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ADMINISTRA TIONSKOMMIS
SIONEN
Forcnklingskornmi ionen haJ.· nu ud
sendt in 2den Betænkning, der omhandler
bl. a,, Forholdet m llem Lovgivning magt
og _\ dminii..tration, Adrnini trationen i de
sønderjyd k • Land d le. Lønning - oo. Tjene t mand forhold,
taten Yar eind"
,., Yare,.ialg m. m.
køb 00'
Det 1 te Kapitel, cl r indeholder »For
holdet rn lJem Lovgivning magt og _\_dmi
nistration« oa om r udførlig behandlet
af Kornmi ion n, kal vi ilde opholde o
ved, da det ikke e at være af Interes e
for Tjenestemændene, og vedrørende Ka
pitlet » dministrationen i de ønderjydsl e
Land cl 1 I' « iger Kommissionen angaaen
de tat b norne folg ndc:
Generaldirektorat t for
tat banerne
har overfor nærværende Kommi ion op
lyst, at Maskinsektion n i Tønder er laaet
sammen med Ma kin ktionen i Herning,
ligesom de 2 sønderj d ke Trafik ektioner
er sammendragne til en, hvorho det
overv je at ammendrage de 2 Banesek
tioner til 1 Bane ektion.
ntallet af Sta
tionsme tre er ned at med 2, og det ø rige
Per onal er reduceret med 71 Mand.
Om Lønning - og Tjenestemandsfor
hold udtaler Kommi ionen følo-ende:

Den nuværende Lønnings- og Tjeneste
mandsordning.
Grundlaget for tatens nuværende Tje
nestemands- og Lønningsordning er givet

rn i Tjen sternand 1 v n af 12. September
1919. Kommi ionen har overvejet, hv r
vidt det i nævnte Lov hjeml l ' de S stem,
1wi me t udpræo-ede Princip er den fa te
n rottelse og den dermed samhørende
dgang til Pen ion, maa an es for at vir
I e paa en tilfred tillen<le Maade.
Det
,,.
;;;
maa efter J \. ommi ionen Opfattelse ind
r 0 mmes, at de private Erhvervs Op ig l::e. frister og letter .A dgano- til fsl;: edigel
e af mindre velegnet P ( ' r onale incUrckte
kan fremme den for al god A dmini tration
nødrnndig
dvælgel e af d-t b d t mulige
P rsonale oo- direkte kan virke som et In
citament overfor Personer, der maatte ha
ve 'Iilbøjelio-hed til at præstere et mindre
inten ivt rbejde. Men selv om Staten
I unde opnaa vis e Fordele ved at gaa over
til tid begr n ede Lønoveren komster og
Enkeltmand k011trakter, er det dog Kom
mi ionens Opfattelse, at dette ikke kan
anb fale om almindelig Regel, idet lem
perne vild være tørr C end Fordelene. For
det første vilde taten blive nødt til at be
tale højere Lønninger end nu, hvis den gik
bort fra Efterløn sy ternet og den stærkere
betryggede tilling. I< or det andet vilde
man ri ikere, at de fra Privaterhvervene
kendte Lønkampe ogsaa gjorde sig gæl
dende paa Statsstyrel ens Omraade, hvor
de vilde virke skadeligt, fordi Statsfunk
tionærerne hører til Samfundets mest vi
tale. For det tredie maa man betvivle, at
taten paa Grund af den særlige Stilling,
•

(

I
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som dennes Administration har overfor
Offentligheden, vilde være i Stand til paa,
tilfredsstillende Maade at udnytte de For
dele, der skulde kunne opnaas ved at ind
føre en Personaleordning som den fra de
frie E1·hverv kendte. Iøvrigt skal man hen
vise til de i Kommissionens lste Betænk
ning fremsatte Udtalelser vedrørende Per
sonalefo1,holdene i Statens Erhvervsvirk
somheder.

.

.

...
Udmaaling
af Tjenestemandslønnen.
"
I Forbindelse med Spørgsmaalet om
Tjenestemandslovens Sy ste•n har der in
denfor Kommissionen været rejst det
Spørgsmaal, om de i samme Lov anvendte
Principper for Udmaaling af Tjenesteman
dens samlede ,-ederlag maa anses for hel
dige set fra et administrativt Standpunkt.
Selve den pensionsgivende Lønning be
staar af en Grundløn og et eller flere Al
derstillæg, idet dog Lønnen i Chefsstillin
ger og andre højere ,\ vancementsstillinger
som Regel kun udgøres af selve Grund
lønnen. Der er paa dette Ornraade ved
den nugældende Tjene:,temandslov fore
taget en ikke ringe implificering, idet de1·
i de forskellige. iøvrigt meget uensartede
Lønningslove før 1919 var opført mange
flere Alderstillæg end i den nugældende
Lønningslov. En yderligere Forenkling
af dette Forhold kan i hvert Fald paa nær
værende Tid punkt absolut ikke lade sig
realisere.
Foruden den pension:,;givende Løn
l
ydes der 3 ikke pensionsgivende ''illæ,.,a,
Sted-, Dyrtids- og .Konjunktmtillæ. p cl
fra et administrativt Kynspunkt vilde det
selvfølgelig være onskeligt, at di:4se Tillæg
kunde bli,·e saa faa og enkle som muligt.
Stedtillæg.
For saa vidt angaar tedtillægget kan
der imidlertid - efter Kommissionens Me
ning - næppe være Tale om nogen _iEn
dring, da en vis Parallelitet er nodvendig
mellem de frie ErhYervs Løm1inger og
tatens, og da der i de fri Erlwen er en

betydelig Forskel paa Aflønningen i Kø
benhavn, de større Købstæder, de mindre
Købstæder m. v. og paa Landet, maa den
nævnte Lønningsdel (Stedtillægget) anses
som et nødvendigt Led af vor Lønnings
ordning; endvidere bemærkes, at det fast
sættes for et helt Fina.nsaar ad Gangen,
og at Beløbene ( 450, 330 og 240 Kr.), der
iøvrigt ikke er blevet· ændrede siden Tje
nestemandslovens Ikrafttræden, er dele
lige med 12, saa at de ved Maanedsbeløbets
udregning ikke giver brudte Tal. Stedtil
lægsbestemmelserne synes derfor hen
sigti::mæssige.

......

