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lltogsmateriellets Udvikling. 
. fra Tysk ved Otto Ben di 'X en. 

Den moderne J.ernba11eteknik gør de største 
Anstrængelser for at forme Rejsen saa he� 
hageligt s,om muligt. Det med Spisevogn og 
Sovevog11 udrustede D-Tog (Gennemg'al1gs
tog) er utvivlsomt et Middel til at gøre lang 
varige Rejser udholdelige. Re\jser sofa tidli
gere overhovedet ikke kunde foretages uden 
Afb:r�else. \toghein:e er bestandig blevet be
kvemmere og Toghastigheden er stadig for-· 
øget. Gennem den sidste Omstændighed blev 
rigtignok ifølge Vognens Svi11g11inger og 'Stød 
og den dernired forbundne: stærke Sløj freri1-
kaldt Faren' for en Fqrulei:rnpelse 'af de Rej-

- sende. At. møde disse Ulemper hører til den
moderne J1eJ.'Jlbanetelmilærs Hovedbestræbel-

' / 

ser. To Vej,e fører til Maalet: Forbedring af
Banelegemet, me1n hovedsagelig Forbedringen
::!f Vogneines Bygning.

Sibm J ernban,epersonvognen fra først af ikke
har kururnt fornægte sin ' fstamning fra sin
Mode1·, Postkareben, saakdes havde den i Al
mindelighed ogsaa ov1ertaget dens Akselanord
ning. Den fik som Postka1·ete111 to Aksler med
,fire· Hjul. (Fig. 2.) Hvem havde dog ogsaa
den Gang skullet komme paa deJn Tanke, at
der kunde gives Køretøjeil' med mere end hre
Hjul; deraf Ordsproget om femte Hjul til en
Vogn! Nutildags ka:n de fleste Rejsende ikke
mere fores:lille sig et Iltog, der bestaar af to
akslede Vogne. Kun ganske enk1eJ.te Steder vil
man nu kuJnde: finde et saadant.

, Men hvilke 'Ma:ngle:r har detn toalrnlede Vogn? 
For at erkende dette, maa man betænke, at 
Skinnevej en paa ingen Maa:de er en jævn 

I -

Bane, men at dem bestaar, af en fortløbeinde 
Række af Ujævnheder ved _Skinnesammehføj
ningerne, 111av:nlig naar de'l1 allerede er noget 
gennemkørt. Løbeir f. Eks. dem. første Aksel 
paa en saada:n Vogn hetn over 011 af disse 
Ujævnheder, saa gør Hjulet et Spring med 
og ligeledes Passagererne. Noget formildet 
blive:d,d :et ld_e)rved fremkaldbe Stød og den der
med forbundne Støj ved Hjælp af Bæirefjed
· re::ne. Dog ikke alene de loerrette Stød, metn
ogsaa de ved Kørslen ad Kurver og Sporskif
ter opstaaende Sidestød overfører .den toaks
lede Vogn temmelig umidd�bart paa Passa
gererne.

Man gik derfor s�1ar,t over til at give de til'
Iltog bestembe Viogn,e yderligere -en, trediy
Aksel, som blev anbragt midt imellem Endc
Akslerne. (Fig. 3.) Kommer ved et saadant
Køretøj den første Aksel over eit Skiunestød
eller en anden Uj�vnhed, saa følg,er ikke hele
den forreste Vogndel, men Midterakslen hol
der denne endnu noget i hængende eller svæ- -
vende Stilling. Man spo1,er derfor i den for
reste Vog;nhalvpel •el forn1ilde,t Stød, som dog
snart føl ges af et andet · ligeledes formildet,
naar nemlig Midteraksl-en seJv ruller over den
paagældende Ujæv'nhed. Meni. del er beha
geligere at modtag'e to lette Stød end ,et haardt.
Havde man altsaa ved_ Anb1in,gelsen af den
tredie Aksel imødegaaet Virkningen af det lod
rette Stød noget, saa havde ma,n dog endnu

A 
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ikke overvundeL Virkningen af Sidestødetne. som ·Kurver eller Spoæts Ujævnheder kræ
Tværtimod. Ved Anbringelsen af den tredie ver det, kalder man e111 Truck. En særlig ka
Aksel var man lwmmet til de nærliggende rakte:rist sk · Ejendommelighed ved Trucken 
Forsøg at bygge Vognene stadig læ1I1ge:re for er det iø'vrigt, at Byrden af Vognkassen ikke 
al opnaa et gunstigere Forhold mellem Vog-· ligger oven paa Hjul,ene, men at den er op
nens Vægt og Evnen til at optage Passagerer. hængt forneden i disse,· nernlig i øn bevægelig 
Men da man med Hemsyn til Fjernelsen af Hængekonstruktion, som man betegner med 
begge End-eaksle;rne fra hina11cien var 'bundef "Vugge" .. Denne Vugge har Form som en 
ti:l en Maksimalgrænse �ed ,Sporkurverne, saa Pendul, og brilrner alti'd Vog:nkassen paa en 
søgte man at opnaa Forøgelsen af Vognens naturlig stødfri Maade tilpage i sin rig�ige 
Størrelse ved at forlænge Vognkassen udover Stilling. 

· 
· i • • , i 1 ! _ 1 I llltl

EndeJksJcerne. En bekendt Læreisætning i � 
\[ognbygni1ngen siger dog, at et Køretøj hvis 

- Ender rager meget langt ·udover de yderste
Aksler slingrer meget st�rkt ved hurtig Kør
sel det vil sig1e at det kastes svingerride frem og, 

' 1 ' I � 

tilbage i Sporet. Hvad det betyder; vil en-
hver Læser vide, som kan erindre, hvorledes 
;man tidligere ængstelig undgik at tag1e Plads 

U·rafstemningei,. 
Resultatet af den i Juni Maaned d. /A. foretagne Uraf

stemning angaaende Kampfonden blev at · forslag I fik 1034 St. 
,, II " 287 ,, 

Blanke Stemmesedler- !O " 
Kasserede 8 " ' ,ialt 1339 St. 

Hovedbestyrelsens forslag er saaledes vedtaget. 
. }, \ 

i dei1 sidste Vogn ,i et Iltog, thi den sidste Vogn 
er gansk

1

e s"ærlig udsat for Slingrebevægelsens 
Lune, fordi den ingen Hold har bagud. 

Afstemningen om Medlemmer til 10 Mands Udvalget gav 
, følgende Resultat. -

At man il{ke naaede videre med Anvendeil
sen af saadanne treakslede Vo_g;ne t Il togene, · ' 
indsaa ma:n først i Amerika. Rigtignok ma·a 
hertil bemærkes, at man ·ikke fik den fire-

. ' ,.., ' 

akslede Vogn ved e:n simpel Forøgelse af Aks-
lerne paa den treakslede Vogn med een yder
lig,e:re, men derved 'at man paa en. vis I Maade 
for�necle to toakslede Vogne. 'Et Forbillede 
havde man i Godsv,og:neme, som ,tjente til 
Tr:ansport af Træstammer. Man læssede nem
lig ikke saadanrne Stammer paa 'en etnkieilt Vogn, 

, dog ikke just for at beskytte dem mod Slingre-. 
bevægelser, men for at ·forhindre, at de ved 
Kørslen ad Kurver, med deres Ender ragede 
1.1dci1 for Grænserne af dein frie Profil for Køre-' 
tøje,rne, og :5aaledes muligvis kunde støde mod 
Bromure eller andre Tog, en Grund, ·cter, for
ø,1rigt nøjagtig paa samme _Vis spiller en Rolle 
ved de lange P.ersonvogne. Main læssedej.v:ært
imod de lailge Træstammer saaledes, at de' 

, med deil'e's End.er kom til at ligge paa en særlig 
l.illP V,ogn. (Fig. 4) Befæstig,elsen af, Stam
me,rne- paa Vognen er saalede�, at denne som 
det passer kan dr,eije sig under dem i Spor
knrverne. Nøjagtig saaledes anbragte man 
'Gennemgangsvognenes lang1e l{asse:r med hver 
Ende paa en, lille særlig Vogn. Dem:he Vogn, 
som kan dreje og bøje sig under Ktassen n�op 

Lokomotiv/ørerne: Valzt blev 
. G. 0. F. Lund Gb . .  , ., ............ . 
G. Høegh, Kb ......... , ............ . 
C. Voigth, Ng ..............•....... 
A. Strand,' Ar. ................. .' .. :.
C. Anders·en, Str ........... : ....... . 

