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BOULEVARDBANEN 
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a om at d l v· Vv 'L' h 11-
m Kør tid n er nn m Bou-

1 'vanlbanclunn lien bl v n artet for all 

'l'o•7 O" til trækkelier, oer al cl t almind li c 
Paabud m lnclvintliner af Tid paa Kor I n 
ikke , kulde va:re er• Id nd f r Kør cl erc11-
nc111 'l'mrn ]l ,n. ,· man eni-
" rn, al cl r u ndc lukkes 
ror Daim · · n til Varm lodn· er
[orind n rte ind i 'l'unnoll 
m d n ' fandt ig i d nn r-

v d Dampplag n vilde bli en Del for-
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'DANSK fQKOMOTIV7iDENDE 
111indsket. Da det vilde være umuligt at 
lave Aftræ'kshullerne tørre af Hensyn til 
Gader og Pladser over Tunnellen, vilde 
man forsøge at anbringe Kanaler i Tun
nellernes Loft til Hjælp for Aftrækket, 
naar ]J komotiverne ikke korn til at holde 
lig under Aftræk,shullern , hvorved man 
haabede at kunne forbedre Aftrækket fra, 
Stationen. 

Da de Ventilator r, der r anbragt saa
vel Syd som Nord for Nørreport, ikke 
kan afhjælpe synderlig paa Røg- og 
Dampplagen, v,ilde man undersøge Mulig
heden af at forbedre Aftrækket fra Tun
nellen ved a,t gennembryde Loftet paa de 
Steder, hvilket formentlig vilde forbedre 
Forholdene betydeligt. Generaldirektora
, tet havde halft Øjet aabent for, ved ait holde 
_ ørreport Station hvidtet, vilde M ulighe
den for Orientering paa tationen blive 
betydeligt forbedret, hvorfor man vilde 
sørge for, at det skete paa bedst mulig 
Maade. Man behandlede derefter pørgs
rnaalet om Anbringelse af Orienterings
mærker, men af forskellige Aarsager kom 
man ikke længere ind paa dette Forhold. 
Det er ,imidlertid Hensigten, at Organisa
tionen vil fremsætte For lag herom overfor 

(+eneraldirektoratet samtidig med at For
ltandlingsprotokollen frem ndes til Udta-. 
!el e. Det er vort Haab, at det ved vel
villig Forstaaelse fra Generaldirektorafots
Side vil lykkes at faa lø t dette Spørgs
maal paa en 1fyldestgørende Ma.ade.

Der er af Generaldirekto1·atet i denne 
'ag vist stor Forstaael e af Organisa.tio-

11 •ns Ønsker, og vi vil antage, at der her
lll •d er skabt betrygg 'nde Forhold ved 
l\ørsel gennem Tunnellen, thi helt at op

hæve Damp- og Røgplagen er praktisk 
ta It v-i tn01k ikke muligt. 

Da der nu af Admini trationen paa 
forskellig Maade søcre hjulpet paa For
holdene, skal vi hen tille til Lokomotiv
personalet, at de ,hver for sig bidrager til 
;1 t formindske Damp- 0" Røgplagen ved 
at bruge minck·t mulig Danrp under Kør
�eI gennem Tunnellen, og vi skal i den 
Henseende pege paa Artiklen i »Dansk 

Lokomotiv Tidende« r. 11 for 2. Juni 

1924. 
Lokomotivmændene r stærkt interes

seret i agen, og naar der i dette Spørgs
maal arbejdes Haand i Haand med Gene
raldirektoratet, vil det forhaabentlig lyk
kes at forbedre Forholdene aa meget, at 
Kør eien kan ske under saa betryggende 
Forhold om muligt. 

HASTl6HEDSNEDSÆTTELSE M. M. 

1 Lokomotiv Tidende for 20. August 
f. A. paapegede Lokomotivfører Aug. An
dersen, Ar., forskellige uheldige Forhold
og i Nr. 23 for 5. December f. A. findes en
redaktionel Artilrnl, om bl. a,. ogsaa om
handler de' amme· Spørg ma·a1, hvilke 'Lo
komotivførerne sikkert er enige i at ·be
klage og om har bevirket, at ogsaa jeg
faa,r Lyst til at fremdrage forskellige Ting
baade af gammel og af ny Dato.

Da tenbalasteringen paa VestbaJ1en 
fra Kor ør paabegyndte , kendtes ikke til 
nogen Hastighedsnedsættelse mellem 
Korsør og Slagelse, Farten var indtil 100 
km henover Arbejdsstedet; pa.a · et givet 
Tid punkt (som jeg ikke her vil fremdra
ge) attcs Hastigheden ned t11 25 km. Om 
en Ha tighed paa indtil 100 km var foi-
�varlig, kal jeg ikke udtale mig, men der 
finde dog Hastigheder mellem 100 og 25 
km, thi at Ha tighedsned ættel erne til 25 
km og derunder har kostet og koster Stats
banemc store Summer, 'r der ingen Tvivl 
om. 

H 

En af de første Vej underforiHger, der 
bl •v udført, var mellem Marcbjerg og Ros
kilde, her atte Hastigheden ogsaa ned 
Lil de fastsa.tte 25 km. Und r Arbejd�t 
etablerede de der beskæftig de Arbejdere 
Strejke, og straks blev Ha tigheden sat op 
til 90 km, da det under dis c Forhold . .for
modcntlio kønnedes at være ufor varligt 
vedblivende at køre med nedsat Hastighed. 
Da rbejderne igen opto0 Arbejdet, sa,ttes 
Ha tigheden ikke atter ned; nej, nu fort-
atte dgravnings- og Opstøbningsar,bej-

det, der blev gjort færdigt meden Toge-
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'DANSK fQKOMOTIV'JiDENDE 

ne tilladte Ha tighed var 90 km. m der 
blev foretaget nogle ek tra f tivning r, 
det ved jeg ikke, men blev der det, havde 
man sikkert og aa og med tor Fordel 
kunnet foretage aadann f tivninger 
ved de allerfleste dgravninger. 

