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FORSKELLIGT 

I 1 l Di trikt er paa nkelte ar Kysl

bitnen 'lationer gennemført t Sy t 111, 

dci- kuld bidrn,ge til Togen tand nin" 

pan rcl.tr Sted pna tationen. D tte gen
n mf res paa den Mnade, at Lokomotivfø

reren pna 1 dgang tntionen underrett . 

om 'l'og t. Længde, hvilk t kan aflæse.· 

pnn tationen, hvorefter Lokomotivføre

ren paa cl tationer, hvor det er af Be

tydning, ::tt 'roget føre. fr m til det rette 

led, paa kilt kan læ. ig til. hv0r 

'l'oget kal tand e. Denne Maa<le at fan 

detl pørg maal ordnet pnn kn,n antao-r

lirr hlivc god nok, rnwr den tilprt,i::c TH1,a 

rn pra kti k faade; thi h ri mn n o-lcr der 

rn I el. - , i kal ,aaled 11cg paa, nl 

nrnn pii::t 'pringforhi tation ikke kan fan, 

:ie pna, , kiltene, anbragte om cl er p:w, 

, tnkittcl. cl r h gn 1· Perronen, id t dr 

skjule , nnar der er mange Monne ker, der 

,·cnter pn,a Tog t. 

] et man til igt r, at rna Tog nc an

bragt paa. del rigtige tcd ved Pcrronrn, 

ha,r det hidtil kortet n Del paR,, o-ru nclrt 

p11a at tationerne til yneladenclc ing n 
, om hel t egr b 1iar om det vent de "rogs 

Længde. Det kan aa lede paa n 1 cl

gn,ng tation blive hen til let til L komotiv

for r n at kør godt frem ved P non 'r
n , fordi Tog t r langt, men paa Vejen 

kan Lokomotivfører n ob rvere, at ocl-

ct, der kal med Toget, r an bra o-t paa 
cl t · dvanlig t d paa P n n n, om 

nanr Tog l cr af normal �ton· I ·e, og r�n 
Folgc af dette nmnglcnde ama rb .ide mel
lem l cfo-ang , lationcn og tation rnc pMt 

lneknin"'cn er, at Toget forsink s, fordi 

det paft Perronen R n bragl I d kal 

trnnsporl res læno-ere end trcngt noclv 11-

digl - for . an, Yidt Lokom tivf r ren da 

ikke for at undgaa unoclvcncli"' Forsinke!

. c. trod nmodningcn om at køre godl 

fr 111 bringer Toget lil tand ·ning, na. at 
1ocl t er udf r P11kvogncn. 

Vil man gcnnemf -r en prnkld, Ord

ning af clrtl 8porg.·111rull, er del ikke nok, 
al Lokomotivf rer og Togfor r arbejder 

snmmrn. , tnlinnrrnr pnn , 'lrækning rnc 

maa vn'rc undcrr rtlrl, ·lier cr tlcl l1 ·le 
0Jlk0l1, t. 

Den r 'de Prin'r betyder top«:. og det 

rLokomofiv[o1·ercn l ligl r treagere, nnar 

der pan, trækning n visrr sig rt rodt 

Flag - det kan d rfor ikk fon1ntlr , al 

der hlR,1Hll Lokomotivførerne er 11 .·lig 11-

dc 1isfornøjcl e med nv nd Le n,f den 

røde Fa rvc nart agt til alt. D t kundr 
næ ten ,c ud, som 1111111 vilde væ11n Lo

kom ti f rem til ikke at re pekterc den
n Farve - som, naar cl n anvende paa. 

Bancrn b lyder I◄ arc. 'l'il cl Admini-

lrati n�rni-cnd, orn ikke rigtig l'or, lnn r 

clrn Klage, vi lier vil frc111," tlr, men som 

v cl, at Lokomotivf 1rcrnc. lrnl slnnd c for 

t rødt Plag, i rødt I . igcr vi: Tag ud 

og e, hvori des det er ud lan". tr· k

ningen, og l vil faa at se: Ma s r af rørlc 
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'DANSKigKOMOTIVTiDENDE 

Ly�, af røde Farver, som ikke skal respek
ter<;ifi,. Og som Lokomotivføreren skal væn
ne. sig til at ignorere. Man leger snart 
agt .ined. ,den røde Farve, og denne Leg 

ma11,, br�nges til Ophør. 
Efterhaanden, som man har anskaffet 

tø1;re og større Draisiner, der ma.aske er 
vanskelige at bringe af Sporet, har man 
fundet P,aa at male disse med en knaldende 
rød Farve. Man _kan møde disse Appara
ter -baade paa dobbeltsporede og enkelt
sporede Baner, og Hensigten med den røde 
Farve, disse Køretøjer har faaot, er selv
følgelig den at paakalde Lokomotivføre
rens· Opmærksomhed og at gardere do · 
Mennesker, der er paa Køretøjet, pa� don· 
bedste Ma.ade. Men denne Sag har ogsaa 
en ,anden Side, og det er den, der vender 
mod Lokomotivføreren. Hor møder man 
J aa dobbeltsporet Bane et af di e flam
mende Uhyrer, 0g er Banen noget kurvet 
paa det Sted, Mødet ker kan man paa 
Afst&nd ikke se, paa hvilket Spor Køre
tøjet befinder sig. Er det paa dot mod
gaaende Spor, er det ganske unødvendigt 
ved denne røde FaJ.·ve at paakalde sig Lo
komotivførerens Opmærksomhed, og er 
det. paa samme Spor, kan cl l lade sig gøre 
paa P anden Maade, ond vod al male hele 
Køretøjet med en skrigende rod Farve. 
Det vil altsaa sige, at Lokomotivføreren 
efte1· Omstændighederne skal respekter 
den' røde Farve. L:i,d os faa disse Køre
tøjer malet om, og lad dem anvende den 
nødvendige Signalgivning, d. v. s. lad dem 
vise den røde Farve, det røde Lys til den 
Side, hvorfra en Fare kan true, og ikke 
til alle Sider, saaledes at der vises rødt 
til en Side, hvor det kun kan virke for
styrrende. 

Den røde Farve anvendes nu ogsaa i 
stor Udstrækning til Maling af Svellehu 'e 
o. s. v., altsaa Huse, der ligger lige op til
Sporet. Lokomotivføreren skal bringe �it
Tog til Standsning, naar der vises ham
et rødt Flag, 1/:i Meter stort, men dette
forhindrer altsaa ikke, at man knalder det
ene Hus op efter det andet lang Linien
og maler dette i de nydeligste røde Farver.

Lokomotivføreren kal vide Besked med 
hvilke der har Betydning, og hvilke ikke_: 
og det kan være vanskelig til. Tider oa en � , b 

skønne Dag sker � ejltagelson, og hvad 
saa? - Lad os bare sætte, at et 'l'og skal 
standses paa trækningen af en eller an
den Grund, og den Mand, der kal ·igna
lisere Standsningen, tilfældig har faaet ig 
anbragt med et rødJnal t Hus om Bag
grund - hvem kan da o :B laget? For
rnontl ig ingen; og hvem vil man rette Be
brnjdol en mod? elvføiaolig n1orl Baneaf
delingen, om saa ufor tandig tillader den 
røde Farves Anvende] e. - Det onder of
torhaanden mod, at Lokomoti vføreron kø
rnr rnollorn Masser af 1·ødo Hu o, røde 
Troljer oa Draisiner, o. a. rød mal do Ap
Jiara tor, aalede at·, han rnollorn 100 for
skelliere rødrnalode. Tin(T kn.l finde den 
e11e, han skal respektere. Den røde Farv� 
b r tatsbanerno rcspeldorc, og ikke an
vende cl n baado i Tide og tide. 

l l\fork so1· Lokomoti vføroron mango
røde Lys, han erfaringsma:s ig vod, han 
ikke skal respektere, fordi del ikke 01· Me
ningen, at de skal ses, men alligevel skin
ner det tydelig from. 

Hvorom alting er, lad os fan don røde 
Farve, det 1·ode Lys ro pektcrot paa Jen 
Maade, som sig hør og bor, .. tal · nge den-
110 .Farve '1clyder F-aro eller top, og lad 
os være fri f01· den letsindifT nvendelso 
af Farven, som for Tiden fi11der Sted -
der uvægerlig bidrnger til, at Lokomotiv
førernes l{o peld for don Farve, der be
tyder. »Stop«, formindskes. 

HASTl6HEDSNEDSÆTTELSER 

Gaar man tilbag· i Tiden, ca. 10 a 15 
\.ar, ,iar man ilde saa ofte udsat for 

don Kalamitet, som dot er for Lokomotiv
føreren, at møde do nu saa velkendte Tav
le1· med cle paamaledo Tal 15-25-30-45 
-60 og ,0 km i Timen. Ligesom der hel
ler ikke forud for hvor Tur kræ edes et
helt Studi urn af Liniens Til ·tand, hvilket•
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'DANSK fuKOMOTIV 1i DEN DE 

nu er en Nødvendig11ed, der om maJ1 vil 
gardere sig imod Overraskelser. Man kan 
ikke undlade i Tankerne at drage en Sam
menligning mellem Før og Nu, naar man 
søger en anta.gelig Forklaring paa de sted
findende Forhold. · Ganske vist har For
tiden jo Uheld og en enkelt Katastrofe at 
opvise, hvor Skylden for og Grunden til 
amme fra en Side søgtes lagt paa mang

lende For igtighed fra Baneafdelingen. 
Denne derimod søgte at ov rføre Skyld og 
Aarsag paa Solen, som smilende tog imod 
den. Forsigtighed er en Borgmesterdyd, 
siger et gammelt Ord. D t kunde dog 
vist med lige saa god Grund hedde en 
;i;Overbanemesterdyd«. Thi - skønt man 
som Lokomotivfører skal være blandt de 
sidste til at tilsidesætte Forsigtigheden, 
trods de Hindringer den i denne Forbin
delse foraarsager os, saa er der dog og
saa en Grænse i Anvendelsen af denne. 
De synes mig ( og mange med mig), at 
denne Grænse vist maa siges) at være 
naaet ved de hyppige Hastighedsnedsæt
telser helt ned til 15 km i Timen. Denne 

lutning kommer man ufravigelig til ved 
Sammenligningen mellem Før og Nu. 

Det er nok muligt, at den foran nævnte 
Katastrofe blev Anledningen til den nu 
saa vidt drevne Forsigtighed, der giver 

· sig Udslag i disse betydelige Ied ættelser
i Hastigheden, saa sna.rt der skal udføres
blot et mindre Arbejde i Sporet.

