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TJEN EST ETI DSS PØRGSMAALET 

Det lill dvalg d r ble ned at af G -
ncraldirektoratet for at gcnnemgaa de for-
kclliae Tjene ter og pare hvad der spa

r kunde. har nu g nn mgaaet Ma kin
tj nc ten og derefter afleveret in Betænl -
ning. 

Hvad denne indeholder, er ,·i o ikke 
i tand til paa nærværende Tid punkt at 
meddel , men formodentligt er lndholdct 
heil r ikke af n aaclan Bc kaffcnhcd, at 
det hliY r n fornojclig Bog at a nnem
gaa. _\.I cl n L ldure, om l for kellig 
, 'µar komrni si ner har ud nclt. har jo 
ikke været Mor kabslæsning og naar vor 
gode n, I-Ir: lngcnior ... orcn en fra 
,"'tru r, taar om M dforfattcr af det id
ste Værk, føler ,·i o vcrbcvi t om, at 
ogsaa dette Bind vil fort ætt i den Ret
ning. cl tidlig r Betænkninaer har an
vi t. at ind kænkc oa pare paa a Ile de 
Htedcr. hrnr der blot r ni t af n led
ledning til dette. M n cl ttc id te Bind 
faar vi imidlertid nok Lcjligh l til nere 
at b' kæftige o . 

Paa. Forhaand mener vi at maatte i
rre. at om Forholclen r . m par ucl
vn lgct ,·ar ammen at med to 'T'rafikm· nd 
og n Ma kinrnand. kan Re ultatet næppe 
bli,· aodt. fa kintjcn ten Tjene te
mænd er i den Hen e nd daarJiacrc til-

let end Trafiktjene ten , thi til Bedøm
m Isen af cl under Trafiktjene ten an
atte Tjen temænd Tjenestetid forhold 

rnr cl r tr Trafikm· nd i clvalg t. Vi 
for taar meget godt. at man har indrettet 
ig paa d n faade om k t er, men vi 

kan stadig ikke anerkende, -at man uden
videre kan sidestille den Tjeneste, ler ud
før s paa Lokomotiv m d en hvilken som 
hel t anden Tjene te lig aalidt om vi kan 
anerkend Trafikmænd n Kompetence 
til at konne om Lokomotirn1ændcne Tj -
nc te. 

Vi er i den Ilensecnd aanskc u 'nig 
m d d n tor par kommi ion Prin-
ippcr, at lave for kel lige bc tc111tc Form

ler, i lwilk alle rt r af Tjen ter pa -
er ind, nten nu Tjene ten var som Havc

betj nt i Kong n Have cll r rana rend 
Portør eller \'Crportør li r om Loko
motivmand. alt kulde ·i den ·amm Gr,vdc 
og nrctning n bli,·cr som F lg a[ den
ne Gencrali ring mindr tilfreds Lillende 
for alle Parter. Hcsultat t bliv r .forment
lig og aa dett . at man senere, naar den 
t re pareluftning er for vundet, tilpa -
er Tjene tetid r gi rnc cft r d for l cl

lia Grupp r ærlige Forhold. 
Vi er derfor oa aa cran kc n ig med 

:,,,J rn banetidende« i det B mærkninger 
i Numret fo1• 15. NO\·embcr 1922. hvori 
ig at det r fuldkomment klart for den 
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'i>ANSK&KOMOTIVpDENDE 
prnktisl u1l<ln111wdu JernlrnncJ1H1nd, nt 
.lt•1·1tl1n11etj 'Il(' ·t •11 11u en Unng ikk kn11 
n1 rd •r' efter I sl •mlc for11d •1'. - Frent
gan�smaaden. man anYendtc tidligere, var 
den, nt man lod cle f<'olk, der havde I• or
sln 111l pna Tje11e ten .\'ct'rc med i Bedøm
rncl en. Mnn lod aalede · Trafiktjene-
ten Folk lave Tjene tetid be temmelser 

for cl lte Per onal og Repræ entanter for 
Lokon\otivt.i ·nesten ln,v 'l'.ie1 c. l tid r g
ier for Lokomotivma·nd •11e. Delte Prin
cip forlocl rnan den ,nng clen tore par>
kommis ion begyndte at arb jdc med Tj •-
11e ·tct id r glcrne, d:1 blev I ontoni clom
llle11 snt i l løjsredct, 1w1n Ind d n med 'r.ie-
11cslt•11 kendte praktiske J rn banemand 
stan 11d 11for o, da rbejdct var færdigt 
slrn Id ' det " 111n rnførc uden Hen yn til 
dl' lktn.·n kelighedcr, der mUaltc · [ ra 'l'jl'
tl<..'Htellland ·-H 'præsent:rnt ·11s 'id'. 

i for vort edkommend' har altid 
holdt for. at man ikke kan laYe Tjeneste
tidsreµ;lcr, der pa. er for ::die, og cl t glrc
dn os at se, at »J rnbanelitl '11de« nu 0"-
8i.UL kan c dette. Det er tidlig· •re hændet 
o . at vi. naar vi ha'r opponeret mod d n
ne Nonnaltroje, d r spændt · ned over
TlnH•tl •t paa o , fra de11 Kant har bort Be-
111,i·rlrn i nger om, at det aJ Lokomotivper
·011alet frem att Kra,· var ved iden af,

tb i naturli 0,·is var der intet til Hinder for. 
at Lokornotirn1rcndene .puttede i samme 
'l'o11de som alt d t andet Per onale. Nu 
ser vi ti I vor Glæde, at »Jern banetidende« 
er ved at faa en anden Opfatte! e, »man 
kan ikke vurder J e'rn banetjene ten fter 
b temte Forml n:. Det r netop v rt 
, 'landpunkt, og kun den. der er fortroli0 

m ·d den pral ti ke .Jern banet_jene te d I 
i ndrømrne d ttc, vi for taar nspændel
sen og on k r d n vurderet paa passend 
Maade. 

Paa samme Maade maa LokomotiY
mændene Gerning bedømme . Det er n 
'1. rlig Gren af J rn banetjene ten. der ar
bejd under ganske ærlige l!"orhold og 
til Tid'r kn-ve ler af dette Personale en 
saadan An pændel e, et aadant Maal af 

f\gtpaagivenl1 ri. nt 'l'jencstctimerno hur
dc beregnes . om I lir, :2. 

eh· 0111 den hoje te A111,;p"cnucl8e ydes, 
selv 0111 rb jdet kræY r, hrnd et fon
ne ke i 011 given ituation kan yde, man 
hydPr lmrn i Il let Tilht•g til Tjencst tiden, 
men deri1110Ll kender 111an Fraclra0, aa-
nart Tjene ten foregaar under rolige 

Former. 
Vi tror derfor, at der næppe bliver helt 

Bo om 'J'j 11cstcti<lssJJ1.:1 rgsmaalet sn alæn
, • di se Hegler bliver staacnu ', O" saa

lmnge ma11 trammcr Baandene. 
Vi fa:1r nu nart e, hvad Ingeniør ø

rcnscn har nt byde paa. og naar -dette 
kollllller til vort Kundskab, skal vi vende 
tilbage til dette 'porgsmaal. 

PERSONALETS UDDANNELSE 

Den l(o1u111issio11 d'r i si11.'l'id 11 •di-;1.1.t-
fl'8 for at udarbejde og fonne Forslag og 

· Hegler for tat banetjene tcmændene d
dannel e er antagelig nart færdig med sit
Arbejde. B lænkningen Yente afgivet om
kring Nytaar og imod ses naturligvi med
spn�11dt Forventning af: P ·rsonalet.

Ogsaa paa Rig dagen bc kæf tiger man 
·ig med dette pørgsmaal og vi kan neden
for anføre et Brud tykke af af en Tale
Folketing mand I . ndreasen forleden
holdt i Folketinget:

- - •Fra forskeligt Hold og ikke mindst
fra . ocialdemokratisk ide er det blevet paape
gcl. hvilken ovcrordcnllig Betydning den bedst 
mulige dclannelse af talen Tjenestemænd 
har, og jeg vil i denn Forfiiodel c udtale min 
Paa kønnel e af, al den højtærede Trafikmini
. ler har nedsat en ddannel eskommission for 

tatsbanerne Vedkommende. Efter hvad jeg 
erfarer, kan denne Kornmi ions Betænkning 
vente omkring Nylaar, og jeg an er det forme
get øn keligt, at Kommissionens Forlag sna
re t gennemføres. N1wnlig gælder dette for 
den Del af Per onalet, hvi gode Uddanne! e i 
;;ærlig Grad har Betydning for Økonomien. Jeg 
lænke.r her ærlig paa Lokomotivper onalet, 
som man betror store Værdier, og som kan ha
ve en betydelig Indflydelse paa Forbruget af 
Kul og Olie og med Hen yn til Materiellets øko-
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'i>ANSK,&KoMOTIVTiDENDE 
nomiske du llcl. c og nvcndelse. J g vil ger-
11c hC'rn;lillc, al der vises latsbancrncs ddan-
11cls ·kommi ion, saa . narl dens Betænkning 
foreligger, den stør l mulige Interesse.« 

INVALIDERENTEN 

rgani ationen har paa Foranledning 

b·a frdlemtlter under 20. November 1922 
rettet n den taaende Henvende! e til yge
lrns ·en i n leclniJJg af de bebudede tor-' 
.\.[drag i Lønningcm den 1. December: 

I Anledning af al Uedlcmmer af den sjæll.
[alsterske og jydsk-fyn. kc ygckas e har mod
laget ndcrrclning om, al de som invalidefor
sikr 'l, aavcl i Hen hold til Lov, som efter der
om fremsat Begæring om Forsikring d. 1. De
cemhc1· d. A., vil bliYc afkortet det pligligede 
Ko11lingent med lilbagevirkentlc Kraft fra For
sikring ·periodens Begynd ,Ise, som for do • bo
lnidl de Icdleinmcr • \ cdkommendc andrager 
el fdnlg i Lonniuger til Sygeka .. en paa ca. 
'i-0 Kr., kal .Foreningen tillade sig at henstille 
til Formanden og de ærede Repræ enlanler, at 
Afdrag af en saadan tørrelse, som vel alle vil 
erkende er !Jelydeligl Afdrag, cnlc11 lages i 2 
Paa hinanden følgende laancdr1· eller udsky
des Lil I. Januar, da 011 .·aa kraftig Lølll'cduk
liou i December 'Maaned for manges Vedkom
mende vil føles haardl, hvor M:aaneden forin
den Julen, der i ig selv kræver betydelige Ud
gifter, indeholder Termins Uclbetalino-cr, Hus
Jcjeudhclalinger m. m. 

