REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

24, AARG. N� 14.

EN FORHANDLING
Vi optrykker nedenfor en Protokol over
en Forhandling med Generaldirektoratet
om nogle Tjenestefordelinger i Struer, og
som er af Interesse ikke blot for de af Tu
ren berørte Medlemmer i Struer, men for
samtlige Medlemmer i Organisationen.
PROTOKOL
over Forhandling ført mellem Generaldirektora-
lel for lalsbanerne og Dansk Lokomotivmand.
Forening den 30. November 1923 angaaende
nogle Tjenestefordelinger for Lokomotivpersonalet ved Struer Maskindepol.

.

•

Til Stede var:
For Generaldirektoratet:
Kontorchef Jacobi.
Maskiningeniør Havning.
Assistent Larsen.
For Dansk Lokomotivmands Forening:
Lokomotivfører Ricb. Lillie.
C. M. Christensen .
K. Johansen (ProlokolC.
C. Nielsen, truer.
Lokomolivfyrbøder C. Honore, Struer.

Kontorchef Jacobi refererede agen, der
vedrørte 1. og 3. Tur; vi har her i General
direktoratet gennemgaaet dem og finder dem
fuldt for varlige; jeg maa derfor bede d'Hrr.
Repræsentanter nærmere motivere Klagen.
Rich. Lillie: Vi skal ikke nu komme ind paa
en almindelig Bedømme! e af Turenes Forsvar
lighed,. men gøre opmærksom paa, at for 1.
Tur Vedkommende er der paa 5. Dag begaaet
et Brud paa Tjenestelidsreglerne. Distriktet
tilrettelægger her en Tjeneste, der begynder
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med Raadighed, derefter Togtjene le og der
efter forlsættes med Raadighedstjeneste: den
beordrede Raadighedstjeneste er nemlig ed
brudsraadigheden. Ordren siger, al dersom der
anordnes Tjeneste i eller ved Fremførelse af
Tog i Forbindelse med udført Raadighedstje
nesle, maa den sammenhængende Tjenestetid
ikke over kride 13 Klokketimer; endvidere si
ger Ordren ogsaa, at Raadighedstjeneste paa
Tjeneslestedet ikke maa overskride 10 Klokke
limer. Disse Be lemmeiser er indsat for at
l::esk ytle Personalet, som beordres lil Raadig
hedstjeneste, og hvis daglige Tjeneste man paa
Grund af Forholdene ikke med Sikkerhed forud
kan planlægge, derfor bar 3. Distrikt efter vor
Formeninrg ikke Ret til, naar det drejer sig
om Nedl:rud, som del her er sket, at kombinere
Togtjenesle ind i en Raadighedstjeneste; thi
derved bliver Bestemmelsen om de 10 Klokke
timer ved Tjeneste paa Hjemstedet en Papir
be temmelse, som vi vil vægre os ved at tro,
Generaldirektoratet kan være indforstaaet med.
Kontorchef Jacobi: Det er rigtigt, naar Hr.
Lillie siger, at Bestemmelsen om Maksimum for
Raadighedstjeneste skal beskytte Personalet,
men Yel al mærke ikke imod Overan. lrengelse,
men kun imod at blive bundet for lang Tid ved
Raadighedstjeneste paa Tjenestestedet som Føl
ge af, al saadan Tjeneste kun regnes for 2/,
Tjeneste. Tjeneste paa 5. Dag overskrider ikke
de fast alle Maksima og er hverken i Strid med
Tjenestetidsreglernes Ordlyd eller Forudsæt
ninger.
Rich. Lillie: De maksimale Grænser er gan1-,ke visl ikke naaet, men en Godkendelse af
Fremgangsmaaden vil medføre, at Be temmel
sen be kyttende Karakter ikke kan overholdes,
men da der i denne Sag er to Parter, og det
bliver den ene Part, i dette Tilfælde Admini
strationen, der træffer Afgørelsen, vil vi hen
stille at vise Forsigtighed i Afgørelsen, og jeg
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maa tillade mig at bringe i Erindring, at da sionens Forslag, og Hr. Kontorchefens Opfat
vi første Gang forhandlede om Tjenestetids ' lelse er i hvert Fald ikke i Overensstemmelse
regler, det var hos daværende Trafikminister med de Forudsætninger, hvorunder vi har til
Hassing-Jørgensen, i hvilken Forhandling for- traadt Reglerne.
' øvrigt ,Maskinidirektøren deltog, udtalte Mini
Kontorchef Jacobi: Naar Bestemmelsen om
steren som sit Ønske, at ,naar der nu blev skabt
10 Klokketimer som Maksimum for Raadig
Tjenestetidsregler, og Tjenesten i Fremtiden hedstjeneste paa Tjenestestedet blev indsat, var
skulde tilrettelægges herefter, var det hans Øn det som sagt alene for at hindre, at man der
ske og Mening, at Tjenesten skulde tilrette ved, at Tjenesten kun skulde regnes som 2/a
lægges paa en human Maade, thi han var Tjeneste, skulde være i Stand til at tilrettelægge
_ fuldt ud paa det rene med og gav Udtryk der uforholdsmæssig lange Tjenester for Personale,
for, at hvorledes end Regler blev skrevet, vilde der stod i Reserven. Denne Bestemmelse kan
der altid være Embedsmænd, som forstod at til ikke nu anvendes til at reducere Maksimum for
rettelægge Tjenesten paa en
_ inhuman Maade, blandet Raadigheds- og Togtjeneste. Maatle
uden at de derve� overskred de gældend� Tje mene, at hvis Organisationen virkelig havde
nestetidsregler. Jeg nævner dette, thi jeg vil villet gøre sin Tiltrædelse af Ordren afhængig
I.ro, al ogsaa Generaldirektøren ønsker Reg af Anvendelsen af en saadan Fortolkning, som
lerne opfyldt i samme Aand.
maatte siges at være ret fjernt liggende, burde
Kontorchef Jacobi mente, at Distriktets For den have ladet denne Opfattelse komme til Orde
staaelse af Ordren var den naturlige; kunde under Forhandlingen. Dette var imidlertid ik
derhos ikke erkende, at den omhandlede Tur ke sket, og som Reglerne er formede, maa jeg
paa noget Punkt var inhuman. Tværtimod sy hævde, at den tilrettelagte Tjeneste er fuld l
nes den i sin Helhed at være ret behagelig; lovlig.
den er kun anordnet med ca. 190 Timer pr.
Da Hr. Lillie imidlertid mener, at General
Maaned og Fridagene synes gode og godt for direktøren har en anden Opfattelse end jeg, kan
delt.
vi jo forelægge Spørgsmaalet for Generaldirek
C. M. Christensen: Mener Kontorchefen, at tøren.
man f. Eks. kan give 8 Timers Strækningstje
Ric/1. Lillie: Jeg vil dog paa Grund af Kon
neste og 2 Timers Nedbrudsraadigbed?
torchefens stærke Paapegning gøre opmærksom
Kontorchef Jacobi: Ja, det mener jeg.
paa, al vi har ikke skrevet Reglerne, men jeg
Rich. Lillie: Det maa vi hævde er en urig vil haabe, at vi som den ene Part i Sagen maa
tig Brug af Reglerne, Persona:let kan ikke be faa Lov at være med ved Sagens Forelæggelse
nylles paa en saadan Nedbrudsraadighed, og for Generaldirektøren.
skulde del blive benyttet, bliver Bestemmelsen
Kontorchef Jacobi: Organisationen bar lil
om 10 og 13 Klokketimer meget let kun Papir Lraadt Ordreudkastet.
bestemmelser. Timetallet i det foreliggende Til
Rich. Lillie: Meget rigtigt, men Kontorche
fælde er ikke overskredet, men vi vil, hvis Kon fen glemmer vel heller ikke,· at omtalte For
torchefens Opfattelse skulde blive anerkendt handling var stærkt forceret, og at Organisa
som den rigtige, ganske sikkert snart se smukke tionen paa del Tidspunkt stod i en vis Tvangs
Resultater.
situation.
· Man kan ikke, fordi man vil have Lov til
C. Nielsen omtalte Natten i Randers og med
al udnytte Personalet i mere end 10 Klokke Hensyn til Raadighedsljeneslen er den ganske
timer, lægge en Togtjeneste ind i Raadigheds vist opført til 8 Timer 57 Min., men der udføres
ljenesten og derefter hævde, al saa kan Perso baade Pudsning af ·1 Maskine og Rangering i
nalet udnyttes i 13 Timer. Det vil blive Re Kulgaarden og Hjælpeværkstedet, saa den an
sultatet, dersom Kontorchefens Opfattelse skul førte Tid overskridel, daglig, og i Betragtning
de blive gældende, men vi tror og haaber, at af den efterfølgende Tur til Esbjerg er Turen
Generaldirektøren bar en noget andet Opfat for streng.
Kontorchef Jacobi: Natten i Randers er
telse af, hvorledes Personalet bør behandles.
