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OMOR6ANISATION AF STATS
BANERNE
Spørgsmaalet m en Omorgani dn b°
af tat ban 1·ne er, idon Friis- katte blev
L
Trafikmini /;; t'r,
bleven sat under uebat, og
d r r af Min i teri t i don nledning bl vet n cl at ot ærligt l dvalg, cl.er 1ml
ovel'Vojo pørg rnaalot om talsvirk om
hederne · Forhold. til Bevilling rnyndigl1 (' d(lrne. Dette l dval 0 b taar bl. a. af Cl n f i·aldirektør v cl Po .lva • onet �Iondrup,
Regn kab direktør U. Ande1· en, Raad formand J{ofoe� sam't Folketing~'mænd no
Gamborg 0 g ven. Gen'raldirektør An
dersen-Alstrup, Trafikchef G'1·aae O"'
Land ting ·mand, Drift be tyr r ten batte
er traadt til som ærlig agkyndig (' M 'd
lemm r af dvalgot. 'lrafil mini ter F1·iiskotte er 1 Formand for dvalget, d r
i Løbet af omm r n agt r at afholde en
R.ækl e Møder, aal de at cl r forinden
den ordinære Rig dag amling b gynd . ·,
kan foreligge t I ultat.
Det er bl. a. dvalg t Opgave at finde
en Lø ning paa pørg ·maal t om n tør
re Bevægelighed for :-\ dministration..,i1
med Hensyn til forskellig
ager, d r nu
maa afvente Bevilling myndighederne
køn og aalede at almindelig forret
ningsmæ ige J-I n yn i tørre rad vil
kunde præge Driften. Da Tj ne temæn
dene med lntere e følger dette pørg maal, der for Tid n r paa Dagsorden n,
Q

20. JUNI 192 4

0 ,.,° da cl(.·l kan l1ave sin lnleres. e at "e,
hvilk' 'J'nnk r u •n nuvæn,nde Trafikmini
.'l( !r.-:om Folkeling I-·mand i Fjor uu ikleJe
i Hi"!-ldag'n,
0 ° sorn bl.a. vil blive Grund
l
lag'l for Forlrn,ndlin°ern( ' i ovennæ \' nte
l dvalg, kal vi optrykk Brnd tykkcr a[
han,: 'rale:
»Hvad lncltro0lerne angaar, aa var
om b ·kondl, .B orhold l indtil i .I! jor delte,
t Tak ler
al 'lal ban •n1 ' 0" L ) o lvæ en~var fa t at delaillorcl ved Lov og altsaa
var Ul'Orlige, isaa længe den paagældende
Lov gjaldt: aa og aa megel ko tede l
l:fr 'V eller Tryk!-lag udenby og inden by ,
saa ocr aa m g •t •n . Po topkn,t' vning, en
l 'rimærkepakke, aa og saa tOl' var Bill t.
pri ,: en, t,'tyk0od tak ten, 'l'ak ten f r Svin
o. s. v. II \ i man vilde en Ændring heri,
maalle man vente, indtil Loven norm ll
!-l I \ ulde revideres, eller til man havde
aa
til tn:okkelig manere Ændringer at fore
slaa, at man fra dmini trationeni,; ide
kunde væer bekendt at ulejlige Lovgiv
ningsma0ten rn d et Forslag i saa H 11~ f'(' nde, og 8 aa er man endda ikke vi paa,
al Lovgi ning magten, hvi man aabnede
for .1.l!}ndring for lagspo en, ikke, fordi
der var saa langt im llem, krævede saa
danne i j blikl t ikke for varlige Æn
dringer, at · irl somheden økonomiske
Tak tpolitik kom i Far . Re ultatet blev
da og aa og maatte bli Ve bo Admini lra
tionen: 'l'unghed, tivhed og Æng tel e
for at komm til Rig dagen, før Loven ab0
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solut bød det, Mangel paa Smidighed i
Konkurrencen med andre Befordringsmid
ler, manglende Mulighed for ved en efter
Forholdene afpasset Hensyntagen at holde
sine Kunder fast. Heri er der i Fjor sket
nogen Forandring, idet man i Rigsdagen
ændrede alle Taksterne til Maximaltakst,:lr,
under hvilke det dog med Finansudvalgets
Billigelse er tilladt Administrationen frit
at bevæge sig. Min Motivering for denne
Ændring var den Gang en Henpegen paa
det forventede stadige Prisfald, som vilde
gøre det rimeligt, at Statsvirksomhederne
var i Sand til let at følge efter med sine
Takster, men jeg tilstaar gerne, at jeg al
lerede den Gang havde mine Tanker om
Virksomhedernes større Selvstyre for
Øje, og at jeg mente, at de nye Takster,
saaledes som de var fastsat, altsaa under et
forholdsvis højt Prisniveau, som Maksi
maltakster, vilde give det fornødne Spille
rum i Retning af Bevægelighed for det
kommende Aar. Lad mig sige med det
samme, at jeg mener, at under et større
Selvstyre for Statsvirksomhederne maa li
gesom ved de koncessionerede Telefonsel
skaber og de private Jernbaneselskaber
Hovedtaksterne sanktionere� af Ministeriet
for offentlige Arbejder som Maksimaltaks
t.er, men at Detaillerne maa bestemmes af
Virksomhedens Ledelse.
Det, jeg foreløbig tænker mig som Re
sultatet af Overvejelser· og Drøftelser, der
maatte finde Sted angaaende Spørgsmaa
let om en ændret Form for Driften af vore
Trafikvirksomheder, er da, at disse Virk
somheders Detailbudgetter gaar ud af Fi
nansloven og dermed ud af Rigsdagens di
rekte Varetægt, at Ansvaret og den dertil
fornødne Myndighed i hver af de tre Eta
ter lægges i en Generaldirektørs Haand,
bistaaet af en lille Bestyrelse, valgt af Re
gering og Rigsdag, samt at der stilles
Krav til disse Virksomheder, at de skal
forrente sig ligesom alle andre Virksom
heder. Kravet om Forrentning er nemlig
efter min Mening det eneste sikre Mid<lel
til at opnaa en økonomisk forsvarlig Drift.

