
17. Aarg. Nr. 21. R�digeret af C. M. CHRISTENSEN. 2. November 1917.

Lokomotivet i Sprogene. 

Fra Tysk ved O t to H e n d i x en. 

Hvort'rn lurr nu Engl:cnderne Ordet .. lorn
molive''? ......:.. Don første Halvdel sl:.1111111cr rra 
klassisk Lalin fra lorns Sted;, dog er d('n
ne Stamme ellers ikke gaacl over i r:ngclsk, 
men dog uforandret i del t."skc og m:.mgc :111-
dre Købmandssprog, f. Eks. i lom :\[ocls:l'L
ning: lr:.msil). For den anden Onlll:.ilvclcl er 
forholdene nogel anderledes. Del n_vlati11skc 
Tillægsord: molivlts (egnet Lil Bcnt'gelsc. be
vægelig) forekomme,· førsl i del fjerde .\;ir
hundrede hos Ch a l k i d i o s  i den lalinske 
Oversættelse fra P l a t  o ns Tirnæos og nelop 
som Tillægsord · Lil vis og spiritus. Del er 
ganske vist heller ikke blevet o,·edagel i hvl'rl 
Fald som Tillægsord, dog h:il· cle rnm:111skc 
Sprog og ligeledes del Engelske opl:1gel Sl:.u11-
ordet: mov henholcls,·is: mol ar movr,·c be
væge), molus (Bevægelse). Det engelske "mo
tion" (Bevægelse), er heller ikke blevet ckl 
lyske Sprog fremmed (det sarnmc gmldcr del 
danske): Man tager si_g nogen ,)lotion'· er
ler det rigelige Maallid, eller ogsa:.1 fo1·inclc11, 
for al skærpe Appetitleu. Ogsaa det l\Iidclel
latinske: motivum (Paavirknincr Beva.•,wrn11d 

t,, no , 

er gaaet over i de romanske Sprog (Ilaliensk, 
Portugisisk og Spansk: motivo, Fransk: motif) 
og ligeledes i de germanske Sprog (Tysk: 
Motiv). 

George Stephenson kaldle det første 

Fig. I.*) Godstog paa Semmeringbanen (Østrig) 
første Jernbaneanlæg over Alperne, bygget af Ohega 1848-54. 
Gennemgaaende Stigning 1 :40, Kurveradius 190 111, Toppunkt 

i Semmeringtunnel 896 m. 

•> Ved en beklarelig Fejltagelse i Trykkeriet er i forrige Nr. Fig.◄ anbragt 

som Flir. 1. 
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Lokomotiv*) fra sin i 1823 med Hjælp af 
Pe a s e  og Ri c h a r d s o n  i Newcastle grund
lagte Fabrik for "Locomotion'' (Bevægelse 
[Stedforandring]), et Ord som endnu findes i

Fransk. Dog er Ordet "locomotive" selvfølgelig 
ældre. O_prindelig var det et Tillægsord (Ad
jektiv), thi man læser f. Eks. i Patentskrif
tet fra D o b b s og G e o r g e S t e p h e n s o n 
fra 1815: ,,construction of locomotive engi
nes". Ligeledes i Manchester-Liverpool Jern
banens Præmiekonkurrence fra 25. April 1829 

tivmaskinen. Det første Værk af H e u s i n  g e r  
v o n  W a l  d e  g g (Vdesbaden 1851-54) hedder 
saaledes endog: ,,Abbildung und Beschreibung 
der Locomotive--Maschine." 

Selv om ogsaa: locomolive-engine i det 
mindste fra 1830 var almindelig fl.L1vendt i Eng
land, saa hedder det dog allerede i de nævnte 
Præmiekonkurrencer hyppigt foruden: loco
motive-engine simpelt hen: engine og machine, 
men aldrig: locomotive alene, Betegnelser, som 
er bestaaende den Dag i Dag, navnlig i Sam-

. . "' 
. ,;..,,.,- . .

�-- . 
..... \. ... 

Nt3268 

fig. 4. Banegaard i Tschantschun (mellem Charbin og Mukden.) 
Til venstre den kinesiske Østbanes russiske Tog kommende fra Moskwa; Lokomotivet for Træfyring. 
Til højre den sydmanschuriske Banes tilsluttende Luksustog til Port Arthur og fusan (Skibsforbin

delse til Japan); amerikansk lltogslokomotiv. 

hedder det: ,,locomotive engine", et Ord, so111 
endnu var anv,end:t ind i Tredserne. Z e r  a h  
Co l b u r n's Værk fra 1860 hedder: ,,Loco
motive engines". Ogsaa Fransk har endnu Til
lægsordet: locomotif, locomotive = bevirkende 
·en Stedforandring, dog har det Franske al
drig dermed forbundet Ordet: engin, men al
tid kun: machine, fra det i 1835 �clgivne Værk
Arm e n g  a ud om "Machines-Locomotives''
indtil vore Da_.ge.

Tyskland har vel da i Tilslutning til denne 
Udtryksmaade for videnskabelige Værker 
overtaget die "Lokomo'tivmaschine" (Lokomo-

*) Leveret 1825 til Stockton-Darlington Banen. Det er 
bevaret og stod til 1892 sopi, Mindesmærke ved North 
Road Banegaard, siden paa Top Bank Banegaard i Dar
lington. 

• 

mensætninger som f. Eks.: express enginc, 
goods engine, pilot engine (Forspanclsl·okorno
tiv), bank engine (Skydelokomotiv for stærke 
Stig inger), switching enginc (Rangerlokomo
tiv) 0. S. V. 

Men omkring 1840 maa det Engelske alle
rede ogsaa have lavet Til)ægsordet: locomo
tive til et Navneord. 

Fra England har "Lokomotivet" dernæst til
traadt sit Sejrsløb over de romanske og ger
manske Lande. Franskmanden siger: la lo
comotive, Itali,eneren: la locomotiva, Portn
gisen,n: a locomotiva, Rumæneren ligeledes: 
locomotiva, Hollænderen: de locomotief (Hun
køn), Danskeren: Lokomotivet (Intetkøn). 
Svens�eren og ordmanden: lokomotivet (In
tetkøn). Kun Spanieren gør en Undtagelse. 

n 
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han kalder Genstanden: la loco m o t o r  a. En 
Molor efter germansk og romansk Sprogbrug 
er det jo utvivlsomt (sammenlign Tysk: Elek
Lromoto1·, Engelsk: elcctromotor, Fransk: 
fleklromotcur). Det s.vnes herefter som For
bindelsen: locomotora er fuldkommen sprog
lig rigtig, ogsaa 1� ransk besidder Tillægsordet: 

Ilocomoteur, loC"Omotrice = Bevægelse fra Ste-
. det. (I Tidsskrift for lyske Ingeniører skri-

1 ver K u t z b a c h: H i e d  l c r ,·il ved Motorer 
kun forstaa drev1le Kraftmaskiner, ved hvilke 
Energi freml::iringes ved Maskinkraft, f. Eks. 1 

Elektromotorer, Trykluftmotorer. Kutzbach 
er af den Anskuelse, at ·Motor mere betegner 
Maskinens Slutningsø}emcd, hvorfra den faar 

Kobling bevæger de bærende Hjul. I de11 for 
ca. 10 Aar siden begyndte Kamp mellem 
Kraftvogn �Motorvogn) og mindre lettere Lo
komoforer (for det meste handlede det sig 
her om Damplokomotiver) blev ogsaa for de 
sidste Ordet ,), iotorlokomotive" præget, det 
man heUere skulde have erstattet med: 
"Leichtlokomotive" let Lokomotiv, eller en 
lignende Dannelse. 

Men Lokomotivet har vel nu efter 70 Aar 
erhvervet sig fuld Borgerret i det tyske Sprog. 
Lidet bekendt turde det være, at det en Gai1g 
i tysk Sprogomraade maatte føre en Kamp 
om sit Køn. Foran Forfatter,en ligger et lille 
Musikstykke: ,,Berlin-Potsdamer Eisenbah1}.-

fig. 5. Copper River and Northwestern Jernbane (Alaska.) 

Bro over Kobberfloden umiddelbart ved foden af Wiles Gletscheren, bygget 1910. 
4 Spændvidder paa 123, 93, 138 og 123 m. 