Det har aldrig været
Forudsætningen al lovlig.
.
. saadan Tjeneste kunde planlægges i en Tur, de
Rich. Lillie: Hvad forstaas ved 2 Døgns Ho
13 Klokketimer er indsat i Bestemmelsen, for vedarbejder.
Kontorchef Jacobi: I dette Tilfælde er den
som nævnt at være en Beskyttelsesbestemmelse
for det specielle Personale, der kan være udsat kombinerede Aften- og Morgentjeneste med
for efter flere Timers Raadighedstjeneste at Natophold i Randers paa Turens 3.-4. Dag
komme ud til Togtjeneste. Jeg har nu været el Døgns Hovedarbejde.
Rich. Lillie maatte i Modsætning hertil
med til al tilrettelægge Tjenestetidsregler i 2
Kommissioner og har deltaget i de Forhand hævde, at de to Tjenester hver for sig var et
linger, der førtes som Følge af Sparekommis- Hovedarbejde.
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C. M. Christensen: Med Hensyn til Raadig- spares. Turen vilde i saa Fald gaa rundt uden
hedstjenesten maa jeg ligesom Hr. Lillie mene, de mange Omskiftninger; mente, at, disse Tog,
at den tilrettelagte Tjeneste er et absolut Brud der inden 1. Oktober d. A: var kørt af Fersonale udenfor Tur, vedblivende kunde •køre� af
paa Forudsætningerne.
Kontorchef Jacobi: Det kan•· jeg som alle- - , .. dette P,ersonale, •Og uderr at :,vilde ·kosf0 i stats
rede udtalt ikke· erkende,• ·og iøvrigt niE!her jeg ! -banerne "noget. �· Orrrtaltll• ebdlll'ig
• • -:A:nvend-elsen
som agt, af Tjenesten er forsvarlig.
·af Eftersyn 2 og 3, efter at Maskinerne havde
Rich. Lillie: Hvornaar vil en saadan Tje- kørt 20 Mil, gjorde gælden'de, at T-ide:rl under
neste ikke være.forsvarlig.
disse Forhold var for kort.
Kontorchef Jacobi kunde ikke paa staa>ende
Kontorchef Jacobi: Som den ligger her, anser jeg den for forsva11lig. Forøvrigt er Tje- Fod udtale sig om, hvorvidt det kuntle lade sig
nesten paa Turens 5. Da1s behageligere end ren gøre at udtage Skivetogene af 3. Tur, •da dette
Togtjeneste. Jeg vilde gerne have fastslaaet, Spørgsmaal ikke var rejst under Sagen, ·men
hvori det ulovlige efter Foreningens Opfattelse skulde undersøge Spørgsmaalet nærmere; og
ligger.
kunde det ske uden Udgift eller Ulempe for
Rich. Lillie: Ja, metl Hensyn til Natten i Statsbanerne, skulde det ske.
Randers skal vi ikke fastholde, at den er ufor
Hermed sluttede Forhandlingen.
svarlig, men vi hævder; 'at der er to Hovedar
K. Jacobi.
K. Johansen.
hejder, og at Kontorchefens Opfattelse er i Strid
med den Forstaaelse af Ord'ren, Organisationen
· '' · Efte�· denne ForhandHng åfve:dtede· Or
har. Jeg skal iøvrigt med Hensyn til den sid
ste Ende af Turen gøre opmærksom paa, at der ganisationen Generaldirektøren� 'Åfg.ørel
se i· SpørgsmaaJet og i Særdeleshed• i de
ligger strenge Dage; der køres 4-0 Mil med Tog.
der holder ved alle Stationer, og naar dertil Uoverenstemmelser om Reglernes-Forstaakommer, at den jydske· ·vestbane er en streng . else, som saa stærkt 'traadte 'frefu. under
Bane at gøre Tjeneste på.a, havde man Grund
Forhandlingen.
til at vente nogen Forstaaelse.
I følgende krivelse meddeltes General
Kontorchef Jacobi h:. avde trods omhyggelig
1
G-ennemgang af Tui:en ihtet in b u1nant kunnet direktørens Afgørelse.
finde. Paastanden om at' det skulde være ulov
ligt at lægge en Tjeneste som den med Natop
Ui1der-Henvisning til den den 30.' November
., Lokomotivmands Forening
holdet i Randers, er ganske urigtig, og vi har da f. A. med Dansk
heller ikke tidligere modtaget Klager over den
førte Forhandlinger angaaende Kørselsfordelin
ne Nat. skønt Ordningen liar beslaaet i lam- gen i 1. og 3. Tur for Lokomotivpersonal�t ved
Struer Maskindepot skal .man, efter al Sagen
gere Tid.
R-ich. Lillie: Man er i Færd med at . kabe har været Genstand for nærmere Undersøgelse
et uheldigt Forhold �ellem Administrationen og Overvejelse, herved meddele følgende. '
og Personalet, 3. Distrikts Dispositioner virker
Naar det af Foreningen under berneldte For
som Naalestik, og det er Statsbanerne ikke tjent hhandling er hævdet, at 1. Tur paa 'tb Punkter
med. - Omtalte i denne Forbindelse 3. Tur, der er i Strid med Tjenestetidsreglerne, nemlig dels
er et Virvar i sin Tili·ettelægning, gennem 70 ved, at Nattehvilen i Randers mellem Togene
Dage skifter Tjep.estei-/ ,Vilde foreslaa, at man
Nr. 1020 og 1021 fra Kl. 11.05 Em. til Kl. 4.47
Fm. paa Turens 3.--4. Dag er for kort, dels
tog de Tog ud af Turen, der falder paa Søn
dage. og som køres til· Skive og lod det for · ved·, at Tjenesten paa 5. -Dag overskrider det for
haanden værende P�rso.nale køre disse Tog·, Raadighedstjeneste paa ·Tjenestestedet fastsatte
Maksimum af 10. Klokketimer, kan man ikke
man vilde derved skab13 en bedre Oversigt over
Turen, og Personalet vilde føle sig tilfreds med give Foreningen Medhold heri. Man maa nem
lig anse en Nattehvile som den ovenanførte som
denne Lettelse.
Kontorchef Jacobi: Jeg vil nok erkende, al en i en - kombineret Aften- cig Morgentjeneste
indlagt Hviletid. hvis Længde er uafhængig af
Turen kan virke noget indviklet, men Distrikte1
har erklæret, at det, o�erfor hvem Ønsket om del i Ordre A 18; Side ·t95, 1: Stk.; fastsatte
en mere overskuelig Qpstilling af Turen for Maksimum for den mellem fo Døgns Hovedar
øvrigt ikke hidtil har �æret fremsat, er villigt bejder liggende Hvilepavse, og dette Synspunkt
har forøvrigt hidtil uden Indsigelse fra Perso
til at lade ophænge en Tavle, paa hvilken De
nalets Side været' anlagt baaue· ved ·a.en 'h'erom
potet aa skulde anføre, hvem der skulde køre,
handlede Tjeneste og ved Tilr·ettelæghirig af til
og hvad der skulde køres.
C. Nielsen omtalte 3. Tur og oplyste, at naar svarende Tjeneste andetsteds saaveI' for Loko
man tog Skivetogene ud af Turen, var man fær motivpersonalet som for andet Personale. For
dig med hele Spørgsmaalet, og ·Tavlen kunde saa vidt derhos angaar den blandede Raadig-
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hed - og Togtjeneste paa Turfn. 5. Dag. maa
man holde for, al der for en .·aadan Tjene te
gælder det i den mrvnle rdrc. Side HH. næ!
sidste lk., fa l alle .Maksimum paa 13 !(lokke
limer, og som ikke som af .Foreningen paa
staaet det i Ordren, Side 194, 3' id. le , lk., om
handlede Maksimum paa 10 Klokketimer, idl'l
delle Maksimum alene omfatter ud lukkentle
Raadighed tjeneste paa Tjenestestedet. da del
kun Hev indført for al sikre Per onalel imod
Tildeling af uforhold ·mæ ig lang Tjeneste af
denne Art som Følge af, at saaclan Tj ne. le
kun regnes om ¼ af fuld Tj l'ne te.
nder Hensyn til det foranførte har nmn
ikk fundet Anledning til at ændre Turen, sa:i,
meget mindre $ om det maanedlige Antal Tjenc
letimer kun udgør ca. 1 7, i Opvarmning I,·p::-
rioden ca. HlO.
Man skal sluttelig udtale, al man i Over
ensslemm Ise med del ]i oreningen under oft
nævnte Forhandling givne Til agn har under
søgt Muligheden
• for at fritage Per onalet i 8.
Tur for at køre Togene r. l()/t2-1015 Struer
- kive-Slruer Søndag AUen og i fandag Mor
gen men at det paagældende Di trikt har op1 yst, at en aadan Lempe!. e af Turen vil med
føre Udgifter og fors kellige Ulemper for tals
banerne, og at man under dis. e Omstændighe
der ikke har set ig i land til at for lage no
gen Ændring af Turen.
aafremt ForeningPn
tlerimod ved Forhandling med Distriktet uden
dgifter for Statsbanerne kan opnaa en med
Per onalets Ønsker mere l mmende Tilrette
I gning af Turen, har man intet herimod al
erindre.