Ved Overgangen til en saadan ny Styrel
sesform maatte saa Kapitalens Størrelse
fastsættes, det vil sige, at den Anlægska
pital, Staten har staaende i Virksomheden,
for Tiden er det for Statsbanernes Ved
kommende 500 Mill. Kr., for Postvæsenet
22 Mill. Kr. og for Telegrafvæsenet ca. 42
Mill. Kr. Denne Anlægskapital maatte na
turligvis omvurderes til en passende Stør
relse, svarende til normal Anlægsværdi
med rimelig Afskrivning, hvorved Tallene
antagelig i hvert Fald for Statsbanerne
og for Telegrafvæsenet vilde blive væsent
lig mindre. Pengene til nye Anlæg mautte
da efter nærmere Motivering fremtidigt
ydes af Finansloven som rentebærende
Laan fra Staten, eventuelt ved TilladJlse
til Optagelse af særlige Obligationslaan i
Virksomhederne. I hvor høj Grad (!et
maatte findes nødvendigt for Rigsdagen
ogsaa detailleret at have Indseende med
Nyanlæg, bl. a. for at sikre fattige Egne
af Landet Del i disse Virksomheders sam
fundsmæssige
Goder, maatte naturligvis
•
afhænge af, hvilken Vægt man maatte læg
ge paa det rigsdagsvalgte Element i disse
Virksomheders Bestyrelse, om man vilde
tillægge det nogenlunde samme Betydning,
som man nu tillægger Finansudvalgtt.
Men selv om man maatte mene, at man fra
Rigsdagens Side maatte kræve en vis de
tailleret Forelæggelse af Nyanlæg, maat
te Ledelsen dog overfor almindelige ren
table Anlæg altid kunne regne med en vis
tilstrækkelig rummelig Dispositionsfrih<:Jd,
saa det i Virkeligheden kun vilde være de
urentable Anlæg, hvor der kunde være Ta
le om en Slags Interesseforskel mellem Le
delsen og Rigsdagen. Da, som jeg før sag
de, Kravet om Forrentning af Virksomhe
den efter min Opfattelse er det eneste, der
kan fremkalde og fastholde Kravet om en
økonmisk Drift, maa dette Krav fraviges,
men Fremgangsmaaden overfor urentable
Anlæg maatte da være den, at Rigsdagen
efter Forestilling fra Ledelsen bevilgede et
'l'ilskud til et saadant Anlæg, eventuelt i
værste Fald, tillige et for Aaremaal fast
sat nedadgaaende Tilskud til Driften.
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TakSS
t pørgsmaalets Løsning har jeg
allerede før udtalt mig om: Hovedtakster
•
ne s anktionerede af Ministeren som Mak
simaltakster, i øvrigt Frihed for Ledels en
til at ordne Detailler.
Et meget vigtigt spørgs maal e r det,
hvorledes 'l'jenestemændenes Lønninge r
bør faSS
t ættes under Cn saadan Nyord
ning. Dette Spørgsmaal har ogs aa været
et af dem, der blev mest drøftet i den bor
gerlige PreSS e ved Omtalen af mit Inter
view i :>social-Demokraten«. Mærkvær
dicrvis har man fra denne side af PreR en
ment, at dette Forhold da fre mtidig maat
te ordntlS ved fri Overens koms t mellem
Personalets Organisationer og G eneraldi
rektøren. Det var et af de Omraader, hæv
dede man, hvor det var vigtigst, at Gencraldirektøren blev be temmende. Jeg si
ger »mærkværdigvis «, for jeg har hidtil
og ved enhver Lejlighe d se t samme Pres e hævde, at Tjenestemænde nC ved $ aa v.ig
tige Virksomhe der s om Jernbane, P,rt
væsen og TelegTaf ikke havde eller i hvert
Fald ikke burde have trejkeret. Og u"trej
keret er jo da i hvert Fald den nærmest lig
gende Konsekvens af en fri Overenskon1<=t.
Jeg vilde mene, at • l) ørgsmaalet om Tje
nes ternæ ndenes Lønninger s om hidtil
maatte henhøre under Lovgivningsmag
ten. Af mange Grunde. Tjenestemændt>ne
er formentlig bedst tjent dermed, og det
& amme gælder s ikkert Ledels en. Endvidere
er det uimods igelig rigtigt, at Driften i nlt
Fald meget nødigt maa foruroliges af Lun
kampe. Dernæst er Personaleforholdene i
de tr
• C Trafiketater ret ensartede, s aa at c·n
lignende Ensartethed he1st burde bevares
i Lønvilkaarene. Og for øvrigt er de t nu
kun meget faa private Virksomhe der, -der
s elv afgør derei:. Lønforhold med A rb(>jderne direkte; og,saa der er der andre 1 ns tans er Arbejdsgiverforeningen, Fagorga
nis.
ationerne, der træder til, s aa at en sam
me nligning selv med de private Virk om
heder aldeles ikke vildC medføre s om Kon
sekvens nogen Forandring i de bestaaende
Forhold ve d Trafiketaterne. Jeg tror end
Yidere at Flertallet af TjenestemIP nd�ne
0
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vilde
foretrække
Lovgivningsmagtens
s
Fastsætte! e af Lønningerne, og jeg tror,
det s amme i Virkeligheden gælder Ad.mi
ni trationen, i hvert Tilfælde har jeg ny
lig fra Ledere af koncess ionerede Virk
somheder hørt meget stærke Ønsker om at
faa slaaet fast, at de af Staten bestemte
Lønninger ogsaa blev gældende for dis~�e
Virksomheders Tjenes temænd, idet Over
en koms ternes aarligt tilbagevendende d
løb giver en beklagelig uro i Virksomhe
de n i Maanederne før og efter og tager en
ufors varlig D0 1 af LE' delsens Tid. Endelig
er der, saaledes som jeg kan læs e Tjeneste
mandsloven den Hage ved den, at de d(•ri
fai::tsatte
- Lønninger nok kan ændres ved
en ny LCnningslov, men man vil ikke kun
ne ophæ ve Lønnings loven for Trafiketa
ternei:: Vedkommende - hvad man nødYen
digvis maatte gøre hvis Lønningerne
fremtidig skulde hvile paa Overenskorns t
-, ude n at alle de af Etaternes Tjenes·te
mænd, der var over 30 A ar, rnaatte have
Ret til at kræve Pens ion e lier Ventepe nge
af taten. Og hvis jeg har Ret heri, bliver
den Omstændighed formentlig afgørende
for Bevarelsen af de nuværende Forhold.
Det, at Lønningerne som hidtil, altsaa
Lønnings klass erne, fas tsættes af Lovgiv
ningsmagten, medfører jo ikke, at Stillin
gernes Antal ogsaa fremtidig saaledes
• som
nu fastsættes af Lovgivningsmagten, en
ten paa Normeringsloven, s aaledes s om
nu, eller paa Finansloven. Afgørelsesret
ten for denne side af sagen, Antallet af
faste Tjenestemænd, sammen med Ansæt
te]s es- og Afskedigelsesretten i de Tilfæl
de, hvor denne nu ligger hos Minis teren
eller hos Kongen, maatte naturligvis læg
ges over i Ledels ens Haand. Betryggelse
imod urimelige Dispos itioner i s idstnævnte
Hens eendC har Tjenes temændene i samme
Grad s om i deres Pensionsret. Dog bliver
det formentlig nødvendigt som Opmand i
Uoverenss ternrnelser angaaende Forstaaels en af Bestemmelserne vedrørende Lønnin
ger og Arbejdstid Ledel�en og Organisa
tionerne imellC 111 at have et af Staten valcrt
Nævn af s amme Karakter, som vi kender
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fra Telefonselska,berne eller fra_ Privatba7
nerne.
Jeg har opholdt mig en Del ved dette
Tjenestemandsspørgsmaa,1, fordi der her
fra begge Sider ligger mange Interesser,
der kunde blive af Betydning for Sagens
Orc;lning, og det derfor saa nogenlunde
maa udklares for aUe Parter. I øvrigt er
det min Opfattelse, at dette Spørgsmaals
OvervejEplse - Statslønningerne har som
bekendt aldrig været store - ikke har no
gen væsentlig Betydning for disse Virk
somheders større eller mindre Økonomi.
Det for disse afgørende er den enklest mu
lige Administration, og herunder hører
Antallet af Tjenestemændene og Smidig
hed til at skabe og fastholde Kunder til
Virksomheden. Det er netop ogsaa paa
disse to afgørende Ornraader, at den nye
selvstændige Ledelse maatte sætte ind, og
Kravet om Forrentning vil da sikkert paa
disse to Omraader alene meget hurtigt
kunne ske Fyldest.
Jeg har selv i 1918 taget mig for i Fol
ketinget at paavise, hvilket Uhyre af Om
stændelighed, Papirinsfancer, Dobbeltar
bejde, der til Eksempel fandtes indenfor
Statsbanernes Administration, og hvilke
besparende og arbejdsfremmende Forenk
linger der burde ske. En Del - kun en
lille Del - af, hvad jeg den Gang pegede
paa er nu søgt rettet af Jernbanespareud
valget, Resten kræver Ændringer i Loven
om Statsbanernes Administration. Jeg hav
de tænkt mig at tage dette Arbejde op her
i Tinget ved første Lejlighed, saa godt jeg
kunde, thi selvfølgelig kan man kun i rin
ge Grad reformere en Virksomhed sam
Statsbanerne ved Taler i Folketinget, men
jeg er klar over, at det ogsaa vil være
ganske overflødigt, hvis Tanken om Eta
tens friere Styrelse gennemføres. Saa skal
Nøden nok lære nøgen Kone at spinde,
naar kun Kravet om Forrentning stilles
til den ansvarlige Ledelse.«