Ved Viby tation I aa jælland blev 
der for faa Aa1· siden lavet tre ejunder
føringer. Det Arbejde udførtes aalede , 
at Hastigheden gennem Stationen i 1 ½ 
Aar vår nedsat til 25 km/T., fordi man ar
rangerede sig paa den geniale Maade, at 
der toge fat paa den ø tlige Underføring 
først, og da den var færdig, paabegyndtes 
Arbejdet paa nderføringen midt paa Sta
tionen og endelig, da, dette Arbejde var til
endebragt, tog man fat paa Underføringen 
i den vestlige Ende af tationen. I h le 
denne Periode havde Baneafdelingen Vagt 
pu ,teret hele Døgnet i hver Ende af ta
tlonen for at give ignal til langsom Kør
sel. 

Man spørger uvilkaarligt ig lv, naar 
flli:lll bliver vidende om den lags Ting, er 
dn da ikke nogen fornuftig Plan for Ar
bejdet; kunde di e tre nderføringer ikke 
liave været udført amtidigt, og Varrterne 
i 1,rgge Ender af tationen havde da væ
ret r,aret i <'a. 1 A ar, for ikke at ta.le m, 
hvad der h,wde været parot af Kul og 
�lid pa.a Ma ·kinern . Men Ma kinafclolin
..,.ens forøg<'de Udgifter i den eller lignen
de Anledning taget· Baneafdeling 'Il ik
kBrt ingen Hensyn til, men di ·se dgifter 
er ikke betydningslø e, specielt paa t saa
dant ted thi Køretiden forlæncro ikke af 
don Grund, og det Merforbrng af Mate
rialer, hl. a. tor at indvinde den tabt Tid, 
som dette Arbejde har medført, løb r elv
følgelig op til meget store ummer. Det 
vild være af tor økonomi k Betydnincr, 
om der kunde finde en and n Ha tigbed 
ond de 23 km, og om agt, d 'l" r langt 
fra de 100 km, om den ·!ang Yar gælden
de, til de 25 km/T. 

Det har vi tnok været sagt før, men 
der føre sikk rt ingen effektiv Kontrol 
med Hastighed ned ættelserne, thi fra det 
Øjeblik, man kred til de tærkt ned atto 
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Ha tigheder, har Baneafdeling n i ud
;:itrakt Maal gjort Brug heTaf, baade i Ti
de og l tid . 

T ikkerhedl ·kommi ionen Betænk-
ning a.f 1918 tilraade det at an bringe 
frem kudte ignaler paa alle Hovedbaner. 

t der har været Van keligheder at over
vinde ved Frem kaffeisen af di se igna
ler er uden Tvivl rigtigt, men naa.r det 
endelig er lykkede at fremskaffe frem-
kudte ignaler og faa dem op tillet, var 

det ogsaa rigtigt, kulde man mene, at de 
nare t muligt blev taget i Brug. Men saa

lede gaar det ikke. 
Imellem Slagelse og Kor ør er det ca. 

et Par Aar siden ignalerne op tillede , 
hvor fter de t:=cndte forrige Efter ommer 
og blev blændede saalede , at de kun blin
kecl bag ucl. I ca. 1 1/. Aar blinkede di e 
frem kudto ignaler bag ud. purgte 
man: hvorfor tages ignalerne ikke i-Brug, 
blev der varet, at Blinklyset var en Prø
ve, aa det kunde ikke ke, forinden Prø
ven var tilendebragt. For kort Tid ideu 
blev , ignalerne endelig taget i Brug, do<r 
ikke ve ·t for lage] - den støJ'ste tation 
- for der er naturlicrvis ingen ignal rej t
endnu - for at bliv i y ternet. g y
�temd er Planløshed. Det havde dog væ
r t naturligt, at ogsaa dette Signal var ble
vet op tillct aaledes, at trækningen la
..,.cl "-Kor ør havd været endelier fær
di..,._ 

Det kund · v •I ogsaa bave været en for
nuftigere Fremcrancr maade, om dis c 
Blinkly prøver var blevet foretacret inde 
paa en aE Baneafdelingens Pladser i St •
dot for pa"t Stræknincren, og at de orntaltt· 

icrna ler i 8tedet for trak · var blevet for
ynet med de anerkendte Blinkly , indtil 

Prøverne vai- blevet tilendebracrt. - Orr 
lad mig føje til lad o nare- t faa alle 
Baglysene bort fra de from kudt ignaler 
de e1· ganske hen igt løse. 

Imellem H,o kilde og København er cl' 
rrcm kudtc ignalcr i omm r tarret i 
Brucr, men naturligvi ikke over d t bel•. 
H deliu ene og Taa trup Ø t samt Glo-
trup Ve t er der ingen anbragt endnu. 
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'DANSK [QKOMOTIV li DEN DE 

Ingen kan nart agt huske, hvor Signa
lerne findes og hvor ikke. om jeg sagde 
før, Systemet er Planløshed. 

Jeg tror ikke, Sikkerhed kommi ionen 
havde tænkt sig denne ag fremmet om 
den bliver, men det var v 1 snart pa.a Tide, 
at Baneafdelingen fik et Paalæg om, at faa 
denne Sag bragt til en endelig Løsning (i 
en bestemt Rækkefølge og ikke i pring). 
Efter den planløse Maade, hvorpaa Arbej
det udføres, spørger jeg mig selv, er der 
andre end Baneafdelingen som er i Tvivl 
om dis e Signalers Betydning baade for 

ikkerheden og for Økonomien. 
Ho kilde Station er fornylig blevet for

::;y11et med et hypermoderne ignal- oa S;k
kerhed sy tern, der nu har været fuldført 
i flere Maaneder, men dog lader dette en 
Del tilbage at ønske med Hensyn til ik
kerlleclcn. Trod det moderne Anlæa hai· 
man ikke ikret Togvejen fra Ve t og 
. orclve t fra por 2 - og Hastigheden er 
tadig den amme, nemlig 30 km/T. Maa

skc kyldc · <lette andre \.arsager, men en 
Sta.tion . 0111 'lagclsc kan dog passeres 
med en betydelig tørre Hastighed. 