E)erefter havde 

449 St. 
397 "
363 "
352 
326 " 

Alf. �Olsen. Hg. �-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 " 
C. L. Christiansen, fa. . . . . . . . . . . . . . 237 
N. f. Schilling, Ti... . . . . ... . . . . . . . . . 214 " 
N. P.Wendelbo, Ab . .. ,., .. ,.: ..... -205 " 
C. A. Lillelund, Kø ......... ·. . . . . . . . 2 " 
H. Eriksen, Gb.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 " 
A.- Madsen, ,, ............. �...... . I " 

12 Stemmesedler var blanke, 4 kasseredes. - Afgivet ialt -
571 Stemmer. · _ ,. ' 

Lokomotivfyrbøderne: Valgt blev, 
, . L. C. Christensen, Gb . ...... : ..... . 

S. Sørensen,· Ar . ... : .............. . 
M. F. Appel, Str. . ........ ' ........ . 

· R .. M. Rasmussen, Od. . . . . . ...... . 
N. L. Hansen, fa ................... . 

551 St. 
524" 
403" 
397" 
382" 

Derefter havde 
A. Endersen, Ge .... '. . . . . . . . . . . . . . . . 363 " 
V. Heftholm, Ab .................... 343 " 
Vil!. Peters�n. Kø ....... ;........... 314 " 
V. Jørgensen, Ro .................... 257 " 
H. P. Christensen, Ar ....... ., ...... ' •' 5 n 
J. J. Andreasen, Ar............ . . . . . . 5 " 
Th. Nielsen, Ar., .. ;.................. 4 " 

. C. E. A; Rasmussen, Ar,............ 1 ,, 
P. Sessing, Sg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J, ,, 

35 Stemmesedler var blanke. 
Afgivet ialt 777 Stemmesedler.
. . ' 

Kjøbenhavn i Juni 1918. ' 
Paa forretningsudvalgets Vegne 

Rich. Lillie.,. 
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Sikkerhedskommissionen. 

Vedrørende Va c u u m  b r e1 'm s e n  stilles Forslag 
om Bremsens Ombygning til hurtigvirkende ·Bremse, 
og de Undersøgelser som i saa Henseende er paabe
gyndte, ønskes frem�kyndecle. Som Mangler ved den 
nuværende Bremse anfører Kommissione�, at den vir
ker ujævnt, i det Bagenden af Nutidens· store Person
tog baade bremses o�· løses for sent i forhold til Loko- · 
motivet, at den Tid, som meclgaar til -fuld Bremsetryk 
gennem hele Toget opnaas, er for stor, og at den }øses 
for langsomt, men Kommissi.onen anfører samtidig, at 
den automatiske Vakuumbremse nu· i 20 Aar nar været1i Brug her i Landet og gennem dette betydelige Tids
rum har den praktiske Erfaring stadigt kunnet fast
slaa dette Bremsesystems Driftssikkerhed, og der fin
des derfor ikke at være Anledning til nu at foresl,aa en 
Fora119-ring af Bremsesystemet'; samtidig paapeges det, 
at Sfatshanernes automatiske Vacuumbremse ingen-· 

� sinde !�ar svigtet. 
Nødbremseindretning foreslaas derhos anhJ.1a,g,t i hver 

Kupe eller Vognafdeling, hvortil rejsende har Ad
gang, samt i Togførerkupeerne i nogle af de nyere 
P,ersonvognstype�, idet Bremsehanen ikke betragtes 
som en fyldestgørende Løsning i denne Henseende, og 
af Hensyn til, at man i Tilfælde af Koblingsbrud sav
ner Midler til at standse Vogne, som løber bag den 
ba,geste Bremse, anbefales en Rege1 'ror, at_ der i intet 
Tog maa løbe Vogne, 9-er medfører P,assagerer,. bag 
den bageste betjente Bremse, 

For T o g o p v a r m n i n g  e n s  Vedkommende fre11'
sættes kun Forslag til ved Indførelsen af en tæt Varme-

- kobling at ·forebygge Dampens Udstrømning fra Varme1
ledningen, hvilken hindrer Lokomotivføreren i at op
f,atte Signaler fra Perron og Tog, og er generende for

·Publikum, som hyppigt ,har Vanskeligh<:d ved at se
-Dørhaandtag og Fodtrin.·

Af Hensyn til H j u l e n e s  mindre1 heldige Stilling
i Spor med ældre, ven(\te Skinner anbefales det at
Brugen af vendte, lodretstaaende Skinner forbydes,
hvorhos det tilladte Slid pa,a Lokomo,tivernes Hjulringe
bør, formindsk�s, da Hjulkransen kan gaa ned i Laske,
boltene, naar, et stærkt slid't Spo; bef.are's af Lokomo
tiver med s•tærkt slidte Hjulringe; endvidere bør det
undgaas ,at "oppakke" Hjulringe ved Fastlægningen.
Fo'r Vogne foreslaas mindste Hjulrin.gstykkelse for·
Hurti,gtogsmateriel sat op til 30 mm.

Vedrørende T r æ k- o g  S t ø d a p p a r a t e r  frem
sættes Forslag om, at Truckvognene forsynes med Ba
lancebuff.ere og at de ældre Enkelt-Trækkroge paa
Lokomotiv;er og .Vogne udveksles med andre, der til
lader Dobbe}tkoblin.g af alt Materiel, hvorved Lok'.omo
tivernes ,Trækkæder bliver overflødige. Angaaende
Koblings.arbejdet, oplyser' Betænkningen, at fra 1910
-11 til 1915-16 er 23 Tjenestemænd kommet til Skade
under dette Arbejdes Udførelse, og 13 af disse Ulykkes
tilfælde medførte Døden. Paa Grund af Afhængig
hedsforholdet til Udlandet vil Statsb�nerne jo imid
lertid ikke være i Stand -til at indføre automatisk Cen
trallliobling. 