.

Ander ·en-Al. fnw

K. Jacobi.

Den Afgøre] e, der r truffet, uden 11t
det er faldet Generaldir !døren ind nærme
re at amtale med Organi ationens For
mand, om dog maa sic:re, a,t have For
ud ætninger om Følg af sit Arbejde .i
d.t af Generaldirektøren ned atte Tjene
stetid udvalg, maa man udtale in Bekla
ge] e over. - Man kunde, ud n at værr·
ube keden, have ventet, da der under For
handlingen blev udtalt Øn ke derom, at
Generaldirektøren nærmer havde hørt
Persona,lets Repræsentant, aa meget me
re, om Forud ætningern for Reglerne
ikke er undergaaet nogen Forandring i
Sparekommissionen.
eneralclirektøren
har foretrukket at hør ine Embedsmænd,
og derfor er Afgøre] en og aa faldet, om
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d n er, - Magt for Ret. "\ i tao-er Af
g0rrlscn til Efterretning, men A nsva.ret
for, at d r nu ikke bliY r Ro om di e Bc
, tcmm l r i Tjene tetid reglerne bliver
Generaldirektøren oo- han Raadgivcr,
saa vidt vi ved Regn kabsdirektør A nder
scn.
>-,Dick«.

DE ØSTRIGSKE JERNBANEMÆMDS
CENTRALORGANISATIONS
KONGRES I WIEN
D
,stric:rske .Jernbanetjene temænds
•ntralorgani ation afholdt i Dagene
1 .-22. Juni 1924 ,;in ordinære K 0 ngt·
Kongrf' . . en afhold
hv p r 3. Aar. Til- ·
stede var 323 Delegerede og 2 Gæ ter
blandt di,.:se sidste var, foruden Repræ en
tanter for Danmark bl. a. vor rgani a
tions Formand, Repræ. ( ntant r fra Tysk
land.-; Jcrbaneforbund Hr. Bernhard, fra.
Jet ty kc Rigsfagforbund Hr. chaTfs
chwcrdt
fra international n Tran portar
•
bejder Forbund og holland k J fJ rnbanefor
bund Hr. Moldmachcr, fra heko lovakicts
ty k Organi at. ion Hr. Gri.itzner, fra sam
m Liwds Organi ation for ' hekoslova
ker FormandPn Hr. Staneck samt 3 Dele
c:r r 'de og yderlig re 6 Repræ cntanter,
..,e
der kulde 8 tudere den ø strig ke entral
organi ation Opbygninc:r. De vejsiske
Hepræ. entanter var i sid te Øjeblik ble
Yen forhindrede; men en .Kommission paa
16 M cllemmer af den vej i. k Organisa
tion led I e havde faa Dage f r Kongres. en forladt Wien, hvor de havde at sig ind
i de ø trig ke Orga.ni ationers Opbygning
og "\ irk maade.
'-'' en afholdtes i
Kongre "''
rbejdernc
l "'orsamling bygning i Ottakring, og
Kontrol udøvede a.f Jernbanemænd,
er M dlemmer af Arbejd rne
Rcpuhlikbe kyttel
foden man her i Danmark, og det
protc tanti ke Nordtyk land, kun fac:ror
gani crer ig efter Fag, er Forholdet i de
katol ke Dele af Ty kland og
trig det,
('
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a.t man ogsaa organiserer sig. efter I eli
gionen, ja nogle ogsaa efter politiske Syns
punkter. Østrigs ca. 100 000 Jernbane
mænd er organiserede i 3 Organisationer,
nemlig en socialistisk, en kristelig, og en
national. Af dis se Organisationer har den
socialistiske ca. 72 000 aktive Medlemmer,
den kristelige ca. 3 500 og den nationale
ca. 14 000.
Scim vi i Danmark ha1· været ude for
Indskrænkninger og Besparelser paa Jern
banernes Omra.ade, som det af Dagspres
sen vil være bekendt, at det samme er Til
fældet i Tyskland, saaledes har ogsaa øst
rigske Jernbanetjenestemænd faaet Ind
skrænkninger at føle. I Kraft af en derom
vedtaget Lov, der gælder indtil 31. Decem
ber 1924, afskediges
• d. v. s. pensionei-es
Tjenestemændene, naar de har naaet høje
ste Pension. Denne opnas af Lokomotiv
personalet paa 24 Aar, naar ta.ges i Be
tragtning, at ogsaa almindelig ordinær Mi
litærtjeneste medregnes til Pensionsaa.re
ne, vil det forstaas, at man træffer mange
_Lokomotivførere, der er pensionerede sidst
i Fyrrerne.
Den socialistiske Organisation, det var
den, der afholdt Kongres, havde den 1.
Januar 1923 ca. 107 000 aktive Medlemmer,
dette Tal var paa Grund af Indskrænknin
gerne gaaet ned til at være pr. 31. Decem
ber 1923 ca. 81 000, og er fo1· Tiden, som
før•nævnt, ca. 72 000. Derhos har samme
Organisation 12 000 Pensionister organi
serede i sin Pensionistafdeling.
Af Formanden, Hr. Smeykals, Beret
ning fremgik bl. a., at rna11, da man i sin
Tid startede Organisationen, kun havde
ca" 5-10 pCt. af Tjenestemændene som
Medlemmer, der var derfor oprettet .\ fde
linger omkring i Landet, hvilke. søgte at
varetage de enkelte Medlemmern Intei-es
ser. Da man nu var naaet til at have
70-75 pCt. a.f Tjenestemændene indenfm
Organisationen, havde den gamle Ordning
vist Vanskeligheder, som Følge heraf var
der i sidste Virksomhedsperiode dannet
Kategoriafdelinger, samlende sig i Kate
goriledelser, hvorover igen Hovedledelsen
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laa. De tidligere lokale Afdelinger var
bibeholdt som Fællesafdelinger, der be
handlede alle Sager af fælles Interesse.
Da nævnte Kategorier hver for sig af
holder Aarsmøder, og der behandler spe
cielle faglige eller personlige Spørgsmaal,
og da den her omtalte Organisation omfat
ter Grupper af alle Jernbanetjenestemænd
fra Ledvogtere til Kontorcheier, vil det let
opnaas, at Kongresserne kun behandler
de tore Fællessager.
Jernbanetjenestemændene i Østrig har
været ude for en Række Angreb, idet man
fra Modstandernes - saavel kapitalist som
politisk - Side hævdede, at deres Central
organisation udøvede rrerror. Da de for
rige Rigsdagsvalg gav de kristelige og de
nationale Partier Flertal i Rigsdagen, og
da, dette havde til Følge, at Republikkens
Præsidentplads besattes med Præsten Sei
pel, der var kendt for sin haarde Haand,
var det derfor at forvente, at nu skulde
Tjenestemand organisationerne knægtes.
Først Jernbanemændenes Centralorgani
sation, derefter vilde Spillet overfor Post
og Telegrafvæsenets Personale være lette
re. Forsøget blev ogsaa gjort, idet Rege
ringen i Maj-Juni 1922 vilde diktere Tje
nestemændene deres Lønvilkaa.r; men det
blev ved Forsøget; thi Tjenestemændene
iværksatt�. en Kamp, en Kamp, der af Le
delsen betegnedes som mønstergyldig, og
som havde til Resultat, dels at Lønnin
gerne forbedredes, dels - og dette var den
vigtigste Side af ejren - at Præsidenten
lærte at :indse, at han ikke kom udenom
r['jenestemændene
Medbestemmelsesret.
(Det vil endnu erindres, at de østrigske
Kollege1\ dr var indbudt til N. L. F.s Kon
gres Sommeren 1922, sendte. telegrafisk
Afbud paa Grund af Post-, Jernbane- og
Telegrafstrejk-.)
Da de østrigske Statsbaner senere over
gik til at være et selvstændigt Foretagende,
vilde man fratage Tjenestemændene den
faste livs varige. Ansættelse, og det forven
tedes bestemt, aavel fra kapitalistisk og
politisk, som fra den gammelkonserva,tive
Administrations Side, at denne Gang skul-
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de det lykkes at splitte Jernbanemændenes
Centralorganisation. Men atter havde
Modstanderne forgæves. hengivet sig til
Ha11,bflt om S.ejr,, Tjene�teII).ændene l}larede, .,
paany Situationen, og, som. Forrnandelil i .·
sin Beretning udtrykte sig, den eneste Imø-·
dekommelse vi kan vise, er den, af skønhedsmæssig� Henskn, at flytte den _Klokke,
ved hyis .Lyd hele .Organisationsma.skinerie_t, s�ttes i Bevægelse, ned under Bordpladen.
Den •sidste Trumf mod Organisationen
spillede Modstanderne ud, da de gj·orde
de1_1_ frygtede Ind.ustrimagnat .. G i. inther til
Fo_rrr.iand_for "B.u:qc;le�banernes Bestyrelse;
men Organisationen· gjorde .Krav paa
Næstformandspladsen og_gennemførte det,
saaledes at Lo.komotivfører J. Smeykal nu
er Vicepr�s-ident for de østrigske BundesbaJ!er._ Herved er Organisationen i Stand
til at være medvirkende i alle Forhold Tjenestemændene vedrørende, lige fra Bedriftsraadet
paa de forskellige Arbejdsi '•'
plads�:r:, tjl selve den øverste Ledelse, og
dog, _er det saadant, at _som det . .ikke er
nogen særlig Kunst at sla.a med en Forhammer, er det heller ingen stor Kunst
a.t slaa 'itu, hvoraf følger, at da saa godt
so_m _all� Organisationer har _Opbygning
og ikke Ødelæggelse paa deres . Program,
maa Forhammeren anvendes med en vis
Kunstfærdighed.
Med Hensyn til Personalets stilling i
lønmæssigt Henseende refererede Jernba.neinspektør Konig. Af Referatet fremgik,
at selv om Jernbanetjenestemændene løn�
teknisk set er bedre stillede end øvrige
Ståtstjenestemænd, kunde Stillingen endnu
ikke siges at være tilfredsstillende; men da
den af Ententen, som en Kontrol med det
af denne ydede Laan, indsatte Generalkommiss_ær Hr. Zimmermann (Holland)
nægtede Banerne Bemyndigelse til at give
Personalet højere Løn, havde Organisationen ogsaa arbejdet for Forhøjelse af Biindtægterne, selv om det jo ma.atte anerkendes, at dette kunde skabe Utilfredshed,
idet der jo ikke beregnedes Pension heraf;
men saa snart Lejlighed gaves,. vilde OrI