Energien, er derefter ligegyldig for dens Be- Galopp", komponeret kun for Piano, arran
nævne]se). Ganske isoleret synes iøvrigt O:r- ger,et af F. G. Normann, Forlag J. J. Riefen
det: locomotor ogsaa at være forekommen i stahl, Berlin, Spandaue.rstrasse 9, desværre 
det engelske Sprog i LI.et mindste -i de for- uden Aarstal. Musiken illldeholder nogle Op
enede Stater. ,,Railway and Locomotive En- liysninger: ,,Klokk,eiJl giver Signal til at stige 
gineering" 191� S. 11, skriver: ,,Norris L o- ind, Lokomotivets Fløjten (Das Pfeifen, d e s
c o m  o t i  v e  Works, w'hen first established, L o c o  m o t i v s), Lokomotivet fløjter (d a s  Lo
annou·nced, that they intended building l o- oomotiv pfeift) o. s. v. - Striden om Loko
c o m  o t o r  s." ( orris Lokomotivfabriker be- motivets Køn, det vil sige, om det skulde hedde 
kendtgjorde, da de først etableredes, at de d i e  Lokomotive eller d a s  Lokomotiv, var 
paatænkte at bygge locomotorer). virkelig en alvorlig. Den førte i 1854 til læ11-

Men en ganske mærkværdig Ting er det gere Afhandlinger i tekniske Tidsskrifter. Ne
tyske "Motorlokomotive". Nærmest forstod deinstaaende herom er et Uddrag fra "Organ 
man vel herved et Lokomotiv, hvis motoriske fur Fortschritte des Eisenbahnwesens", 1854: 
Bevægelse ikke ogsaa bevirkede en Bevægelse "Fra østrisk Ingeniørforenings Tidsskrift 
fra Stedet, som altsaa var udrustet med f. optager vi følg,ende om Brugen af H t\nkøns 
Eks. en Gas-, Benzin- eller lignende Motor., I eller Intetkønskendeordet ved Ordet "L o c o
hvis Bevægelse først gennem en indstillelig :mo t i v, hvorefter vi betragter det s i d s t e
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_Som det r i g t i g e, og ligeledes vil an vende 
det i Fremtiden." 

"Saa har det Tyske, til det iøvrigl gode Lys)ie 
Ord Dampfwagen (Dampvogn); endnu opta
get ,det fremmede "Locomotiv" fra det en
gelske Sp1·og. Den temmelig almindelig ud
bredte og anvendte Læsemaade siger: die Lo
oomotive, som vi rent ud betegner som ei1 
forkert, og'derimod betragter d a s  L o  c o m  o
ti v som det rigtige. 

(forts.) 

Dyrtidstil lægskampagnen. 

Den ærede Redaktion har ønsket, at Kreds
formændene i Anledning af den overstaaede 
Kampagne om Supplement- og Dyrtidstillæ
get skulde udtale sig om Pladsopsigelserne i 
Almindelghecl, Stiiuationem Forløb og Resul
tatet. Jeg skal gerne fø lgc Opfordringen og 
søa kortfattet, som det er mig muligt, frem
sætte mine Synspunkter. 

Den 21. \ ugusl san1ledes .T ernbaneorgani
sationernes Fællesudvalg til Møde for at drøfle 
hvilken Taklik Jernbaneorganisationerne 
burde anvende ved Efleraarets Lønningskari1-
pagne. - I dette :Møde bragtes Spørgsmaalel 
om kollektiv Pladsopsigelse første Gang offi
cielt paa Bane, som et eventL1elt anvendeligt 
Middel. - Spørgsmaalet rejstes af Dansk Jem
baneforbunds Repræsentanter. Ganske vist 
kom dette Spørgsmaal ikke overraskende, for 
ligesom saa mange andre havde ogsaa Repræ
senlanterne gennem Aviserne bragt i Erfaring, 
at ovennævnte Forbunds Afdeling for Stations
personaleL paa et Tillidsmandsmøde havd·e 
vedtaget en Resolution der anviste denne 
Fremgangsmande forsaavidt Dyrticlstillægel 
ikke blev tilfredsstillende. 

Ligefrem begejstret fo1· den foreslaacde 
Fremgangsmaade blev jeg ikke, dels fordi den 
krævedes anvendt paa et Tidspunkt, der efter 
min Mening var det allermest uheldige for 
.I ernlwnemændene i al Almindelighed og for 
Lokomoli ,·personalet i Særdeleshed; men der
imod ingenlunde det mesl uheldige for Re
geringen, dels at det foreslaaede Middel - del 
kraftigste Tjeneslemændene ejer -, forekom 
mig for kraftigt i Fo;·hold til det, Spørgs
maalet drejede sig om: et Dyrtidstillæg; - thi 

hvilket l\iliddel skulde saa anvendes til al frem
kalde eventuelt forbedre en Lønningslovs
revision? Endelig maatlc man ikke glemme, 
at norske Kolleger fornylig havde anvendt. 
nævnte Middel ti.l at" fremkalde en Lønni.ngs
lovsrevision, og del laa dei·for · nær l'or t1cle11-
forslaaende al faa cle Tanker om danske .Jer11-
b�emænd, at Darwins Lære. har sin Beret
tigelse - hvilket nalu·rl igv.is heller ikke vir
kede opmuntrende. 

Forretningsføreren for Oansk Jernbanel'o1·
bund mente imidlertid al kunde forsvare en 
eventuel Anvendelse af delle Middel, og et, 
dette Forbunds ordinære Kongres i før ·Il' 
Halvdel af September Maaned vilde komme 
til at lage Stilling Ul Spørgsmaalet, maatle \n
vendelsen al' Pladsopsigeiser som Iiddel be
tragtes som en Kendsgerning, hvis Forbundch 
Kongres vedtog del. - Ahsolul Enighed om 
den af Dansk .Jernbaneforbund forelagde 
Fremgangsmaacle vai· der ikke blandt Fælles
udvalgets Medlemme1·; fra vor Side fremsatte 
vi vore Betænkeligheder og maatte holde for. 
at skulde Organisatio1ierne anvende dette kraf
tige Middel, maatte der ogsaa kræves mere og 
vi maatte anse del for· rimel igl, at kom vi ud i 
Lønkamp, maatte der kncves en LønningsloY
revision; der ihverlfald bragte Lønningerne op 
paa Højde med Konjunkturerne omkring 1. 
August 1914. - ImicllerLicl var Flertallet ,1l' 
Fællesudvalgels Medlemmer sindet til kun al 
lægge alle Kræfter ind paa et forbedret Dyr
lidstillæg, og da Dansk J ernbnneforbunds For
retningsførers Stilling var den al følge Kon
gressens Beslut.iling, var der ogsaa absol ul 
Enighed mellem .Jernbaneforeningens Værk
sledsorganisationens og os .Repræsenlnnlcr 
om, al Dansk Jernb:meforbuncl i en evenlud 
Lønkamp, der havde Bud Lil os alle, ikke 
1i1aatte staa ene. 

Disse solidariske Belraglninger var :1l'-
6ørendc for vor Stilling. Et ekslraorclin,l'rl 
Hovedbestyrelsesmøde blev afholdt og del he
slutlt�des enstemmigt al indkalde ekstraoråi
nærl Delegeretmøde, saalecles at delle blev ,1l'-

. holdt umiddelbart efter al Dansk Je1'nbanel'or
bnnds Kongres hanlc truffen sin Beslutning. 

Dansk .Jernbaneforbunds Hoveclbesl,vrelse 
stillede pna Kongressen en Resolution, der. i 
Betragtning af, al Regeringen havde lovet For-

I 

V 

,, 
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handling, viste en loyal Fremgangsmnade, og 
i paakommendc Tilfælde udrustede Forbun, 
dets Ledelse med Bemyndigelse til at kunne 
anvende kollektive Pladsopsigelser som Mid
del. - Forbundets Hovedbestyrelse tog vist
nok Behandlingen af denne Resolution fo1· 
overlegent, med del Resultat, at deres Reso
lution forkastedes med faa Stemmer og en 
af kampbegejstrede Kongresdelegerede frem
sat Resolution vedtoges. 

Den Resolution, der saaledes blev vedtaget, 
indeholdt efter vor Mening den taktiske Ska
vank, at deu u d e n  Hensyn til Forhandlinger
nes Forløb straks afkrævede Forbundets Med
lemmer deres Pladsopsigelser og ansatte en 
bestemt Dato (1. Oktober) for Afleveringen 
af disse, selv om Forhandlingerne ikke var 
afsluttede, og den var heller ikke hensynsfuld 
i sin Form, naar Forhandlingens Form først 
skulde prøves. 