Man er klar over, at Arbejdsvilkaarene
for Baneafdelingen derved gøres i betyde
lig Grad lettere, idet noget af det ener
verende ved at arbejde under stort An
svarstryk derved tages bort. Det er vel
her, Hunden ligger begravet? Man er lige
ledes kla.r over, at Vejrligets og Natur
katastrofers Skadevirkninger paa J ernba
nelegemet paa Dæmninger og Broer kan
kræve den yderste Forsigtighedsanvendel
se med Hensyn til Toggangen. For den
Ting maa alle bøje sig. Men forud be
regnede planlagte og tilrettelagte Arbejder
kan ikke i alle Tilfælde sidestilles dermed.
Ogsaa Lokomotivførerne arbejd r under
Trykket af Ansvar, hvilket forøges i sam-

me Grad, som Linien gøres vanskelig at 
befare, det er jo ikke saalcdes, at 1{ ørepla
nen forandres, fordi Baneafdelingen etable
rer Langsomkør el. Hvad der tabes har,

maa søges vunden de1·. Ankomst og A•f� 
gang tiderne er de samme, selv om der er 
Langsomkørsel nok saa mange Steder paå 
samme Tid, og i den Retning er der vist 
sat Rekord paa den jyske Længdebane. 
Overdreven hyppig Hastighedsnedsættel0 

se og rettidig Togfremførelse er den van-
kelige Opgave, der gives Lokomotivføre

ren at løse. Dertil kommer, at man i Møl'
ke, hvor Tavlerne ikke ses, skal staa med 
en lang Erindringsliste i Hovedet. Her 
køres 15 km, her 25, der 30 og saa frem
deles hele Skalaen igennem. Der sker, 
som bekendt, ogsaa af og til Ting paa 
Maskinen, som kræver Lokomotivførerens . 
Opmærksomhed og Handling. Desuagtet 
er der jo faldet følelige Bøder af til Lo
komotivførere, der har overskredet de giv
ne stedlige Hastigheder. Var det ikke mu
ligt, at koncentrere Arbejdet i højere Grad 
end det sker, saaledes at et Arbejde fuld
føres og normal Hastighed optages, før 
10 andre Arbejder optages og kræver lige 
saa mange Hastighedsnedsættelser. Der 
er Stationer, som ca. 1 Aar har henligget 
færdige, men mangler stadigt Sikrings
anlæg, saa de som Følge deraf kun kan 
befares med en Hastighed af 45 km. Man 
har ikke Følelsen af, at maJl paa rette Sted 
er klar over, hvad- Indvirkning disse For
ho Id har paa Toggangen og det deraf fly
dende Merforbrug af Kul. Kunde dette 
diagrammæssig udregnes, vilde det omsat 
i danske Kroner alligevel nok forbavse. 

Der ligger et Banestykke mellem Fre
dericia og Pjedsted, som i lange Tider er. 
befaret med 45 km. At dette Forhold no
gensinde ændres, er der iqtet som tyder 
paa. I Anmærkningen til denne Hastig
hedsned ættelse taaJ.' der, at Sporet paa 
ine teder vasker. Det kan nu da allen

falds kun være i.Regnvejr. Men hvorfor 
gøres der saa intet for at rette Fejlen?, 
Blandt Lokomotivførerne gælder den Op
fattelse, at Sporet er for smalt, dera.f den 
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 

foleli"e Vibreren i Maski11e11 i vertikal 
Retning. 

pørgsma,alct Hastighedsnedsættelser 

bu nlc sikkert undcrgaa en Revision, og 

Dnnsk Lokomotivmands Forening intcrcs

scrc ·ig derfor. 

Aug. Andersen. 

Vi har tidligere hor i Bladet kritiseret 

Ha ·tighedsncd ·ættel orne, som de nu for•:-

ganr, og det er ikkert rigtigt, som HL 

Aug. An der en siger, at der maa være en 

Græn c for disse. - Det synes der irn id
lertid ikke at værn, Baneafdelingen eller 

Banetjenesten l1ar efterhaanden faa.et -frit 

Spil. Ganske vist finder der en, Art Fm·

handling Sted mellem Trafikinspektøren 

ng Baneingeniørnn for det Ornraade, hvnr 
dc1· skal ske en I-fastighedsnedsættel �e, 

sikkert altid med det Re u ltat, at Bann
rnanden løber af med Sejren. - Det var 

vistnok snart paa 'l'iden, at hele dette For

hold underkastedes en nøjere ndersøgf:ll

se, aaledes at Banemændene ikke hver 

Gang, der skal ske et Stykke Arbejde paa 

en Stn1:kning, faar Lov at sætte Hastig

heden ned. 
Red. 

STRUER 

raar i ældre Tider en Mand blev fmflyl
tet lil Struer, hed del ufravigelig, hvad har 
han S<iil lavet. Del var i lftnge Tider »Sihirien• 
for 'Maskinafdelingen og med Rette: Forholdcn0 
Yar ikke morsomme, og fra Aldministralioncns 
Side hlev der intet gjorl for al gøre dem mere 
tiltalende; noget saa nødvendigt som Klædc
ska.be fik vi først heroppe mange Aar cfler al 
alle andre Depot.er var komplet forsynet. 

Den eneste, der har gjort noget for Perso
na let rr Ingeniør Dorph, der lod indrette nye 
0pholdsYFCrcl er og et Vaskerum, der vi. t enrl
n11 sla.ar som Mønsler for andre Depoter, lig<'

sa.a skaffede han Bogskahe til Opholdsværel
serne. At det ikke lykkede D. at faa Perso
nalet til RI hlivc i Struer var ham sikkert rn 
Skuffelse, mrn drr var flere Grundr. der gjord" 
sig gælclrncle, snecielt ikke tjensflige. 

For Personalets Vedkommende var det sa'r
li�t at 8tr11er a.lticl fik clrt gamle Materiel at 
slaas med (f. Eks. de Misfostre af J Ma kiner), 

som Personalet stadig l1aaber maa blive hug
gel op for clc gamle Typer. 

elYe Tjenesten har der for i Tiden ikke 
vwret klaget over; Klimaet var barsk og Vin
teren kunde v,1:'re drøj at komme igenn m, dog 
var og er det egentlig kun Oddcsundt11rcne, 
Persona.let har klaget over, da Opholdet i Bli:est 
srlv om Sommeren er mere end ubrhageligt, 
men Kontor-Administrationen har a It id v,1:'ret 
aldele uforstaaende overfor Klagerne, selv lage 
derop en Dag i daarligt Vejr og ,føle« har al-
drig faldet nogen ind. 

Struer er endvidere det eneste tore Depot 
i hele Landet, der ikke har n »Gammelmands-
lur«, hvor ældre Førerr, hvis HelJJrccl er vrnk
kcl, dog kunde have en Chance for at køre 
deres Tid ud. 

Tid I igere spi Ilede det ikke saa slor Rulle, 
idet der ved det store Hc ervcpersomde rtllid 
kunde faas lidt ekstra Frihed, men el'lerhaan
clcn som mrlogene (Kreatureksporten) ho.ld; 
op og S[)C'l'ielt siden Hr. Sørensen har brgyndt 
sin Yelsignelse rige V.il'ksornhed og hans »Hak
kelse« Kørselsfordelinger ci· indført, :føle del 
mere og mere. 

Hertil kommer, at Prrsonalels KræEter og 
Hel bred under KrigP.n blev budt for meget. At 
vi heroppe havde mere Tjeneste end andre Ste
der kan maaske ikke siges, men intel Steds 
arbejdes der u ndcr aa ugunstige k I i mal i sko 
Forhold. 75 pCt. af kuets Dage er det Ve
stenvind, og den er altid . krap. orden- og 
Ø lenvindcn er heller ikke blid; sclvfol0·elig
sker det, at der er Sonde1wi ncl, men det er
meget sjældrnl. Hertil kommer, at hele træk
ningen Struer-Esbjerg. 14'7 k11t, r1· uden nogen
som helst naturlig Da!kn.ing, og Bakkerne er
ikke stejle nok til at Toget kan løbe ned ad
dem uden i sa.>rlig godt Vejr; drt vil all ·aa sige,
al hele Vrjen = 20 gamle danske ·!Vrn, skRl
Maskinrn arbejde med fuld Kraft.

Nogen som helst Hjrelp eller Sløtle fra Ad
mini.-lralioncns Side har vi aldrig faaet, Jige
saalidt som der er gjort nogcl for at gøre Op
holdet paa Maskinen en mule mere taaleligt; 
saavel G om D Maskinerne, maa kaldes J le 
Klasses Frysemaskiner, men trods det har det 
endnu ikke vrnret muligt at faa en mule Bag

sejl; derimod synes det at Hr. , ørcn.-cn har 
ment det rigtigst at gøre Tjenesten saa irri
terende og ubehagelig som mulig. Den siJ-
te Rekord er som bekendt rn »fast« Tur, der 
la.dig forandres i 70 Dage; Generaldirektoratet 

fandt drn jo rn Smule humoristisk, men ellers 
fuldt forsvarlig; sørgeligt at man ikke kan give 
dem en tilsvarende paa dere. Kontorer. 

At Per onalct ved truers afsides Belig-
genhed alJid maa regne, at 2 Dage af Ferien 
gaar tabt ved Rej en og dette gælder baade 
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'DANSK lQKOMOTIV 1i DEN DE 

:Mand og Kone, har Administrationen hellcl'
aldrig kunnet eller villet forsl,1a, ligesaa lidt ;cit 

truer indtager en ejendommelig Sær tilling 
som By, ,idet den 0r »Funktionærby«, ca. 75 pCt. 
af Indbyggerne el' Tjene temænd. Følgen er, 
al den er overordenllig vanskeligt, som R0gcl 
umuligt, al faa Børn a.11bragl i Lære, og li:o1.v0 
Børn i l ære i andre l3ycr er for dyr en Sport. 
Følgen er, al Foneld l'ene maa søge Lil By0r, 
der byder bedre Betingelser. 

For ]lusln10rnes \ edkommende h;u de man
gr og slol'e l\lladka. ser og drn fuldslamdige 
·1v1a ngel paa Fornøjelser, som SI l'uer byder paa.
Y:: rrel Hoveda.a1· agen Lil, al de er absolut l'je11dl
lige . lemte mod Byen. 

Af delte vil det mulig (orstaas, hvorfor 
Struer i saa mange Aar har været »Gennem
lob. depot« for hele Landet. I de enere Aar 
lia.r Forholdene bedret sig for Byens Vedkom
mende; Forretningerne er blevet slurre og 
bedre, og der er bygget et Biografteater, der 
slaar ovrr de flesle Byer ; men den afsides Be
liggen hecl kan ikke forandres; del naturlige \'il
de være, at Personalet i Struer fik nogle l)ago 
mere }'ermission end andre Steder. 

En Fordel har Byen dog fremfor alle an
dre, nemlig en eoeslaae11de sund og krafli� 
Luft, der har hjulpet mange, specielt Børn til 
al blive raske og kra(lige; men mod :I< olk mecl 
Anlrng for Gigt er den ikke blid. Omegnen et· 
- trods Manglen af Skov - ovel'ordentlig
smuk, men de fleste 11'1'ennesker intere sercr
sig nu ikke (or Naturforhold selv om de er
nok . aa rjendommelige.

\
!

iygo Gumlrl. 

Den ærede Indsender er ikke rigtig 
orienteret angaaende Anskaffelse af Bogskabe 
m. m., der skyldes Organisationens Arbejde.

Red. 

MELLEMSTILLING EN 

Da der fra Generaldirektoratet har været 
Forsla.g fremme om en Mellemstilling til de en 
Mands Letjenle Rangermaskiner saafremt Tra
fikministeren viste sig imødekommende overfor 
delte, ved vi jo alle, at Hr. Sleb.·ager viste sig 
afvi ·ende i Fjor Efleraar, men gav et svagt 
Løfte til næste Aar gennem ny Forhandling. 

Denne ny Forhandling vil dog ikke komme 
lil at foregaa med Hr. Sleb ager som Trafik
minister, men antagelig med Hr. Frii -Skalle. 

Hovedbestyrelsen sti li ede som bekendt For
slaget gennemført med Førere paa alle Ranger- · 
ma:kiner og motiverede dette med at Danmark 
var det eneste Land der endnu benyttede sig 

af Fyrbødere som Førere til Betjening af Ran
gerlokomoli ver uden al yde cl isse Vederlag for 
den ansvarsfulde tilling. Endvidere i Betrngl
ning af den Alder, de ældste Lokomol.ivfyrbo
dere ef terhaanden har faaet paa Gl'und af Spa
l'eaanden o. s. v. 

