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REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

LILLEBÆLTSBROEN
On cla o - den 21. :November frenratte
Mini teren for offentlio-e Arb jder i Fol
'
kelino- t »For,sla11 til Lov an11aaende Til
rnjebringel
af n dobbeJt�poret
Jern
\ .•
ban bro over Lilleb 1t m. v.<.
Mini�tere11i Forelæ1111 lc:e tale r fere
r de ,.. ig i alt væ entlig til For la11et med
tilhør nde B mærkninger, hvornf vi ne
denfor brino- r Aftryk:
§ 1.
Mini teren for offentlio-e rb jder bem,·ndio- � lil for tat ka.s en Re11nino- at
lade opføre en dobbelt poret Højbro over
Lillebælt med de nødvendige Forl gnin
<Yer af Banelinierne i Jylland og paa Fyn
�amt i Forbindel,se dermed
1. at lade opføre n n tation ved Frederi ia, deld, indrettet til Gennemkør
e] amt for (' la11e de deraf føl11ende
F'orlæo-nin11 r af de be taa nde Bane
linier,
2. at lade Broen for. yne med et dobbelt
sporet Hæno-efær11eanlæo- !il verfø
rel
af cl n almindelige , ejfærds0l
() er
3. at lad nedlæero- :
Færerefarten trib-Fr dericia,
trib tation og
Banelinien Middelfart- trib.
•
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§ 2.
Reerlerne i Forordnin..,. af �. Mart 1 45
komm r til Anvend 1sC paa de Ek propri
ationer, om nødvendigerøre ved de i den
ne Lov omhandlede Anlæg.
§ 3.
D Grunde. 1l1'r anvende~ til d aI
Loven omfattede n læg ller forbeholde,;
lil �enere T dvidel er af amme, fritages,
c:aa længr de benytte til dette Øjemed, for
alle katter, Afgift r oer Byrder, og d
paa Grundene til tat banerne Bruo- op
førte Bygninerer frilaerc, indtil vid r for
al!" katter, Aferifter 0"' Byrder til ta
len. Brugen af t mplet Papir efl rerive
for alle Overen kom ter og For krivnin
pr, der udfærdige i Anledning af de i
nærværende Lov omJ1andlede Foran tall
niner r. Endvidere bortfalder Aferifter til
tat og Kommune i Anleclning af de i For
bind l e m d A nlægeren m. v. taaende
Ejendomsoverdrag l er. For de Mat ria
ler, der anvende til Anlæga ne kan d l'
til taa Toldfrihed.
4.
B temmels rne i LoY _ r. 105 af 1 .
April 1910 om Jernbane kyld, jfr. Lov I r.
52 af 4. ktober 1919, kommer til nvendel e paa de her omhandl de A nlæg.
§ 5.
De nødv ndige Beløb til de i d nne Lov
nævnte Arbejder oa Foran taltning r
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r
e bevilge paa de aarlige Fi
Gennemførel
nan love, og Finansmini ter n bemyndi0e..s til, efterhaanden om der bliver n
vend l e derfor, at tilvejebringe de for
n dne Beløb - herunder til .-\ realerhver
ve] r - ved 0verdra 0cl e til Kon°eri 0et
Danmark Hypot kbank af h (' rtil svar nde tats baneobli"'ationcr, f) m ud tede af
Mini tercn for offentlig A rbcjder paa
tat banerne Vegne.
Obli 0ationerne, om fritage for en
hver foHt, forrente o 0 afdra 0e af tats
banerne, men for yne~ af Finan mini t ren med Paategning m at taten over
tager fuld Garanti for Kapital og Rente.

Vognpark paa Fyn, men medfører ogsaa Vankeligfueder ved Togfurb• jndel en me1lem Lands
d lene, foruden a-t den er til Ulempe for alle
de rej ende, der skal pa sere Bæltet, hvilke
Ulemper • elv agt føle mere og mere e,fter
haanden om Antallet af rej end stiger. Det
kal i denne Forbinde! e aruføre , al der i id
ste Dri,fl aar er befordret ca. 3/. Million •beta
lende r j. end over l,illebæl,t, h vilk t er om
trent det tredobbelt af ntall t for 25 Aar si
den, da 'I)ørgsrnaalet om et Broan·læg iod te
Gan•g var fremme.
For Tiden føre der dagligt 34 ordinære
Tog over l•illeibæll, og man er naaet til 1:aksi
mwn af Anlægenes Yde vn . naar Trafirkken
kal foregaa paa fylde !gørende Maade. Under
Krigen var Trafikken vel en Del større nd
'lll, men Følgerne var da ogsaa Forsinkelse og

Rent •fod
la li11 ._;b temmel-cr o 0
øvri 0e Indhold
bligationern
amt Vilka•ar nc for d('re 0verclraoel:- e
.; af Finan.-,,.,
til Hypotekbanken fa -\ t-ættc
111ininteren ft t· Forhandling med Mini'
-ter n for offent!io .\_ rbejder.

S..1.mmimhobning af God i tort Omfang, dP.r
i:G.dvirkode kadeligt paa hele Landets Tug
aang. Di e Ulemper kyldle dog ikke .r-'rorge
. en O''aa de uhelrl1ge og
f01,bindel en alene, m
"
'ltærkt ind krænkede For'J1old paa Fred-rici:i
-tation.
aafrelillt en litigende Trafrk kal besorge
paa tilfred still ode :Maade, viil del sikkert blive
nødvendigt at forøge Togfuyppiglheden betyd(l
Jio-t, og dette kan ikke gøre uden gennemgr'i-
bende Forandringer aa:vel ruf Forbindelsen
over Bæltet . om af F'rederioia taition der er
et af de vigtig le Knudepu.1likter i Landets Jern
banenet.
UnJer dis e Om tændtigheder ·taar man
overfor I nten a,t maatle an kaff flere Færger
og udvide FærgeihavnsanJæggene paa begge i
d�r &amt udvide og forbedre
orordningen
paa Fredericia lation med de deraf følgende

BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

Lige .liden B g ndel en af Fir,, erne i for
rige, a1ihundredc har der v ret Planer frem
me om Tilvejebringe! e af en Ja t Jerniban For1bindelse mellem Jylland og Fyn til Aflø ning a-f Dau:npfærgefor'hindel en over Lill !·ælt, og dette ',pørgs:maail er ,særlig Lra::ull i
li'org1,unden, fter al Genforeningen med de søn
derjyd, ke Landsdele har fundet led.
Den nu'Værend Forbinde! over Lillebæll
kræver i•kke alene O.prebholdelse a,f en særlig

.
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.1t1,c:ringer af de til tødende Banelinfor eller
v<�rl et Broa:nlæg al tilvejebringe en fast For
hiudelse mellem Jylland og Fyn amt at an
lægge en ny Person -og Ranger ta,tion ved Fre
dericia. Det maa derfor overveje , hvilken af
dis e to Miuhgtheder der trafi,kalt og økonomisk
el bør foretræklkes.
?lfed iHensyn til del første AI Lernativ skal
bemærke , at Anskaffelse a,f tør're Færger og
L'd·videl e af Færge.havn anlæggene vilde med
føre overordenHig store Bekostninger saavel til
ais e Færgers Anskaffe!, e om til ifuldslændig
O:rnbygn•ing af de nuværende Færge'haivne og
vilde med s, tæ1,kt forøgede Drift udg.ifter t1l
i.1ed kun for.bedre Overfar,tsfor'holdene i meget
begrænset Omfang, aaledes. at Ydeevnen om
maa ke kun faå Aar aller •vilde tblive for rin
ge, lworn.fter Spørg maalet om Rutens For
hedring paany maalle lages op
· til Løsning.
Ydeevnen· Grænse V'il el•vf, ølgelig naa,s endnu
tidligere, h'Vlis man holder sig til at anskaffe
l•ærger af cden for Tiden anvendte Tyipe.
En Udvilelse aof den nwværende Fredericia
'talion vil næppe !heller bil·vejebringe iForhold,
drr kan tilfred • tdNe i en længere Aarrække,
thi dels er den Plad . scm kan indtages til en
saadan Udvide! e, ret begrænset, og del vil
ma11 ved.blive at haive den for Toggangen •be,·ædige ammenrangering efter endt Over.fø
relse med Færgerne.
Medens -saaleides en Forlbedri11g af de nuvæ
L'ande Anlæg trods store Bekostninger kun v.il
g-iv<i en utilfredsstillende l_ø n,ing. freilllbyder
Anlægget af en fast Jernlbanebro over Bæll'.!l
saimmen med Anlægget ad' en en ny Person- og
Rangerstation i Fredericia ikke alene den eneste
virkielig rationelle Lø ning af dette for Jernha
nedriflen tilifre.d stillende Afvikling saa vigtige
ISporg ·1TI!aal, men frembyder Lilli"<'. . aaledes
·om det fremgaar af den Dedenfor an.førte Be
regning, en i økonomisk Hen eende særdeles
gunsbig Ordning.
t Broanlæg -som det nævnte vil være af
den .-lørsl<' Betydning saa,·<'I for den gennem
gaaencle Trafik som for d<'n TraJik. der fore
gaar mellem Land delene. I aa Henseende
kan for t fremlhæve den Bekivemmelig.bed, del
v,i•l være for de rej ende al undgaa de ubeihage1 rge Om tigninger i Frederioia og lri'b, der
næ.-t den Be.-parel.-e i Befordringstiden (ca. 30
Minutter) der kan ()(l)naas, og endelig, at man
,bliver fri for Aehængig'hed af Taage , amt
trøm- og Isfo:nhold i Bællet, hvilke undertiden
giver Anledni, ng til Thrsån:kelser eller end'og
tandsuinger af Tra,frk,ken. Den faste Fot.bin
delse.s slør te Belyidning bestaar dog før t og
.fremmest deri, at Rutens Ydeevne vil udvikles
i en overordentlig Grad, naar Toggangen mel
lem Jylland og Fyn, saa,vel for P.ersontogenes

·om for de god førende Tog Vedkonll!:nende
kan ·gøres gennewgaaende.
, aar hertil kommer, al en ny tallion i
Fredericia, in'drettet saalede , at Togene.s Ran
gering og Ek pedition kan foregaa hurtigt, sik
kert og bekvemt, -medfører yderligere Tid beparel er, vil man opnaa en Ordming, der vil
·betyde en overordentlig tor Forbedring a:f For
] inde'! en mellem Landsdelen<' samt•idig me·d, al
den v.il være tilstrækkelig i en . aa a1 ige uover
. kuelig Fremtid.
Udgi,fterne ved Brofor,bindelsen m. m. er
paa Grundlag af de i Efteraar t 1�2 gældende
t,j] ca. 32,0 Mil!. Kr. foruden
Pri er anslaaet
•
Udgifterne til Arealerlhver,vel e. Dis e -dg.ifler
·kan formentlågt rent køn.smæ�sigl anslaas til
ca. 1 Mill. Kr. Endvidere anslaar man Ud
giften til Anlæ,.,ska.pitalen Forrentning under
Arbejdets Udføre! e til ca. 5 Mill. Kr., hv-orimod
man ik1ke har fon-det Anledning til her at regne
noget Kur tab, dels fordci det er usikkert om
et saadant i det hele taget vil opstaa, dels fordi
man -saivner bil lræk.keligt Holdepunkter til al
fa tsætte dets eventuelle tørre11 se.
Den samJede Ud•gift ved Anlægget maa her
5 =) ca. 38
I
efter antages at blive (312
·Mill. Kr.
Ved Broanlæg-ge! frigøres imidlerbid følgen
de Værdier, der rent skønsmæ igt vil kunne
ansættes saaledes:
5 Færger ....... .. . . ....... ca. 2,0 !Mil!. IKr.
Lokoonotiver og Vogne ... . - 1,0 - [n1<1'vundne Værd'ier ved Ned,1roggel ·en a,f en Del af Fredericia lation ........ .. - 0,1
lait ca. 3,J iM-ill. Kr.

