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NEDSATTE KØREHASTIGHEDER. 

Ban tj n terne i de for kellige Di-
trikter r i de enere _ ar kommen ind 

paa i ud trakt Grad at am·ende � ed æt
tel af Ha tierheden paa træknineren, 
naar d r foretage Arbejd r i porene. 
Om Betimeligheden af denn·e Foran talt
ning er det ikke Hen igten her at tale, 
men d r er vel næppe Tvivl om, at Ban -
tjene ten Einbed mænd i en udstrakt 
Grad benytter ig af d n Koutume, om 
nu r den almindelige. Det -skal traks 
indrømmes, at det elvfø]erelig r lett re 
at kræve ned at Køreha tighed, naar r
bejder v d poret kal udføre , end at ud
føre Arbejdet paa -betryggende Maade 
uden at kræve langsom Kør el. 

For Lokomotivførerne maa Betragt
ninger om, hvorvidt det kan an for ri
meligt at neds tte Ha tierheden, om Toge-
ne ikkerh d kræver det o. . v., anse 
for urigtige, idet Lokomotivførerne ufra
vig lig maa overholde de af Banetjene
sten Embed mænd ved Forhandling med 
den paagældende Trafikin pektør fast
satt Køreha tigheder. og Lokomotivfø
rerne maa derfor alene gaa ud fra, at Ha-
tigh d ned ættel e kun kræve , naar der 

kan v r Far for Togene ikkerh d, 
hvi den yge Bane trækning befar med 
en tørr Ha tighed, end d n tilladt . D t 
er blevet meddelt o , at Banetjene t n 
Embed mænd oft r meg t betænkelige 
ved ituation n, fordi det r t tit ker, at 

Lokomotivfører n ikke re pekterer de ud
ndte Meddelel er om den ned atte Ha-

tighed, men fort ætter Kør len med b -
tydelig , tørre Hastighed end tilladt. Ba
netj ne ten har elvfølgelig den dvej 
helt at standse Togene foran det yge Ba
ne tykk , men man er elvfølgelier ikke 
helt tilfr d med d tte Middel, for det før-
te fordi der herved gaar unødvendig Tid 

til pild , og for det andet fordi man me
ner, at d t dog turde v re muligt at faa 
Lok motivførerne, hvi 1'jen te r nøje 
forbundet med il kerheden, til at indse, 
at d t kan være forbund t med stor Far 
for Toget at undlade at re pektere d n 
paa-budte Køreha tighed, lig om det for 
Lokomotivfør rne per-sonligt er forbundet 
med tor Risiko, at lade haant om N d-
ætt 1 en, fordi han derved bryder d n 

- n var forpligtel e, han som Fører har.
Vi kal derfor henstilte til Lokomotiv

før rne at d i all Tilfælde sætt r To
gene Ha tighed ned, om det enten er 
paabudt erennem Kør planen ved G nnem
kør, el eller v d Indkørsel paa tationerne 
ller ved udsendte M ddelel er, thi det kan 

i givet Tilfælde blive en Lokomotivfører 
en r t ko tbar Hi torie at overtræde et 
aadant PaaJbud, fordi der ikke finde 

nogen nd kyldning herfor. t det mu
ligt vil forv lde Tid tab, gøre det ·umuligt 
at indvinde Tid o. . v. er i høj Grad 
and ynligt, men det er i denne amrnen

hæner Lokomotivføreren ganske uvedkom
m nde. det maa blive tat ban rne ag; 
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 

man kan ikke baade nedsætte Hastigheden 
og kræve Køretiderne overholdt. 

Det er altsaa en ufravigelig Pligt, Lo
komotivførerne har, at overholde de fore
skrevne Hastighedsned ættelser, og saa 
forøvrigt ikke bryde sig om de Følger, det 
k,an have med Hensyn til en mindre præ
cis 'l'oggang. 

Vi har nu talt om Lokomotivførernes 
Opgave i den omhandlede Henseende; vi 
skal nu i Korthed berøre den Opgave, det 
paahviler de Myndigheder der er m d
interesserede i, at dette vigtige Spørg, -
maal løses paa den bed te Maade. 

For det første er den Meddelelsmaade 
man nu anvender, uheldig. I en Mappe, 
hvis Indhold ofte kan være r t broget, ind
sættes Meddelelserne og ved et .saadant 
Depot, som f. Ek . Gb., hvor Meddelel,ser 
om en halv Snes forskellige Strækninger 
foreligger er Formen ikke betryggende. 
fordi man ikke altid er aa om orgsfuld 
eller ansvarsb vidst, som man bør være. 
Det overlades snart til en, ,snart til en an
den Tjenestemand, at be ørge Meddelel-
erne ind at i Mappen; de holdes ikk 

å jour og allerede her er der nogen 
Usikkerhed. Det bør paruhvile Depot t 
ved en af Depotforstanderne at ørg for 
dette Forholds rigtige Ordning, hvilk t 
det ikkert og aa gør. Dern t bør man 
gøre dgangen til at holde ig a jour med 
Hastighedsneds tt lser paa den træk
ning, man skal befare, mere bekvem, for 
Eks. ved at anbring di e Meddelelser i 
Glas og Ramme, hver trækning for sig. 
Gør man det vil en betydelig Fordel v -
r vundet. 

Det har og aa vist sig, at Meddelelser
n s Indhold har været til at misforstaa . 
Toget saa,dant bør selvfølgelig være ude

lukket. - Meddele} erne maa have en saa
dan Form, at de er let læ elig og at Mi<s
forstaaelse af hvad der sta,ar paa Med
delelsen er udelukket. Vi har ofte be
sk f tiget os med disse Meddelelser, og vi 
haaber, at d·et snart maa lykkes at faa en 

rdning af dette pørgsmaal paa en be-

tryggende Maade. Det vilde formentlig 
endvidere være rigtigt de før te Par Dage 
efter at Hastighed.sned, ttelse er paabudt, 
at give hvert Togs Lokomotivfører nder
retning enten paa dgangsstationen eller 
paa Stationen foran den syge Banestræk
ning. Ved en saadan Foranstaltning si
krede man sig, at alle vid te Besked. 

Det er egentlig ikke uforklarligt, om 
end ikke forsvarligt, naar Lokomotivfø
rern til Tider fri te til at ignorere Ha
tighedsnedsættelsern vi se teder. Vi_ 
kal aaledes nævne Hastighedsnedsættel

sen i Vordingborg, der tadig · staar paa 
25 km/T., endskønt 1-ibejdet tilsyneladen
d allerede for flere Maaneder siden er 
fuldført. Og det er da ogsaa mærkeligt, 
thi ved Forespørg el hos den,paagælden
d Over-banemester og Baneformand kan 
man ingen Forklaring faa paa Fænome
n t. Man kulde da yne , at de Tjeneste
mænd, tationen direkt berører, maatte 
vid Be ked. men ikke det fjerneste ved 
d . D r tales om Forhandlin°er med den 
tedlige Kommune ang•aaende Vejen, der 

fører over tationens ydlige Ende, men 
der er da in°en Anl dning til at hold 
Ha tigheden helt nede paa 25 km af den 
Grund, det er da tid nok naar man .skal 
i Lag med det A1ibejd . - Det samme gæl
d r Lundby yd fra. Ha tigheden har 
der i ca. 1 ar været 25 km uden at Grun
d n kan oplyses. 

Vi nævner disse Par Tilfælde, fordi 
cl li0e om illustrerer det intim amar
bejde, der er mellem Trafikken og Bane
tj n ten. Der ma,a da være en plausibel 
Grund for Hastighedsnedsættelsen, om 
ikke kend af Bane tykket rrjeneste
mænd, thi eller kulde man tro, at Tra-

. fiktjene ten forlæng t havde krævet de 
omtalte Nedsættelser ophævet. 

I disse Tider, hvor der tales saa meget 
om Statsbanernes Drift som Forretning, 
var der al mulig Grund til ogsa3i at ind
tjene d Penge, der kan pares ved i aa 
tor d tr kning om muligt at undgaa 

Ned ættel e af Togenes Hastighed og ved 
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'DANSK[QKOMOTIVµDENDE 
at ophæve Ha ticrh d n aa 
hurticrt det kan ske. 

Der vil herved ind ind s ikke aa faa 
i1enge mellem Aar ocr Dag ved Kulbespa-
1·el ·e og unødvendigt lid paa Materiel, og 
cnc'lelig vil man opnaa en bedre planmæ. -
sig Drift. 

DANSK LOKOMOTIVBYGNING 

II. 