All ammen megel godt, m n lad o. 11(,Jre 
M dlemmernes Hedlcmmernes Mening om Ge
neraldirekloralcls For -lag Lil Mellemstillingen, 
0°· ln.d os liøre de Menne ·kers Mening, der slaar 
for Tu1· Lil denne maskerede } orfremrnel.·e. 

Jeg finder en Mellemslill i ng med Forn yt
lPlse kan rent pekuniært set ikke modtages i 
disse Tider, hvor Bolignuden stadig er del for
tvivlede Samfundc;. pørgsmaal. Hidtil har man 
kun været udsat for en Forflyllelse med For
fremmelse, m n Vedkommende slaar i delle 
Tilfælde for en ny Forfremme! e med Forflyt.
Leise efter et el ler Lo Aars Forløb, saa u uder 
di e Forhold kan en Mellemstilling ikke mod
lages af Medlemmerne. 

Vi lever ikke i Nomadernes Tid længere, 
hvor der i enhver Provinsby stod en Snes ny
lakerede Lejliglieder og ventede paa den til
f,l'ld ige Lejer. 

Vi kan ikke mod tage et urroga t som en 
Mellem Lilling byder, efter at vi er 15-16 Aar 
gn.rnle i Tjene ten. 

Medlemmerne bør holde paa, al Hovedbesty
relsen ikke kan modtage en Mellemslilling ·om 
Følge af den pekuniære Til ·ælning. En For
fremmelse med Forflytning i disse Tider kan 
ikke være mindre end det, der i Øjeblikket er 
bestaaende. - Jo færre Kia er, jo b cl.re, der 
er SpliLLelse nok. Naar man ret betragter Til
budet: Mellemstilling, er delte i sig selv smaa
ligt og fedtet. fan vil dermed tilbyde en Mand, 
der gør to Mands Arbejde, Fører- og Fyrbøder
Ljrneste, en Løn, der ligger lavere end paa den 
Ranger·maskine, der betjenes af to Mand, en 
Lokomotivfører og en Lokomotivfyrbøder, og 
saa byde denne Mand med Dobbeltpost en rin
gere Løn end Føreren paa den Lo Mands be-
1.iente Maskine.

Vi tilbyder at udføre vor Dobl-eltpost paa 
een Ma11ds betjente Rangerlokomotiver, men 
med den nugældende Førerforfremmelse, men 
skulle være enige om, at afslaa Mellem. Lil
lingen. 

Men for hver Dag der gaar, begaa. en 
skammelig Uret mod den gamle Fyrbøder, der 
slaar og si i der sig op i en u 11derord net till i ng, 
der burde være forbeholdt ham som Lokomo
tivfurer. 

ignrrl. 

Den ærede Indsender, der tidligere her i 
Bladet har faaet optaget en Artikel, i hvilken 
lian blæste en Fanfare, forel.i Socialdemokra-
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'DANSK lQKOMOTIV 1i DEN DE 

tiet var blevet Regeringsparti, og dermed syn
te at mene, at nu vilde det gaa i Stormskridt 
fremad, og at vi kun behøvede at trække 
Haanden ud, saa vilde det altsammen komme 
af sig selv - pecielt vedl·ør nde hans Kæp
h{l t - lokomotivførere paa alle Maskiner -
fordi han nu har per onlig Interesse i d tte 
_Spørgsmaal. Vi maalle den Gang gøre et For
søg ,paa at faa ham ned paa Jorden igen, et 
Forsøg, som imidlertid ikke synes at have baa
ret Frugt. 

, u er »Signa!« ude igen, og mener at 
Spørgsmaalet om Mellemstillingen pure maa 
afvises, og er for saa vidt i Overensstemmelse 
med den Holdning H. B. hidtil har indtaget i 
. denne Sag. Vi kan dog ikke undlade• at hen
lede Indsenderens Opmærksomhed paa, at der 
i de senere Aar ved Foreningens Arbejde er an
bragt mange Lokomotivførere saavel ;paa en
mandsbetjente som paa tomandsbetjente Ran
gerlokomotiver og at vort gamle Maal ikke er 
tabt af Syne, men at der paany for nogen Tid 
siden er frem endt en ny Skrivelse indeholden
de dette Krav. Den ærede Indsender er for
haabentlig ikke saa naiv at tro, at Trafikmini
ster -.Friis-Skotte, fordi han er ocialdemokrat,
uden videre blæser den ansvarlige Ledelse af 
Statsbaneri1e et Stykke. Nej, saadan gaar det 
ikke, Organisationen og Statsbanernes Ledelse 
maa finde hinanden til en Løsning, der kan væ
re til Gavn for Standen, og Rangermaskine
spørgsmaalet løses nok ogsaa paa en forsvarlig 
og forstandig Maade. 

Den ærede Indsender siger til Medlemmer
ne, vi bør bolde paa, at Mellemstillingen ikke 
modtages - d. v. s. enten Skidt eller Kanel. 
Det e.r maaske .i·igtigt· at sige aaledes ·-'- men 
det klarer. ikke Spø.rgsmåalet - det er in•gen 
Løsning. · Det :havde unægteligt". været rart, at 
den ærede Indsender saintic

f

ig havde skitseret 
en fremliomrnelig V ej. til :)Ians brændende Øn
skes 0pnaaelse, del, ·der er· Alfa og Omega 
for ham / or Tiden, Lokomol1vførere paa alle 
Rangermaskiner, thi en Næ'gtelse .af at modtage 
Melhin1s�lllingeri klarer formeullig - ikke· agen. 

Naar; nu.:»Signal«· ønsker åt høre Medlem
mernes 

. 
Mening om · Genei·a:ldfrektoratets For

slag, .:lad ·os· saa samtidig faa at :vide, hvilke 
brugbare Midler de·r kan anvi es til at frem
tvinge· L'okomotivfø-r·ere· ·.paa alle Rang.erma
skiner. 

. ' Red 

NOGLE PRØVETURE MED DE TYSKE 
Rl6SBANERS 1 E 1 60DST06S

TENDERLOKOMOTIV 
Ved Otto Bendixen. 

I Tilslutning Lil den foregaaende Artikel om 
de lyske Rigsbaners . nyere Tenderlokomotiver 
skal i det følgende gengives Beskrivelsen af 
nogle Kørsler med det nyeste og største af dis e 
Lokomotiver, Litra T 20 eller som det nu hed-
der »G A 57 18«. Ingeniør W. Hubert, Han
nover, som har deltaget i disse Ture, har be
skrevet dem i »Hanoinag Nachrichten«, som 
udgives af Lokomotivfabriken i Hannover . 

Kørsel paa Lokomotivet har stedse en sær
lig Tillokkelse ogsaa for Fagmanden, naar det 
drejer sig om saadanne Kørsler, som forfølger 
en bestemt Hensigt, som f. Eks. Afleverings
kørsler og Prøveture til Forsøg med nye Lo
komotivtyper eller nye Lokomotivindretninger. 
Med Fremkom ten af det sværeste 1 E 1 Ten
derlokomotiv paa de tyske Rigsbaner paabe
gyndtes straks omfangsrige Prøvekørsler med 
denne højst interessante Type, der med Hen
syn til forskellige yheder var den første, som 
er bleven udført ved de tyske Rigsbaner. I det 
følgende kal beskrives nogle Kørsler med dette 
Lokomotiv, hvis Forløb er særlig interessante 
gennem de Omstændigheder, under hvilke de 
fandt Sted. 

En trist Efteraarsmorgen betraadte vi Jern
banens Hovedværksted, . hvis Leder. venligst 
havde indbudt os til at .køre. med paa det nogie 
Dage forinden af os (Lokomotivfabriken i Han
nover) leverede Lokomotiv Litra Gt 57 18_- Vi
·gik· gennem Anlæ'gerie · ved Indgangen og be
fandt 6 snart midt i Værkstedets larmende
Virksomhed. Forbi l'ange Bygninger for Vognil
og Tender tager vi Retning mod lokomotiv
værkstedet, foran hvilket a'et nylig afleverede
Lokomotiv blev fyret op og underkastet et grun
digt Eftei;s_yn. per sta�r nu ogsaa. det af os
søgte Lokomotiv Nr.• 95020 kendelig ved Ny
hedens Glans. Det !rar allerede fuldt Tryk og
en Haandværker er netop ved at indstille Pop�
Sikkerhedsventilerne. Med en vældig Brum
men blæser de ·nu· af; som det viser sig for tid
ligt,· da de allerede e1· traadt i Virksomhed ved
13 Atm. ·Altsaå ma.a.-de strammes efter. Imid
lertid gaar , Lokomotiv-føreren, om skal køre
Afleveringsturen og ogsaa gør"e Prøveturnn med,
prøvende og bankend,e rundt om Maskinen, in
gen løse Møtriker, ingen Utætheder undgaar
hans skarpe Blik. Lufltryksbremsen bliver sat
i Gang og prøvet for Utætheder, alle Smøre
steder er allerede rigeligt forsynede med Olie.

Driftsingeniøren hilser os venligt og opfor
drer os til at bestige Maskinen. Vi kører lang-
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. mt tilbage og clcl'cft r over nogl , pol'skiflcr, 
forbi lang Rækk<?r ud. allC' Lokomotiver og 
blandt disse og. aa dC'n os I ckcndlc '9 UH I 
4 yl. Illogslokomoli1·, byggcl af l lannomag og 
b krcl'el i Dan. k L komolil' Tidcnd Nr. 1:2 
og 13, 1911) og Yider<? korcr l'i for al naa Ud
gang n for Værk. l<?d l, hl'or cl lig lccl<?s W 
Provckor cl bestemt Lokom liv, l Litra T 9� 
(I Tcnderlokom til'), som C't' udgaacl fra l -
paralion blirnr os mc lgi,·el. Vi maa. da l'i nu 
gaar Ol'er i trækningslj ne len, i nog<?n Tid 
1·enl paa ignalC'l, dog ,snart kan l'i kore vi
der . Vi l etraglC'l' forst en Gang de os velbe
k ndl yindrelninger riaa Fører1 lad en, blandt 
l1vilke cl ærlig . lor \ and land gla med de 
talrige rod Mærker. Haandhjul nc til ;,[od
lryk !nem en og den . cln-irk n l Blæ er (se 
Fig. 3) r o. le rn<?sl iojnc[ald nclc. All lugter 
af Lak blandet med Oli ed u nsl, en for nye Lo
komoli l'er egen I ugl. \'i. kiflcr endnu en Gang 
l elning, aa 1·1 korer rn cl Forcrhu cl forrest.

· , rlig behagelig foler 1}, al For rhusrl merl
d n nu begyndend kolde. lovregn er be kyll l
af torc Dore mod Lu (lll'æk fra idcrne. ed 
Aabning af de lore V nlilalionsklapper i Fø
rerhu. lag l kan vi faa enhYer onskel Tempera
tur o, har ingen claarlig Luft paa Forer
pladsen. 