ganisationen have. sin fulde Opmærksom
hed ,henvendt paa disse Forhold.
Kongressen vedtog under denne Sags
B�handling en Resolution·,· der protestere
de mod· Indførelse af 'det gamle Rangklas
sesystem med dets afgrænsede Avance
mentsmuligheder, m�m derimod krævede
frit Avancement til de højeste Klasser, alt
efter Prøver og personlige Egenskaber.
Videre protesteredes i Resolutionen mod
Springavancement udenom Bedriftsraadene, og paalagdes det Centralledelsen at
stræbe for; at Grundlønningerne højnedes.
Af Regnskaberne fremgik bl. a., at Lo
komotivmændenes Kategoriafdeling i 1923
havde, ydet tyske Lokomotivmænd stor
Hjælp, at samme Katego1i havde anvendt
248 300 000 østrigske Kr. til et Rekreations
hjem.
Medlemmerne var fordelte i 223 Afde
linger eller Underafdelinger, der i de for
skellige Landsdele fordeler sig sa.aledes:
Wien 31, Nedreøstrig 76, Karnten 11, Øvreøstrig 27, Salzbu:cg 13, Steier.mark 34,
Tyrol 20, Vorarlber.g. 6, Burgenland 5.
Kongressen vedtog, at Kontingentet
skulde forhøjes, hvorhos den af Central
organisationen drev�e »Begravelseshjæl
peka.sse� samtidig satte sine Takster for
Ydelser tilsvarende op.
Den afgaaende Formand, Lokomotivfører J. Smeykal, genvalgtes uden Modkandidat og under stærkt Bifald. Paa en
kelte Undta,gelser næ1·, var Valgene af de
øvrige 14 Medlemmer af u entralledelse11
ligeledes Genvalg. •,
Møderne forløb i udmærirnt Ro og Or
den, alle Delegerede· gjorde Indtryk af at
være velskolede Organisationsfolk. Der
opstod ikke om noget af Dagsordenens
mange Punkter hidsig Diskussion. Orga
nisa,tionen driver· og'saa kooperativ Virk
somhed, dog under saadanne Former, at
Afdelingerne rundt i Landet kan samar
bejde med andre lokale kooperative Fore
tagender. Sa.aledes havde Jernbanemæn
denes og Arbejdernes Brugsforeninger i
Byen Salzburg i F�llesskab startet og
bygget et mægtigt, tip top moderne, Bage-
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ri, hvorfra Medlemmer i Landsdelen Salz
burg - ca. 30 000 i Tal - forsynedes med
Brød. De samme to Interessenter havde
ligeledes startet en Bank for Salzburg og
Opland. Formanden for Foretagenderne,
Hr. Lokomotivfører Kleck, var saa elsk
værdig, under vort korte Ophold i Salz
burg paa Hjemrejsen, at vise os en Del af
de derværende Foretagender. Det var et
Besøg, der maatte aftvinge Beskueren Re
spekt.
Sluttelig skal blot meddeles, at det un
der 'Kongressen oplystes, at Internationale
Transportarbejdeforbund i 1922 havde
modtaget Indmeldelse af 8 nye Organisa
tioner, i 1923 af 13 Org. I. T. F. omfatter
nu Organis ationer fra ialt 28 Lande deriblandt baade ydamerika., Asien ocr
Australien - med ialt 2 500 000 Medlem
mer.
E. K. - R. L.

DE TYSKE RIGSBANERS NYERE
OVERHEDER
TENDERLOKOMOTIVER
Vecl Ollo

Be"'lil-e11.