/ Frichs Fabrikk r forfærdiger alt 
til Lokomotivet med ndtagel e af Hjul
sættene, der levere f rdig fra dlandet. 
Ved den Gennemgang af Fabrik,kens Lo
kaliteter, vi havde Lejlighed til at foreta
cr under Ledelse af Fabrikken elskvær
elier Direktør, Hr. Duc Petersen, fik vi 
Lejlighed til at crø1· for k llige Iagttagel-
er. 

Fabrikkens egen Ma kinkraft leveres 
af 3 liggende Die elmotorer af Frich 
g t Fabrikat paa til ammen 700 H. K. -

Maskinrummet var tort og rummeligt, og 
der er god Plad til Anbringe! e af flere 
Enh der. I tøberi t, om vi derefter af
lacrde et Be øg, tøber man ylindre, Cy
lindrebunde m. m.; men de væne var man 

aa vidt fr mme i A1,bejd t paa H. Maski-
nerne, aa der ingen Lejlighed var for os 
til at overvære en , tøbning af en Lokomo
tivcylinder, hvilket vilde have været af stor 
lnt r s e, da dette Arbejde maa udføres 
med den tørste Akkurates e og Omsorg 
for at v re ibrugbar.t. 

I medien, hvor d r finde en 00 ts 
m depre e og en 300 ,ts Pladepr se, 

havd vi Lejighed til at .se n Bagplade 
til en Kedel blive pres et i Form. Den 
tor Plad blev just, om vi kom til te

d , trukket ud af den t re oliefyrede Ovn 
og over en �ullebro transpOl'tcret hen til 
Pladepr en. om nderdel paa Pres-
en var n Form, i hvilken en Fyrkasse

bund kunde henlægge , og paa Pres en 
foroven ad en mægtig Klod af amme 
Form, om passede i Underdelen, dog aa
ledes at der var Plad til Plad n mellem 
Formen foro en og forneden. - Efter at 
Pladen var an1bragt paa Plads, gik Pre -
en ned mod Pladen og trykkede denne 

n d i den underliggende Form. Man pres
, ede for icrtig, og da Kanten af Pladen 

tod i en Vinkel af 45 °, fik den ikke mere 
i før te Omgang. Pre sen løMede op, og 
Glød kaller, der havde at icr paa Pla
den, bl te bort ved Hj lp af Luftled-

Ma kinværksledet. 1 æL Cylindre for Loko H. 
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'uANSK}QKOMOTIVµDENDE 

J 

Kedelsmedicn. R Kedel et bagfra. 

Tting- mod 6 tm. Tryk. Gløde kallern 

blro to bort for at undgaa reg lmæ ig

hedor i Plad n. Der fter sattes Pr en 

til igen, og nu gik den i Bund, og Pladen 

havde den øn k de Form. Man ,tog imid

lertid Pre en op igen og pu tede endnu 
en ,ang Gløde kaller bort hvor fter 

Pre n satte til med ret tor Kraft og 

tod paa i nogen Tid, formentlig for at 

Pladen kunde b holde in Form. 

Vi havde LojliO'hcd -til at e mede
pre en i irk omhed, og det var en For
n jel e at s den pr e et tort 12-14 " 

Rundjern ller taal ud til n Form lig

nende en tor rund O t, et tykke mede-

' <>'Od , der kulde brng til Bund til en 

Cylinder i en Die elmotor. - Vi ha,·de 

endvidere Lejli<>'hed til at e medningen 

af Balancer til H. Ma kinern , der udfør

te. aalede , at d t. med ndtagel e af 
det rub olut nødvendige Borearbejde o. . 

v., ikke skulde hav noO' n yderligere Be

arbejdelse, m n var færdigt til Brug. Der 

arbejd de, paa en aadan Maade, at der 

til hvert tykke rbejde var afmaalt Jern 

netop til Brugen, og ,saalod at der intet 
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O'ik til pild . I Pladeværk tedet var der 

for Tiden intet ærligt rb jcle, idet man 

var aa langt fr mme med d n eri Lo
korno ti ver, der var i rbojde, at alt var 
aa godt om færdiO't. Vi havd dog Lej

lighed til at e nogle Domb klædninger 

g andka er, om er i et t kke. Di e 
pre e og aa i Form QO' arnle , aa vidt 

vi hu ker af 4 tykker, der svejse. am
men. an var iøvrigt i Færd med at frem
·tille en Ramme, n I ormalramme, hvori

alle Kedler af en tandardt pc kulde til
pa meg t nøjagtigt I r at muliO'gørc.
at Reparationer af Kedler og lign. kund

foregaa uden at forlænge Ma kinen Op

hold i Værk. tecl t cl ned, at der lagdes
en anden K del i Rammen. lworeft r Ma-

kinen kunde gore færdig i Reparations

værk tedet. g ikke om nu hen taa i en
meget lang Tid for at afvente f. Ek . n

F'yrkasse. lvfolgelig maa tatsbaner
ne for at muligO'øre dett være i Be idclel-

e af overkornplette Kedler. Frem tillingen

a;f de nkelte Dele til Kedelen, om Fyrka -
, Røgkammer og Rundkedel udføre 

med en aadan øjagtigh d at d t er lige-
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'DANSK1gKOMOTtV1iDENDE 

Ma�kinværk ledet. En 

gyldigt, hvilke tykker man ætter am
m Il. 

I I ed l medien fr m till foruden 
K eller Rammepladerne. Di . e Plader 
rette før t under en pneumati k Pre se, 
aal des at der have Vi hed for, at de er 

fuld ændig plane, hvoref.t r d _ høvl 
nøjagtig lige paa en Kant, som derefter 
danner Linien for fmærkningerne for 
d n enere Bearbejde! e. Man bearbej
d r ikke en Rammeplade ad Gangen, men 
eft r at d er rettede, lroo-ge f. Ek . 6 
Plader ammen paa Rammema kinen, paa 
hvilken aavel Bore- om tikke- og Frro-

ma kine er anbragt. Pladerne ligge ,stil
le under Bearbejdelsen, meden Maskiner
ne flyttes, efterhaand n om Arb jd t 
krid r fr m. Med denn Frem. tilling -

maade opnaar man den tør te øjagtig
h d. Man kunde maa ke antag at d-
k- ringen, om finde i Rammerne, kete 

v d dbr nding, men dette lader i rr ikke 
rrøre af Hen yn til øjagtirrh den, da 
Ramm n kan komme ud af Form. 

Vi havde Lejlighed til at e Fyrka, ser 
orr Kedler i rbejde, og d t var med en 
Følel e af tolthed og Gl de, vi betragte
de det mukke og veludførte Arbejd aa
v d de nkelte tykker m de amlede 
Kedler. 
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crie færdige tænger. 

I Ma kinværk ted t aa vi, hvorlede 
d fr de Kvadranter paa n dertil ror
li rr indrettet pecialm kin orr Bea1,b j
d 1 e af mange andre Dele til Lokomoti
verne om tænger, t mpler m d mere, 
og overalt fik vi Indtryk af den m t am-
vittighed fulde U dførel e, om tænk 
kunde. 

Det var en Fornøje! e at se Fabrik
ken tor og rummelige Marra in, hvor 
alt, eft rhaanden om det var frordirrt før
t hen, orr hvorfra det hentede , naar 
Montering n kulde paabegynde . 

Efter Gennemgangen af rk tederne 
aa vi Fabrikken tore Teo-nestu , hvor 

alle rbejd tegninger frem, tillede fter 
Fabrikk n eg n Metode, orr der skulde 
bruge flere Hundrede til hver Type Lo
kom tiv. Dir !døren omtalt fter Be ø
get y tern t for Fabrikation n g meddel
te, at alt r,b jde udført paa en aadan 
faade oo- med en Nøjagtigh d af 1

/100 mm,
aalede at amlingen af Ma kinen gik 

fu1d t ndig glat, der var intet der kulde 
eft rhj lp , og i den Henseend n vnte 
han med en vis tolthed, at det kunde den 
dan ke rbejder præstere. Denne Præci-
ion i l'bejd t dførel e var en Betin-

ge! e for M kinens Levedyrrtigh d o i 
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'DANSK fuKOMOTIV 1i DEN DE 

den Henseende nærede Direktøren ingen 
Betænkeligheder. 

Vort Indtryk af Be øget paa Friehs 

Fabrikker var, at det var godt og nøjag

dgt Arbejde, der udførtes, og at det i en
hver Henseende stod Maal med, ja, stod 

over det bed te, der præsteredes paa det 

Omraade. 

Vi vil derfor haabe, at Fabrikken ved 
de forestaaende Forhandlinger om Leve

ring i de kommende Aar, vil opnaa en 

Ordning, der sikrer det Bygning af Loko

motiver til de danske Statsbaner, thi selv 
om man nu ,stadig taler om tatsbanernes 

forretningsmæssige Drift, vil den betyde

lige Interesse, Samfundet har i at opret
holde dansk Fabrikation af Lokomotiver, 

forhaabentlig veje tungt til, naar dette 

pørgAmaal skal afgøres. 