Vedrørende Materiellets F j e d e r o p h æ!_n gning 
anbefales det, at aUe Tendere og .vogne forsynes med 
Stoppere over Fjedrene fo�· saa vidt saadanne ikke alle
rede forefindes, at san;me Fjedertype altid fr�mstilles. 
ens i Henseende til Pilhøjde og Bæreevne, samt at 
Grænsern·e, indenfor hvilke de fo�skellige Vognfjedre 
tør anvendes, drages saa ,snævre, at Fjedrene i til
strækkelig Grad kan v,arieres efter de forskellige Vogn
typer. · N'o.gle af Kommissionen' foretagne Undersø
gelser af forskellige Sporafløb af Godsv,ogne har nemlig 
givet som Resultat, at unøj,agti,ge Fjedre i Fo,rbindelse 
med Unøjagti,gheder i Sporet kan foraarsa-ge Spor
afløb. • , 

Vedrørende M a k s i m a 1 h a  s t i g h e 'd e n  foreslaas 
følgende nye Regler gennemført: 

Lokomotiver Litra E og G 45 km. i Timen, 
Lokomotiver Litra Hs 25 km. i Timen, 
Forspandskørsel 80 . km. i Timen, 
Maskiner med Tenderne koblede· imod hinanden 60 

km. i Timen, 
Vogne med Akselafstand under · 3,0 m. sam Sne

plove, Broprøvevogne o. fl. a. Specialvogne 45 km. i Timen, 
me·dens der ønskes fastsat en særlig ikke nærmere ·an
givet Grænse for den Hastighed, hvo-rmed ældre og 
svagere Vognmateriel maa fremføres. Imellem To
genes Maksimalhasti-ghed og deres Grundhastighed 

' ønskes dernæst fastsat et bestemt Forhold - efter 
Kommissionens Skøn bør Maksimalhastighed.en ikke 
fastsætt�s højere end 10-km. i Timen over Grundhastig
heden. E1idvidere paapeges, at Bestemm�lsen om, at 
Toghastigheden ved Krydsning og Overhaling . ikke 
ipa.a overskride 45 km. i Timen, ikke altid ,overhol-
des. 

;Bestemmelserne for T,o g e n e s  H a s t i g h e d  o g  
V æ g t foreslaas ændrede. saa1edes, at Togenes levende 
Kraft vokser nogenlunde jævnt med 1'•ogvægt og Hasti�
hed, og for Sti,gningsforholdet 1 :100 ønskes af Hensyn 
tiI Trækapparaterne fastsat en mindre Maksimalbe
lastning end 800 Tons. Kommissionens Ønsker gaar 
med Hensyn til dette Spørgsm�al i Retn'i:ng af hos
staaende T::i-bel: 

Maksimalhastighed Akselantal Vognvægt 
km Tons 

i■dtll 40 120 800 

41-:lO 100 750 
51-50 80 600 

61-70 70 525 

71-80 60 450 

81-90 50 375 

91�100 42 320 

For T o g f o r mer i n g e n s  Vedkommende maa 
Kommissionen - paa Grund af Sagens Betydning -
anse det for absolut nødvendi-gt, at der snarest muligt 
gives bestemte Regler for ensartet 1:ogsammensætning, , 
hv•orved -foruden MaterieUets Vægt tillige dets • Mod
standsevnl_') mod Sammentrykning bør tages i Betragt
ning. Særlig ,anføres, at, Truck-Kupevogne ik!fe bør 
indsætt� foran eller imellem Truck-Sidegangsvog11e 

• 

.. 

\ 
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i de hµrtigste Togarte.r. Den af Takstlovens Bestem
melser om 1etrordærwetge Varers Be:·ordring i hurtige 
Persontog følgende , Benylte1se flf Godsvogne i disse 
Tog_ anses ikke forenelig med Sikkerhedshensynet. 
En Ændring af dette Forhold anbefaler Kommissione� 
indtrænflende, idet• man henviser til gentagne Spor
afløb af lette ·toakslede Vogne bag i Hurtigtog. 

I et særligt Afsnit1om Uh e 1 d o g  F e  J 1 ,ved M a-
t e r  i e 1 1  e t  har Kommissionen tilvejebragt en uc11'0r- -
lig Statistik over de forskellige Arter af Uheld med 
Materiellet, men disse giver kun Anledning til . for
næ n.te Forslag 0111 , Oppakning" af Hjulringe og 0111 
disses J\Iindste'tykkels� samt enHenstilling om, at Tog
stammer i større l'dstrælrning vakuumprøves, ini;len 
de sættes til Perron. 

at der træffes Bestemmelse om, at Toghastigheden 
under Passager af Stati_onsornraader, hvor C�ntraL 
aflaasningen er - i Uorden, ikke rnaa overstige 4,'i km. 
i Timen, hvorimod det tillade�, at den frie _Bane paa 
begg� Sider af Stationen befares med den køreplan
rnassige Hastighed 
. ·,, 

' ' 

at det bestemmes, at Toge'n�. naar Stationens Cen
tralafl_aasning_ er susl)enderet. skal rangeres ind ._aa 
S.tationen - i alt Fald -fra Jnd�angssporskiftet -· i
saadanne Tilfælde, qvor Talen er om Stationer med
mere komplicerede Spora-n@g.

/ 
-

at Anvendelse af :Niastelignalet K,ør frem" til Stands-, " -ning af gennemkørende Tog, der· skal have overrakt 
Fribaneordre, gøres ·betirtget af, at fri Ban'e allerede 
er erhvervet, 
,..-

-!I"' 
-Om Hj-æ l pe- o g  Ain b u\,;,nte m a t e r i e l l e t

anfrJrer Ko;,1missio1Jen, at delte i\liaterieI ved Bram
minge-Ulykken bestod sin Prøve paa· heldig Maade -
kun, stilles der Forslag om Anb,ringeJse af en j(raftig 
Økse i Sidegangsvogne, og Ildslukningsapparat i de 

Blandt de af Auditøren behandlede Sager findes 39 
Tilfælde, der k�n henføres til mangelfuldt Togvejs

., eftersyn. I 29 af disse Tilfælde forelaa fejlstillet Spor
,skifte,i 10 Tilfælde alene_ B�1emring af Togvejen, 

· Vogne, der opvarn,i_es' fra eget Ildstedi' orn Organisering
, af hurtig Tilka1dels.e af Lægehjælp langs alle Bane

l_inier., samt om, at Uddar\.neisen i Behandling \af syge 
og saarede udvides til ogsaa at omfatte Kursus for 
Portører· ,og Lokom:otivperso,nale, saa1edes at hele 
Statsbanernes Driftspersonale er uddannet i at bringe 
den før:ste Hjælp, 

Af den førstnævnte Gruppe dref ede ;2 Tilfælde sig 
om Indstilling af en for paagæld_ende Tog ikke bestemt
Togvej, der --var 'fri, De 27 (_)vrige Tilfælde vilde alle
have kunnet afv[Erges ved Centralsikr-i_ng efter Orn
stændighedern� i Forbindelse .. ined AnbringeJse af Ud
kørselssignal eUei· ' simpel mekanisk Sporbesæt-

- telsesspærre. Hvis Centralsikring 1havde været gen-
I Anledning af Dansk Lokomotivforbunds-Forenings 

Hen".endelse angaaende 1 - M a n d  s - B e· t j e 11111 g af 
Ranger maskiner I udtaler Kommissionen, at den gæ1-,'.
dende Ordning har bestaaet og virket tilfredsstillende 

nemført i det af 'Kommissionen foreslaaede Omfang,
vilde 2 af Uheldene havde været afværgede ved Cen-
• "'I .. ' \ 

tra]aflaasr!Jing, 3 ved Anbringels.e af Udkørselssignal

i en lang Aarrække:, hvorfor Kommissionen ikke_ •i de - . 
foreliggende Erfaring�r finder Grundlag for at fore
slaa nogen Æ!ldring heri. ,,, 

qg 9 ved Anvendelse af SporbesætteJseisa!dparat, 5
af Uheldene forefaldt paa-Stati,oner, der normalt har
Sikringsanlæg, som imidlertid var ude, af Brug paa
Grund ,af Spornrnlægning. Endelig forefaldt 8 Til
fælde pa:a saadanne Anlæg, - h_vor mekanisk Sikring
efter, Kommissionens Standpunkt kan undla'_des. Disse,
sidste Tilfælde falder for en væsentlig Del paa Side-.
baner med en maksimal Toghast,ighed af 45 km,
Timen og har ikke medført ..alvorligere JJheld. _ ..