1 u gaa,· del ud r aa den fri Ban 111 cl vok
end Ha lighed. Paafaldende er den umærke

lige Knr cl incl i Kurverne. :Man faar paa 

denne være i\fa. kine gan kc af sig elv en 
Fol Ise af stor 'ikk rhed. faskinen løber me
get roligt, kun en ring Dirren kan por fra 
de . være fr 111- og tilbagegaa 11de D 1 , der med 
Porse t ikke r fuldkommen udlignede, men . om 
·ikkerl vil forsvinde, naar en La l bliver hængt

paa. Vi har aftalt m cl Føl'eren paa del bag
paa os korende lok motiv, Litra T93, at" vi 'paa
den fri Bane vilde . ætl i\fodlryksbrem en i
\'irk om hed, og al han . kuld for øge m cl fuld
Kraft al kubbe o foran ig. Vi spe ned af
for Dampen, lagde tyringen frem (mod al
Korset r tningen), salt dgangen i Fo�·bin
dcl med cl n udvendige Luft og aabnede lang-
oml for Af pærring ventilen, gennem hvilken

den 0-1' amled Trykluft kan undvige til det
l'in°formedc Rum mellem kor lenene. ( e Be-
krirelsen af Lokomoli1· l i ,Lok. Tid. « r. 15).

Trykket i Gliclerka. s n tiger hurtigt lil 1�-5
Alm., vi horer, hvorledes loko. T93 arbejder
haardere f r ikke at land e af o , dog' for
gæve , l'ed 7 Alm. hjælper elv de tør le An-
lrengelser i kk mere og vi holder lille. Fra

del ringform cl Rum mellem vor Ma kines
kor ten strommer ruslbrun Damp. Vi giver nu 

den ammenpre ede Luft frit Løb, lægger atter 
tyringen i K r el retningen aabner for Dam

pen og har narl naael en Ha lighed af 50 km 
i T;mcn. [odtryk brem en har glimrend be
staael . in l røve. 

Snart cl rpaa del før. le Holdt, Lagerne ef-

F'i!\'. I. Prøvekor len paa Thi,iringer Tandhjul trækningen i 192"3 med 1 E 1 Tenderlokomotivet, 
Litra T 'lO, r r. 95020.*) 

') om man af I11ust1·ationcn vil se, er (let paa denne Ma ·kine, at Knorr's Pødevandsforvai·mer, som nævnt i Besk.rivei

sen i ,L k.-Tid.• Nr. 1-1, 192-1, forsogsvis or anbragt foroven i Røgkammeret. 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 

Fig. 3. D I indl'c a[ Forerbuset 1aa 1 E l Te.ncle•rlo-komotivel Gt. 67. 1 (tidligere Litra T 20). 

I. Regulatorbaandtag. 
-· Hnaudgrnb til Cyli.nderhlæsniogs1·e11tiler.
3. Haandhj11l til Styl'ingsskruen.
4. Trykluftb1•p111 en>ntil
5. S11ppleri,11g brernsevenlil. 
G. og 7. Regulel'ingc,n af de to Luftpumper. 
8. og 9. Haancloliepumper til Luftpumperne.

10. Tryk111aale1· fol' Brems ll'ykket i l-lovedluftpum-
pen. 

11. T1·1•kmaaler fol' Ledningen. 
l :?. Trykmaaler fo1· BremsecyJiudere11.
h'3. Haandh,iul til RegttleriJ1gsvenlilen for ,den sam

menpl'e · ·eclP Luft til ModtTyksbreimsen. 
lli. Efaan,clhjul til fodsprøjtning af Kedelvand i

Gliderkasserne til Af
.
køling af TrykluJlen. 

15. PyromclC'I'. 
ltt Haa,ndhjul Lil Tryklufvbevægol Drejeglider til 

Afspa,1·ring af Cylindrenes dstrømniJ1gsl'um 
fra Udgangsl'Ør t. 

17. Fol'skri fl for Modlryksbrem en Beljen,ing.
I • Tl'ykrnaalcr for Dampll'yk i (rliderka se.
19. Trykmaalcr for }Codeoilrykkel.
::o. Flange til ,Justeringsll'ykmaaler.
:.:t. Trykluft ·andsµreder.
:22. Haandhjul til Trykluftklokke. 
23. Ha tigbedsmaaJet·.
'.K Fløjtehaandtag. 
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25. Nødlinfons Fo1,biodel e med Fløjlen. 
:)6. Fyrdøran, fremslillel som Vippedør. 
'27. Haandtag· til Vippe1·i ·ten.
'2 . Haanclhjnl til Stem-peHødepumpeou.
:)9. Try,k111aale1· for Fødepumpen.
30. lfaa11doliepumpe for Fødepumpen.
311. [njektor.
312. Da1npv,enlil li] It1jeklot·-en. 
30. l{aandhjrul Lil Af pærri11gsvenlil mellem Ke-

d-el og Dampfordelingsrør. 
34. Vand landsglassene.
36. Haaaiæhjul til Blæseren.
3'3. Dillings Hane til Indslilling til Kulsprøjte,

Askeokassc og Rogkamrnersprøjte. 
37. Smørepumpe til Cyli.ndre og Glidere. 
318. Haa.nclhjulel til Varmeventil. 
39. Manometer til Var·meledning. 
40. Tr,aadlræk Lil ikkerhecl ventil.
4 I. Oliekande.holder.
1.2. Sæder ·til :b"ø1·er og Fyrbøder.
li3. He1 araliions kilt. 
41i,. Ke.cle1l,skill. 
lio. Hastighed skilt. 
Mi. Haa11,dgreb til Ventilationsaabningorne. 
47. Haanclgreb til at aaboe højre forreste Fører

husvindue. 

,. 
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'DANSK [QKOMOTIV1iDENDE 
terses, hist og her smøres og dereftel' videre_. 
Vi har ladet Loko T93 blive staaende og kører 
nu alene af Sted. Snart er vi gennem .en stor 
Godsbanegaard med lange endeløse Tog og igen 
paa den fri Bane, som hurtigere og hurtigere 
glider bort under os. Med Tordenlarm gaar det 
over en Kanal-J ernbro, som sitrer under vor 
Vægt, og derpaa lige Bane saa langt Øjet ræk
ker. Paa Banegaardene forbavsede Ansigter 
over vort Lokomotivs Stønelse og Glans, - saa
ledes omtrent maa en hjemvendt Sejrherres Fø
lelse være! Ja, Tysklands Teknik og dens rast
løse Fremskridt legemliggøres af vor Maskine, 
al Modgang som møder os til Trods. Saalænge 
vort Folk besjæles af denne rastløs arbejdende 
og efter Fremskridt higende Aand, som ikke 
lader sig paavirke af noget, saalænge er en Un
dergang umulig! 

Vi naar Maalet for vor Kørsel og faar snart 
Signal til Tilbageturen, som vi gør med Røg
k&,mmeret forrest.· Vi kan saaledes ,paa den fri 
Bane køre med den højst tilladte Hastighed paa 
65 km, som vi holder lang Tid igennem. · Efter 
en upaaklagelig Kørsel og opfyldt af Indtrykke
ne fra den smukke Tur, ankommer vi igen til 
Centralværkstedet, hvor en bekendt Bygnings
raad modtager os. Alt er befunden i Orden, og 
vi kan være tilfreds med Resultatet af vort Ha
nomag-Arbejde. - -

I Arnstadt, en By i de thyringske Forbjerge, 
er Udgangspunktet for en af de vanskeligste 
tyske Hovedbanelinier, som samtidig ved sine 
landskabelige Skønheder har vundet en vis Be
rømmelse. Herfra, 278 m over Havet, bliver 
de svære gennemgaaende Godstog ledet ovel' 
den i 640 m Højde liggende Banegaard Ober
hof til den kun 426 m højt beliggende Supt og 
videre over Grimmental-Ritschenhausen til 
Meiningen og paa bayersk Strækning. Men 
samtidig befares denne Strækning af flere svæ
re D-Tog, som møjsommelig befordres over den
ne Stræknings betydelige Stigninger af nye tra
cylindrede Persontogslokomotiver. I Arnsladt 
træffer vi vort Lokomotiv Nr. 95020 igen, som 
i Mellemtiden er sat i Drift paa denne Stræk
ning og i Dag skal fremføre et svært Godstog, 
en velkommen Lejlighed til at kunne iagttage 
denne Maskine ved svært Arbejde. Vi spændes 
foran det lange fuldtlastede Tog, so� straks 
derpaa faar Afgang. Vejret er gunstigt, en klar 
Efteraasdag med let Blæst. 

Forsigtig bliver Toget sat i Gang for at in
gen Kobling skal springe ved vor Maskines 
store Trækkekraft. Snart ruller vi gennem 
Arnsladt-Syd og tager den første Stigning 
1 : 100. Her mærker man for første Gang no
get af en Anstrengelse, dog Kedlen laver upaa
klageligt Damp, trods det vi har forholdsvis 
slette Kul. I en yndig Dal gaar Turen gen-

nem Bjergenes og Borgene. Land. I Plane er 
det første Ophold, snart gaar det videre og kort 
Tid efter t1aar vi C1riifenroda, hvor vi bliver 
s� til Enden af Toget som Skydelokomotiv, me
dens der foran bliver spændt et trecylindret 
.Godstogslokomotiv, Litra G 12 (1 E). Det giver 
Signalet »Bremsen løs«, og vi kører langsomt 
ud af Banegaarden. Kort Tid efter ser vi G 12 
køre ind i Stigningen l : 50, som til Oberhof 
.næsten uafbrudt vedvarer paa en Strækning af 
rundt 15 km. Kørehastigheden tager kendeligt 
af, vi giver langsomt mere Damp. idet vi efter
haanden 11a.ar op til den folde Trækkraft. Ha
stigheden stiger noget for saa at blive staaende 
ved omkring 22 km., Toget har indstillet sig 
paa Stigningen, det befinder sig paa en vis 
Maade i »Udholdenhedstilstand«. I en lang 
Kurve ser vi Toget i dels fulde .Længde. Litra 
G 12 blæser i sit svære Arbejde taarnhøje 
Dampskyer over sig, medens man Yed vor Ma
skine næppe mærker en Anstrengelse, dens 
dumpe_ Slag forsvinder næsten fuldstændig i 
Togets Raslen og Rullen. Strækningen fører 
stejlt op til den foran os liggende Thyringer 
Skov, i hvis Udløbere vi straks efter befinder 
os. Saa kører vi gennem den lille Banegaard, 
Diirrberg, hvis ringe Fald foraarsager en vok
sende Hastighed, og straks derpaa gaar del 
videre i Stigningen 1 : 50. G 12 ligger altsaa 
med rundt 700 m Toglængde 14 m højere end 
vi, eller med andre Ord, vor Maskines forreste 
Pufferplanke ligger med et rundt Tal 1/3 m
højere end åen bageste. 

Sorte, tykke Røgskyer jager ud af vor Ma
skines Skorsten for at blive hængende i Gra
nerne paa Bjergskraaningen, som vi nu kører 
langs med. Straks derefter køres igennem den 
første Tunnel paa denne Strækning, der »kun• 
er noget over 100 m lang. Vi. kører nu i en 
Skovdal, i hvis Dyb en bred Landevej strækker 
sig. Lange Kurver strækker sig efter hinanden 
og forøger vor krn[tigt arbejdende Maskines 
Last, møjsommeligt, som noget selvfølgeligt, 
yder den det krævede Arbejde. Den Knarr. kr 
Fødevandspumpe erstatter vedvarende det for
dampede Vand, saaledes at Vandstanden næ
sten heller ikke forandres. Saa nærmer vi os 
Banegaarden Gehlberg, hvor vi har kort Op
hold. Banegaarden ligger midt i koven i det 
herligste Bjergland kab. 