I Artiklen •Dansk Lokomotivbygning• var der i 
sidste ummer (1. Side, 2. Spalte, 3. og 4. Linie f. 
o.) indløbet en mening ·for.-lyrrende .Fejl, idel der 
var faldet lo Ord ud. Der skal taa: der er baseret 
paa al levere et a to Lokomotiver om Dagen. 

RATIONELLE BANETARIFFER 

SÆRLIGT I DANMARK 

Foredrag i Dansk Trallkforening den 27. Marts 1925 

af Jen• Warminr,. 

(Fortsat.) 

Til Takst 5 befordres bl. a. Korn, til Takst 
6 Kul og Kunstgødning, og til Tak. t 7 Brænde, 
Tørv, Hø og Halm. Kon tanten er oprindelig 
nærme t tænkt som Dækning for de store Ud
gifter paa Afgangs- og Ankomststationen. Der
til kotnmer der saa en Kilometerbehling, der 
er aftagende efter en Rateskala, saa at der in
gen slemme Knæk 1bliver; denne [)egression paa 
Af tanden kan baade motiveres ved Omkost
nings- og ved Nyttesynspunktet, altsaa baade 
fra Banens og fra Kundens Synspunkt, hvil
ket senere . kal omtales nærmere. •Foreløbig 
ønsker jeg at samle Opmærksom1heden om de 
0,19 Øre pr. km, der betales, naar det groveste 
Gods transporteres udover 180 km, idet jeg 
mener, at dette er lidt under Omkostningen. 
Den direkte Betydning af denne Sats er vel ikke 
stor, idet der ikke er ret meget .Gods af Klasse 
7, der befordres saa langt; men er de 0,19 Øre 
for lavt, saa er de 0,22 og 0,4 for Takst 6 og 
for tykgods det antagelig ogsaa, og maaske 

nogle andre af de laveste atser. Før Krigen 
var den laveste Sats O 1 Øre, saa de 0,19 Øre 
er ikke i Forhold til det almindelige Pris- og 
Lønningsniveaus Stigning. 

Til Prøvelse af de 0,19 Øre har jeg opstillet 
nedenstaaende skønsmæssige Beregning over 

Banernes Omkostning - ikke fordi jeg er sær
lig overbevist om, al Tallene er rigtige, men 
fordi jeg mener, at Metcden er rigtig, og navn
lig at den er bedre end den, Banernes 'F,m
bedsmænd 'har vænnet sig til at bruge. Man 
!bygger der i sine Kalkulationer paa Gennem
snittet, idet man f. Eks. siger, at for 200 km
faar man gennemsnitlig a Øre 1Jr. Tonkm, for
500 km b Øre, og saa skønner man, om dette
kan gaa. u vil en statistisk Fagmand jo og
saa i høj Grad gøre Brug af Gennemsnit, rrien
han kender ogsaa Grænsen for Gennemsnit
tenes Anvendelighed, og i det foreliggende Til
fælde vil et Gennemsnit kun tilsløre; ved en
Beregning over Banernes Omkostning ved en
vis Transport er det -ganske nødvendigt at op
løse Regnestykket i sine Bestanddele, navnlig
Stationsudgiften og Kilometerudgiften. Dette
kan kun Banens egne Embedsmænd gøre, men
selv de kan ikke gøre det straks, thi naar deres
Erfaringer, Instinkter og Skøn knytter sig til
den gamle Metode, saa vil de rimeligvis fore
løbig operere sikrere efter den; en god Udnyt
telse af en daarlig Metode kan give et bedre
Resultat end en daarlig Udnyttelse af en god
Metode, men Maalet maa være at opøve sig til
en god Udnyttelse af den gode Metode. Hertil
kræve ogsaa en videre Udvikling af Banernes
Statistik, der allerede er forbedret meget og er
meget lærerig, baade om Tarifproblemer og om
den indenlandske Handel med de forskellige
Varer, men som dog maa tilpas es endnu mere
til Tarifberegningernes Krav, hvis man skal
indskrænke Omraadet for det ganske subjektive
Skøn. Jeg meddeler da den følgende Bereg
ning i det Haa1b, at Embedsmændene ikke blot
vil kritisere den, men faa Lyst til at forbedre
den ved selv at optage {etoden. (Jeg har
selvfølgelig konfereret med forskellige af Ba
nens Embedsmænd, og jeg lakker dem for de
res Bi tand; men Beregningen staar alligevel
paa mit Ansvar).

Det karakteristiske for en _ lang Transport 
eller Rejse er Midten. Det begynder ganske 
som ellers med EkS1Jedition, Rangering og Om
rangering, men en Tur kan som Regel ikke bli
ve lang uden at man i Midten glider ind paa 
-en Hovedbane; ihenimod Slutningen bliver der
saa ofte paany Omrangering til en Sidebane,
Rangering ind paa et Sidespor og EkS1Jedition,
ganske som ved ærtrafikken. Merudgiften
ved at gøre en Transport lang fremkommer
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'DANSK [QKOMOTIV TiDENDE 
alt. aa ved al forlænge det rolige Midterparti, 
og der er Udgiften lille, fordi Transporten fore
gaar i lange Tog med god dnyttelse af Loko
motiverne Trækkraft og af Vognene Bære
evne eller Plads, og fordi der næsten ingen 
Rangering er. Dette sid te er et meget vigtigt 
Moment, idet Statsbanernes Beretning viser, at 
af amtlige 27 Mill. lokomotivkilometer i 1923 
-24 faldt de 10 paa Rangering (samt Reser
vrhold og Havnebaner); dette skal dog ikke
forstaas helt bog laveligt, men betyder, al Ud
giften til Kul og Løn svarer til saa mange
Kilometer, selv ·om megen Tid optages af at
hold stille. Beregningen falder iøvrigt i to
Dele, nemlig Udgiften pr. Akselkilometer og An
tallet af Ak elkilometer pr. Vognkilometer; man
betragter i Banekredse Antallet af Akselkm
som den bedste >Generalnævner for lang-e Truck
vogne med 4 Aksler og almindelige Vogne med
2 Aksler. En saadan Beregning er nemme t
at foretage i Midten, fordi der paa Hovedbaner
næppe er megen For kel paa Merudgift og
Gennemsnitsudgift; jo større Trafikken er, des
nærmere er man ved, at 10 pCt. mere Trafik
betyder 10 pCt. flere Tog og altsaa en ganske
proportional Forøgelse af de vigtigste Omkost
ninger. Men Merudgiften paa Stationer og Si
debaner drister jeg mig slet ikke til at opstille
Beregninger over, thi her er der altfor stor
Forskel mellem Merudgift og Gennemsnits
udgift.

Statsbanerne, gennemsnitlige Driftsudgift 
pr. Akselkm beregnes i sidste Beretning til 26,4 
Øre, men for Midten af lange Transporter af 
Vagongods kan dette reduceres til ca. 7 Øre, 
fordi det som nævnt er lange Tog og fordi der 
næsten ingen Udgift er til Stationsbetjening og 
Rangering m. m. Det nærmere fremgaar af 
følgende Trubel, hvor jeg for de forskellige Ud
o-iftskonti har søgt at skønne over, hvilken 
Brøkdel af normal Udgift pr. Akselkm der bør 
belastes dis e Midterpartier af de lange Trans
porter. Jeg har holdt mig ipaa den sikre ide, 
d. v. . skønnet saa lavt som muligt, for at
Re ultatet ikke skulde komme for højt op over
de 0,19 Øre; i Virkeligheden antager jeg, at
navnlig Udgiften til Tog- og Maskintjenesten
ligger noget højere. Udgifterne tages i Beret
ningens Orden.

For den første Udgift Vedligeholdelse af

Jfoleriel, er Ræsonnementet følgende. For 
samtlige 526 Mill. Akselkm bliver di se 15,2 
Mill. Kr. ca. 3 Øre pr. Akselkm, hvoraf vistnok 
ca. 1 ¼ for Lokomotivet. 1 ¼ for Vognene; det 
første Tal nedsættes til 0,75 Øre, det sidste til 
0,45 Øre, altsaa til henholdsvis 50 og 30 pCt. 
eller i Gennemsnit 40 ipCt. (som i Tabellen). 
redsættelsen til 50 pCt. for Lokomotivet skyl
de de nævnte Forhold, lange Tog og ringe 
Rangering; for Vognenes Vedligeholde! e er 
der en yderligere ed, ættelse, fordi det er bil
lige, aabne Vogne (der tages Ekstrabetaling for 
lukket Vogn) og fordi Ramponering ved Læ.-
ning, Lo ning og Rangering er en væsentlig 
Aar ag til Slid, men dette undgaas i Midten. 
(Denue ·kønsmæssige Nedsættelse Lil vi se Pro
cent er det naturligvis ikke nødvendigt at fore
tage af de beregnede Øre pr. Akselkm; man 
kan foretage den paa hele U dgifspostens �Iili. 
Kr., og saa tilsidst dividere med de 526 Mill. 
Akselkm). 