Da rnvalidcforsikringcns l3l'lyclning for 
mange Tjenestemænds Vcdkommcnd vel er no
get problematisk, men om af mange af de bc
miclled 1lf cllcmmcr er omfattet med en god For
slaaelse af, al del er en Samfunds ag alle bør 
vise Forslaaclse og Hen ·yn overfor, vil det for 
'agens , kyld vmre af overordentlig Betydning, 

om der fra ygekasscn. Sirl.e vistes fornøden 
Hensyntagen saaleclc .. at Kontingenlfradraget 
11aa /iO Kr. ikke fandt tecl paa ecn Gang. 

Man forventer, at vor Hen tilling lages op 
til velvillig Overvejelse, og haaher man al mod
tage cl imødekommende var. 

llcrpaa er under 2 . November indlø-
1) 'L følgende var:

1 krivelse af 20. cl. ·1v1. har Foreningen an
model om. r1.t Præmien til Invalicleforsikrin
n-011 for Tidsrummet I. Oktober 19�1-31. De
cember I !)22 for de i ygekas elevens Forstand 
bemidlede Interessenter, der har tegnet Inva
lidefor ikring, aavel for ig selv om for Hu
·tru maa blive indeholdt i Afdrag i ledet for
som paatænkl paa een Gang - eventuelt al
Indeholde! en maa finde ted i Januar i Stedet
for i December faanecl.

,, 

l <l •1111 ) Ani >clni11g skal 11H.111 udtale, ; l man 
maa bck lage, ,tl del dels ar Uens n lil !reg
ningen med l11vulitlefotsikrii1g ·tontlen, del.· a( 
Hon ·yn Lil det overordentlig store rbcjcle, der 
skulde udføi•e · ai• Bogbolclerkonlorcl med 111-
tleholdelsen af Bidt'ag paå Lønnings- og Pcn
;;ionsli. terno for ca. 22 Q('.,0 lnlcrc. senlcr lwi
hurel nødvendigt at lade Afdrag l foretage paa 
•en Gang, lige. 0111 delt noch-cndigvis mac1llc
·ke inden Aarel Udgang.

Al Afdraget finder led i D ·embcr Mel. kyl
de. alene den Om tændighccl, al man - 1ma 
Grund af, at ovcl'ol.'clcntlig mange lntcfos ·e11-
ter havde udfyldt porgeskemaerne mangel
fuldt, saalecle al fornyet cl ·endelse blev nod
vendig - før l modtog en meget tor Del af 
Skemaerne i behorig udfyldt tand aa enl, 
al del til Trods [or de . tør ·te Anstrenge] er fra 
Kontorets Side ikke lykkcclc. al faa Li ·terne til 
Boghulclcrkontorcl 11darb jdedc saa betids, al 
Lnd ,J\olclelscn kunde finde led i Oktoher 11,r 
N ovcmber M cl. 

Paa Grund af del [rcmrykkedc Tid ·punkt 
Yil det ikke være muligt - end ikke for nogle 
enkelte lnlerc ·senler - at u11dg,rn Jndoholdcl
:-; 'll a[ det herfra Lil Bogholdcrkontorcl opgivnr 
Helob, iclct,Arbcjclcl med Lonning li tern<', cfl r 
hvad man har bragt i Erfaring, allerede er 
saa vidt fremskredet, at Ændringer ikke lader 
sig foretage. . Med Bema:il'kning. al ckr blandt Forenrn
g ns Medlemmer kun linde.- ca. 100 i yg,k,u;sc
lovcns Forstand belllidlecl' fotcrcsscnler, so1u 
har tegnet Forsikring saavel for sik selv om 
for Hustruen, skal man tilføje, al saafrcmt man 
fra de Intere enter, der maatle have legnet 
Forsikringen ved en Misforslaacl. e og derfor 
unskcr al udtræde af denne, modtager nmod-
11ing herom, vil mfln foranl ,cJige, al cl t nf d' 
puagældend betalt Præmiebeløb lilbagchelc1lcs. 

FYRRENSNING PAA FYN 

Fra den for ·le Gang man salte }'od II paa 
cl Lokomoli\· var det altovervejende Indtryk 
man fik af in nærmeste Fore alles, Lokomo
tivføreren Gor 11 og Laden, Instruktioner og 

nclcrvi ning, al del gjaldt om al kunne klar 
Turen saa gocll, saa sikkert og aa præci t om 
d ,t paa nogen Maade var muligt, al man v cl 
Begyndelsen af Turen burde have il Lokomo
tiv i en saa god og- perfekt tand om del over
hovedet var gørligt. 

Jeg minde ikke at der fra foresatte. ide 
tidligere er n-jorl Forsøg paa at rokke ved den
ne fra før te Færd inclblæ le Følelse, som 
tr�cls all, ikke alene er Pligtfølelse, men og aa 
Erc'følelse, der under ·van kelige Forhold gi

ver ig Ud lag i en sammenbidt Villen. aa
ledes al der til Tider præstere Arbejd , om 
man bagefter næ ten ·elv undres over al have 
kunnet præstere, og som man er stolt over. Et 
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'i) ANSK fuoMOTIV 1i DEN DE 
1-'or.·og paa al rokke ,·cd denne Følelse er nu 
hll•,·en gjort Yecl en rd r fra :Men Ma kin
sektion i Fredericia, som gaar ud paa, at der 
ikke 'kal renses Fyl' i trib, uckn mellem en
kl'lle i Ordren nævnte Tog, og saa konlormces
sig var Ordren formel, al der ikke gaves Und
lagel e1·. :;\Jan menle nu al kunne ·idde paa 
el Kontor i Jylland og i alle Tilfrnldc bedøm
me. naar del paa Fyn var nodvencligl at ren c 
f<'yr og naar ikke. Dog har Pklionen ikke 
ment at turde tage An varet for eventuelle, ved 
On>rholdcl e af Ordren, for komm nde Trafik
forslynel er, 'Om si kkerl meget narl Yilde ,·æ
r indtruffen, hvis Ordl' n ubetinget var hleven 
o,· rholdt, hvilket· den dog næppe var bleven; 
thi Lokomotivpersonalet havde vel nok, hvis 
cl l havde været nødvendigt al rense Fyr i 
'trib, kendt sin Pligt og ladet haant om den 

lid l overlmnkte Ordre. Der gik nemlig ikke 
lang Tid, for Maskin. eklionen, ganske vist 
gjort opmmrk om derpaa af Lokomotivførerne, 
ind aa det uforsvarlige i Ordren kategoriske 
Ordlyd; thi der kom nagl Dage efter en sup
pJ r nde eller om todende Ordre, der sagde, at 
saafl' mt Lokomolivførern an aa clel for ab
solul nodvendigt at ren c i lrib .. ·aa . kulde del 
foretage af Remi earbejdcrcn imod al der 
gjordes Bemærkninger derom paa Rapporten. 

T hvor tor en Grad føromtalte Pligtfølelse 
havde . laaet Rod ho. Lokomotivpersonalet, 
fremgaar af, at flere Lokomotivfyrbodere, i den 
Tid der laa imellem den før te og den supple
rende Ordres dstedelse, uopfordret elv havde 
for laget Fyrrensning i lrib, naar det stod 
dem klart, at der ikke kunde køre hjem uden 
al del vilde blive nød,· ndigl al rense paa 
• l nl'kningen eller med Tidslab. Den moralske
Pligt gik forud for Adlyde] e af C'n giY n Or
dn'; drt rnr hleYen Pligt ikke al adlyde en saa
clan. J\fan Yar kommen ud paa gyngende
Grund. Scldolgelig var der mange, der havde
dL•n storsle Ly 'l til at holde den givne Ordre
dtenellclig, og lade slaa til, m n hn1d mon
nc ullatet ar en fataakorsel, foraar aget Yed
slaggefyldt Fyr Yar hlevcn? �fon ikke Loko
mutivforC'l'Cn nogle Dag' fter Yild modtage
rn • kriYelse med omtrent fulgcndc Ordlyd: »I
.'\nledning af al DC' under Fremforel ·e af Tog
- har udvi ·t daarlig Konduite ved ikke al
lade fi'yrct rense i lrib end konl Dl', efter
hl'fl.d O har indrømmet, var klar over ikke
al kunne fore Toget igenn m, idommes Dem
ht'rvcd o. s. v. « 

Nu kom allsaa den uppl rende Ordre, men 
;;piv om man nu kan faa ren t Fyr, hvis del 
anse for ab olut nodYendigl, aa vil det ikke 
nt>rc saa let at afgorc, hvad der menes med 
det; menes det, at man kal konne om man 
lig ·kal kunn slæbe ig igcnn 111, forudsat at 
alt arter sig normalt, eller mene der, at man 
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·kal konne saalede , al man v cl muligt ind
træffende rnn -kelige Forhold kal Yære ikre l
mulig garder l, eller ved Forsink Ise skal kun
ne indvinde me l mulig Tid.

Del er klart, at naar i\Ia ·kinen i alle Ret
ning r C'r saa god en land . om overhovedet 
muligt, vel murl og Yel renset, ·a:1. er man i 
vidt' ·t muligt Omfang væbnet imod alle Even
lualilelcr, saa. om . lore For inkcl er, ugun ligt 
\'pjrlig. nt'dfaldcn Murbuc, utætte Kcdclror 0" 
lign.; man vil da i mange Tilfæld kunn klare 
"\ an keligh derne, meden man med en Maski
nP, der kun C'r beregnet til, under normale 
Forhold lige at kunne slæbe sig igennem, un
der ovennævnte unormale fi'orhold hurtigt maa 
melde Pa . 