Ja, det er nogle Tilfælde om dukker 
from i min Erindrjng, og ved at læse For
enkling kc mmissionr11 I◄ or lng til For
rentning af Statsbanerne, ko111mer jeg uvil
lmarligt til at tænke paa, um der ikke er 
la.ngt fra dette For lag Gennemføre! ·e til 
Virkeligheden. 

C. A. Lillelund.

RANGERMASKI NER NES 
BET JENIN6 

Efter at Trafikmini teron 11:u aJfvi ·t cn
lt
.
ver Forhandling med Lokomotivmænde

ne om Rangerma 'ldnernes Besættelse med 
Lokomotivførere, cv ntuelt Lokomotivfyr
lJødere som blev placeret i en Mellemstil
ling, har man i Landets Dagblade ·et ad
skellige Lokomotivmænd tage til Orde for 
at tilbagevi e det af TraJikmini teren til 
»Social-Demokraten« givne Svar. Ingen

kan undre sig over, at dette Svar er fal
det enhver Lokomotivmand for Brystet. Vi
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ved jo alle, at det ikke var i sin Egenskab 

af radikal Folketingskandidart Formanden 
henvendte ig til Trafikministeren for at 
faa en Løsning paa det aargamle Strids-
pørgsmaal. Alle, ja elv Trafikministe

ren, ved, at denne Henvendelse skete fra 
Formandens Side udelukkende som For
mand for D. L. F. Ingen, selv ikke Tra
fikministeren eller Hr. Ch. Petersen, er 
saa naiv at tro, ait vor Formand for D. L. 
F. er valgt, fordi han var radikal Folke
tingskandidat.

At »Social-Demokraten« i et saada.nt 
tridsspørgsmaal henvender sig til 11rafik

ministeren og udbeder sig ·hans Syn paa 
Sa,gen, er der ikke noget ait sige til. At 
Bladet dernæst henvender sig til Forman
den for Jernbaneforbundet (som Mod
part) synes at være mod at den Frem
gana maade, om ellers er almindelig i 
lignende Tilfælde, nemlig at henvende •sig 
til Arbejdsgiveren og de direkte implicere
de Arbejdere. Bladet har maaske haft 
l•'ølclsen af, at der fra rbojdsgivcren (i 
dette Tilfælde en, som taar Bladet nær), 
iklæ var givet noget helt loyalt Svar, og 

Jette har Bladet ikke ønsket understreget 
ved Henvendelse til de clir ktc Interesse
rndc (l okornotiv111"cndo11c), de1·for har 
Bladet henvendt sia til Hr. Gh. I etersen. 
Havde Bladet hen vendt ig til Lederen af 

den Pagorgan i ation, som taar Lokomo
tivmændene nccrnte t, nemlig Formanden 
for 'mede- og Ma kinarbejdornes Fa.gor
ganisation, Hr. J. A. Hansen, var Svaret 
sikkert blevet et andd. Hr. h. Petersen 
Svar vild jeg ikke. l1av' omtalt, aaJremt 
det .i:kke havde i11d0holclt et Punkt, jeg sy-
11e der angriber ht1;m elv og d rn, han re
præsenterer, idet Hr. Petersen siger, at 
Lokomotiv•rnændone fremkommer med 

ærkrav o. . v. Hvorledes skal dette for
staa ? Hver Gang en For ning fremsen
der Krav for ine Medlemmer uden først 
at have spurgt Hi-. Ch. Petersen, er det 
saa Særkrav? aa maa mange ai de Krav, 
Hr. Peter en har faaet gennemført for sig 

og sine, jo være Særkrav, set med Loko
motivmændenes Øjne! Men saaledes ser 
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'DANSK fgKOMOTIV1iDENDE 
Lokomotivmændene nu ikke paa de Goder, 
som tiHlyder vore øvrige Medan atte. Det 
var os en stor Glæde at e den rangerl -
dende Portør blive forfremmet til Over
portør II, fordi vi anerkender hans person
lige Ansvar for at være større end de ham 
hjælpende Portørers. Da dette Spørgsmaal 
lø tes for Portørerne, nærede jeg Haab om, 
at netop dette kunde_ have gavnlig Indfly
delse paa Løsningen af det for Lokomo
tivmændene brændende pørgsmaal: »Fø
rere paa a.lle Ran°erma kiner!« I de sid te 
Aar er det jo gentagne Gange blevcn incl
rnmmet, at den Lokomotivfyrbøder, der 
betjener n eenma.ndsbetjent Mas1kine, har 
et tørre An var end den Lokofyrbøder, 
der forretter trækni:ngstjeneste. Det rnaa 
defor ogsaa ynes ret naturligt, at han 
gør Krav paa •højere Løn. 

Det kunde maaske være aJ Interes e 
at oply e, at de nordjy ko Privatbaner fra 

1. Januar 1925 giver clc Lokomotivfy1·hø
dere, der har 12 Aars Anciennitet og for
retter Jfangertjenestc, et fast Rangertillæg
paa 27½ Kr. pr. Maaned plus fulde Fører

sportler (24 Øre i Timen) plus 32 Øre i
l attimepenge. Alt i alt kan en rangeren

de Lokomotivfy1·bøde1· ved de nordjyske
L'rivatba11cr tjene cirka 60 Kr. mere orn
Maancden enll der ' · K ollegcr ved D. S. B.
Ved den Polemiil<, som i den sid te Tid
har været om Hangerrna kincrnes Betje
ning, er der fra allerhøje te Side for øgt
at blande Politik i iSagen; det maa vi alle
bo temt tilbagcvi· c. Spørgsma.alet bliver
fremmet som et for Lokomotivmændene
retfærdigt Krav, vi maa, selv om det skal
være nødvendigt, bruge haarde Midler for
at tilbagevise dem, som vil gøre dette til et
politi k pørgsmaal. At Konjw1kturtillæ
get muligt bliver løst paa en for os alle
tilfredstillende Maade, har ikke i nogen
Retning noget med dette pørgsmaal at gø
re, dette maa og skal løses for sig selv
uden Hensyn til vore Venner, selv om de
mange Gange be kylder os for at søge
Særkrav fremmet. H. B. opfordre til hur
tigst muligt at føre Sagen frem paany.

A. 34.

VACUUMMETERMISVISNINGER. 