Til Motivering al de øvrige Procenter skal 
følgende nævnes. Togtjenesten maa i det mind-
te op til 60 pCt., da der skal mere Personale 

til lange Tog; til Fordel for Godskla se 6 og 7 
k.in dog anføres, at leveringsfristerne er d�b
h ·11 saa lange som ellers, saa at Vognene kan
befordres, naar det er belejligt. Banernes Ved

ligeholdel e sættes saa lJ3-vt som 30 pCt., da
dette overvejende er Generaludgift; meget af
Vedligeholdelsen skyldes Regn m. m., der er
uaEhængig af Trafikkens Omfang; fra anden Si
de hævdes dog, al • Pillearbejdet« med at fast
gøre kruer, Bolte, Lasker o. s. v., der er rystet
lø e, er Hovedudgiften her, og delte beror na
turligvis mere paa Trafikken. Maskintjenesten

sættes som Materiellets Vedligeholdelse til 40
pCt., men burde maa ke snarere sættes til de
samme 50 pCt. som Lokomotivernes Vedlige
holdelse; selve Trækkearbejdet forøges ved den
større Vægt .aJ Godsvogne og ved mindre Tom
løb for Fjerntra.fikken, ligesom den langsomme
Kørsel vi. lnok betyder en større Forøgelse af
Lønudgiiten en'd Formindskelse af Kulforbru
get. Pensionerne vedrører især tationsperso
nalet, der er , tort og faar den højeste Løn; 
sættes dog til 25 pCL, da de nuværende Pe11-
ioner ikke staar i det rette Forhold til de 

40 pCt. af 15,2 Mil!. 
60 C 10,2 

J(r. til Vedl!geholdelse af Lo�omotivcr og Vogne 
• TogtJenesten .................................. . 

Mil!. Kr. 6,1 
6,1 
5,7 

• l 1,4
1,8 
0,7 

__ 2_, 

30 C 18,9 
40 « 28,6 
25 7,l 
30 2,3 
5 C 56,8 

139,1 
30 5 

• Banernes Vedligeholdelse og Bevogtning ........ . 
• Maskintjenesten (Løn, Brænd. el m.m.) ......... . 
• Pen ioner m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
• Afskrivning af rullende Materiel ......... - ..... . 
• Samtlige øvrige Driftsudgifter ................. . 

34,6 
• Rente af rullende Materiel ........ , . . . . . . . . . . . . 1,5 

I alt Mil!. Kr. 36,1 

2-71
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 
nuværende Lønninger· der burde være større 
Henlæggel er til Pen. ionsfond. Medens Rente

og Af skrivning af det egentlige Anlæg holdes 
udenfor, Ioregaar Anskaffelse af mere rullende 
Materiel aa kontinuerligt, og ·Mængden øge 
. aa nøje afpa set til Trafikken, at det vil være 
rigtigt at kræve denne Merudgift til Renter og 
,f krivning dækket af den specielle Trafik

gruppe, for ,hvis kyld Materiellet anskaffe ; 
meget af det oprindelige Materiel er dog Ge
neraludgift, og da God vognene den roe le Tid 
er paa tationerne, betyder den længere Tran -
port forhol'cl. vi lidt for dem (mere for Loko
motiverne); paa den anden ide kræver Gods
tran port netop derfor flere Vogne end Pas
sagertrafikken, og de nu værende ta lu sværdier 
er langt fra i iveau med de nuværende An
.0kaffelsespris_er, der selvfølgelig bør være af
gørende; Renter og Af krivning ættes herefter 
til 30 pCt. amtlig øvrige Drift udgifter om
fatter tationerne, Centralledelsen, Færgerne, 
den øvrige Afskrivning m. m.; meget af dette 
er upaavirket af, om Godset kører langt eller 
kort, men da Stationspersonalet dog har noget 
Besvær selv af et gennemkørende Tog, sætter 
jeg alt dette til 5 pCt. 

Resultatet bliver, om TabeHen vi er, 36,1 
l\'[j!l. Kr. eller ca. en Fjerdedel af samtilge 
Driftsudgifter; dette bliver 6,9 Øre 7Jr. Akselkm,

og det er altsaa denne Udgift, man skal regne 
med i Midten af de fange Transporter af Va
gongods. 

DPt næste pørgsmaal bliver saa, hvor 
mange Ak. elkilomeler der kal beregnes, f. Eks. 
fo1· en Vogn med 10 Tons Gods. Ganske lige
frem har Vognen 2 Ak. ler, men af Hensyn til 
Tomløbet maa der regnes noget mere. De dan
.·ke Statsbaner havde i 1923-24 ·kun '29,4 pCt. 
af Godsvognenes :Bæreevne udnyttet, saaledes 
at over 2/3 af de rullende Vogne Bæreevne

· gaar til pHde. Og de Akselkilometer, der gør
Gavn, maa elvfølgelig indtjene tilstrækkeligt
lil ogsaa at dæk\e Omkostningerne ved dem,
der pildes. 'l'il Forstaaelse heraf maa man
klare . ig Misforholdet. Oprinde!. e; det frem
kommer 'dels ved daarligt fyldte Vogne og dels
ved ihelt tomme Vogne, det første navnlig til

lykgod , Ilgods, Rejsegods og Kreaturer det
idste ogsaa og navnlig ved Vagongodset, idet

Vognen ofte maa gaa tom den modsatte Vej.
Hvis man nu kan skønne, hvor stor Procenten
er for Vagongodset, kan man regne sig til Pro-
enten for de andre Gruppers Sum (eller om

vendt); der falder nemlig 460 Mill. Tonkm paa
Vagongodset og 172 MUL paa Styk,gods, Ilgods,
Kreaturer, fragtfrit Gods m. m.; sætter man
da Vagongodset til 40 pCt. Udnyttelse, faar alt
det ovrige 17 pCt., naar Gennemsnittet skal væ-

re 29, nemlig 1150 Mil!. eventuelle Tomk,m for 
Vagongod el og 1000 Mill. for alt det andet. 
I ersonlig er jeg tilbøjelig til al mene, at For-
kelien er endnu større, f. Eks. 50 og 14 pCt., 

alt aa 920 og 1230 Mil!. eventuelle Tomkm, 
men under mine amtaler med Embedsmæn
dene :har jeg fundet mere tølte for de 40 og 
J 7, og jeg regner derfor dermed. Endvidere 
opfatter jeg de 40 pCl. som 45 --,-- 5, nemlig al 
45 pCt. af de tH Vagongod el 1henhørende Vog
ne er læssede, men at nogle af dem ikke er helt 
[ulde, f. Eks. fordi det er voluminø t Gods. 

Der kulde alt aa løbe 55 tomm Vogne for 
hver 4-5 Vogne med , agongod , men da tyk
gods m. m. sjældnere giver helt tomme Vog
ne, er der som Helh d •langt under 55 pCl. 
Tomløb, narere 30---40 pCt. I Danmark er 
n tatislik over Tornløbet under Forberedelse; 

i verige har man 20 pCt., i ordamerika ca. 
33 pCt., og det maa antages, at Danmark staar 
værre. Efter en Statistik fra før Krigen var 
vor Udnyttelse af Bæreevnen nemlig 32 pCt. 
mod 37 i verige, 44 i orge, 42 i Tyskland 
4!5 i Øsh·ig, 30 i Schweiz og 28 i Holland. (For 
Danmark er Privatbanerne ikke med). 

