Bureau of Fisheries fordeler hvert Aar 
fiskeyngel til en halv Snes Tusinde Privat
personer samt til forskelli-gc store al' det offent
lige drevne Udklækningsanstalter ved de store 
Søer og ved Floderne. Denne Del af Bureauets 
Virksomhed har i de senere Aar faaet et aan
ske :enormt Omfang; der le\'eres rornclen mange 
forskellige fiskearter H nmmer og l'lere for
skellige Sorter Ferskvandsmuslinger. Af' disse 
blev der sidste Aar udsat -1 ½ Billion, fordelt 
i samtlige Stater i Alaska. 

ET SILOSKIB. 

Et Fragtskib al' en ny Type har i Følge 
The Engineer Uge gjort sin første Rejse til 
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Amerika. Skibet, hvis Navn er Milazzo, ejes 
af et italiensk Rhederi og siges at være det 
største Fragtskib i Verden, idet det fuldt lastet 
har et Deplacement paa 20,400 Tons. Bunden 
i Lastrummet har �t Gulv af Staalplader, som 
har Fald bort fra eller henimod Skibssiden; 
saa Bundens Form bliver som Bogstavet W. 
Under Lastrummets Bund er der Tunneller 
langskibs, hver forsynede med Dobbeltspor. 
Paa disse Spor kører smaa Vogne, som fyldes 
med Korn eller Kul fra smaa Udløbsaabnin
ger med Skydeltlkke i Lastens Bund. Vognene 
vandrer til Elevatorskakter, en for hvert en
kelt Spor, hejses til Vejrs og tippes over en 
Transportrende, der fører ind over Kajen. Ele
vatorskakterne er forlængede op over Dækket 
som en Slags Staalmaster, til hvilke Transport
renderne er befæstede, tilligemed de fornødne 
Apparater til automatisk Tipning af Trans
portvognene. 

IMPROVISERET OLIEFYLDNING 

UNDER KEDLER. 

Hvorledes man ved Omtanke og praktisk An
vendelse af forh!l,andenværende Værktøj lrnn 
klare sig ud af en vanskelig Stilling, fremgaar 
af nedenstaaende Beretning, soiµ gengives efter 
Norsk Maskin Tidende. 

Damper.en Nordnæs af Bergen afgik for nogle 
Maaneder siden fra New York og mødte kort 
efter en orkanagtig Storm, som skylled:! ,IO 
Tons. Kul bort, der som Reserve._laa hen
slU\:et paa Dækket. Rejsen fortsattes stad:g tll'l· 

der stormende Kuling, saaledes at Kulbehold
ningen slap op. 

Skibets Last bestod af Petroleum i Tønder, 
'og 1. Maskinmester fandt nu paa at anvende 
Olien, og anbragte derfor en Art Fyrapparat 
paa følgende Maade: Varmeledningens Rør til 
Lukaferne midtskibs aftoges og førtes fra S. B. 
Kedel op til øverste Ristværk ovenover Fyr
pladsen, saaledes at Højden blev 22 Fod. Rø
renes Dimensioner var.¾", som forneden for
mindskedes til ½", hvor der anbragtes en min
dre Ventil. Herfra førtes to 3/8" Rør ind gen
nem Lufthullerne i 'Fyrkarmen over Risten, og 
intle i Fyret gjordes rlc flade, ror bedre al 
kunne sprede Olien. 

Fra det overste Ristværk over Fyrpladse;1 
l'yldte man nu ved Hjælp al' en Tragt Petroleum 
ned i Ledningen, hvorfra den gennem de flade 
Rør antændtes og brændte inde i Fyrkana
lerne. 

I to og et halvt Døgn holdt Skibet sin Fart 
ved denne Fyringsmaade og naaede uden frem
med Hjælp ind til Londonderry. Forbruget bc
lød si-g ialt til 60 Tdr. Petroleum. 

• 



METERSYSTEMET I AMERIKA.
I Nordamerika har en Mængde industrielle 

Firmaer i Følge Scient. American under Kri
,gen forladt det engelske Maalesystem og ind
ført Metermaal. 

Grunden til Forandringen maa vistnok sø
ges i Amerikanernes Ønske om at erobre den 
størst mulige Del af det Marked, som inden 
Krigen forsynedes fra Tyskland. 

GOD BRUG AF ET VANDSTANDS

GLAS.,. 

I det amerikanske Tidsskrift ,,Railwfly and 
Locomotive Engineering" findes en lille for
nøjelig Historie, som vi i det følgende ·gen
giver. 

En gammel Lokomotivfører, som havde kørt 
Arbejdstog, .da Union Pacific Jernbanen var 
under Bygning, fremdrog Erindringer ved Slut
ningen af Jernbaneklubbens Møde. 