.

+ +

Da det frigjorte· :Materiel vil kiunne find<'
A111vendel e ved andre Overfarter (.Helsingør,
Odde un"d og allingsuno) og derved spare Ud
gi1ften til An ·kaffelsen af nyt Færgemaleriel,
. om det ellers vilde lbli,ve nødivend-igt efler
haanden at anskaffe, bliver den vfrkelige Ud
gift ved Broanlægget kun ca. 31-,9 Milt. Kr.
fM:ed !Hen ·yn lil de 0''konomiske Fordele. som
Anlægget af en fast Jerrnbanebro over Lille
bælt vil fremlbyoe, bemærke , at Bevarelsen af
de 1rnværen,de '0verfartsforihotd utvivlsomt v-il
nødvendiggøre Anlæg af et 4de Færgeleje baado
i Fredericia og tri1J. An kaffelse a·f endnu en
Færge saml omfattende d'Videl ser af iri'h og
Fredericia tationer.
I alt vil det, hvi, s Broen ikke bygge , blive
nødven:digt a1 foretage Anskaffelser og Udvii:del
er til et Beløb af ca. ,7 Milt. Kr., nemlig:
d,videlse a,f Fredericia tation paa det nuværende
ted ........ .. .. . ... .... ca. 3,0-[MiJJ. Xr.
At overføre ca. 3,0 iMHl. iKr.
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0ver[ørl
,porudflelning for DohbellporcL Fredericia-Vejle ..
ch•idel e a[ tri:J:i tal.ion ..
Anlæg a,f nye iFærgelejer i
Fredericia og Strib ......
Anskaffe! en af en Færge
I alt

ca. 3,0 Mill. Kr.
- 0,6
- 2.5
- 1"1
- 1,5
ca. ,7 MUL :Kr.

trib t.ation vil medfør , idet clellP 'Pa,b 1,ige
ligL ækvi�ralcrc · vc• d Besparelser i Per onale
udgiftcr med Hen yn Lil en Del Tog- og Lok'O
mot�vper.sonale om Følge af. al Broanlægo t
medfører en kortere Be.fordringsticl og tiilladcr
en bedre dnytl Ise af delle I crsonale, t!nd Til
fældel er nu.

Herlil kommer Udgifterne ved de fornødne
Arealer'hvervelser, der rent køn mæssigt an
slaa. til ca. 0,5 :M:ill. Kr., hvoiho. 0mkoslnin
gernc - ca. 0, Mill. Kr. - ved A11lægskapi
Lalens Forrentning i Byggetiden ligelede bør
tillægges. De amlede Udgifter ved Udvidelse
af de be t.aaende Anlæg vil da udgøre ca. 10
:\fill. Kr.
Naar delte Beløb fra.drages ovennævnte
rgenllige A11lægsudgqfter, ca. 31•,9 Mil!. Kr.,
fremfkomoner der <:in Re. t pa.a ca. 24,9 Mil!. Kr.
. m det Beløb, der vil ·være at regne med i
pørgsmaalet om Anlægget.- Renlabilitet. Til
dette Beløb Forrentning vil man 1bave For
:kellen mellem Udg,ifterne ved iFærgedrift og
l dg,i1flerne ved Br'Ofonhin{lelsen Vedligeholdel
,;e og Drift.
iDi e Udgifter kan, thvi man gaar ud
fra en Kulpris af ca. 30 iKr. pr. t, anslaa. saa
ledes:

' om foran nævnt ,·ar Ul mp rne ved iDamp1færgeforbi:ndelsen mellem Jylland og Fyn alle
rede i iFir ern i forrige atllundr e saa føle
lige, at der af tal. baneanlæggene blev foretag l
omfattende l nder øge! er for at konshatere Mu
lig!heden .for 'Bygnfogen af en Bro over Lille1l:æll. iden ,da 1har latshanerne arbejdet med
Opgaven, og der lhar i Aarenes iLøib været u-d
anbejdet en Ræk'ke Projekter. idet man stadig
lhar ta cl Hen yn til de ved andet teds udførte
i ndne Erfaringer og til de
store Broanlæg -ind,Vu
rent tekni ke Frem fkridt, som efterl1aanden 'har
fondet led.
. or lag, 8om nu forelægg es foru'dsæt
Det F
!er, at den nuværende Frederioia tation ned
lægges om Centralstation og er taltes med en
ny, der dog ikke ,fjerne nævneværdigt fra Fre
dericia By, idet den ny IHovedbvgning er tænkt
lagt ,kun ca. 1,5 km :fra Byens )f.idte, jvf. Plan
I. tationen tænke bygget som Gennemlk.ørsel station for trækningerne tA.arfhus-1K oldiing og
Udgifter til Færgedriften:
Aa1fuu. ---' Jyb
, org, men lll'l d RebrouselIJlent for
Sofart.·yæ,;enet. Udgifter . ... ca. 1,4- �fil!. Kr. I trækningen Kolding-Nyborg.
aa.Iremt det
\T uiværende Udg,ifter til Drifengang i iF'remtiden viser ig paaikrævet, vil
ten a[ lrib ta Lion srumt
tati:onen 1rnnne udv-ides til Gennemkør elssta
de Udgifter til DrHt af
lrion og aa for den idstnævnte Strækning. Det
1Fredeirici•a
tation, der
nuværende Doh'beltspor .fra Vejle er fra et Punkt
veidrører Færgøfarten .... - 0,
omtrent midt mellem Pjedsted og æ'redericia
Forøgelsen af Drifl udgifter
lænkt ført mod Ø t og i en Bue mod yt1 , aa
,·ed projekterede UdVlidel
tæt som muligt ind til Byen, ihvor tatiicmen
ser, sa.afremt For1bindelsen
<1nlægges, og &poret deles ;j to Par Dobbeltspor.
,•edvarende skal baseres
•hvoraf det ene Par føres mod yd over Broon
1paa Færgedrift .. .. . . . .. .
- 0,6
til Fyn og del andet Par i en Bue mod Vest, ind
I alt ca. 2, i?lfill. Kr. til ,det forene med det nuværende Dobbeltspor
mellem Frederi ia og Taulov. Disse Dobbeltspor
udflelte aalede , at d r ikke mellem dem finder
Udgiften til Driften af en Iast Bro:.
Broen Vedligeholde! e .... .. oa. 0,1 Mill. Kr. IKryd ·ninger ted i Niveau. Vejskæringerne
br.inges ligelede ud af Niveau med porene.
Driften a.J den forøgede BaDe fors'keH,ige porgnrpper for Rangering ·samt
nelængtde paa Strækningen
Remi eanlægget anbringes paa · ta!ionens vest
Kauslunde---'Frederioia ... - 0,3 - ide, 10g her[ra .føre, et por til H•avnen
lige
I alt ca. 0,4 iMill. Kr.
og den nu,,ærende tation. der fremtidig er for
Der vil allsa,a fr mko,mme en aarlig Drifls udsat benyttet s ()m en lokal Godsstation. An
be. J)'arelse i Ti-Mælde af Broanlæ·gget Ud-førel lægget paa Jyllands. iden vil eventuelt senere
se af ca. 2,4 MiH. Kr., hvilket i Thrhold til kunne . uppJ.eres med el særl•igt porpar, der
oYennæV'Dle Sum a.I 24,9 Mm. Kr. re<præ en fra Broen føres mod Vest indtil 1'ils1utning med
tcre ca. 10 pCt. aarlig tilForrentning og,Amorli den be taa.ende Bane omtr nt ,ved Traulov. sa.a
lPde at gennemgaaendP Tog mod yd og VPst
salion.
I foranstaa.ende Opgøre! e er ik.ke regnet ikke Ib Illøver at føre o,ver •Fredericia.
Paa ;:Fyn føres Banelinien fra Broen i en
med det TaJb i Indtægt, som Nedlæggelsen af
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. tor Bue mod Ø l mellem Middelfart By og
-ind. ·ygehospi�alet og slutte til den sydlige En
de af :Middelfart l. Fra den nor-dlige Ende ,af
Midd lf.arl l. føre Banelinien mod ydøst,
lhvor den sluttes .til d t nuværen-de Dolb]Jeltspor
,p;-rn, Xau lunde t. Banelinien til trilb og Strib
, l. nedlægge . Det ·amme gæloer den nuværen
de Baneline mellem Kau lunde og Middelfart.
Ve,d tidligere ;projekter !har det 'Været for
udsat, at den nuværende tation ved. iMiddel
fart blev nedla"t og er tallet med en ny · ta
tion mellem Byen og Sindssygeho pitalet. Da en
sa11,dan ny tation kun m get van kelig kan
faa Forbindelse med Ha,vnebanen og da en
Flytning af tabionen ikke blot vil imedføre en
For kydning af Grundværdierne i il3yen, men
og aa andrn lemper af refl lokal atur, fore
slaar man nu den ovennævnte Ordning der
fremlbyder et lidt billiger Anlæ" og kun med
fører en uvæ entlig Forlænge! e af Banelinien.

---- Bant!lin_ie dt!r nt!dlæggt!S- - Dampr�rgt!rufe.
� 8eby9gelse

"tigniingsfo1,holdcn paa de nye Banel-inier
ovet·stiger intet leds den paa de tilstødende
bestaaende Linier anvendte •Ma.ksimumsstig
ning (8,3 pro m.).
Den faste For1bindelse over Lillebælt forn
slaa herefter udførl som en for Jern.banedr-ift
indrettet dobbel poret .Højbro - jfr. Plan 4 og
5 -, som dog for og aa at kunne tilfred stille
den almindelige Vej-færdsel Belhov supplere.
med et 1Hængefærgeanlæg, 'hvorom nærm/Jl'C
1w-denfor.
Del vil gan ke vist være lidt billigere •at byg
ge en laiv B1'0, men Hensynet til jlad. en vil i
saa !Fald kræve el be.vægeuigt Brofag, der ,·il
mediføre .Udgifter til Betjening og ikringsan
lrng; naar di se Udgifter kapital-iseres og tillæg
ge. Anlæg udgiften til den lave Bro, v- nl den
kun tblive uvæ entlig billigere end Højlbroen, -der
i ganske anden Grad giver fr.i Gennemsejling
for kibsfarten. !Hertil :kommer at Toggangen
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over !Broen vil blive meget betydelig, saaledes
at en lav Bro vilde være spærret for Gennem
sejling i et ret stort Tidsrum af Døgnet. Det
kan derfor med ik.ke:nhed forwentes, at Tan
ken om en laiv Bro netop i dette Farvand, hvor
det i (Forvejen er ret v,anske1'ig at navigere vil
. tøde paa meget stærk og formentlig berettiget
·M,odstand fra Skii.hsfartens Side.
Hertil kammer, at en lav Bro, hvor al Skibs
fart kal ledes igennem et enkelt ret snævert
Genne,m ejlingsfag, der ikke til enihver Tid er
frit, i langt ib.øjere Grad er udsat f.or Paasejlin
ger end en Højtbro. En Paasejling af Lav
broens bevægelige Fag il kunne gøre Broen
ufanbar for længere Tid, og al For
bindelse
mellem
Jylland og 1Fyn vil
da være afbrndt.
Af Hensyn til '.Dog
gangens Si1ld<e:r'hed
og for at undgaa
Aarsager til Tog
maa
forsin,kelser
man derfor ogsaa
fra et jernbane
mæssigt Synspunkt
fraraade Anlægget
af en Lavbro.
Om Anlæg af en
Tunnel kan der
næppe blive Tale.
Hamperne t·il en
madan maa paa
Grund af den over
alt i Bæltet væren
de tore Vanddyb
de ,begynde meget
langt ,inde i Land
Balmstningen
og
ved et Tunnel an
læg vilde derfor
blive uforholdsmæs
sig stor, antagelig
mere end det 3-d-Otbbelte af de tilsvarende Ud
gifter ved Anlægget af en Høj,bro.
For Anlæg aJ en Højbro er de naturlige
Forhold derimod gunstige, idet Bredderne paa
begge i-der af iBæltet er tmmne1ig høje.
Ifølge det foreliggende .:B\lrslag føres Broen
over Bæltet ca. 400 m Vest for lKongebroen paa
Fyn ide og oa. 200 m Vest for nogihøj Fær
gegaard paa Jyllandssiden. Bredden af Bæl
tet er iher oa. 850 m, og Tilslutningen til Land
kan ske !her paa gunstig Ma-ade; endvidere maa
det efter de foreliggende Erfaringer antages,
at en Bro paa dette ted saa lidt som muli.gt
vil blive berørt af Isen. Bunden er jævn og
ibestaar af fast Ler dækket af et tyndt Lag Grus.