Det klogcslc vil ,·el nok være al gardere 
sig mod mulig indtræffende Vanskeligheder ved 
al forlang Fyr l renset ved alle Tog, for der
ved at have faskinen i bedst mulig Orden ved 
Tur n · Begyndelse; det vilde være god gammel 
Lokomotivmandsskik, og denne gode gamle 

kik turde det vi t ,·ære farligt at rokke ved, 
det kund let gi ve Bagslag. 

Der tales og skrives i vor Tid :aa me 'Cl om 
manglende Arb jdsmod, rbejdslysl og Energi; 
der r maa:ke noget derom, men hvi er kyl
dcn? Man bor være noget var om med at af
live di:sc for Arbt'jclets gode dforclse saa 
u vurclcrl igt' Egenskaber hos Arbejderen.

ANCIENNITETSREGLERNE 

c. m. har i Lokomotiv-Tidende 1·. :20 frem
sat nogl, Betragtninger angaacnd' Ancienni
lcl:reglcr. Det kan med ikkerhed igc at 
for Tiden er disse Regler paa Gb fd. [ under 
livlig Di ·kussion. De nuværende Regler har 
beslaaet i ca. o Aar, og i den Tid har de be
staacl cl •r s Prove aa godt, al der er stor 

temning f or, at faa dem ophmved og ind
fort mindre '!ramme Baand. 

Det maa indramme .. al de hc ·taaende Heg
ler hat· fa. l • (ror fa le) Hammer men der er 
mange Ting, der taler for, al mindre fa ·lo 
Hammer kan og;aa gøre del. Lad Turudval
gen vairc ·ammen at af de mest tmnksornme 
�I dJ mmcr og mC'd den slør l mulige Erfa
ring de kan dog ikke fremstille Turene i en 

ummerorden, aa der ingen -Kr.ilik kan frem
komme. Thi hvad der er godt for den ene, 
er galt ror den anden og omvendt, og kal en 
Lokomotivmand tvinges ind i en Tjene te han 
ikke foler [nlere e for, trod det, at han, un
der en anden Ordning, kunde faa den Tjene te, 
han længtes efter. ja, da maa ing n undrt' sig 
over, al Misfornøjel en bryder frem. 
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'i>ANSKfQ,.KoMOTIVJiDENDE 
De Forslag, der er fremkommet, er i alle 

Henseender motiverede med den Tanke, kun 
den Tank alene, at kabe Ro og Fred. Den 
Tilfreds. lille!. e der ligger i, al man i nogen 
Grad kan bestemme sin egen Tur, er af over
ordentlig tor Betydning. 

I en anden Henseende er de nuvmrencle 
Hegler mindre heldige, idel hele den yngre Del 
a [ Lokomotivmændene, ja omtrent alle, foler 
sig som omader paa eYig Vandring. Om 
Sommeren CTylte, de hojere op for naar Efler
aaret kommer, al kravle længere ned igen, og 
.·aa foregaar . aa<lanne Op- og ecl0ytninger 
ikke . rrl'lig hurtigt; ,ir.i med Maanrders :Mrl
lPm1·urn flyttes Lokon otivmæncle,w een efter 
een, nogle naar ikke rn Gang ned forend de 
. kal op igen. Enhver maa kunde for taa, at 
cleunr Ordning vil'ker deprimerende i Læng
den, clrr mna komm en anden Ordning, en 
()t-cl11ing, dt•r ikke hindre!' Bevmgelse,:friheden, 
alle dis e mange doktrinære Foranstaltninger 
l'irker !tæmmende for hele Afdelingen, del Aag, 
der verl dr nuværende Anciennitetsregler hvi
ler paa Merll mmernes Skuldre, hai' trykket 
lrenge nok, cl n tHPrforestaaende Afstemning, 
for eller mod tvungen Anciennitet, skal nok 
bringe Klarhed for d t for Tiden brændende 

pø1·gsmaal, Tiden Yil vise om d hal' taget 
r r jl. 

.Jeg kan ikkr hylde den Op[attel e, der fra 
en enkelt Side er udtalt al det, der forestaar, 
er anarkisli ke Til lanclr. del er og kan kun 
hlive delle ene, al . kaffe Ro, Fred og Bevægel
sesfrihed. 

c. 111. har i ine Betragtninger udtalt, at 
inden for Rangerturene er der frivillig Ancien
nitet, del maa bero paa en Fejltagelse; saavel 
indenfor Rangerlurene . om for trækn-ings
tur ne hersker amme Regler. I in Tid var 
der Af:temning for Rangerturene. Vedkom
mende for eller mod tvungen Anciennitet, 
langt d l største Flertal var mod tvungen An
eiennilel, men endnu er der ingen Forandring 
skel; den evige Vandring finder tadig ted og
saa indenfor Rangerlurene paa Gb. 

Det beror ikke paa nogen Fejllag 1 e, naar 
jeg i mine Betragtninger har omtalt, at Ret
ten til, efter Anciennitet at udvælge og besætte 
Plad erne i de for kellige Rangerlure har- væ
ret gældende. Det har de, og endda i flere Aar 
og dette kan Hr. . ikkert ogsaa erindre. AL 
denne Ordning nu ikke lnægere praktiseres er 
rigtig, men i den Tid den saakaldte •frie« An
ciennitet anvendte·. var man udmærket tilfreds 
dermed, hvad Hr. ikkqrt og aa vil være 
den før. Le til al erkende. Del Eksempel, der 
kan hente fra Rangerlurene virker kun op
muntrende og ansporende paa Be. træbelserne 

for at gennemføre og genindføre Retten til ef
ter Anciennitet al udpege og he ælte Pladserne 
i alle Tur.e og Rangerture. 

Det der nu mangler, og cl L der har vmrel 
Drivfj deren for S., er sikkert Ønsket om, al 
den paa :Mødet for ca. 2¼ [aaned siden truf
ne Beslutning om, at der skal iværksættes en 
A fslemn ina for eller mod Indforelsen af den 
. aakaldte frie Anciennitet bliver fort ud i Li
vet. Og delle kan Yi meget godt for taa. Imid
lertid arbejder Afdelingsbestyrel en formentlig 
med Sagen og naal' denn, er færdig med inr 
Over,·ejelser, kan Afstrrnningen sikkert ventrs. 
Det . kuldr synes, at Sagen er forholdsvi. lrt 
og ligetil, Lhi det forste der ·kal ske er kun 
delle, at faa Afdelingens M dlemmers lilling 
l il Princippet at vide. It aa for eller mod .. 

li'aldrr Afstemningen aalrdes ud, at del be
sluttes al gaa over !il del nye , yslem, bliver 
det Opgaven a-t ud forme Hrgleme paa rn . aa
dan .Maadr al de i enhver Henseende skaber 
den bedst. mulige Betryggelse for alle Afdelin
gens 1fodlemmer. Dette maa blive Afdeling
bestyrelsens Opgave rller maa ke et i dellr Øjr
mrd srnrlig nedsat Udvalg, der faar Pa;:ilæg om, 
indenfor en vis pa. ende Fri t, f. Eks. H Da
ge, al fremsætte For'lag til Regler for Turbe
. ællel e paa Gb. Imidlertid maa man antage, 
at Bo tyrelsens Overvejelser nu maa være til
endebragte, der kan dog laves noget paa 2'/, 
i1aaned, og at Af ·Lemningen for eller mod 

Princippet gennemføre . 
C. III. 

TJENESTEMANDSLOVENS PENSIONSREGLER. 
f:\1iuistericrncs :\l:10.ncdsM.td). 

(Af ekrelær i Finansministeriet, cand. juri. 
nuo Andersen.) 

( lntlct.) 

Peo ionsalderen er bestemmende for hvilken 
Brøkdel af Pensionsindlægten, der skal lægges 
til Grund v cl Pensionens Beregning. Tjeneste
mand loven har her fastsat en stigende kala, 
l11·orefter en Pen ionsalder af indtil 2 Aar gi
ver J/,o af P n ionsindtægten i Pen ion. I de 
paafølgende Aar tiger Pensionskvotaen stærkt, 
indtil den ved en Pensionsalder af 10-15 Aar 
naar Halvdelen af Pension. indtægten, hvorefter 
den efter det J 5de Aar stiger langsomt indtil 
Ii(ak. imum naa., naar det 30le Aar er over kre
del, idet der i saa Tilfælde gives '°loo eller 2/:1 
af Pensionsindlægten i Pension. 

Den anden :E aktor, der er af Betydning ved 
Pen. ionen Beregning, er Pensionsindlægten. 
Pension ·indtægten er Gennemsnittet af den 
Lønningsindtægt, om Tjenestemanden bar op
pebaaret i de efter hans fyldte 30te Aar . idst 
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'i>ANSK,&KOMOTIVfiDENDE 
rorløbne 3 Aar før Afskedigelsen. Hvis Pen
sionsalderen er mindre end 3 Aar, udgør Pen
sionsindlægten Gennemsnillet af Lønningsind
tægten j hC'le Tjene tC'tidC'n efter del fyldte 30le 
Aar. 

De Lonningsindtægter( der kommer i Be
traglnin som pensionsgivende, er Grundløn 
Alderstillæg, Erstatning for Naluralydel er, 
rlC'r er eller har va'ret tillagt tillingen som 
Lonning. del, personlige Tillæg, der er tilslaaede 
som Erstatning for en bortfalden pensionsgi
,·ende Indtægt, endvidere aturalydel er (saa
som Brug Rf Tjenestejord, fri Tiolig og Brænd
sC'I), der udtrykkelig er tillagt vedkommende 
;;om Lonning eller Lonningsdel. 

Derimod er . aadanne lndtrogter som Diæter, 
T;i ffel penge, Kontorhtlds- og Hesteholdspenge, 
.Befordringsgodtgørelse, Dag- og Timepenge, 
l ni [ormsgodtgørel. e m. m. ikke pension. beret
tigendC'.