Tenderlokomoliver af flere forskellige Ty
per har gennem mange Aar fundet udstrakt
Anvendelse paa forskellige tyske Jernbanelinier.
I »Hanomag achtrichten« har Ingeniør W.
Hubert, Hannover skrevet en Artikel om de ty
ske Rig baners nyere Overheder-Tenderlokomo
tiver, og som vi i det følgende skal gengive.
Faa Aar efter Indførelsen af Overheder-Lo
komotiver v d de tidligere preussiske Statsba
ner (1897) blev allerede de første Overheder
Tenderlokomotiver anskaffet, nemlig 2 Stk. 2 B
Tenderlokomotiver, Litra T 5, til Berlins For
stadstrafik, a f hvilke det ene var udstillet i Pa
ris i Aaret 1900. Allerede 1902 fulgte fire 1 C
Tenderlokomotiver (senere Litra T 12) ligeledes
for Berlin, og som fra 1905 blev anskaffet meget
talrigt (554 tk.). I 1905 blev ligeledes det
første E-Tenderlokomotiv, Litra T 16, (se Fig.
1) sat i Drift for 8 vær Godstogstjeneste, og dette
traadte i s ledet for de indtil 1902 anskaffede
E-Tenderlokomotiver for mættet Damp af Ha
gans Konstruktion (Litra T 13 og T 15). Disse
Maskiner, Litra T 16, viste sig ved indgaaende
Prøvekørsler meget tilfredsstillende og gav ud
om Følge heraf er denmærkede Resultater.

ne Type nu med faa Afbrydelser blevet an
skaffet gennem mere end 1 Aar, men har imid
lertid i dette Tidsrum gennemgaaet en hel Ræk-
ke konstruktive Ændringer. Ved Ombygning
af de ældre Overhederkonstruktioner og Ind- ·
bygning af moderne Forvarmerindretninger
blev ogsaa de ældre Litra T 16 Lokomotiver
udrustet mere økonomisk og ydedygtig, saaledes
at der nu findes en anselig Park af disse Ma
skiner, som overalt bar vist sig lige gode.
T 16 Lokomotivet bar 5 koblede Aksler (Fig.
1), hvoraf den midterste tjener som Drivaksel.
Indstillingen ved Bevægelsen gennem Kurver
opnaas ved at l;egge Endeakslerne bar en Side
forskydelighed paa 26 mm, medens de midter
ste Hjulsæt er faste. Førerhuset har som ved
alle nyere Rigsbanelokomotiver siden 1921 faaet
en særlig Ventilationsbygning paa Taget med
talrige Luftklapper, medens som bekendt ældre
Lokomotiver var forsynet med et Dobbeltlag
med Luftaabninger. Kedlen svarer til de preus
sili ke tals baners Normaltype. Langkedlen er
s ammensat af to Bælter og til det bageste slut
ter sig Fyrkassen, bvis øverste Del har samme
Runding, medens Røgkammeret, som er af stør
re Diameter, med en Vinkelring er forbundet
med det forreste Kedelbælte. Fyrkassens Bag
væg, Dørpladen, er bygget skraa. For at opnaa
en fyldestgørende Udvaskning er der sørget for
Anbringelsen af talrige Udvaskeaabninger. tor
rør overhederen er af normal Type. Rammen
er frems tillet som Pladeramme, der er afstivet
med talrige Dragere og Tværstivere. Fjedre
ne ligger under Aksellagerne og er ens. Den
første og anden saavelsom den fjerde og femte
Aksel
• er forbunden med Balancer.
Cylindrene er støbte sammen med Gliderne.
Disse er Normal-Slempelglidere, som bevæges
af en Heusinger-Styring. Smøringen af Cy
lindre og Glidere sker ved en Smørepumpe med
synlig Oliebeholdning. For Kørsel under Af
spærring har hver Cylinder en Ventil-Trykud
ligner og desuden ved Indstrømningen en Snøf
teventil. Lufttrykbremsen, Model Knorr, virker
med 8 Bremseklodser paa de tre midterste Hjul,
saaledes at 71 pCt. af Adbæsionsvægten kan
bremses. Endvidere kan denne Bremse betje
nes ved Hjælp af den almindelige Vægtstangs
Haandbremse, som er anbragt paa Bagsiden af
Førerhuset. Lokomotivet er forsynet med en
Spildedampsforvarme� af Knorr's Normaltype
og af Hensyn til Vandkasserne ved Kedlens Si
der er den anbragt paa Langkedler paa Fyr
bøderens Side. Forvarmeren opvarmes dels af
Spildedampen fra Cylindrene dels af Luft- og
Fødepumpens Spildedamp. Den paa det for
reste Kedelbælte anbragte Fødedorn indeholder
en Slamudskiller af Vinkelristestænger, som nu
anbringes paa alle nye Lokomotiver til Rigs-
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Fig. J.

De ty ke Rig baners E Godstog -Lokomotiv med o,·erheclel Damp, Litra Gt. 55.17 (T. 16).
Bygget af Hanoma_q, Hannover-Linden, 192�.

j er11bao erne. 'l'il Kedlens Fødning tjener en
Jnj ktor til højre og lil ven tr en tempel
pumpe, om hver har en Yde vn af 250 1 pr.
Minut. vfryklufl and sprederen ander i begge
Kc rs elsrelning r foran de lo [ ne sle Hjulsæt.
De f 0 rresle og bage Ille Hjul. æt har en' særlig .
Indr tning lil Fugtning a[ p I rkl'an. en . Da
Lokomotiverne og aa bliver b poytt de Lil Peronlrafik paa Bjergstrækninger er de forsy
nede med Dampvarmeindretning. De øvri A'P

Fig. 2.

1i DEN DE

fndr lni11ger svarer lil <l tidligere preu i. ke
Stal baner provede lormaler.
Fra langt senere Tid, nemlig fra Aarene
1913-1/4- lammer .dka l t til et J D l Tender
lokomotiv, Litra T 14- (Fig. 2), som før. l hoved
sagelig var lænkt an ven H il den foroged
God trafik paa Berlin H.ingbane, men har vist
,,ig aa god og aa paa trækning n, at denne
·r� pe blev a, skaffet meget lalrigt og iden 1919
biiver byggel i for tærket -Porm som Litra T lli

De tyske Rigsbaners 1 D 1 God tog -Tenderlokomotiv med Overbeder, Litra Gl. 46.17 (T. 14).
I øndags-Persontrafik paa B erlins Bybane.
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hold vi For tørrelsen af Vaudka serne paa i
den indtil Profillini n gjort ikke uvæsentligt
. tørre end ved de ældre T 14 Lokomotiver. (14mocl 11 m3 Vand og 4-,5 mod 4- t Kul) B m r
kel. esværclig ved cl nne Type er B ligg nheden
af pilcleclampsfoJ'\'arm ren tva�r under den
forre ·t D I af Langkedlen. De pecielle ] ncl ret
ninger varer som ticllige1·I' nævnt til T 16 Lo
komolivern .
En fuld L·, ,ndig Nyfremkom t paa de tyske
Rig.·baner · Omraad er l E 1 Overheder-Gods
togs-Tenderlokomotivet T 20 eller som det efte1·
den nye Rigsbanebetegnel c hedder »GL 57.1 «.
( l•'ig. 4 og 5.) Ogsaa denne Type har s0 m de
fle -te Nyudka L . in Forhistorie, om her k rt.
skal benvi es Lil.

(se Fig. 3). Den har vi t sig som n udmær
k L og al idig anvendelig Type ikk alone i
svær God tog tjene. te men og aa f. Ek . i on
dag·-P[' r ontrafiken paa Berlin Byban (Fi .
2) saavel om for Persontog paa Bjerg tr knin
ger. .D nne Type har den tor F rclel frem
for d n ovenfor b skr vno Litra T 16, at cl n
har n for-re te og bag t Lobeak el. . om o,· 1·
Lager Lede!. en i Kurv r og afla t r den forre le
I'obbelak ·el ,med n d r ved E LokomoliYerne
. aavel om rnd Litra T 16 og ved de i DriY
værket omtrent ens Litra G 10 (5 kohl de Gods
tog loko. med Tendel') blev iaglta L en Skal'p
. lidning af cle . idefor. kydelige bage te Hjul. æt.
I ]i ig. 3 e den ny te Form af T 1'11 Loko
m tivet. som ligelede er forsyn t m cl all N.\ ' -

•

Pig. 3.

.

De tyske Rig banet" I I) 1 (; od tog -Tend dokomoliv med Overheder, Litra Gl. 46.17 (T. 14 ').
Bygget ar Hanomag, .Ham1over-Linden 1923.