Vanddybden e:r paa i.Midten oa. 40 m. [Broens
Midterfag er tænkt bygget med en Spændvidde
paia ca. 12.2.Q m og Faget paa ihver ide af dette
med en Spændvidde af ca. 150 m, medens de
to Strøm.fag nærme t Land farar en J)ænd
vlidde af ca. 130 m. Fagene ved Landtilslut
ningen er tænkt bygget med en · ·pændvidde af
ca. 76 m. Overbygningen f�reslaa lagt i en .saa
dan Højde, at '.Broens Underkant i de 3 midlerte trømfag kommer ca. 33 m over dagligt
Vande, 'hvil·ket vil tillade Passage for næsten
alle Handelsskibe og for Marinens kube.
Til Broens Over,bygning tænkes anvendt
Jern un·der Hen yn til de store pændvidder
og de tore Funde
ring.sd ybder. Piller
ne er derimod tænkt
udført af Jernbe
ton. Spørgsmaalet
om, hvi- l'ken Art af
Materialer der skal
anvendes, bør dog
baade af økonomi
ske og tekniske
Grunde først finde
·in endelige Afgø
relse efter foreta
gen Udbydelse, saa
ledes at de:i; forbe
l10ldes Administra
li•onen Ret til paa et
senere Tidspunkt at
træffe det endelige
Valg mellem de Ma
leri•aler, der skal
anvendes.
De sædvanlige
Begunstigelser med
Hensyn til Erlæg
gelsen aJ Ska Iler og
Afgifter, som inde
holdes I ti•dligere
Love om talsbanean læg, foreslaas li
geledes indrømmet over for de her omihandlede
Anlæg m. v., hvorhos Bestemmelserne i Lov
1 r. 105 af 18. April 1910 om Jernbaneskyld,
j:fr. Lov Nr. f>28 ,af 4. 0-ktober 1919, foreslaas
bragt til Anvendelse paa disse.
Med Hensyn til iMidlerne til de heromhand
lede Arbejders og Floranstaltningers Gennem
førelse fornds- ættes det, at Finansministeren
bemyndiges til, efterlhaanden som der bliver
Anvendelse derfor, at hlvejebringe de fornød
ne Beløib - herunder til Arealerhvervelser ved Overdvagelse til .Kongeriget Danmarks Hy
.pote'kbank af hertil svarende tatsbaneobliga
tioner, som udstedes af Ministeren for offent
lige Arbejder paa Statsbanernes Vegne.
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Obligationerne, som fritages for enlhver A<f
gift, forrente og aJdrages af tatsbanerne, men
forsyne af .Finansministeren med Paategning
om, at 'Staten overtager fuld Garanti for Kapi
tal og Rente.
iR.entefod, Til'bagebetalings,bestemmelser og
Obligationernes øvrige Indhold samt Vlilkaarene
fur deres Overdragelse til .Hypotekb, anken fasl
ætte af .Finan ministeren efter Forhandling
med Ministeren for offentlige Arbejder.
Spørgsmaalet om Anlæg af en Vejbro i For
binde[ e med Jernbanebroen har i den senere
Tid været tærkt fremme, og man .har derfor
ladet pøi:gsmaal 0 t underkaste en næl'lmere Un
dersøgelse.
al Jerll!banebroeu paa normal Vis over
føre Vejfærdselen, maa den forsynes med en
dertil svarende særlig Køreibane. Delte v-il
knmne gøres -paa forskellig, :M:aade.
.Man kan udkrage Jernbanebroens Tvær
bjælker, saaledes at der paa hver ide a,f Broen
tilvejebringes en Konsol for hver Færdselsret
uing. ,Merudgiften ved 'l'iLvejebl'lingelsen af saa
danne Konsoller, inkl. Vejarbej'der og .Forstærk
ning af Brooverbygningen, anslaas til ca. 5,9
Mill. Kr.
Vejibanen vil kunne føres op over Jernbane
broen, hvilende paa dennes Hoveddragere; Vej
banen bliver da beliggende ii en Højde af ca.
41 m over Vandet. Merudgiften ved denne Ord
ning i ammenligning med en ren Jerrubanebro
anslaas til ca. 6,6 Mill. Kr. (inlkl. .Udgiften Lil
fornødne Vejramper m. m.). Endvidere �de
man gøre Broen bredere og aæbringe Køreba
nen ved iden af Jern!hanen. li\lerudgiften ved
en aadan Ordning inkl. Vejarbejde og Fortærkning af Broens Over- og Unde1-lbygruing m.
v. am3laas til ca. 6,15 Mil!. Kr.
Endelig kunde man bygge en sær1ig Vejibro
ved Siden a[ Jernhanebroen -paa fælles Piller.
Merudgiften herved anslaas til i alt ca. 10 Mill.
Kr., inkl. UdgJflen til de fornødne Vejraimper
1

m.

V.

aa vidt vide , overføres der for Tiden over
Lillebælt aarlig ca. 20 000 tykker Motorkøre
tøjer furuden et ganske uvæsentlig Antal ·andre
Køretøjer. Afgiften for di se Køretøjers Over
førsel kan i Gennemsnit anslaas til ca. '5 Kr.
pr. �k. svaren•de til en aarlig Afgift paa i alt
ca. .100 000 Kr. Med en ' ligning .af Køre
tøjerne Antal paa 100 pCt. til ca. 40 000 Stk,
kan der kun paaregnes en aarlig Afg·ift paa ca.
200 000 i:Kr., og der ·synes saaledes ingen Udigt til en blot nogenlunde rimelig Forrentning
aJ Udgiften !,il et almindeligt Vejbroanlæg, hvor
for man �kke mener at lburoe stille Forslag
herom.

Imidlertid vil Jernbanebroen paa en for
holdsvi .billig :Maade kunne tjene til Overførelse
af Vejlrafil.ken, naar den for ynes med et
Hængefærgeanlæg. Delte vil knmne gøres dob
belt poret med Køreskinnerne ®'hængt under
Bro.banen. iFor ynes det med 2 iMotorvogne og
2 :Bivogne, kan Merudgiften ved et saadant An
læg anslaas til ca. 1, Mill. Kr., in.kl. de for
nødne Vejarbejder og Ændringer af Broanlæg
get.
aadanne Hængefærger haves furskellige
teder, bl. a. i Tyskland over Kielerkanalen, og
har vi t sig meget drift sikre og hensigtsmæs
sige Lil Overføre[ e af VejJærd el. tFærgen er
tænkt ca. 11 m lang og vil saaledse k.unne over
føre 2 , tørre Aulomohiler eller 3 Fordvogne.
Den vil i Løbet af meget kort Tid (ca. 5 Minut
ter) kunne udføre Transporten over Bæltet, og
vil saaledes have en meget betydelig Transport
evne, der yderligere vil kunne forøges ived An
vendelse af Bivogne.
'Det skal derfor foreslaas, al der tilvejebDin
ges et saadanl Hængefærgeanlæg paa Betingel
se af, at de pagældende Amter overtager den
fremHdige Vedligeholdelse af de nye Vejstykker,
medens Drift n og Vedlige,boldelsen aJ selve
Hængefærgen ovetlages af Stat sbanerne.
Man forudsætter, at der opkræves en pas
ende Afgift for Færgeil's Benyttelse, saaledes
at der furuden Dækning af Driftsn:dgifterne til-·
l,ige opnaas en rimelig Forrentning og Amorti
alion af Anlægskapitalen.
iOm agen, der har været forelagt Jernbane
raadet, har delte afgivet følgende Udtalelse den
16. NovelllJber 19�.
Til Mini8 teren for offentbige Arbejder.
I et i Gaar a.fiholdt Jernbaneraad møde har
Generaldirektøren for Stat banerne og Ohefen
for tatsbanernes Baneafdeling forelagt Raadet
Planer angaaende Bygllling af en Bro over Lil
lebælt og om nye Jernbaneanlæg i Til lutning
dertil.
Paa det aaledes givne Grundlag skal Jern
baneraadet fremsætte følgende Udtalelse om den
almindelige tmfikmæssige .Betydning aJ d'isse
Planers Gennemføre} e og ·om Sagens økonomike Betydnjng for latsbanerne.
iDer er ,i JerJllbaneraadet Eniglhed om, at
Gennemførelsen af de paatæn•kte Anlæg maa an
se for et meget ,betydeligt Fremskridt i trafik
mæssig i!Ien eende, og at Genforeningen med de
ønde1,jydske Landsdele lhar givet Ønskerne om
diss Planers Genneilllførelse forøget Vægt. En
Broforbindelse over Lillebælt vil medføre en væentlig Forkortelse af Rejsetiden og fl'litage de
rej ende for de Ubehageligheder, som Omstig
ningerne og Færd elen mellem Færger og Tog
medfører ved denne korte Færgefart. Broen
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med tilsluttende Jern.baneanlæg faar i trafik
mæ sig Henseende samme Ydeevne som Stats
hanernes øvrige Strækninger paa denne Hoved
hane, meden1s (}prelholdel en af Færgefarten -
-�eLv med en Udvidelse af de ruurærende An
læg - betyder en edsættelse af Kapaoiteten
og derfor vil berede Vianskeligilieder ved en Tra
frkforøgel e, hvad enten denne 1bliver permanent
eller af periodi k Karakter.
H,·ad den økonomiske ide af agen angaar,
har Raadet faael Oplysning om, at selve An
lægel, ind,befattet Linief.orlægn,ingerne og ny
'tation,. bygning ·i Fredericia, vil medføre en Ud
giJt paa ca. 32 Mill. Kr. fomden E·ksprop11ia
tionsudgi, fterne, der anslaas til ca. 1 Mill. Kr.
Hertil kommer Renter af Anlægskapitalen i An
læg tiden, der er an laaet til ca. 5 Mill. Kr. An
læget er af talsbanerne paalænkt ud.f,ørt i Lø
bet af -10 Aar. Fra &latsbaneledelsen1s Side
Pr det red Forelæggelsen af Sagen stærkt frem
hævet, al del, hvis man ik'ke beslutter sig til
Opførelsen af en - Jembanebro over Lillebælt,
maa paaregnes at rære nødvendigt i en nær
Fremtid at gaa til en meget !betydelig Ud,videlse
af E ærgeanlægene og del'med i Foribindelse staa
ende p·oranlæg ved tr,ib og Fredericia, saa
fremt den stigende Trafi.k skal kunne besørges
paa lilfred stiUende Maade. Disse Anlæg, der
an laa til en Udgift af ca. 10 !Mil!. Kr., for
menes i all væ entligt at kunne pares, naar der
nu træffes Bestemmelse om at ,bygge Broen, idet
man i saa Fald maa finde sig i de Vanskelig
heder og Ulemper, som vil være en ·Følge af
�[anglerne ved de nuværende Færgeanlæg.
,Drift udgifterne ved Færgeforbindelsen Strib
Fredericia er af Statsbanerne opgjort til 2,2
:Jl··ill. tKr. aarlig, og disse vil Yed den nævnte
Udvide1' e stige til 2, Milt. Kr., medens de aar
lige Udgifter til JernbanebroelllS Vedligeholdelse
og Driften af trækningen M.iddeMart---iFrederi
oia er beregnet til 0,4 M-ill. Kr. Der vil saale
des fremkomme en Besparelse paa ca. 2,4 Mill.
Kr. aarlig. Optages der til Aniæget a.;f Broen
el 5 pCt. amortisabelt Jernbanelaan paa 40 Mill.
1Kr., idet der maa regnes med el i'kke helt ringe
,Kurstab vil Besparelsen -altsa,a andrage 6 pCt.
,tf Anlægskapitalen, som ovenfor næv,nt, spare
ca. JO liHll. Kr. til nye Færgeanlæg m. v.
Efter det aaledes oply te finder Jembane
raadet det økonomi k forsvarligt at g,aa til Op
førelse af en Bro over Lillebælt efter det af
, 'tat sbanerne udarbejdede for Raadet forelagte
Projekt og 'kan anbefale, al der allerede nu give
fornøden Lov'J-ijemmel dertil. Jernbaneraadet
forud ætter herved, at der lægges en fast Plan
.for A1°bejdeLs Udførel e i Anlægisper.ioden. Det
Pr paa Raadebs !Foranledning oply;st, at den
Del a.f Materialerne til det samlede Anlæg, der
nodvendi vis maa købe i Udlandet, vil andrage
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en Udgift paa ca. 7 iMili. Kr. eller, aafremt Be
al'bejdelse af en Del af disse foretages i Udlan
det, cå. 11 M.ill. Kr. Disse Beløb vil imidlertid
først ·komme til cLbetaling i de sidste Aar af
Anlægs-perioden. Derimod anser Raadet del for
særdeles heldigt, at Jordarbejdet, Bygning af
Bropillerne, Jernbanestationen i Fredericia m.
m. kan paab· egyndes snarest muligt.
Et Medlem af Ra-adet (Ej. ing) ønsker at ud
tale:
kønt jeg kan være enig i-, al Lilleb· ælt broen
kan være en V•inding trafikuuæssigt et maa jeg
dog fremsætte følgende Indvendinger:
Efter det foreliggende kan jeg ikke b døm
me Rigtigfueden a.f de fremoolte Tal.
avnlig
har der slet ingen Begrunde!, e foreligget for
�ød,ve!'1diglheden af at anvende 10 Mil!. Kr. til
Forbedring af Færge[or-1:roldene, der om Broen
ikke b. ygges. Al de 38 111ill. Kr. s'k,ulde være til
strækkelige, tvivler jeg om, da der næppe er
laget tilstrækkeligt Hensyn til Renter og Kur
. en. Jeg kan derfor ikke se, at ,de økonomiske
Forih.old for Sbat banerne vil blive saa gtmstigc,
. om de burde væ:i:e og er fremstillede.
elv om jeg under andre Forihold kunde
;:t mme for Lillebælt broen, maa jeg under Hen
. yn til Landets finansielle Tilstand, vor Krones
ringe Kurs m. v., ba,ade som Medlem af Jern
baneraadet og Rigsdagen fraraade, at For lag
i saa Henseende fremlægg . Jeg finder det fur
Tiden ikke økonomisk forsvarligt at gaa til at
· hygge en Jernb.aneJJro over Lillebælt.
iDet tilføjes, at Raadet :Medlemmer Frand
. en, Hey og ;,l. C. Jen en har værPl fonhindrede
i at deltage i age,� Belhandling.