LOKOMOTIVMANDSKONGRES
I SVERIGE
Sveriges Lokomotivmannaforbund af
holdt Kongres i Stockholm i Dagene 21.24. Maj, hvor saavel danske som norske
Lokomotivmænd, foruden en Del inden
landske samarbejdende Organisationer,
var repræsenteret.
Forbundet, der bestaar af 91 Afdelin
ger, var repræsenteret ved 111 Kongres
delegerede samt Forbundsstyrelsen og
Ombudsmænd, og det var en stor og re
præsentativ Forsamling, som Formanden,
Hr. Hj. Molin, ved Kongressens Aabning
bød velkommen og gav en kort Oversigt
over den forløbne 3-aarige Kongresperi
ode.
De Delegerede, som igennem den for
ud tilsendte Beretning, var bekendt med
alle behandlede Sager, gik straks over til
at behandle disse, uden at de dog gav An
ledning til særlig Kritik.
De mange Forslag, der var fremme.
havde man Følelsen af, var fremsat alene
for at styrke og gavne Organisationen, og
Svenskerne har her noget at sætte Kræf
terne ind paa, idet der findes en mindre
separat Lokomotivførerforening, som,
ihvorvel den kun tæller 241 Medlemmer,
samtidig med at der findes 273 uorgani_se
rede_ Lokomotivmænd, dog man betragtes
som en Svækkelse, men da Forbundet tæl
ler 4 821 Medlemmer, vil man se, at der
er Haab om, at man inden længe vil se
dem inden for samme Rammer. Man læg
ger Mærke til det ganske glimrende Sam
arbejde, der findes mellem Statsbanernes
og Privatbanernes Personale, og som
uden Tvivl skyldes de dygtige Ombuds
mænds Arbejde, thi Forholdene er jo for
skellige de to Steder og kræver en baade
smidig og forstaaende Behandling.
Vore svenske Kolleger har ligesom os
faaet at føle Efterkrigstidens Virkninger
paa næsten alle Omraader, men det, der
er følt særlig haardt, er de Masseafske
digelser, som har fundet Sted, ligesom en
Del Lokomotivførere har maattet gaa til-
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bag og fonette Lokomotivfyrbødertjene
st . D af k dig p de antages dog igen ef
terhaanden, men endnu er der godt og vel
hundred tilbage, amtidig med at For
fremmet e forholdene for dem der blev
tilbage i Tjenesten, er blevet meget daar
lige.
1' orbundet blev udsat for Formandskifte, idet Hr. Hj. Molin ikk var at for
maa til at forts tte, og i t d t valgte
Lokomotivfører Borg tedt. Hr. M lin for
blev d 0 g i Forbund tyrel en.
i nder Kongre en var d r Beretning
fra t kooperativt Foretag nde, om For
bundet er inter s eret i, nemlig en kotøjs
fabrik, om gik gan ke g 0 dt, 0 g var i
,"'tand til at levere muld og godt Fodtøj
til Cn billig Pri .
om bekendt har d r i verrig været
n cl at et ociali ering nævn til at frem
l·omme m d For lag om en ændret Drift form for Banerne, og dette N vn har i
di e Dage afgi Y t der Betænlrniner, som
betyd er en fuld trondig Omvæltning af
den nuværende Driftsform.
Et af Nævnet Medlemmer holdt et to
Timer langt, men meget intere sant Fore
drag om Nævnets Betænkning, der i Ho
rndtrækkene gik ud paa, at Banerne skul
cl forrente ig med 5 p t. g amorti ere
med 1 p t. af Stamkapitalen, dog kulde
de for k llige Banestrækninger deles i 3
GruJ per, nemlig kulturnødvendige Baner,
ekundære Baner og r ntebærencl Baner,
lworaf cl to første Grupp r var enten helt
eller cl lvis fritaget for Forrentning.
Der kulde oprettes et B drift raad
paa 29 Medlemmer, hvoraf Regering og
Rig dag be atte cl 17 Plad r Erhverv
ocr Industri 6 Plad er ocr Per onalet 6
Plad r.
D ('t menes doer ikk , at det i jeblik
ket er muligt at faa For laget gennemført
i Rig dagen.
oph. Jensen.
C,
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D n ._-.7. Maj fejrede Jernbaneforenin
gen Organ » or tand« 25 Aar dagen
for Ud endel e af Bladet. Dette udkom i
den før te Tid under Titlen »Meddelelser
fra Jernbaneforeningen«, m n det varede
ikke længe, inden det ud endte und r it
nuværende Navn.
I Anledning af Jubilæet ud endte t
Fe tnumm r af Bladet indeholdende r
tilder af amtlige Bladet tidlig re Redak
tører og af for kellige Tillid mænd, ocr af
dis e rtil I r kunde en Del af Jernbane
forening n Hi torie gennem de 25 Aar
udi de . F tnumret, der fremtraadte i en
muk Form med Billeder af de tidlicrer e
"'
Redaktører o. fi., indeholdt tillige et Facsi
miletryk af det først udsendte Blad.
I Dagen Løb modtog Jernban forningen mange Hil ener og Lykøn knin
ger, o cr Begi enheden fejrede om ft nen
med en Fe tlighed. hvori bl. ;. R præsen
tanter fra Jernbaneetaten andre Fagbla
de og Organisationer deltog. Aftenen for
løb i udmærket temning, og der holdtes
en Ma e Taler, og mange ange blev af
sunget.

LOKO. LITRA S.
· latsbanernes sidste nye Lokomotivtype,
I.ilra , af hvilken der i disse Dage er leveret
to Maskiner fra Firmaet A. Borsig i Berlin,
er et trekoblet Tenderlokomotiv med en to
hjul t Truck under Forenden og en firehjulet
Truck under Bagenden (Type: L C. 2).
Ma kinen, der er udstyret med tre Cylin
dre, alle med ·impel Højtryk virkning (Tril-•
Jing y ternet), og om arbejder med overhe
det ] amp, har følgende Hoveddimen ioner
m. m.:
lldberort Hedeflade i Fyrkassen............ 13,0 m2
•
i Rorene ............ 108,0 >
Fordampningshedeflacle........ 121,0 •
Hedeflade i Overhederen ......
46,0 •
Risteflacle ................................
2,4 ,
Diameter "af ylindre.................... 430 mm
Slaglængcle............................... 670
Diameter af Driv- og Kobbelhjul........ 1730
•
Diametet· af Løbehjul ([orreste og bagegeste Truck) .......................... 1053

147

'DANSK }QKOMOTIV

Adhæsionsvægt ..........................
Total Vægt af Loko. uden Vand og Kul
Total tjenstrærdig Vægt.................
Vægt af Vand i Kedlen .................
Vægt af Kul beholdning .................
Vægi af Vandbeholclning ...............
Damptryk ................................
Tilladelig Maksimalhastighed ...........
Lokomotivets totale Længde .......