Dyrtidstillægget.
Med Hensyn til Dyrtidstillægget be
mærkes, at det principielt maa anI:'es s.om
8 ærcleles praiktisk ved et automatisk regu
leret Tillæg at supplere den paa Basis af
et bestemt Prisnivea.u (Prisniveauet af
1916) fastsatte Grundløn m. Y. Mod dette
Tillægs Lønningsteknik synes der heller ·
ikke at kunne rettes Indvendinger, men
Kommis ionen skal henlede Opmærl som
heden paa. at det vilde betyde en Arbejds
besparelse i Lønningi'\- og Revisionskon
torer, dersom dette Tillæg, de1· nu varierer
pr. I-Ialvar, kunde fai' tsættes for et helt
Finansaar ad Gangen. Det maatte da væ
re det Pristal, der fastsættes i Februar
Maanecl, som blev lagt til Grnnd for DV t·
ticlstillæggets Beregning. og da Svingnin
gerne i Prisniveauet nu er blCrnt mindre,
end de var, den Gang Bestemmelsen om en
halvaarlia Beregning blev fastsat. kan det
næppe være betænkeligt at gaa til en .;;. aa
dan }Endring. Kommissionen skal derfor
foreslaa, at der blev foretaget de dertil
svarende �ndringer i Tjenef: temandslo
vens 1. Del K::q,itel 5.
Konjunldu1·tillægget.
Hvad angaar det tredie af de 11ævnt
,...·ærlige Tillæg, nemlig Konjunkturtillæg
get, skal Kommissionen bemærk(' , a.t det
ud fra admini::;trativ!' yn;::punkter maa
anse for meget heldigt, om der kunde fin
"
de en Sammendragning tcd -mellem dett('
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Tillæg og Dy1·tid tillægget. Forholdet
maatte da formentlig blive, a.t det saaledes
·a.mmendragne 'l'illæg regulerede med
1-'ri tallet, men der maatte ved denne Re
gulel'ing tages Hensyn til, a.t Konjunktm
tillægget nuværende Beløb i nogen Grad
er at i Forhold til tørrelsen af den pen
sion giYende Lønning.
Kommissionen
·kal henstille, at dette p0rgsmaal over
vejes, naar der atter skal for ta,ges JEn
dringer i Bestemmelserne om Konjunktur
tillægget. Men hvad enten det nævnte Til
læg sammendrages med Dyrtidstillæget til
· ccl samlet Tillæg eller ej, maa man hen
I (•d, Opmærk omheden paa., at det udfra
acl111ini trative ynspunkter maa betragtes
. ·om meget øn keligt, om man kunde kom
me bort fra, at Tillæggets Beløb ændres
endog flere Gange i Løbet af et Finan. aar, <la et aadant Skifte paafører Admi
nistration - og Revision kontorerne et
overordentlig føleligt Merarbejde. M.an
rnaa hen tille, at alle atser aavidt mu
ligt bliver delelige med 12, ligesom Til
fældet er for Sted- og Dyrtidstillæggets
V ,c(kommende. I øvrigt bemærkes, at
der. om Dyrtid - og Konjunkturtillægget
ta111mendra.ge til eet Tillæg, maa man ved
( ;.cnnemførel en af en hertil sigtende Lov
ændring have Opm rksomheden henvendt
paa, at ad killige Kommuner og visse Intitutioner af forskellig Art har indført
en Lønningsordning, der delvis er i Overn temmel e med taten , men som f. Eks.
afviger fra denne derved, at man af de
3 ·ærlige 'I'illæg kun yder Dyrtidstillæg
get. Hvis en Sammendragning blev fore
taget som foran nævnt, maatte det dog af
Hen yn til det her omtalte Lønningsord
ninger an es for praktisk, om man ved
Fa t. ættel en af og Ændringer i det am1 ede Tillæg gennem en officiel Meddelelse
blev at i tand til at afgøre, hvilken Del
a..f det samlede Tillæg der varede til det
hidtidige Dyrtidstillæg.
I Forbinde! e med det her anført skal
K li mmis ionen hen tille, at der ved Æn
dringer af Lønning loven Tillæg fra. Fi
na,n ...·mini teriet u<l ,..end en prakti k Vej-
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ledning til alle Statsstyrelser. Derved
pare de enkelte Kontorer for en saadan
Udregning og man undgaar lettere Fejl
tagelser, der paafører sa.avel Administra
tions- som Revi ionskontorerne et ikke
ubetydeligt Ek traarbejde. En saadan
Vejledning har selvfølgelig ærlig Betyd
ning, naar de foretagne Ændringer r
tærkt komplicerede.
Det ma.a da anse
for mest hen igtsmæssigt, at der udarbej
des et kema, som viser de enkelte Beløh,
der efter de foretagne Ændringer er gæl
dende. Disse Skemaer bør i tilstrækkeligt
Antal tilsendes de forskellige centrale Sty
relser, der videresender kemaerne til tle
dem underlagte Lønningskontorer etc.
Imidlertid har en Række Kommuner, kon
ce sionerede elsk•aber o. lign. Institutio
ner helt eller delvi indført Statens Lø11ningsordning, og di ses Lønningsudbeta.
linger ændres da ogsaa, naar Statslønnin
gernes Tillæg ændres. Det hen stilles der
for, at der gives saadanne Institutioner
Adg•ang til fra Finan mini teriet at rekvi
rere et pa sende Antal af de foran omtalte
-vejledende kemaer.

Omfanget af fast Ansættelse.
Kommissionen slmI til Bemærkningerne
om Lønningsloven føje, a.t Omfanget af de
faste Ansættelser utvivlsomt efterhaanden
er blevet for stort. Enkelte af de nedsatte
parekommissioner har for deres særlige
Omraade stillet Forsl,ag om, at man for
uden helt a.t nedlægge en Del Tj nest mand tillinger bør gaa til at afløse en
Del af disse med Hverv, hvis Indehavere
i tedet for pensionsberettigende Løn op
pebærer Honorar eller Konjunkturløn.
Kommi sion kan for it Ved
l ærværende
•
kommende slutte sig til denne Opfattelse,
ogsaa forsa.avidt angaar Administrations
kontorernes Personale. Først og frem
m st bør det være en ufravigelig Regel,
at der ikke antage flere i pension beretti
gede tillinger i de enkelte tyrelsesgrene
end man med ikkerhed kan gaa ud fra,
a.t der er Brug for under fuldt normale
1'bejd forhold.
Det Per onale, der er
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nødvendigt til Udførelse dels af Sæsonar
bejde, selv om dette er aarligt tilbageven
dende, dels af saadant Arbejde, som kan
skyldes e·n forbigaaende Stigning af Ar
bejdsmængden, bør engageres m d kort
Opsigelsesvarsel, og saaledes at Vederla
get afholdes af de paa Finansloven hjem
lede Medhjælpssummer. Men foruden det
egentlige Sæsonpersonale kan d r efter
Kommissionens Opfattelse ogsaa meget
vel være Tale om i noget højere Grad end
hidtil at an,,1ende honorar- eller konjunk
turlønnet Personale til almindeligt Kon
tor- og Ekspeditionsarbejde, særlig i min
dre Kontorer.
I øvrigt mener Kommissionen, at den
nuværende Tjenestemandsordning med
fast Ansættelse og den dermed samhøren
de Adgang til Pension bør bevares. Saa
meget mere maa man fremhæve Nødven
digheden af, at der ved Ansættelsen fore
tages en omhyggelig Udvælgelse blandt
Ansøgerne til Stillingen. Dette kan bl. a.
ske, ved at rr,an foreskriver som Betingelse
for fast Ansættelse Fremskaffelse af Hel
bredsattest samt en noget længere Prøve
tid end hidtil, før fast Ansættelse finder
Sted.

Avancementsregler.
Kommissionen skal i dette Spørgsma.al
ikke komme ind paa Enkeltheder, da man
ganske kan slutte sig til de af Sparekom
missionen af 21. Februar 1921 om Avance
mentsforhold fremsatte Synspunkter (jfr.
Sparekommissionens 2. Betænkning, Side
214 f. f.). Nærværende Kommission skal
blot ydeligere understrege, at dersom man
med Avancementet skal opnaa at skabe et
Incitament til at udvise Flid og Dygtig
hed i Arbejdet for Staten, er det paakræ
vet, at Avancmentet fortrinsvis foregaar
efter Duelighed; kun derved skabes der en
Spore for det underordnede Personale, der
vil give sig Udslag i en forhøjet og bedre
Arbejdspræstation fra dettP,, ligesom man
undgaar den Forringelse af et Kontors he
le Standard, som Besættelsen af Chefs
posten med en mindre duelig Embedsmand
bevirker. De Ulemper, der hævdes at