Heller ikke portler, Gebyrer, Procenter, 
hivepenge og andre uvisse Indtægter medta

ges i Pensionsindtægten, men Tjenestemands
loven indeholder dog en Beslemmel e, der nu er 
saa godt ·om uden praktisk Betydning og . an
ledes nærmC'sl fremtrædet· om en Romini cens 
af d n ældre Pen ·ionslovgivning, hvorefter di -
, e Indtægter, naar de er opp baaret i Stillinger, 
for hvilke C'n væ entlig Del af de med lillin
gen forbundn<' Indtægter har Yærct a[ denne 
Art, vil være al medtage med derC's fulde Be
loh, medmindre Pen ion ·indta>0ten orer tiger 
2000 Kr., i hvilkC'l TiHælde df>r fradrages 1/:1 a[ 
de uvi. ·e Jndtægter, C'ller hvis den fastC' Indtægt 
<'1' under 2000 Kr., 'h af del Belob, hvormed 
clf>n :aml d<' Pen ionsindtægt orer tiger 2000 
Kr. Dis e uvis. e Iudtægler beregnes erter 
GC'nnemsnitlel a[ de .·idsll' 5 Tjenesteaar. 

l�n kvindelig Tjene temand, der ved Ægl<'
i:;ka b m<'d en Tjene temand har opnaaet Enke
pension C'iler har Krav paa saadan ved Ægle
mancl<'n: Dod, k;rn kun oppebære halv Egen
pension; dog kan hun til enhver Tid opnaa fuld 
l�genpC'nsion mod al give Afkald paa Enkepen
sion og Homepen ion.

Tngen Pf>n ·ion kan ovC'rstige 000 Kr. aarlig 
(�I inistre kan _dog faa 9000 Kr. i aal'lig Pen
:ion), medens der ikko som for EnkC'rnes Ved
kommende er fa t at nogen M:inimumsgræn e 
for Pensionens tørrelse. 

Til I en. ionC'n yde. der Dyrtids- og Konjunk
t urlillæg efter de for Tjene. temæntl gældende 
Hegler beregnet i Forhold til Pen. ionen Stør-
1·else. Derimod lilkomme1· der ikke Pensioni
ster ted tillæg. 

En Pension, og dot samme gælder Ventepen
ge, kan bortfalde af en af de følgende Aarsager: 

1) Naar vedkommende paany an rolles eller
kon li tueres i en med Pensionsberelligelse for-

bunden lilling. Dog beholder en paa Vente
penge staaencle Tjenestemand, saafremt Ind
tægten i den nye Stilling er mindre end Indtæg
ten i den inddragne, aa meget af Ventepenge
ne, som er nodvendigt for al bringe han Em
bedsindtægt op i del i den tidligere tilling op
pebaarne Beløb. Delte Beløb (l'ledtage ,. cl Pen
sion ber<'gning om personligt Tillæg. aar 
Tjene lemanden af. ked ige · fra den nye til-
1 ing af en ham utilregnelig Aarsag er han, for
. aavidt der ikke tilkommer ham større Pension, 
berettiget til al oppebære den tidligere Pension, 
eller hvi · han hal' været paa Ventepenge, den 
Pen ion, hvorpaa han vilde have haft Krav ved 
VC'ntepengenes Ophor. Samme Regler gælder. 
naa r 1 pensioneret Tjene temand efter I . .Tul i 
Hl2:.! an æltes i pension beretliget lilling i en 
Kommune, et koncessioneret elskab elle1· en 
offentlig Virksomhed. Ved Afsked fra den paa
gældende Tjene te oppebærer han paany den af 
Staten lillagle Pension, dog med Fradrag af 
Halvdelen af Forskellen mellem den amledC' 
Pension fra de to Virk omheder og det Beløb. 
han med den . ammenlagle Tjene letid vildr 
hnve oppebaaret <'fter Tjenestemand loven i 
Forhold til Lønningrn ved P n ·ioneringen nf 
Stal ·LjenestC'n. 

2) Naar Pen ioni. tens ved ygdom eller Til
skadekomst forvoldte tjenstdygtighed er hæ
Yet, og han nægter at modtage fast Genan æl
tel. c i passende Lilli ng med . amme elle1· hoje
re Lon end i den lidligC're 'lillings .. I saa Hen
. eende C'r en Tjenestemand, der er pensioneret 
a[ en af de nævnte Aar.-ager, indenfor el Tids
rum id' 10 Aar pligtig til saa o[le vedkommende 
Styrelse bC'gær r del, at præstere Lægeattest 
(dog uden dgift for ham) for vedblivende al 
være utjenstdygtig. ndladel. e a( al frem
:ka ffe . aadan Lægeallesl medfører Bortfald af 
Pensionen indtil Utjenstdygtigheden bevi e . 

0) Jaar en paa Ven te penge staaende Tjene
. temand nægter al modlagr Ansætte] e i anden 
pas.-ende tilling med samme eller højere Løn 
<'nd den inddragne. Ifølge denne Bestemmelse 
laber 'ljeneslemanden . aavel Rellen til Vente
pC'nge . om TI.ellen til efterfølgende Pension. 

I�) raar df>n paagældende uden vedkommen
de Ministers (cl .v .s. Ministeren, hvorunder 
Pen. ionen eller Vcnlep ngene anvises) Tilladel
e modtager Tjeneste for en fremmed tal. 

!i) Naar han uden Ministeren. (se under 4) 
Tilladelse lager Ophodl i Udlandet. Der er her 
kun Tale om fast Ophold i dlandet, en midler
tidig Rejse til Udlandet kræver ikke Tilladelse. 
Tilladel e til at nyde Pen ionen i Udlandet gi
ves efter Prak is saa godt som altid; dog kan 
Pensionisten, aa længe han opholder sig i Ud
landet, kun oppebære selve Pen ionen, men ikke 
Dyrtids- og Konjunkturtillæg til denne. 
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'i>ANSK,&KoMOTIVliDENDE 
6) aar han i et Tid rum af 3 sammenhæn

gende Aar ikke har hævet Pension eller Venle
penge uden ener() al kunne bevi e lovlig For
hindring.· 

7) aar han ved Dom kendes skyldig i en i
den offentlige :.Mening vanærende Handling el
ler overbevi.·es om inden sin Af ked at have 
gjort sig skyldig i . aadant Forhold, om, saa
freml del havde værel op) ysl forinde11 Af kedi
gel n, vilde ha,·e berovel ham R tlen til Pen
sion. 

aar Pension eller Venlepenge ikke er hæ
,·et i et h It Aar, hjemfalder Belobet for det ar 
til Laten med mindre lovlig Ti'orbindring srne
re bevise .. 

Foruden Hellen for Tjenestemanden til al 
faa sig tillagt Pen ion ved Afskedigelsen er der 
tillagt hans Enke ('11 Rel til Pension ved Man
d ns Død. 

Betingelserne herefter er følgende: 
I) Manden skal ved Dødsfald enten være i

Tjeneste eller op1whrere Pension eller Ven
tepenge.

_) Ægte ·kabel skal være indgaaet inden Man
den fyldte 50de Aar. 

�) Ægteskabet skal vmr indgaaet inden :Man
dens Afskedigelse med P n ·ion. 

li-) Ægte. kabel mn.a ikk være ii1dgaaet paa 
Dødslejel, og 

,-,) /Egleskabel skal bestn.a ved !andens Død, 
nllsaa ikke være ophmvel ved kil misse, 
hvoritnocl den frasrparerede Hu. Lru beva
rer Hellen til Enkepen ion. 

Forsaaviclt angaar Beregningen af Enkeprn
sioiien, da er denne afhængig, drl. af :Mandens 
Pen ionsalder, og drl. af hans Pensionsindtægt. 

Saafreml Mandrn ved Dødsfaldet endnu ik
ke var pensionsbcretligel eller ikke havde op
nnnet en Pen ion alrler af 5 Aar, udgør Enke
pensionen 'la af l\landrn Pen ionsindtægt. 

Dersom rand ns Pension alder var over !'i 
J\ar, udgor Enkepensi011en '/, af han. P n
:ionsindtægl. 

Hvis i\fanden er omkommen ved Tjene. tens 
lldførels eller død om Følge af Tilskadekomst 
i Tjeneste, rl ler har oppeba.arel Til kadekomst
pension, udgør Enkepensio11rn '/:.i a( .Manden 
sidstr Lonning indtægt.. 

Drrimod er drr ikke till,tgt Enker, hvi l\Jænd 
val' af. k digede med Pen ion i Henhold Lil Tu
herkulo eloven, en gunsligere pensionsretlig 
, Lilling. 

Den Pensionsindlmgl, der lrrgges til Grund 
ved Enkepensionens Beregning er gan ke den 
samme, som den, der lægge. til Grund v cl Be
regning af Egenpension. 

For det Tilfælde, al EnkPn er over 20 Aar 
yngre end Tjene ternanden ned æltes Enkeprn
. ionen med 1/ao for hvert paabegyndL ar af Al
der. for kellen over 20 Aar. Dersom Æ"'teska
bel har beslaaet over :1 Aar, forøges del necl
. alle Belob dog med 1

/10 af den almindelige l en
sion for hvert paabegyndl Aar a[ Ægte. kabels 
yderligere Varighed indtil den alminclrlige P n
sion fulde Beløb alter naa . 

Enkepen ionen kan ikke over. tige /1,000 Kr. 
n.arlig og skal rnindsl udgøre 4-00 Kr. aal'lig.
for aavidt delt Beløb ikke over tigrr Halvdr
lrn af i\fanden Lonning indlægl. 