Afgang! Igen forsigtig sætte Damp tii og 
nu gaar det endnu en Gang ind i Stigning 
1 : 50. Snart derefter lyder fra den forreste 
Maskine et langtrukkent Giv Agt-Fløjt, Anmel
delsen for Brandleite-Tunnellen, i hvilken del 
forreste Lokomotiv nu forsvinder. Vor Fører 
har allerede tændt Gaslampen paa Førerplad
sen, og Fyrbøderen lukker aller Vinduer og 
Luftventiler. Straks efter tager den »evige 
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'DANSK fQKOMOTIVli DEN DE 
Nat« o i den -over 3 km lange Tunnel, en af 
de tørste i Tyskland. I faa Sekunder er Dag
kørselen forvandlet Lil atkørsel. Bag os for
svinder Tunnelindgangen, om )Jliver mindre og 
mindre og formørkes af de i ,Tunnellen svæ
vende Røg- og Damptaager til den nu ganske 
forsvinder. Dyb Nat rundt om, kun den dumpt
rullende Støj af Ma kine og Tog høres. Skin
net fra Loftslampen falder kun paa de vigtigste 
Trykmaalere og Vandstandene, delvis ogsaa 
paa Vinduerne, mod hvilke mørke Røgskyer 
vælte forbi. Hvor godt at vor Førerplads &r 
lukket nmdt om. Vi mærker saaledes næsten 
intet til daarlig Luft, medens tidligere Ildebe
findende hos Lokomotivpersonalet ikke var 
sjældent. 

Over os tynger det vældige Bjerg, en Fø
lelse af Beklemthed kommer over os en kort 
Tid. Der »gennem Taagen, et Ly skær, en 
Række Lamper i Tunnellens Sidevæg, Kende
tegnet paa det højeste Punkt paa denne Stræk
ning. Nu begynder den vandrette Strækning, 
der snart derpaa gar over i Faldet til Bane
gaarden Oberhof, som vi naar nogle Minutter 
senere. Ligesaa grad vis som den er kommen 
viger nu Tunnellens Nat igen, og klart Solskin 
]:lænder vore Øjne. Hele 12 Minutter har den 
uhyggelige Kørsel gennem Mørket varet, men 
som forekom os meget længere. : 

Vi spændes nu for Forenden af Toget, og 
nu begynder et ligesaa interessant Afsnit af vor 
Tur. Kørslen ned ad Bakke, - fra Bjerget ned 
i Dalen. Loko. G 12 kører om 2. Maskine. Vi 
vil forsøge at opfange en stor Del af Toget med 
Modtryksbremsen. Signalet gives »Løs Brem
sen«. Langsomt sætter det store Tog sig i Be
vægelse, det befinder sig allerede for tørste De
len paa Faldet. u vok er Hastigheden kende
ligt, det er Tiden at omskifte. Ganske jævnt 
bliver Styringen lagt Bak, Udgangsrøret aabnet 
for den fri Luft og Afspærringsventilen, som 
først blev helt aalmet, lukket langsomt en Del. 
Viseren paa Gliderkassetrykmaaleren viser med 
vibrerende Bevægelser gradvis Tryk indtil 8 
Atm., hvorpaa tydeligt følger en rolig For
mindskelse af Kørehasligbf)den. Samtidig vi
ser Pyrometret, som efter, den anstrengende 
Bjergtur var gaaet ned fra 365 ° til 252 °, sti
gende Temperatur i Overbetleren, saa vi aab
nede Indsprøjtningsventilen noget for at afkøle 
den sammenpressede Luft. Resultatet mærkes 
straks ved, at Pyrometret bliver staaende paa 
305 °. Med en ejendommelig Lyd strømmer 
den sammenpressemde Luft ud i det ringfor
mede Rum mellem Skorstenene. Saa gaar det 
med samme Hastighed i lange Kurver til Zella
Mehlis, hvor vi faar Stopsignal. Bremsen fast! 
toner vor klare Fløjte. Samtidig lukker vi no
get mere for vor Luft-Afspærringsventil hvor-

ved opnaas en god Bremsevirkning og faa Me
ter foran Stationens Udkørsel. signal kommer 
vi til at holde. Medens tidligere Togene an
kom hertil med rødglødende Brem eklodser, er 
der intet at mærke hertil ved vort Tog. Vi skal 
overhales af D Toget til Stuttgart, som kan 
ventes om faa Minutter, og kan saaledes under
kaste vor Maskine et kort Eftersyn, som viser, 
at intet er løbet varmt, alt er i den bedste Or
den. u bliver netop_ Stuttgarter D Toget syn
ligt i Kurven. Det bliver, som vi ser det af 
»Skyklapperne• (store lodrette Plader paa
Yderkanten af Barrieren fra Pufferplanken til
et Stykke bag Røgkammerdøren) fremført af et
af de nye trecylindrede Persontogslokomotiver,
Litr:a P 10 (1 D 1) (beskrevet i »Lok. Tid. « Nr.
12, 1922), som uden Skydelokomotiv har slæbt
den sværeste Last over den Stigning, som vi
lige har overvunden. Toget passerer Bane
gaarden med ca. 60 km Hastighed for straks
der,paa i den modsatte Side at for vinde i en
skarp Kurve.

Da kan ogsaa vi fortsætte vor Kørsel, som 
forløber paa ganske samme Maade,. som vor 
hidtidige Fart nedad Bakke. Efter at vi er 
kommen gennem Tunnellen, som ligger kort bag 
ved Zella-Mehlis, gaar Turen ned i Dalen vi
dere i lange Kurver, indtil vi til venstre og 
foran os ser ned i Suhl Dalen, hvor vor Fart 
ender. Højt over Byen løber Banestrækningen 

. paa en Viadukt, saa man fra Maskinen, som 
.paa et Landkort, kan se ud over hele den 
smukt beliggende By. 

Kun faa Kilometer fra Subl undeT en af 
Tysklands . inte�·essanteste Tandhjulsstræknin
ger, Ilmenau-Schleusingen. Siden denne Ba
nes Aabning er Tjene ten besørget af Tand
hjulslokomotiver, Model Abt, Litra T 26, men 
om er meget kostbare i Vedligeholdelse, c,g 

ligeledes Strækningen selv, særlig Tand�tan
gen mellem Skinnerne, er med Henblik paa 
Økonomien et ikke netop gunstigt Foretagende, 
hvorfor man længtes efter Midler til Forbed
ring. Forsøgene ved Halberstadt-Blankenburg 
Jernbanen i Harzen bragte som nævnt i Be
skrivelsen af Litra T 20 i Lok. Tid. r. 14, 1924, 
i 1920 Beviset for, at det meget vel var mu
ligt at føre Driften videre med godt Resultat 
paa den hidtidige Tandhjulsstrækning med Ad
hæsionslokomoti ver alene. Derfor blev. de ty
ske Rigsbaner 1 E 1 Tenderlokomotiver, hvis 
Prøvetur vi her har omtalt, ogsaa sal i. Tjene
ste paa den her nævnte Strækning. Imidlertid 
hersker endnu Betænkeligheder paa Grund· af 
disse Lokomotivers meget store Vægt (127 300 
kg) for den som enkeltsporet Sidebane anlagte 
forhold vis lette Overbygning. Meget interes
sant er disse Lokomotivers Forhold paa Stig
ningen 1 : 16,6. Da Koblingerne ikke vilde 
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være fyldestgørende for de her forekommende 
vældige Trækkræfter, a_Ltes Lokomotivet Yed 
Kørslen Ilmenau-Sch leusi ngen bag paa To gel 
i Sti.i lzerbach, skyder alt aa Lasten foran sig 
opad tignin,gen, om det paa amme Maadc 
hidlil var Tilfældet ved Tandhjulsdriften. Fra 
Sti.itzebach til del høje. le Punkt, Rennsteig, 
b.liver paa en Af tand af 4-,4 km overvundet
en Højdeforskel af 156 m, det vil sige en næ
sten uafbrudt ligning af 1 : 16,6. Tandhjuls
lokomotiverue var med en La t af 100-130 l,
som den smdvanlig forekom, temmelig udmat
tede ved Ankom len til Hennsleig. 1 E I Lo
komotiver formaar derimod al fremføre den
dobbelte Last, og med en vmsentl·ig Forkorlel-
e af Køretiden, hvorved samtidig spares Damp

pr. Præslalionsenhed. Med hvilken overlegen,
se! vfølgelig Lethed dis c store Lokomotiver ta
ger Stigningen, derom kan man kun danne sig
et rigtigt Billede, naar man selv !rar overværet
en saadan Tur. Meden.· tidligere Tandhjuls
lokomotiver med 7-8 km Hastighed (all aa
ca. det dobbelle af Fodga:mgerha. lighed) møj
somme! igt krøb langs dere Tandstang, løber 
Overhederlokomotiver rned ca. tredobbelt Ha-
tighed. op ad Stigningen uden at man rmerker 

alt for stor Anstr ngelse. l Henn teig er .Ma
skinen lige. aa tjen ·tdyglig som ved Begyndel
sen af Turen, og ved den nu følgende Kørsel 
ad Fald .I : 16,6, der veksler med Fald paa 
1 : 25 til 1 : 40, træder Mod trykbrem en i 
Vi1·ksomhed, hvorved man har Følelsen a.f ube
tinget ikkerhed. Modtr-ykbremsen har allere
de gennem flere Aar med godt Resultat været 
i Brug ved Tand lrjulslokomoli verne. 

I Fagkredse vil i denne og en foregaaende Ar
tikel beskrevne J E 1 Tenderlokomotiver sikkert 
vække den største Interesse, dels som Følge a[ 
de efter ly ke Forlrold dog usædsanlig store 
Dimensioner saavclsom paa Grund af de talrige 
Nyheder, der er forenede i dem med Hen yn 
til den samlede Konstruktion og Udformning. 
En stor Del. af tysk fremadskridende og aldrig 
lrvilende Skaberaand er leg mliggjorl i dis. e 
Maskiner. 

FORBEDRING AF KRONENS KØBEEVNE 

FOREDRAG I NATIONALØKONOMISK FORENING 
AF EJNAR COHN 

(Fortsat.) 