Vor Hovedbestyrelse beskæftigede sig i et 
Møde umiddelbart før Delegeretmødet meget 
indgaaende med Dansk J en1baneforbunds 
Kongresbeslutning, og i et Møde med en Re
præsentation fra Jen1baneforeningens Hoved
bestyrelse, enedes man om paa :vore respek
tive Delegeretmøder at stille Resolutioner, der 
i Principet var ens og i Overensstemmelse 
med den Aand, der var den bærende i den 
Resolution Forbundets Hovedbestyrelse havde 
stillet, samtidig med, at man forberedte alt til

hurtigt at kunne indkalde Medlemmerenes 
Pladsopsigelser, hvis det skulde være nødven
digt. 

Den Resolution, vor Hovedbestyrelse fore
slog, blev uden Ændringer vedtaget. Vedtagel
sen skete ogsaa for Jernbaneforeningens Ved
kommende, dog fik denne Resolution en Til
føjelse, der gjorde den en Nuance mere radi
kal; men samtidig bibragte den nog·et samme 
taktiske Svaghed, som den af Dansk Jernbane
forbund vedtagne, idet den fastsatte en Dato 
for Indkaldelse af Opsigelserne - u d  e n  Hen
syn til Forhandlingernes Forløb. 

Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelse 
tog unægtelig Konsekvensen af Kongressens 
Beslutning. V,ed Møder, Ekstranumre og a11clre 
Tryksager agiteredes der kraftigt for Depo
nering af Medlemmernes Plad opsigelser med 
det for Forbundet særdeles glædelige og op-

byggende Resultat, at de førend Forhandlin
gerne med Regeringen endnu var paabegyndt 
havde ca. 93 pCt. af Medlemmernes Opsigelser 
deponeret. 

I Jernbaneforeningen, navnlig blandt Assi
stenterne, agiteredes ogsaa stærkt Jor en al
mindelig· Deponering af Pladserne, og det skal 
lades denne Organisations Sekretær, Hr. Høgs-. 
gaard, at han ikke sparede sig for at fremkalde 
den største Kamplyst hos Medlemme1�ne. 

For vort eget Vedkommende blev Sagen 
taget med den Jlo, den burde tages med og var 
mest egnet og formaalstjenlig for denne 
Sag. Alt Materiale tilrettelagdes hos de re
spektiv•e Afdelingers Formænd, saaledes at en 
�telEgrafisk Ordre fra Hovedbestyrelsen i Lø
bet ;:tf 24 Timer vilde være i Stand til at ind
kalde Pladsopsigelserne. Lokomotivfyrbø
derne var absolut parate og fuldt paalidelige, 
hos Lokomotivførerne var der kun blandt de 
kjøbenhavnske nogen Nervøsitet; mern denne 
Nervøsitet var absolut fjernet, da Regeringen 
den 25. September begyndte Forhandlingert1c. 
Lokom,otivpersonalet stod saaledes som en 
Blok parat til at følge J e,rnbaneforeningen og 
Dansk J ernban·eforbund. - Vi var ikke ved 
agitatoriske Taler opgejlet til Kamp for Kam
pens Skyld, vi var p�rate til med den V .vgt 
vi var i Besiddelse af at kaste os ud i Kampen 
for Sagens Skyld. - Taktiken havde vi god
kendt; me.ri Hensynet til de to med os sam
menarbejdende Jernbaneorganisationer, vor 
solidariske Pligt var i denne Sag vor første 
og største Følelse. 

Saa begyndte Forhandlingerne med Rege- . 
ringen. Vor Organisation var r,epræsenteret 
ved e e n  Repræsentant i Modsætning til de 
andre Organisationer der var til Stede, som 
var repræsenteret ved t o. - :Vi er nu en Gang 
ikke Etatsforeningen, trods det vi i talmæssig 
Størrelse overgaar flere Etatsforeninger, maa 
vi finde os, i Ordningen, at vor Organisation, 
hvis Kampen blev effektiv, sikkert ikke var 
den mindst betydningsfulde af de repræs�n
terede Organisationer, forandrede ikke vor be
skedne Stilling. - Men vi havde den Glæde, 
vi der afventede Forhandlingerne, at vor Re
præsentant ikk,e alene stod korekt i de:nne 
Sag overfor Hegeringen, men ogsaa stærk -
med hele Statens Lokomotivpersonale bag sig. 

s .. 
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Saa kom del, negeringen. disse evnerige 
I 

visle sig som en hrugba1· (frga11isalionsdcl ,ti' 
:.\[,end, l1avde sporel og aabenbarl fuldt ud .lernbaneforeningen, hvorimod de øvrige Kalc
regnel med den takliske SYaghecl "Dansk gorier ·, denne Forening ligesom syiutccle: 
.lernbaneforlmnd"s Kongresdelegeredes Heso-. ,navnlig var dette Till'rrldct ror de ledende Em-
lulion i ndcholdt - de manøvrerede Forhand
lingerne saaledes, al de holdt Fot·l1:mdl in gerne 
løbende ud over 1. Oktobe1· og derved skable 
den Situation for ,,Dansk .I ernbaneforhuncl'-s 
ansvarlige ;\'lænd nl disse hlev slillet overfor 
cnlen at følge Kongressen Beslulning og ·inden 
1. Oktober :ifle,,ere cle depo11e1·ede Pladsopsi
gelser eller ogsaa loyal! forlsælte I· orhand
lingerne - og derved ga:1 imod Kongressen:s 
�:3eslutning. 

Silualionen v:11· alt andel end lvstelig for
disse ;\{ænd, takkel ,·:-ere Beste111m�lse11 i Re:
solution n af den hesll'mle D:1Lo for Opsigel
sernes Aflevering. - Fulgte cle Kongresbeslut
ningen, paaclrog .<.le dem Ans,'arel for, at For
lian.dlingerne med Hegeringen ble\" afbrudl for 
l1cle Centrnlorgrrnisatiotwn, (en Stilling, Re
geringen med den slørste Virkning kunde ucl
nylte overfo1· Tjeneslemænrlene'. (;ik de imod 
Kongresbeslutningen og und lod at aflevere
Pladsopsigelsern.e. vilde cle risikere, al iMed-
1<.immern.e. der paa delte Tidspunkt var karnp
lyslne. vilde føle sig svigtel ar Lederne. - Til 
Held for denne Sag log 10 al' ,,D:msk .lern
b,111eforbuncl"s 15 lerlenclc :\lx11d incl. Forrel
ningsføreren det kloge Stand punkl ikke at ar
levere Placlsopsigelserne. men loyall at fort-

. sælte de med Regeringen paabegyndte Fot·
handlinger. - Personlig beundrer jeg Forret
ningsføreren og hans }Ieclarbe,iclere for deres
Holdning; t hi i første Omgang vil de :\1enne
skcr komme Lil at høre mange drøje Ord: meJ1 
naar der er gaael nogen Tid og de kamplystne 
i "Jhmsk .lernbanel"orbund'· heg_v.mler al tællke 
koldL vil de hurtig komme til .Erkendelse af, :.11 
deres ledende ;\lamel handlede ·klogt, og at det 
varuklogl ikke at vecllage den. Resolution disse 
Jlæncl paa Forbundets ·Kongres havde fo,re
slaael. 

Trods del, al Situationen ikke kra_'vecle delt<..\
l'andl. .Jernbaneforeningen . .\nledning til den 

I 2(i. Seplernbcr om. Al'lenen teleg1·::1risk al in.cl
k::-1ldC' Opsigelserne i Henhold til den H.esolu-
1 ion, dc1·. solll o,·<.mfor u,evnt, fik indsat en be- /
:Lcrnl Dalo ror Opsigelsernes Indsendelse. -
Hesullatel heraf var, at Assistentpersonalel 11 

bedsmænds \'eclkommendc. t·clen al komme 
ind paa de Skrøhcligl1ecler, der Yisle sig i .Jcrn
baneforenin,1en som Organis.ilion tror jeg, :1t
Klaus Bernlsens beYingede Ord om "Opclra, 
gelse'' har haft sin Vi1·lming paa ledende Em
bedsmænd og paavirkel deres Holdning i 
Spørgsmaalet om Pladsopsigelserne. 