48 Tons
72 »

92

,

7 •
3 •
10 •
12 kg pr. cm2
90 km pr. Time
14,860 m

om det fremgaar af foran taaende, er
Kedlen noget mindre end Kedl n til Loko. Litra
R og H, men _Kedlen } orm og Konstruktion er
i alt nt'sentligt den samme som ,·ed di e Ma
skiner. Fyrkas ·en er af Kobl:er med tøttebolte
af I lodt Jern "og afstiYet over Rørvæggen ved
en Række Vinkelankere.
Den forre te Del af Ri ten er og. aa her ind
rettet som en Vipperi. I, der l·etjenes ved el
Haandsving i Førerhuset, o.,. A keka . en er for
synet med en Lil varende Bundklap, der ligele
des aah,es og lukkes fra Førerhuset, og som
altid skal aal-ine<;, forinden Risten kippe . for
at de gi ('dende Kul og lagger ikke skal opho
ccs i A kekas en og ødelægge denne.
Rundked len er sammensat af to Bælter med
stør ste indvendig Diameter 1500 mm, med en
Pladelykk Ise af 15 mm og med en samlet Læng
de mellem Rørvæggene af 4 00 mm.
Den hage te Del af Kedlen ]·æres af alminde
lige Kedelbærere, der er fastgjorte udvendigt
paa Fyrkassekappens Sider, og om hviler for
skydeligt paa Hoveddragerne Overkant, idet
Kedlens Løftning er forhindret paa sædvanlig
:M:aade ved Klemmeplader, der er fa tboltede
paa Lokomotivets Ramme, og om griber ind
o,·er Kedelh=crernes vandrette Flige.
Forskydning i Lokomotivet Tværretning af
Kedlens Bagende forhindre ved lo Styr af en
særlig Konstruktion, . om ikke tidligere har no
ret a1wendt wd StatsbanPrnes Lckomotiver, det
ene anbragt midt under Fyrka ens Forende,
<let andet midt unr'rr Bagenc1 en.

.
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Paa Undersiden af Bu,,Jrammen midtvejs
under Fyrka en Forende, henh Id vis under
Bagenden, er antragl et Fremspring som gri1::er ned mellem to Grene paa del omhandled
SlyT, som er fremstillet af taalstøl::egods og
fa tboltet Lil en Tværstiming i Lokomotivram
men. �[ellem Styrets Grene og Bundrammens
Fremspring er paa begge ider af dette an],ragt
en Kile med Kile krue og pænde tykke, som
styrer Fremspringet i faskinens Tværretning
uden at forhindre For kydningen i Længder t
ningen ved Ternperaturvariationerne under
Kedlen Opvarmning cg Afkøling.
Ved at pænde de fire Kiler (lo i det forrete og to i det bage ste tyr) udad eller indad
i Forhold til tyrene kan man ind tille Kedlens
Bagende ret nøjagtigt i Retningen paa tværs
af Lokomothel.
Kilern maa ikke . pænde haardere, end at
Kedlen fril kan forskyde sig i Længderetnin
gen.
Røgkammeret er cylindrisk med indYendig
Diameter 1500 mm og Længde ca. 2200 mm, og
Gni tfangoren l:estaar af et konisk Hylster af
Traadvcev. ind. kudt mell m Udgangshætten og
korstenens nderdel.
Regulatoren er som ved alle Statsbanernes
nyere lokomotivtyper en Ventilregulator af Sy
tem chmidt g Wagner.
Overhederen er en almindelig Storrørs-Over
heder af Schmidt ystem med 24 Overhedeele
menter, anbragte i 4 Rækker Overheder-Kedel
rør med indvendig Diameter 125 mm.
Overhederen Hedeflade er en Del større i
Forhold til Fordampningsbedefladen end ved
R- og H-Ma kinerne, hvilket medfører, at Over
hedningen hurtigt efter !gang ætningen opnaar
in fulde Størrelse, og dette Forhold har særlig
Betydning ved en Maskintype, der som den
nænærende kan vente ofte at blive anvendt til
hyppigt slan'isende Tog.
'
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Der finde ikke anbragt nogen Be kyltel c ka e omkring Enderne af Overhederrørene i
Røgkammeret, og om Følge heraf er den auto
mati ke Ventil til Blæ eren ligelede bortfaldet.
Lokomotivet er foreløbig ikke ud tyret med
Fødevand forvarmer, men d rimod med to al
mindelige Injektorer af tørste Type.
Cylindrene er hver for sig tøbte i eet med
den tilhørende Gliderkasse. D to Cylindre er
fa tgjorte ud,·endigl paa hver in Side af de
to Hoveddragere med Driv tængerne virkende
paa udvendige Krumtappe i Ma kinen Driv
hjul æt, m den den indvendige Cylinder r fa. t
boltet mellem Hoveddragerne og gør Tjene te
om Tværafstivning i Lokomotivrammen. Den
indvPndige Drivstang Yirker paa n Krumtap
bugt paa Drivhjulsak len, og de tre Krumtappe
er forsatte 120° for lwerandr(' .
Drivhjulsættet er det mellem le af de tre
kol�lede Hjul æt.
HYer Cylinder er udstyret med t li ikkerhed ventiler . amt med Omløbsror og Omløts
ventil, der under Kor el for f pærring . ætter
de lo Ender af Cylinderen i indbyrde Forbin
d l e.
Udbh�
. sning af Fortætning vand fra Cylin
dr ne, Gliderkasserne og Af ll'Ømning rummenP
ker gennem ialt 10 dblæ nings- og Afløb ventiler, om er anbragte under de ud,·endige
Cylindre, og om alle betj ne samtidig Yed
Damp fra en Hane i Forerhul, et.
Paa Ornrh deren. Damp amleka e er an
bragt en enkelt stor nøfteventil, om er fælle
for alle tre Cylindre, og som har Forbinde! e
Lil det Rum i Saml ka sen, der modtager den
mættede Damp fra Kedlen, aalcdes at den gen
nem nøfl Yentilen ind ugede Luft maa pas erc
igennem Overhederen paa Vejen til Gliderka er
ne. Derved opnaas del at den ind ugede Luft
forvarmes, forinden den faar Adgang til Gliderkas erne, d l at Luft trømmen Yirker afkølen
de paa Overhederrørene og saalede i nogen
Grad be kytter di e mod for lærk Opvarmning
i de Perioder, hvor der ikke er Damp i O,·er
hederen.
Til møring af Glidere og Cylindr amend et mekani k moreapparat af y tern Friedmann, om er op tillet indvendigt i Førerhu et
v n tre ide og trække ved en Stangforbindelse fra v nstre forreste Hjul paa :Maskinens ba
geste TruCk. Fra møreapparatet er ført to mør rør til Iwer Gliderka. e og et til hver Cylinder. Hvert mørerør er forsynet med et ummer, og en Tavle paa Førerhu et Væg over
moreapparatet giYer Oply ning om, hYorlil de
for kellig
møreror fordeler Olien. mørerø
rene er ikke for ynede med Oliespredere, men
ved hvert mørerørs Tilslutning til Gliderkasen eller Cylinderen er anbragt en Kontraven-