,,

knytte sig til et Avancement efter Dygtig
hed, maa i det væsentlige anses for ovet
drevne, og i hvert Fald opvejer de ikke de
Fordele, som Avancementet efter Duelig
hed frembyder.
Kommissionen foreslaar angaaende
Maksimumsalder·
for Ansættelse i pen
•
. Stilling, at der i Tjene te
sionsgivende
mandslovens § 49 som nyt 2. Stykke i Pa
ragraffen indføjes:
»Ansættelse i Tjenestmandsstilling ef
ter det fyldte 40. Aar giver ikke Ret til
Pension, medmindre saadan Ret tillægge
1magældende ved særlig Bevilling paa Fi
nansloven. Saaclan Finanslovhjemmel skal
være givet senest 2 Aar efter, at paagæl
dende Ansættelse i 'l'jenestemand stilling
har fundet Sted. De i dette Stykk;e givne
Bestemmelser gælder dog ikke for Dom
mere, Politimestre eller Kredslæger.«
Endelig har Kommissionen overvejet
Betimeligheden af en Ændring al Tjene
stemandslovens § 61, der lyder saaledes:
»�aar en pensionsberettiget Tjeneste
mand afskediges paa Grund af Tjeneste
forseelser eller Misligheder, der, uden at
medføre Ta.b af Pensionsretten i Henhold
til § 60, svækker den for Stillingen nød
vendige Agtelse og Tillid, bestemmes det
ved Finan lov eller Tillægsbevillingslov,
hvorvidt han skal have Pflnsion og i be
kræftende Fald af hvilken Størrelse.«
Denne Paragraf erstatter i Statens nu
værende Pensionslovgivning en Bestem
melse i Pensionslovgivningen før 1919,
som i Pensionsloven af 5. JaJ1uar 1851
( § 6) og Pensionsloven af 24. Februa1·
1858 (§ 8) er enslydende og affattet saa
lecles:
»Naar en Einbedsmand afskediges paa
Grund af Misligheder, der, uden at med
føre Embedets Forbrydelse, svækker den
for hans Stilling nødvendige Agtelse og
Tillid, bestemmes hans Pension ved Lov.«
Den vigtigste Forskel mellem den her
citerede, ældre Bestemmelse og Tjeneste
mandslovens § 61 er, at der i sidstnævnte
Para.graf som Afskedigelsesgrund er med
taget visse Tjenestemandsforseelser.
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om Kriterium for, hvilke Tj p ne tef 0 r
scel er der i aa Hen eencle r at tage Hen
syn til, er op tillet, at de paa den nc
ide ikke er aa alvorli 0e, at de hidfører
Afskedige! e med Tab af Pension rett n
i Henhold til Tjene ternand sloven s 60,
paa den anden ide af den Be kaffenhecl,
at de SYækker den for tillin ° n nod,·endi
cre
gtels og 'I'illid. Kriteriet er det
samme om cl t, der er op tillet for de i
§ 61 omhaJ1dl de Mi lighed r. Men den
derved foretagne
fgræn ning er efter
Kommis ionens Mening for næver, idet
der og aa bør kunne meddele . \ f .kedigel
se eft r denn Paragraf for Tjen stefor
. eel er, om hvilke det ikk kan ige at
de i almindelig samfund mæ sig Bet d
ning paa amme Maad som Handlinger,
der kommer ind under Begr bet Mi lighe·
der, svækker den for tillingen nødvendige
Agtel e og 'l'illid, men om dog r af den
Beskaffenhed at d t maa an e for admi
ni trativt gan ke urio-tio-t at beholde ved
l
kommende i ''jene ten, lige om det ma.a
betragte
om tridende imod Pension ordningen almindelige Forud ætninger
at yde paagældende Pension efter de æd
rnnlige Regler om denn Beregning. Da
det ofte vil find s mere billigt i Tilfælde
l
af ''jene teforseelser fremfor at benytte s
60 med dens ubetingede Fortabel e af
Pensionsretten at anvende den ved
61
hjemlede Mellemvej (Fa t ættelse af Pen
sion ved Finanslovbevilling), og da man
maa mene, at det er i Tjene ternanden
egen velforstaaede Intere se, at der er ri
melig � dgang til at ud kille de meget faa
uheldige Elem nter, fore laar Kommi io
nen Flertal (Kommis ionen undtagen
kotte,
Biilow, Fabri iu Han en, Frii
Fr. V. Peter en og Aage ach ) , at der
rriyes
61 en Affattel e, der medfører en
noget ændret D finition af, hvilke Tjene
stefor eelser der bør komme ind und r
Paragraffen.
Flertallet fore laar at erstatte Orden
»paa Grund al ........ Tillid« med »paa
Grnnd af Misligheder, der uden at medføre
Tab af I en i nsretten i Henhold til § 60,

..

vækker den for " tilling en nødvendig \ gtel i"e og 'I'illid eller paa Grund af grov
eller uan et _.\.dvarsel oftere gentagen, ik
ke ubetydelig Tjen st for seelse.«
Et Mimhetal (Fabriciu Han en, Fr.
V. Peter en og _-\age ach ) kan ikke til
træde foran taaencle Forslao-, der til igter
at ud,·ide Kred sen af de Tjene tef01· eelser,
om affatte af Be temrnel en i Tjene te
mand loven § 61.
Mindretallet rnaa allerede finde Betime
ligheden tvivl om af den nuværende Betemrnel e i Tjene temandsloven
61,
hvorefter pørg maa]et om, hvorvidt en
Tjene t mand, der af kediges, bør haYe
Pen ion og i bekræftende Fald al hvilken
tøn ls . i vi e 'l'ilfælde o- re afhængi 0t
af en f t rnning i Rig dagen i Sted t for
::it overlade til en Domstols Afgørel c;
111en den nuværende Affatte} e af Para
graffen giver i hvert Fald en snæver og ret
ka.rp Afo-1·æn ning af de 'l'ilfælde, som
"" Bestemme! en, medens den af
omfatte af
Kommis ionen Flertal foreslaaede ffat
tel e betydeligt vilde udvide Bestemmelsens Omraad og o-øre Afgræn ningen li
det klar. En 1 dvidel e af dette Omfang
kan Mindretallet til trækkeligt vægtige.
Et andet Mindretal (Biilow og Friis
k tte) kan ikk helt lutte sig til det af
Fle1·tallet og ej heller til det af foran,taa
ende Mindretal fremførte, men ønsker paa
den and n ide ikke at tille et positivt For
slao- bl. a. under Hen yn til dette Spørgs
maal om udtalt af Kommis ionen neden
for rnaa komme til Forhandling mellem
A dmini trationen og de forhandlingsbere tiged Tjene t mand organi ation r, for
inden Lovforslag fremsættes.
Der er under Kommissionen Arbejde
med de i dette Af nit omhandlede Emner
tilstillet Mi1ii terierne et foreløbigt Udkast;
de paa den Foranledning fra Ministerierne
frem endte dtalelser ha;r givet Kommisionen Anledning til at foretage visse Ret
telser i det nævnte Udkast. Derimod har
der ikk fundet Drøftelser ted med Tjene
stemandsorganisationerne, idet man er
gaaet ud fra, at en Forhandling enere vil

2 3

'DANSK fQKOMOTIV1i DEN DE
finde Sted mellem Administrationen og de
Organisationer
forhandlingsberettigede
om alle de Spørgsmaal, som henhører til
dem, hvorom Forhandlingsret er tilsta:aet.
· FOR 99 AAR SIDEN Paa den store engelske Udstilling i Wf'!"n
hley i Aar er der en tand, der har særlig In
teresse for Lokomotivmænd, nemlig ,London
and north eastern railway company« Udstilling
af 2 Lokomotiver.
Det ene af disse - det mest interes ante er det Lokomotiv, der fremførte Verden før
ste Persontog den 27. September 1825, altsaa
for 99 Aar siden.
Det andet er samme Banes mest moderne
Maskine - »the flying scotsman« - en sand
Kæmpe i Forhold til det første Lokomotiv.
redenfor skal meddeles nogle "hi toriske Op
lysninger om denne Begivenhed, saaledes som
den gengives i en Brochure, ovennævnte Jern
baneselskab har udgivet i Anlednjng af Ud til
lingen. Maskinen er bygget af Rob. tephenson
& Co. i Aaret 1 25 og bærer Navnet ,Locomo
tion«. Det blev kørt ad Landevejen paa en
Vogn fra Newcastle, hvor Fabriken laa, til et
ted, hvor Landevejen skærer Banen i Nærhe
den af Darlington. Her blev det aflæsset og an
bragt paa Skinnerne, hv-0refter der blev stuk
ket Fyr paa Kedlen ved Hjælp af en Arbejders
Brændeglas. Herfra kørtes det til Shildon en Minearbejderby 8 miles vest for Darlington.
Den næste Dag begyndte den regelmæssige
Kørsel paa Banen; og Mashlnen gjorde Tjene
ste uafbrndt paa denne Bane til 1850.
Aabmngstoget, der førtes af selveste Georg
tephenson og kørtes med en Hastighed i Be
gyndelsen af 16 til 19 km pr. Time, var arran
geret som følger: Nærmest Maskinen kom 6
, ogne læssede med Kul og Mel, dernæst rn
lukket· Vogn, hvori kørte forskellige Honor:i
tiores, hvorefter fulgte 21 Kulvogne, der i Da
gens Anledning var indrettede til Passagerbe
fordring. Toget afsluttedes med endnu 6 Vog
ne læs ede med Kul. !alt bestod Toget altsaa
af 33 Vogne og efter Ankomsten til Darlington
viste det sig, at det havde medført 4-50 Passa
gerer. Desuagtet var Togrts samlede Vægt kun
\JO ts. Foran Toget red en Mand med et Flag,
og en stor Forsamling Menne ker havde tag t
Op tilling langs Jernbanelinien. Mange for
søgte at løbe om Kap med Toget. Dette nær
mede sig nu langsomt til Darlington, og da det
havde naaet et Sted paa Strækmngen, hvor der
va1· let Rane, hestemte Stephenson sig til at
prøve at forøge Maskinens Hastighed.