El Forhold, som :ret ofte er Kilden til megen 
Ærgrelse, daarlig Økonomi, og i flere Tilfælde 
har virket forstyrrende for Trafikken, er delle: 
Lokomotivføreren i være vakuumbrem ede Tog 
har fra Ma kinskifleslationer ikke kunnet over
holde Køretiden elv under Udfoldelse af . tor 
Maskinkraft, Aarsagen el', at Bremsen i Togel 
ikke hal' været fuld tændig frigjort, Lokomoti r
føreren taar, det maa her betones, sage. løs 
overfor dette, Vakuummetret, som angaaende 
Brem niog er det, Lokomotivføreren har at retle 
. ig eft r, og som fortæller ham, om Brem. en 
er fri eller ej, vi.·el' konstant 0,65 kg pr. cm", 
Aar. agen til denne utidige Bremsning maa der
for søges Rudet leds; i efterfølgende vil jeg 
fot·søge al berise, at Fejlen, rent borl et fra en 
anlrukken Haandbrem e, er Rl finde ve<l selrc 

faskinerne.· Vakuummeter. 
Et Vakuummeter kan ligesom et Manomeler 
Tid efter anden vise mere ellel' mindre nøjagtigl, 
Kedelmanometrets Misvi ning opdages hurtigt, 
idet Sikkerhedsventilerne og Manometer ikke 
slemmer sammen og Konlrolmanometret vil 
hurligt fast laa, ·1ivor Fejlen ligger, med Va
kuummetret gaal' del ikke sna let, en mindre 
Afvigelse vil af Føreren blive noleret og deref
ler ,-t >ndrel i Remisen, men red Hjælp af :Ma
ski1wn. egft Vakuummeter, og her er Kær
nen i agen; denne Afvigelse reltes Gang paa 
Gang ved Indstilling af Reduktionsventilen (Bi
k uhevenlilen), Følgen vil i mange Tilfælde blive. 
al del fore krevne Vakuum i Virkeligheden ikkP 
er lil Slede, <let kan være enten over ellP1' u11-
drr. Kecluktionsventilen . kulde ikke havf været 
omstillet, forindrn etKonlrolvakuummelPrhavde 
afgjort om ]ejlen lan rPcl Reduktionsv ntile11 
ellrr Vakuummetret. 
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Delle II hrld ige Forhold kan ændres pna lo 

ad 1. Ved i Remiserne fil opbevare Pl Kon
lrnl vakwnmeler, d l behøver ikke at være el 
llohbellvakuummeler, til ved given Lejlighed nt 
kontrollere de ljen lgørende Maskiners \ a
k1111mmeler, del kan anbl'inges _paa en _paa L d
ningen i Førerhuset paaloddet tuds med Af-
pærring, ltane, saalcdr · at de tilsynsførende 
elv under Kør. el kan ko11lrollcre .M.askinen 

Vakuummeter. 
ad 2. Paa alle Maskinskiftestationer fore

tage· af det ljenstgørencle Togpersonale eller 
tedlige Vognopsyn slraks efler, at Toget er 
tandset og Maskinen koblet fra Toget, en kraf

tig Udligning ved hver enkelt Vogns Ud.lig
ningsventil, saaledes at man kan regne med, 
at den [a kine, der fører Toget videre, tildels 
danner it eget Vakuum, hvad enten det er over 
eller under det foreskrevne, og Bremsen vil være 
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'DANSK[QKOMOTIVT,DENDE 
fri; denne sid. te 11'[aade er den billig te, men 
yder til GengrPld ikke fuld Garanti, da dPn L'r 
afluengig af den individuelle PnPci ion. 

Aarhu. i DPremher H):2/i-. 
A .. /n/111s,,11. 

STATSBANERNES BERETNING 

OM DRIFTEN 

1. APRIL 1923 TIL 31. MARTS 1924

Oversigt over Aarets Virksomhed. 

Det talsbanerne tilhøl'endc Banenet er ikke 
udvidet i Drift. aarel 1923-21�; derimod blev 
Længden af de dot--beltsporede Bane ·trækninger 
forøget med 37,7 km. idet Dobbelt. porene pa,t 

trækningerne Rung:ted nekker. ten, Næsl-
l'ed-Lou og Vejlr-Oaugaard' i Drift. aarrts 
Lob er bleven aabnedc foi Driften. 

Del okonomiskp RP. ult:it af, Lal. banedriftrn 
i de sid�tc fl Arn l'il .-r� af nrrlrn. taarndr 
. kerna: 

Drift. aar 

1919-20 
1920-21 
1921-22 
1922-23 
1923-24 

Tudta>gt 

Milt. Kr. 

138.1 
183,, 
170,s 
145,r, 
14:!,, 

Udgift 
(herunder Overskud 

Afskrivning) 
Milt. Kr. 

164•,• 
2::17,• 
233., 
144,u 
J::!9,, 

Milt. Kr. 

....:...25,o 
....:...53,0 
-:--62,, 

o,. 

3,:i 

Den Bedring i økonomi k Hen. ernde, om 
Drift aaret 1922-23 l·etegnede, er fol'lsat i 
1923-24, idel lal banerne i delle Aar har haft 
el Overskud af 3 303 73 Kr. lil Trods for Pn 
Indtægtsnedgang i Forhold til del foregaaende 
Drift aar paa ca. 3,L :Mill. Kr. Udgifterne faldt 
fra ca. 144,6 Mill. Kr. i 1922-23 til ca. 139,1 
Mill. Kr. i 1923-24-, altsaa ialt med ca. 5,f> 
fill. Kr. Delle kylde . ærlig dgangen i 