.
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til med Kontrolskrue, som benyttes til at under
søge, om Systemet er i Orden. aar man efter
haanden lø ner de forskellige Kontrol kruer,
samtidig med at Smøreapparatets Haandhjul
drejes nogle Gange rundt med Haanden, skal
der, saafremt den tilsvarende Oliepumpe virker
rigtigt, og Smørerøret ikke er forstoppet eller
revnet, træde Olie ud ad et lille Afløbsrør ved
Siden af den paagældende Kontrolskrue.
Stempelstængerne er gennemgaaende med
udvendige Styr paa de forreste Cylinderdæksle.r.
Krydshovederne styres hver for sig af en
enkelt Lineal, og Krydshovedbolten er fast
spændt i Krydshovedets gaffeldelte Underpart.
Driv- og Kobbelstængerne har I-formet
Tværsnit med samme Højde over hele Læng
den. Drivstængernes Krydshovedender har luk
kede Hoveder med Bronzepander og Kiletil
spænding.
De udvendige Drivstænger har lukkede Ho
veder ved Krumtapenden og staalstøbte Leje-

pander med Indlæg af Hvidtmetal, medens den
indvendige Drivstang af Hensyn til Anbringel
sen omkring Krumtapbugtens Hals har ·gaffel
delt Krumtapende, der lukkes ved et Spændetykke. Lejepanderne i det indvendige Driv
tang hoved, der iøvrigt er af amme Konstruk
tion om ved Loko. Litra H, er frem tillede af
Bronze med Indlæg af Hvidtmetal, fordi Brno
zepanderne i Tilfælde af en Afbrænding vil rive
mindre voldsomt i Krumtaphalsen end Leje
pander af taal og virke mindre ødelæggende
paa den ret kostbare Krumtapak el.
De tre Glidere er almindelige Stempelglidere,
bestaaende hver af to Stempellegemer, der er
fastspændte paa Glider tokken og tættede i Gli
derkassens Foringer hver med fire tempel
ringe.
Glider tokkene er gennemgaaende med ud
vendige tyr paa de forreste Gliderkassedæks
ler, og Gliderkrydshovederne, der har samm�
Kon truktion som ved H- faskinerne, er hvert

15)

for ig styret i to -formede dskæringer i en
dbygning paa det bageste Gliderkassedæk el.
Hver enkelt Glider bevæges ved en selvstæn
dig Heusinger-Styring, og Ekscentrikstængerne
trækkes paa Vingekrumtappe i bageste Kobber
hjulsæt. Den indvendige Kvadrant bevæges fra
en Vingekrumtap, anbragt uden for Vingekrum
tappen til ven stre Glider Ekscentrikstang, idet
den midler te Gliders Ekscentrikstang virker
paa en Arm paa en i Maskinens Tværretning
anbragt Mellemaksel, hvorfra Bevægelsen føres
videre gennem en indvendigt Arm og en kort
Trækstang til den midterste Kvadrant.
Ekscentrikstængerne har I-formet Tværsnit
og tanghoveder af samme Konstruktion som
Driv- og Kobber tængerne med Kiletilspænding
samt staalstøbte Lejepander, udforede med
Hvidtmetal.
Den under Maskinens Bagende anbragte fi
rehjulede Truck er af samme Konstruktion som
ved P-Maskinerne og de trecylindrede R-Maski-

ner, hvor en halvkugleformet Bæretap hviler i
et til varende Leje i et i Truck'ens Midte op
hængt bevægeligt Mellemstykke, og hvor Truck
rammen hviler paa Hjulsættene med fire selv
stændige Bærefjedre uden indbyrdes Afbalance
ring.
Den under Maskinens Forende anbragte to
hjulede Truck bestaar af et Løbehjulsæt, som
uafhængigt af Lokomotivets Ramme er lejret i
et Truckstel af samme Konstruktion som Truck
stellet for Løbehjulsættet i den paa H-Maskinen
anvendte Truck af System Krauss-Helmboltz.
Truckstellet er forbunden med en Svingbjæl
ke, der drejer sig omkring en svær Tap, som er
lejret i en af Lokomotivrammens Tværafstivnin
ger. Mellem Svingbjælken og Truckstellet er
indskudt et Fjederhus med en svær Skruefjeder,
som modvirketr Truck'ens Udsving og fører
Truck'en tilbaget til Midtstillingen, naar Loko
motivet fra en Kurve løber ind paa lige Bane.
Fjederhuset og Fjedren bar ganske samme
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Konstruktion og virker paa amme Maade om
de til varende Elementer i den ovenfor nævnte
Truck af Krau s-Helmholtz's y tern.
Truckstellet er de uden tyTet fortil paa lig
nende Maade som Truck'en paa Loko. Litra D
ved to Træk tænger, det· med niversalled er
forbundne dels med Truckstellet og del med
to under forre te Pufferplanke anbragte Kon
soller. Universalleddene tillader, at Truckaks
len ved Overgangen fra vandret Bane til en
Stigning eller et Fald kan løfte eller sænke ig
i fornødent Omfang i Forhold til Lokomotivet
Ramme, ligesom Hullet i vingbjælken for den
nes Omdrejningsbolt er formet salede , at
Svingbjælken frit kan følge de til varende smaa
Bevægelser af Truckstellet.
De tre Kobbelhjul fjedre paa hver ide af
Maskinen er indbyrdes forbundne med to Læn <> 
debalancer, og forre te Kobbelhjul fjeder er de uden ved en Balance forbunden med Fjedren
over forre te Truckhjul.
idstnævnte Fjeder er ligesom ved H-�1.a ki
nen atnbragt bevægeligt i lodret Retning i el fa ·t
Styr paa Lokomotivrammen og træder med Fje-·
derstøtten gennem en mellemliggende Glide ko
paa en afrettet Flade oven paa Truckak elkasen, aaledes at Fjederstøtt n kan glide paa
denne i skraa Retning, naar Truckstellet svin
ger ud til �iden, uden at hindre denne Bene
gel e. Konstruktionen er iøvrigt ganske den
samme som ved Bærefjedrene for fone te lol'e
bjul æt til Loko. Litra II.
Drivhjul æltets Sporkrans er af Hensyn til
Maskinens Bevægelse gennem Kurverne afdrej
ede ca. 10 mm mindre end normal Tykke! e.
andingen sker ved en Damp pred r af y
stem Gresham-Hardy, som betjenes fra en Tr�
gang hane i Førerhu et. Paa hver ide af Loko
motivet er anbragt to andrør, det ene foran
og det andet bagved Drivhjulsættet, saaledPs
at Maskinen
ved Om tilling af Tregangshanen
•
kan bringes til at sande henholdsvis for For
læns- og Baglæn kørsel.
- Maskinen er udrustet del med en alminde
lig , akuumbremse til Bremsning af Ma kinen
og Toget, del med en Vægt tangsbremse som
Ranger- og Reservebremse for elve Lokomo
fo,et. Maskinen er indvidere indrettet til Op
varmning af Toget ved Damp. Varmeventilen
er af samme nyere og værere Kon truktion
som ved H-1\Iaskinen, og Varmeledningen er
ved forreste og bageste Pufferplanke i Stedet
· for den sædvanlige Ledningshane ud tyret med
en nyere Varmeglider af System vVestinghouse.
FørerlHl et er helt lukket med Dør i hver
Side og udstyret med almindelige Kupevinduer
i iderne og i Dørene. I Førerhu et er anbragt
Kedelmanometer, Manometer for Varmelednin
gen. Dobbeltrnkuummeter, Pyrometer m. m.

.