Han raabte derfor til Manden med Flaget,
at han skulde ride ud af Sporet, og forøgede
derpaa Togets Ha tighed, før t Lil 25 km, der
paa til 32 km pr. Time, hvorefter saavel Lø
berne som Rytterne snart var ladt ude af ync.
Maskinen, der fremførte detlc Verdens første
Persontog vejede kun 6¼ ts og ha1·de ko.·lel
500 Pd. Sterling (13 000 Kr.).
Det vil uden T1·il"! Yære af Interes ·c, at br
rette lidt om nogle Forhold, som førte til clenn ,
minderige Begivenhed.
En Dag i Foraaret 1 21 besøgte George , lc
phen on, den nordhumbriske Maskfobygge;:,
•
Edward Pea e, den rige Kvæker og Fabrikant
fra Darlington. Begge vare stærke Mænd !ma
de i Sind og Skind og man kan tænke sig, lnor
ledes de har staaet An igt til Ansigt og læst
hinandens Karakter. Som Forbindelsen var
mellem Bolton og Watt (Opfinderen af Damp
maskinen) aaledes blev den mellem Stephenson
og Pease. Den idste byggede Jernbanen, den
første Lokomotivet.
Indtil den Dag, man aalmede Jernbanen fra
tackton til Darlington, var der kun· bygget
nogle faa mindre Lokomotiver, hvis Køreha
stighed laa omkring 3 til 4 km i Timen og som
kun kunde trække 10-12 Vogne. De blev an
vendt i for kellige Kulminer og kørle ikke hur
tigere, end at en Mand kunde gaa ved idrn
af og fjerne forskellige Hindringer og hja :- lp<'
til, hvis der skulde blive noget i Vejen med Wla
skinen.
Da L tackton-Darlington Linien blev JHO
jekteret var det ikke Hensigten at drirn den
ved Hjælp af Lokomotiv.er, men det lyk.kerk•s
Stephenson at formaa Banens Lcdel e Lil al
prøve denne Drivkraft.
Re ultatet af Aabningen af denne Jernhane
linie var i mange Henseender 01·errask<•ncl<'.
Det var nemlig oprindelig ikke Meningen at
medføre Passagerer, endskønt flere Hund ""'le
den første Dag befordredes fra Stackton ti I
Darlington og tilbage igen.
Da Banen først rnr kommet i regelmH•ssig
Drift, forlangte Befolkningen at blive taget re
gelmæssigt med, og det blev snart nodvendigl
at indrette Vogne udelukkende til Personbefor
dring.
Kort Tid efter Banens Aalming kubtr Sel
skabet 500 acres Land nedenfor Stackton vnl
,
Bredder, lwor der laa et enligt
River Teers
Bondehus.
Her hyggedes Kullo ningsapparater m. m.
til Indladning af Kul i Skibe og i Løbet af kort
Tid skød Byen Middlesbrough i Vejret. Del
i denne trav
enlige Bondehus blev Midtpunktet
•
le By.
Dimensionerne af denne historiske Maskine
er følgende:

.

.

..
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Kedlen om er en simpel cylindrisk Kedel
mod ol udvendigt Høgrør, ca. fi.' (ca. 1200 mm)
i Diam. udført i 2 Plader, 3/M" tykke, -amledl?
med ne enkellnittet Overlægning. Det indven
dige Røgrør, der er 22 " (ca. 660 mm) i Diam.,
danner ·aavel Fyr om Røgkammer og er fortil
baaret af Kedlens Forplade. Røgrøret r fortil
forbundet med korstenen, der er Hi " (ca. -15()
korslen.højden 01·1?r kinnP
mm) i Diam.
top 'l' 13' 3" (ca. 40l'� mm). Don almindelige
Skor ten højde '" d D. , . B. e1· liOOO mm.

om Fødeapparat anvendtes en Pumpe, der
anbragt paa Siden af Kedlen. To Prøve
l1aner er anbragt paa Kedlen. Bagvæg, ved
Hjælp af hvilke Vandstanden kunde kontrol
ikkerhed ventilerne var afbalancerede
lere..
l'Od on Vægt anbragt paa Enden af af en 3t "
lang Arm. Denne Vægt kan bevæges henacl Ar
men; naar den er anbragt paa Armen. yderste
Ende lamg t borte fra Ventolen, opnaaede
Maksimumslrykket 50 Pund pr. K,·." (ca. 31/,
Atm.). Trykket kunde variere ned til 25 Pund
,·od al bevæge Kontravægten henimocl Armen
imod V (' ntilen, og det var tilsyneladende over
ladt til Føreren· Forgodtbefindende, lwilket
Tl'yk han vilde holde i Kedlen.
Cylindrene, hrnraf der er lo er lodrette og
anbragte centralt paa Kedlen mod den neder te
Halvdel inde i K dien, aaledes at Bm1den lig
ger und 1· Vand!-inien. Cylindrene oprindelige
Dimensioner rnr 9 " ca. 225 mm) i Diam. og
24 " (600 mm) lag, .enere er de blevet ud
borede til 10" (250 mm) i Diam.
Hver Cylv1der driver et Hjulpar og , lem
J)l'lstangeo, paa hYer Cylinder er forbundo11 til
J\1 idlen af on Balance, hvis yderste Ender er
i Forbindelse med Driv længerne. Stempel
slamgerne tyres i Yertikal Retning af en Pa
ralellogrambevægels .
pildedampen føres fra
hYer Cylinder til el Buk.errør anbragt i kor
slr111? n. Det r· Georg tephen on der første
Gang realiser de den Tanke at benytte piJdc
dampeu Ud lødning i kor tenen til al for
bedre Trækket i Fyret, idet det viste ig van01·

.

keligt uden delle Al'rangement at ·kaffe den
fornødne Damp.
Glideren trække fra en enkelt Ekscenlrik
skire anbragt lø t paa den »før nd « Ak ·el ta•l
YOd Hjulet. En nærmere Redegørelse for Kon
·truktionen af tyring skal ikke give·, da det
vil føre for vidt. Hverken Maskinen eller Trn
doren er forsynet med Brem er, saa Føn'ren
har uden Tdvl været henvi t til at reverse Ma
skinen i Tilfælde af uventede Forhindringer�
Til ·ynekomsl.
Førerhus findes ikke; Føreren ad paa t'l
æde paa Toppen af Kedlen i umiddelbar Na�r
hecl af Regulatorhaandtaget. En Fodplade lø
ber langs lwer ide af Kedlen, fra hYilken Fn
reren har kunnet l:eljene Ekscentriktrækkcne og
smøref de for kellige tænger.
?- a kinon har ikke haft nogen Fløjte. Til nt
siguali. ere med anYonclle rn tor Klokkr, drr
or anbragt mel kor.-tenen, og som kan bent•
'e med en nor fra Førrrens Plads.
Hjul no er ikke de originale, idrl lephp11ons Hjul rnr aabne og havde Eger. NJaski
nen nuværende Hjul er Hackworlh Model og
maa Hero bl.vet anbragte kort Tid l'fler, at
Maskinen er bygget.
Tenderen er n almindelig \ ogn. lworpaa
der l?l' anbragt en Vandtank fi.' lang.

.