Ved R�ngering til ag fra Færger· er det paabudt, at 
, en Portør, der ·er kendt med de Ma'nipulationer, der 
e1; nødvendige for at kunn·e bri11ge et Lokomotiv til 
at �tandse, skal tage Plads i Lokomotivets Førerhus 
for at kunne træde til i Tilfælde af, at Ifangerføreren 

- pludselig s rnlci.e fa� Forfald; de( er saaledes i'k)rn til
)adt at køre_ til eller fra Færge med kun� Rangerføre
ren 1:iaa LJ:,omotivet. · Kommissionen formener, at 
denne' Fon111staltning er fyldestgørende, saaledes at 
det il(ke set fra et Sikkerhedsstandpunkt er nødven
-digt at træffe Foranstaltninger i denne· Henseende. 

Trafil<tjenesten. 

Kommissionens Forslag med Hensyn til T r a f i k
l .i e n e s  t � n er kun faatallige - de gaar ud paa 

at Belysningen af Statsbanernes Stattoner forbedres 
af I-j'en:5yn til et paalideligt Togvejseftersyn, og at 
il(ke alene Togvejens Sporskiftelygter, men ogsa.a Lyg
ter i Dx_Jrningssporskilter l'0r Togvejef1 holdes tændte i 
;\forke, 

at StationsbestY.reren, hvor der indenfor· S,tatiori:i
c,n-iraad,et findes bevogtede Oyerkørsle1', gøres med
ansvarlig for, at Bevo!gtntngspersona1et er til' Stede, 
eYenti.1e1l al der er lukket, for vedkorn�11ende Over
kørsel, 

Af de 10 Tilfælde, i hvilke Togvejen vel 'var ret-·
stillet men ikke fri vedrører det ene Indkørsel p,aa,

' ' - t' ' 

besat Togspor under saadanne Forhold, at Fejlen kun
kunde mekanisk -afværges ved Hjælp af den··' seiv;
virkende - Sporbesættelsesspærre. 4, � Tilfælde vedr.ørei
Henstaaen af Vogne i vedkommende Hovedspor under 

· Togindkørsel. 'I 3 af disse Tilfælde drejer" det sig om 
Vogne, afhængte i Hovedspor af et tidligere Tog, d,et
fferde drejer sig om .en i Hoved':)}oret udrang01'et
Vogn,, Man har søgt at værge sig II}'od saadanne_ Til
fælde ved e,n BesternrneYse om, at Togene ikke maa
afhænge Vogne i Hov'edsporene uden Station'sbesty
rerens Tilladelse, I det" ene af de omli.andiede'Tilfæld'e
var Vognen iøvrigt a.fh:engt uden ��adan _"tilladelse.

Mellem de resterende 5 af de 10 T_ilfælde findes et,
der vedrører manglende frispor ved' en paa et Skraa-
spor anbragt Godsvo.gn, og to� v{ldrørende He:hstaaen

,.,af Varetro!jer i- Tog.vejen, Tilfælde af Uagtsomlied, 
soin aldrig ganske v.'l kum;ie undgaas, -medens det 4. 
vedrører Fremrykning udover Frispormærket af det 
først ap.kømne T•Qg red en Togkrydsni!lg,_ Det .5. o;g 
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sidste 'Tilfælde var en Følge af en misforstaaet Sig
,, nalgivning under Rangering. 

Vedrørende/R ang e r  i n g e n  foreslaas udstedt For
bud imod Rangering m·ecl Stød .m o cl Vagne, hvori fin
des rejsende. For Rangering fra o-g til Færger f,ore-
�au · 

at 'der ikke maa rangeres i Land "rra }'æl'gerne med 
et større Vognakselstal end 36, 
, at ·Bestemmelserne om Bremsebetjening forandres. 

at . der ved Rangering med Vogne, hv.ori findes 
Post- eller Tolcltjen.esternæncl, · højst maa være to
Vogne - ialt 4 Aksler - foran, henholdsvis bagved 
cle1i' betjente Skruebremse, og at disse Vogne ikke 
maa be11yftes af Tjenestemændene, 

at Færgevogne kun regnes· lig 1 og ikke 2 Skrue-
bremser, 

'· · 

,,,at· Vakuumbreinsen ved Rangeri:1;1g til og. fra de en
keltsporecle Færger af Person-, Post- og Hejsegocls
vognjl benyltes som Supplement til den paabudte 
Skruebremsebetjening, og 

at der ved Ombordsætning af V,ogne paa' Færgerne 
aldrig tillades en større Krængningsvin kel end 5,0. 

Med Hensyn til K ø r  s e J p a a H a v n e  b a n e r
iJ?-dstiller Kommissionen, 

at det ikke tillades. at Vogne fremføres uden Ma
skine paa Havnebaner, hvor Faldet overstiger 1 :lOO, og· 

al Bestemmelsen om, at den nederste Vogn paa 
Havnebaner med Fald over-' 1 :200 ved opkørende Tog, 
naar den ikfre har Skruebremse, ,,saavidt muligt" skal 

. have betjent Haandbremse, ændres til, at Vognen a 1-
t i cl skal have betjent Haandbremse. 

Af e11 foreliggende Auditørsag angaaende V,a g t
t j e n e s t e  n ta-ger. Kommissionen -Anledning til at 
fremsætte den Anskuelse, at der tiltrænges en Bestem
JTielse, hvorefter den, der har V.agt paa Stationen, ikke 
maa forlade denne, før Afløseren er mødt - eller, 

, hvis ingen A,.fløser skal møde -, ikke uden· han for
inden har meldt sig hos sin nærmeste foresatte for 
at faa Lov til at f9rlade Stationen. 

Under' sin Omtale af D o b b e 1 t s p o r e t s  B e t  y cl
.n i  n g f o r  D ri f t s s i  k k el' he cl e n  udtaler Kom
missionen, at enkeltsporecle Banestrækninger med 

' stærk Trafik i rette Tid bør ombygges til dobbelt
sporede. 

Et.'afgørencle Vidnesb:,r,i om, ,,L en Banestræk Li,:g 
er, overbebyrdet, foreligger - udtaler Kommissiqnen 
-- naar det viser si-g, at den planla-gte Togga�1g, selv 

. under ordinær Trafik, kun kan gennemføres med sta- · 
dige, b'etYdelige Forsinkeiser. Overbebyrdelsen har 