.

amt en Hastighedsmaaler af Deuta Werkea
Fabrikat, der trækkes rnd en bøjelig ledning
fra højre forreste Hjul paa Bagtruck'en.
Vandteholderne er anbragte paa tegge idcr
Kedlen, medens Kulkas en ligger bag Førel'
hu et med Kulhul i dettes Bagvæg.
Frontlygterne ved beg0 e Ender af ::\[as kin f' n
er indrettede for A. G. A.-Belysning.
Ligesom med den tre Cylindrede R-::\fa kinr,
og H-Yia kinen blev der forinden Afle,·eringp11
fra Firmaet og aa med -Maskinen foretaget
for kellige Prøvekørsler. som med elshærdi
Beredvillighed !�lev arrangerede af de ty ke
Rigsjernbaner. For øgsafdeling i Berlin (G rii
newald), og om overn-- e rede af Repra'! entan
ter for tal. banerne.
Prø,·erne fandt Sted paa trækningen Berlin
-::\[ansfelcl, og narnlig paa de sidste ca. 32
km fra Gi.i ten til }[an -f l'Id. lwor Banen liggPr
med talrige Kun-er og med en næ ten uafbrudt
Stigning af 1:100. ble,· der foretaget forskellig
Prøver m d vek lende Bela tning og Hastighed
og af ærlig Betydning fol' Bedornmel en af }b
skinens Egenskaber.
Paa denne trækning opnaaede med en
Togbela tning af 36' Ton en gennemsnitlig H:i.
tighed af ca. 45 km pr. Time med fuld Regula
tor og med indtil 50 % Fyldning.
Den stor t maalte Effekt var ca. 1000 effek
tive HK., om opnaaedes paa samm,e tn-e
- kning
med en Bela tning af 326 Ton Yed en Hastig
hed af ca. 55 km pr. Time.
Den stør t opnaaede Hastighed rnr JO km
pr .Time.
Efter Anskaffelsen af -::\Ia kinen er tals
banerne i Besidde! e af tre moderne trecylindre
de ";\fa kiner, Litra R. II og S, der i en Aarræk
ke maa antage at Yære fuldt til tn--ekkelige til
at tilfredsstille Kravene til Trækkekraft hen
holdsvi i Person-, God - og Lokaltogstrafiken
paa Hovedlinierne og de ,·igtio-ste Lokal træk
ninger.
Juni 1924.
B. Sua1111i11g.·

25 Aars JUBILÆUM.

En inden for Jernbanemændene Organisa
tioner kendt ifand, Lokomotivfører N. T/1. Bri.r,
Aalborg, Formand for Privatban funktionærer
nes Forbund, fejrede den 16. Juni it 25 Aar
Jubilæum som ansat ved Aalborg Privatbaner.
Mange af rnre Medlemmer kender Brix, der
byppio- s m Gæ t har deltaget i rn1,e 1\Iødet·.
om den udLnærkede og stærkt intere erede For
enino-smand. B., der i mange Aar rnr Formand
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for lokomotivafdelingen og paa forskellig Maa
•
de gjorde sig fordelagtigt tekendt, har i de
.senere Aar været Indehaver af Privatbane
mændenes højeste Tillidspost i hvilken han gør
god Fyldest. Brix staar i sin bedste Alder og
vil sikkert endnu i mange Aar indtage sin frem
ragende Plads blandt Tjenestemændene i Spid
sen for Pfr,:atbanemændene.
Vi tenytter lejligheden til at lykønske Brix
i Anledning af Mærkedagen, idet vi siger Tak
for godt Samarbejde gennem de forløbne Aar,
og hertil knytter vi Haabet og Ønsket om, sta
at se ham i fuld Vigeur i Artejdet for sine
tan isfrellers Interesser.
Hjertelig til Lykke.

25 AARS JUBILÆUM

Uen 1sle Juni fejrede Lokomctivfører V. C.
Jensen. Aall:org, sit 25 aarige Jubilæum som
Lokomclivmand. Jubilaren, der var paa Værk
stedet i Aarhus, ansat
tes 1. Juni 1899 i Langaa,
kom 1 il .i\ r Hl02, til Hjør
ring 1907 som Rangerfø
rer og blev Fører 1. No
vember 1911! i Gedser og
kom endelig til Aalborg
1!H6. Jubilaren, der i et
Par Aar var Afdelings
formand, er en brav og
retsindig Natur med et
udmærket Humør, han
Evne til at give en Histo
rie er velkendt. Valdemar
V. C. Jensen
Jensen er da ogsaa meget
afholdt, og ftk paa Jubilæumsdagen man
ge Beviser herpaa: idet han ved en Deputa
tion a[ Lokomotivførere fik overrakt et smukt
dobteltkapslet Guldur fra Kollegerne, lige
som han af tidligere Lokomotivfyrbødere fik
overrakt el smukt Cigarfoderal i Sølv. Ju
bilaren fik saavel ved Telegrammer som Blom
ster og c1et livlige Hykind i hans Hjem Be
vis paa. h rnr afholdt han er.
Sungam.

HOVEDBESTYRELSESMØDET
DEN 14.-15. MAJ 1924.
Alle var tilstede.
Godkendelse af Forretningsordenen
for Hovedbesl.
Forretningsordenen godkendtes.

Pimkl 1.

Evt. Konstitution af Hovedbesl. i
H. t. Lovene.
Det vedtoges at lade den i Maj 19.23 fore
tagne Konstitution gælde ogsaa for indevæ
rende Aar.
Punkt 2.

Punkt 3. Forberedelses- og Afslutningsliderne.
Formanden oplyste, at der af Administratio
nen var fremsat Forslag til Ændring af For
beredelses- og Afslutningstiderne; der havde
været ført en Drøftelse med Maskindirektøren
om Spørgsmaalet. Formanden refererede de
fra Hovedbestyrelsens Medlemmer fremkomne
Besvarelser paa de i Sagens Anledning rettede
l◄"'orespørgsler, det overlodes Formanden og
ekretæren at fortsætte Undersøgelserne i den
ne Sag, saaledes at Hovedbest. Medlemmer fi-k
forelagt Sagen til Udtalelse forinden videre fo
retoges i denne.
Punkt 4. Meddelelser fra Formanden.
Formande:1 refererede forskellige Sager
angaaende Rekreationshjemmet. Et Udkast til
,.
godkend
Andelsbreve for Rekreationshjemmet
tes, og det besluttedes, at Andelsbrevene skulde
underskrives af Foreningens Formand, Hoved
kassereren og af Formanden for Rekreations
hjemsudvalget, endvidere besluttedes at ansø
ge Finansministeriet om Stempelfrihed for An
delsbrevene.
Regnskabsformen for Rekreationshjemmet
drøftedes og det overlodes til Rekreationshjems
udvalget og Hovedkassereren evt. i Forbindelse
med Hevisionsinstituttet at finde den bedste
Hegnskabsordning.
Formanden oplyste, at der var ydet Aarhus
og Fredericia Afdelinger· et Tilskud til · Foredrag.
I Sagen angaaende Oprettelse af Afdelinr,
i Skjern er modtaget Svar fra Esbjerg og Vi
borg Afdelinger, der gaar ud paa, at man in
tet har al indvende imod Afdelingens Oprrt
telse.
agen henlagdes dog til næste Hovrdbesty
relsesmøde.
ekretæren refererede de siden sidste Ho
vedbestyrelsesmøde behandlede Sager, bl. a. Sa
gen angaaende Betaling af Kørepenge for Kørelen mellem M:asnedsund og Masnedø. Gdir.
havde i denne Sag stillet sig afvisende, angaa
ende Beregning af Udkommando for en Loko
motivfyrbøder i Fa. er indsendt Skrivelse til
Gdir., herpaa er endnu intet Svar modtaget.
Angaaende en Rangertjeneste i Holbæk er
rettet Henvendelse til 1. Distrikt og Sagen bragt
i Orden.
Om et Kullempningsspørgsmaal fra Esbjerg
er rellet Henvendelse, endnu foreligger ingen
Afgørelse.
I et Spørgsrnaal ang. manglende Uniforms
genstande til en Lfb. i Tinglev er rettet Hen
vendelse og Sagen er bragt i Orden.
Der e!.' indsendt Skrivelse til Gdir. angaaen
de forskellige Ændringer i Uniformerne, her
paa er ikke modtaget Svar.
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Der er behandlet nogte Sager angaaende
Tjenesteanciennitet og Forflyttelsesanciennitet.
Sagerne angaaende Tjene teanciennitet (2 Sa
ger) har Gdir. ikke kunnet imøaekomme, me
dens alle Sagerne angaaende Forflyttelsesanci-'
ennitet er bragt i den ønskede Orden.
Foreningens Anmodninger om Ændringer
og Forbedringer i Omklædnings- og Vaskefor
holdene i Viborg, angaaende Ophængning af
Billeder i Opholdsværelser og Læseværelser i
Brande, Struer, Holstebro, Herning, Brammin
ge, Tønder og Oddesund N. er imødekommet.
Paa et af Foreningen indsendt Andragende
om Familiefripas for Lokomotivmænd ansatte
efter 1. April 1912 for Rejse til og fra Rekrea
tionshjemmet er endnu ikke modtaget Svar.
C. M. Christensen omtalte forskellige af
Fællesudvalget behandlede Sager, bl. a. angaa
ende Godtgørelse for dobb. Husførelse, der er
nu i denne Sag truffen den Afgørelse, at det
Beløb der kunde fradrages fastsættes til 1/. af
Dagpenge uden Nattillæg for den Sats Tjeneste
manden tilkom.
Toge til Efterretning.
Punkt 5. Hovedkassererens Kvartalsberetning.
Hovedkassereren fremlagde Regnskabsover
si5t for 1. Kvartal, og oplyste, at der i Hen
hold ti 1. Beslutning var indkøbt Obligationer for
et Beløb af 75,000 Kr. Indkøbspri en havde
andraget 63,856 Kr. Obligationsbeholdningen er
anbragt i aaben Depot, saledes at ingen Rehi
sition kan finde Sted uden efter Fuldmagt fra
Foreningens Formand og de to Kredsformænd.
Toges til Efterretning.
Punkt 6. Behanclling af foreliggende Sager.
Fra Kreds 1 forelaa Forslag om nogle Vel
færd foranstaltninger paa Lokomotiverne.
Formanden redegjorde for forskellige For
anstaltninger og Forsøg, som vilde blive bragt
itl Udførelse.
Toges til Efterretning.
Kreds 2 forelagde en fra Aarhus modtagen
Resolution.
Toges til Efterretning.
Et Spørgsmaal angaaende Pudsning af Re
servelokomotiver paa Gb. henvistes til Forret
ning�udvalget.
Punkt 7. Ei·entuell.
:-[an drøftede forskellige ·Spørgsmaal, som
c!et maalte anses for betimeligt at rejse nu.
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Brugbarheden af Sandstorapparaterne paa de
nyere Maskiner.
Der fremsattes af forskellige Medlemmer Ud
talelser bl. a. ang. Dampfløjten paa H- og R
Maskinerne og ang. Dampbremsen paa H-Ma
skinerne, der virkede for langsomt.
Det besluttedes at tage disse og andre
Spørg maal op til Behandling.