.

hed r·, som Slaniudskillel' i den forreste Dom
og pild dampsforvann r.
'
Litra T 14,'
dru. tniug, af hvilken Type
Lokomolivfabl'iken i 1-lannover i den »idste Tid
har I vI' l"PL et stort Antal, svarer i del store
og hele til Litra T IH. Kørslen grnnem Kun·cr
helt n d til en Radius af IAO 111 opnaas, som
ovenfor nævnt, rnd Anorclninge11 af pn f ti LTN,tl'
og bage Le LøbeaksPI i ScNligc Ledetl'uckel'. amt
,·ed ,' rngercdrejning af det andPL og tredie T-ljul
. æts porkra11se. I rivnl'rket s,·ar,.r i Konslnil Lion aavel. om i Præ ·talicnsev1w Lil de be
kendte D Overhed r God,., logslokomoLiver Litra
G '
om mel Litrn 'l' 16 kan Cylindrene ud
veksl(' s. Den .tredie ko lede Aksel 1· Drivak:,;el.
Normal-, tp mpelglid ren er 220 mm i Diam. og
bevæge a[ en Heu inger tyring o'
!- tilladp1·
Fyldning r a[ fra 20 til 76 1 ,ct. i l;cgge Kor
se! retninger. Forraad ne af Kul og Vand er
ved Indbygningen af uppleringska er, hen-

.

,,

Halber ·taclt-Blank nburg

.Jernbane cl ·kab

(i Harzen), som paa Grund af sine vansk lige

Strækningsfol'holcl er en a[ Ty:·kland inlere sanle IP . P l'ivatl:aner og har haft den før te
Abt' ke Tandhjul·. trækning (paa de tærke
Sti nin el" kund t Tandhjul paa Lokomotivet
Ll'inge i lndgrI' b med en mellem kinnor1w
liggpnde Tand Lang), denne Privatbane anstil
lede i Aarene 1920-21 F r 1,w med t sæl"ligl
snert I 1� I Lokomotiv paa den Del af træk
ningen, . om 111 cl en Ligunig af 60 : 1000 kun
havd været befaret a[ 'l'andhjulslokomotivel'.
Lokomotivet havde ingen Tandhjul og var l yg
get af Borzig i Berlin. Di . e For og faldt saa
heldigt ud at Jel'n.hanc Centralamtet !·lev op
rml'rk."l om paa den her anvendte Maskintype, cl
I 8 I Tenderlokomotiv, og elv an tillI'de iud
gaaende F'orso, med delte Lokomotiv, cm snart
gennem Firmaet Bor ig førte til Konstruktionen
af T 20 Lokomotivet. Der opstod en med Hen-
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�yn til Præstation evne og Økonomi værdifuld
Lokomotivtype, om efter stedfundne Prøvekørs
ler paa forskellige af de tyske Rig baners Tand
hjul trækninger meget vel er i tand til at yde
rundt 50 pCt. mere end de hidtil anvendte Tand
hjul -Lokomotiver og under væsentlig Forkort
ning af Køretiden og ringere Drift forbrug for
den givne Nytteydelse. Hovedhensigten med de
nye T 20 Lokomotiver skal dog ogsaa bestaa
deri at fungere som Skydelokomotiver paa Ho
vedlinier med vanskelige Strækningsforhold og
slæbe de sværeste Laster indtil Grænsen for de
forhaandenværende Koblinger Trækpaavirk
ningsevne. Saaledes blev de fleste af de af
Hanomag (Lokomotivfabriken i Hannover)· le
verede T 20 Lokomotiver, som blev sat i Drift
i Begyndelsen a[ Oktober overgivet til Rigsjern-

Fig. 4.

Del er Fyrkassens Bagvæg skraa. Den ind
vendige Fyrkasse er anbragt nedenfra og med
en meget tærk Bundring med en Hældning
af 1 : 15 forbunden med den udvendige Fyrkase. Den amme Hældning har Fyrkass dækket
bagud af Hensyn til, at Lokomotivet skal køre
paa Strækninger med Stigninger af 1 : 1000.
Af samme Grund er paa Kedlen anbragt to
ærlig lang Vandstand glas forsynet med til
svarende Mærker for lave te Vandstand for
Kørsel i begge Retninger paa lige Bane, Stig
ning eller ]i ald. Ristens Midterparti er Vippe
rist, der betjenes fra Førerhuset ved Hjælp af
Spindel og Haandhjul. Kedlen r forsynet med
Lorrørsoverheder af normal Type med fire
Rækker Røgrør og 62,5 m� Hedeflade. Af Hen
syn til de stærke Svingninger i Vancloverflacleu

De l)'ske Slalsbancrs 1 E 1 Godslogi; -Tenderlokornoliv merl Ovcrhecit'r, LiLrn. GL. G7.18 {T 20).
Byggel af JTarwma.lJ, Hannover-Linrle11 1923 . .

bane Direktionen i Erfurt Jor dens Strækning
Arnstaclt-Oberhof-Suhl-Meiningen, som k·an
opvise vedvarende Stigninger paa 20 : 1000. An
dre Lokomotiver af denne Type løber i Rig Direktionsornraaderne
jernbane
Dresden,
Frankfurt, Mi:inster og Stuttgart. Lokomotivets
Hovedmaal finde
Sammenstillingen i lut
ningen af Artiklen.
Den meget store Kedel har en indvendi.;
Diam. af 1 "60 mm og Midten ligger 3100 mm
over Skinnetop, hvorved Skor ten, Dom og
Sanclka e er stærkt begrænsede af Profilen og
har faaet en overordentlig flad Form. Lang
kedlen bestaar af eet 20 mm tykt Bælte, som
ved en stærk Dobbeltla kenitning er samlet a.f
to Halvdele, en Form som her for første Gang
er udført i Tyskland. Fyrka sen gaar ved
iderne udenfor Rammen, paa hvilken den tø
ter sig paa stærke Glidesko og Slingerstykker.
Med Undtagelse af en mindre lodret øverste

grundet paa Kørslen i de ovennævnte .._ lignin
ger bliver Friskelampen tagel [ra den paa Mid
ten af Langkecllen siddende Regulatordorn. Paa
den forreste Del af Kedlen sidder som ogsaa.
paa Litra T 14 1 og T 16 saavelsom alle nyere
leverede Rigsbane-Lokomotiver en anden Dorn
en saakalclt Fødedorn, som gennem en stor Aab
ning indeholder en I L tilgængelig Slamudskiller
Denne bestaar hovedsagelig af risteformede
Vinkeljern, om ligger i flere Lag over hveran
dre, og fra den foroven i Domen siddende Føde
ventil strømmer da Fødevandet gennem brede
Aabninger og et med Huller forsynet Ringrør
og risler ned over Slamudskilleren, hvor det ved
sin Opvarmning af ætter Kedelstensdannelser
ne. Fødevandet bliver da ledet nedefter omkring
Rørene, hvor det endnu medførte lam bliver
afsat i en Slamsamler, som kan tømmes ved
Hjælp af en særlig konstrueret Slamglider, der
kan betjenes ved Hjælp af et paa Siden af

176

'DANSK fQKOMOTIV7'iDENDE
Rammen anbragt Haandtag. Ogsaa andre end
den her beskrevne Slamudskiller er for øgsvi s
kommen til Anvendel e, dog bliver Udførelsen
med Vinkelri. te efter de stedfundne Forsøg næ
sten udelukkende anvendt.
Det meget rummelige Høgkammer har en
indvendig Diam. af 1900 mm og slutter sig glat
til Langkedlen. Det indeholder en af to Halv
dele be taaende kurvformet Gnistfanger, som er
anbragt drejelig paa Udgangsrøret. En Jyhed
er Anordnhigell af en selvvirkende Snøfteven
lil, fælles for begge Cylindre og anbragt paa
Overhedel."ens Kammer for mættet Damp. Denne
Ventil lukkes af den ved Aabninge11 af Regula
toren ind. trommende Damp og falder ved sin

tet i Berlin er Skorstenen ved en Del af disse
Lokomotiver bleven fremstillet særlig vid, 5 7
mod 500 mm, paa det snevrest
ted og under
samtidig Udvidel e af Udgang ·hættens Dybde
beliggenhed, hvilket navnlig har resulteret i en
Formindskelse af Modtrykket.
korstenen bar
eu øverste aftagelig Del.
Kedlens Anbringelse ker foran ved et sær
ligt ogsaa som Røgkammerdrager fremstillet
tyKk Staalstøbegods, som amtidig danner
Cylinderafstivning, paa Siderne hviler Fyrkas
sen paa Glidesko og Langkecllen støtter sig yder
ligere paa to Plader paa Rammerne. Kedlens
Fødning sker til højre ved en Injektor og til
ven tre ved en Stempelpum1 e hver efter or-

•

Fig. 5.