Om ;selve Forhandlingerne med Hegeringe11
kan jeg kun udlale mig ud fra Hefer,tler; jeg
dellog som bekendt ikke i dem. Mil .I 11dlryk 
er imidlerlid del, al OrgaJ1is:1Lioneroes Hepra.·
senlaiit·cr ha1· forhancllel ko1-rekl, de lrnvclc m1 
en c;ang faael en Klods om Benet (Frislen 1"01· 
Indleveringen :il' Opsigelsernl'. og delle gjorde 
dem mindre.· smidige i Forlulll�llingerne. 

Hvad riet økonomiske Hesultal anga:11-, :-;a,1
er del, der er opnaael acccpt·al>ell, 1na:1skc licli
spinkel I i Forhold I il rk11 over111a:.1de megen
L:.1rm, der gik forud. 

Del er l'orsn1rligL Lili del Yilde absolul ·ikke
kunne forsn1res, fo1· ca. 300 Kr. al k:.tsle Tjenc
slemændene ind i en Kamp paa J111Y,-ercnde 
Tidspunkt, hvor Eksi:-;lensen stod som .Ind
sats. 

Del organisalionsmæssigt• Hesullat er der
imod glædclial. For \'orl cgcl Vedkommende 
slulledes Ringen. For f'ørsle (;:.111g i Yo1· Orga
nisations H islorie li:.tnle vi det glædelige Øjc
bl ik al se alle Lokomolfrm'--encl samle sig un
der den Organisi1Lion, de1· e1· deres Vaabcn og 
Va�rgc. - (.I eg skal i, en senere Ar li kel komme 
tilbage hedil). For "Dansk .. lcrnlianefodrn11d'· 
viste del sig, al en Kongresbeslutning bl<..',· 
loyal! cflerkommet ar deres Medlemmer. cl 
Bevis for al Forhundcl er en sund og k1·al'lig 
Organisation. 

For .I ernbaneforeningen vis le del, at Or
ganisalionen i en heslemt Kampsilt1c1liou
endnu ikke var heil organisalionsopdrageL -
Uden .it blande mig i .lemllaneforeningens 
indre Forhold ,·il jeg af Hensyn til den Belyd
ning Samarbejd el mellem de r,espekliYc .I crn
haneorganis<1lioner ha1·, ·11aahe: al de l'dsl:1g 
mnn fra kamplystne .-\ssislenlers Side finder 
i "Vor Stand')kke maa lrn,·e Lil Følge, at man
lader de ledende Ernhcdsmæml sejle deres

I 
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egen Sø. J ernbaneorganisc1 tionerne maa 
som deres Jør sle og l10jesk \la,il have Sam
l in g og En ighed. 

H i c h. L i l li e. 

Holmsvedsulykkens retslige 
Efterspil. 

! Anledning ar den sorgelige .lcrnha11cul\'kkc den :e!H. 
Februar 1917, som vi omlalte her i 13l;tdel ror JG. 
.Juni, blev en Ekslra-Sl:iliunskarl si,.,Lcl som den rier 

. 
0 

' ansaas lor nærmesl ans1·arJi.g ror 1 ·1ykkcn. Senere 
l1lev den som s·tationsrorstander fungerende Stalions
l'ormand .\. !lusen Lillall som medansvarlig ror
L'lykken. 

Det ,·il ,·ære .\ledlein111cr11e beke11dl. al Loko111utiY
J'urcrcn, rorsaa vid l 01·cnna_•1·11 te Sla lionskarl ikke 
lwvde indrnmmet sin Skyld. var meget m"l'r ved at 
blive ofret, ro·nli han og Loko111olid1Thodere11 havde 
set ,,Korsignal" medc11s alle andre liavde set Slup
signal . .. - - Del Yis[(.' sig heldigvis. al Loko;;,oliv
mændene havde gjorl deres PI igt. .\ nsntret ror l 'hk-
kcn kom Lil al hvile. 11\·or .'kviden laa 

(Lad os i Pare11Lcs he111a·rke. ,;, ikke en . .\Lu'rs Sj,c] 
tænkte paa al give Togforcren .\nsvarel - del de 
allelider ynder at skilte med - rormodenUig fordi 
alle .Jernbanemænd ,·ell. al hermed ha,· TogJ'0rcre11 
in tel at skaffe). 

" 

Sagen behandledes ar . -\la Herreds Hel ug i Do111-
111en udtales følgende: 

Dl'L paahviledc Stsl'111d .. \. Hosen, der Lje11esl0gjonle 
som S_tat,onsrorslander, du 1;1ykkcn indtraf, i llen
Jlqlct til s 42 og 43 i Sikkerhedsordninrre11 ror S. J. 
samt " 45 i lnstn1ks for . lalionsforstanderc uafhæn
gig af Sikkerhedsanordningens Tilsledenerelse al in
spicere SidesporskiJ'tels Stilli1vr 

Da Rosen Yed Clykkeslill':e]<i�I lrnr tuHlladl ,il l'ore
t_ag-:_ c11 Sacidan l11speklio11. men desuagtet lrnr gi,·cl 
Stal10nskarl .J. Lundqvist Ord,·c Lil ,il sælle Signal. 
endvidere har _giYel .\J'ga11gssig11al Lil lnva]i<lcloge1,
ansaas Rosen al ha,·c illldladl. l1vad der paahvil�de
h.am og derigennem hovedsagelig Y"Cl'Ct A:.irsag til
Llykke11, hvorfo1· hau idomlcs (i .\laaneders F::cnusel 

StationskarJ Lundqvisl ans,i,ls fJ.i:.i (;rund ,il' Sko� 
desløshed at Jrnvc meclvirkel til l'lykken, ror hvilken 
han dømles til ::i .\[aanctlcrs F:cn«sel - betin
get Dom. Desuden d0mles Tillalle° Lii al er
s_ta�Le Statens Ltdlagle \'idneudgifler og l.u11dqvi'SI
lllhgc til at betale hans Sagl'orer 600 Kr. 

talsb:.inernc fik ligeledes lkl Lil ;it J're111sælle Krav 
om Erstatning for l'dgifternc i Anledning ar l'l ·kken. 

Denne Al'gørclse 1·il sikkert l'url>a vse mange. som 
med Interesse har arvenlct He:rnllalel. Thi saada11
som Sa,gen viste sig i l:legyndelsen, havde man Grund

til at tro, at Lundqvist vilde blive doml som Hoved
manden, og at Rose11 skulde v,.crc sluppen billigt fra 
sin ·Part i L(ykken. Den o,·er Lumlqvist fældede Dom 
synles ·.imidlerlid al være i o,·erensstemmelse med 
den almin<lehge RelsopJ'attf']sc Yedrorende L. s Andel 
i Ulykken, navnlig siden alle Omstændigheder ved 
denne er kommen ror Dagens Lys. 
Hvad Dommen over Rosen angaar, saa kunde andel 
næppe ventes, endskønt det maa erkendes, at den 
synes j,aard, fordi han ved l'Jykkestilfældel tyde
ligvis har handlet efter en forud tillæmpet Slen
drian, der gjorde hans ul.Ykkessvangre Ligegyldighed 
mere forklarlig. 

Imidlerlid er det klart, a L den slrengt juridisk sel 
milde Dom over 1.unclqvisl· maatte bero paa en sær
hg Lun.<1l vejende Omstændighed i Bevisførelse11 til 
den Anklagedes Fordel. Og denne Omstændighed er 
- saavidt vi kan beclomme .·age11 - en Udtalelse ar
Sekretæren i .Jernbaneslyrclsen A. \llander, som L.s
Sagfører, Arlhur R,vclin 1fra Gevlc, rremlagde for -Hel
ten ved sidste Relsmøde forinden Domsafsigelsen. 
Hr .. \Uamlers Oprattclsc al' Sagen er jo i Korthed 
bleven refererel i D.wspi·csscn og allerede da vakt 
stor Opmærksomhed i Fagmandskredse. Det var dette, 
der henledede Sagrorcrens Op,merksomhed og for
anledigede ham til al henl'ende sig direkte til Hr. A. 
Han erholdt ogsaa del onskede Svar, som vi :•cn
givcr ordret, fordi cfet indeholder ynspunkter, som 
det ogsaa for Lokomotivpcrsonalel er af slor \'ærdi 
at erindre. 

Svaret lod som følger: 
Med Skrivelse ar 9. ds. har jeg l'ra Dem n10dlagct 

L'dklip ar el Blad, der gengi,·er en licltalelse ar mig 
angaaende lfolmsvedulykken den 26. Februar HJJ7 
med Ønsket om, al jerr nærmere vilde udtale miu 
:\Iening Yedroremle .\nsvaret for ulykken. 