.nemlig til Følge, at opstaaencle Forsinkelser i Tog
gang;en ikke t ilstrækkeligt kan udlignes, men i Jene
rende Grad vokser ener overføres paa andre To,g gen
nem Ktyclsninger og Overhalinger. J)et vil da stadigt 
vise sig, at -Kørepla11en i vidt Omfang ikke kan over
holdes, Det influrerer · imidlertid stærkt paa Drifts-
sikkerheden, idet de af Uregelmæssighederne i Tog-
1.!_angen 11ødvendiggjorte- Kryclsningsforlægniner bli
v�cl ta_lrigere og kræver at blive ordnede samtidigt med, 

at Stationernes Arbejde i det hele ofte ✓n være for
ceret Togforsinkelte og deraf følgende Forandring 
i Toggangen betyder i og for sig altid en Fonnind
skelse· af Sikkethedsgraden, idet Forandringer, der 
f9rudsætter Kon,espondance mellem Stationer og Tog., 
uundgaaeligt og selv med det omhyggeligste 
TogreglemeJ1t aabner Muligheder f-o,r Misforstaaelser 
og Fejl og saa1ecles indfører nye Fejlkilder. Det vil 
ses, at" dette Forhold paa Strækninger, hvor Arbejdet 
er stort og forceret, og Krydsningsforlægni11gernes An
tal bliver stort, kan blive af afgørende Betydning for 
Bedømmelsen af,. om, Togsikkerheden paa vedkom
mende Strækninge1· er tilbørligt betrygget, Et prak
tisk Eksempel' vil illustrere dette: Under Juletrafikken 
1905 matte h1øreplanen paa Strækningen Strib-Ny
borg lægges saa1�cles Natten mellem den 23. og 24. 
December at 3 Eksprestog fra Nyborg maatte krydse 
undervejs' med 5 EksJJrestog fra Strib, hvilket atter 
medførte 15 Krydsninger paa Banens 13 Kryclsnings·
sta tioner, Der opstod meget store Forsinkelser med 
deraf føl;gende talrige Krydsningsforlægninger, og det 
turde være umiddelbart indlysende, at Knivene til 
Personalets Paapasseli,ghed under slige Forhold let 
bliver. anspændte udover det forsvarlige. 

Det maa saaledes siges, at det er af væsentlig -
eventuelt ganske overvejende - Betydning for Drifts
sikkerhc,h•;1, al cnkcilsporcdc Banestrækninger med 
stwrk Trafik i rette Tid bliver ombyggede til dob
beltsporede. , Det maa herved tages i Betragtnin-g, at 
Ombygningsarbejdet tager en rum Tid, hvorfor Tids
punktet for · 'dets P,aabegyndelse ikke bør udskydes 
for yderligt. 

Dyrtidstillæg. I. 

Tun_gere og tunge're føles det Tryk Dyrtid�n 
lægger paa Tjenestemændene og som Tiden 
gaar, udtømmes alle de Hjæilpemidlef', Tje
nestem�llldene muligvis har haft at ty til for 
at kunne komme igennem, fordi at Stateln ikke 
i tilstrækkeligt Maal har villet imødek;omrne 
de fremsatte Krav, men Gang paa Gang p'aalagt . 
os at bære en forholdsvis stor Part af Dyr
tidens Byl'der. · Men lrn kan Tjenestemændene 
ikke mere, der er faktisk Nødstilstand i Mas
ser af Tjenestemandshjem. Rigsdag og Rege
ring maa træde hjælpende til for at holde disse 
oven Vande og, hjælpe paa en saada:n Maade, 
at det kan mærkes. Forholdet er i Virkeljg
heden det, at med de Lønning:er plus Dyrtids
Tillæg Tjenestemændene - selv med .ni.ange 
Aa'rs Tjeneste - .for Tide:n oppebær,ei�, slam· 
cte' langt under det, der i Øjebliklrnt bydes de 
Ekstramænd, der antages ved Banerne og s9m 
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k.un ka'Il sættes i Arbejde und€!r Ledelse, alt
saa til ikke selvstændi� Tj eneste. 

Det erkendes da ogsaa fra alle Sider, at de 
Lønninger, Tjeinestem�ndene for Tiden oppe
bærer, er ganske utilstr,æi,kk,elige, og d� er
kendes, ogsaa, at de allerede var det i 1914. 
Ikke destomindre kræ\"es det dog stadig, at 
Tjenes/tJe/mæi11:dene skal bære sin Part af Krigs
stigningen uden at man dog har fundet det 
betimeligt paa •en eller anden Maade, f. Eks. 
gennem , et midlertidigt Lørntiliæg, at erstatte 
det, Tjenerstemæ:ndene ll,lainglede I i 1914," saa
ledes ,at ·denne var paa H�jde m:ed Situatio
nen:, åa Krigen brød ud. Dette har ae bevil
gende Myndigheder 'ilike ment' der var An
ledning Hl, ti;,ods ge:nta,g:ne Henvenåelser der
om. Da det nu engang er uomtvisteligt, at 
Tjenes:temælndem.e aUer-ede forinden Krigens 
Udbrud var meget daarligt stillede, har det 
været ganske meningsløst at stille det Forlan
gende til Tjenestemænde[l'eJ at de skulde bære 

deres Del ar Prisstigningen, med andr,e Ord 
burde vore Tillæg i ganske anden Grad end 
Tilfældet har været have fulgt de opadgaaende 
Priser. Tjenestemænde1ne har selv, som de 
beskedne, Me!npesker de er, ikkie tidligere for
forlangt dette; men den Tid n�mer sig mere 
og :mere, hvor man maa lægge Beiske�enhe
den· til Side og kræv:e fuld Erstatning for d.e 
Beløb foruden ,for de Savn de har maattet 
paalæ,gge sig; thi de Krav, der nu melder sig 

_ i Hjemmene, efter i Aar,evis ·at være skubbede 
til Side, maa nu �pfyldes, ellers gaar Hjem
mene ,11,edetn om o_g hjem. - Det skulde main 
da ogsaa mene, at saav:el Regerin.g som Rigs
dag kunde bringes til· at forstaa og at de Q.U, 
i Lighed med, h.vad der sker i Norge· og Sver
rig, ogsaa vil imødekomme Tj,enesterruendeines 

· Krav, saaledes at de i nogen Grad kan komme
, paa lige Fod med andre Men'I?,esker og atter
faa ·bragt Hjemmene paa Fode. � Man hører 
jo daglig qlandt de Me®eisker, man færdes 
melle,!ll, hvor vanskelig det er, hvor umuligt 
det er at komme igennem med de smaa Penge 
de har mellem Hænder og det skulde1 dog ikke 
gerne komme dertil; som det oplyst,es paa et 
Møde af Tjenestemænd i Stockholn1 den 10. 
Juni i Aa:r, hvor -en af Talerne illustrer1e<;le 

den Nødstilstailld, der fandtes bla:ndt 'Statei.Js 
. TjeneS/�0!m�nd med at OJ>l�se et Citat af en 

• 

Norlandsk Distriktslæges Tjenesterapport, 
hvori det hed: ,,Underernæring synes ikk,e at 
være forelmmmet i Distriktet, undtagen i lllogle 
Statstje:nes'l:!epnænds· Familier." - Vi troT at 
vide, at allerede nu er 'mang;e Tje1nestemæ1nd 
undere:rnæ1rede; .men det vilde d�g være for 
galt, orh Rigsdag og Regering først skulde have 
saadanne Rapporter i Hænde forindm'J. de be� 
slutter sig til at bevilge de fornødne Midler 
til Tjenestemændene. - -· -

Centralorganisationen har u:nder 29. Juni 'til
stillet Regeringen følgende A,ndragende: 

Told- og Trafiketaternes Centra1organisation for 
Embedsklasserne tillader sig herv�d at andrage. Re
gedngen · om, at der maa blive fremlagt Lovforslag 
om Udbetaling af yt Supplement til Dyrtids.tillæget 
for indeværende Aar, saaledes at_ der udover det 
alt bevilgede, der· kommer til Udbetaling den 1. Juli, 
og 1. Oktober, yderligere bevilges et Tillæg i August, 
i November og i December, hver af Størrelse som 
de nuværende Kvartalsudbetalinger. Dette Supple
ment bør ogsaa komme de Tjenestemænd tngode, 
som ved den n'uv�rende Indskrænkning (over 6000 
Kr. i aarlig Indtægt) er afskaarne fra at faa Del 

·� i Dyrtidstillæget_ Denne Indskrænkning har altid
· forekommet Organisationen urimelig og almin

delig Retfærdigµed kræver nu �ens Bortfald.
Motiveringen til dette vort Andragende søger vi

i de stærkt forværrede Prisforhold, om hvilke ogsaa.
Statistisk Departements Prisstatistik bringer forsat
iBud. Vi sl�al saa1edes henvise til, at Departementet
ved sine indtil Februar d. A. førte samlede Op
gørelser er kommen til. det Resultat, at Prisstig
ningen siden Juli 1914 paa Fødevarer andrager 75
pCt. og paa d<: øvrige Husholdningsudgifter ca. 60
pCt. Overfor den samlede beregnede Prisstigning
af 66 pCt. forslaar et Dyrti:dstillæg som det sidst
bevil,gede af 600 Kr. rrleget- lid_!, og Organisa,tionen
mener at have holdt sine Krav indenf.or beskedne·
Grænser ved at fremsætte nærværende' Andragende.