Lønningsudgifterne, idet Dyrtidstillægget var 
faldende i Forhold til det foregaaende Drifts
aar, ligesom Konjunkturtillægget nedsatte ved 
Lov r. 113 af 2 . Matts 1923; fremdeles bar 
rlen videre Gennemføre! e af de af parekom
mis ionen af 21. Februar 1921 stillede For lag 
og aa bidraget til Udgifterne Formindskelse. 
Nedgangen i Indtægterne falder alene paa Per-
onbefordringen, som har givet en Mindreind

tægt af ca. 3,6 Mil!. Kr., meden Godsbefor
dringen har givet en Merindtægt af ca. 0,7 Mill. 
Kr. Aarsagen Lil edgangen i Indtægten af 
Personbefordringen maa formentlig øge deri, 
at Per ontaksterne i Mod ætning til Godstak-
terne i en større Del af Driftsaaret 1922-23 

rnr højere end i 1923-24. Persontaksterne 
blev saaledes i alt væ entlig først ned alle fra 
I. Juli 1922, hvorved de højere Takster i de 3
for. le Maaneder a{ Driftsaaret 1922-23 paa-

1 

virkede dette Aar Per. onindtægt, medens ed
sætlel. en ar Godstakst rne delvis gennemførte. 
allerede fra den 1. og :W. April og fuldstændigt 
fra den I. Maj 192:2. Paa den anden Sidr viser 
del sig, al Rej. erne. Antal :leg fra 29, Mill. 
192�-23 til 30,.2 Mill. i 1923-24- og den be
fordredr God mængde fra 7.02 1\I ill. t i 1922-
23 til 7,J4. J\fill. I i 192:-3-.2/i-. 

Om de mPre brlydende Forhold for tals
hanernes Drift og Økonomi i Driftsaarel 19iR 
-21� ska I ma II i drt folgende gøre 11rcle i tore
Træk.

Brændsel til Lokomotiver, Færger og Skibe. 

Anskaffelsen ar Rrn:•ncl. el til Lokomotiver, 
Frrrger og SkibP 111. v. i Dl'ift. aaret 1923-24 
voldtP ingen nrevneværdige Van keligheder. 

l)pn samlrde An kaffe!. c udgjorde ca. 361000
L, der leverede. fra. torbritannien. 

Beholdningen ved Oriftsaaret. Begynde!. e 
udgjorde ca. 119 000 t, det amlede Forbrug af 
udenla.nsk Brænd. el ca. 365 000 t, og Behold
ningen ved Aarets Udgang var ca. 115 000 t, 

svarende Lil ca. 3'/, Maaned Forbrug. 
Indkøb prisPn for Kullene varierede fra Kr. 

3fi til Kr. 51 pr. L og udgjorde som Gennem nil 
ra. Kr. 4-2 pr·. t mod ca. Kr. 3!) i det Iorr.
gaaende Aar. 

Det i Aarets løb til Lokomotiver. Færger og 
Skibe forbrugte Brænd el - ca. 347 000 t · -
blev ført til dgift med a. H Mill. Kr. -
eller Kr. 40. 0 pr. t mod Kr. 39,M pr. t i det 
foregaaende Aar. 

Af indenlandsk Brænd. el er anvendt Tøn. 
væ entligst til tation opvarmning. Prisen paa 
Tørr har udgjort ca. Kr. 21 pr. t mod ca. Kr. 
22 i det foregaaende Aar. 

Af efterfølgende Over igt vil det fremgau, 
hvorledes Banerne Udgifler til Brænd el til 
Lokomotiver. Færger og kibe har stillet sig 
:id n Verden krigen. dbrud. De anførte Ud
giftsbeløb er beregnede efter Lagerpriser d. v. s. 
den Gennemsnitspris pr. t, som hver :Maaned 
opgøres paa Grundlag af, hvad der er betalt 
for den tilstedeværende Beholdning med Tillæg 
af paaløbne l dgi fter l'ed at bringe Brændslet l 
Kulgaard. 

Driflsaar Forbrugt Udgift Udgift pr. 
forbrugt. t 

t Kr. Kr. 

1913-14 267 719 5 575 695 ::!0,s 
1914-15 316 856 6 543 206 20,, 
1915-16 409 816 11 853 913 28,• 
1916-17 40 940 20 145 453 '�9,• 
1917-1 309 365 27 537 363 89,o 
191 -19 307 153 36 292 486 118., 
1919-20 329 620 40 001 321 121,◄ 
1920-21 303 225 59 9 1 122 197,s 
1921-22 323 920 56 055 303 173,, 
1922-23 329 743 13 040 070 39,• 
1923-24 347 125 14 173 909 40.ø
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'DANSK [Q.KOMOTIVliDENDE 
Vedligeholdelse af det rullende Materiel. 

Den i drt foregaaendc Aar indtraadte Stig
ning i ')'ærkstedrrnes Arbejd. mængde har holdt 
sig ind i Drift aarel 1923-2/i-, og Materiellet 
maa merl Hensyn Lil Vedligehold Ise nu iges 
at vrerr i omtrrnt normal Til Land. 

Der ltar i Driflsaaret ikke været Van. kelig
hPdPr med Hrn. yn Lil 1' rrmska l'felsen a[ det til 
dPt rulle11dr M a trriel nødvencl ige J\faleria ler. 
men ind. krænkede V;-erksted forhold har lw
sværliggjorl A rbPjdet.s Gennemførelse, og selv 
om der i url. Lrakl Gn1.Cl i begge Centralværk
. ·teder i Aa rrl. løb har nl'ret arbejd el paa 
skiftende Hold, har det dog været nøchrndigl 
at sende Pt Par LokomotiY(.'r til Hrparation 
uden for talsbanerne, hvorhos man i Kølwn
havn paa Gnp1d a[ manglende Pl_ads i KedPl
sm�diPn har maalle lade Arbejdet med .al frem
stille og i ælte nogle .faa E yrka. ser foretage 
uden for Statsbanerne. 

Mater i al priserne, der i det foregaaende 
Driftsaar OYeralt viste edgang, har i indevæ
rende Drift aar gennemgaaende været. tigende 
og for enkelte Posters Vrdkommende rnclda. ikke 
111·æ. enUigl. 

Sporenes Vedligeholdelse og andre Forhold 
vedrørende Bane- og Signaltjenes!en. 