Bladudklippct havde r0Jge11de Ordlyd: 
,,Sekretæren i Jernbanestyrelsen, . Allander, har 

l'orklaret, al hvis Da,gspressens Fremstilling af 
selve Ulykkehændelsen er rigli". har Signalmanden 
ringe Skyld. 

In.gen mekanisk Anordning 111edrører andet elld en 
forstærket Si kkerhecl. Del er de regleme11 tariske Bc
stenunelser der indeholder den tibsolute, den grund
læggende Sikkerhed. Heglementsbestemmeiscrnc 
si,ger, at en ' tationsrorslan<ler ikke maa give Ordre 
til at sætte Signal eller give ,\!'gangssignal forinden 
Togvejen er inspiceret, samt at Signalmanden ikke 
maa give Signal inden saadan Ordre gives. l.'ndlagel
ser l'incles ikke ror Stationer med Nogleaflaasning." 

Paa Foranledning heraf har jeg den Æ1·e al med-
dele, at ovenslaaende Citat gengiver min dlalelse 
ri,gtigt. 

Til nærmere l:lclysnin" hernr tillader jeg mig Lil 
en Begyndelse at berøre den almindelige Grundregel, 
som efter miu .\leni11g bor J'olges ,·ed Fastsættelsen af 
del retsli,ge Ansvar for Jernbaneulykker. 

(Forlsætles.) 
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Fra det daglige Liv. 

H r. R e d a k t ø r! 
Kan der blive en lille Plads til mig i Deres ærede 

Blad for nogle Bemærkninger til et Svar Tog
fører Altofte i Helsingor har fremsat i "Dansk Jern
baneblad" for 3. Oktober paa en Artikel i Frede
riksborg Amtstidende" for 2. August under Over
skriften "Kommissioner". 

Forfatteren til sidstnævnte Artikel begynder med 
at omtale den nedsatte Lønkommission og fortsæter 
med Forslag om at nedsætte en Kommission til at 
undersøge hvad og hvormeget det Arbejde er værd 
den enkelte præsterer li-ge fra Generaldirektøren Lil 
Manden ude paa Linien. Han konkluderer i, at o\lærdi
maaleren sagtens vilde rege med Viseren: ,,For 

1
·

mange Folk, for lidt udrettet". - Denne Artikel fin
der ovennævnte Togfører Anledning til at besvare, 
hvad detr i og for sig kunde være os uvedkommende 
fordi den i kke indeholder noget Angreb paa os, som 
ncdeustaaende Citat - et Brudstykke - vil vise, 
men fordi Togføreren i sit Svar gør Forsøg paa 
at vise, at Lokomotivmændene intet Ansvar har. H an 
,gør dog heldigvis intet Forsøg paa at vise, at der 
kan spares noget af Betjeningen paa Lokomotivet. 

Nu vil jeg gerne have Lov til at sige, Hr. Redaktør, 
at det ikke er. min Mening at tage højtideligt paa, 
hvad den eller den Togfører kan mene om hans An
svar eller om mit Ansvar, det kan man ta,ge sig let, 
vi ved jo bedre Besked, men jeg synes dog, vi skal 
knytte nogle Bemærkninger dertil. Det forekommer 
mi,g, at StatsbaneudvaJ.get at' 1911 i sin Tid ret ind
gaaende beskæftigede sig med Togførerstillingen, og 
at man tilsidst ræsonnerede som saa: Statsbanerne 
er jo en meget stor Jnslitulion, som meget vel kan 
tillade sig den Luksus at ha ve nogle Togførere gaa
ende, selv om de som saadan, hvad 1 avnet kunde 
Lyde paa, ingen Ting betyder med Hensyn til Sikker
heden, men fordi der dog burde være nogle Re
træteposter for ældre, veltjente Togbetjente. - J den 
Retning gik de Betragtninger, der den Gang anstil
ledes, derfor imponerer den Mand i Hg. mig med sin 
Dristi.ghecl, naar han nu tror at kunde dupere nogen 
Jernbanemand med Krøniken om Togførerens Ansvar. 

:rorfattercn til Artiklen i "Frederiksborg Amts
lidende", <ler kalder si,g ,,En, der har rejst 
viden om", skriver bl. a. følgende: 

,,Hvad skal vi f. Eks. med en Togl'ører og 2 Kon
duktører i II-, Person- og Blandet-Tog; Arbejdet ved 
disse Tog kan godt LLdføres af een Togfører og een 
Konduktør; Togføreren hjælper til v�d Billetteringen; 

det kan lige saa vel praktiseres ved Statsbanerne som 
ved de private Baner, og som del sker i Udlandet. 
Togrørerne i deres nuværende Stilling er for gam•. 
meldags ocr for kostbare, og Forsinkelserne har \'1 

jo ligefuldt. Som sagt, der trænges sikk_erl til_ en 
Udtynding lige fra oven og nedad. Hvilken . l·or
andring, naar man sætter sig i Toget fra Hels11�gor 
via Hornbæk (Privatbane). Hvilken Fart er der ikke 
over den Smule Personale og hele Toggangen samt 
rene, propre Vogne; det er, som om man pludselig 
var i et andet Land. 

Et forslag til den ærede Rigsdag og Statsbaneledel
sen: Giv Kvinden Adgang ogsaa til at søge Stilling 
baade som Forstander, Assistent, Togl'ører, Konduk
tør og Portør; det kan Kvinden ligesaa vel udfore 
som en Mand; det er ikke nødvendigt at have Gar
dermaal eller have 250- eller 600-pundige Mandl'olk 
hverken til at klippe Biletter elle1· give et Pift .i en 

Fløjte. Det er jo· ofte komisk at se paa d'Hrr. Tog
førere; de har ikke meget at ta .ge si" til paa Perronen, 
mens Toget holder, men naar saa endelig el'ter dc11 
sædvanlige Forsinkelse der er vist Afgang, Togføre
ren da med meget anstrengt og værdig ]\[ine, I-Iaan
den i Vejret og derefter Signalet med Fløjten; det 
minder meget om en Hane imellem en Flok Høns, 
naar den galer og derefter ser sig omkring, spør
,gende: Se, dette kan jeg præstere, men det· er _der 
der ingen af jer, der kan! - Men det er dog 1kke 
altid, at Lokomotivføreren lystrer, og det er godt 
for de rejsende, ellers kom 'de ikke med - men 

saa kan de jo vente til næste Tog, det er jo Pa
rolen. 

Som r'ør sagt, lad Kvinden faa udstrakt :Adgang 
til de forskellige Etater, vi har Beviser nok baade 
herhjemme og fra Udlandet paa, hvad Kvinden kan 
præstere, lad os blive fri for de kedelige, ofte ube
hagelige og utilfredse Mandfolk, de trænger abso-
lut til Afløsning. , 1 

H v o r  d er ve d d e  d a n s k e  S t a t s b a n e r  k a n  
s i g e s, a t d e r p r æ s t e r e s n o g e t f o r h o 1 cl s
m æ s s i  ,g s a m t  p a .ah v i l  e r  e t  A n s v a r, de t e r  
h o s  Lo k o m o t i v  f ø r ere n o ,g h a n s H j æ 1 p e r.*) 

Hvis nu Togføreren havde nøjedes med et svare 
paa det Angreb Artiklen indeholder paa Togperso
nakt kunde Svaret jo have været paa sin Plads, 
nu.n som vi nedenfor skal se, finder han si,g beføjet 
til fordi En der har rejst viden om" mener, al 
L�komotivføre�en og hans Hjælper b�stiller noget og 
der paahviler ham et Ansvar, til at ville hæve sin 
Stilling paa Lokomotivmandens Bekostning, og �el 
kan jeg ikke lide Manden for. - Lad os dog bhve 
udenfor. Togføreren mener, at Manden il<kc har scl 
ret meget, na�, det er vi vel ikke helt enige om; 
nogle af hans Betragtninger er ikke helt uefne; blandt 
andet Toaføreren med den anstrengte og værdige " ,, , 

�, l .Mine" paa Perronen passer vist helt godt, uog 131 
han vel ikke set at d'Hrr. sommetider er saa ,,an
strængte", at de 'end ikke kan komme ud af Kupeen 

*) Udhævelsen af •os. R e d. 
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medens Toget holder p,la Stationen, men blot stikker 
Hovedet ud ror at se, naar der vises Af.gang, for saa, 
som ,,.Manden for det hele", allernaadigst at tilkende
give ved Signal til Lokomotivl'øreren, at nu maa han 
køre, medens han til næste Station henslænger sig 
mageligt paa sin Pude, bekymret og betynget ar sil 

· ,,kolosale Ansvar" for Togets Sikkerhed.
i\'u tænker jeg, Hr. Hedaklor, naar De kommer li!

dette, De da ryster paa Hovedet og· siger til Dem
selv: ,,Herre.gud "Caspar Rugbrænder", saa mange
Linier, fordi en Togfører i Hg. vil forsøge at bilde
sine Medmennesker Ting ind, som ingen hverken før
eller senere tror paa -", saa svarer jeg ,,det er saa
mænd hell@II.· ikke for de andre Menneskers Skyld,
men• det var dog rart for de Menneskers egen Skyld
at faa pillet dem ned af denne Pied�stal, de gerne
stiller dem tilrette paa, at de ikke bliver helt svimle
af Troen paa deres yældige _,,Ansvar og Magt".