Til Vurdering af disse Tal og til Forstaa
else af, om Tornløbet navnlig skyldes Nær- el
ler Fjerntrafikken, maa man finde Aarsagerne 
til, at Danmark har saa daarlig Vognudnyt
telse. Det skyldes især den Ejendommelighed 
ved Erhvervslivet, at vor Import vejer meget

mere end vor Eksport; Importen lbestaar af 
tunge Varer .som ,Korn, ,Federstoffer, Kul, Tøm
mer og Kunstgødning Ek porten af forædlede 
Landbrugsvarer (samt Cement m. m.; men Ce
mentfabrikkerne ligger ved K y ten). Derfor 
faar Banerne meget mere at transportere bort 
fra Havnebyerne end til dem; Aarhus Stats-· 
banestation har saaledes af Vagongods 6 Gan
ge saa meget fra ,som til, Korsør 7 Gange og 
Aa-lborg 3 Gange, og .selv med tykgods er der 
lidt af den samme Ensidig.hed. Andre Sta
tioner som København, Odense og Esbjerg er 
dog ret nær ved Balance, men derfor kan der 
godt komme et tort Tomlø'b; Esbjerg Import
varer som iKul spredes saaledes ik1ke til saa storl 
t Opland, . om Landbruget Ek portvarer stam

mer fra, og der maa for en meget stor Del 
bruges helt andre Arter af Vogn·e. København

har af Vagongods 880 000 Tons afsendt og 
,20 000 modtaget, en Balance, der forklares 

ved Byens tørrelse, idet Forsyningen af Fø
devarer, Byggematerialer m. ro. maa skaffe. 
fra et -langt større Distrikt end det, •hvor man 
kan konkurrere med andre sjællandske Import
byer; Køge, ,Korsør o. . v. har et Opland, som 
de forsyner med -Kul o. . v., men hvorfra Kø
benhavn faar Forsyninger. Men selv om Kø-
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'DANSKfQi<OMOTIVliDENDE 
benhavn har Balance som Helhed, er der et 
betydeligt Tomløb, 1. Fordi Byen enkelte ta
tioner er meget ensidige, ørrebro I. Ek . 
20 000 Tons afsendt og Hi0 000 Tons modtaget, 
Frederiksberg 35 0C0 og 215 000. 2. Fordi de 
enkelte Linier, Nordbanen, Vestbanen o. s. v. 
ikke .balancerer. 3. Fordi Afstandene er for
skellige for afsendt og modtaget God . 4. Fordi 
der er æsonsvingninger og Tilfæ.\digheder. Og 
5. Fordi de forskellige Vogntyper, aabne og
lukkede, Kølevogne, Kreaturvogne o. ,s, v. kun
delvis kan erstatte hinanden. Og disse fem
Aarsager til Uligevægt griber formodentlig ind
i hinanden paa en Maade, der forøger Torn
løbet.

Det er klart, at Hovedaar agen til Torn
løbet, den ensidige uden-landske Handel, navn
lig vedrører Nærtrafi,,kken, Havnebyernes For
bindelse med deres Opland, medens der næppe 
kan være nogen bestemt Tenden i Forbin
delsen fra det ene Opland til det andet. For
uden saadanne Tomløb -Aarsager, der hører 
organi k sammen med landets Erhvervsliv, er 
der dernæst mere tilfældige Aarsager, og og
saa disse er værst for Nærtrafikken; skal en 
Vogn i det Øjeblik, den bestilles, •hentes 4'.) 
km borte, da er dette en frygtelig Fordyrelse 
for en Tur paa 20 km, men ret uvæsentlig for 
200 km. Ogsaa disse Aarsager til Tomløb er 
slemme i Danmark paa Grund af de korte Di
stancer og vort store Antal af Havne, hver med 
et lille Bagland; den enkelte Havns Trafik bli
ver saa ujævn, at Vogne ofte maa føres tomme 
paa tværs fra den ene \Havns Distrikt til den 
anden , efter hvor der for Øjeblikket er travlt 
med lossende Dampere. (Saaledes som Istiden 
har efterladt Danmark med mange udmærkede 
naturlige Havne ,har vi alt aa en stærkt ud
stykket Handel. Vi har ligeledes en udstykket 
Industri; det at saa mange Byer ,bar iJ3etin
,gelser for en middelstor Fa·brik med lokal Af
sætning, har - i Forbindelse med Markedets 
Lidenhed m. m. - van keliggjort Udviklin
gen af en virkelig tordrift. •Maaske ogsaa 
København Overvægt kan henføres til, at Pro
vinsbyerne paa Grund af dere. Antal har haft 
svært ved at blive store; Byens Forspring qua 
Hovedstad fik derved større Betydning. De 
mange naturlige Havne er vel i , ig selv en For
del, men det er tænkeligt, at det nationaløko
nomi k set er for dyrt købt; dog har de stor 
Betydning for Landbrugets store For'brug af 
Foderstoffer.) 

Resultatet er altsaa, at Tornløbet er for
holdsvis størst for ærtrafikken. Medens der 
som He�hed for Vagongods kal lægges 55 km 
Tom.løb Ul 45 km ytteløb, altsaa 120 pCt"s 
Tillæg, kan det for Fjerntrafikken maaske væ-

re nok at tillægge 40 pCt., saa at den før om
talte Godsvogn skal regnes til 2, Akselkm. 

For en Tur paa ,200 km kan man f. Eks. an
slaa 40 km tilfældigt Tomløb og 40 km, fordi 
hver 5te Vogn maa gaa tom tHbage, eller ret
tere 2 af 5 Vogne, hvis Tur + Retur tages 
under eet, eller endnu mere, hvi Returvognen 
paa enkelte · trækninger kan udnyttes. 40 pCt. 
Tillæg ynes alt i alt at være lovlig rigeligt; 
men den daarlige Pladsudnyttelse, 29 pCt., er 
jo en Kendsgerning, og et eller flere leder 
maa Forklaringen søges. 

2, Ak elkm å •6,9 Øre ,giver 19,3 Øre for

hver km af den omhandlede Godsvogn i Midten 
af en lang Tur. Fakti k Iaar man 17,5 Øre 
for en 10 Ton. Vogn, beregnet af Tariffens 
0,19 Øre ...;- en Rabat paa 8 pCt. for godt fyld
te Vogne. Forskellen er altsaa lille, og regnes 
der med en 15 Tons Vogn, bliver den po itiv; 
men jeg har jo søgt at være paa den sikre 

ide, og der gives Gods, der befordres endnu 
biHigere end Takst 7. aalede. om 1'"orskellen 
her er ·beregnet, 19,3 ...;- 17,5 = 1, Øre pr. 
Vognkm, er den saa lille, at Fortjenesten paa 
de før te 1 0 km sikkert let kan bære den, 
,medmindre de delvis er med Færge, jfr. næste 
Afsnit. Det er ogsaa muligt, at der selv paa 
disse Midterstrækninger bør beregnes en større 
Forskel mellem Merudgift og Gennemsnitsud
gift. 

Beregningen er jo meget skønsmæ sig og 
op tille her nærmest for at animere Embeds
mændene ti-1 at gøre det bedre. Den minder 
noget om den saakaldte JJOlitiske Aritmetik, der 
for 200 Aar siden var en Forløber for tal i
stiken; man vilde umaadelig gerne vide noget 
om Folketal, Dødelighed m. v., og saa kon
struerede man noget. u bagefter maa man 
ofte smile ad Metoderne og Resultaterne; me,1 
man maa og-saa ofte beundre den Skarpsindig
hed, hvormed man arbejdede, og den ,gode Til
nærme! e til det rigtige, man trod. a•lt dog op
naaede. ,Overfor ·Banetariffer kan man ·baade i 
Litteraturen og 1hos Praktikerne møde megen

kepsi , om det ove:r1hovedet er muligt at naa 
til rationelle Tariffer, men der synes dog at vre
re en voksende Tro derpaa, navnlig i .Amerika. 
(De i det følgende Afsnit meddelte Beregnin
ger er ikke saa usikre som denne om de lange 
Godstransporter.) 

Angaaende Tornløbet -skal endnu bemærkes, 
at der her maa være et Omraade For de frie 

ed ættel er, nemlig at fremme Transporter. 
der gaar mod trø1n1nen, aaledes at de ud
nytter Tornløbet i tedet for at skabe Tomloh. 
De indenlandske Brændselsstoffers Afsætnings
radius kunde maa,ske udstrækkes noget læn
gere, naar de Vogne, der fører Kul, Korn m. 
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'DANSK fu_KOMOTIVTiDENDE 
m. bort fra Havnebyerne, kunde tage Tørv og
Brænde med tilbage; og disse Stoffer vilde jo
opnaa en større Grænsenytte ved .saaledes at
blive spredt over en større Kundekreds. Det er
ogsaa muligt, at en i nationaløkonomisk Hense
ende heldig Koncentration af Murstensproduk
tionen i nogle faa kulbesparende Teglværker
kunde opnaas ved at udnytte Returvognene til
de større iHavnebyer. Herved maa de forskellige
Varers æson dog ogsaa overvejes.

(Fortsættes.) 

25 AARS JUBILÆUM 

J. F. A. Jensen. 

Den 1. eptember fejrede Lokomotivfører 
J. F. A. Jensen, Fredericia, sit 25 Aars Jubi
læum som Lokomotivmand. 