Følgende kriYelse er den 16. �ovem.ber
19123 af endt fra GPneraldirPktomtel for de dan
ske tat-sbaner:
T•il Jernbaneraadet!
Paa given Anledning skal man herved i
Overensstemmelse med de af Generald,irektøren
og Chefen for B-anealdelingen under et i Jern
baneraadet i Gaar a'Øholdt Møde frem atte d
talel er meddele følgen<le:
iDe samlede Udgifter ved Anlæget a,f en dob
belt ,poret Jernbiane-HøjJJro over Lillebælt med'
lilihørende Linieforlægninger og Oplørel,se af en
ny Per on- og Rangerslation ved Fredericia m.
v. er af tat•shanernes Baneafdeling kalkulalo
ri k beregnet at ville udgøre ca. 32 ,Mill. .Kr.,
hvortil kommer Udgifterne ved de fornødne
Arealerlhvervel. er - anslaaet til ca. 1 M.ill Kr.
- og Renter af Anlæg, kapitalen under Anlægs
perioden. der er tæn'kt at strække sig over å
10 Aar, an, laaede til ca. f> 1fill. Kr., saalede ·

294

'DANSK .lQKOMOTIV
at de samlede Om:kosln,inger herefter an1slaa til
ca. 3 Mill Kr.
-Fvr saa,vidl man ikke maalle Jieslemme sig
Lil Anlæg .af en fa t Broforbindelse, vjl det efter
Stal• banerne Formening være nødivendigt i en
nær Fremtid at kride til ll c1v•iclelse ar.f det be
. limende Færgeanlæg lrih-,Fredericia, og Om
kostningerne ved di e Ud.videiser, hvorunder er
ind,befallet de furnødne lation. udvideIsel' i
Fredericia og trilb, er af Baneafdelingen lige
l�des kal•k,ulaloris:k anslaaet li! ca. 10 }[ill. Kr.
'inkl. Bekostningen ved nødvendige Areale1ihver
l'elser og Ronler af Anlægskapitalen under AL'
bejdernes Udføre! e.
Hvad Drifl.s,udgiflerne angaar bemærkes, al
Udgifterne ved den ruuværende Færgedrift Fre
clerioia
lrib er opgjort til ca. 2,2 Mil! Kr.
aarligl, hvilket Belø,b anlageltig vil forøges med
0,6 Mill. Kr., naar de ovennævnte Udvide! er
er gennemiørte, aaledes at de samlede aarlige
Drift. udgi1fter ved Færgeforbindelsen kan an
:-;[aa,. til ca. 2, Mm. Kr., meden Udgifterne til
·Drift og Veclligeiholdelse af den faste Bro n1. m.
rr anslaaede til ca. 0,4 Mil!. Kr. aarligl.
Ved Broanlæget vil der herefter opnaa1s en
aarlig Drift 'be. pare! e al ca. 2,4 Mil!. Kr.
Det tilføjeI<, al amtlige Overslagssummer er
l�eregnecle paa Grunclalg aJ de i Efteraarel 1922
gæld·ende Pri er, saml at man formener, at
(her. laget vedrørende .\ nlæg-suclgifterne er be
regn el saa rundehigt, a L der efter Banear.fdelin
gens Opfatte! e med ovennævnte Prisniveau ik
ke skulde k.unne være nogen Fare for, at O<ver
,;kridelser vil fremJrnITl'llle.
De opgivne Anlæg Slllllltne1· omfatter alene
l dgifterne til Anlæg af en Bro udeh1.J,•kende til
llr11g [or t11 tshanerne.

.

.

S TEDT ILLÆGET
Til

Jernbanef<>reningen. Dan k Lokomobit:
innndsforenings og Dansk .J ernlmnefor
bunds lokale Tillid:Smænd.

Fm Medieffiilll r, som er tjen tegørende i en
Hække Byer, :hvor ..' . talens Tjene, temænd er tillagl I ledtillæg efter at, rne .b og c ,j § /4- i
af 12. eplem1b r 1919 om talen Tje
nE1Slemænd eller slet ikike •er li'llagl tedtillæg,
har Oiiganisa.trionerne modla,gel Arumodnin,g om
at ud,virke, at de apnaar ted,tillæg 1hen1hol<lsvi
<"faer ats a (4!50 •Kr.), I abs �J (330 Kr.) eller
ats c (2,W JK.r.). I de rfte le af di se Hen
vende! er ,gives der imidlerbid O<ply n:ing r om
F.or:hold, som er· uden 1B tyd])ling for Bedøm
me1 en al hvorvidt d r .bør ydes tedlillæg el
ler ikke, medens de Fo11hold, om (jfr. Loven)
r.11e :J-o�nmer i Betragtning - R11. lejen, og d n
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ikolll!l1llUJlale ika,t.s tørrek e - let ik!ke er op1 y t eller li lhivert Fald er iman,gelfuildt oplyst.
I den Au'led.nin,g er J ern'baneoi,gani,satio
nernes IFællesudval<g enedetS om at uda1'1bejde
en bestemt Formular, oom kan J:>eny.tles al alle
3 Organi ationer Med.'lea:nu:ner pa,a ·samme Tje
ne te led i æ'ælles k.alb, ,og om efter at være ·
udtfyldt og b -varet s:aa nøje � iOverenssLelDIIIlel
se ,m ed de virkelige Fonho'id · an muligt kan
Lil .bil! s en a,f de undei,tegnede Organi !Iationer,
der foranlediger det fornødne med !Hen.syn l1l
agen videre Beihandlin,g. iForunularen rek
vireres 1hos Fællesudvalgets Sekretær, Assistent

L. Chr. Larsen, 4. Trafiksektion, Fredericia.

iM:an gør udtry,kkeli,g Ol])mænk om 'l)aa, at det
i !Hen!hold til 'Loven udell\lJk.kende er Huslejens
og den tk.omm'llilale
a,
tørrelse, der er arf
afgørend� Betydning. Det er albsaa unyttigt at
o:ply e, at Liw;tl:ornødenthederne er lige saa dyre
om i de tørre Byer, at 0l)ho1d ledet er sær1-ig kolJd.t og kræver Ji,or!hrug af meget Brændsel,
at Varer, som indtkli>.w , maa lransportere.s en
meget lang Vej o. . v. Eud,videre tbemærkes, al
Loven udtaler, at Oprykning hl' ats a (450 Kr.)
kun bør ske, naar og saa længe F-0rholdene i
ganske ær!Ji,g Grad taler derfor.
Paa •Steder, Ib.vor alle 3 Organisa,tioner har
:M.edlemmer, hør agen tbehand.Je af ,de IO!kale
Tillidsmænd i Fælle kalb, og h,vor ingen Til
lidsmænd finde , kan et eller flere af Or
ga11i tionernes Medieu:nmer tage ig derai.
Det er uden Bety•dning, til hvHken al Orga
nisahionerne agen -sendes, m!l'n af 1prak.tisike
Grunde ibør der kun udlfylde et I ikema fra det
enkelt Tjene tested. For at kunne opnaa at
faa I pørgsmaaJeL un:der Be:ha,ndling paa det
i Ri,g dagen fiorelagte Finanslov.for lag, er det
nødven-cHgt, a.t de ønskede Oplysninger indsen
des snarest muligt og sene t den 28. 'December
<l. A.; for Byer der i.kike 1rnr tedlil<læ,g 1becles
Ske-maerne dog ind, endt nare t mul,ig.
For Jernbane.foreningen:

A. Ohmeyer.

1For ,D11,n k LOlkomotivmand forening:

Ric/i. Lillie.

For Dansk Jer111baneforhund:

Cli. Petersen.

· �-°"

NORMALISERING I LOKOMOTIV
BYG NING
Vecl Otto Bendixen.