Nu skal De høre, hvad han skriver om Lokomo
tivføreren og hans Ansvar:

,,Det er saare iøjnefaldende, at Forfatteren er u vi
dende om, at A n s v a r e t  for Togenes Fremførelse
ikke li,gger hos Lokomoti vl'øreren, 111 e n  d e r  i 111 o il
11 o s T o g f ø r e r e n.

Lokomotivføreren har kun Ansvar for, at Loko
tivet er i tjenstdygtig Stand, at respektare de 
givne 'igualer, at overholde Køretiden og under Kør
selen have Vished om, at han har hele Toget med.
Alt andet Ansvar paah vil er Togføreren."

Er det nu ikke væmmeli-gt, at den Togfører saadau 
paaa en Gang vil gøre Lokomotivføreren til intet. -
Det er tilsyneladende hans Mening, naar man tager. 
i Betænkn:i1ig, at "En" der har rejst viden om" sik
kert har tænkt paa Sikkerheden, og rimeligvis slet 
ikke har skænket Togførerens store Arbejde og "An
svar" for at holde rede paa de Rejsendes Tal, Vogn
numrene, Papirer, Afhængning af Vogne o. s. v. -
Det har han saamænd ikke tænkt paa, han har vidst, 
at de Folk paa Lokomotivet har et Ansvar fra To
gets ljdgangs- til Endestatio11, om ikke fra andre 
Steder, saa fra Da,gspressen, naar der er hændet en 

lykke eller et Uheld, da bliver Lokomotivforeren 
.\[�u1den, om hvem hele lnlesessen s'amler si-g - Tog
føreren - han, som Hr. Altorte si-ger har A11svaret 
- er der saamænd ikke en Kat der gør af.

Hvis saa var, at Lol«;111otivl'ørere11 nogensinde oik
Togførerne i Hedene, om jeg maa benytte dette Ud
tryk; men vi er saagu helt enige om, ,,at Lokomo
tivføreren har k LL n Ansvaret for, at Lokomotivet er i 
tjenstdygtig Stand, at respektere de givne Si-gnaler, 
at overholde Køretiden og under Kørselen have Vis
hed om, at han har hele Toget med". - Det er 
netop i korte Træk det hele. - Andel og mere 
er der vist ikke. - Det er da helt rigtigt, naar han 
rortsætter: ,,Alt andel Ansvar paahviler Togføreren". 

Det er Lokomotivføreren <let paaJwiler, at Toget 
kommer sikkert l'ra Station til Station ved at respek
spektere de givne Signaler og samtidig overholde Køre

, tiden. - Og saadan er det over hele Strækningen, han 

skal b a r e  sørge for, at Maskinen arbejder rigtigt, 
at der er Damp nok, at Toget ikke er sprængt og at 
intet Signal overses, overhøres; han har kun med 

.�Sikkerheden at -gøre. - Hvis De saa sporger mig, 
hvad der bliver til Rest, maa jeg svare med Togføre
ren: ,,Alt det andet, - mere maa De ikke forlange af 
mig, jeg ved ikke mere, og kan ikke raa Øje paa 
mere". Siger De saa til mig: ,,Ja, men saa er Tog
føreren alt Ansvar for Toget, naar det holder paa 
Stationen, ror at Tidtn o\·crl10lcles o. s. v.; saa m;-·, 
je,g sige: ,,Det tror jeg ikke, fordi jeg aldrig har 
set det, og fordi, at Stationen saa har Kommandoen'". 

Men at det er ri,gtigt, at Togføreren har ,,Alt det 
andet Ansvar" ved Toget derfor garanterer 

Deres ærbødi,ge 
C a s  p a r R ø .g b r æ n d e r. 

P. S. 
Del er sandt, Hr. Redaktør, har De hørt, at Tog

føreren foler sig1 som Kaptajnen paa et Skib! Hans 
Kommandobro er mere hyggelig, en behagelig Kupe 
bag i Toget; han 111 a a ogsaa have det lidt bedre 
paa Grund af Ansvaret - h a n s  Udkigsmand er Loko
motivføreren. - Saadan sagde en Togfører forleden 
Dag. - Sammenligningen halter vist en Kende. Ud
kigsmanden har i dette Tilfælde Ansvaret for sin 
Gerning - Togets s i k r  c Fremførelse, medens Kapt.ij
nen har Ansvaret ror sin dki,gsmands Gerning. -
Togføreren· har Ansvaret for "Alt det an�let" og cl c t 
bliver vist aldrig opklaret. C. R. 

De sjællartdske Statsbaners Lokomotiv
personales private 

Enkeunderstøttel5e5-Ka55e. 

Ved det stedfundne Valg af Bestyrelse for 
de næste 3 Aar Yal-gtek Lokf. C. Kirkensgaard med 
160 Stemmer, Lokl'yrb. C. V. Christensen med 154 
Stemmer og l�okl'. Axel Madsen med 96 Stemmer. 
Derel'ter havde Lokfyrb. I(. Johansen 59 Stemmer. 
Lokf. A. Carstensen 5 Stemmer, Lokf. C. i\. C. An
dersen 4 Stemmer, Lokomotivformand V. Clausen 3 
Stemmer, Lokomotivmester .I. Hansen 2 Stemmer og 
Lok!'. M. Wagner, C. ·T. Jensen, L. M. Schmidt, C. �L 
Højer, A. Østerberg og N. P. C. Nielsen hver 1 St. 

Bestyrelsen h;i r konsl.i tuerel si-g og valgt Lokf. 
A x e 1 ;\[ a cl s e n  til 1:ormand, og Lokf. C. K i r k e n s
.g a a r d  til Kasserer. Til Repr:.csentanl valgtes Lok
fyrb. C. V. Ch r i s  t c u s e n. Lokfyrb. K. Johansen 
sen er Suppleant. 
.. Formandens Adresse er: S o  I' i e v e j  13 , 2. S. 
Tlf. �en, 1878 x, og Kassererens H e r  1 u f  Tro 11 •: s
v r j 4 A, 3. S. 

Støt vor Organisation i Ord og Gerning 
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Nyt fra alle l. ande. 

Tysklands Besparelser i Tinforbruget. 

Et af de Metaller, Tyskland har knappest al' \1 nder 
Kri,gen, er som bekendt Tin, og det er ·ganske ejen
dommeHgt at se de M;toder, man anvender, for at 
indføre de nødvendige Besparelser, saaledes al For
bruget bliver det mindst muHge. Der maa saaledes 
ikke sælges Loddetin med mere end 30 pCI. Tin
indhold, og det hertil anvendte Melal maa kun frem
stilles ar Affaldsprodukter Alle loddede Samlinger 
maa absolut kun anvendes, hvor Falsning, i'iitning og 
elektrisk eller autogen Svejsning er uanvendelig. 
Det er med andre Ord forbudt at lodde 
med Tin, naar en af de andre Maader kan anvendes. 
Der ,gives Anvisning paa et brugbart Loddetin, som 
kan fremstilles ar 10 Dele Tin, 80 Dele Bly og 10 
Dele Cadmium. At dette sidste er Lre Gange saa dyrt 
som Tin spiller i denne Forbindelst> ingen Rolle, da 
det er nødvendigl at anvende det sjældne Tinmetal 
Lil andet teknisk Brug, medens man har rigeligl ar 
Cadmium. 