Til ammenligning med dette \ Pl'(le> ns rur
te �er ontogs Lokomotiv 01· ud tillet et af .arn
me Jernbane ·el kabs me t moderne Expreslug-

2 5

1i

'DAf'.-(SK lQKOMQTIV DEN DE

~ - ~ - -~ftl lJO

'fV'.ITTl.R

t.e J .-.C• _,,.,,..,

·-._co,u 8n,.,.,.5

I_
IJ . .9

20·0

Lokomotiver. Denne Maskine bærer Navnet
»the flying scotsmann«, der bringer Navnet paa
det bekendte Passagertog i Erindring.
I over 60 Aar er dette velkendte Tog afgaaet
hver Formiddag Kl. 10 fra Kings Cross Station
i London for at tilbagelægge sin 295 miles '(cir
ka 64-0 km) lange Rejse til Edinbourg i Skot
land.
Denne Type af Lokomotiver kaldes Pacifik
typen paa Grund af dets Hjularrangement (2C-l) cl. v. s .' en to-akslet Truck, 3 koblede Aks
ler og en Bagløber.
Den ovenomtalle }\faskine, der er vist' paa
vedføjede Billede har iøvrigt følgende Hoved
dimensioner:
20" (50 111m)
Cylinde1·
/ dia1n . ..
(3 Crlinchc) \ Slag: ......... :26" (660 rnm)
R1111clgliclcrn:
8" (21H 111111)
Glidcl'diam ...
li5 pCL.
Max. Fyldning.
Hjuldirnen�ioncr:
Dl'iv- og Kobellljul ......... PO" (2032 mm)
38" (966 mm)
Truckhjul ....•.
44 (1118 111111)
Løberhjul ..
Længde mellem Hørvæggenc ... 19' (ca. 5700 111111)
Hedeflade:
Rørene ...................... 2715 O' (250 rn")
(19:Sni")
Fyrka�scu ................... 215
...... . ..... 525 O' (�8,3 m2)
OvL'rhccler...
............ 41.25 C' (3,8 m")
Histcareal

Af tekni ke Detailler, der afviger fra hvad
der er gængse herhjemme kan nævnes:
l
Aksellagerne smøres ved Hjælp af v\ akc
fields mekaniske Smøreapparat, hvorimod Smø
ring af Cylindre og Glidere sker ved »Detroit«
hydrostatiske Lubrikator, der i Princippet vir
ker som Nathans Smøreapparat.
Trækket til Cyl inderudblæsningsven ti Jerne
- der 'ikke er automatiske - er udført som et
Bowden Træk (i Principet det samme som an
vendes f. Eks. paa mange Motorcykler til Over
føring af Trækket fra Styret til Karburatoren).
Stempel- og Drivstængerne er udførte af
Krom-Nikkelstaal, hvorved det har været mu
ligt at spare 50 pCt. i Vægten af disse Dele.
Bemærke! esværdig er den lange Drivstang
samt de lukkede HovedeT paa Kobbelstangsen
derne.
Paa en nylig afholdt Prøvetur fremførte :l\fa
skinen 61 Vgl. over en Distance (ca. 169 km) i
en Tid af 2 Timer og 2 Min., hvilket giver en
Gennemsnitshastighed af 52 miles (83 km) pl'.
Time. Den størst opnaaede Hastighed var 70
-v.
miles (J 12 km).

-

UDVIKLINGEN AF HJÆLPEDRIV
MASKINEN FOR LOKOMOTIVER

n•

I.SO Pd. pr. 0' (ca 13 al111).
Kccll'llryk
............ . 92 ls
Vægl a[ ·Maskinen
56 ls
Tcndel'e11s Vægl ljcnstf..
5000 ">tllons
Va 11rlhchold 11ing.
..........
8 ls
l<.ul

Ved Otto Bendixen.

(Sluttet.)
Som det vil e af Illustrationen i Fig. 4, ker
Forbinde! ·en mellem »Boosterens« Krumtap
aksel og Løbehjulsak len ved Tandhjulsoverfo
ring. Ligesom paa Kelley og Sheeclys Patent
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Fig. 5 . .,Booslcre11" 111unlei-et paa et ID I Lokomotiv.

er der et Tandhjul paa den drivende eller i delte
TiJfa,Jde paR Krumtapakslen, og i stadig Ind
greb med deltP el andet Tandhjul, som er mon
teret paa en nedhmngende kort, solid Arm, som
har . il Ophængnings- og Svingningspunkt i
. amme Centrum som ,Boosteren• Krumtapak
sel. Denne Arm med tilhørende Tandhjul kan
dirigeres af en sFerlig automatisk Mekanis1m1,
saalede. at nmrnle Tandhjul, stadig værende i
Indgreb med Krumtapakslens Tandhjul, kan
føres o,·pr mod eller føres hort fra Tandhjulet
paa løbebjulsak�en.
Det Pr, elvsagl, at »Boostere.n« kun skal an
vendes til at oveninde Igangsætning vanskelig
heder og maaske under meget langsom Kørs-31,
og til det Brug skulde der ikke vmre nogen
Risiko for overdreven Slid tage. Betjeningen af
»Boosteren« er praktisk talt automatisk. Aab
ning og Lukning af »Boosteren«s Damptilfør
selsventil, samt Manøvreringen af Tandhjulets
Fra- og Tilkobling sker ved en Mekanisme, om
manøvreres ved Trykluft ·og er fre, mtillrt af
"\Vestinghouse Kompagniet. ,Boosteren« kan
ikke startes, selv om Dampventilen paa Kedlen
og Trykluftventilen paa Hoved-Trykluftlednin
gen er aalme, uden at Laasen paa Styring. haanrllaget, hvadenten Gangskiftningen fore
gaar Yed Haandkraft eller som paa LokomotivPt
i Fig. 5 Yed Trykluft, er lukket ned, Styrings
haandtaget lagt i sin Yderstilling, altsaa til den
størst mulige Fyldning i Lokomotivets Cylindrt•,
samt Hoved-Regulatoren aabnet saaledes, at der
staar Damp til Lokomotivet Cylindre.
N aar Hastigheden efter vellykket Igangsa,t
ning Lillager, ,·il Føreren ganske naturlig minrl
ske Fyldningen, h mel han jo gør ved at dre.ie
Styringshaandtagcl lmngere tilbage. . Herved
ma,nøvrerer han inudlertid automatisk med den
Mekanisme, som ved Trykluft kontrollerer
Hjælpemaskinens Darnplilfør el ventil. Denne
lukker automatisk, og Tandhjulet paa den be
vmgelige Arm bringe automatisk ud af Ind
greb med Tandhjulet paa Løbehjul ak. len, og
»Boosteren« stopper, medens Lokomotivet kører
videre paa almindelig Maade.

.