.\faa!Jbevid.sl 1. orunal<isering eller tilsigtet
En..sartefued i .By,gnin,gen af ,Damplok01111oliver
gaar ud 'J)aa til det yder te a,l fo1,øge Økonomi
en 'Ved Fabrikationen saavelsoun i UrL�en.
Herom finde i Tid hifle:t •Hanom.ag
i �-aohridhlen •, som udgi res af l01kornoti dah
, ri-
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kan i Hannover, en interessant Artikel ai [)ipl.
fogeniør Kurt Ewald, og som vi i det !følgende
. kal gengii e.
om et Middel bi'l at opnaa Ensartethed i
Bygningen alf iLokomotiver tjener afgjort Mas
sefabrikation, og denne er atter kun mulig
gennem Indførelrse a,f Fremstillingen af bytte
lige Dele og 'den største Begrænsning i Antallet
af for kelligartede Enkeltdele, og :hivor en bi.1L•varende Drifts- og iK.Qnlororganisation betrag
t.es som se'lvfølgelige Forudsætninger.
• orun.alisering •vil allsaa i Overensstemmelse
heruned sige: En Gruppe- forskellige
• Maskiner
eller Appærater er saaledes frem-stillet, at der
bil deres Sam,tnenbygning kun er nødvendig det
mindst 11iulige Antal forskelligartede Enkeltdele,
og som er bygget efter Principet at kunne ucl
veksles.
,Tanken at .byg,ge ensartet, at normalisere, er
ingenlunde ny, den har tvertimod, for kun at
nævne nogle Eksempler, fonden ud.strakt Virke
li�ørelse i Fabri'kationen af Motorer og Puan
per, i Elektrotekni>ken og Kran!bygniingen. I
iLokomolivibygningen her.sker dog, trods den al
lerede i 1 77 i Prmr sen paa,begyndte lndiørel
se af • orunal« lokom.oti,ver, indtil utiden
Grundsætrungen om indivi,duel BehandJing af
l
< e enkelte Tw>er, ofte enog af den enkelte Ma
skine. Før t for nyliig begynder man under
Krig - og Efterkrigstidens ø,konomiiske Tryk i
viidtstrakt Grad ogsaa paa dette Omraade at ud
nytte Fordelene ved 01,mali.sering.
[)isse Fordele viser sig udellllkkende og ufor
ibeholden 1som V,irkningerne af iJ3egre!bet ••Mas
efalbrilkation«. Enkeltdele bliver kun givet i
Ordre i større .Mængde og øiter deres Fremtilling lagt paa Lager; deres Fuldførelse er
herigennem uafihængig ruf fOT kommende Or
dremængde og kan ydermere tilpa.sses indenfor
v·isse Grænser af Driiften Krav. Begge For
hold.sre.gler tilsammen garan,Lerer den niest øko
nomiske Udnyttelse af Værkstedet.
De færdige Dele qpb vares i et Lager, hvor
fra de strak.s kan tages Lil Brug ved U dvek ling paa tedet eller Lil F-orsendelse. Dette
rmuliggør en overordentlig kort Leveringstid for
nye Lokonwtiver saavelsom for Erstatningsdele.
Bliver ,Grl.lJW)er
af Enkeltdele 'holdt paa La.ger
•
(Kedel, Rammer, fuld tændige !Lokom-otiver)
aa resulterer det i en yderligere Forkorte! e
ruf Levering.sfri ten.*) En artede Dele er bytte
lige, ika,n ud,veksles, og fordrer allsaa ringe Til
pasnin,g; arfuejde ved ' amlingen. Dette betyder
gentagen Forkortelse af Leverin{IStid og For-

.

0

)

Paa Lokomotivfabriken i Hannover findes altid et stort
Lager af færdige Entreprenør- og Industri-Lokomotiver
lige fra 40 o� op til 350 H. K. Disse er hver betegnet
med et Kendmgsord (Spunterei - Spulfaden - Stadt
pas o. s. v.) som man kun behøver at anføre ved Bestilling
eller Forespørgsel. Maskinen kan leveres omgaaende.

øgel e af Økonom,ien. Det ringe Antal forskel
lige Dele !betinger det mind te 1B hov af Model
ler, æn'ker, Lærer, Apparater og kabeloner·
en yderligere Forøgel e af Økonomien ved
Frem tillingen er Fø'Lgen.
,Det er fuld.stændig i O,veren stemmelse med
Heru;i,glen med orunaliseringeµ ogsaa at an
vende Grund ætningerne for Mas efalbrika. tio
nen paa aadanne Lokomotiver, der som Følge
af deres Eg nart ii,koce kan uptages i en Litra
række. Der maa altsaa ved yikonstrUlk.tioner,
•1aa vidt det 11>aa nogen :M:aade er muligt, anven
de Dele fra allerede normaliserede Lokomo
tiver, aadanne om altsaa kan henføres til et
be temt J,itra, med andre Ord, det maa være
Værk tedsledel ens Maal til enlhver Tid at holde
det samlede Tal paa for kelligartede Tegninger
og der:med nødvendige Indretninger nede p,aa
det mindst mulige. Herved forøges Omsætnin
gen af ensartede Dele, og Be!hovet formindskes
paa Tegne- og Konstruktionsarfuejde.
Bfter O'Ven taaende Frem titling betyder· det
enlCl.elige Re ultat af ormali eringen for Lo
komotivfaibriik-en.
De mindst mulige Fabrikations-udgifter og
clen korteste Leveringsbid.
I snever Vekselvirkning hermed frem>kom
mer for !K.ølberen eller Ejeren af Lokomotivet
følgende Fordele af ormaliserinigen:
Mindst mulige Lager af Erstatningsdele.
Hurt'igste Udførelse af Reparationer og som
iFø'lge herai ringe Varighed af Reparatio· nstid
og bedre Udnyttelse af Lokomotivel'Ile, d. v. s.
Fonnindskelse af Lokomotivparken.
EndelLgt Resultat: Økonomisk Lokomotiv
drift.
Di e Kendsgerninger turde være tilstræk
keligt overbevisende for Anvendelsen af norma
-li erede Lokomoti:ver og letl-e Aiikaldet paa ofte
srnaa særlige Ønsker. eLvfølgelig maa der ved
iK.orustruktionen af normaliserede Lokomotiver
paa Fol.'lhaanid tages i ·Betragtning forskell.iige
fod1'0lninger, som svarende til Banell'S særlige
Art. �Overheder, For-varmer, J3ely.sning, Breme, Træk- og lødindretninger.) Lige aa ind
ly ende er det, at Typerne ikke •kal være stiv
n-ede, men at tvertimod begrundede Ændringer,
Fornye1ser og
f, ørelse aJ Fora0g som før
nævnt maa tage i Betragtning.
Tanken med ormali eringen kræver dog
pri nci:piell, at Tw>erne forfuliver wforan<lrede
inden.for -et større Tidsrum. [Forandringer maa
al� saa ikke, som tidligere var amndeligt, , fore
tages løbende. :For at ,der ik!kc kal udviltle sig
,miaa tke nødvendige Sidetyper, maa ,ved enllwer
Ændring, iforsaavidt den ikke 1)liver anordnet
om Forsøg, den ®rindelige Udføre! e el'lklæ
res for ugyldig.
or.maliseringen vil hovedsagelig omfatte
1
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Fig. 1. E Tvilling Godslokomotiv med Overheder.
Bygget 1922 af Hanomag til ovjetruslands Jernbaner.
Ved Bygningen af denne Typo blev for før to Gang i den ly ke Lokomotivindustri ormaliserings
fremgang maaclen virkeliggjort. Den kan betragte oin ru i. k ormallokomotiv, da den hidtil næsten
ndelukkenrle er blevet an kaffet af ovjetregeringen.

saadanne Lokomotiver, , om er nødvendige i et
tørre Antal, det er frem for a'lt Ldkomotiver
til Lore Jernhanedirektioner.
Et Lokoonotivs enkelte Dele ammen ælter
ig i ,Gruppedele« af lavere eller !højere Orden
(f. Eikis. Drivstænger og Driv.væ1,k) og sluttelig
til en fuldstændig Type. M,aalet med -0rma
li eringsal.1bejdet naas hen igtsmæs igst deri
gennem, at :man !først fø1,er Tallet 1Paa den
høje le Gruppedel til et iinimum og fortsætter
med denne Fremgangisrllaade under Hensynta
gen til den daværende næstla e le indtil de
mind le ,GruP1Pedele« af de enkelte Dele.
Det drejer sig aaledes først og fremanesl om
Begrænsning af Typeantallet. Til et be temt
An.vendel e øjemed kan, under iøvrigt amme
Driftslbetingel er, een lokomotivtype være tiltrækµcelig, Ji,gegylclig for hvilke Baner den skal
være bestemt. I Aarene s Løb er dog til Oipfyldelsen af eet Øjemed op taaet et tal af for
kellige Typer, hvi .Rigdom paa Form og d
. ende virkelig :maa ibetegn · om forhav- ende.

,.

1

Uden Tvivl har denne Tilstand viflkel befrug
tende ipaa Lokomotivets hidtidige dvikling, for
utiden maa den betragte , om Luk.sus,
oon vi ikke mere kan tillade os. Det er fuld
tændig, lærukeligt at erstatte for kelligarlede
Lokoono1tivtyper af tilnærme! esviis samme An
vendel esmuligihed med et heooigt mæs igl
kan trueret • landard..J,okomoliv«. Forfatte
ren erindrer her om Litra G 12, de tyske Rigs
bane
nye le Godislogslokoonoliv, som er en
tandardlype, der bliver anvendt Lil vær Gods
tog tjene •te i alle Dele af det tysk Rige. (Fig.
4). En anden tandartype er det i Fig. 1 vi te
E God Log lokomotiv, om er by,g,get til QIVjet
ruslanc1 Jernbaner.
Et andet træffende Ekisemipel er Litra P
(Fig. 3), om for Tiden fuld·kommen beher ker
Pe an- og Ildtog trafiken paa alle de ty kc
Rigslbaner, og som paa det fjendtlige Magter
Jernbaner med Held korukurrerer med de da
værende almindelige Typer. (Vi har i • Lok.
Tid.• r. 12 og 13, 1911, be krevet delle Lo-

Fig. 2. E Godstog lokomotiv med Overheder.
IJe ty ko Rig baner Litra G 10. Bygget af Hanomag 191

2_9.7
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Fig. 3. 2 C Tvilling Per ·onlogslokomoliv med Overheder.
De ly ke Rigsbaners Litra P
Bygget af Hanomag J92l.

komotiv) Litra P finde i ca. 3600 bk. og lø
bI'r ·paa Ly ke, Iran 1ke, bel,gi ke, italienske,
tschedhiske, græ k , ru,mæn ke og poliske træk11 inger; den hører aaled s ikke alene rent tal
mæ sig, m n og aa i cLsLrækning til de me L
udbredle Lokomotiver i , erden. Maa ·e er med
denne Tyipe wbev;id t for føl'ISle Gang den Tanke
virkeliggjort al skabe Landard Ldkomoti-ver for
store ammentrængen<le B anenet, aaledes som
det dannes af del europæ1ske Fa tlands nonmal
sporede lræ.kninger. I en over'51kuelig Tid maa
dog Gennemføre1sen aif en saa lorliniel Plan
strande paa politiske Mod ælning r.
(Fortsættes.)

DAMERNES INDSAMLINGSLISTE
BIDRAGSLISTE OVER INDSAMLINGEN TIL ET
FORENINGSBANNER

r,rwgaa.

Lokomol1vføre1fuu truerne E. :Nielsen Kr.
3.00, A. iLaur en Kr. 3.00, . K. Jen en Kr.
3.00, V. li.el en Kr. 3.00, J. Morgen Kr. 3.00,
,f. Wollenberg Kr. 3.00 i\1. Zsdhau Kr. 3.00, A.
Ly :holm Kr. 3.00, M. Zaoharia en Kr. 3.00.
Loikomoliv-fyrbøderllmslruerne K. Jen, en Kr.
1.00, L. Carl en Kr. 1.00, H. Malling Kr. 1.00,
M. Ohri len ·en Kr. 1.00, A. øndergaard Kr.
1.00, L. Lokdam Kr. 1.00, . Giv kov Kr. 1.00,
r. orens n Kr. J .00, M. øndergaard r. 1.00.
il. Brunsiholm Kr. 1.00, l\f. Anthon n Kr. l.00,
A. Møller Kr. 1.00.
LokomobivLb. A pr. Hustruerne J. Hvam
Kr. 1.00, H. Ly. �101m Kr. 1.00, C. Niel en Kr.
1.00.