De ty ke Rig baner.· l E L Godslogs-Tenclorlokomoliv med Overheder, Litra Gt. 57. 18 (T 20).
Bygget af Ha'ltoma_q, Hannover-Linclen 1923.

egen 'l'yngde i aaben Stilling, naar Regulatoren
lukkes. Ved Kør° el under Afspærring gennem
strømmer den gennem Cylindrene indsugende
Luft Overhederen, afkøler denne og bliver elv
tilført Cylindrene i forvarmet Tilstand.
Sikkerhedsventilerne er af Typen Pop og
kan løft s ved et Traadtræk fra Førerhuset. De
rr anbragt noget til Siden paa Fyrkassen og
saaledes regulerede, at den ene Ventil blæser
af ved 14, Atm: Tryk, medens den anden først
træder i Virksomhed ved en eventuelt yderli
gere Stigning af Trykket.
Særlig Opmærksomhed fortjener Udførelsen
af Skorstenen. Denne har dobbelte Vægge, og
det herved opstaaede ringformede RuIQ. tjener
som Lyddæmper for Modtryksbremsen, som se
nere skal beskrives. Efter de nyeste Forsøg
med Udgangshætter ved Jernbane-Centralam-

maltype og med en Ydeevne pr. Minut af 250 l.
Dampfløjten er af Hen yn Lil den begræn ede
Profil anbracrt liggende. Spildedampen fra beg
ge do til højre for Røgkammeret anbragte To
trins Luftpumper samt Spildedampen fra Føde
pumpen bliver forenet tilført den tværs und,r
.Kedlen anbragte Forvarmer og Fortætningsvandet fra denne pildedamsl dni ng bliver gen
nem særlige Rørledninger l det til Sporkran
sene paa begge Løboak lerne, hvor ved man und
gik en særlig Indretoing til Fugtning af Spor
kransene.
Forsøgsvis blev ved et af Lokomotiverne
Forvarmeren anbragt paa tvær i den øverste
forreste Del af Røgkammeret, hvilket havde
følgende Grunde:
Ved den sædvanlige Anbringelse af Forvar
meren under Kedlen er denne med Hensyn til
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Rensningen let tilgængelig, men meget vanske
lig at tage ned for Jernbaneværkstederne, som
ikke har nogen særlig Indretning hertil. Denne
Ulempe kulde ved ovennævnte Anordning und
gaas. Men samtidig kulde og aa forsøges at
lede det fra Forvarmeren strømmende pildc
vand, der hidtil var løbet direkte ned paa Ba
nelinien, tilbage til Vandbeholderen ved sit eg;-it
Fald, og efter at have pa · erel en Olieudsj<il
ler. Herved lovede man sig en mærkbar Vand
te parelse. Foreløbig er det blevet det nævnte
Forsøg, om Anbringe! en af Forvarmeren i
Røgkammerel bliver til ormallype er ndn11
ikke afgjort.
Blæseren er saaledes indrettet, at den alt
efter Haandhjulets tilling i Førerhuset selv
virkende fungerer eller ved Haanden kan hen
holdsvis aatnes eller lukke . Til denne er am
tidig ved ærlige Haner forbunden en Sodud
blæsningsindretning. Hele Anlæget kan lige
saavel som Dampledningerne til Føde- og Luft
pumperne afspærres ved en paa Siden af Do
men anbragt Ventil, hvilket muliggør et Efter
syn af de nævnte Ledningers Haner og Ven
tiler under Driften.
Rammerne er fr mslillet om Barrerammf'r
af val ede Plader med en Tykkelse af 100 mm
og rundt 15 m Længde. Til Bearbejdningen af
saadanne store Materialer 1: e høves naturligvi.
ogsaa tilsvarende Værktøjsmaskiner, og da i
Fremtiden endnu større Typer end den fore
liggende vil komme i Betragtning af de ty. ke
Rigsi:aner, saa har tokomotivfabriken i Han
nover ved Anskaffelsen af overordentlig store
Rammefræsema kiner sal sig i Stand til at kun
de opfylde alle ventede Krav til Ydedygtighetl.
Paa en saadan Fræsema kine kan samtidig paa
flere Steder l:earl:ejdes hgge en Barreramme.
Rammevanger eller en hel Stabel Pladeram
mer. Tilsvarende -dis e Maskiners tørrelse er
allerede opstillet el stort Antal Bore- og Høvle
maskiner, saa at Hanomags Rammeværks led
tør betegnes som møn tergyligt.
Før. t i den nyere Tid, nemlig ved Indførel
sen af 1 E Standard-Godstogslokomotivet Litra
G 12, i Aaret 1912 er de tyske Rigsbaner, i det
mindste hvad Omraadet Preussen-Res en an
gaar, efter en tørre Maale tok gaaet over til.
Barrerammer, meden f. Eks. Bajern langt tid
ligere er gaael til denne Indførelse. Grundene
hertil er af forskellig Art. Foruden den bedre
Tilgængelighed og Oversigtl:arbed af alle de ind
vendig liggende Dele ved Barreammen l::liver i
Almindelighed fremhævet dennes l:edre Vedlige
holdelse mulighed i Driften. En yhed er de
talrige af Staalstøbegods frem tillede Forbin
delser eller Traverser, som tjener til Afstivning
af Rammerne ved Røgkammeret, under Fyrkas
sen, over Løbeakslerne· og mellem anden Koh-

belaksel og Drivak el. Afslutningen af Ram
merne danne foran og bagved af de meget kn: f
lige Pufferplanker, paa hvilke der er anln·agl
Hy terpuffere efter de tyske Hig l:aners nyeste
Model.
Aftalanceringen a[ Bærefjedrene er Yed
Driv- og Kobbelakslerne an�ragl under di ,e,
men ved Løl:eakslerne over disse paa Gru ncl af
den store , ideforskyclelighecl og med særlige
Styr for Fjedel'sløllern (' . Afbalanceringen sker
i to Grupper, ·aaledes at den forreste Løbeakels, og de tre forreste koiJlede Ak. ler Fjedre
med en Halan ·e er forbunden med Legge de bag-
e te ko'._ lede Akslers - og den l:agesle Løbe
aksels Fjedre, hvorved en Tværafbalancering ik
ke er nødvendig. Alle Bærefjedrene er af samme
tyrke, saa der og aa her er gjort el kl'irlt
til Normaliseringen af Lokomotivets Dele.
Som tidligere nævnt er Løbeakslerne indret
tet Lil med Lethed at køre gennrm Kurver med
en Radius helt ned til 140 m og kan herved
forskydes 125 mm til Siden, hvilket er opnaa,,t
ved Anordningen af løbeaksleme i en Kraus
Trllck sammen med den hosliggende Kobl::l-'1aksel. Denne kan bevæge sig 20 mm til ltVf'l'
Side. Den første og bageste Ko'.Jtelak el er fuld
stændig en og kan altsaa udveksles med hin
anden. Ak. ellagerne har særligt sikrede Aksel
kilemc.ttriker og eftel' Fjernelsen af Forbin
clelsesstykk t let udtag 1 ige Under lagere med
ærlige Smørerør. Foruden den førnævnte For
anstaltning til let Pas age gennem Kurver er i
samme Øjemed Sporkran. ene paa DriYhjulene
drejet 15 mm svagere.
(Fortsættes.)

Hr. Redaktør!