Er Enken vrrl i\fanden. Død eller hli,'et· hun 
srnere ansat i en lilling, der givrr Adgang til 
Pension, nedsætte· Enkepensionen ti] del ha Ivr. 
Denne Regel er ogsaa anvendelig paa Enkepen
sionrr, der er lilslaael efter de før Tjeneslr
mand lo\'en gældende Reglrr, lwilkel er fasl
sln.art ved Hoje leret. Dom ar JO. fart 1922, 
der sladfæ lede Øslr Land. rets Dom: ( dtall 
al en Enke, hvi Enkepen ion var fast. at eftrr 
de for Tjenestemand loven gældende Regler, 
saafreml hun ved sin Af ang fra en Tjene le
mancl.. tilling, vilde prnsionrres efter Tjen le
mand ·lo\'ens Hegler, maatte lide Afkortni11g til 
clet halve i den hende tiUagle Enkeprnsion.) 
(Forholdet var her drL, al Enken kunde have 
oppebaaret sin Enkepension ube. kaarel, saa
frrml hun havde valgl til :in Tid al faa sin En
kepension brregnel eflet· de før Tjenestemands
loven gældende Hegler, mrn da hun ikke havd<' 
gjort delle, udtaler Dommrn. al hun var uberel
ligrl til al komhin re de lo Pension.-sy lemer.) 

Enker, In-i ·Mænd i TTenholcl til drn tidli
gere Lovgivning har :ikl'el clrm Overlevrl. es
rrnle eller til .-amme Formaal har . lillet J,'or
. ikring dokument r eller andre Værdipapirer 
til Haadiglwd som Dækning af pligtig Enkefor
sorgrlse. lirlrr et Afdrag i dere. Pension sva
rendr til den dervrd . ikredr Enk forsorgrl. e. 
irlPt Staten fra I. Oktolirr 1019 overtog Præmie
hetalingen. 

Foruden Enkepensionen tillægges der Enken 
efter en Tjenr. le mand Pension. I illæg for de 
Bom (herundf'r ogsna , ledbørn og Adoptiv
l·orn) O\'erfor hvilkr M:rndrn hnwle Fol'sm·gel
f.l'S])l igl. 

Pensionstillmgrl 11dgor for J Barn 180 Kr. 
narlig, for 2 Bom 330 Kr., for 3 Barn /i-i10 Kr. 
og for hverl Barn over 3 )'derligPrf' 100 Kr. anr
lig, dog rnaa Enkepen. ionen + Bønetillæget 
ikke overslige 3/� af 1andens sidste Lonnings
indlægt. Børnetillæg l bortfald 1· fol' det 11an
g-ælclrnde Barn Yed del fyldte l de Aar. 

Til Enkcpen ionen . ammenlagt med Borne
lillægPnr tilkommer der Enken Dyrtids- og 
Konjunkturtillæg efter d for lalsljen . te
mænd gæld nde. Hegler. Ved Enkepen ion for-
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. 'i>ANSK.fQ.KOMOTIVftDENDE 
:-;laa her den fulde Enker n.-ion uden Fradrag 
af den . ikrede Enkeforsørgf'I. e. 

8nkepC'nsionen lr,eder i Kraft ved Efterind-
1,l'gtpeciodC'n · dlob, idet Enken de forstf' 3 
Maaneder efter fanc!C'ns Dod, aafremt han 
ikk , lod udenfor Nummer, har Ret til maanecl
lig nl oppchmre 1/,2 af hans sidste Tjeneslcind
hPgl, \'C'ntC'pengf', PC'nsion C'llf'r l nclerslollC'l:e. 
llC'IIPn til Efterinc11IT'gl lilkomrnC'r EnkC'n, elv 
0111 hun ikke er bC'rC'lligC'l lil Enkepen ion, f. 
Ek .. fordi ÆgC', kahC'l C'l' indgaaet efter Man
dC'ns fyldte 60dC' Aar. C'llC'r dtC'r al Mandf'n er 
prn ·ionrrrl. LigrlrdPs rr Enkf'n bNelligel til 
1•:rtrrinclla,gl nf rnh\·Pr fm. StalsljenC', lrn hid-
1·01·rndr varig lnclla•gt, hvad cnlrn den er pen
sionsbrrrltigende rllC'r ej. Uforsorgede foræl
drrlo. r Born under JM Af\1• har ligl'ledes Ret til 
al oppehIT'l'C' EflPl'indlægt, sanvC'I C'fler TjC'nC'
slr111a1HIC'n . om eflrr Enken. 

Enkep n:-;ion oplwrer: 
I) Naa1· EnkC'n uden vC'dkommC'nde i1 ini

. lers TilladC'I. C' modlagrr Tjenr. Ir for en frC'm
lllC'll Stal, 

2) n:1a1· hun uden )linislC'rC'ns Tillac1C'l.-f' la
g('t' Oi,hold i dlandel, 

3) naa,· hun i el .-arnmC'nhængendc Tidsrum
af 3 ar ikke har h�l'Yel Pensionen, uclC'n sC'nrrl' 
at kunne bevis lovlig Forhindring, 

1�) naar hun Yed Dom findes . kyldig i en i 
den offenlligC' Mening van,"l'r nde Handling. 

Om di.. C' Aarsager til Ophorl'l kan gøre til
svarende Bemærkninger. som foran er gjort 
mC'cl Hen, yn Lil de foran under 4-7 nævnte 
Ophør. grunde for Egen pen. ion. 

Endvidere bortfalder EnkepC'nsi.on: 
5) naar Enken indgaar nyt Ægteskab: I del

le Tilfælde kan Pen ionstillæget til umyndige 
Born bevares, naa.r \·edkommendf' Mini ler fin
dC'r, a.t cl okonomi. ke Forhold i det nye Ægte
skab rr saadann , al Hensynet til Børnenes for
svarlige Opdrag lse gør drl fornødent eller i høj 
Grad onskeligl. 

?-laar hun paany bliver Enke (derimod er det 
ikk tilstrækkeligt, at hun bliver fraskilt eller 
frasC'par ret) efter sin anden [and, genopvaag
ner Pensionen efter den for ·te Mand, med min
d1·C' den anden Mand og aa rnr Tjenestemand 
og Enkepen ionen eft r ham bliver større end 
cll'n bortfaldne Enkep nsion. Reglen anvendes 
analogi. k, naar hun er fra kilt, og Manden der
C'ftrr er afgaaet ved Døden. 

l! ader- og moderlo. e Børn, herunder led
børn og Adoptivbørn, af Tjene temænd har Ret 
til Pension indtil del fyldte 1 de Aar. Retten 
C'r dog betinget af BørneM Trang og Værdig
hed. Børnepen ion kan til ·taas med indtil 270 
Kr. aarlig for hYerl Barn og kan ikke udgøre 
mere end Pen, ion, lillæget vilde haYe udgjort, 
. aafremt ilfoclrren ha\'(le lcrnl og oppebaaret 

Enkepen. ion ( ·e foran), de uden tilkommer 
der Børnene Dyrtid. - og Konjunkturtillæg i 
Forhold til Pl'nsionen. Det er kun fader- og 
morlC'rlo.-o Børn, der har denne Hel; Dorn 
f. Eks., hvis Moder lC'ver, men ikke oppebærC'r
1•:nkepension, fordi hun var skilt fra [anden,
kan ikkr faa lilstaael Børnl'pension. Df'rimod
C'r Hl'tlen hjrmlC'L BornenC'. uan.-el al Borne11rs
StC'dmockr rllC'r SledfadC'r C'I' i tiYe:

TANKER OM DE SVÆRE ILTOGSLOKOMOTIVERS 

UDVIKLING. 
\'ed Otto Benrli.,·m. 

( luttett). 

Fot· a,t fremskaffe et Lokomot.iv af 
Il .ndw1111ig Præs.tati•on ev,nc bl v 2 2 
Lokomotivets Kedel aa virdrt f,or,støn-c.L 
om "\ inding n paa k }belastningen 

Y 1d Lnc1sky,dning af Løbeak, I-en tillod det. 
'om Følge ·heraf kunde <l t bad 11si kc 
LokomotiV1s Ydelse betydeligt over kl'ide . 
Beregning n ,har d t, at Lokomotivet vil
de opfyld de,t fø1� te Punkt i det baden-
i ke Progr.a1111 (100 km Ha tigihed paa 

hori on.tal Baine med 52 A·kis•l r, 525 t, ,og 
Modvind 5-6 m pr. ek.) •med 105 km -
og d t andet Punkrt (70 km paa en 4 km 
lang tigning af 5,3 : 1000) med 0 km 
i Tim n, hvi,lket v,ar-er til on kon ta.nt 
Yd I e af indrtil 2500 H. K. I d t lhypp1g t 
for kommende Tilfælde 1 vi er ig ef.ter 

trnhl t Dampforbrug pr. Time pa-a 
15400 kg, Ih v,01--mi.l kræves en Ri.&tefia<le paa 
4.,9 m2

• I dka t-et blev Ristefla<len udført 
med 5 m2 med Henblik paa Kullenes nu
værende slette Beekaffenihed, en Til band, 
d r vel føl'\Slt ef.ter· fler,e Aar F or I øih vi I 
forbe<lre ig. Af Kedelihedeflaide, maal-t 
ildberørt, ble,· anordnet 20 m2 for Fyr
ka en og 21 ,5 m2 for Rø.g- og Kedel
rør, alt a,a ti-lsa:mmen 23 ,5 111

2
• Der.til 

kommeT endnu dhmidt Ov-erbederen,s 82 
1112 Hedeflade, 1!':a,a der fr-emkomrner en 
aml t Hedeflade paa 320,5 m2

• Kooel.tryk
k-et b løb r ig til 15 Atm. 

Foranlediget ved de gunstige Erfariirn-
0er med de pre'USISi ke ta.tsbanens S 10 2 

Lok motiv (Fig. 6) er Trillingdrivvær
kei bl v t ånvendt ved d t projekiteredo 

;\ 

I' 

., 

t• 
I' 

.., (' 



'i) ANSK }iKoMOTIV li DEN nE 
Lokomobiv. Alle <tre ylindre ihar den 
amme D±am ter af 560 mm, ,o,g; ætter Lo

komotivet i , tand ,tril a;t opfylde Præsta
tion pr,ogria:rnm t i THfælde 1 med 20 p t. 
- o,g i Tilfælde 2 med 30 pCt. Cylinder
f lclming. Gliderb væge!, en for den ind
rnndige ylin<lel" er paa den enkleste foa
dc afledet fra be,gge de udv ndige Glideres
B vægel e. I den Hen ig.t er Krumta1 -
akislen Krumtappe, und r Heil!Syntag n
til cl n indven<ltg,e ylinder,s kraa Belig
gornhed (1 : 13,5) og d rv d, ,a:t den ind
,·e,n,cLige ylinde:nafo e kærer 100 mm over
DTivak eliJ:nidt•en, for, at aal d : Ved
Fremadkørsel 1b væger d n indvendige
Krumtap sig 126 ° 15' 19" efter den højr
udvendige Krumtap og 11· 0 44' 41" for
an den veilJS!tre udv,endige Krumtap.