Paa Jubilæumsdagen mødte en Deputation 
fra Lokomotivpersonalet i Fredericia, som ved 
Lokomotivførerafd. Formand overrakte Jubi
laren et Guldur, ligeledes mødte en Deputation 
fra J ernbanetatens Brugsforenings Bestyrelse, 
der overrakte Jubilaren et Spisebestik. 

Jubilaren lhar i mange Aar været knyttet 
til Afdelingsbestyrelsen deraf en Del Aar som 
Formand saavel for I.okofører- som Lokofrb. 
Afdelingerne, ved sin rolige og noble Færd har 
Ju·bilaren vundet sig mange Venner, der ærer 
ham som en retlinet og god Kollega. 

Vi bringer -ham en hjertelig Tak for godt 
Samarbejde i de forløbne Aar og føjer dertil 
Ønsket om, at han endnu i mange Aar maa 
færdes iblandt os. 

M. R.

LOKOMOTIVFØRER-KREDSENS 

AFDELINGSKASSERERE 

For at undgaa skriftli,g Henvendelse til 
hver enkelt, vil jeg herved minde de Afdeli�
ger, som endnu ikke har indsendt Beløbet til 
Velfærdsforanstaltninger (20 Øre pr. Medlem 
pr. Aar), at lade dette ske samtidig med Ind
sendelse af Kvartalsopgørelse for Juli Kvartal. 

Paa given Anledning vil jeg samtidig bede 
d'Hr. Afdelingskasserere udfylde Opgørelserne 
korrekt og fuldstændi,gt, og særlig ved Flytnin
ger, Tilgang fra Kreds II samt Pensionering 
og Død at paaføre Vedikommendes Løbenum
mer, da det omtrent er ugørligt med ikker
hed at finde den rette i Kampfondsfortegnel
sen, naar dette er udeladt. Det vilde være i 
høj Grad ønskeligt, om Betegnelsen •Restan
cer« helt kunde forsvinde af Opgørelserne og 
Regnskabet, og jeg beder Afdelingskassererne 
gøre deres ·bedste i den Retning, ligesom Med
lemmerne selvfølgelig burde betragte det .som 
en Æressag rettidig at indbetale Kontingentet. 
Hver Afdeling burde søge at faa Kontingentet 
indeholdt ved Lønudbetalingen, som det alt ,fiu
der ted i flere Afdelinger til stor Tilfredshed 
for baade Afdelingskas erer og Medlemmer. 

Aug. Andersen, Kredskasserer. 

FERIEHJEMMET 

Sommer og Ferie, hl'or lyder det ·herligt. I
Særdeleshed i Aar, hvor Yi har haft en rig�ig 
Sommer og i Særdeleshed for os i,okomot1v
mænd, der har et Ferie.hjem, der meget van
skeligt lader sig overtræffe. Hvor var der dog 
dejligt, vel nok det bedste Aar, vi endnu har 
haft, saalænge vort Feriehjem har bestaaet. 

Jeg vil gerne med di se Linier anbefale det 
til alle Lokomotivmænd; rejs derud i en saa
dan ammer og jeg tror meget bestemt, at alle 
vil hlive tilf;edse. 'Smukt belig,gende, nydelige 
Omgivelser, glimrende Luft og Van�, udmær
kede Soveværelser, alle Bekvemmeligheder og 
sidst men ikke mindst, god Mad; særlig i Aar, 
hvor Hjemmet havde faaet en særlig dygtig 
Dame til Køkkenchef. Fru Thommesen fortje
ner megen Anerkendelse for sin Mad, ikke _et
eneste Maaltid ·uden det var særdele, godt hl
lavet selv de' ferierende Husmødre maa rose 
Mad�n i høje Toner, og vi Lokomotivmænd og 
alle fremmede ,Gæster har været fuldt ud til
fredse. Det skal og maa siges uden at forringe 
nogen, at baade Ledelse og Betjening i Aar har 
været udmærket i alle Maader; og ,hvor kunde 
det være andet med en . aa hy,ggelig Husmo
der der gik omkring og sørgede for os aUe, 
at ingen kom til at mangle; som Hjælp havde 
hun to nydelige unge Piger, der altid optraadte 
paa en pæn og ordentlig Maade; som før 01?-
talt en dygtig Kogerske, der ogsaa havde sm 
Hjælp, og aa .Frøken • krap«, der sørgede for, 
at Pengene kom hjem paa den meget bestemte 
Kontortid og Gud trøste den formastelige, der 
for.søgte a't komme udenfor Kontortid, han blev 
ikke naadigt modtaget. - Alt i alt Orden og 
Akkuratesse, saa aHe følte sig godt tilpas, og 
jeg vil gerne herigennem l::ringe Ledelse og Be
tjening alle Gæsters og mjn bedste Tak for Op
holdet, det var herlige Dage. 

Palstrup 
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EN FESTLIGHED 

øndag den 6. eptember afholdt nordjydsk 
selskabelig Forening for Lokomotivmænd Ski
veskydning med paafølgende Foredrag og Bal 
i Klubbens Selskæb lokaler, ytorv, Aalborg. 
Til Skydningen, der begyndte Kl. 9 Fm., var 
tegnet 550 r. å 1 Kr. pr. Ir. og indkøM for 
300 Kr. Præmier (tretaarnet ølvgenstande). 
Da kydenumrene var tegnet hovedsagelig ,ho 
Medansatte samt Venner og Bekendte, gik 
'I.ør teparten af Præmierne til disse. Dog fik 

falgende Lokomotivmænd ved D. . B. Præmie: 
Lokomotivfb. Olu. Jen en, . Nielsen og F. F. 
.Jensen, og af Privatbanerne Lokomotivmænd 
Lokofører Jul. Rasmu en, Lfb. Chr. Hansen 
og J. Rasmu sen. kydningen var meget vel
lykket, og Overskuddet henlægges til Forenin
gens 10-aarige tiftelsesfest i , ebruar næste 
Aar. 

Traditionen tro, havde Foreningens For
mand om ædvanlig lagt ig i ' elen, saa han 
kunde byde Medlemmerne noget ,godt og aa 
ved denne Sammenkomst. Hr. <Gronemann 
havde formaaet Hr. faskinbestyrer Dorph til 
at afholde et Foredrag, der begyndte Kl. 7,30 
Aften. Foredraget var led aget af udmærkede 
Ly billeder og omhandlede de id te Nyforbed
-ringer paa D. . B. Lokomotiver. 

Forinden Foredraget Begynde! e 1bød For
manden Forsamli,ngen velkommen rettede i 
.smukke Ord en særlig Velkomst til Foreningens 
Dæster, Frederikshavn Lokopersonale med Lo
komotivmester Hansen og Frue samt til d'Hr. 
Lokomotivmestre Rolder -0a J. Peder en, sid. t
nævnte fra ordjy ke Privatbaner og Æres
medlem af Foreningen, rettede derefter en Tak 
og Velkomst til Maskinbe tyreren. Hr. Dorp,h 
Foredrag omhandlede Friluftsventiler, møre
pres en, lamudskilleren og Fødevand forvar
meren. Foredraget begyndte med Omtale af 
FrHuft ventilen, og Ma kinbe tyreren udtalte 
herunder bl. a., at det var en udmærket For
anstaltning, som gjorde god ytte, ærlig paa 
Lokomotiver, der •benyttedes paa den østjydske 
Banestrækning med de tærke Fald og ,hyppige 
Dampaf pærringer. Foredraget omhandlede 
derefter mørepre en aavel den ty ke Fried
mann om den engelske Wakefield og den gam
le dan ke Mollerup, omtalte i amme Forbin
de! e atan Smøreapparatet og de lemper, 
der var ved dette Apparat, udtalte, at Oliefor
bruget siden Indføre! en af mørepre en ved 
D. · . B. udviste en Be parel e af 12 Tons fra
1 0 til 16 Tons Olie. Hr. Dorph omtalte der
•efter lamudskilleren og dens Forebyggelse
·af Kedel tensdannelse, udtalte, at det var en
udmærket Anordning -og medvirkende til god
Økonomi. Omtalte derefter Fødevandsforvar
roeren og de forskellige Konstruktioner. Fore
draget var meget interessant kun var det be
klageligt, at Maskinbestyreren skulde rejse
samme Aften, herved blev det en Del a:fikortet.
Som Tak overrakte •Formanden Hr. Dorph et
.A kebæger og bad om at modtag Gaven ikke

om Betaling for Foredraget men som en Tak 
fordi Hr. Ma kinbestyreren saa beredvillig of� 
rede en øndag Aften paa it Persona,Ie. Der
efter serverede fælles Kaffe, og ved Kaffebor
det underholdt Lokofører J. -Rasmussen For-
amlingen med Oplæ ning af maafortællinger 

af A. C. Meyer og :Aakjær. Desuden var der 
forfattet en ang af •Lfb. N ørgaard; saavel Op
læ ningen som angen gjorde megen tLykke. 
Dog burde ørgaard e at finde andre Em
ner for sit Vid end stadig de samme Per o
ner, Foreningen Medlem antal er jo stort. 