SkonL Ingersoli Hjælpemaskinen »The Boo
ster« ikke har været ret længe paa MarkedPt
og egentlig kun vakt .·ærlig Opmærksomhed een
Gang, nemlig Yed de Teknisk-Mekani ke ·Auto
riteter· Møde i ALlantic City 1920, saa har dog
Beretningen fremkommet gennem fors"kelligc
Rapporter Yærel udelukkende fordelagtige.
»Boosteren«s Virksomhed har vmret meget
smukt omtalt saaledes: »At den spændt for.
med sin ringe Vægt og kun bruge.�1de. et Jill!)
Kvantum Damp, paa kritiske Punkter er i
Stand til at udføre el meget nyttigt Arbejde.•
En selrstændig Rapport over en Række Prø1·er foretaget af et af de ledende amerikanske'
Jernbane Kompagniers Ingeniører indeholder
følgende fastslaaede Kendsgerninger:
1) En Forøge!. e i Tonnagen fra 2100 til 258�
Tons eller en Forøgelse af 23 pCt.
2) En Forøgelse i Tonnagen fra 1800 til 2015
Tons eller en Forøgelse af 12 pCt. rnaalt ven
en Hastighed af 13 miles pr. Time.
3) En Forøgelse af Trmkkraften ved en Ha. tig
hed af 9 1/2 miles pr. Time fra 36440 pound
til 42900 pound eller en Forøgelse af .18
pCt.
1,.) En Forøgelse af Trækkraften Yed Igang
sætningen med 195 Tons paa en Stigning
af 0,86 pCt. fra '�0421 pound til ,1,9282
pound eller en Forøgelse af 22 pCt.
5) En Forøgelse af Trækkraften ved en Ha
. tighecl af 13 miles pr. Time fra 34-22
pouncl Lil 38993 pound eller en Forøgelse
af 13 pCt.
.Dis e Resultater viser, at »Boosteren« kan
beregnes til under Gennemsnits Betingelserne
for Fragttjene te at kunne igangsætte Tog ca.
20 pCt. tungere end det samme Lokomotiv
kunde uden »Boosteren«s Medvirken, og at dette
20 pCt. tungere Tog vil kunde bringes op til en
given Hastighed paa kortere Tid.
Hosstaaende to Diagrammer illusterer med
al Tydelighed 4 forskellige Lokomotivtypers
Trækkraft samt »Boosteren«s Arbejde.
I Diagrammet Fig. 6 gælder Linien a for et
2 C 1 Lokomotiv med Cylindre paa 27 X :3
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pound, medens Linien B . gælder for et 2 J) I
Lokomotiv med Cylindre paa 28 X 30 Tommer
(711, 1 X 761,9 mm), 73 Tommer (1854-,L mm)
Drivhjul, en total Vægt paa 356000 pound og
en Trækkraft paa 54800 pound.
[ Diagrammet Fig. 7 gælder Linien A for et
ID 1 Godstogslokomotiv med Cylindre paa 27
X 3.2 Tommer (685,7 X 112,7 mm), 63 Tommer
(lfi00,2 mm) Drivhjul, med en total Vægt paa
820000 pound og med en Trækkraft paa 59 00
pouncl, medens Linien B gælder for et 1 E L
Lokomotiv med Cylindre paa 30 X 32 Tommer
(761,!) X 12,7 mm), 63 Tommer (1600,.2 mm)
Drivhjul med en total Vægt paa 3 0000 pound
og med en Trækkraft paa 73900 pound. Part
begge Diagrammer repræsenterer den lille k (I 1·
le Linie tilvenslre »Boosteren«s Arbejde, og
man kan ikke undgaa at lægge :Mærke til, al
den Forøgelse i Trff'kkraft, som »Boosterrn •
giver 2 C 1 og t D 1 Lokomotiverne, bringer dis
ses Tn1.•kkraft meget nær op til den som 11d1·ikles af 2 D 1 og l E 1 LokomotiYerne, hvilket
l"il sige, al de lo førstnævnte Typer med »Boo
steren« i Virk. omhed med dere ringere Vægt
kan omtrentlig sidestilles med de to sidstnævnte
og meget sværere Lokomotivtyper, og kan som
Følge heraf ud-f øre det samme Arbejde, som
disse præ. tere.

.Fig. 6.
Tommer (685,7 X 7·11,1. mm), 79 Tommer
(:.!006,:) 111111) Drivhjul, med rn total Vægt af
;-{06000 pound*) og en Trff'khaft paa 43900

25 AARS JUBILÆUM

Don I. December kan Lokomotivførerne J.
Ha11se11, Bi.ilowsgade 61, Aarhus, og N. P. Carl
.sen, \'aldemarsgade, Kalundborg, fejre 2fi Aars
drtgen for deres Ansætte!. e som Lokomolivmwnrl
vrrl de danske Statsbaner.

KONG CHRISTIAN IX's UNDER
STØTTELSESFOND

Af Kong Christian den !X's Unclerstoftelses
foud ved de danske talsbaner vil der den 29.
Januar 1925 kunne uddeles ca. 1300 Kr. i Por
tioner a 100 Kr. Ansøgninger om at blive del
Rgtig i Uddelingen maa for at komme i Be
tragtning indgives inden Udgangen af indevm
l'ende Aar til et af Bestyrelsen Medlemmer el
ler til Generalsekretarialet, hvor ogsaa Blanket
til Ansøgning kan faa .
Blanketten, der mcw udfyldes nøjagtig, er
lydende paa aavel merværende Fond som
talsbanernes Jubilæumsfond, der uddeles sam
tidig, og Ansøgningen betragtes som gældende
for begge Fond, hvis ikke andet anføres.

Fig. 7.
*)

I po1111d

= 0.453

kg.
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Be tyre! e n be taar af:
Generaldirektør Andersen Al trup,
Togfører Duelund, København,
Overbanerne ter H. Gram, Ro kild
Søfart chef Heise, København,
Materialforvalter 0. Lars n, Køb (l nhavn.
Værkme ter P. Mikkelsen København,
Assistent Frk. \Ve tergaard, København.
Di trikt chef Wi enbach, truer og
Baneingeniør Wolfhagen. København.
1900-1. APRIL-1925

Da der den 1. April 1925 er ca. 50 Loko
motivfører , d r kan holde 25 Aars Jubilæum,
har man tamkt al afholde n ammenkomst for
nævnte Jubilarer og dere. Hu truer.
Jan har
endvidere tænkt ig, at ammenkorn ten kulde
ted først i April Maaned 1925 og afhol
find
de i Od n e.
Hvi nogen ·ympati er r m d den frem alle
Tanke bede man til krive en a[ l ndertegnede
ind l' n I. Januar 19.25, og der vil da tilgaa de
paa ældende nærmer Oplysninger.

A. A. Mol/er. J{or or - Tl1. Carlqci.-1, Kbhrn G.

DEN SCHOOP'SKE SPRØJTEMETODES
vag('. te Punkt er 1letalb<'lct'gningens h torre el
ler mindre Pcrcsitel, da Fugligh I d .I,,enn I ' mlv Y cl Almoh færen
lrænger Ov rtrækkel
Tryk; Poro !"itelen er dog yder, l for,.kellig I lir
"
de tor kellige }fetailer.
Jo høj l're del paasprøjlede .\L lal· melle
punkt ligger, jo tættere bliver Overln l'kk<'t: El
Tino,·ertnt•k er f. Ek/; . næ ten uam·endl'ligt.
8 elv l Blyorcrln:ek er rn ('gl't porost, men kan
dog ,·l'd flere Belægninger og lærk Oprnrm
ning med følgende lltnin t gorl', la't. Da dN'
'
ved .'.', rnvlsyren Ind l'irkning paa Bly dann .
uoplo. eligt Bly ulfat . om til topp r P ren".
kan l'l Blyovertra'k af I),5-J ,5 mm Tykkel. 0,
11aaiort Yed den cho (I psk 1Ietode li;iv gan ke
gode He s ultater.
D (>.n almindI'lige Forzinkning metode har
hidtil vi h t sig, aav I'l i lekni k som i okono
mi, k IIen .. eendl' at give god R ,ultat l' r. Iler
maa der dog kelnl'S m lll'm Forzinkning i
"
Tromle og ved lraal . D n føl' l nævnte Frem
gang maade gi,·er god Res ultall'r, n li ar Delene
opvarmes forinden d læg r i TromlI'n. D n
giver l' l godt fa t v('dhængendP Overtræk og
er b lydeligt billigere end all andre kendte
Metoder.
\ <'d Forzinkning me l [ri Straale binder

,,
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.
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Zinken dog bedre end rnd for tnævnle Frem
gang maad og ved vær rn tykker med n
tyk Væg tiller Sprøjtemetoden sig endog guntigere, hvorfor før tm nte folode nærm st
amende? til mindre og tynde Arbejdsstykker.
Dersom Delen , der skal overtrækkes, kom
mer i Berøring med Vand, besprøjte de kifte
vi med Zink og Bly, hv rved Overtrækket s
Holdbarhed forbedre betydeligt. Ved Forzink
ning efter prøjtem toden kan D lene forin
den Behandlingen, ornrstryge. med L�k eller
Maling, hvorved 01'erlrækket hæfter fa ler l ' .
Dette benytle særligt ved Jernkonstruktioner,
der er ud at for Luft ocr Fugligh d.
B prøjtning med luminium har Yi t sig
megCt mod tand dygtig!, mrn be s kylter ikke
mod Ru ldaunel e; det ·amml' er Tilfa:•lde med
Bronre- og Kobberorcrlræk, der om det da ikke
gores m get tykt og tilligl' · hel t poler ·, lJYor
ved det I lirer lælll'rl' og J11('f'(' modstanrls
dygtigt.
El bedr Re ullat kan opnaa v d, efter
for t at ha,·e gin,t Arbej ·stykket el Al minium overtra:k, al paafore et tyndt Jern
OY rtra�k.. om h aa igen dækk t'S ml'd luminium.
1'felaloverlra'k paa I ap og ,,a,vedl' Ting gi
,·er, i Tilfælde af, at man nsker l luftt t
Overlr,l'k, mindre gode Re ultaler. ligesom 1[P
talli, ering af Træ ikke frembyder nogen a�rlig
F'ord I' I, da man d('ned ikke opnaar at ud lukk
Lu[t I'n · og J◄ ugligbed ns Tnddrknin .