Jeg har villet gøre disse ganske . pringendc 
histori ke Bemærkninger for at vise to Ting, 
nemlig for det første, at det l roblem, vi. i vore 
Dage kalder Valutaspørg. maalet, er aa gam
melt som Civillisationens Historie, og for det 
andet, at det overalt og Lil alle Tider har givet 
sig nøjagtigt de samme Ud. lag. Hovedaarsa-

gen til dets Opstaaen bar været Regeringerne.� 
Finansiering af pi L1clseligt frem kommende store 
Kråv iftennem Nlønlforringelse og Papit·p •nga
udsteclelse, og naar det var sket, lagde den am
n�e StaL·magl, ·om havde foranlediget Pri stig
ningen, Skylden paa Borgerne Profil'·ega:-r, den 
ugunstige Handelsbalance, en LI rig Lig Ban kpol i
tik ·o. s. v. og for øgle ved Midler, der synes 
at have været uforandrede igen nem !ral vandel. 
AartL1. i mle. af ·M enn.eskehcdens Histori , al 
·tand.·e den lavine, Statsmagten selv havde sal

i Gang. Forholdet er jo nem.lig del, al Pen
gene· va,rdi testemrr:cs ved den Mængde af
Varer og Tjenester, som Pengene skal formidle,
og lter tages Pengene i videste Forstand omfat
ten�e .:1lle KoLemidler, der kur. erer, men dette
vil igen sige, at det er den samlede Pellgc
rnængdc, hvis Værdi ligger· fast, og at jo flere
Enere, denne Pengemængde kommer Lil at lw
staa af, des mindre Værdi tilkommer dm: lrvcr
af disse Enere. Uetle er Kvanl.iletsl arien i en
ganske ra.a Form, cg jeg kal ikke her komme
ind paa Afvigelser og Tillempninger; al den er
riglig i store Træk tvivler vi jo ikke om O\'Crfor

cl romerske Riges ødelagte Guldmønter, den 
franske Revolutions Assignaler eller det lyske 
Rige· og Ru lands fantalisko ecldelmængder. 
·Men drn er selvfølgelig ogsaa rigtig, lrvor Pen
gema:·ngden er vokset i l:eskcd nerc Grnd, saa
ledes S8m Tilfældet or her Lil Lands, lrvor vi
før Krigen havde en Seddelcirkulation paa ca.
lf>O Mill. og nu for al. være i ParilPl med det.
amerikan ke Prisniveau maa ·ke . kulde have
ca. 300 ·Millioner, men har ca. /i-50 Milli
oner. · LI er min Mening ikke den, nl del
er muligt gennem Seddelmængden at regne
med Reguladetri til Prisniveauet eller, hvad der
er det . amme, til Møntenhedens Kobeel'ne, men
alle foreliggende Oplysninger viser, at de1· er·
en vis Parallelisme imellem Beva:-gelserne i
Prisniveauet og Seddelmmllgden, selv om denlle
Parallel isme brydes ved Frem konvlen af andre
I(øl:emi.dler, Veksler, Checks, Girering og mel
Ændringer i Pengenes Omløbslrasliglred. I et
stigende Prisniveau vil det allicl vi.-e sig, al
SeddelmmngdPn kur.-erer ha.-ligere, og i del Øje
]'lik Prisniveauet holder op al slige eller endda
I •e0·ynder at falde, aftager Scd lerncs Om løbs
lta ·tighecl, og der kan op laa en stor j\J an gel
pafL Betalingsmidler, saaledes om vi saa det i
Ty. kland i Fjor. Men yderligere vilde jeg føje
Lil, at da ecl.delmron.gden er kommet ud igen
nem de af den ecldeludstedende Bank ydede
La.an, er det meget naturligere at be kæftige
sig med Udlaanenc end med Seddelmængden,
fordi lige om Stigningen i Seddelmængden skyl
des stigende Udlaan, er der heller ingen anden
1faade Lil at formindske Seddelmængden paa
end at begrænse Udlaanene, at foretage Kredit-
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ind krænkninger. Naar ,·i all aa laler om al 
Yillc forbecl re Kronen. Kobe vn , maa der fol
gelig i forsle Rækk Her Tale om at ind kram
ko J<rcdillen og derigennem Kreditmidlerne, 
Kol·cmidlC'rne cll r Pengene, hvad man nu Yil 
kalde d l. Dette et· efter mi,1 Mening uund
gaaC'ligt, hvad cnlcn man vil fremskaffe For
bedring n alene gennem en Kredilind kncnk
ning fra Bank nw,· ide eller man v.il . lollc 
cl nne Hev,egel.-e n•d andre Foran laltning r; 
lit i del rnaa man gorc ig klarl, al en Forbed
ring af l{rcnen Kobecvnc kun kan tilvejebrin
ges gennem <:'11 NC'dgang i Prisniveauet, og al 
ing n F'oran. lallning af hv11d Navn mevnc. kan, 
der ikke ledsag<:', 11.f en igennem Kredilind
sknenkning frcmtvung<:'t F'ormindskel. c af Kø
bcmicllcrnes )fo.011 ,de, kan give nog n varig 
Bedring i Kronen Kol· evne. Delle er og. aa 
Grunden Lil, at enhver DC'flalion slød<:'r paa saa 
stor �lodsland, fordi dC'n uundgaaeli t før r 
11.lle de af et faldende Prisniveau fremkaldte 
\'an ·kC'lighC'riC'r for lndusl1·i og Hand<:'l med sig. 
Nu lror jeg imidlerlicl ikke, der er nogen Tvivl 
om, at det dan kc Folk on kC'r i hvert Fald i-il 
komnw tilbage til el Pri:nivl'au, der varer til 
del arnerikan. kc, cl. v. . Lil Guldmønll'odcn, og 
jeg ser heller ikke nogen uovervindelig Bela.'n
kC'lighcd v<:'d al lilslræl·e al naa derhen. De 
Disp . ilioncr, der er forelaget ud fra l<'ornd
Scl'lningcn om C't højt <:'Iler cl sligende Prisn1-
VC'au, vil naturligvi · vi. C' si, lahhringcndc, men 
en Spekulation i den Retning maa lage 1n 

kieh1e, og naar jeg C'r paa cl n uhyre pore, 
som d l fra den fransk-ly kc Krig Lil :Micllc11 
af !)Q'erne faldende l risniveau lagd<:' paa al 
, lags F'orC'lag. omhecl, saa fmclcr kg ogsaa cl r
igc1111<:'m C'n , løllc for den nskuels , al de 
s1mm Avancer. fr<:'mkaldl YCd Flid og Paapa sP
lighod og rnd C'n aldrig . lumrende Opmærk
,-;omhcd overfor de Cha·nc r, d<:'l være ig kom
mercil'llc <:'11<:'r arb<:'jd. bcsparend<:', ma kinclle o. 
lign., der vis<:'r . ig, er af del gode. Over hvor 
la ngl l Tidsrum man . kal ud t nekkc D<:'flatio
nC'n, kan jo allid blive Sporg. ma.al for ig. Bc
n:egC"lsC'n e1· van.-kelio- al styr<:' fordi enhver 
okonomisk F'or. kydning har en Till·øj lighed til 
inddrn. at for. lR'rke sig. Hvi der foreligger 
en Pri. stigning, og Kobcrnc faar det Indtryk, 
al Prifi<:'1'11<:' vil lige yderligere, vil cl forog 
EflC'rsporgsel n og derved ællc vid re Farl i 
Prisstigningen, og under el Prisfald vil de hol
de .-ig lilbagc og for lærke Pri fa] let. Delle 
har vi l sig nu i j !)20-21, . om man aa. del i 
En6land i I, 19-21 og c1· jo og aa n ganske 
naturlig F'nlgc af de okonomiskc Forskydnin
ger.- ralur. Del er et økonomisk Para.clok. 
for . aa vidt ·om vi jo eller. l,1'r<'l' i Økonomi<:'n, 
al de stigende Pri er formind. k<'r Efler pørgs
lcn og de fald ndc trækker Eflcr pørg len Lil, 

men cnh\' r Kobrnancl v cl, al , arer kan vær 
11 ,1'lgel igc i cl fald nde 11 ark cd, og al Køberne 
forsl trommer til, naar FaJdel ync al være 
YCd at standse. Men overfor si igc Pa.racloks r 
. laar vi og.-aa i Valulaspørgsmaalct, og delle r 
i , irk ligheden Grunden Lil den uhyre Forvir
ring vi nu under Vcrd nskrig n igen har el 
i Bctraglningcn. ,tf delt Spørg maal, endskønt 
Konvcnl:-Talcrcn, jeg for nrovnle, Ricardo, A. 

. Ør.-led og mange flere foT Hundrede Aar ·i
dcn var fuldkommen kla.rc over d Kræfl r 
der her var i Virk.·omhed. Thi med n der jn
gen Tvivl kan vær<:' om, al dgang punklet for 

fonlcns Værdiforrin ,el , den drivende Kraft. 
i denne , ,1:'rdiforringelsc er Køh<:'midlerncs 
OY rlallighccl, aa er del lige aa givcl, al man 
YCd andre J!oran ·lallninger end den direkte 
lnd krænkning a[ di ·c Kobemidler kan frem
kalde eller . lolllc Bev,1:'g I en opad eller nedad 
i I<obcmidl rne. · længde, og herved naar j g 
frem til de for kellige For lag, der har været 
frem ·at. 

JC'g har i di se faanf'dcr, hvor hver Da 
hraglc nye Forklaringer paa og nye Forslag Lil 
1• orbeclring af , aluta. ituationcn, næ ·len altid 
led. aget af Haans rd mod Banklederne og a
lionalokonomcrne, lit lænkl paa en lill Anek
dol<:' af Cyrano de Bergcrac, som Anatole Fran
ce anfør r et led. Cyrano forlæller, al han 
hørlc lo Fugle .-i.dele og lalC' ammen i t 
Tne. Den ene Fugl . agdc: , Fuglene har en 
udødelig Sjæl « , hvorlil den anden . varede: 
,Derom kan ingen Tvivl herske; men hvad der 
ikke er til at forslaa, del er cl t, al V,c e11cr, 
der hverken ha.r æb eller Fkr, som ikke har 
Vinger og ,-;om gaar paa to Ben, tror, at de 
ligesom Fuglen<:' har en udødelig Sjæl.« Jeg 
har om .agt Lil lænkl paa dis e lo Fugle, naar 
jeg om Morge11C'n i Bl11denc hørlc ærede , am
liclig<:' girn deres Forklaringer til Bed le under 
a lsken Bespoll lser af C'n Tnd. igl, der er rc
pn-rscntercl af Adam , milh og Ricardo. Go
schen og KC'ync., for hlol al mcvne el Par av
ne. 11fon det maa rC'lf,t>1·digvis tilføje., al det 
hC"IC' porgsmaal er ov<:'rmaadC' kompliceret, a.t 
de ar. ager, der har været de afgørende v d 
een Lejlighed, er andre end de. der en anden 
Gang hembri nger det . amme Resultal, aa al 
. elv den, hvi. , irksomhC'd bc l,ull' i at følg, 
alt delle, lit og ma.i1ge Gange mria melde Pas. 
J<'g skal imicll<:'rtid prøve pa.a - i den korle 
Tid, der her kan rnadc over - at ige noi;:le 
Ord om, hvorled<:'s j('g . C'r paa de Forslag Lil 
Forl'edring af Kr ncn · Købeevne, der har væ
r l fremme. 

Jeg begynd r med Handel. balancen, og skal 
før. t gor den høj t l anale Bcmc1'rkning, al 
hYis Underskud t paa vor Handelsbalance før 
Krigen f. Ek . var 150 Mill. Kr., er der jo intet 
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'DANSK [QKOMOTIV1iDENDE 
mærkeligt i, at oder kudet under el dob blt 
saa højt Pri niveau er 300 Mil!. Kr. Ien renl 
bort et herfra er det en given Ting, at der ikk" 
kan være et permanent nder kud paa Han
delsbalancen, som ikke bliver betalt igenn m 
Betaling balancen Indlægl poster; der er in
gen, der forærer os nogel, og under øger vi vore 
betalingsmæssig Forhold overfor dlandet un
der Krigen, vil det ogsaa vi e sig, al de en
kelte Aars store nderskud del .er blevet be
talt af Indtægter, vi havde de andre Aar, d ls 
ved Optagelse af de Lore fremmede lal Jaan. 

aar Betalingsbalancen alligevel overgang vi 
kan blive negativ, er det n Følge af og ikke 
en Aarsag til de urolig Pengeforhold. Ud
viklingen vil i aa Fald være den, at en li
.gende Udlaan virksomhed fra Bankerne ide 
og navnlig fra Centralbankens Sid med forer 
stigende Pri er og tigende Valulakur er og om 
ædvanlig en Forventning om yderligere lig

ning oglmportø:cer af fremmede Varer anslræn
ger derfor der s Kredit til del yders le· for al 
kaffe ig saa mange Var r hjem om muligt, 

før Priserne tiger roer ndnu. Herved frem
kommer da gan ke naturligt l Under kud paa 
Handelsbalancen, som maaske ikke kan dæk
kes igennem Indtægtspo l rne paa Betaling·
balancen, og der vil derfor opslaa Mangel paa 
fremmede Valutaer og deres Kurs vil stige. 