:Betegnende for den fortsatte Forværring i Pris
forholdene er den af Departementet bragte Oplys
ning, at den y d e r 1 i g e re Prisstigning i Halvaaret
Juli 1917 til Februar 1918 andrager 230 Ki:-. paa � et
1,Budget af 2000 Kr. Siden da har Stigningen yder.
li.gere tilspidset sig I paa en for' de 'fastlønnede· al
vorlig Maåde og saa vidt man kan skønne er· der
ingen Udsigt til Bedring eUer Forandring 1-}eri, og
vi n;iaa navnl1g hen1ede Opmærksomheden paa den
meget trykkende Stigning paa alle Beklædningsgen
stande.

Vi vil haabe, at dette Andragende vil faa 
en god Behandling i Rigsdagen, og det maa 
imøde kommes; men alligevel skulde det ikkie 
forbavse os, om man paa sædva:nli_g .Vi§, som 
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f. Eks. forrige Aar, meddeler Tjenestemæn
dene, at det Al11dragende kan man ikke, bevilge,
fordi det ligger udenfor Rammerne af Rege
ringetns Politik og at der ikke kan være Tale ·
om noget Supplemetntstillæg forinden alle 4
Tillæg er udbetalt i }\ar. ----;- N aa, , vi haaber
imidlertid _paa en god Gang gennem Rigsda
gen for ·dette Andragende, vi haaber ikke, at
der skal den Slags Rapportbemærkninger til
for at gøre det .begribeligt, at der maa tagies
ganske anderledes imødekommende paa Tje
nestemændenes Krav om Hjælp end hidtil.

En Forespørgsel. 

Medlemmer af det kons,ervativ,e Parti i 
Folketinget har i Fredags den 28, Juni a:nmetl.d t 
fø.lgende Forespørgsel: 

"Hvorna.ar agter Regeringen at forelægge 
Rigsdagen Forslag til Lov· om Forhøjelse af 
det for indeværende Aar tilstaaede Dyrtids
tillæg til Statens Tjenestemærnd, og agter Re
geringen samtidig at -udstrække Dyrtidstillæ!-

. get til at omfatte saintlige Tje111estemænd." 
Som vi ande,t Steds i Bladet har· meddeU, 

har Centralorganisationen indsendt Andra
gende til Regeringelll om Supplementstillæg, 

· det kan derfor blive interessant at s,e, hvor
ledes Regering,en og Rigsdagen vil· lage paa
Sagen nu.

Som en flatterende Illus-lratio-:n til dette staar
den i Dagspressen i forrige Uge fr.emsatte
Meddeleise om et Forslag fra 'Kjøbeqhavns
Magistral til en midlertidig Lø.nreform, hvor
efter der ydes de kommunale Tjernes.te�æ:nd
et Tillæg t il den ordinæ1·e Løn af 25 pCt., rent
bortset fra de Dyrtidstillæg, som tidligere er
ydet, pen:ne Ordning, der paa Forhaand skal
være tiltraadl af samtlige Grupper i Borger
repræsentationen, betyder en Merudgift af 5
-6 Millioner pr. Aar. Forslaget behandles
den 2. og 4. Juli og kan formenUig �en tes
vedtaget 4. Juli. De kommunale Tj,enieste
mænd vil derefter en Gang i Juli Maaned faa
udbetalt Beløbet for Finansaarets først,e 4 Maa
neder ... Der 1er fra socialdemokratisk Side gjort
visse Betæn15eligheder gældin:de med He�1lsy111
til den højere Lø.rirningstrh1.

Der er formentlig ingen Gru:nd til at tvivle 

paa at Sagen gaar i Orden, og' de kommunale 
Tjooest�æ:nd ka:n af den Grw1d glæde sig til 
at faa en haardt tiltrængt Hjælp i dentneJ van
skelige Tid. 

pel}. om taitc Forespørgsel faar ogsaa til Bag
grund, den, naar dette læses, forme'ntlig af 
hele Rigsdagen vedtagne Forhøjielse af Rigs
tl'agsmændenes Diæter. 

Dette Forslag har haft ffil let Gang g:ei'nll.1!em 
Rigsdagen og: vi kan meget godt se, at For
højelsetn er betimelig, lad os da haabe, at For
staaelsen ogsaa er v10kset for Tjenestemænde� 
nes ;meget vanskelig,e Stilling, at de nu kan 
se, atd �r er virkelig Nødstilstand, i hv1eii Fald 

. blandt Trafiketaternes Tjene1st,emæ111d, som nu 
paa 11te Aar lever paa den nugælde111de Løn

ni'ngslov, saaledæ·· at saavel Forespørgslen som 
det af Centralorganisatione111 indsendte Andra
gende faar en velvillig og imødekommende 
Behandling i, Rigsdagen. 

Der etr altsaa nu et J;.,yspunkt i Mørket for 
de kommunale Tjenestemænd, ogsaa Rigs
dagsmændene kan glæde sig over døn 50 pCl. 
Forh.øJeise af Diæterne, de saa nemt har faaet 
bevilget. Skal Statens Tjenesleg1ænd da· allige
vel være Stedbørn? 

Det haaber vi ikke! 

Lokomotivførerprøv�-

'.fil den i April d. A. afholdte Lokomotivførerprøve 
indstillede der sig ialt 109 Lokomotivfyrbødere, hvoraf 
efternævnte opnaaede Karakteren "bestaaet": . 

J .. P. E. Mortensen, Struer; H. C. Ries, Esbjerg; K. 
M. Nielsen, Struer; P. Møhler, Holstebro; J. E. Frede
riksen, Kbhvns. Godsbg.; A. A. Olsen, Korsør; O_
A. Petersen, Ribe; A. J. A. Haarbo, Aalborg; 0. S.
Fisker, Kbhvns. Personbg.; V. A. Jørgensen,. Kbhvns.
Godsbg.; P. G. 0. Netsp, Østerbro; T. G. Meng, Kbhvns.
Godsbg.; P. C. Jensen, Østerbro; A. C. Bonnde, Aar
hus H.; C. C. F. M. Frederiksen,· Aarhus, H.; A. Helt,
Sk,anderborg; P. K. Christensen, Struer; M. M. Mik
kelsen, Aarhus H.; K. Kristensen, Langa.a; H. M.
Jeppesen, Korsør; N. P. Stevn, Aalestrup; K. A. H.

Sønderkøge, Østerbro; N. ,P. Vejrup, Nyborg; J. Bej
sen, Kbhvns. Godsbg.; C. A. Olsen, Kalundborg; H.
F. P. Gliim, Helsingør; C. A. Olsen, . Roskilde; J. P.
Jakobsen, Brande; M. B. Nie1sen, Kbhvns. Godsbg.;
J. K. Olsen, Korsør; H. C. Christensen, Kbhvns ..
Godsbg.; 0. H. Carlsen, Kbhvns. Godsbg.; A. N.