Almindelig Vedligeholdelse af Sporneltet er 
blevet foretaget i Aarets Løb i fornødent Om
fang ved Udveksling af udtjent Materiel, hvor
hos man paa for kellige Strækninger har for
. tærket poret ved Indlæg af værere Skinner 
og flere Sveller pr. Skinne-længde. Til den al
mindelige Vedligeholdelse af Hovedsporene er 
for samtlige trækningers Vedkommende med
gaaet i alt 1�0 02 løb, m kinne samt til For
stærkning 90 069 løb. m. I Dobbeltsporet paa 
Fyn, der er lagt med kinner af Vægt 45 kg 
pr. løb. m, er paabegyndt Gennemførelsen af 
den i Driftsaaret 1921-22 prøvede Forandring 
af Skinneslødforbindel er ved Indlægning af 
koblede Dobbelt veller og Anvendelse af Vinkel
lasker og velle kruer i Stedet for de bidtil 
benyttede lange Z-Lasker og Skinnespiger. Der 
er sam�idig ved tødene indlagt Hageplader i 

tedet for almindelige Underlagsplader. Det 
for Sportype VB (45 kg pr. m kinne) hidtil 
anvendte Antal Mellemsveller for 15 m Skinne
længde vil fremtidig ved Nyanlæg og Ombyg
ninger blive forøget med 2 tkr., ·aaledes at 
Antallet bliver 22 (ekskl. 2 tødsveller) og med 
en største velleaf tand af 0,660 m. 

For om muligt al opnaa en mere økonomi k 
Ordning af den M:aade, paa hvilken Kolonne
mand kabel nu er organiseret Lil Udførelsen af 
Arbejdet ved Sporet. Vedligeholdelse, har man 
paa Strækningerne Aarhus-Hadsten og Skive 
-Glyngøre forsøgsvi indført den ved svenske

Baner anvend te »Banevagtsordning«, h voreflrr 
Strækningerne dPles i mindre Afsnit, der hver 
fol' sig vedligeholdes af en enkelt Banearbejder. 

For. øgenr i 1922-23 med Blinklys i frem
skudtr Signaler· er hlevet forlsat med . aavel 
Gas som eleklrisk Ly , hvorho man har forsøgt . 
at anvende . trel'kl Blinklys om Dagen i fr m
skudte Signaler i 'ledet for ignalvinge. For-
. øgene er- ikke afsluttede. 

Af økonomiske Hen yn har man i Hovrd
signaler paa en Station uden elektrisk Belys
ning gjort Forsøg med elektrisk Lys fremstillet 
rnd Akkumulatorbatterirr. Resultatet har været 
Lil fredsstillende. 

I Oktober 192,l aabnede.· Statsbanernes. Ha
diotelegrnfstalion paa Ged er-WarnemLindr 
FIT'r·gen for Afsendelse af Hadiotclrgramme,·.fm 
drl rejsende Publikum om Bo,·d. 

I LøbPt a [ Dri ftsaaret Cl' Længden a [ Ba nr-: 
st1wkningPr, der er forsynet mPd tenballl)st, 
blPvf't forøget med ca. 130 km. heri medregnrt 
drl nye 2df'L Spor paa Strækningen Hungsted
S1wkker. Lrn. rr-. tved-Lo11 og Vejle-Dau
gaard. 
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Godsvognsbenytte I sen. 
I Drift aaret 1923-24 er Beholdningen af 

talsbanernes God. vogne steget fra 12 077 til 
12 122 Stkr., meden Antallet af lejede Gods
Yogne er nedbragt fra 1�99 til 300 Stkr. 

[)pr har i Drift aaret kun været en mindre 
Vognmangel paa jælland-Falster i Januar og 
l•ebruar 192/i-. Denne Vognmangel opstod . om 
Følge af, at Isforhioldene i Lorebælt b:esværlig
gjorde Færge ejladsen, saa at en Udligning af 
Vognparken mellem Landsdelene efter BehoY 
ikke kunde finde Sted. 

Der er i J 923-24 læs. el 9 0 
end 1922-23. 

Der er i Aaret 1923-24 kørt 
Særgodslogskilometer mod 529 100 

Toggangen. 

Vogne færrr-

ca. 586 800 
1922-23. 

Ved Drift aarets Begyndelse gjaldt Kørepla- · 
nen a[ 1. Oktober 1922. 

En ny Køreplan for Sommeren 1923 traadte 
i Kraft den 1. Juni. Denne Køreplan betegnede 
en meget betydelig Udvidelse i Forhold til Vin
terkøreplanen 1922-23 og i flere Henseender 
ogsaa i Forhold Lil Køreplanen før Krigen .. 

d vi del erne tog Sigte paa: 

:I) Genoptagelse af aadanne tidligere· Tog, 
om maatte siges at rære paakrævede af 

Hensyn til Trafikkens tilfreds tillende Be
stridelse, f. Eks. paa Nord- og Kystbanen, 
hvor nogle af Togene tidligere var over-· 
fyldte, og hvor Trafik'ken amter sig paa 
bestemte Tider af Dagen, 
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'DANSK[QKOMOTtV1iDENDE 

2) Tilvejebringe] e af Mulighed for at kunne
foretage Rejser frem og tilbage paa amme
Dag inden for Landomraad r, hvor delle
har Betydning (f. Ek.. mellem Ve ljylland
og Østjylland),

3) Tilvej bringe! e af hurtigere og hyppigere
Toggang samt Afkortning af Opholdene
paa Overgangsstationerne for at imødegaa
den Konkurrence, om Rul bilerne paafø
rer Banerne.

Af Hensyn til Opnaaelsen af en hurtigere
Toggang . kete der for visse trækninger en 
principiel Ændring i hele Køreplanens Kon-
truktion, idet Gods- og Per ontrafikken udskil

te. mere fra hinanden end tidligere. Det var 
. aalede Tilfældet paa F'yn, den jyd.·ke Ø. tbanr 
samt Strækningen Lunder kov-E. bjerg. 

Med Hen. yn lil Forbinde! ·erne med Udlan
det bemærkes, at Dagforbindel. en mellem Jfo
henhavn og Kristiania aller blev genoptaget. 

Vinterkøreplanen lraadle i Krafl den 1. Ok
tober. Med · ncllagelse af Køreplanen for 
Nord- og Ky tbanen, der om . æd vanligt ind
. krænkede. paa Gl'und a[ den mindre Trafik 
om Vinteren, hiheholclt.es , 'omme1·kørepla,nen i 
det væsentlig. te. 