En Røgviser til Skibsskorstene, 

som er anbragt i en ar den amerikanske Flaades 
S.kibe, synes at være et meget praktisk Apj">anit. 

I en mindre Kasse er der paa Skorstenens Forkant 
anbragt en almindelig Glødelampe, hvis Lys genem 
en "Linse kastes tværs over Røgen mod en paa Agter
kant anbragt Plade af Selenium, der sidder i en 
tilsvarende Beskyttelseskasse. Fra denne Plade forer 
elektriske Ledninger, som !'odes fra Skibets Lysnet, 
ned paa Fyrpladsen til et Galvanometer, hvis Viser 
peg.er paa en ·Skive inddelt i Felterne "Mørk", ,,Mel
lem", ,,Lys", ,,Klar". Som bekendt har Metallet Se
lenium den E$enskab, at dets Modstand l'ormindskes 
under Belysning og omvendt. 'Galvanometret vil der
for ved tyk R0g gennem Skorstenen vise høj Mod
stanl<l, d. v. s. pege paa ,;Mork", og ved let Rog an
give ringe Modstand, altsaa pege paa , Lys". 

- . ) . \ . Til de to Kasser - Afsender og Modtager - lurer 
Trykluftledninger, der blæser ind i Skorstenen og 
holder Lampe med Linse samt Selenium-Pladen fri 
for Sod. 

Apparatet, der har vist si.er <lril'tsikkert, vil sær
hgt have Betydning for Orlogsskibe, men kan mu
ligvis ogsaa finde Anvendelse ved Land-Anlæg, hvor 
Rø,gudvikling er forbudt. 

Transportabel Elektromotor til Robaade. 

Den transportable Paahængsniotor har faael en 
Konkurrent i en let luandterli,g ElektromoLor, der 
paa et Øjeblik kan sættes paa Hrckken af et alminde...,.. 

Hgt Rofartøj. l\lotoren, hvis Omdrejningshastighed er 
meget høj - 3000 pr . Yl. - er anbragt dierkle 
over Drivakslen, som er incleslu ttet i et teleskopisk 
Rør, saaledes at Skruen kan indstilles til den rette 
Dybde under Vandets Overflade. Skruen drejes nen
nem en modificeret Snekkebevægelse, som nedsætter 

Skruens Omdrejningsl'orhold betydeligt, og oven OYcr 
Motoren er anbra-gt el lille, beYægeligt Styrer-al, der 
styrer Fartøjet ved at k,\ste Skruen lilhojrr eller 
tilvenstre eller helt rundt, hvi,� 13aaden skal gaa 111od
sat Vej. Hele Anlægel er lavet ar en Aluminiums
og Mangan Legering, saaledes at \"ægten er ror111ind
sket til del mindst mulige, h v;Jd der vil sige, at hele 
Anlæget uden Batteri vejer 2.'i kg, 

Batteriet besta.ar af to 6 Yolts, 120 Ampere Timers 
Celler, men et mindre kan ogsaa anvendes, s;t•rlig 
naar Baaclen kun er beregnet til kortere Ture. \"cd 
et enkelt Arrangement kan :\[oloren fjernes rra Dri,·
akselen, saalecles at den kan anvendes til el andel 
Formaal. 

En af Verdens stærkeste Isbrydere. 

har for kort Tid siden begyndt sin Yirksomhed paa 
St. Lawrencefloden. Den er bygget paa den kanadiske 
Al'deling af Vickers Værft i .\[onlrral og har kostet 
tre og en halv .\fillion Kroner. !,;engelen er S!J :\Jeler 
med en Bredde paa 17½ og et D�·bcraacnde paa .i,!J 
altsaa omtrent paa Sl<1rrelse med de storste so-gaacndc 
Fra-gtdampere, som den dog overgaar i 13reddc11. 
Ganske na lurli-gt har Isbrydere jo stor 13reddc, dels 
fordi Deplacementet maa v:cre rigeligt for med til
strækkelig Virkning at kunne arbejde i .Isen, uden dog 
at h�e ror stor Længde ror .\1-anovreevnrns Skyld, 
dels l'or at den brudte Hende kan blive saa bred �om 
mulig. Den her omtalte Bryder, hvis l\avn er .I. IJ. 
Haze11, har lo Dampmaskiner paa ialt JOOO !1-1 K, og 
kan i frit Vand gøre 16 Knob og gaa glal ircnrn·111 
76 cm. Is. 

Den er foruden tæl siddende Spanter o-g Bovfor
stærkning l'orsynet med en særlig sta:rk Yderkl:l'clning 
paa 29 mm Plade saml en srnrlig sl:l'rk DobbellbuHd, 
og denc; Udseende er ganske ejendommeligl paa 
Grund af det høje Fribord. 

Store Dampkedler i amerikanske Elektricitets

værker. 

Efterhaanden som Maskinenhederne, specielt ved 
Anvendelse ar Dampturbiner, bliver større og større, 
er man ogsaa i den senere Tid i Amerika kommet ind 
paa at gøre Kedlerne større. 

De1· er nu Udsigt til, at man vil kunne komme op 
r,aa Turbinestørrelser paa indtil 50,000 KW., og delte 
vil u,dvendiggøre en betydelig Forøgelse af Damp
trykket, hvorved man paa bedre Maade opnaar en 
goa Driftsøkonomi end ved den stærke Overhedning, 
son1 ofte; foraarsager Vanskeligheder. 

Nogle fra amerikansk Side fremsatte Forslag gaar 
ud p-aa al anvende et Damptryk paa 40 Atm. og 
enrJnu mere. Rent bortset l'ra Økonomien vil man 
ug1,aa, især i større Byer, blive tvunget til al ud
nylt! Pladsforholdem· saa meget som muligt, og man 
maa cia -grib<: til del Middel at by-gge Kedler med 
me-get slot· Hedeflade; der skal saaledes al_lerecle være 
utir0rt heclJer paa 2200 111

2 
Hedeflade (exkl. Over

hecler og Ekcuomiser) og med Damptryk indtil 2-1,5 

Atm., og Re&ultatet skal have været tilfredsstille11.de. 

.. 

C 

... 
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Tysk Pandemetal. 
Paa Grund .ar !\letalmangel har man i Tyskland 

,gjort s� store Anstrengelser for at fremstille Le
geringer helt ude11 eller under alle Omstændigheder 
med et meget ringe Kobberindhold. ll'olge det ameri
kanske Blad "Machinery" e1· det saaledes lykkedes 
Tyskerne al l'remstille et Lejemetal med et meget 
ringe Kobberindhold og lige saa lidt t'in, som skal 
være i Besiddelse af de samme gode Egenskaber, som 
de bedste Bærelejer. Legeringen skal bestaa af 3,3 
pCt. Kobber, 12 pCt. Bly, 21,3 Tin og 63, 01 pCt. Zink, 
Det s.idste Metal, h voral' der jo som bekendt er rige
ligt forhaanden, har jo under Kri.gen spillet en l'rem
ra,gende Rolle i i\

f
etali.nclustrien. Legeringen fremstilles 

ved at smelte Rødgocls og derefter tilsætte Tinnet og 
Blyet, og først derefter den nøclvencli"e Zinkmængde, 
som, før det sættes Lil deri smeltende Blanding, for
varmes til omtrent 400 Gr. r. Legeringen skal væ1·e 
m'eget haard og skal have givet -gode ReSLLltater i 
Praksis. 

Til Medlemslisten. 
Overfort fra D. S. og �l. F.: Lokf�Th. Tltorvnl<l .lrn

sen. · Gb. 
Optaget i D. L. F.: Lokfyrb. J. E. Frederiksen. Gh. 

Rettelse til .Adressefortegnelsen. 
Expedilionens Adresse er nu: Lokomo'tiYl'orer AI f. 

Ol s e n, ,,S ie s t a", So l v ej, He l s i ngo r. 
l ncler Nyhor.g Lokfyrb. Afd. rettes Formanden:; I

Adresse Ul: S ø n d er.ga d e  36, Sl.. �yborg. 

Personalia. 

Navneskifte: 
Lokfører F. C. Olsen, Østerbro, hedder Ferdinand Charles 

Tankmar fra 2:'-10.-17. 

Afskediget efter Ansøgning, 
Lokfører A. A. Munch, Aarhus H., p.aa Grund af Alder 

med Pension fra 31.-12.-17. 

16. Oktober 1917.
Forflyttet efter Ordre: 

Ingeniørassistent under 17. Lkl., B. Suaning, Maskinkontoret, 
til 2. Distrikt, Maskintjenesten, Aarhus. 