Kedlen vi er en normaJ K,onstruk,tion 
med hvælvet Fyrka, elofit. Fyrkia en 
, ad, lpla,de er lidt · kraa fremefter. Fyr
ka, sen r af Kobb r og K delrøren har 
en Længde af 5500 mm. I den forreste 
Del af Kedlen er anbriagt en , tamudiskil-
1 r e�ter Jernba111ecentralamtets Mod,el. 

ærlig Væg,t bl v der la,gt paa en 1gu111 tig 
Konstruktion ·af Askelm,ssen, 10m er ud
ført tredelt. Den nlidter te Del naar dybt 
ned mellem Rrummernc og begge d,e der-
te Dele naar ud over doo indskud,te Lø

bea,ks,el. For Ren ,eklapper paa iderne, 
d r tillader en hurtig Ren, ning pa-a Mel
Lem tationerne, og for lig,e,licge Lufilldap
pet er ,der ør ge,t. 

·Rammen er en Plad ramrn paa 30 mm
TykkelJSe med fora.in til.sat BarTeramun . 
Den bag,este Rammedel er 1ha,g den tredie 
fooblede Aksel niittet sammen med Hoved
rammen og udført d.obbeLt til F,or, tærk
ning af Ak.seUagerudskæ1'i11igen ,til den 
indskudite Løbeak el o,g Uoonittet til id -
askekaisseklapperne indtil den bageste Lø
bea,fosel. ævneværdig er endnu den b.a
ge,s,te KiohbeLtrækkasse ,af Flu j,errustøbe
gods, til hvilken itililige, Adarrnsakis,lens 
Tilbagesiri.lli.111gisri.nd.retning er befæ tiget. 

Trodis den tore samlede Hjul .tand pa;a 
11660 mm læ:n Lokomotivet uden Besvær 
pa ere po1,kurv.er ned til en Radiæ ,af 

140 m. Den fon te 'I'Tuck .har ved in 
Drej tap 50 imm id for kydeli�hed, den 
indskudte Løbeaki el i Lagerne 30 mm og 
A,dam8aJki l n (bag ,t Løb ak, el) 0 mm. 
Yderliger,e er Driv,hjulets , porJrnan e 
drej t 15 mm ,vager . Ved tærkit træk
kende Lokomotiv vi • r ig efter Roy føl
gende Lndstilling i 1 0 m porkurve: 
Trucken fo1 kyder 1g 50 mm .til Sid n 
indtil An Laget ,og ov,ertager Ledelsen, den 
forr tJe Kobb l,ak,sel ,gaar fri, Drivaikis1l n 
løb r til indvendig, den tredie Ko,bb l,ak el 
gaar fri, d n ind kudte k l nærm r ig 
,den udvendige kin,ne og Aclarrn&aiki len 
forskyder I ig 34 mm. V d Baglæn kør-
1 el: Adam k len fo:nskyder sig O mm, 
Løb ak len 30 mon, den tredie Kobbeliak-

1 løber nu udvendig, Drivakisle.n gaar 
fri, den fone te Kobbelaks• I løber an ud
vendig og Trucken for kyd r ig 50 mm. 
For 140 m Kurven gives for Fremad- ,og 
og Baglænskøæel kun een Ind tilling: 
Tru ok en foækyder sig 50 mm, den før, te 
og tredie Kohbeliakisel løber fri, Drivlhjul t 
Jøber som Følge af porkran ,aMrejnin
gen 6 mm ind tter, Løbeak I n for kyder 
�ig 15 mm og A<larrnJSakslen 0 mm. 

Lokomotivet er udru tet med alle de 
pr,eus-s,1 ke Dokomotiver I ecialin<l1·et
ninger (FødeV1andisforva111ner, Kw1.tze
Knorr Br,emee S o. . v.) til hvilke Typer 
de ,ogearu ,snævert kn}'�,ter , ig. 

En ænlhy,ggelig V ægt beregning blev 
gennemført v.ed d t ovenfor beskrevne 
Lokomotiv og Momentet fas. laaet for et 
1 00 mm bag Adam ak, len anta.g,et Vir
kepl,an. 

Tabe > I J.) 

Resulitatet ,af By,gnitugen viser Tabel 1. 
· Beliggenlheden af Tyngdepunk,tet ia.f

den i Fjedrene hæn° nde La t fo.ar man, 
id,et man divid.er,er den, Vægt, om lb.ænger 
i Fjedr•ene ind i ummen ·af aHe M-omen-

• • 66803377 ter, og aa,lede hgg r det 1 
7615i 

746 cm 
�sitand frn \ irkeplane,t. 

De ,tre lrnbled l ler er forbund n 
med ,den bage te Løbeal� el ved Balan r 
og Løbeak ilen bag den tr die koblede 
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'i>ANSK.fQ_KoMOTIVliDENDE 
'fabol I. 

Nr. I Genstand Vægt 
i kg 

Balance Moment 
i cm i cm/kg 

1 l(edel med fin og grov Armatur, Beklædning, Træk, Haandtag, Rør o. s. v. 34031 iOI 23 if150/4 
2 Førerhus, Rammer, Tinplader, Konsoller. Fjcderhængerl', Balancer, 

Akselkiler 0. V • •  

3 Cylindre og Styring. 
4 Bremse og forskelligt. 
5 Paa[yldning 

G I Vægt hængende i Fjedrene 

l70i0 
1237 -

2i73 
, 9900 

. ' I 76152

G 9 
l146 
64-'• 
623 

746 

J I 7i2093 
1/4195735 

17 7370 
6172675 

fJG 03377 
7 I Dod Last (Truck, Aksler, Driv- og Kobbel tangsucle)

I 24 1. - -

8 I 1'jenstvægt I 101000 - I -
9 I Paafyldning I 9900 -

I
-

10 I Tom Vægt ..................... ............... · I 91100 l 
l sel er i,ndiskud.t · ær kilt m d is vagere 

Bæn')fjeder. Herved er B-alancelængder
ne bl vot I aa,lede, ud,ma,aJit,e, ai det ,gav 
den La i, , om øn kedes :hængt i Fj d
rone, 1saa,Iedes om ue.L ka.n e ,af cl-en v d
føjed Tabel II. Danner man nu atter 
Miomentol af den o,n1sked,c Fj,ederl-a t og 
AJ� claf '(,anden fra irkcplanet, aa maa 
Ro ulta.nten af dette Moment dække med 
Rosulta.nrten .af <l-en ov nfor af c g1bbereg-
11ingcn fundno Re ul-tanit. iSaalcd,es er del 
o,O', ·a-a. R sul tanten 1a.f Fj uiorl.a ,Len ligger 
lig led i 746 om ti tand fra Virkepla
net, . aa.Jcd , om følgende 'rab l II vi r. 

'l'alrnl Il. 
-

Last Ba-Aksel hæn�ende Moment 
I'. Aksela1·t i Fje rene Jance i cm/kg 

i kg icm 

�} Truck . 19156 1236 2367681G 

3} '• Kobbelaksel .. 3771 :J 7/4 2 2093:H 
5 
G Inu. kudt Aksl'I . 035 360 2 92600 
7 T.øbeakscl 1121. 180 2021.01,0 

- --
Jall . 76152 746 56803380 

Falder Re ulitanterne ammen som i 
d trt 'I ilfoold,e, da er -det uden videre mu
lig,t ,,,cd ,til ,·.i:1.rende TiLspændiing af Fjed
r ne .af <l n samled Last at overita.g-e d n 

for hv•er 1, el ø,n,�ked La t. Falder Re
, ulitant rn ikk,e sammen, -aa maa man 
kubb d-o ,sundede i Fjedr nc hrongonde 

Del aa krng,t fr8!111 lier lilbag .til vcr
en, l mm ],se indrh-æffer. \ d Bor gnin
gen af Balancerne 111aa man ærlig væ1•,c 
betænkt p!Ht, at ,cle;n i sig r eh- ,svær Dri \'
ak el ikkt' bliv,er mere b la, te,t cn<l Kob
,b-lak l rn 

D n cn,cl lige La, lfonl ling pnn cle for-
kellige 1\ kdel' ,·i �er ncdenslnnende 

Skema. 

A [ ·cle,t •he1· om tal lC' Eki empel C'I. , n L 
man \' 'd l,JJ(Lsl .nlninr, ar en billig, v-acrt 
I la Lcit Lob 'ak ·cl tæt bag Yed <l 11 id le 
Kobbelaksel vecl rigtig Hala.nc udmaaling 
kn n pan i1·kr el 2 C' I ,eller 2 D J Lokomo
•liv, · La, tior·d ling. ,rnled �, nl ,d,cn bage te 
Lob ak el kun fnnr en nonnal Lobeak-
el k eltr:,·k, ocr at K.�dl n Kon Lrnk-

Lion bliv r utnwg 11. Del vild v"1'rr gan-
ke .forfejlet at Lag Tilflugt ti-I en dyr 

baO' stc Tru k, som ihindrer den vigtige 
frie Al' llu1c::,�canbringcl e, og 1hvi M r
\'æ O'L man Ih llerc kal a,nv nde nytt brin
O'eJHlc itil 1"01---tørr 1 ·af Kcd-elrb d fiad,c11. 
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'DANSK,&KoMOTtVfroENDE 

STATSBANEPERSONALETS 

BRANDFORSIKRINGS-FORENING 

har i de 30 ar, den har beslaaet, i oder
. Løllelse Lil Foreningens Medlemmer og dis es 
�fLerladle udbetalt: 76 200 Kr., og opsparet ca. 
li0 00 Kr. 