Efter Kaffebordet gik Dansen længe og ly
tig. A.\t ialt en Fe tlighed, som særlig For
ningen Formand havde Ære af . 

B. 

DET ER DOG FOR GALT! 

I en lille otits her i Bladet for 5. Maj d. 
A. gjordes opmærksom paa ignaltjenestens
daarlige Efterretningsvæsen, idet der meddel
te , at Tillæg 6 c til det lokale i,gnalreglement
under 1. April 1923 gav Underretning om, at
Lejre tations frem kudte ignal mod Roskil
de rnr ændret til Blinkly , og at dette trods
den forløbne Tid endnu ikke er udført. I disse
Dage er uddelt Ordre A 157, 15 og 159 paa
et tykke Papir. I r. 157 hedder det: »I
Ordre 2, ide 31, ændres 3. Linie f. n. saaledes:
. ... ...... , paa samme ide ændres 1. Linie 
f. n. saalede : ... ......... . . 

Stor bliver Forbau el en naar man har 
foretaget di e Rettelser og kommer til Ordre 
15 , ,hvor det 22 - toogtyve - Linier længere 
nede end ovenanførte hedder: •I Ordre 2, ide 
31, udgaar 1. . Linie f. 11. « 

Maa vi nart være her. 
K. 

2 KR KASSEN 

I Anledning af Hr. J. Ander en Artikkel 
om 2 Kr. Ka.,,sen, hvori han op tiller en Be
regning over hvad det vil koste den 1ængst
levende, hvi Forslag 1 vedtage , vil jeg be
mærke følgende: 

Hr. Ander en kommer til en um af 1123 
Kr., saa galt er det ikke. I 2 Kr. Kassen var 
der den 1. Januar 1925 254 mandlige Medlem
mer, dertil vil den længstlevende komme tH at 
betale 506 Kr., han har betalt i de sidste 25 
Aar til 134 Død fald 26 Kr., kommer hertil 
at de for Tiden tjenstgørende Medlemmer, hvis 
Alder er omkring 50 -0g 60 Aar, kun vil kom
me til at vare i 10 Aar af deres Kampfonds
konti a 12 Kr. pr. Aar = 120 Kr., indestaaen
de i samme 5 Kr., ser Regnskabet aa'1edes ud. 
506 + 26 + 120 + 5 = 979 Kr. Det er 
jo ingen billig Forretning for den længstleven
de men vi har ad Forsikringens Vej forsøgt 
at opnaa et bedre Resultat, men grundet paa 
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:.\iedlemmernes høje Alder, kan det ikke lade 
sig gøre. Jeg maa for mit eget Vedkommende 
for en Forsikring paa 500 Kr. betale 4 Kr. 17 
Øre pr. Maaned, og er før t efter 12 Aar For
løb fritaget for at betale, det er heller ikke 
nogen bi-llig Hi torie, men det koster noget, 
for at blive for ikret, naar man er oppe i 
Aarene. Hr. Andersen tvivler om, at der er 
nogen lovhjemmel for en Reorganisation af 
Kassen, det er den haarde ødvendighed, der 
tvinger os til det. Sygekasseinspektoratet har 
forlangt, grundet paa, at der ingen Tilgang er 
til Kassen, at enten ,maa vi lave Kassens Love 
om, i Forslag 2 har Sygekas einspektoratet an
vist en Vej, vi kan følge, eller og aa maa vi 
opihæve Foreningen. aar vi nu ved, at der i 
Kassen findes Medlemmer, der i 45 Aar 1har
betalt deres Bidrag til de indtrufne Dødsfald, 
saa føler vi en vis Forpligtelse til at gøre alt, 
hvad vi kan, for at redde Ka en fra Under
gang, selv om det ogsaa skal ske med lidt 
Ofre. Enten Forslag 1 eller 2 bliver vedtaget, 
skal der blive gjort, hvad der kan gøres, for 
at Vilkaarene kan blive saa gode som muligt. 

D. L. F. har ikke sa,gt sit sidste Ord i denne
ag, og Sygekasseinspektoratet lige .saa lidt, 

der er meget at ordne, inden vi naar til et 
endeligt Resultat, vi haaber paa et godt Resul
tat, indtil da fungerer 2 Kr. Ka en paa den 
gamle Maade. 

Aarhus, d. 14. ept. 1925. 
P. B.V. 

F. Augustsen, Formand.

Da jeg i min første Artikel angaaende oven
flævn te Kasse kun har omtaolt For lag I, der 
vel nok for de flestes vedkommende vil være til
strækkelig afskrækkende, behøves vel næppe 
nogen særlig Omtale af For.slag IL 

elv om dette vel nok synes noget mere mo
derat, betyder det dog en ret antagelig For
højelse af Præmien for nævnte Forsikring uden 
derfor at gøre Bidraget eller Understøtte! en 
til Enken eller Arvingerne større, og da det er 
anden Gang, der reorganiseres, og det. faktisk 
hver Gang til Forringelse for de resterende 
Medlemmer, synes det mig nu at være paa Tide 
at opløse Foreningen og fordele den opsparede 
Kapital mellem samtlige Medlemmer. 

Jeg maa og aa tiUade mig at spørge, hvor
ledes ,har man tænkt sig at affinde sig med de 
Medlemmer, der ikke kan slutte sig til et af 
Forslagene, og hvilket maa blive det afgørende. 

J. Andersen.

33 Dages Jernbanemandskongres i Amerika. 

Den 8. Juli afsluttedes i Detroit Lokomotiv
mand forbundets Treaarskongres. Denne hav
de i1kke varet mindre end 33 t[)age, hvorved 

øndagene , ammentræde endda ikke var 
medregn el. 

I Kanadas 

Rigsdag drøftes vidtgaaende Planer om at 
bygge en Mængde nye Bibaner til en Total
sum af 27 000 000 Dollars. Det menes, at For
slaget vil blive vedtaget, hvorved mange Mand 
vil faa Arbejde. 

Biografvogne. 

Paa de czekoslovakiske Statsbaner har 
man anskaffet Jernbanevogne med Biografte
ater i. 

Nye Lokomotivtyper. 

Arbejdet med at fremskaffe nye bedre Lo
komotivtyper skrider frem Dag for Dag. Baa
de Damp.Jokomotivet og det elektriske Lokomo
tiv faar en stærk Konikurrent i ,Motorlokomo
tivet. Fra ,Amerika meddeles, at man nylig 
har konstrueret tvende Diesellokomotiver. Des
uden meddeles, at en Jernbane i Manschuriet 
i Asien 1har taget i Brug et flamplokomotiv af 
en fuldkommen ny Type, der næsten fuldkom
men udnytter Brændslet. 

Lokomotiv paa vilde Veje. 

Det er ikke ofte, man hører tale om, at et 
Lokomotiv bliver stjaalet, men det synes, som 
en saadan Begivenhed har fundet Sted i Por
ju . atten mellem den 6. og 7. ds. forsvandt 
nemlig et Statens Jernbaner tillhørende Loko
motiv fra Banegaarden og fandtes ,senere ca. 
15 km drefra med aaben Regulator men uden 
Damp. 

Benzinvogne. 

De a,merikanske Jernbaner ikøbte i 19,24 ik
ke mindre en 120 Motorvogne. De fleste af 
disse Vogne er forsynet med Benz�nmotorer. 

,.Giv Agr·. 
Vore Kolleger, Lokomotivmændene ved Pri

vatbanerne, har i August Maaned udsendt sit 
første Nummer af et Medlemsblad med Navnet 
»Giv Agt« og under 'Redaktion af N. If. Brix.

Redaktøren omtaler kort Aarsagen til Bla
dets Fremkomst, hvilket jo i væsentlig Grad 
sky'1des Ad killelsen fra Privatbaneforbundet, 
hvorved Lokomotivmændene kom til at , taa 
uden :M:eddelelsesmiddel. u har vore Kam
merater ved Privatbanerne faaet sig et Med
lemsblad, og vi haaber som 'Redaktøren, at det 
maa blive et interessant og læseværdigt Blad. 
Vi hilser det Velkommen og baaber, at ogsaa 
vi kan faa Glæde af vor ny KoHega, der pyn
ter sig med at være Medlemblad for »Dansk 
Lokomotivmands For'bund«, hvilket vistnok er 
en lille Overdrivelse. 