.

Punkt 2. Indkomne Skrivelser.
Kredsformanden meddelte, at der var kom
met et Svar paa Foreningens Skrivelse ang.
Hastighedstabeller, i hvilket man meddeler, at
man vil overveje, at der i Tjene tekøreplanen
anføres Plan over den tilladte Tid med de for
skellige Toghastigheder.
Endvidere oplystes det, at der var indkom
men forskellige Skrivelser fra Afdelinger og
Medlemmer, der toges op til Behandling og til
Besvarelse.
Det vedtoge at foreslaa for kellige Velfærds
foranstaltninger paa Lokomotiverne.
Punkt 3. Medde/.elser fra Kredskassereren.
Kredslcas ereren oplyste, at Indtægter og Ud
gifter i det forløbne Kvartal havde været nor
male.
EHer nogen Diskus ion toges Regnskabs
oversigten til Efterretning.

C. 1lf. C.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN
MØDET DEN '14. MAJ 1924.

Alle rar til tede.
Punkt 1. Nedelelser fra Kredsformanden.
Kredsformanden refererede de siden sidste·
Møde indgaaede Skrivelser samt Svarene paa
disse.

.

Punkt 2. Foreliggende Sager.
En Klage fra Hillerød behandledes, det paa
lagdes Kredsform. at l:e vare den."
Fra Fa. forelaa en Pensionssag; der er dog
intet at foretage i denne.
Et Par Anciennitets ·ager forelaa til Afgo
rel. e, disse afgjordes i Henhold til de gælden
de Regler.
Fr·a Aarhus forelaa en Resolution: denne
hemistes til Hbst.
Pu11l,;t 3. Kredskas. erernes Kvartalsberetning.
Kred. ka. sereren fremlagde Regnskasover
sigt for 1. Kvartal.
Toges til Efterretning.
J J nnkt 4. Eventuelt.
En ag fra Gb. angaaende Pudsning henK. N.
vistes til Hbst.

MØDE DEN 14. MAJ 1924

Alle var tilstede.
Punkt 1. Meddelelser fra Kredsformanden.
Kredsformanden meddelte. at der var af
sendt for kellige Skrivelser, bl. a. ang. en Eks1:bsion. Endvidere undersøgte man for Tiden
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'i;)ANSK [QKOM9TIV DEN DE
FERIEHJEMMET

Paa Anmodning skal vi fremsætte Priserne
for Ophold paa Feriehjemmet.
Medlemmer,
Medlemmer Hustruer
·
og Børn.
Medlemmer, Hustruer og· Børn
over 14 Aar .............. Kr. 4,00 pr.Dag
Ophold paa Hjemmet 2 Dage
og derunder .............. » 4,50 • •
• 2,00 • •
Børn fra 2 til 6 Aar
Børn fra 6 til 10 Aar ...... » 2,50 »
Børn fra 10 til 14 Aar ..... . • 3,00 • •
Et 'Maaltid udover Døgnet
• 1,50
1 Kop Kaffe eller Tbe med
Brød .................... • 0,35
1 Kop Kaffe eller The uden
Brød .................... • 0,15
1 Froko t eller Middag ...... • 2,00
I.

-

li. Besogende. Jlclce-Medlemmer.
Voksne og Børn over 14 Aar .. Kr.5,00 pr.Dag
Ophold paa Hjemmet 2 Dage
og derunder .............. • 6,00 • •
Børn fra 2 til 6 Aar
• 2,5 0 • •
Børn fra 6 til 10 Aar ...... • 3,00 • •
Børn Ira 10 til 14 Aar ...... • 3,50 • •
. Et Maaltid udover Døgnets .. • 2,00
1 Kop Kaffe eller Tbe med
Brød ................. ... • 0,50
1 Kop Kaffe eller Tbe uclen
Brød .... . . ... . .......... • 0,20

RABATBILLETTER

.

Medlemmerne kan ved Henvendelse paa
Kontoret erholde Billetter til Zoologisk Have
-Og Tivoli til nedsat Betaling.
Kontoret er dagligt aabent fra 10 til 4.