_ Libner, Kbhvns. Godsbg. ; A. Andersen, Korsør; A. L.
Wedebye, ThiJted; K. K. A. Nielsen, Nyborg; H. L.
Petersen, Nybor.g; R. H. A. J-{. Larsen, Kbhvns. Godsbg.;
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R P. F. Olsen, Thisted; A. -Larsen, Kalundborg; J. 
A. Kje�dsen, Aarhus H,; M. J. Hansen, Nyborg; C.
H. Gjørtsvang, Østerbro; 0. G,. D. Larsen, Kbhvns.
Godsbg.; H. A. E. Johansen, Viborg; H. P. Christensen,
Struer; M. A. Kristensen, Nyborg; J. P. M. Laursen,
Esbjerg; H. A . .J. Christensen, Struer; A. C, Oe,st
Jacobsen, Iforsør; C. P. Christensen, Kbhvns·. Per
sonbg.; S. A. Andersen, Nybor,g; M. K. R. Diech, Ny
bor,g; H. P. Klingsten, Esbjerg; S. A. M. H. Schow, 
Thisted;· H. Nielsen, . Nyborg; C. C. Christoffersen, 
Kbhvns. Godsbg.; A. C. Hansen, Kbhvns. Godsg.; T. 
H. Petersen, Roskilde; V. Jensen, Gjedser; 0. P. Flens
borg, Struer;. N. P. T. Nielsen,· Aarhus H.; A. H. 
Sørensen, Struer; P. Pedersen, Helsingør; C. M. Tho
masen, Gjedser; V. Jørgensen, Slagelse; P. K. Storm, 
Esbjerg; N. P. Nielsen, Korsør; T: Nørgaard, Langaa; 
A. P .. M. Olesen, Måsnedsund; J. 11f Andersen, Struer;.
C. · M. Søby, Aarhus H,; A. V. Andersen, Aarhus H.;
J .. 4,:. Mikae1sen,. Esbjerig;· N. M. Hansen, Esbjerg; N:

Ridtland, Randers; It. M. Mikkelsen; .Viborg; M. Mor
tensen, Esbjer.g; H. E. M. Egeland, Kbhvns. Godsbg.;
A. A. Nielsen, Fredericia; E. K. R. Jens en, Helsingør;
C. Christensen, Esbjerg; P. A. Pedersen, Kbhvns.
Godsbg.; K. F. Petersen, Skanderborg; A. C. · M.
Laursen, Aarhus H.; N. K. K. Andersen, Viborg; N.
M. Jensen, Holstebro,; H. L. Jensen, Struer; J. E.
Jakobsen, Skanderborg; A. E. Eng�orp, Struer; C.
C. V. Nielsen Skanderborg; P. 0. J. Nielsen, Struer;
A. T. �ensen,' Struer; T. M. Sørensen, Struer, og T.
J. Thøgersen, Viborg.

· 14 Lokomotivfyrbødere (12,84 pCt. af Eksaminan
d�rne) fik Karakteren "ikke bestaaet".

,,Etats-Kure.n". 

Vi henleder Opmærksomheden paa, at "Etats-Ku
ren"s Efteraars-Kursus tag-er sin Begyndelse den 18. 

August til 5. November og Holdet vil\ kunne optage 
indtil 16 mandlige og kvindelige Tjenestemænd af ·Ci
viletaterne., 

Etatskuren behandler Tjenes.temænd, der lider af 
funktionelle Nervesy,gdomme (alm. Nervøsitet) uden 
dybereliggende kronisk.· Sygdomsaarsag og som ikke 
kræver Speciallægebehandling, Sengeleje eller fordre 
streng Diæt. 

Vi skal iøvrigt henvise til den i nærværende Blad 
fo:t� 2. April d. A. optagne Meddelelse herom. Til sam
tidi-g Indsendelse med den til Etaten af Ansøgeren ad 
tjenstlig Vej 'direkte indgivne Ansø,gning om Deitatelse 
i Kuren kan Blanketter til Lægeattest af Ansøgere 
faas ved direkte Henvendelse til Regnskabschef C. V. 
V. Munck, Adolph Steens Alle 9, 1. - Sal, København V.

,C::,,O,.C,,CX:: 0-C,,C, 0 0 0 0 

Støt vor Organisation i Ord og Gerning 

' 

25 Aars Jubilæum.

Den 1. Juli fejrede Lokomotivfører Michael Sørens,211, 
Aarhus H., sit .25. Aars Jubilæum so·m Lokomotivmand. 
Jubilaren er kendt over hele Landet blandt de Lolw
motivmænd, der har: deltaget i Foreningens Aars
møder, og virker, saavel ved sin vindende, retlinede 
Optr::;eden, som ved den ham egne festlige Maade han · 
tale� paa umiddelbart indtagende., Jubilaren har gen
nem sin store Interesse 'og sit store Arbejde for Loko
motivmændene skabt si,g mange Venner og vel ingen 
Uvenner. Vi bringer ham gennem disse faa Linier 
'en Tak for udmærket Samarbejde i de forløbne Aar, 
forenet med vore hjert�ligste Lykønskn1nger i Dagens 
Anledning og Ønsket om alt godt i· den kommende Tid. 

En anden, særlig blandt Jyllands Lokomotivper,;o
nale, godt kendt og· ve1tjent L,okomotivfører i Aarhus 
H. H. Soele, fejrer ligeledes sit 25 Aars Jubilæum. 
Naar Jubilaren paa denne Dag er blevet maaske ual
mindeli,ge hædret ·er 'd-1; en velfortjent Tak fra hans 
Kolleger for hans ivrige Arbejde for at bringe Fe3t 
og GJæde ind i Lokomotivmandens ensformige Gerning 
paa Højtidsdage. Han er nemlig Sja.len i alle Jubi
læumsindsamlinger og mange har en Tak at rette 
tii ham for Opmærksoinheder, for harn; smukke Tanker 
og Lyst til at glæde andre og for at Jubilæumsfestlig
hederne nu er kommen i en tildels fast Form indenfor 
Aarhus Afdeling. Med 'en Tak for de forløbne Aar og 
Haab om fortsat Arbejde i de kommende Aar, bringer 

• vi Jubilaren vore. hjerteHgste Lykønskninger.
Lokomotivfører N � Nepper Nielsen, Frederikshavn,

fejrer hge1ectes 25 Aars Jubilæum· den 1: Juii og har
det meste af den Tid vær t ansat ved Banerne i Fre
Frederikshavn, hvor Jub:flaren i sjn Fritid pløjer
Bø}gerne med den' af ham selv byggede Baacl, ,,Niels
Juel", i hvilken han tilbringer mangen en hygge-.
lig og ,glad Time: Jubilaren er en pligtopfyldende og
paapasselig Lokomotivmand og afholdt af alle, han
komme� i Berøring med og har i de svundflff 25 itar
vundet sine Medans

.
attes Agtelse. Vi bringer ham

paa hans Festdag vore bedste Lykønskninger, haabende
han endnu længe maa være med i Arbejdet for Lok>o
motivmændenes Højnelse.