--, (Fortsættes.) 
., 

... ... .. ,.&.. 

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. September 1924 kan Lokomotivfø
rer P. Rasmussen, Ø ·tergade 113, E bjer11, 
fejre 25 Aarsdagen for in An ætlelse om Lo
komotivmand. 

HOVEDBESTYRELSESMØDET 

DEN 12.-18. AUGUST 1924 

Punkt 1. Forhandling protokollen. 
Sekretæren oplæ te Forhandl�ngsprofo-

kollen. 

Punkt 2. Meddelelser fra Formanden. 

Formeinden refererede en Række ager, om 
var behandlet iden idsle Møde. mlalle , erl
lægterne for . I. U. og . L. F .s tilling til 
de Ændringsforslag, der var stillet af el ri
valg, og som nu havde faael Til lutning af 
samtlige Organi ationer. 

Refererede en Korre pondance me!1 I. T. F. 

og vor lilling til denn internationale am
m n lulning. En Række paalænkle Tvang for
flytninger af Lokomotivførere fl'a København 
og yborg er ved Drøfte] e m d Generaldirek
toral l bl ven afværget. Omtalte nogle Audi
tor ager, som Organi ationen havd be kæftiget 
. ig m d endvidere nogle Forhandlinger i Ge
n raldirekloratet dels om Lejeboligsager, Fri
kort porg maalct og om Familiefripa for Rej-
er til Organi ationen Ferie- og Rekreations

hj m. En Række Velfærd foran lallning-r er 
behandl t bl. a. om en Bygning i kern om 
Forholdene i Hel ingor, Fredericia, trib o. I. a. 

leder. 
ogle Anciennitet - og Forflytte! e ager og 

nogl Tjene letid ager m. m. r behandlede. 
Der har foreligget Indbyde! fra vor ty ke 

Broderorgani ation om Deltagels i et [øde i 
Berlin, om man efter Omslændighedern ikke 
havde fundet Anledning til al lade ig repn-e-
enlere ved. 

Punkl 3. Medclelel er fra Hovedka ereren. 
H ovedka sereren forelagd n Regn kab;;-

o,· r igl for J. Halvaar 1924. - Da Forenin
gen Ind lægter og Udgi fler var i Overens. l�m
mel e med det udarb jdede Budget, loge M.ed
d lel eme til Efterretning. 

Punkt 4. Meddele/. er fra dvalgene. 

Formanden omtalte Fællesudvalget Arbej
d med porg maalet angaa ode Betaling for 
dobb Il Hu førelse, v d Forhandlingen ,ned 
Generaldirekloralel var del lykkede al Iaa en 
efter Om t nd ighederne tilfred stillende Ord
ning. dvalgel Anmodning om, at Familie
fripa kunde benyttes til Rej er med de billi
ge øndagstog var afslaael. 

Omtalte Fællesudvalget Arbejde for Indret
ning af Knud hoved til Rekreationshjem. og at 
For ningen havde været repræs nteret ,·ed In
titutionen Aabning. ved Hr. Lillelund. 

Hovedbestyrel ens Repræ entant i Organisa
tionen Feriehjem udvalg, Hr. C. 11L Chri ten
en gav nogle Oply ninger om Hjemmel Drift 

m. m.
Toge til Efterretning.

oph. Jen en refererede Forhandlingerne 
paa den venske Lokomotivmands Kongres i 

tockholm. 
Form.anden omtalte Forhandlingerne paa 

de ø trigske Jernbanemænd Kongres i Wi,m. 

Pu11lct 5. Behandling af foreliggende ager. 
En ag angaaende n Tur i kanderborg, 

der havde kabl en D l ro blandt Afdelin
g rne Medlemmer, og hvori Hovedbestyre! en. 
Afgøre! e ønskedes, behandlede , og det vedto
ge at meddele Afdelingerne, at man maalle 
holde for, at der som hidtil opretholdes 2 Ture. 
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 

Fra II rning forelaa en ag angaaend en 
Arlosning ·ljene ·le del var oply l, al en Uh. 
ha1·d0 an ogl Di lriklel om Aflø ning for Lo
komolivforere; del be lullede . al under ·øge a
gen nærmere. 

En Anmodning fra Frh. om Indrelning af 
\'a-ke- og Omklædning nerel er m. m. henviste 
lil Fonelning udvalg0t til videre Behandling. 

En ag angaaend Kombinalion af RangP
rings- og Jedbrudsljene te i Ge. og Kb. behand
lede og h nvisle Lil Tj neslelid udvalget. 

Formemden referer0de 011 Drøftelse med Ge-
11eralcl irekloren om I nddragel. e af ønclags-
Fridage i nl0dning af lndførel e af billige 
Sondag log. pørg maalet vil blive Gen land 
[or Forhandling, naar Erfaringer for di se For
sog foreligger J. Oktober cl. 

En Række Klager over Permis ionsforhol
dene i :2. Di lrikt blev l:ehandlel, og del be l:1l
lede al frpmskaffr en nojaglig Oversigl over, 
hvorledes :2. Distrikl belrn.ndler delle Spørg·-
111aal, [orinden a en forelægge G neraldirPk
loren, c,·enluell fini ·teren. 

En paa ·id. le Ho,·eclbe lyrels2smøde he
lmncllel ag angaaende Oprette! e af en Af
deling for kjern og Herning, som havde væ-
1·el Gen. land for nder. ogel e behandlede . og 
del vedloges al medd le, al man ikke, da det 
maalle an e [or vær nde i trid med Lovene, 
kunde gaa med Lil Opreltel e af Afdeling; 
�pørg. maalet maatle forsl forelægges for De
legerelmodel. 

Del paa Hoved!; slyrel esmodel d n 8. i\faj 
f. A. ned. alle dvalg angaaende 2 Kromir · 
Ka. ens Overgang Lil D. L. F. afgav Belarnk
ning; efter en 1,-cngere Diskus ion rndloges del 
at vende tilbage til agen paa el enere Hoved
b slyrelse mod , og man anm dede Udvalgel 
om nye Oply ninger. 

Pu1tkt G. F3clw11clli1111 c,f oaocr ltc11l'ist frn 

Kred. eue. 

C. A. lillclu 11d forelagde en Ancienni lels
sag frpm endl fra , m. LokL fd. agen hen
�i le til nærmere nder ogel e og videre Be
handling i Forrelning udvalget 

J. Bojesen omlalle el Par Klager fra Lfb. i
lruer og Fredericia. agerne henviste til 

nærmere nder øgel e i Lfb. Kred en. 

Ptinkl 7. Re/1cwdli110 af , pørg1,mcml Qf/ ag'!r, 
. uin Orgu11i c,fio11e11 111aalle finde Anled11i11g fil 

al fremsælle [QrCe11eruldirekfomlel, Mini8fcriel, 
ecenluefl Rigsdagen. 

Forma11cle11 forelagde en Rcekke 'ager, som 
Organi alionen under cl n kommende Rigsdag -
samling maalle ham fr m. 

Efter en Disku.·. ion herom be lulled dPl 
al fremme for keliige Lønnings ager og Erno-

lument pørg maal, Revi ion af nogle af Tjene
slelidsreglerne. Be lemmeiser, aml om tals
banerne R Lsordning og om Uddannelse sagen 
m. m.

K. Johansen.

LOKOMOTIVFØRERKREDSEN 

BESTYRELSESMØDE DEN 12. AUGUST 1924 

Alle var tilstede. 

Punk/ I. Meddelelser fra Kredsformanden. 
Kredsformanden meddelle, al der iden 5id

·te føde var afsendt for kellige krivelser. Bl.
a. en angaaende tedlillæg og angaaende and
troapparaler paa Lokomoliverne. - Omtalle

clermesl en Anciennitet ag og en Brevveksling
med en Afd.

De af Kred formanden omlalte ager gav 
Anledning Lil nogen Disku sion, og under den
ne fremførte· en ag angaaende en daadig 
Placering af el frem kudt Signal ved Kd. 

De for kellig Meddelelser toges til Efter
relni ng. 

Pu11kt 2. Kredskas ererens Over igt over 

Regnskabet. 
Krecl ·ka8sereren gennemgik Regnskabet 

incllil ] alo, og del viste sig at være i Over
en slemme! e med Budgettet 

C. !If. C.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN 

KREDSBESTYRELSESMØDE PAA KONTORET 

DEN 12. AUGUST 1924 

Alle rnr Lil lede. 

Punkt I. Meddelelser frn Kred formanden. 
En Fore pørg el fra æ lved angaaende 

Rangerforerne tilling ved Depolet Overgang 
til Liniedepol be varedes af Kredsformanden. 

En Besværing fra Rd. angaaende Over kri
delse af Rangerlid, man udbad en pecificerel 
OYer igl ornr Over kridel erne. 

Forespørgsel, om der kunde give Di ·pen
. alion for Alder grænsen for Ansællel e som 
LokomoLivfyrbøderaspiranl, be varedes benæg
tende. 

Punkt 2. Behandling af foreliggende ager. 
C Pelersen forespurgte angaaende el An

·iennilel spørgsmaal fra Fa., he varedes der
hen: de, som gaar uden for Tur for Afløs
ning for Rangerlur, gør Tjenesle som saadan.

kal der yderligere Afløsning for længere Tid, 
skal de · ldsle Lokfb. i Linieluren udføre denne 
aalænge cl l gøres Behov ved dvidel e af 

Reserven i den lravle Tid. 
En Fore pørg el Ira Fa. angaaende de æld

.. ·Le Lokfb. Anbringe! e om 2den Mand paa 
Rangermaskiner henvistes til H. B. 
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'DANSK [QKOMOTIV1iDENDE 
En Sag fra Struer, hvor en Haandværker 

havde forrettet Tjeneste som Lokfører paa en 
Ragermaskine, henvistes til H. B. 

Der forelaa Redegørelse fra Aarhus over de 
meget uheldige Forhold der, som foranlediges 
ved Personalemangel i trafikstærke Perioder, 
henvistes til H. B. 

En Sag fra Løgumkloster augaaende An
ciennitet, besvaredes iflg. Ordre A. 88: Efter 

TAK 

Jeg udtrykker herved min hjerteligste og 
dybtfølte Tak til alle, som viste os sin Delta
ge] e ved min kære Mand, Lokomolivfyrbo0-er 
K M. Hansens Død og Begravel. e. En smrlig 
Tak Lil Personalet i Skanderborg og Helsingør. 

Anine Han en. 

1 Aars Forløb tages der Hensyn til den paa- Viborg Lokomotivpersonale bedes herved 
gældendes Anciennitet. ·· modtage min hjertelig le Tak for den mod mig

Angaaende Anciennilelssagen paalagdes del udviste Opmærksomhed ved min Afrejse fra 
Kredsformanden at lage Sagen op i før te For- Viborg. 
retningsudvalgsmøde. 

Kredskassereren fremlagde Reg11skabsover
sigt, om balancerede med Kr. 27 980, loges til 
Efterretning. 

Nørgaurd. 