Foreningen Indlægl fremkommer ikke ved 
nogelsombel t Bidrag eller Til kud fra Med
lemmerne, meu udelukkende ved, at Forenin
gen 'l'ill1dsrnænd (Jernbanetjenestemænd) ve
derlag frtl i hver sin Krens paatager sig visse 
ArbeJner (lnka sation af .l:'ræmier ro. v.), hvor
ved • '-4 ye .LJans.ke l:lrandfors1.knngssels.kab af 
l o4•, med hvilket .l<'orenrngen har Kontrakt,
sælle i tand til at ulllagetaie til Forenmgen

aarligt 28 pCt. resp. 20 pCt. af samtlige Præ
mier for hhv. Provinsen og Kjøbenhavn.

Foreningen tæller nu ca. 9 000 Medlemmer 
med en J,'or 1kringssum af ca: 56 000 000 Kr., 
men da er ca. Hl 000 ansatte i Etaten, kunde 
og burde vor aarlige lndtægt være meget tørre, 
idel ca. 10 000 staar udenfor, og enhver ny 
lndmeldelse betyder en direkte .l''orøgel e af 
For magens I engemidler. 

Prænuen er b1llig og uforanderlig 70 a 0 
Ore pr. 1 000 Kr. hhv. i Kjobenhavn og Pro
\'in en (under 'traatag dog 2 Kr. 40 l:'.Jre pr. 
L 000 Kr.) og der betale intet Indskud. 

nder Hen yn clel Lil den Tilfredshed, der 
i de forløbne Aar har været hos Mectlemmerne 
med oen IJestaaende Ordnmg, clels til Forenin
gens gode 1''ormaal, rettes en indtrængende Up
Iordrmg Lil alle, om delt }Had kommer i .l-iæn
de, om at int re. ere ig for Foremngen. fort
satte Triv. el. 

Glem ikke at enhver ll!J For ·ikriug ·celler 
l•'oremnge11 i 'tand fil at gøre mere godt. 

Er .LJe ikke endnu elv Medlem, da ud
fyld omstaaende For ikring begærmg og Op
sigelse og indsend tra.ks - unen -.l:l.ensyn til, 
om .I.' ors1.knngen først senere skal træne i Kraft 
- aave1 }"or 1knng begærrng om Opsigelse af
Dere tidligere .l!'orsJ.knng til Forenmgen Til
lidsmænd.

lJ doyttel til .l!"ordeling imellem Enker og 
Trængende var for det 1d le Aar ca. 9 600 Kr. 

Hvis alle i Etaten Ansatte indmelder ig, 
vilde det aarlige dbytte stige til ca. 20 000 Kr. 
og blive en god Hjælp i mange og trange Hjem. 

P.B.V. 

æbye, 
Formand. 

E. Botlelel.

25 AARS JUBILÆUM 

D n 1. December f jrede Lokomo!idorer A. 
E. Johan. en, Københarn Gb. 25 Aar. Dagen
som Lokomotivmand. Johan. en hlC'v antaget
paa Værkstedet i Kb., . om Maskinarbejder den
4-. Augu t 1 97, blev an at . om Lokomo!ivfyr
høder den I. December samme Aar mod l. i
Kh., den 1. Maj 1901 fodremmel Lil I. Kl.
Lokfyrb. og samtidig forllyllel Lil Jyhurg, sam
me Efteraar forllyltet til Viborg og i 190:'1 for
flyttedes Johansen atter. denne Gang nwcl , tuer
. om :Maal.

A. E. Johansen. 

0en I. ovemher 190 forfrrmmede. .Tu-
hila ren Lil Lokomotivforer med l. i truer og 
J!)J0 vender Jubilaren tilbage til KohC'nhavn, 
hvor han siden er forblevet. 

Der er Vandrelyst i denne Jubilar! Del er 
ikke alene . om Lokomotivmand han har van
rlrC't omkring; men som gan ke 11ng stod han 
hele Lyst til Vandrino-, ud Lil de store Mulig
hed r i andre Lande, se sig 0111. lærC' noget. 

I 5 1/2 Aar var Jubilaren i l dland t og ar
bejdede forskellige leder, bl. a. I 1/2 Aar paa 
Lokomolivfabriken i Linden ved Hannover. Ef
!er in Tilbagekomst øger han . aa det amme 
li orum »Jernbanen« om ine Forfædre, Fa
d r og Bedstefader; underlig nok, men ved sin 
An ættelse faar Jubilaren in 'Faders lidliger 
'fj. Nr. A. C. J. er kommen i Berøring m cl 
mange for kellige l[enne ker; men med ban. 
Humør og Maade at være paa, har han . ik
kert og aa skabt ig en stor V nnekred . om 
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'i>ANsKfuoMOTIVTiDENDE 
Kollega og Forening fælle hører han Lil de 
trofa le, og paa Festdagen vil han sikkert mod 

Afcl !ingen ender Jubilaren in bed te 
Hil n med Tak for godt Kammerat kab og 
Øn k t om alt godt for FrC'mtiden. 

G. 0. F. Lund.

M. J.

Den 1. December f jrede Lokomotivfører J. 
C. f. Marlini, Ø terbro 25 Aars Dagen for sin
Ansæll 1 e som Lokomolivmand. M. 1 lH an. al
I. DecembC'r 1 97 i Kobenhavn, forfrC'mmC'des
Lil Fører l .  rovember 190 i Langaa og kom
ra. 2 Aar efter tilbage til Kobenhavn.

J u bilarcn r kend l om den pliglop(yldcnd 

J. C. JJ. Martiui.

Lokomotivmand og gode Kollega, der ved in 
hele Optræden har for. laaet, al amle sig en 
Vennckred om ikkert vil minde ham i Da
gens nleclning. Ø lcrbro Lokf. Afdl. ender 
herved sine bedste Øn ·ker for Fremtiden og 
Tak for de . vundne Aar. 

LOKOMOTIVMÆNDENES SANG OG MUSIK 

I en nær FrC'mticl udsende. et Hæfte inde
holdende forskellige ange med r oder bl. a. 
•Lokomotivfolkene Mar. ch«, »Ek pre en« m.
m. og en ganske ny ang, der pri er Lokomo
tivmændene Ferie- og Rekreation hjem.

Hæftet, der bliver smagfuldt ud tyret og 
trykt paa godt Papir, indlede m cl cl lille Digt 
af Emil Bønnelycke. 

Hæftet, der sælge til Fordel for Ferie- og 
Rcktealion hjemmet, bør ejes af alle Lokomo-

li vmænd og hor findes paa Julebordet lil den 
forC' ·taacnde Julefe l vil blivC' . olgl til C'n 
for allC' OYC'rkommelig Pris. 

FORED RAG 

Dan k Lokomoli vmands Forening a fholdcr 
Foredrag m d Lysbilleder for Foreningens 
.\IC'dlemmer med Damer i Hotel Spang b rg. 
Selskabslokaler i E. hj rg den 9. DecembC'r Kl. 
7'/ Eflmd. 

l•'oredrngcl holdC's af lir. Kontrollor Chr. 
Schmidt, Had rslC'v. 

Emne: Træk af .J rnbanemC' Historie. 

Ji'oreningC'n hanlC' den 22. ovC'mher indbudt 
.\kdlrmmC'rne rnC'tl Damrr til Foredrag i City 
. °L'lskabslokalC'r. 

Foredrag. -Emnet var: •Træk a[ .Jernbaner
n s Hdori«. 

ForC'drag:holdC'rcn, Hr. Kontrollor Chr. 
Sc-hmidl. l ladPr:IC',. gav C'n inlcrC's.anl kildring
af J rnhanel'lll'S TilhliYclseshislorie, under hvil
k n mange Tildrage! ·er, navnlig den torc Mod
stand m cl JernbanernC' i dis'e. for le Aar, ga,· 
AnlL'dning til mC'gcn �I unterhecl. 

Forcclrngcl ble,· I clsagC'l af Ly. billcdc1·, del,; 
ar Lokomotivernes dvikling d ls gamlC' ig-
nalsyslemcr. 

Foredragsholderen hostede fortjent Bifald 
for . il i alle l\[aadcr udmærkede Foredrag. 

ftC'nen slultedc med en Dan . 
DelfO{J<'I'. 

MO TORVOGNE T IL STATSB ANERNE 

Efter sikkert Forlydende har tal banerne 
bcslill l\[olorvogne Lil Brug ved Bestride! e af 
mindre lokal Trafik. Det er Hensigten at den 
forslc af di se skal ,;mtles ind paa Ruten Aar
hu -Brahand. 

TOGSAMMENST0D P AA PENNSYLVANtABANEN 

I Følge »New York HC'rald« fra 13. Aug. 
I �)22 kele cl Tog ammen lod paa en af Penn
. vlvaniabanen iclclinier i. ærheden af Cin
cinali. To Tog, . om kom fra hver in ide 
karle ind i hinanden. Ved ammen lødet dre
\'C'S det ene Lokomotivs Tender ind i n træ
byggcl Personvogn, som clelvi knustes. Der 
d ræhtC's 5 Pas. agerer med ns mange . aarede .. 
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'i) ANSK fQ_KoMOTIVft DEN DE 

TOGSAM MENSTØD VED SULPHUR SPRINGS, 

•New York Herald« fra 13. August 1!)22
1'.10l�er ?m . en Jernbaneulykke ved Sulphur

prrngs 1 M1ssouri, hvor et Eksprestog udeluk
kende bestaaende af Staalvogne løb ind i den 
bageste Ende af et Lokaltog- bestaaende af æl
dre lræbyggede Vogne. Ulykken skete dels paa 
en Dæm11ing dels paa en Bro. Naturligvis gik 
det mest ud over Lokalloget hvor flere Vogne 
fuldstændig knustes og ancl;.e styrtede ned ad 
Dæmningen. Der dræbtes 30 Personer medens 
137 blev haardt saarede. Lokomotivføreren paa 
Ek prestoget menes al have Hoved kylden ved 
at passere et Bloksignal, om viste ,Stop«. 