,.Lommebog for Lokomotivmænd". 

Vi henleder Opmærksomheden paa, at der 
omkring den 1. December udsendes en »Lom
mebog for Lokomotivmænd«, indeholdende for-
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ud n Kalend r ca. 30 for keHige Af nit om
fallende Fo:rihold Lokomotivmændene i den 
daglige Tj neste taar -overfor. 

Der har flere Gange været falbudt Kalen
dere, Lommebøger til Lokomotivmændene, men 
d t har vi t ig, at di e ikke indeholdt netop 
det tof, der var ønskeligt for at tilfredsstille 
L()lkomotivper onalet. »Lommebogen for Loko
motivmændc- vil forha81bentlig i den Henseende 
udfylde et avn, og det er Udgiverne Haab, at 
den vil blive ,hil t Velkommen om en praktisk 
Haandbog, om en hurtig og bekvem Vejleder 
i de pørg maal, den daglige Tjene te tiller 
Lokomotivmændene overfor. 

Vi skal af Indholdet bl. a. nævne: ,Togenes 
tør te Ha tighed«, Kryd ninger og Kryds

ningsforlægninger•, ,Førelse paa Fribaneor
dre«, ,Km f. tande«, ,Tabel over Køretider«, 
,Tjene.stetidsregler«, ,Dag-, Time-, Køre- og 

alpenge«, Lokomotiv rnes Dimen ioner, Vægt, 
H. K. m . .m., kema til Kørepengeregnskab, 
»do. til Kør el fordeling«, »Pen ionstabeller«,
,Mønt, Maal og Vægt«.

Af Hen yn til Oplagets tørrelse bedes Bo
gen bestilt nu, 1hvilket kan ke ved Tegning paa 
de paa Ophold. værelseme henlagte Li ter. 

SYGEKASSEN 

Jernbanelæge tamer er bortrej t fra den 
2. d. M. i ca. 3 Uger, han Prak is i nævnte
Tid rum varetage . af Læge Eriksen, Peder
Bang vej 59.

Kon ultalionstid: 1-2 og On dag 6-7 paa 
Læge tamers Bopæl ( mallegade ). 

Nærværende 
ltlntrl Vestergade 3 11�11. I. 
IHersprtjter, Sanileli l S11eplejt1rt1Ucr 

HJERTELIG TAK 

Hjertelig Tak for den Lore Opmærksom
hed, som blev vi t mig paa min Jubilæumsdag. 

N. P. Hansen, Ms. 

BYTNING 

En Lokomotivfyrb. i lagel e on ker Byt
ning med en Kollega fra Aarhus H. Billet 
mrk. g. sendes til Bladet Kontor. 

Dokoinotivfyrbøderkred e11. 
Fredericia: Afdeling ka ererens Adr. relle, 

til: ,Helle«, Fælledvej. 

Tilladel e til at bytte Tjene te led e. An 
Lokomotivfyrbøderne H. M. Jørgen 011, Fr -

derik havn, og V. Han. en, ssens, fra 1-JO 
-25.

ummer er afleveret paa Avisposlkonloret d. 19. Seplbr. 0 Amk. Gummivare 

Ill. Prlsh i. mo4 ilO lrt I Fri■rt. 
)ISI RET ll!PlDITIOX ♦ telr. BJeD 1115 KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 

Jtr1bant11H4 10 pCl. hht 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tlf. Vester 4988 TIL Vester 4988 

: i'-' .. 
�··,,' ····.' ' . u .• I; 

. 
. 

· RENSECREME 

renser alt 
for Olle, Mallng,l]ære aJlgn. 

Faa1 I Daaaer fra 1 Kr, 50 tll 20 IC 
Tlklo" er drej i Brug 
ORNING" PETERSEN. VEJ 

,. ... �u.,� .. 

• I , 
LOTHARDT DAHL. 

Vesterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandsgade 1. 
Største Kolonial- og Kon erves-Import I Danmark. 

Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst. 
Vore Automobiler kører overall i Byen O(J Forstæder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

DA LIVSFOR GSSELSKAB 

Te_qnerrille Arter 
Livsfo ·sikrin_qer 

,, KOLDINGHUS" 
KOLDlNG 
Oprettet 1898 

tatstelf. Nr. 23 
entral • 300

SPECIALITET· { Livs.forsikring . med Alderdomsforsørgelse. 
· Kapttalfors/krmg med Arverente. 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Redaktion: Veeterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. Annonct>-Exp·edition 
Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613 

Udgaar li! Gange maanedlig. 
Allouemeutøpris: 6 Kr. aarlig. 

Te,;aes paa alle Poøtkoattrer i kadir.uien. 

Ny Vestergade 7 8, København B. 
Telefon Central 14613. 

Kontortid Kl. 10-4. 

Frederikaheri Boitnkkeri. F&lkonual1' 11. 
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A/s Det Danske .Mælkekompagni, København. 
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FOTOG:RAFISK i 
i SPECIALFORRETNIJIKi i l .... "e• terbt o&•do e , _ _.. Tlr •• Yc • t•r 30sy 

N. P. Hostrups 

Walkendorffsgad e 34-36. - Telf. 778. 
Gl. Kongevej 103. • '.l'elf. 13577. 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

A. Larsens Eftfl., Skotøjsmagasin, Istedgade 57. 
Prima dansk Fodtøj til smaa Priser. 

Camillus Nyrops Etabl. 
Nyrop og 1lfaag A/S. 

Købmagergade 43. - København K. 
Te lefoner : Central 768 og 10028 . . . . 

Bandager og:Sygeplejeartikler i stort Udvalg. 
Spec i aliie i : 

Ban dager tll vanskelige TIifæid e , 

Drik 
Albani Øl. 

Reparationer udføre paa eget Værksted. - Telt'. Ve t er 4:83 y . . -~ 
Guldsmedeforretningen 

Gtgarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj. 
anbefaler sig med Cigarer, Tobakker, Vine og Papirvarer. Ærb. R. Svendsen. 

Charles Christiansen, Flensborggade 61. 
Telef. Vester 6359 y. I. Kl. Bageri & Konditori, Telef. Vester 6359 y. 

Sdr. Boulevard 71. 
Anbefaler si g med 
8rnde- og Festgaver. 

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade ~o. ~·-T-lf. v_est
e_r 

16
_
44 

_x. -~ 

anbefaler aig med I. Kl.& Viktualier 
og Paalæg til d'Hrr, Jernbanemænd, 

H B dt ' liaK' cri o :; Uonditoi.•.i. 0 r g W ar S DybbtløgMle 25. TIC. Vøt. 1168x. 
anbefaler sig til d'H errer Jernbanem:.end med I ste Klaøøe!il Varer. 

Bestill inger paa større og mindre Kager til Selskaber modtages. 

Da Værksteds- og Remisearbejdernee Fællesorganisation i Forbindelse 

m ed Dansk Lokomotivsmands Forening l:iar overtaget Driften af Marke-

ten derie t i Centralværkstederne og Godsbanens Remise, anbefaler vi 

derfor Benyt telsen af dette til ærede Medan sa tte. 

DRIFT UDVALGET. 

Bøger ,; Papir - Musik ,; Fotografiske Artikler. 
VIGGO NI ELSENS BOUHANDEL 

'l'elf. 9327. I stedgade 6 4. IstedgaaI•(l. 1'elf. 9327. 

Blomsterforretningen ,, ROS en " 
n :11111 ebrog, g. 6:i. Tlf. VeRt. 63Go :x. 

Moderne Kra11!ebinderi, Palme-
dekorationer, Buketter, Myrtekranse, 

Potteplanter i stort Udval g. 
Daglig friske Blomster. 
pecialitet: Kis tepyntning. 

Ærb. Cluu-Jotl o ~. hmitlt. 

H. 0. Hansen, 
62, YesterbrogAde 62. 

Trikotage- ou Garnforretning . 
-- Stort Odvalg. - -

Underbeklæ<!'uing, trømper, Sokker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

NY RAVNSBORG 
Vesterfælledvej 82 

Telefon 10718 
anbefaler sine Selskabs lokaler 6g 
store Festsal til Møder og Fester 

:aØeaml9 m?D&s- 1 

-,---------------
Juveler & Guldsmed 

FOLMER HANSEN HENRI PETERSEN 
Vestergade 1 . ,,Regina" 

Isenkram - Glas - Porcelæn TI!. 1436. 

Jensen og Nielsen 
Stort Udvalg i 

i mederne Gravmonumenter 
Telf. 4787. Aarhus. AARHUS Klrke1aardsvej 1, Tit. 13 7 9. Aarhus 
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