DØDSFALD 

Onsdag den 23. Juli afgik en brav og god 
Kammerat, Lokomotivfyrbøder K. M. Hansen 
ved Døden paa Øresundhospitalet i Helsingør 
efter en stor Operation. Da afdøde skulde jor
des i sin Fødeby Horsens, fandt der Torsdag 
d. 24. en muk Højtidelighed Sted i Hospitals
kapellet med flere Taler; hvorefter den af Kam
merater blomstersmykkede Kiste blev ført til en
ligeledes af Venner og Kolleger smykkede Jern
banevogn. Torsdag den 31. Juli fandt Begra
velsen Sted fra Horsens Kirke under stor Del
tagelse, og paa Baaren var henlagt Palmede
korationer fra saa godt om alle Afdelinger i
hele Landet. Ved Graven holdt Afdelingsfor
manden for den Afdeling afdøde havde tilhørt
en stemningsfuld Tale, og udtalte bl. a., hvor
brav en Kammerat, og hvilken Pryd og Ære
afdøde havde været saavel for in Stand som
sin Organisation, om sluttede med el æret være
hans Minde.

MEDLEM ELLER IKKE 

I Anledning af en Del Forespørgsler fra 
Medlemmer her i Afd. 2, om Lokomotivfører 
C. S. F. Petersen, Gb., er Medlem af D. L. F.
eller ikke, bedes De i næste Nr. af D. L. T.
oplyse om, hvorvidt Vedkommende er Medlem.

Venlig Hilsen 
J. Knudsen.

Lokomotivfører C. F. S. Petersen, Gb" er 
i Foraarel 1924 ekskluderet af D. L. F. Afde
ling I, hvorefter Afdelingen til H.lredisbesly
relsen har fremsendt Sagen til Sanktion i Hen
hold til Iovene. Kredsbestyrelsen har sank
tioneret Eksklusionen, og Lokomotivføreren rr 
saaledes ikke mere Medlem af Foreningen. 

Red. 

J. P. Schollerl, 
Lokomotivmester, Hel ingor. 
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'DANSK fQ.KOMOTIV1iDENDE 
ST ATSBANEPERSONALETS BRANDFORSIKRINGS-FORENING 

REGNSKAB FOR AARET 1923--24 

Oversigt over l..,orsikringerne. 
A. Brandforsikringer.

Antal Policer. Forsikringssum. Policeafgift. Præmie. Fortjeneste. 

Fors i kr in ger udenfor København 7,575 /16,965,442 Kr. 757.,o Kr. 3 ,780.20 Kr. å 28 °/o 10,858.47 Kr. 
For ikringer i J(øbe11havn 2,143 14-,139,755 - 214.so - 10,683.47 å 20"/o 2,136.69 -

lait 9,718 61,105,197 Kr. 971.so Kr. 49,463.73 Kr. 12,995,16 Kr. 

B. lndbrudstyverlf'orsikringer.
Antal Policer. Forsikringssum. Præmie. Fortjeneste. 

Forsikringer udenfor København . 1,'�09 2,495,728 Kr. 2,518.20 Kr. å 5 °lo 125.01 Kr. 
Forsikringer i København ... ____ 1,�4 _8 _1 ___ 2�•�6_1�7,�1_20 _____ 2-'-,7_4 _7 _.s _, ________ O._oo __ _ 

Iall. _._ . ___ 2
..;..
,8_9_0 ___ 5

..;..,1_1 _-..;..•8_4_8_K_r _. ___ 5 .... ,2_ 6_ 6_ . _,o _l...:(....;r _. ____ ...:1;..:2....;5 _.•_•...:I.;:.<1:..··_ 

Balance. 

Indtægt. 
Foreningen ejede den '/• 1.923 

Købt en 4'/, 0/o Østift. l{redilf . Obligation 
Lil Paalydende 2,000 Kr. 

Indvundne Renter i 1.923-24 
Ikke udb •lait Understølleiser i 1922-23 
Fortjeneste for 1923-24. 

Kr. Ø. 

62,691 74 

1, 11 12 
2,706 93 

50 00 
13,121 07 

Iall . 80,380 86 

København, i Juni 1924.

Udgift. 
Købt en 4 1/2 °lo Østift. Kredilf. Obligation 

Lil Paalydende 2,000 Kr. 
Vederlag for Udførelsen af de daglige For-

retninger 
Porto, KoDvolutler, Tryk ager m. v .. 
Budløn 
Understøttelser i 1923-24 . 
Foreningen ejer den 81/a 1924 

lait 

Kr. Ø. 

1,811 12 

1,800 00 
427 42 

65 00 
13,535 00 
62/742 32 

80,380 86 

Sæbye. Otto Dahl. Gøtzscbe. J. Chr. Høtoft, 
l{ontq,chef, Maskinafcl., Kjbhvn., Kontrolør, Generalsekretar. Kjbhvn., Baneingeniør, Kjbhvn. Togbetjent, Aarhus. 

Formand. Næstformand. 

N. I<'. C. P. Kraglmlle. H. J. Leth. S. Petersen. 
Bane[ormancl, Aarhus. Overportør, Aarhus. Smecl, Centralværkstedet, Aacbus. 

/.
Bottelet. 

l 32 Aar har Foreningen uddelt i Understøttelser ca. 100,600 Kr. og ops1,aret ca. 62,700 Kr.

Hrantlforsikringspræmien er: 
� t: �:�:�?:��:

vn } pr. 100 Kr. Mindstepræmie 1 Kr .. Policeafgift 10 Øre. 

I 32 Aar har Foreningen uddelt i Understølleiser ca. 100,500 Kr. og opsparet ca. 62.700 Kr. 

lndbrudslyrnri1iræmie11 er: 
2 Øre pr. 100 Kr. Brandforsikringssum, hvorved '/s af denne er forsikret; højere Forsikring kan tegnes. 

Mindstepræmie 50 Øre. 
Hvert enkelt Medlem bedes virke for forøget Tilgang til Foreningen. 

� 

Udnævnelse fra 1-8-24: 
Lokornotivl"yrbøder J. Bille, Aarhus H, t.il 

Lokomotivfører i Struer (min. dn.). 
Lokornotivfyrboder H. P. Bispeskov, Kbh. 

Godsbg., lil Lok om li vfører i Odd sund N. (De
l olforslander (min. Udn.). 

Haandværker R. C. Risager, Fredericia, til 
Lokomotivfyrbøder i Vamdrup, 

Raandværker H. F. Niel en, Esbjerg, til 
Lokomotivfyrbøder i Skelskør. 

Raandværker A. E. Sørensen, Fredericia, 
til Lokornolivfyrbødcr i Orehoved. 

F'orflytlelse efter An øgning /ra l-8-24: 
Lokomoliv[ører T. C. 0. Olsen, Struer, til 

Aarhus Ø. 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 

Lokomotivfører· 0 G. Olsen, Oddesund Nord 
(Depotforstander), til Struer. 

Lokomotivfyrbøder V. E. T. Sørensen, 
Korsør, til: Helsingør. 

Lokomotivfyrbøderne K. M. Nielsen, Ran
ders, og H. 0. Olsen, Skanderborg, fra 1-9 
-24.

Lokomotivfyrbøder C. C. Ø. Hansen, Skelsk
ør, til Korsør. 

Afsked efter Ansøgning: 

Lokomotivfyrbøder M. Jensen, Brande, til 
Aarhus H. 

Lokomoti mester II C. Frederiksen, Ka
lundborg, paa Grund af Alder med Pension fra 
31-10-24 (min. Afsk.).

Lokomotivfyrbøder H. C. ielsen, Vamdrup, 
til Kbhvns Godsbg. Af gaael vecl Døden: 

Lokomotivfyrbøder A. E. K. F. Z. Givskov, 
Orehoved, til Brande. 

Lokomotivfyrbøder K. M. Hansen, Helsingør, 
den 23-7 _:24. 

Tilladelse til at bytte Tjenestested: 
Lokomotivfyrbøderne A. P. Rasmussen, 

Thisted, og 0. K. Djernæs, :F'redericia, fra 1.-
8-24. AKVAVITTER 

i on0inal pasteuriseret Aftapning bedst 
og ab�olul holdbart. - Faas paa 1fi & ½ Fl. 

�of om otiu mæun. 
Jiibilæiimsmapper og Adresser 

leveres smuld og billigt. Prøver og 

Prisliste vil være til fiJftersyn hos 
d'Hrr. Afdelingsformænd ved stør

re Depoter. 
Ærbodigst 

I. C. M. NIELSEN,
Pudserformand, Nyborg. 

�v��r�� 
Dame- og Herreportemonnai, 
Lommebøger, Node og Doku
mentmapper samt Dame· og 
5 pCt. - Rejsetasker. - 5 pCI. 

� Reparatfoner og Bestillinger modtag. •
_ JOHN. R. HANSEN 

Absalonsgade 29. 

��� 

Mejeriet Sdr. Boulevard 77 

Hj. af Slr.jalm Hvides Gade 

HUGO RYDING 
TELEFON VESTER 9862 

Smør, Æg, Margarine, Mælk, Fløde og Brød 
Confecture - Alle gangbare Ølsorter 

0 Amk. Gummivare 
lndu,trl Vestergade 3 lbhrn. 8. 
Modersprøjler, Sanilels- l Sygeplejearlikler 

Ill. Prislisle mod 00 Øre i t'rimrk. 
DISKRET EKSl'KDITIDN ♦ Ttlf. Byen U9å 

Jernhanemænd lO pCl. Rab3l 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tlf. Vester 452 x Tlf. Vester 452 x 

Chr. V. Hansen 
Isenkram og Udstyr · 

Gasovne paa Ratebetaling . 
Telt. Vest. 4922 Istedgade 95 Telt. Vest: 4922 

"Vesterhus" Herreekvipering - 29, Istedgade 29 
Alt i Herrelingeri til Dagens billigste Priser. 
Sto1·t Uclvalg i Gmnmikravetøj. 

Jernbanefunktionærer 6 pCt. Rabat. 

l'<Wr'VUff�1tue lvum11,�,- e·,· uft"v.,, ,,t 

_ paa Avispostkontoret den 20. Aug. 

=Bemærk= 
LÆDER HANDELEN 
Ny Carlsbergvej 24 

Telf. V. 9422 x. Lars lt!fathiei;en. 

Prøv min "Corona", eget Specialmærke. Stor Form
cigar til 15 Øre (fabrik. af Horwitz & Kattentid), 

Forsendes overalt. 

Cigarforretningen BØRSHOLMSG. 28.
Telf. Taga 1822 y. (red Nørrebros Station) 

Telf. N Y R A V N S B O R 6 10718
Vesterfælledvej 80-82 
anbefaler sin ny Restaurant 
Ny Ravnsborg-Kabaretten: 

"Støvsugeren•• 
==== Hver Aften KJ. 71/2. --

I stedgades Legetøjshus 
(A . .:.\l.Thuntby) 

6 6, I III te d ,c ad e 6 6 
;;:pecialitet: Dukker og Duk kereparat. 
.::St-ort Udvalg i Legetøj - Billige Priser 

H. 0. Hansen,
62, Vesterbrogade 62.

Trikotage- og Garnforretn lng. 
-- Stort Udvalg. -

Underbeklæduing-, Strømper, Sokker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

HU SK! === Cigarfo:i·:i•etningen, Ist,_e_tl..:g..:.·a_d_e_1_2_4 _____ -H_U_S_K_!___.I 
KedakLiuu: Ve•terbrogatle 98 a ", Kjøheubav

�
B- Annooct>-Expedition

Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,618 · y Vestergade 7 s, København B.Udgaar 2 Gange maanedlig. Telefon Central 14618. 
Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. Kontortid Kl 10-4. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandin&Yien,
Frtderiklberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, København F. 

Slotsbryggariets Hnsboldningsøl og Skibsøl 
.... 

I I 
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