..

Lokomolivfyl'lhøded1u. lr uerne \'. Pel 'r en
Kr. 2.00, A. Jiel n Kr. 1.00, .\ 11. Zorn Kr. 1.00,
Poulsen Kr. .1.00, J,ar en Kl'. 1.00, Hønaa Kr.
I.(){), E. ndrea li en Kr. 1.00. Sk,iJ>hy Kr. 1.00,
Y_ Nielsen Kr. 1.00, l\J. Jeru n Kl'. 2.00, ·Lo1•enlzen Kr. 2.00, K. Frii,, Kl'. l.00. Bentzen
Kr. 1.00, Chri loffer en l\ r. I .(X). lversrn T<r.
1.00. J ..Jrn n K1·. 1.00.
Sillyel e.

Lokomolivfør tbu tru rne . Treu Kr. 1.00.
K. La sen Kr. J.00, L. Vedebye Kr. J.00, R. K.
llnn en Kr. 1.00, .M" K.'Larsen Kr. 1.00, .\J.
llaahæk Kr. 1.00, r . 1 ). J: eler ·en Kl·. 1.00, I•'.
Ha mu n Kr. J.00, F. Han en Kr. 1.00, En
g ll1arclL Kr. I .00, J. Peter en Kr. 1.00, A. Pe
tersen Kr. J .00 L. Ohri ten ·en Kr. 1.00, Ah
l'en. berg Kr. 1.00. K. Plambeck Kr. 1.00, 1�.
Ji'r•i1holl Kr. 1.00, 1. Hen el Kr. 1.00, H. Jen
sen Kr. 1.00,
C. Kri len.sen Kr. J .00, 0.
Tlhorkild en Kr. 1.00, L'. R. \'. P ler en Kr. 1.00.
C.. 0. E. øren, en Kr. 1.00.
Lokomoliv,fyi•bøcl01•hu lruern Kr. 25.00.
Å

•

\'iborg.

Lokomolivfør f' nhuslruerne M. t .1, en Kr.

:3.00, H. i\løller Kr. 3.00, F. Laur en Kr. 2.00,

S. nkjær Kr. 3.00, . ,'ø.by Kr. 3.00, t . Graver
Kr. 3.00, L Ol en Kr. 3.00. C. Jørgen. en Kr.
2.00. A. Jensen Kr. 2.00, K. Log lruIJ Kr. 1.00.
.\I. 1farcu · en Kr. 2.00, Uorn Kr. 1.00,
ø
l'en en Kr. 3.00, . Rn m u, sen Kr. 3.00; i\1.
.J;ikOlb en Kr. 2.00.
Lokomolivfyrbøcle1,Jlll trnerne T.h. Mikkelsen
Kr. 2.00. ,\L. Chri Lensen Kr. 2.00, P. Laur en
Kr. 2.00,
øren en Kr. 2.00, A. Lar. en Kr.
2.00, i\I. Rasmu en Kr. 2.00, K. K.aarup Kr.
:.1.00, 11. Jakol n Kl'. 2.00 .\ . '11hom en Kr.
2.00, .\I. Johan en Kr. 2.00. F. riffel Kr. 1.00,
K. J11n"e Jen, en Kr. 2.00, .). K. Poul en KT.
1.00, Dal gaard Kr. 2.00. E. Peder,·en Kr. 2.00,
\. Peter, en Kr. 2.00, E. Han. en Kr. 2.00, {.
Andersen Kr. 2.00 11h. Rnsmu en Kr. 2.00.
.. 1L Larsen Kr. 2.00 'M. Henrik sen Kr. 2.00,
.\L Jen 11 T<r. 2.00, - Frk. nder n Kr. 1.00.

llrancle.
Lokomolivfore1 hu. lruerne M. Bille Kr. 3.00,
.\f. Hasmu, sen Kr. 2.00 F. Ghrislian en Kr.
:.1.00, .i1. Jensen Kr. 3.00, 0. Obri, len en Kr.
2.00, . Lo.ft Kr. 2.00, \ . . del.sen Kr. 2.00,
�r. N,.,
i en Kr.' 2.00, 0. Peter n Kr. 2.00 R.
Mik,keLsen Kr. 2.00, V. Rasrm1u en Kr. 2.00,
W. Jen n. Kr. 3.00. L. Jen en Kr. 2.00, A.
Kli.i.ver Kr. 2.00. �f. , laaC'k Kr. 2.00. r . Chri
slrns n ;Kr. 2.00.
29
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Herning.

Lok.omol-iY1[øre11huslruerne :\L J\fad en Kr.
3.00. G. Raarup Kr. 3.00. L. 'M. Sørensen Kr.
2.00.
LokomolivJyrbøder·h11struerne C. Clausen Kr.
�.00, A. M:. Ol.nistens. en Kr. 2.00, 0. Latnsen
Kr . . 2.00, M:. Hansen Kr. 1.00, A. Rasmus. en
Kr. 1.00.
Aaleslrit1).
1Lokomotiwøre11hu,strueme N. L'. Petersen Kr.
· OO, H. L. Mortensen Kr. 3.00, 0. E. Ovesen
:t
Kr. 3.00. H. Bagger Kr. 3.00.
Lokomoli·vfyrbøclerihustruerne C. C. Nielsen
Kr. 2.00, K. V. ::\{øller Kr. 2.00, N. P. Stevn
Kr. 2.00. W. Tbomgaar-d Kr. 2.00, K. Knud
. ;;en Kr. 2.00.
0Fort ættes.)
lal! Kr. 264-.00.

N. Nielsen, Nyborg, blev an,sat i Aarbu ,
forflyttedes efter 1½ Aar.s Forlø1b til yborg,
1CJ1m :om Fører til Fredericia, og for ca. 9 Aar
siden kom han til Ny!borg igen.
J,ulbilaren er som Lokomotivmand en dygtig
Pr-a•ktiker. SCJIJll Menneske et fris,k Gemyt, en
giod og elskv ærdig Kammerat.
Em. Larsen, Nyborg, blev ansat i Aarhus,
kom senere til Fredericia, Mev som Fører sta
tioneret i truer og forflyttedes efter nogle Aars
Forlø;b til Nyborg. Larsen er en Mand, hveni
Standens Interesser ligger stærkt paa inde,
en flittig og ærlig Deltager i sin Organi ations
Anliggender, en paapa. selig Lokomotivmand.
ru god og brav Kaimmerat.
Vi ønsker lJegge J Uibilarerne lil Lyikke!
T

A. 0. C. Horn, Vilborg, fejrnde ogsaa den
1. Dece.mlber 25 Aars Jubi'læum, blev ansat i
Viiborg, kom som Fører til Struer 1. NovamJ1er
I91,2 og kom tillbage til Vg. -den 1. Maj 19J9
Paa Højtid dagen sender Vi1bor,g Afdeling
sine bedste
Ønsker om alt godt i F1·emtiden.
•
C. H. N.

25 AARS JUBILÆUM

'Den J. Dece,miber fejrede Lok•omoti-vfører
C. Klem, Roskilde, sil 25 Aars Ju
, :bilæum. Klem
an,sattos fra K'.h. V:k. 1. Decem1ber 1898 som
Lolkomoth1 fyrbøder med Station i Købenlhavn,
søgte senere Ros·kilde, korn som Fører til Kø
og ko1111 den 1. Oktober HJ114 tifil>age til R10., hvor
Klem sla-di,g befinder sig. Jubilaren er u,dtpr, æ
ge1l F•o-reningsman-d, var nogen Tid Ho1Vedihesty
rel-seS1IDedlem og i Kø. aavel som i Ro. Af.de
l- i ngsforman,d. Delte heviiser tydeli!gt hans
[Kammeraters Trni-cl og Agtelse. Afdelingen
onSiker Klem til Lykke paa Ju:bilæumsd-agen og
øn ·ker han endnu i mange Aar vil være den.5
Repræsentant.
0. J.
l. P. Iversen, Esbjer,g, fejrede ligeledes· Jn
lJi læum den J. December, er u,dgaaet fra Ar.
V.k., ansa.l i Ar. som Lflb., forfremmet til Fører
i E-s., og blev under en Spareperiode i 1912
l'odly<tlet ti I Struer, men kom tilbage efter ca.
I Aars Forløb• til Estbje11g.
J1versen er kendt o,ver hele Jylland .som en
J}unktlig og dygt.ig Lokomotivmand, der altid
rr p•aral til al gøre en Kollega en ·Tjeneste og
har med . il djærve Væsen og gode Humør igen
nem Aarene vundet sig mange Venner, ,som
i.klkert vil llid
· rage til at gøre Dagen til en Festff. 0. F.
dag. Vi 'gratulerer!
C. Beich, Frede• riksilrn rn. fejrede ogsaa Ju
. hilæum den 1. Deceml}er. Be'io'h blev an,sat i
· Vi:borg om L.flb., hvorfra han for,freirnmedes til
Fører i Struer, hvor B knm forblev en kortere
Tid, indtil han k;o,m til Fred-eri,ksha1Vn, .lwor
.Tu,bilaren har været i e- n Aarrækike, de sidste
fire Aa1· som Afdeli11gs:form1rnd.
r
Tæk for god Le
Vi bri-nger Jubilaren Afd.
delse og Kollegialitet samt -vor hjertelig,ste Lyk
rm ·ilrning med Øn kel om He1d og Lykke
-k.
Fremtiden.

C. C. V. Hoppe, Fredericia, fejrede ogsaa sil
Ju'.bilæUilll, har lært paa Vk. i Ng., arbejdede
no,gle Aar i Udlandet, kom ved s,in Tilbage
komst atter til Jernbanen og bleiv an.sat . om
1:fib. i Fredericia, hvor han siden 'har været.
JJU-bilaren har ved sin stille og rolige men
ahi-d hjælps, •omme Fæ1,d vundet sig Venner,
har .altid været en god, støt Orga!Ilisation·smand,
og i en Del Aar tage, t aik:tirv Del i Aribej•del som
Af.cl elings,kasserer.
Paa Højtidsdagen sender Fredericia Mde
ling. Ju1J:Jtilaren de bedste Ønsker for Fremtiden
med Tak for godt Samarbejde og Ka,mmeralskaOJ i de forløbne Aar.
M. R.
Den l. December fejrede efternævnte Lo
komotivførere paa Gb deres 26 Aar.s Juil)ilæum.
C. F. Andersen var paa Værkstedet i Klh"
blev ansat i Hg. den 1. December 1 98, kom
derfra til Kh. 1. A'pri'l 1900, hlvor han forfrem
r ovemlber 1910.
medes til Før,er 1. N
Th. Bærentzen var paa Værik.ste-det i K,11. og
1l�lev a,nsat 1. December 189'8 i [KJh_ og lforfrem
•mede til [Fører samme ted 1. November 1910.
Vilh. Thom.sen •var paa Væ11k.stedet i iKJh.
og 1Jlev ansat 1. December 1'898 i [K]h., -var i
Hillerød som Rangerfører, kom som Fører j.
)r.ove,m1ber 1910 til Glyngøre, senere i 2\1' yborg
'
og korn til 1Klb.. d. L Jt1li 1915.
1
E. M. Petersen ·var paa Værkstedet i Kh.,
1blev ansat l. :DecemlJer 189,8 og lble.v forfremmet
lil iFører L !September 1917 i ·Kb.
C. H. Sf,rubberg var i Værk1sledet i IK/h., hlev
an
. .sat I . .Dec(l!Il]0Jer 1898 i AarhU,S og �om til
Kn1. I. &iptember 1901, kom til Næ. som Ran
•gerfø, rer og 0Jlev forfre=et til Lokf. 1. ·N-o
vemJ)er 1911 i Klh.
I
iBlandl de :her nævnte er Vrnh.
Tlhomsen e11
'Mand, som af sine Kolleger 'har været betroet

299

'DANSK fQKOMOTtV1iDENDE

Ll. C E'. Hor12.