JERNBANEULYKKEN PAA WINSLOW STATION, 

W. Y .  U. S. A.

•New York Journ°al« fra 3-4-5-G-7 Ju
li beretter fra Camden om en stor Jernbane
ulykke, idet »11.Cidnalsek pre sen« Tog r. 33, 
som forlod Camden Kl. L0,4-0 Em. kørte ind i 
cl Side ·po1·, som Følge af fejl Sporskifte, hvor
ved Toget, del' bestod af 6 Vogne, nemlig 2 
Pulman, 3 almindelige og en kombineret Vogn, 
styrtede ned ad en 30 Fod høj Dæmning. Her
,·cd dræbtes 9 Personer medens 72 saaredes, 
heraf J 5 Kvinder og 10 Børn. En af de afspo
rede Vogne tørnede mod en Mast Lil elektriske 
Ledninger. Denne væltede og Ledningeme ha
vareredes saaledes, at Win low var uden Lys 
og Kraft. 

Ji'ejltagel en er skel paa den }\faade, at den 
\ aglhavende paa Slationen .ignal- og S11or
.-;kil'lcpo::;l havde lukket et Cape-May Godstog 
ind paa Sidesporet, for at det der l,unde over
hales af Eksprestoget Nr. 33 Medens Godstoget 
h<' fand l sig her, kørte et toml Person tog frem ad 
Hovrdsporet. Ved en uforklarlig Fcjltagel e af 

ignal- og Spor kiftcpas orcn ansaa han dette 
Tog for at være Eksprestoget, hvorefter han 

, 8ki [Lede Sporsldftel til idesporet for at Cape
May Godstoget kunde gaa tilbage og forlsætlo 
ad Rovedsporel. I det samme kom Eksprc logel, 
80ll1 var 5 Minutter for::;inkte og Foreren kørte 
netop haard t for at vinde Tid. Toget løb med 
slor Fart ind paa Sidesporet, i hvis Kurve 
del som Følge af Hastigheden lob af Sporet. 
'kinnerno reve op i en Længde af 750 Fod 

og først efter at have fortsat endnu 80 Fod paa 
selve Banelegemet, tyrtedo Toget ned i den 
Sænkning, hvor Pennsylvania Banens Linie fø
res igennem. 'De lre almindelige Vogne kom 
til at taa i Zig Zag nede i Pennsylvania Gen
neskæringen bag efter 1'f a. kinen og cl lo Pul
man Vogne. meclen8 den .·id. le Vogn blev staa
encle paa Dæmningen. Maskinen væltede og 
baacle Foreren og Fyrbod ren dræbte paa Ste
det. 

Ansrnret for · lykken kan kun lægges paa 

to Mænd, nemlig ignalpasseren i Kommando
posten p�a Winslow Station, John de Walt, og 
Lokomottvfororen paa Ek prestoget, 'William 
,Veslcott. 
. Don før·le var saa vidl klar over llykken
rncl_en don kele, som at Atlantic City modtog
e� 1 største Rasl og med alle Tegn paa Nervø
sitet og Rædsel slaaet Telegram, i hvilket Win
slow �ignalpa seren siger: »Min Gud, jeg har 
sendt Tog 33 paa et galt Spor«. Atlantic Gitv 
for øgte straks at faa Forbindelse med han; 
men det var umuligt at vække ham. Han va;. 
besvimet. At Føreren for Tog 33 heller ikke 
er uden Skyld fremgaar af den Kendsgerning 
at Skiftesporet ikke kunde være aabenl til i� 
clesporet uden at der amtidig var »Stop« for 
Hovecllinien. 

Dog mener den offen:tlige Under øger for 
Camden Di lrik let, at Skiftningen af Sidesporet 
og dermed ætningen af Stopsignalet godt kan 
væl'e ket saa sent, at det som Følge heraf 
allfor plud eligl er kommen til Syne for Fø
reren, saa at det faktisk vilde have vær t umu
ligt for ham al tandse Toget. Det menes dog 
al han har ignoreret et automatisk Advarsels-
ignal, som paabyder i visse Tilfælde al lage 

Farten af Toget og eventuelt nedsætte Hastig
heden til 40 mile ·, medens Føreren for Tog 33 
passerede Winslow med fuld Fart og saaledes 
bevirkede Afsporingen. Toget skulde have kun
net passeret Sporskiftet uden Fare med den 
paabudte 40 miles Hastighed (64,4 km.). 

Der er senere op taael Tvivl om, hvorvidt 
. Ekspeditøren i Camden har sendt M eddolol e 
om Af endelsen af den tomme Togstamme, om 
Signalpasseren i Winslow antog for Tog 33. Op
lyse det, at han ikke har gjort deltte. vil han 
ogsaa blive gjort ansvarlig. Begge de lo an
svarshavende, Signalpas eren og Lokomotivfø
reren Yar begge paalidelige Folk. Forstnævn
te var en prøvet og meget ansvarsfølencle i\lt:ancl, 
ansat i Signaltjenesten iden 1 98. Føreren 
var en lige aa kompetent Mand, ansat og kørt 
siden 1906 og forfremmet til Fører 190!). 

Ulykken v.il iøvrigl medføre, at der foreta
ge Undersøge} er angaaencle Togenes Gennem
kørsel paa de forskellige Stationer. Der liar 
saalede i de sidste 3 Aar fundet J 5 Uhk ker led 
paa Hammon ton:lignings Krydset enr alene 
som Følge af al Togene i Henhold til Korerla
norne. fa lsalle Tider mango Gange passerer 
van kelige lationer med en Ha ·lighed af 0 
miles i Timen (12 ,7 km.). 

o. /3.

TAKSIG E LSE 

Ærede Kolleger og Medansalte i Skander
borg, Aarhus og Aalborg modtag min hjerte
lig te Tak for den udviste Opmærksomhed wd 
mit 40 Aars Jubilæum. 

R. Frederiksen, Lokomotivfører,
Aarhus. 
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'DANsK&t<oMOTIVTiDENDE 
.\I in hjertelig l Tak til Dem alle for den 

smukke Tanke, De vi le mi g ved a t henlægg 
en Kra n · paa vor kære Ma nd og F ader. Grav 
den J. November. 

Emma Hogholt og Born. 

Vi fol er Tra ng til gennem dis e Linier a t 
bringe vor hjertelig. le Tak for den store Del-
lagel. e om gennem Foreningen blev vi t v d 
vo r kære fand og øn, Lfb. H . L. J en en. Be-
gt·avelse. En særlig Tak rettes lil hans Kolle-
ge r i truer for det store Ud mykning arbej-
de de ha vde foretaget i Kirken. Tak lil Lo-
komotivp r onal t a ngforening for almen 
der blev unget i Kirken. Ligeledes rette· en 
Tak til Kred ka erer C. P ete rsen for de muk-
ke [indeord ved Graven. 

o(ie J e11se11 , 
Togforer J . P. Je118e11 . Struer. 

I aa Bornenes og gne Vegne bringes lir 
en hjertelig Tak for a l Opmærk omhed og Del-
tagelse ved pen ·. Lokomoliv[or r Rasmu P. 
J en. en Dod og Begravelse. 

Tda. J en en, Aarhus. 

T,okomol i vf o 1·1• raf delinger . 
Gedser : F orma nd n rav n og Adrei:;:;c rl'l-

le: til H veger , , tra ndgade. 

Lokomol it>{ !J rborl e ruf deliuye r . 
Hels ingør : Ka s r r ns A<lre e r ettes til : 

ongen gade J 0. 
KalundJJorg: K asse rCl'C' llS dr s. e relles til : 

Lundegade 10, I. 
Thi led: K a serorens Adresse r ette· til 

Kongen gade 21 . 
øndrborg: :Formandens Adre se r ette til: 

undgade . , 2. al. 

H. J. HANSEN 

TIL PENSIONISTERNE 
U' hcrr. l'e11 s io11i te1· anmode 0111, til Brn • for 

" Da11 k Lokomotil'•'rldcnde", at frem ende tl e11 
Adresse, ln•ormuler Bladet ønske · tilsendt I 1923. 

Meddelelsen maa \'ære Blade1. F~xJJCtlltiou, 
Vodroffsvej 3 b, København V, i Hm11dr 
senest den 10. December d, A. 

Opmærksomheden henledes paa, at 
der kun anmeldes Blade til de Pensio-
nister, der indsender dere• Adresse. 

Expeditionen. 

BEDES BEMÆRKET 
I aa giv n Anlednjng henlede Opmærk. ·om-

h don paa , a t indsendte Manu skripter, maa 
være skrevet med Blæk og kun paa den ene 
ide af P aviret. Red. 

TIL 
MEDcBMSbI-6 --._. _______ _ 

01'ed ørt fra D . .. og L F . Lil D. L . .F. den 
1. 1 ovember 1922: 

Lokomotivfyrb. A p. K. Teglmeier . 
rJ.., _-,- .,. .. "'; 
·~--· ~-- ... 

J)el'Jona/ia. 

Tillade/se til at b11lle Oplwld::; ·teet. 
· Lokomolivfyrb. T. 0 . Meng, Fredericia og 

J . Kristensen, lage! e, fra 1- 12- 22. 

8kr..,,l ,rmfldPr 38, Sønder Boulevard 38. Nærværende Nummer er aff,everet r, 

Anbefaler , i_q til d'Hrr. Jernbanemamd paa Avispostkontoret den 2. December. 
Telefon 1574 y. 

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

LPvn1n11l11r til V&rPlntt,ri11t. 

A/s Det danske Mælkek-ompagni, København. 
Redaktion : Vesterbrnl!'ade 98 a ~, Kjøhenbavn 8 . 

Tlf. V i:_eter 8178 eller Vester 8113. 
Udgaar 2 Gange maanedlig. 

AlloneaentRpris : 6 Kr. aarlig. 
Tegaea paa alle PNtkntorer i Sk•llinaYien. 

A.nnoncP-E'llpedition: 

Vodroffsvej 3 b. København V. 
Telefon Vester 8118 eller Vester 4011. 

Kontortid Kl. 10- 4. 
Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkonerall, 11 . 


	Side285
	Side286
	Side287
	Side288
	Side289
	Side290
	Side291
	Side292
	Side293
	Side294
	Side295
	Side296
	Side297
	Side298