HORSERØD HVILE- OG FERIEHJEM

Vi har modtaget følgende:
I Horserød Hegn, 8 km fra Helsingør (3 a
4 km fra Saunte Station paa Hornbæk-Gille
leje Banen), tæt ved Gurre Sø, er oprettet et
Hvile- og Feriehjem, som modtager Gæster fra
Begyndelsen af Juni Maaned.
Hjemmet, der er indrettet i Officersafdelin
gen af den tidligere Lazaretlejr, som er er
hvervet af Komiteen, bestaar af gode, meget
solide Træpavilloner grupperede om en større
Træpavillon (Officerskasinoet) med Spise- og
Opholdsstuer. I Pavillonerne findes kun rum
melige Værelser, forsynede med Kakkelovn,
elektrisk Lys m. v. og i hver Pavillon findes
flere W. C. og et Badeværelse.
I hver Pavillon er der en Række 2-Sengs
Værelser, alle for ynede med engetøj, Stole,

Bord, Servante, Spejl og et lille Skab. Hvis
Plad en tillader det, kan Eneværelser faas mod
Ek trabetaling af 1 Kr. pr. Dag.
Hjemmet, der kun er beregnet for den min
drebemidlede Klasse, modtager
·a) Kvinder, som trænger til Rekreation (efter
nylig overstaaet Sygdom, Svækkelse eller
Overanstrængelse) for paany at kunne til
træde deres Gerning, men
b) ogsaa andre Kvinder samt
c) Ægtepar og
d) Børn, om trænger til Hvile, god Kost og
frisk Luft; dog modtages kun Børn mel
lem 7 og 12 Aar; er de i Følge med For
ældrene, mellem 4 og 12 Aar.
Børn, som ikke er i Følge med Forældrene,
faar Ophold i en Pavillon for sig under Op
sigt, ligesom Børnene spiser for sig selv.
Forældre med Børn faar saavidt muligt og
saa Ophold i en Pavillon for sig, og det samme
er Tilfældet med Rekonvalescenter.
Der modtages absolut ikke Voksne eller
Børn, som er syge eller Rekonvale center efter
Tuberkulose eller anden smitsom Sygdom; ej
heller Personer, som skal leve paa Diæt.
Pri en for Opholdet er 4 Kr. pr. Dag for
Voksne og 3 Kr. for Børn.
For uformuende Per oner, om trænger til
Rekr ation efter nylig overstaaet Sygdom og
godtgør dette med behørig Lægeattest, er Beta
lingen, naar deres Uformuenhed bekræfte ,
dog kun henholdsvis 3 Kr. og 2 Kr. (Børn)
pr. Dag.
Ved Indskrivningen betales et Forskud af
5 Kr. pr. Enkeltperson og 10 Kr. pr. Familie,
meden. Restbeløbet betales, naar Opholdet til
trædes. I Tilfælde af Udeblivelse tilfalder For
skudet Hjemmet og den paagældende Plads
belægges.
Forlades Hjemmet inden den fastsatte Tid,
finder der om Regel ingen Tilbagebetaling
Sted.
Hjemmets Husorden, hvoraf følger, at Grnstern (' elv maa rede deres enge og ordne
deres Fodtøj, maa overholdes.
Komiteen forbeholder sig Ret til at forlan
ge, at en Gæst skal forlade Hjemmet, hvis For
holdene paa Grund af Gæstens egen Optræden
gør det nødven digt, i saa Fald tilbagebetales
Vederlaget for de resterende Dage.
Blanketter til Begæring om Opholdet kan
pr. Brevkort rekvireres fra Kontoret, Toldbod
gade 19, København. For Børn, der ikke er i
Følge med Forældrene, findes særskilte (blaa)
Blanketter.
Der modtages ikke Gæster under 8 Dage og
Opholdet maa i Almindelighed paabegyndes cg
afsluttes omkring den 1. eller den 15. i en
Maaned.
Hjemmet lukkes ca. 15. September.
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'DANSK }QKOMOTIV

1i DEN DE
SYGEKASSEN

ET NYT LEJEMETAL

En ny Legering, be taaende af Bly, Calcium,
Baryom og Kvægsølv, er under Javn af Ferry
metal bragt i Handelen i Amerika. Det kan
forarbejdes til Stænger, Rør og Blik, men bru
ges særlig til Lejemetal.
Legeringen kan ikke fremstilles paa sædvan
lig Maade ved Sammensmeltning af Metallerne,
da de delvis fordamper ved den høje Tempe
ratur, der er nødvendig.
Man fremstiller den derfor ved Elektrolyse,
idet man ønderdeler Calcium- og Bariumklorid
over en Kathode af smeltet Bly, og bruger en
Grafitanade nedsænket i de smeltede Klorider.
De udskilte Metaller forbinder sig langsomt
med Blyet, idet det varer 3 Dage, inden Blyet
har optaget nogle Procent Calcium og Baryum.
• aar Prøveudtagningen viser, at den øn
skecl Sammen ætning er naaet, fyldes den
smeltecle Masse i en Blanding beholder, hvor
der tilsættes 0,25 pCt. Kvægsølv og smaa Mæng
der af andre toffer.
Den mest benyttede Leg ring be taar af 96,7b
pCt. Bly, 1 pCt. Calcium, 2 pCt. Baryum og 0,25
pCt. Kvrogsølv.
Legeringen smelter ved 445 °, og tiltager i
HaardhCd i Tidens Løb.
aaledes var Haard
heden efter Brinells Skala en Time efter tøb
ni nr,en 22,6, otte Dage enere 24,4 og 2 Dage
senere 25,7.
Af stor praktisk Betydning er det, at Le
t;eringen ikke eller saa godt som ikke ilter sig
i luften.
Indtil en Temperatur af 150 ° aftager
Haardheden kun ubetydeligt med den stigende
'i'cmperatur.

J\'æi·værende Nummer er afleveret
paa Avispostkontoret den 20. Juni.

Jernbanelæge Ørwn, Sortedamsgade 5, er
bortrejst fra 30. Juni til 2. August d. A. Hans
Praksis varetages i nævnte Tidsrum af Over
læge Biering, Vendersgade 5, Tlf. Byen 4005.
Konsultationstid Kl. 1¼-2¼ samt Fredag
Kl. 6-7.
Jernbanelæge Gunnar Tham en er bortrejst
fra den 6. Juni til den 1. Juli. Hans Praksis
varetage i nævnte Tidsrum af Læge V. Balslev
Frederik berg Alle 52, Konsultationstid: Kl.
12-1.
Jernbanelæge Gunni Busck er bortrej t fra
ll. Juni til 14. Juli d. A. Hans Praksis vare
tages i næ,·nte Tidsrum af Dr. Neumann Is
land· Brygge 15, Konsultationstid: KL J-�
. amt Fr edag Kl. 6-7.

HJERTELIG TAK

�fin hjertelig te Tak for venlig Opmærk om
hed ved rrut Jubilæum.

V. C. Je11sen.
AaU::org

En hjertelig Tak til Kolleger og Medansatte
for udvist Opmærksomhed paa min Jubilæum dag. Tak for de prægtige Gaver fra Lokomotiv
fyrbødere og Kolleger.

0 kar Lar,;en.

Hjertelig Tak for udvi t Opmærksomhed ved
mit Jubilæum.
C. . P. iel en, E bjerg.

Forflyllelse.

Lokomotivfyrbøder R. P. F. Olsen, Aabenraa,
til Vamdrup under 27-5-24.

AALBORG· BRØNDUM · HOBRO
AKVAVITTER

HU S_K_!____C_1._·g"a_r_f._o_:_·r r_e_t_n_i_n_g�e_n_�_I_stedga de 124 === HUSJU]
'--__
i original pasteuriseret Aftapning bedet
og &b!!olut holdbart. - Fa11s paa 1/1 & ½ Fl.
l\l'tl11kt.ioo: Veøterh•·nl!'>«.ie 98 a 1, Kjøbenhavn B.
r11. Vester 8173 �llt'r Centr. 14,613
Ucl l("allr li lia111!'e maanedlil!'.
TP�ft"N

ÅD01111e111entMpl'i�: 6 Kr. &a1·lig.

vaa

Annonc.--E:xpedition
y Vestergade 7 3, Købe11ha\·u B.
Telefon Central 14613.
Kontortid Kl 10-4.

alle P11øtkont11rer i Skandir.aviPn.
Frederiklberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, København F.