C.C. l/. Ho1,11e
Frederlct"a,.

Ut 6or7.

:J. P. Jvel'St:ll .

.Ls!,jery.

C. -:J !item,
Fred er/Æs/2al///,.

llosluLde

Z: M. Peterse12.-.'

L.M. Sc.hm,·dL.

f(, 6e11/za..ll /7/ (i_

/11--f6en/2t:11/17. G.

C. fl. Stru.. bo erg.
11ø6en /2av1? G,

C.F Cl11cferse11/
f{(J6U1/2u l/ll 6.

lid /2..

T l3ærentz.en.

T'l1on1St,.IL.

ffv-6en/2ca/11, G".

lf�-6c..1il,avrz G'.

1 Q)~M.t.
Z:.L cu�se.1o.
lY bory.
y

(S9J - 1- 23 .

Here Tillidsihverv indenfor ro-ani ·alionen. Ju
7 Medlem af
bilar0.11 var aaled.es fra 1905
H. B., ligesom T. mange Gange har været De
leg,eret fra -de Mdelinger, ihan har tilhørt. I
de ,senere cA.ar Ih.ar J u.bilaren rført en noget mere

N. li/, e L 5 en,,.
Nyb ry.

tilbagetrukken Tilværelse, men dette kyldes
ikkert et mindre g(I dt He�bred, llhi for Orga
ni atione:ns Fremgang og Triv el er T. lige .begejstret.
C. H. trubberg er en stille og rolig Mand,
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men har dog i et .gi,vet Tilfælde henledet særli.g
OpmærksomJhed paa sig, nemlig da ih.an som
ung Mand freliste el lille Barn, der laa i Spo
ret ·og leged,e. Toget 'kunde i�ke 1holde, men
S. ,spræng resoLut af Maskinen og lølb foran og
fik i ·sidste ,Øjeblik Barnet fjernet. F•or denne
Daad lblev Jubilaren udnævnt til Dannebrogs
mand i 1905.
l'ITh.. iBærentzen er den altid fornøjed·e og
slagfærdige, og L. F. Anderse• n og E
, . IM. Peter
sen de ,stille og rolige gode ilfolleger.
1FæUes for disse vore Jubilarer er, at de
gennem de mange Aar har ·været gode Med
lemmer af D. L. F., lhvol'for Afdelingen !heri.gen
nem ;bringer dem sine hjertel-igste Lykøns,k
ninger paa JuJbilæ111msdagen.
L. M. Schmidt, imrnd. Md. 1.
lEnd·v:idere fejrede L. M. Schmidt, Gib. sit 25
Aars Jubilæum. S. 'Var paa Værkstedet i Klh.,
kom til R,ihe som .Lok:fb. 1. December 189·8, .kom
til Klh. 1. i:M:a.i 1009, til Struer 1. Oktober 1900
saIJ:1'2. IKl. Loktfb., tilbage til Kh. 1. April '1903,
kom ,som Fører 1. Oktober 1911 til Kø. og vend
te endelig ii'l!bage til IKh. '1. Juni 1917.
Julbilaren har i det sid, te Aars Tid været Af
delingsformand paa Gb.. ,og naar det har lyk:ke
des harm, trods det, 11ttAofdelingen afudenforsta.a
ende belegne.s som den urolige. at skabe Ro.
s'kvlides ,det sik;kert i første Række 1hans rent
rrnenne-skelige Egenska!ber.
Jubilaren blev Hl. Atpril 1906 udnævnt til
Dflnnøhrog:scrnand fordi [1an 1mder Tjenestens
Udførelse og med Fare for sit Uv red,dede et
4-aarigt Barn fra den 'Vis.se Død naa !S•kinnerne,
idet han, medens Toget var i Bevægelse, si, d
dende paa forreste .Pu;f, med Benene stødte
iBarnet ind i Sporet og samtidig. for flt holde
fast pa:i den lille Pige, lod sig falde ned i Spo
ret, medrns Maskine og to Vogne gik ov•er de.m
beg!!'e. -Denne .Orden er virkel.ig fort.ient.
Yi. siger Tak for den Tid, ,der er gaae-t og
siger i Kor: Til Lykke!
Formand og Kasserer -for Ju.bilæumsfor
eningen, Fest- •og .Kransekasse i 1. D'istriikt,
Lokf. L. M. Schmidt fejrede den 1. Decell'Iliber
25 Aarscfa.gen som lokorrnoti-vmand.
Vi øns, ker Jubilaren al HeJ.d og LV'kke, og
haaber hans Interesse for Jtilbilæum. 1forenin
.
gen, iFest- og !Kran, eka.ssen maa forblive
usvæ'kket.
Jub-rtæumsforeninpen. Fest- og
,.
Kransekassen, 1. Di.strikt.
HOVEDBESTYRELSESMØDET
DEN 22.-23. NOVEMBER 1923

A'lle var tilstede.
Punkt .l. Meddelelser fra Form.anden.
Formanden re,fererede agen angaaende
Raad, igihedstjene-sfen og no.gle Forflyttelser fra
Slagelse, lForflytt�l erne er annulerede; i 'PØrgs-

maalet om Raadighed&tjenesten foreligger end
nu ingen Afgørel e.
En ag foa .Aarlhus ,angaaende rfjenesteti
dens iI.ængde ved Ba'las�kør,sel, hvilken Tjeneste
dog nu er O!Pihørt, er der med•delt, at der frem
tid-ig, na:ar saadan Tjeneste tilrettelægges, vil
blive tagen Hen,syn til Foreningens Besværin
ger.
iFra Struer forelaa en Beklagelse om nogle
T1ure, der vel rnaable anses som tilrette'lagt efter
Heglerne, men do,g p
, aa en saaidan Maade, at
Personale,t har Gr111Jd til at være tilfreds. Sa
gen vil blive Genstand for Forhandling med
Gdir.
tDer er ført Drøftelser angaae-nde Dispositio
ner, 2. \Di-strikt havde foreslaaet for Ture i Fre
derikshavn, Sagen er !bragt i Orden.
agen angaaende Betjeningen og Tjenesten
p,,u er, Rangermaskine, der kører over Stræk
ningenRo.--ffi.g., referered·es, der foreligger end
nu ingen end•el' ig Afgørels•e i Sagen.
Der er ført Forlhandlin·g angaaend•e den løn
ningsmæ&sige Behandling af ,de ældste Loko
motivfyr'bø-dere, der gør Tjeneste paa d•e en
ma'lldsbetjen le · Ran,gerlokomotiver, noget ende
ligt Resultat a.,.:f Forlhandlfogen foreligger ik!ke.
Paa indsendte Skrivelser .. ,rngaaen·de nogle
Velfæ1,d,sforansta'ltninger, bl. a. Vaskeindretnin
ger i Lang,aa og Op!holds.værelserne i Brammin
ge, er m1odtaget imø-dekommende Svar.
I Spørgismaalet om Indretningen af Oplholds
•bygningen i .Stri,b er der QPstaaet nogle Vanske
liglhe-der, Formanden vitde følge denne ag vi
dere.
Der er truffe11 en tilfredsstillende Ordnring
for Lokomotivpers'Olialet i Slagelse angaaende
Frip,a&udstedel,se 1.md,er Lokomotivmestrenes
iFraværelse.
Der er paa Foreningen•s Skrivelse, angaaen
de den mangelfulde Uniforæi.levering, modtaget
V, ar, horaf det fremgaar, a-t Uniform leverin
gen nu tildels er tile.nde:bragt.
[Formandens Meddelelser
toges til Efterret
•
nino-.
1

Punkt 2. MedrlJelelser fra de staaende Udvala.
C. A. Lillelund red,egj,orde for Laaneforenin
gen,s Virksomlhed. der i diet f.oflø.bne Aar har
lidt en Del Talb; det vedtoges at udsende et fra
1,aaneforeningen modtaget Cirkulære til AJ1de
-lingen angaaende Sagen.
Formanden omtalte FæUe-sud va'lget,s Ar:bej
de, bl. a. an.gaaende det af Gdir. fremsendte
;Forslag til nye, Ferieregler og angaaende Bereg
ningen af Sygedage.
I Sloørgsmaalet angaaendie Feriereglerne,
var FællesndlValget e.nig i, at man ikke ønskede
nogen Ændrin,irer i de bestaaende Re_gfor.
[)et hensti'lledes til F
, oreningen,; Repræsen
tanter i Fællesuidvalget at virike for en lem
peligere Betaling&maade for Sygedage end den,
der nu anvendtes.
Formandem lovede at forelægge SpørgS1I11aa
let i Fællesudvalget.
Angaaende Boligsagen f.orefaa endnu ingen
,Afgørelse, men Formanden mente, ait man vilde
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Punkt 3. l!JcenlueU.
Kredsformanden omtalte en Forflytte! ·e, der·
l'ar ankel over, men Forflytte! en var i Orden
efter Anoiennitetsreglerne. En krivel, e fra
Gb. 1Lokomolivførerafdeling behandlede. og
henvi les til H. B.
Formanden forelagde en Sag angaaende P11
Udmeldelse, der v.ar tagel ti]]·,age, og den til
ting der ,·ar laget til agen.
Kredsformemden. omtalte for ·kellige maa
ager, der alle toge til Efterretning.

naa lit en for de ·i pørg:maalel interes erede
:',le<.llemmer tilfreds lillende Ordning.
tDer er ført Forhandling angaaende Udvide!
. e af Badeanstalt en i (Fredericia; Formanden
formente, al G-d-ir. vilde imødekomme Øn kel.
æ'ormanden,s Meddelelser toge til Efterret
ning.
Punkt 3. Meddelelser fra Hovedka sereren.
Under [Hensyn til 1Krone11S faldende Værdi
førte en længere Uisku ion om en sikker An
bringe! e af Foreningens Pengemidler.
Det vedtoges al foretage nogle Under øgel
s r. Di kussionen toge. til Efterretning.

C. M. C.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN

Punkt 4.

Forskellige Meddelelser angaaende
Jubilæumsfesten.
Formanden redegjorde for Udvalget. Arbej
de i Anledning af Ju,bilæum festen og darJ)ej
delse �f Fe lskriftet.
ages til Efterretning.

KREOSBESTYRELSESMØDET DEN 22. NOVEMBER 1Q23

Punkt 5. Behcindling af foreliggende Sager.
IFra Randers forelaa Anmodning om al faa en
Bogreol til O'[>'holdsværel et, saml om Anbrin
gelse ai Br0v.ka ser i Per 01,alets kabe.
Henvistes til Forretning. udvalget.
En Sag fra Tihisled angaaende Anvende! e
af Efter, yn 2 og 3. Henvi le til Tjenestetid. udva•lgel.
En fra Ob. 1 tilsend.t Re olution henvistes til
lønudvalgel.
Fra Fredericia Lf,b. Afd. forelaa Ønske om
nogle Ve'lfærdsforan taltninger saml om Æn
dring af de be. taaen,dc Va kefoi,hold.
Det vedtoges at fremme agen.
K. Johansen.
LOKOMOTIVFØRERKREDSEN
KREDSBESTYRELSESMØDET DEN 22. NOVEMBER 1928

Alle var li! Stede.
f'u"11/r,I, 1. Kredsformanden
aflægger Beretning.
•
Kred formanden omlaUe en ag angaaende
en formentlig for ringe Ancicnnitetsberegning,
der var tillagt e·n lokomotivfører ved hans Ud
nævneL.se til Fører.
agen havde været he
lrnndlel og un,de1, øgl, men Mruligbeden
for at
• I
g, ,.nnemføre agen til el .gunstigl -Resultat var
ikke til lede. Omtalte for kellige Sa,ger, hl. a.
rn Sag fra Sønderborg, en Sag angaaende en
-F'orflyllel e, der niu var bragt i Orden. En Sag
rnr behandlet angaaende Pen ion af Kørepenge
og var bragt til el gunsligit Resultat. En Sag
1rngaaende Velfærdsforan taltninger blev hen
l"i ·t til Bovecl.be tyrel en.
Punlcl 2.