Efter nogle indledende Bemærkninger, mest 
om de frygtelige Rødhuder, fortsatte han: ,,En 
Dag fik jeg en ny Baldwin Maskine, og kørte 
af Stecl. til Arbejdsstedet. Jeg havde aldrig 
før v .eret uden for Civilisationens Omra·ade, 
sai tlle de lndif!nerhistorier, jeg havde hørt, 
træri0te sig frem i min Erind1ing. - Hver Dag 
var -jeg paå Udkik efter røde, blaa og grønne 
Uldtæpper, for om jeg skulde se noget til en 
snigende Rødhud. Vi havde et Tog med Ma
teriale til Arbejdsstedet, og vilde naa dette 
til Frokost, hvis vi skyndte os, og som jeg 
kilede paa. 

Omkring KL 11 standsede jeg ved en mid
lertidig Vandstation for at vandforsyne og 
smøre. Medens Fyrbøderen tog Vand, gik jeg 
rundt og smurte. Da jeg var færdig hermed, 
klatrede jeg op paa Førerpladsen og var i 
Færd med at slukke Faklen, da mit Hjerte 
fo'r mig i Halsen, thi der stod en stor, svær, 
fæl Indianer. Hfln havde et rødt ldtæppe 
om si,g, en Riffel i Haanden, og hilste mig 
med �t Grynt. 

Den Konversation som fulgte var kort. 
,� Gaa ned," sagde jeg. 
,,Jeg gaar ikke," svarede Indianeren. 
Den langtudede Oliekande havde jeg i Haan

den, og med den sigtede jeg efter Vandstands
. glasset, som var i Nærheden af Gæstens An
sigt. Resultatet var udmærket. Førerhuset var 
lig en Vulkan Udbrud, men Rødhuden var 
forsvunden. O. B.
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Bemærk! 

Bladforsendelsen. 

Medlemmernes Opmærksomhed hen
ledes paa, at del naar Meddelelse sen

des Redaktionen om Bopælsforandring, 
ikk e e r  n ok, at den n_y e Adresse 
meddeles, men at ogsaa den ti d 1 i g e r  e 
Adresse meddeles for at undgaa Stands
ning i Forsendelsen. 

Til Medlemslisten. 

Overført fra "D. S. og M. F. ". 
Aspiranterne A. P. Andei"sen Gb., og I-I. 0.

Jacobsen Ki. 

Rettelse. 

Clicheen i Fig. 9 i "D. L. T." Nr, 19 er
vendt paa Hovedet, hvorved Underskriften er 
bleven misvisende. 

d,fom iftfte (lf r en�e nø�t>en�ige 
@-e��eltl fer 

tif j5oue�6efft?reff en og @fo�et. 
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1/10 16. 
Forflyttede er: 

lokfyrb. J. H. Vrigsted, Kbhvn. 0., til Varde. 
• A. Rasmussen, Korsør, til Herning. 

11/10 16, 
H. N. Carlsen, Slagelse, 
S. J. Petersen, Langaa, 

1/11 IO.

til Laniaa. 
til Slagelse. 

Forfremmet til Lokomotivfører en 
Lokfyrb. J. Lavgesen. Odense, i Fredericia. 

Forfremmet til Lokomotivfyrbøder er 
Haandværkerne: 

H. lsraelsen, Masnedsund, i Korsør. 
J. P. L. Larsen, Gedser, i Korsør. 

Navneforandring, 
Lokfører L. 0. C. Rasmussen, Kbhvn. 0 l, hedder 

fremtidig L. 0. C. Abkjær.-
Lokfyrb. A. Christensen, Fredericia, hedder frem

tidii A. Kongshøj. 

AALBORG OG A.BRØNDUM & SØNS 
AKVAvrTTER 

PAT E N T E R i Ind- og Udland udtages gennem
1 NORDISK PATENTBUREAU 

--------�- - Hans Petersen. Istedgade 3. Tlf. V. 3741.

li Godt økonomisk Nyt! 

Klirtgry Sæbespaaner. 
Den - mest økonomisk og let--·-·-·-·-·-·-·-·-·-------------

HAFNIA 
Samlet Forsikringsbestand 

over 257 Mill. Kr. 

Samlede Garantimidler 
over 71 Mill. Kr. 

teste Maade at bruge Hushold
ningssæbe paa. Faas overalt. 

CHR. HELMBÆK 
Nørrebrogade 206 

Cigar-og Vinhandel 
Telefon Taga 297"y. 

Samtlige Næringsmidler tor-

= Sullllersuge. =
('ANA' 

I Skindergade is, NØRREBROS. VINIMPORT 
, I Il , København. 

Tlf. 5650, Forsendes overalt. 

.C. M. Eilertsen, 
Manufaktur & Trikotage. 

li, Classensgade li. 

NØRREBR0GADE 178 � TLF. TG. 1300 

Rødvin: 80, 90, 100. Caloric Punch1 75, 100. Cognac: 80, 90. 

Portvin: 85, 100, 125. Cacao: 75, 100. Maite!: 125. Ht:nnessy: 150. 

Udgaar 2 Gange måanedlig. Redaktion og Ekspedition: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. Tlf. Vester 2895 v.
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Annonce-Eks editioner· { 
for Kjøb_enhavn: C. Hansen, Sommerstedgade 222, Telefon Vester 4011, 

P • for Provmsen: L. Rasmuasen, _Hans Tausensgade 14, Odense •. _Telefon 2288,

__ , _________ ....:,_ _________ _ 



Moderne Pelssæt 22 Kr. 
Ulsters, Costumer, Kaaber· 
Blaa rundskaarne Nederdele 

fra Kr. 7,50. 