I det sid te Nr. af »Dansk Lokomotiv Ti
dende« ser jeg.
al lokomctidyrbøderne i Næst
T
ved E. C. \ edstrup, C. C. Larsen, R. V. S.
Jaco sen og V. T. Thomsen ikke mere skal
fungere som H.angerførere, jeg vil derfor tilla
de mig at forespørge, om dis e Plad er saa
skal I esættes med Lokomotivførere, eller hvor
ledes denne Meddele]
e skal forstaas. Da der
•
er flere, som er interesserede, bedes De be vare
pørg maalet i næ le Nr. af »D. L. T.•.
:Med Hilsen
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J. Milne.
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I den Meddelelse under »Personalia«, som
fandtes i Bladet sid te Gang, angaaende oven
nævnte Spørgsmaal taar ordret: »Den Loko
motivfiyrbøderne (Navnene) tildelte Funktion
som Rangerførere betragtes som bortfalden
· (under 17-6-24) ved æstved Maskindepot
Overgang fra Rangerdepot til Liniedepot«.
Hr. Milne vilde sikkert, naar han havde
læst med Eftertanke, kunde have fundet ud af
den Baade, Meddelelsen øjesynligt er blevet
for ham. For det første staar der ikke, al de
ikke skal fungere mere som Rangerførere, de_t
staar der ikke et Ord om, der er sandsynlig
vis intel li.l Hinder herfor, i Meddelelsen lig
ger kun del, scm er gældende for alle
andre Liniedepoter, at del er de paa Depotet
værende Lokomotivfyrbøderes Anciennitet, der
bliver afgørende for, hvon•id.t de s1rnl rangere
eller ikke, for det andet opslaas Pladser som
Rangerførere ikke for Liniedepoternes Vedkom
mende. Det vilde være mærkeligt, om der for
Jæstved
Depot skulde være en anden Ordning
L
gæld.ende end for det øvrige Land.
Naar Hr. Milne's Fantasi endvidere beskæf
tiger sig med, at der i Meddelelsen skulde lig
ge det, al Pladserne skulde besættes nied Lo
.komc-tivførere, maa vi antage, at han, som ellers
• synes at følge godt med, ikke er synderlig orien
teret, trods det, at der her i Bladet har været
optrykt Protokol angaaende denne Sag.
elv
om der er ket et Mini terskifte, vilde denne
Opgaves Løsning ikke være gaaet saa glat og
saa stille af, at Medlemmerne først vilde have
erfaret det geni�em en Personaliameddelelse.
Der er som sagt kun ket det, at. æslved
Depot er blevet Liniedepot, og derfor er under
kastet samme Regler som alle andre LiniedeRed.
poter.

1i DEN DE

har frem at Krav derom, maa derfor snarest
fremsende den i dette Øjemed bestemte Be
gæri ngsl:lanket i udfyldt tand.
Efter clen 25. Juli d. A. vil det være for
sent.
DØDSFALD

Lokomotivfører R. C. Bendixen, Østerbro,
afgik ved Døden den 11. Juni. Begravelsen
fandt Sted Søndag den 15. Juni paa.Vestre
Kirkegaard. Afdøde fulgtes til Graven af et
stort Følge fra begge Afdelinger af D. L. F.
foruden Slægt og Venner.
Ved Graven bragte Organisationens For
mand Afdøde en Hil en og et Farvel fra Or
gani ationen, og mindede om, at vi for 1 1 /,
Maaned siden, havde den Glæde at have Ben
dixen i blandt os; han var en Pryd for sin
Stand, og han havde kun Venner.
Ære være hans Minde.
C. H. Malling.

JERNBANEFORENINGEN

har fcrnylig afholdt Delegeretmøde, paa hvil
ket bl. a. reslu ttede · at forhøje
• Medlemskon
tingentet, tillige l·evilgede Delegeretmødet 3 000
l(r. til Formanden, Hr. Kontrolør Ohmeyer,
for vel udf:ørt Arl::ejde i det forløtne Aar.

.

DANSK JERNBANE FORBUND

afholdt i forrige Maaned Kongres, paa hvilken
bl. a. l::esluttedes at sanktionere et Beløb pfla
5 000 Kr. Forbundets Hovedbestyrelse havde
givet til Socialdemokratiets Agitationsfond,
endvidere bevilgedes 5 000 Kr. til Anvendelse i
de kommende 2 Aar i samme Øjemed og ende
lig forhøjedes Forretningsførerens Løn til
3 000 Kr.

I ANLEDNING AF

den i Dansk Lokomotiv Tidende optagne Ar
tikel »Slavefoged eller Foresat«, skal man op
lyse, at beµieldte Artikel maa staa for Ind
senderens egen Regning, da Lokomotivfører
Afdelingen ikke forud har været bekendt med
Artiklens Fremkomst.
C. H. Malling, Afd. Fmcl., Ø. terbro.

SYGEKASSEN

Der er vist ingen af Bladets Læsere, der
har tvivlet om, at bemeldte Artikel stod for
Indsenderens Regning, hvorfor en Understreg
ning heraf maa anses for unødvendig.

Red.

BOLIGSAGEN

Generaldirektoratet meddeler, at der ikke
vil blive taget Hensyn til Begæringer om Til
bagel::etaling af Husleje, om maatte fremkom
me senere end den 25. Juli d. A.
Tjenestemænd, som formener sig berettiget
til saadan Tilbagebetaling, men som endnu ikke

J ernbanelægc Paulli, Hellerup, er bortrejst
indtil 10. August cl. A. Hans Praksis varetages
af Læge Schiød.te, Margrethevej 28, Kons. Kl.
1-2 samt fra 20. Juli tillige af Læge Kubn,
Strandvej 1 5, Kons. Kl. 1-2.
Jernbanelæge, Frk. Reinhard er bortrejst i
August M aaned d. A. Hendes Praksis i nævn
te Tid rum varetages af Læge Fru Meisen,
Gothersgacle 1v9.
Kon ultationstid: 12 1/2-1¼.
Tlf.: Byen
6211.
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HJERTELIG TAK

Min hjerteligste Tak for al udvist Deltagelse
vP.rl min kære Mands Død og Begravelse. En
særlig Tak til Hr. Lillie for de mukke Ord
ved Graven og til de Afdl., om sendte Kranse.
Paa øns og egne Vegne

Elisabeth Bendixen.
•

En hjertelig Tak for udvi t Opmærksom
hed ved vort Sølvbryllup.

R. Sten:egaard og Hustru, Orehoved.

RETTELSE

I •Lok.Tid. « , :rr. 13, S. 162· 2. p., 6. L. f.
n. staar: •Disse !faskiner er endnu Banens
tolthed og benyttes af de Fagfolk . ... «, skal
selvfølgelig være beundres.

Overført fra D. S. & M. Ji'. til D. L V d.
1. Juli 1924: Lokfb. Aspr. K. II. Sivert. on,
Thisted og Lokfb.Aspr. N.T.Thorsten en, Ka
lundborg.

---

Udnærnelse fra 1-7-24:

Lokomotivfyrbøder A.P. C. Poulsen, Kbhvns
God bg, til Lokomotivfører i Tønder (min.
Udn.).
Lokomotivfyrbøder A. R. N. Han en, kel
de, til Lokomotivfører i Skjern (min. Udn.).
Lokomotivfyrbøder 0. G. Olsen, Struer, til
Lokomotivfører (Depotforstander) i Oddesund
Nord (min. Udn.).
Haandværker E. Jørgensen, Viborg, til Lo
komotivfyrbøder i Aalestrup.
Haandværker C. A. P. C. Madsen, E bjerg.
til Lokomotivfyrbøder i Vamdru1 .
Haandværker K. 0.Peter en, ' 'truer, til Lo
komotivfyrbøder i kelde.

Porflyllel. e frn. 1-7-24:

Lokomotivfører K. K. Rasmussen, Skjern.
efter Ansøgning til 8crnderborg.
Lokomotivfører C. A. Christenlien, Tønder,
til Esbjerg.
Lokomotivfyrbøder . f. Jen en. Aale ·trup.
efter An,øgning til truer.
Lokomotivfyrhoder A. H. Hans n, Vamdru:1,
rflp1• Ansøgning til Khhvm; Godsbg.
Lokomotivfyrbøder J. ·K.· · ielsen, Aarhus Ø.,
til .Aarhus H.

Nærværende Nummer er afleveret
paa Avispostkontoret den 22. Juli.
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"Vesterhus" Herreekvipering - 29, Istedgade 29
Alt i Herrelingeri til Dagens billiiste Priser.
Stort
Udvalg i Gummikravetøj.
•
Jernbanefunktionærer 6 pCt. Rabat.

AALBORG·· BRØNDUM· HOBRO
AKVAVffTER

R a te beta 1 in g.

For at-faa mit fine, danske Fod
tøj indført over hele Landet til
byder jeg alle indenfor Jern
baneetaten Herre-, Dame- og
Børnefodtøj til smaa PriEer paa
Ratebetaling. - Forlang Tilbud
paa hvad De ønsker.
J. Clemmensen, Karise.......,.
............._
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