K1edskasserere11s Oversigt over
Hegnskabet.
Kredskusse·1•ere11 meddelte, a,t dP samlede
[ndtægter udgjorde ca. 32 000 Kr. - De s,�mlcde dgifr ter androg ca. 29 000 Kr.
1For kellige �o ter -i Regn ka,bcl hehandle
des, og luttelrig efter at for kellig Beslyrelses
medlemmer havde udtalt ·ig toges Regnskabs
oversigten til Efterretning.

1. Meddelelser fra Kredsformanden.
Kredsformande11 omtalte en Anciennitelssag
fra ønderiborg, del vedtoges at undersøge a
gen.
\Fra Esbjerg har foreligget en Sag angaa
end Tur.be. ætlelse paa Rangerm.askinerne,Jen
ne ag er bragt i Orden.
Paa en Fore pørgsel anga.aende Benytte!. e
af oveværel.·erne i Reoni. en i Vejle . vedloges
det al . vare, al Afstanden fra Vejle H. ikkr
kunde være en Hindring for Benyttelsen af <lise Være! ·er, som and t overum, men man
m.aalle holde for. at Være! erne kulde være i
til.hørlig Stand.
2. Foreliggende ager.
En Besværing fra Fredericia anga.aende Om
klædning værel, erne og Va kerum. saml el Øn
ske om en Bogreol til Oplhold.været. el, 01envisles
til Hovrdlbestyrelsen.
.'1. Kredskas.,;ereren s Kvartal. beretning.
iKrcd ka sereren fremlagde Regn kabsovcr
sigl pr. 2'1. Oktober.
Toges li'] Efterretning.
4. Eventuel/.
, aalagdes
Anoiennilets agen drøfte•de., dot p
Kred. fonmanden al søge agen fremmet.
K. Nørgaard.
MØDE PAA GB.

Fredag den 19. Novemlber a�hoJ.dl God bane
u-aardens LokomolivJyrbødere Møde. til 1hvilket
Ridh. Lillie og Redaktøren velvilli,gst var kom
mrl til slede.
-Den udsendte Kvartal beretning blev in<l
g-rrnende drøftet.
Formanden for Afd. II indledede 011 Di. ku. ion om, 11:nnad man event·uelt kulde gøre <Jver
for de uorganiserede Lokomotivførere; man ,:ar
enige i, at del var uOieldigl. al enkelle kun•uo
nyde godl af det, Yi andre ved økonomiske Ofre
fremskaffe-de.
!7eda1døren redegjorde for del Arbejde. dt>r
var foretaget af lokomotivførerkredsen. Der
var rellel Henvendelse lil dem, og da delle ikke
nyblede, vedtoges det at isolere de 'Uorganiserede
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Lokomofrvførere. iDette var imidlerlid ikke fal
tlet særlig godt ud, .fordi en Del orga·niserede
Lokomotiv førere ikke efterkom Paalhudet, men
omgik de uorganiserede para samme Maade
·om de gode Kammerater, der tod i Organisa
tionen. ,Redaktøren , havde den Opfatlelse, at
Lokomotiv.førerne ik!ke var lige saa organisa
li onsinteresserede som Lokomotivfyrbøderne,
havde dette været TiHældel, vi-Ide Aktionen mod
de uorganiserede Lo.komoli.vførere sikkert have
rørt til et bedre ResuHat.
Tilsfot vedtoges det enstemmigt al henstille
til Lokomotivførerne paa Gib., at man fik et Fæ'l
lesmøde, hvor man kunde drøfte eventuelle For
holdsregler imod disse uorgianiserede Lokomo1 ivmæn<l.
Endelig talte F'ormandeu, Il'ich Lillie, om
pørgsmaalet iLokomotivførere paa Rangerm.a
, kinerne.
·Mødet var meget talrigt lbesøgt, der var mødl
c·a. 70 Medle.mmer.
J. Knudsen.

Hjertelig Tak for udivi t Opmærksomhed ved
mit J,ubilæum.
C. Børgesen, Km-sør.
Hjertelig Tak f. or udvist Opmær-ksomlhed ved
mit Jubilæum.
H.C. Hansen, Korsør.
/Hjertelig Tak til alle Jor den smukke Tanike,
at !henlægge en Krans paa min kære Mands
Grav.
Paa Børns og egne Vegne
Emma Høgholt.

TIL
cBMSbI-6

JULETRÆ

Overført fra D. S. & M. F. til D. L. F.
iDen 1. .November 1923 Lokfb. A. pr. A. H.
Bo)',, en, Tønder.

D. iL. F. ·k.øbenhavn&ke Afdehnger a.fiholder
J, uletræ med Bal i Paladsteatrets iblaa al Lør
dag den 5. Januar fra Kl. 6 Elm. til 2 Fm.,
hvortil ,samtlige LokomotivJørere med Venner
og Bekendte ,yenlig,st indlby.des.
Billetter erlholde. 1hos Festudvalget.
P. (F_ V.
Andreasen.

---

Afsked:
Lokomotivd:ører W. H. C. Bailey, Aa:rihus H.,
e�er An øgning paa Grund af vagelighed med
Pension fra 31-1-24 (min. Arsk.).

�R(jS�
Hr. Redaktør!

tKunde De 1kike oply e mig om følgende:
I de senere udkomne Kørse1sfordelinger
staar meget ofte: •iRa,adigihed eJter Ordre•.
iH vorledes forstaas det?
1 kal man henv· ende ,sig paa Kontoret [or al
modtage Ordre, eller skal ,man la,de som intet
og gaa ohjem, naar man ikke har modtaget
nogen Ordre ved den sid t af lullede Tjeneste?
Da der er meget delte Meninger om oven
slaaende, og da vi vel alle er bed ·t tjent med
en bestomt Ordning, imøde e Deres æred OpAndreasen.
ly ning å>f mange.
Ved • iRaadighed l'Mer Ordre• for taa.5 del,
der lig,ger i Ordene, d. v. .s. al den paagældende,
.-om i Følge Kørsel fordelingen kan vente en
Ordre om en Tjeneste pa,a en Raa,dighedsdag,
uden videre kan gaa hjem og blive hjemme paa
H.aa,di, glheæsda.gen, for ,saa vidt der ikke bliver
m ddelt Tjenesteordre.
Personalet kal ikke rette Henvendelse an
gaaende Ordre paa Kontoret, det er og bliver
'Kontorets ag at henvende sig herom Lil Per
sona.let.
Altsaa: Gives der ingen Ordre, er der ikke
Brug for Raadiglheden.
Red.

l•'orflyllede:
Fra t-12-�:
-Lokomotivfører J. M.. Lydersen, ] redericia,
efter An, øgning til Aa11h.·u s H.
Lokomotivfører P. Ra mus en' Aaibenraa'
efter An øgning til Fredericia.
Lokomatiiv\fører P. A. Jensen, Orehoved, ef
ter Al1lsøgning til Ros,kilde.
LokO'ID'oliMfører J. K. Holm, Glyngøre efter
An· øgning til Aabenraa.
-Lokomo. tivfynbøder L. M.. A. Larsen, Vam
drup, efter An øgning til O,dense.
Lokomotirvfyrbø.der C. 0. ie1sen, Hader lev
eH.er Ansøgnin,g til Øste1�hro.
Fra 15-11-23:
iLokomotivfyr!bøder "N. M.. Jen. en, Struer,
til Aale ·trup.
Afleve,rel paa
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Bemærk., Kiærs � Klæder

D

HABIT
35 KR.

20 Skindergade 20

SENKING

L. P. Aistrup leve- C. B. Møller & Co.s

rer Søgræsmøbl., Divaner, Tæpper,
Spisest., Sovevær., Børne-,
Ungpige- og Bondemøbler
Bi&r... beta&linK
TORVEGA.DE 20
Sporvognslinie: 2-9-19

' �BØRS CIGAR
l
der faas over hele Landet, er
fabrikeret af de fineste Tobakker

. Det

er den bedste 15 Øres Cigar

Lædervarer!

Dame- og Herreportemonnai,
Lommebøger, r ode og Doku
mentmapper samt Dame- og
5 pCt. - Rejset!1sker. - 5 pCI.

Reparationer og Beatillinger modtag.
JOHN. R1 HANSEN
Absalonsgade 29.

I

C)

Reserveret
Carl Larsen,
26, Pilestræde 26

Amk. Gummivare

lndu,trl Vestergade 3 lbb,o. n.
Moderspr,jler, Stoitets- t 8Jgeplejearlikler
m. Pri liste mod 00 fire i frimrk.
IIISIRET EKSPEDITION ♦ Telf. B1eo 1\g;
Jernbaoemend 10 pCL. Rabat

I

Alle Arter Divaner

direkte fra Værksted. Divantæpper, Søgræs
møbler m. m. Stort Udval!f, Altid billigst.
Nikolaj Plads 7, ved den hvide Flip. Odense
gade 6, ved Trianglen.

STØT VORE ANNONCØRER

Charles Christiansen, Flensborggade 61.

Telef. Veste:- 6359 y.

I. Kl. Bageri og Konditori.
_

Te1ef. Vester 6359 y.

(Hvid Porcelænøema.ille)
aed Cirkulation&-Va.nnekanaler.
:lllindste Gasrorbruar
Regelmæssig Va.nnefordeling Stearnlnar paa Rist
Ovnen, hvori alting lykkes
Skand.lnadens største Speclal
udstllllng.
0

Vestergade 2
1

Gl.lif� :v

.____ TIC. 1.-.3 .�

Eduard Spies, som bor ligeved .Hovedbanegaarden,

Vesterbros Passage 4 C, i Bazargaden lige overfor Panoptikon,
anbefaler sig til alle Damer med et mægtigt Udsalg af Kjoler
til billige Priser.
Strømper i de bedste Kvaliteter, langt under almindelig
Pris. Skørter i svært engel_ k Moire fra 5,85 alle Farver. Undertøj
i Macco, Traad, Uld og Silketricot. Golfja'kker fra 9, 5. Bluse
skaanere fra 6,85. Silkebluser, Jumpers, Vadskeblu er, Flonels
bluser i stort Udvalg. Nederdele blaa, sorte og kulørte.
NH. Ingen Bytning, ingen Forsendelse, ingen Forandring,
ingen Kredit, ingen Btide, ingen Telefon, for at være billig.
HUSK BAZAR-GADEN

Lædervare"
Forretningen
Sdr. Boulevard 44-46

anbefales.
Rejsekufferter Citytasker Portemonnæer
Skoletasker, Teg-nebøger m, m.
i stort Udval�.
Telefon Vester 1494 v.

FORLANG URBAN ØL I NORDJYLLAN�
• gen, V e s l er b roga d e 9 ·A ,
C I• g ar forre l DID

1--

(ved den ·gamle
Bræddehytte)

Redaktion: Vesterbr6gade 98 a !, Kjøbenhavn B.
Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613
Udgaa.r 2 Gange mae.nedlig.
Aboneaentspriø: 6 Kr. aarlig.
Tegnes paa alle Po1tkonttrer i Skadi11uiea.

A.nnonct>-Expedition

y Vestergade 7 3, København B.
Telefon Central 14613.
Kontortid Kl. 10-4.

Frederiksberg BogtrJkkeri, Falkoneralle 1'1, København F.