Del gennemsnilLig dagli� knrlr Anl11I Per
sontogskilomeler e[ler Korrplanenie fol' I !)22 og 
1923 stiller ig saalecle. : 

Sjrlland-f1bttr JJlland PJn I :alt 

Køreplan af '/e 1922 12 352km 20 74 km :-l3 100 km 
1
/10 1922 12 065 " 20 sv� ,, 3;! 69 
'lo 1923 13 53 

" 
23 543 37 0 J ,. 

1
/10 1923 1::1 0fi0 " 23 fi35 3(i fl 5 " 

Overfarterne. 

Antallet af kibskilomeler lt11r i Driflsaarel 
udgjort ca. 751 600 mod ca. 762 00 i Drift. -
aaret 1922-23. 

Med Hensyn til Pri ern for de Mat rialer, 
hvoraf større Indkøb foretage Lil , øfartsvæ P
nel, nemlig Tovværk, møreolier og Maskin
pakninger, bemærkes, at der for Tovværks Ved
komm nde i Aarels Løb har fundet en jævn 
Pris ligning ted saalede al Priserne v d 
Aarels lutning var ca. J 7 pCt. højere end v cl 
dels Begyndelse. For Smøreolier Vedkommen
de var Priserne konstante, indtil der i Februar 
i\faaned 1921 indtraf en Prisforhøjelse der 
ger. nemsnitlig androg ca. 10 pCt. Priserne paa 
Nlaskinpakningerne holdt sig derimod konstante 

i1eic Driftsaaret. 

Statsbanernes Køb og Salg. 
Da den i Drift aaret 1922-23 forsøgsvis 

indførte Ordning, hvorefter Generaldirektoratet 
blev bistaaet af en særlig handel kyndig ved 
Indkøb af Brænd cl og andre Va,rer, vi le sig 

at virke Her sin Hensigt, udvidedes i Drifts
aaret 1923-2 1� den hancl I kyud iges Virksom
hed ·aalede , at F01·etagel en af en Række Køb 
og alg amt merkantil Behandling af forelig
gend pørg maal blev henlagt til .den handel -
kyndige, der nu cenævnes lat. banernes Kom
m1tterecle i Bandelssag r. 

I et er mange og høj t forskelligartede Va
n:!r. der r købt og olgt af den Kommitterede, 
::ig i alt er der i Driftsaarets Løb gennem ham 
foretaget ca. 10 000 Køb og Salg fordelt paa ca. 
L iOO , a rearler. 

Statsbanernes Personale. 

Del samlede Antal a[ fast og lø t Personalr 
udgjorde drn 31. Marts 1924- 21713 (19080 fasl 
an. alle og 2 633 Ek lraarbejdere) imod c11. 
21 BO den 31. Mart 1923 (19 341 fa. t an. a lte 
og a. 2 300 l•:kstra1ubcjdere). 

Arbejd mængcl n har imidlerlicl været ti
gencle, idel bl. a. det præstered Antal Tog- og 

ej lad kilom ter er gaaet op fra, ca. J 5, 9 Mil. 
i L9.2:2-23 til ca. 17,40 Mill. i 1923-21� og Ao
Lall l af Vognak. elkilomeler fra ca. 502 Mill. til 
CH. 526 fill_ 

Det samledr Prr. onale clrn 31. Marts 19�/4 
rn r herefter - i Forhold til rbejdsmængden 
-- mindre end paa det tilsvarende Tidspunkt 
Aaret forud, thi vel udgjorde det , 77 pr. Bane
og Overfart kilometer mod ,71� pr. samme En
lied Aaret forud, men cl r blev præsteret lO 000 
Tog- og ejlaclskilometer med 12,4 Personer 
og HlO 000 Vogn ak elk i lo meter med 4.,J 3 Per
soner, 111rclens der Aarel forud Lil 13e. tridel,;e 
af dr mPvnl Arbejdsenhedrr medgik henltolds
vi. I 3,fi2 og ft.,31 Personer. 
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J de r d Tjen stema1)dsloven af 12. Sep
lrmlwr J91!) fast. atte . ærlige Lonning tillæg 
(Sted-, Dyrtids- og Konjunklul'lillæg) skete der 
i DriHs11aret 1923-21� ingen Ændring af Sal
,;erne for , tedtillæggets Vedkommende; derimorl 
hl v Konjunkt.urtillæggrl i Henhold til Lov r. 
113 a[ 2 . Mart.· 1923 nedsat efter nogle i Loven 
f,rnl,mlle Skalaer først fra den L. Juli J923 og 
clrrefl(•1· ydel'ligere fra den .I. Oktober s. A., 

hvorho,; l)yrtidslillægget, der ved Udgangen af 
drt Joregaaende Driftsaar var som Maksimum 
[!10 Kr. for gifte og 360 Kr. for ugifte, fra den 
.L. April 19:23 nedsattes til henhold. vis 486 Kr. 
og 324- Kr. o, fra den 1. Oktoher s. A. forhøje
des lil henholdsvis 591� Kr. og 396 Kr. For 
hele Drift. aaret J 9:23-�4 udgjorde Dyrtidstil
lægget herefter i alt 540 Kr. for gifte og 360 
Kr. for ugifte mod henholdsvis 567 Kr. og 37 
Kr. det foregaaende Aar. 

Arbejd tiden paa tat.·banerne Værksteder 
under Ma kinafdelingen har i hele Driftsaaret 
normalt været 4 Timer pr. Uge. Paa Grund 
af de ind krænkede Forh Id i Centralværkste-
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'DANSK lQKOMOTIVli DEN DE 

derne har Arbejde i skiftende Hold d,og, som 
rulerede foran bemærket, i noge.n Grad været 
nødvendigt i enkelte Værkstedsafdelinger, saa
ledes har der i hele Driftsaaret været arbejdet 
i 2 Hold i begge Centralværksteders Kedelsme
die, i Vognværkstedet og Grovsmedien i Aarhus 
samt i et Drejerværksted i København. I Vogn
værkstedet i København, Træværkstedet i Aar
lrns og Hjulværkstedet samme. Sted har der væ
ret arbejdet i 2 Hold i større eller mindre Dele 
af Aaret, i sidstnævnte Værksted endog i 3 Hold 
i ca. 2 Maaneder. 