1. November 1917.
Kgl. udnævnt til Lokomotivmester efter Ansøgning: 
Lokformand F. Eriksen, Fredericia, Fredericia. 

Forfremmet til Lokomotivfører: 
Lokfyrbøder A. Larsen: Esbjerg, Brande. 

Forflyttet efter Ansøgnings 
Lokfører R. P. Lyngkilde, Struer, 
Lokfyrbøder C. E, L. Rasmussen, Esbjerg, 

Forflyttet efter Ordre: 
Lokfører H. C. Soele, Bramminge, 

J. S. Christensen, Bramminge, 
Lokfyrbøder J. N. Smidt, Bramminge, 

til Brande. 
til Odense. 

til Brande. 
til 
til 

R. H. A. H. Larsen, Bramminge, til 
A. Bentsen, Bramminge, til 

I 1· 
Samlet f0rsikringsbestand I! 111 · Godt økonomisk Nyt! 

. ... 

H A F N I A over 275 Milt. Kr. Kli11gry Sæbespaan1r. 

' Samlede Garantimidler I 
Den mest økonomisk og let 

teste Maade at bruge Hushold 
over 75 Mill. Kr. ningssæbe paa. Faas overalt. 

----=-------------------------

Emanuel Møller & Co., Vinhandlere, 
St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold). Tdefoner 4518-2897 

Kvaliteten gør Udslaget. 
Ved nye 'Etableringer og eventuelt Skifte af Leverandør vil d' Hrr. købmand ikke 
blive skuffede ved at træde i Forretningsforbindelse med os. Som Grund for dette
anføres, at vi siden Etableringsaaret l 895haropnaaet en meget beiydeligOmsæining. 
-------------------------

Nørrebros Vinimport Nørrebrogade 178.
ROBERT BERTHELSEN Tlf. Taga 1300 

Stort lager af lste Klasses Vine & Spirituosa. - - Billigste Priser. 

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

;··vesier�ros·itoiJ�boi. 
: 16, Absalonsgade 151 

:bør være D!res FODTØJ: Leverandør 1 
E Forretningen grundlagt 1879. 
....•..••••.........•.......•....... 

Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktion: Vesterbrogade 98 a •, Kjøbenhavn B. 1if. Vester 2895 v.
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Teines paa alle Postkontorer i Skandinavien.

Annonce-Eklpedltio er { For Kjøb�nhavn: C. HanHn, Sommerstedgade 22', Telefon Ve1ter ,011. n I For Provmaen: L Rum11Aen, Han• Tausen,gade '14, Odea■e. Telefoa 2288,

• 

... 

• 
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® @ � Damer! � 

g Hattene pyntes gratis. 3 
� Vi har nu fremlagt §
� vore Straahatte til Damer @
� og Børn. Billigste Priser �
� paa Pladsen. Kun i Par- �
� tivarehandelen. Frederiks- @
� borggade 1 (lige overfor �
� Rosenborggade.) �
�$$tJ)�tJ)�tJ)�$tJ)�tJ)�tJ)M0�� 

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

Ko\�nh�!e�i:!.��,?.-��-' .. 
Æ&te holl. Java•Kaffe •::·:::::::::::::::.::--::_----------· 

----------------------------------· Kolonial og Materlal 
ti ti � Georg Bestles Vine, � � � 

P. ANDERSEN, Tlf. Taga 220 x.
------------

<J<onf ek tfæf dePen 
CVesfe.P6Pogade· 16

Største Udvalg i Confekt og Chokolade. 
Tlf. Vester 2504 x

35 IJestcrgade 35 
B r ·1 sto I"o o o IJed Siden af 11 

Er Københavns billige Kaffela&er. 
Husk dobbelt Vægt gives al alle Kvaliteter, 
for derved at bevise vore · billige Priser paa 
vor extra Kvalitet, som sælges til vore almin
delige Butikspriser 45 a 49 Ø. pr. 1/s Kilo. 

Ordre pr. ·Telefon 
inden 12 expederes samme Dag. 

I 

Abonner paa 

-SOCIAL=DEM.OKRATEN
Abonn eme nt:  

Pr. Kvartal 3 Kr. 90 Øre. 
- Maaned 1 - 30 -

Uge 30 - � 

Ko ntore r: 
N, Farimagsgade 4Q 
Telefon Central 1395 og 7495 

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

s e n g e u d s t y r s
L ageret 

Nørrebrogade 158, 
Hj af Thorsgade 

5 Min. fra Slangerupbanen 
5 Min. fra Nørrebros Station. 

Dyner 
Uld tæpper·

Vattæppe:r
Pudevaar

Dynevaar
samt Gardiner

(mindst 100 Mønstre).·
Fjer renses - Vaar vaskes.

Vaar sye• og stoppes 
gratis, 

filial: Ryesgade 75. 

�!Å 
Bekendtgørelse 
til Dansk Lolcomotivlorbunns Medlemmer. 

Det meddeles de ærede Medlemmer, al der er 
aabnet et lste J(lasses Mohelmagasin, hvor de 
erholder 1 0 pCt. foruden en yderst billig Pris 
paa alle Møbler. Ratebetaling kan indrømme�. 

Ærbødigs! 
Snedkermester Ant o n  D·a m, 

2 Enghavevej 2 (Hj. af Vesterbrog,) 
------------

Ægirsgades 
MEL- & GRYNLAGER 

anbefaler sig med alt i 
Mel, Gryn eg f odersleffer. 

Smaa Priser. � Gode Varer. 
S. Chr, Petersen, Æglrsgade 36. 
------------

Husk 

Hørkram- 8' Detailhandel 
Vedbækgade Nr. 10. 

Udsalg af Kul, Koks og Brænde. 
- Altid ekstra gode Kvaliteter • 

Telf, Taga 922 :r. 

• 

Johannes Nielsen 
Sdr. Boulevard 59, �\,.. � 
fører altid det bedste i 

Trikotage og 

Manufaktur 

Autoriseret Leveran
dør til Varelotteriet. 
Telefon Vester 1175 v. 
-------------

I H. P. HILLEBERG
SKRÆDERFORRETNING 

11 98 F A L K O N E R A L L E 98 

I_I 

Garanti for god Pasning og flot Snit 
Stort Udvalg i nye og moderne Stoffer 

Telf, Nora 1798 x. 

____________ __, 

Vesterbros 

Oste bod 
Istedgade 118. 

Stort Lager. Billigste Pris 
TU. Vester 767. 

Eldorado 
anbefaler sig med alt til sit Fag af

fyldte Ting til Julen.
Søndre Boulev. 51 
------------

Amagerforretning en, 
23 Ægirsgade 23 

anbefaler sig med 
Jste Klasses Frederiksværkkartofler. 
Friske Grøntsager og fineste Frugt 
- til Dagens billigste Priser. -

Varerne bringe■ overalt. 

R, E. Nielsen, Tlf. Taga 127 y. 
----------�-

Alle bør- bes,øge 
Kjole- og Bluselageret 

Istedgade 67 1. t. h. 

Kjoler, Bluser. Børnekjoler Uld, 
Silke, Floneller, 

Bestillinger modtages 
Smaa Priser. 

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

1; �IH; I:��.��.���� 111 a 

Smuk, lys Eg., komplet, ......................... 500 Kroner
Moderne Er. Sph1eatue .......................... ljO 

-....-�-------- ----�------- BJELKES ALLE 18 St. o. O. 
--------------------------------------

Læderhandel, fE.røvej nr� 2 -anb'Zfales. 

Rvø 

I .....,.""""""""""""""'"""""""'""""""="""""""'"""""""'-"""""""'~~~"""""""'-'11 
• I • I • 
I ~ ~"""""'='~"""""""'~"""""""'"""""""' ......... ........................... =""t!!I • • 

! <J({_~defop fli[[i" ! 
! Petningen ! 
I OODTHAABSVEJ 55 I 
•· Tlf. 887 y. Tlf. 887 J: · • 

DAM E- OG B ø R N E H AT T t:. I • C3 ~.,..,..,..,..,..,..~~~.,. ...... .,..,.._~ • 

I I • • I I 
• I 
i I I I • I 

i -======== I • I • I 
I tobak., 1 __________ 

• I I • • I I • • I 
!--------i I • • I ! I I • • I 
! i • I • I • I • I • I • I • I ..,. 
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