Lokomotivfører N. E. Nielsen, Masnedsund, fejrer 
ogsaa den 1. Juli,sit 25 Aar .s Jubilæum som Lokomo
tivmand. Jubilaren· begyndte sin Virksomhed ved 
Banerne i Aarhus Værksteder og' ansattes som Loko
mpth;fyrb. i Kjøbel).lrnvn 1. Juli 1893. Den 1. April 
1900 forfremmedes han til Fører i Masnedsttrid, h·vor 
han siden har været stationeret. Jubjlaren er kendt 
som en pligtopfyldende Lokomotivmand, men hører 
til de stille blandt· Lokomotivmændene, er et godt 

•

... 

• 

,. 

• 



, 1 Juli 1893 

m . .7. c5ør>ensen 
Of/rhusH 

72. <S Tltefsen
'777asneclsund JJ

•••••••••

• 

• • 

• 
• 
• 

.. "' 

.
. 

••••••••
•

TJ. 7) 7),efsen 
Trecler,kshavn. 

\ 

··•-�:;:-.. •·

•• 

1 Juh 1918 

7f. m.7f cfoele I 
f' Oal'hus .lf 

C 7{ ..Cys/20/ m 
J Cangaa 

•• •• • • • • • • • • : ',-"'s-,?,IJI//J.'/~V 51 

• 



143 

Medlem af Lok-omotivmænd1,mes Qr.ganisation, som 
han med Interesse følger. Jubilaren har gennem de 
svunde 25 Aar vundet sine Medansatte_s Agtelse <?g 
vi bringer ham paa Jubilæumsdagen yore hjerteligste 
Lykønskninger med Ønsket om He(d og Lyklrn i de
k01nmende Aar. . ' 

Endvidere fejrer Lokomotivfører C. H. Lysholm, 
Langaa, sit 25 Aars Jubilæum den 1. Juli. Jubilaren 
e� ,godt kendt i vide Kredse blandt Lokomotivmændene 
idet forskellige Forhold har medført, at han ne1'e 
Gange har skiftet Opholdssted. Jubilaren har ved 
sin bre'cle, djærve Optræden vundet sine Medansattes 
Agtelse og har indenfo•r Organisationen i Afdelinger 
flere' G.ange beklædt Tillidshverv. Vi bringer ham 
en Tak for hans gode Arbejde for Lokomotivmændene 
i den svundne Tid og vore. bedste Lykønskninger i 
i Dagens Anledning og for den kommende Tid. 

( \ 

Hædret- Lokomotivrpand. 

Vore Læsere er· af Da,gspressen· bekendt med, .at 
3 Jernbanemænd den 27. Marts. i A. udførte en .rask 
Daad ,ved Skive Station, blandt disse tre var Lokomo
tivfører JC Sandberg. 

Lokomotivfører K. Sa11dbevg udførte d. 27. Marts 
Tjeneste som Rang rfører paa Skive Station. Tog 
1021 (Iltog) var rette Tid i Skive og blev færdigeks-
pederet til p1anmæssi<g Tid, men skulde krydse et Sær
ku]tog paa Skive Station. Overassistent Okkels ved 
Sektionen i Viborg, der var med Utoget, beordrede 
Krydsningen nu;d Særtoget forlagt til Højslev Station, 
hvortil Særtoget endnu ikke var ankommet (en Dis
position, der af Hensyn til Iltoget var fuldud, paa sin 
Plads). Højslev St., de� paa dette Tidspunkt ventede 
Særtoget, havde. givet Signal til Gennemkørsel og fast
slog uden at stryge Signa1erne den foreslaaede, Kryds
ning. I det samme brusede Særkultoget igennem Stationen 
uden at det var. _muligt for Stationen at storwe 
det. 

Da Krydsningen var fastslaaet af 'Højslev St., fik 
Iltoget Afgang fra Skive og kørte mod Højslev, og 
Togene vllde saa1edes møde hinanden paa den enkelt
sporede Banestrækning· m�Uem Skive og Højslev. 

Lok-01notivfører K. Sandbel'g skubbede med Ran
germaskinen Iltoget ud .af Skive Station. Ved St.. østre
Signallrns blev Rangermaskinen fløjtet af, men i det 
samme modtog Sandberg Underretning om, at Sær
toget v.ar afgaaet fra Højslev St. 

Som et Lyn fo'r det ham i Tankerne, hvilken fryg
teli<g Ulykke der kunde ske, og med rask Beslutning 
raabte han to Rangerportører an og med disse paa Mø-. 
skiRens Fodtrin satte han Fart paa efter Iltoget, som· 
det lykkedes ham at indhente paa en Bakke udenfor 
Skive. "'Trods stadig Alarm med Rangermaskinen:-; • 
Fløjte lykkedes det ikke at henlede I1togspersonalets 
Opmærksomhed. Ved da at holde Rangermaskinen 
tæt op ad Utogets bageste Vogn, lykkedes det den 
ene Portør at �omme over paa lltogets· llageste Vogn 
og faa standset Toget ved at aabne en J{:qnduktørventil. 
Iltoget blev derefter kørt tilbage til Skive St. Særkul� 
toget blev stoppe\ af Banepersonalet ca: 1 km. fra 
Iltoget, idet Højs��v St. straks havde slaaet Alarm-
signaler til Strækningen. 

' For denne kække Da.ad er de tre Jernbanemænd 
i·. disse Dage ble�en hædrede; idet de er ble ven deko

. rerede med D.annebrogsniændenes Hæderstegn. 
Lokomotivfører Sandberg modt9g desuden en Du

CØl'. ·paa 200 Kr. samt en meget smuk anerkendende 
Skrivelse fra Generaldirektoratet. 

Vi knytter 'hertil vor Lykønskning og glæder os 
over, at Lokomotivmanden her i dette Tilfælde -
som saa ofte - forstod uden Betænkning at handle 
klogt og ener.gisk� glade over, at vor Organisation 
tæller Mænd som Lokomotivfører K. Sandberg inden
for sine Ræk-ker. 

Munterhed. 
"Det vakte Munterhed forleden Dag i Rigsdagen, 

skrives der i Dagspressen, da den andet Steds i Bla
det omtalte F•orespørgse1 blev bekendt

1 
blandt Soci

aldemokraterne og det radikale Venstre. 
Vi er ikke sikker paa, · at denne Munterhed l'o.i:st::ias 

blandt Statens �fjenes.ternænd, for dem er hvert lille 
Glimt af Forstaae1se et Lyspunkt i det fortvivlede 
Møi·ke ,hvori de befinder sig. - Vi er tilbøjelig til al 
tro, at det .Tidspunkt· kan komnie, hvor ikke heller 
Tjenestemænct.fehe vedblivende vil arbejde Tor hvad 

I.. 

He1;ren vil give. 

Rettelse til Adret1sefortegnelaen. 
Formanden for Frederikshavn Lokfyrb. Afd. heduer 

S. Hansen og Adressen er Søndergade 351.
Formanden for Skanderborg Lokfyrb. Afd. hedder

. A. D, Jørgensen; 

Til Medlemalieten. 
s'o' Overført fra D. S. og M. :r.:

Lokfyrb. C. A. Lauritzen, Aa.lbovg, K. I-Ians.en, L. 
P. Jørgensen og R. Jensen i' Brande, K. 0. Kræfting, 
Struer. " · 

Fo r f l y t tede e f t e r  A n s ø g n i n g: 
Lokomotivfører R. N. Rasmussen, Brande, til Aarhus 

0. fra 1.-9.-18. og Lolmmotivfører. R. I-1. Rasmussen,
Brande, til Kbhvns. Godsbg. fra 1.-7.-18.

. 

I T i l ken d t D a n n e b r o g s m æ n d e n e s  H æ-
d e r s t e g n: 

Lokomotivfører K. A. Sandbe[g, Kbhvns. Godsbg., 
under 15.-6.--,-18.

,. 
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