Haslund & Larsen, 
Vinhandlere, 

Nørrevoldgade 2 '1. 
samt Drenge- & Piget j, 

PRØVELAGERET, 
NØRREBROOADE 187, l. 

Altid stort Lager af Rejse• 

Telefon 1899. Telefon 1899.

Tlf. Taga 1118 prøver til ca. halv Pris. 
Prima vellagrede Vine og. Spirituosa. 

-------------------------

................................•.• 

· Yester�ros �totøjs�us
15, Absalonsgade 15, 

bør være D�res FODTØJLeverandør 1 
forretningen grundlag_t 1879.

I 

La Fleuriste, 
Vesterbrogade 82 
v,d Andersen og 

Morten,en. 
Stort lager af 

færdige 

KRANSE. 
Tefefon 8428. 

KØBENHAVN 
.•••••••••••......................•. -------------------------
------------ Emanuel Møller & Co., Vinhandlere, 
Cigarforretningen St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold). Telefoner 4518-2897 

S d B I d '18 
Kvaliteten gør Udslaget. 

ØD er OU evar Ved nye Etableringer og eventuelt Skifte af Leverandør vil d'Hrr. Købmænd ikke 
anbefales d'Hrr. Jernbanemænd. blive skuffede ved at træde i Forretningsforbindelse med os. Som Grund for dette 

Telefon Vester 629 y. anf øres, at vi sidenEtableringsaaret 1895 haropnaaet en meget betydeligOmsætning. 
------------�-------------------------

&��1W,r�&����f%&�E!,6J�fift.W�1��� 
1
= 12 Fotografier 50 Øre I Pelsvarer 

!t,g('l§k.�Yi'�!t,gti!t,gti;;.c<t..:@m'h'3;;:i<�i§;�Yi��-� •
i stort moderne Udvalgi� KØB HOS DE AVERTERENDE �{i • AMERICAN PHOTO Co. ! til LAGERPRISER.

!'!.&J'.'t",<u�•�f_q;�Ø?f2'.'t",<uRE.'rJ'.'t"f2!'!.6'r�R&Jt� I 47, Nørrebrogadd 47. E. NIELSEN.
I 

Lev. Varel. Tlf. Nora 1605. ����fo1�1.lr.cctJ\;_i.\,)'���lilb��rfoE���"(� • (NB. B1lleder kan leveres paa l Time) • Bundtmagerforretningen-------------------------
. 

Bl ,{. . 
35. Narrebrogade 35. 

f ohanne Petersen, omster
1 
orrefntng i ved ANDREAS PALSHOLM. 

Specialitet: Smukke og billige I<ranse. • ------------

Grun�;�g�
e

1�;;,nd0V�
1

st";;b;�g�d;
et

l 6:
an

7;��::t;�
= 

2520. I OVE CHR. OMØE 

V. H.Jessen, Bageri & Conditori
24. Dvbbølsqade 24 - Telefon 9058 • 3442

anbefaler sig til d'Hrr. Lokomotivmænd med 1ste Kl.s Varer. 
Bestilling paa større og mindre Kager til Selskaber modtages. 
--------------------------

• 

smykker man sine Stuer om Vinteren og 
Haven om f oraaret med 

� BLOMSTERLØG � 
Hyaciother, Tulipaner, Crocus, Narci�er, Eranthis, Iris 

etc. fra 

.rfi/ M JØRGENSEN'S Frøhandel &

P • • Planteskole, 
1 

, 
G . d J V 

. 

GrunJlagl 1884, '. Ø s-
<1' reJS 8 en, eJ!e, Telf. 731-822-887, 

Bedste Kvalilel. Største Udvalg. Billigsle Priser. - Stor1 illustreret 1-.atalog sendes gralis. 
r OJ'dresainlel'e antages mod slor Provision. 

• Fanny Colditz Eft.
I Hj. af Blaagaardsgade og
i Korsgade 21. 

Ali i Manuf aktur 
Specialitet: 

Linnedudstyr fra e gen Systue. 

------------

B
lomster Bi Kran5e-
forretninl?'en, Dannebrogsgade 57, 

anbefaler sig til det ærede 
Lokomotivpersonale. 

Stort Udvalg af 
Potteplanter. Kranse og Dokorationer. 

Bestillinl?'er modtages og forsendes overalt, 
• Tlf. Vester 5342 v. Med særdeles Agtelse 

FREDERIKKE CHRISTENSEN, 
------------
. . .. .. . . ' ' 

CARL OLSEN 
: SKRÆDER-ETABLISSEMENT , 

ENGHAVE PLADS 8 
Telefon: • 

t Vester 1081 u, t 
• anbefa1er sig til d'Hrr. Lokomotivmænd •
------------

I • I • I 
I 
• I • I • ------------1 

,lti¾~tiJ~iJ&iE~i¾f11.ig'ff(i~&iJn(iE~iJtTiiJ~iH I ------------. I 
i • 
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