.'

ET MOTORSKIB MED 40000 H. K.
var [ornylig Gensland [or l Foredrag i en af
Skolland, l kniske Foreninger.
)la kineriel
. kuld(' hav(' fir enkeltvirkende Kulzer-Totaktmolol'('l' pfut hYl'r in kru('ak 'l'I. H ,. I'r Jla
skin(' me l olll' Cylindrl'. Diarnl'ler 50 mm og
'laglrengde I I00.
13. H. K. I (Ir Iwer enkelt ;1[a kine . kulde paa
dpn lllaad Yær JO 000, ved t Omdrejningstal
pr. ;\linut paa 170. D t stor t• Uja,[pema kineri
slaar naturligYi i I• orhold h('rtil.
ALUMINIUMSHJUL TIL OMNIBUSSER

l London har man i lang Tid ek I erirnente
rel m ed I'n Aluminiumsleg ,,ring til Motonogn
hjul til Brug paa LandeYl'jc, . m, kont \ æg
ten kun r en Tr diedel af et tandard Hjul,
dog har givet lilfredsstillend (' Re ullat.
En lift ngd (' af di ss Hjul har nu lohet oYer
n Vejl, ngcle paa 50 00 engel k
rn paa tyve
for. k !lige Hutl'r; de b tyd r en ne. enllig For
ringl'Le a[ \'ognen samledl' Vægt, og formind
. ker i hoj Grad \ ej nl's Ød('lægg I e og er lige
aa stærk e om taalhjul.
Yderliger e1· et ud licll Hjul \'ærdi om
gammelt :\letal. lo TredjPd I'l af dt>n oprindelige.

2 u>9
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'DANSK fu_KOMOTIVl°iDENDE
EN DAMPTURBINE MED 110 ATMOSFÆRERS

TRYK

er fornylig bygget af Brown, Bowori & o. i
Ludwig hafen til det kommunale Elektricitets
værk i Berlin. ] ampen udnyttes i Ma kinen
fra Mak imum til normal Tryk, hvorefter den
føres til do tidligere paa Elektricitetsværket ar
bejd nde Turbiner og derfra til Kanden atoren.
Frem tilling af Damp med d tte enorme
Tryk foregaar i en Kedel med roterende Rør,
hvor \' andet ,·ed , ntrifugalkraften trykkes
imod Rorene Vægge, aaled at Dampen af
gaar fra disses M.idte. For øgene er faldet aa
heldigt ud, at o,·onnæYnte Kraftanlæg skal ud
vide med 13 000 I. H. K. med Damp af højt
Tryk.
JERNBANEMÆNDENE PtWTESTERER FOR
DOMSTOLENE IMOD LØNNEDSÆTTELSEN.

:scHVEIZISKE FORBUNDSBANERS DRIFTS
RESULTAT

Hovedindtægten ved Forbundsbanerne var
ror Tiden Januar
eptember 272 4-18 396. 47
Fi·c. eller 15 872 252. 45 Frc. mere end paa tilvarende Tid foregaaende Aar. Udgifterne var
191 100 25 . 19 Frc. eller 42 3 3 35. 76 Frc.
mindre end foregaaende Aar. Udbyttets Stør
relse var allsaa
1 318 13 . 2
Frc. eller
58 256 388. 21 Frc. mere end sidste Driftsaar.
For at detle Resultat har kunnet ()lpnaas,
har Personalet været udsat for omfattende Løn
reduceringer og Af kedigeLser. I Følge For
bundsorganet er Personalet .fast besluttet paa
ikke at gøre flere Opofrelser.

12 92

114-14
11411
11409
11416

12900 114-05
12901 11407
12901: 11402

1290 11451
12911 .L1434
12913 1144,!)
11437
1291.
1.2920 1.14-59
12924 11452
1.2925 .L1446
12927a 114-57
12928
.1293l
12934

1.11�32

12935

11/i3

lllL64

1.2942
J29:i-3 114'�
12944 1.1454
12945 114.1-7
12946 11460
12957
1295

11/4- 50

12960 l14-32
12961
1.2963

Ander. en-�exø: Muld kud ( y
Udgave).
Heller, Frank: Du Daare.
Ander en, \Tilh.: Den danske Lit
teratur.
Hansen, I. C. V.: D t dybe Skel.
Brandes, Georg: Uimod taaelige.
Malling, M.: Eva Skyttes Venner.
Herge heimer: Cytherea.
Ehrencron-Kiddo, A.: De hvide
Fugle.
Leopold, vend: Fru Lunde og
hendes Døtre.
Ander en, \Tilh.: Taler.
Mathie en. .: Lykkens Vang.
Rung, llo: Englen med Æ els
ororne.
Bruun, A.: Lene rej er til Eng
land.
ervil, S.:
Personlig :Magneti me.
ReYentlow, Chr.: Brnvo · fra
kær ilden.
Dahl, Valborg: kol l' ballet.
Jans en, Borge: )le terens Kær
lighed.
Fleuron, vend: Af en Vikings
aga.
'.licbaelis, Karin: Pigen med
Gla skaaron .
Levin, Poul: Hersløvs Gaard.
Ossendow ki: A ions vidunder
lige \' orden.
Ander en, Knud: Havet.
Jerome, H. J.: Poul Keher.
Wieth-Knud en: Feminismen.
TAKSIGELSE

En hjertelig Tak til dem alle for den smuk
ke Tanke at nedlægge en Krans den 1. Novem
ber paa min kære Mand Grav.

Emm,a Hagholt og Børn.

Lokomotiv/yrbøderkred n.
Masned und: Afdeling formandens

avn og
Adres e r ttes til:
J. Rasmussen, Boulevarden 30, Vordingborg.

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER
Jyl.Fyn

Jyl.
Fyn

12941

Da det er et Faktum, at en Paragral af
Lønre lementet endog aa tillader Lønreduce
ring under vis e tydeligt fore krevne Omstæn
di.gheder, har det heilland ke Jernbane- og
Sporvognsmænd s Fol'bund dog rejst fodstanJ
mod Jernbanestyrelsen for dets nylig fremlagte
Lønroduceringsforslag.
�Ian forudser en Forøgel e af Lønkla sernes
Antal fra tre til fire, hvilket i forskellige Til
rælde vil betyde en Lønned ætteLse for flere
Persemalegrupper, i S.tedet for de nuværende
pCt. vil det blive 16 pCt.

Sj.
Falst.

j.
Falst.

12906a-b

NYE BØGER

Wassermann, J.: Den ensomme
Gæst.
Paludan, J.: En Vinter lang.
Kipling: Fra Land og ø.
,.
"\Vinding,
A.: Glæde over Danmark.
Gejlager: Esben og Else.
Kinck, H. E.: Ungt Folk.
Conrad: Fribytteren.

TIL
:tBMSbI-6

Overfart fra D. S. og M. F. til D. L. F.

1. Oktober 1924. Lokfyrb. Asp. M. Christen
sen, Gedser.
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Udnærnelse fra 1-11-24.

Lokomotivfyrbøder V. Heftholm, Aalborg, til
Lokomotivfører i Vamdrup (min. Udn.).
Lokomotivfy-rbøder H. V. Pedersen, Slagelse,
lil tokomotivfører i Vamdrup (min. Udn.).
Raandværker H. Jørgensen, Fredericia, til
"Lokomotivfyrbøder i Løgumkloster.
Haand værker P. Eriksen, Fredericia, til Lo
komotivfyrbøder i Brande.
Porfl,yttelse fra 1-11-24.

Lokomotivfører H. J. Rasmussen, Gjedser,
0fler Ansogning til Kbhavns Godsbgd.
Lokomotivfører A. G. Keller, Fredericia, eftor An øgning ifølge Opslag til Skelde (Depotforstander).
Lokomotivføi:·er C. C. V. Eland, Fredericia,
efter Ansøgning til Aarhus H.

Lokomotivfører J.. E. Larsen, Vamdrup, e.f
ter Ansøgning til Fredericia.
Lokomotivfører J. R. Larsen, Vamdrup, efter
Ansøgning til Fredericia.
Lokomotivfyrbøder E. M. N. Markussen,
Holstebro, efter Ansøgning til Aalborg.
Lokomotivfyrbøder K. 0. Petersen, Skeldo,
efter Ansøgning til Holstebro.
Lokomotivfyrbøder A. L. Wedebye, Thisted,
efter Ansøgning til Slagelse.
Lokomotivfyrbøder T. Mortensen, Løgum
kloster, efler Ansøgning til Glyngøre.
Lokomotivfører J. B. Pedersen, Glyngøre, ef
ter Ansøgning til Thi ted.
Lokomotivfyrbøder K. P. M. Treu, Korsør,
efter Ansøgning til Skelde.
Lokomotivfyrbøder A. H. P. Madsen, Brande,
efter Ansøgning til Korsør.
Lokomotivfyrbøder T. D. H. Frandsen, Gjedser, til Kbhavns Godsbg.
Lokomotivfyrbøder A. K. Sørensen, Gjedser,
til Kbbavns Godsbgd.
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Vesterbrogade 63,
Hj. af Dannebrogsgac1e.

Dame� & Børnekonfektion

1,

a

�.:. :� :�il�:r.
o

Ratebetaling

HUSK

det fortrinlige

li

Istedgade 35

Amk. Gummivare

lndnstrl Vestergade 3 lbbrn. 8.
Modersprøjter, Sanilets- ,t Sygeplejeartikler
Ill. Prisliste mod ao Øre i frimrk.
DISKRET F.!SPEDITION ♦ Tel1. 8Jen 1195
Jernbanemænd 10 pCl. Rabat

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING
Vesterbrogade 11.

LOTHARDT DAHL.

Telefoner 3067 & 5605.

I

Helgolandsgade 1,

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark.
Direkte fra Proc1ucent til Forbruger, derfor altic1 billigst.
Vore Automobiler kører overalt i Byen O!J Forstæder,

Leveranc1ør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening.

DANSK ANDELS LIVSFORSIKRINGSSELSKAB
"KOLDING HUS"
Statste�f. Nr. 28
Tegner alle Arter
Livsforsilcrin_qe1·

KOLDlNG
Oprellet 1898

Centrnl

I

• 300

Livs_forsik�g. med Alderdomsforsørgelse.
SPECIALI'.I'ET.· \f Kap1talfors1krmg
med Arverente.

Wiibroe
Ol
I
-

= 35,

I

C)

Billige elektriske Lamper og Kroner
P. Hindsbøl, aut. elektr. Installatør

Sønder Boulevard 77 - Telefon 10354
AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

= B LU S E B AS A R E N

= 35, Istedgade 35 =

Grundet paa Forretningsovertagelse udsælges under halv Pris et stort Parti
KJOLER -- NEDERDELE - JUMBER OG BLUSER
Jernbanefunktionærer ydes 10 pCt.

DRIK URBAN ØL I NORD-JYLLAND

li

i original pasteuriseret Aftapning bedst
og absolut holdbart. - Faas paa 1/ i & 1/2 .Fl. I

ltetlak1111n: Ve"terbrog-ade \!8 a ", .Kjøbeubavn B.
Annonct>-l<Jxpeditiou
I
l'lt. Vester 8173 eller Centr. 14,613
Ny Vestergade 7 3_ København B.
Udgaar :& Gaug-e maauedlig.
Telefon Central 14613.
Abou11eme11tsp1·i�: 6 Kr. aarlig.
Kontortid KL 10-4.
Tf'i:-1111� paa alJP Pndkontorer I Skandii:aviPn.
I
Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11.

~of 01n otiu mænn.

Jubilæumsmapper og .Adresser
leveres smukt og bi lligt. Prøver og
Prisliste vil være ti l Eftersyn hos
d'Hrr . .Afdelingsformænd ved større Depoter.

Billig st i Danmark.

Ægte

Honning

6 Pd . 7 Kr., 9 Pd. 10 Kr.
inkl. Spande. Sendes
overalt pr. Postopkrævning. Besti lling paa
mindst 18 Pd. po rtofrit.

I

Københavns Honninghus, Graab rødretorv 4, Kbhvn. K.

Tele(. 60 24,

Største og ældste Spe,i,lflrma.

Grdl. 1829.

TANDKLIN

lkEN5552 x
Istedgade 97. '.[If. Vest.
Kunstige Tænder - Stifttænder
Guldbroarbejde - Plombering.
Rabat ! Bedste Udfø r else. Rabat !

Æ rbødigs!

I. C. M. NIELSEN,

Pudserformand, Nyborg.

"Vesterhus" Herreekvipering - 29, lstedga de 29
Alt i Herrelingeri til Dagens b illigs te Priser.
Jernbanefunktionærer 6 pCt. Rabat.

A. Larsens Eftfl., Skotøjsmagasin, Iste dgade 57.

Prima dansk Fodtøj til smaa Priser.
Reparationer udføres paa eget Værksted. - 'l'elf. Vester 4:83 y.

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20,
anbefaler sig med I, Kl ,a Viktualier
og Paalag· tll d'Hrr, Jernbanemænd.

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsga de 20 Kj.

Victual ieforretningen,

Ær b. R . Svendsen.

~f'

H

B 0 r g W a r dt ' S

OGADE 116

af Dybbølsgade

- - - - - - anbefaler sine lste Klasses Varer -

Ærb. M. Albertsen.

Ba,: e ri og Conditori
Dybbølsgade 26. Tlf. V8t. 1168 x.

anbe'9.ler sig til d'Berrer Jernban emænd m ed 1 ste Klass e8 Varer.
Bestillinger pfla st ørr e og mmdre Kager til Selskaber m odtages.

Charles Christiansen, Flensborggade 61.

Tel11f. Veste:- 6359 y.

I, Kl, Bageri og Konditori.

Te1 ef . Vester 6359 y .

<ill~IN

.
aalæosfoITetninø
Eget RØg8 rI Ioaht me:~n:isi~uåde
:ENWUl.'Vf.Pt.Jl.DS -:f- ~ _•TLI'. U~TER ~09•H0BI. NHJIVN D,

1. KlaJSBS Røgert ou p

tning og Røgning

Bøger

Papir - Musik

121. Tlf. V1861

Fotografiske Artikler.

VIGGO NIELSENS BOGHAN DEL

Telf. 9327.

I stedgade 64, Istedgaard.

HUGO

TELEFON

Telf. 9327.

RYD I. N G

VESTER 9862

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

=Bemærk ===
LÆDERHANDELEN
Ny Carlsbergvej 2 4

Telf. V. 9422 x.

Stm•t U dvalg i Gummik1•avetøj.

anbefaler sig med Cigarer, Tobakker, Vine og Papirvarer.

--

Mejeriet Sdr, Boulevar·d 77
Hj . af Skjalm Hvides Gade

Lars Mathie11en.

K0B 'DERES CIGARER & VINE
i Cigarforretningen
Hørsholmsgade 28

(ved

N II

r reb r o a Station)

NY RAVNSBORG
Vesterfælledvej 82
Telefon 10718

anbefaler sine Selskabslokaler og
store Festsal til Møder og F!)ster

Thora Sørensen.
Kaffe- & Tbehandel.

Søndre Boulevard 79.

Vesterbros Vinimport
Absalonsgade 34

Tlf. Vester 452 x

Tlf. Vester 462 x

H. 0. Hanse n,
62, Vesterbrogade 62.

Trikotage- ou Garnforretnin g.

- - Stort Udvalg. Underbeklædning, Strømpe r, Sokker.
Leverandør til Forbrugsforeningen.

Cigarforretnin/en
6 Østerbrogade

·

VIN - CIGARER - TOBA KKER
Tlf. Øbro ofio

X.

Carl Hansen.
Bageri & Konditori.
Istedgade 3 7 .

VARE HUS ,,S C HULT Z'',

Istedgade 134Telefon 11372.

==========

======== ===

Gevia•t•edler medtace•.

8tat•baaetanktiea•rer 5 pCt. Baltat

A.LT I MANUFAKTUR T[L BILLIGSTE PRISER
SPECIALITET: Maskintøj, Skjorter, Unierbek.Jednillg, .Drenge118j, Linnecl, Ferklæder, Sengeud1tyr.