I Overensstemmelse med. Lønbevægelserne 
inden for Privatindustrien nedsattes Lønnen 
for det timelønnedl'! Personale ca. fi pCt. ved Fi
na nsaarets Begyndelse for Rtter i Fehnrn,r 192/i
flt blive hævet ca. 2 pCt. 

Kommissioner og Udvalg. 

Under 1 I.. December 1923 er der ned. at et 
Ud.valg til Revision af Forskrifterne for Byg
ning af Vogne til Statsbanerne. 

I Driftsaarets Løb har den under 31. Marts 
1922 nedsatte Uddannelseskommission afsluttet. 
Rit A rbr.jdr og R fgivet Betrcn'kn ing. 

Jernbanenettets Længde. 

Den virkelige Lrengde af det af Staten drev
ne Jernbanenet. ekskl. Havnebaner, var ved 
Driftsaarets Udgang 2 408,46 km. Forskellen 
mellem Banelængden for 1922-23 og den i 
nærværende Beretning opgivne Bftnelængde 
skyldes navnlig en Kurveforlægning i Struer. 

Gennemsnits-Driftslængden af Banerne var i 
Driftsaarr.t 2 39fi,4- km, og Gennemsnits-Drifts
længden for BRnerne og Fa'rgeoverfarterne var 
2 ;� 76,4, km. 

Færgeoverfarternes Længde udgjorde den 
31. Marts 1924, 81,0 km. Længden Rf Skibs
slrækningen Kalundborg-AarhuR er beregnet
til 811 km.

Gennr.mRnitslrengdrn pr. R�jse har været 
36,0 km. Gennemsnitsindtægten pr. Rejse har 
været 182,8 Øre. Gennemsenitsindtægten pr. 
Pnsonkilometet har været 5, 1 Øre. Gennem
,mill ig er befordret af rej ende pr. Personvogn 
15,2. Af Pladseme i Personvognene 11dnytterles 
31,0 pCt. 

GennemsnitRtransportlæng-den pr. t har væ
ret 84-,94- km. Gennemsnitsindlægten pr. t har 
været H,09 Kr. Gennernsnitsindtægten pr. Ton
kilometer har været 13,05 Øre. Gennemsnitlig 
er -der af Gods ro. v. befordret pr. Vogn 3,76 t. 
Af Rejsegods og Godsvognenes Bæreevne var 
gennemsnitlig udnyttet 28,l pCt. 

Lokomotiver. 
Ved Driftsaarets Begyndelse havde Statsba

nerne til Raa-dighed: 27 Persontogslokomoli-

ver, 27 Blandettogslokomotiver, 185 Godstogs
lokomotiver, 202 Rati.gerlokomoti ver, i alt 692 
Lokomotiver. 

I Driftsaarets Løb er anskaffet: 2 Godstogs
lokomotiver og 10 Rangerlokomotiver. 

I Driftsaarets Løb er udrangeret: 1 Blandet
logslokomotiv, 1 Godstog lokomotiv og 3 Ran
gerlokomotiver. 

Ved Driftsaarets Slutning havde Statsbaner
ne derefter til Raadighed: 278 Persontogsldko
motiver, 26 Blandettogslokomotiver, 186 Gods
togslokomotiver, 209 Rangerlokomotiver, i alt 
699 Lokomotiver. 

Af Toglokomotiver var 36 uden Tendere. 
Antallet af Person-, Blandet- o_g Godstogs

lokomotiver udgjorde pr. Banekilomeler ca. 0,20. 
Ved. Lokomotiverne er der i Løbet af Drifts

aftret bl. a. foretaget følgende Arbejder: 269 
Lokomotiver er udgaaet af Værkstederne efter 
at være underkastet svær Reparation, 171 Lo
komotiver efter at være underkastet let Repara
tion, 203 efter mindre Reparation uden Hjulaf
d rnjning samt 12 nye Lokomotiver efter fuld
endt Montering. Der er paasat 454 Hjulringe 
paa Lokomotivhjul, og 1337 Par Lokomotivhjul 

. er afdrejet (heri indbefattet de Hjul, der har 
faaet nye Hjulringe). I 99 Lokomotiver er ind-
at ny Fyrkasse af Kobber. Der er indsat 

!10998 nye og reparerede Kedelrør, og der er
forelaget 259 afdækkede Kedelprøver, som for
136 Lokomotivers Vedkommende har været for
bundet med indvendigt Eftersyn. 7 Lokomoti
,·er har faR.et i alt 8 nye Cylindre. 13 Loko-
111otive1· H blrvet for ·ynet med Ovei-hnler. 235
Lokomotiver er oprnalet og lakeret.

Lokomotivernes Materialeforbrug. 

I Regnskabsaaret 1923-24 er forbrugt 
292 598 100 kg Kul, Koks, Briketter og Tørv 
og Udgiften hertil har været 11 74 008 Kr. 6G 
Øre. Det samlede Antal Lokomolivkilomter 
inkl. Rangering og Reservehold var 27 050 051 
km og Forbruget pr. Lokomotivkilometer 10,82 
kg, hvilket svarer til en Udgift pr. Lokomotiv
kilometer af 4:3,90 Øre og pr. kg Brændsel 
1�,06 Øre. 
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Til Sammenligning tjener nt Udgiften pr. 
Lokomotivkilometer i 1922-2:-l var 4,2,9'i, Øre 
og pr. kg Brændsel 3,94 Øre. 

Af Olie er forbrugt 587 453 kg til samlet 
Udgift af 173 436 Kr. 40 Øre. ]i orbruget pr. 
Lokomotivkilometer var 0,0217 kg, hvilket sva
rer til en Udgift pr. Lokomotivkilometer af 
0,64:l Øre og pr. kg Olie 29,52 Øre. 

Til Sammenligning anføres at Udgiften pr. 
Lokomotivkilometer i 1922-23 var 0,852 Øre 
og pr. kg Olie 39,63 Øre. 

Olieforbruget er fra 1922-23 til 1923-24 
steget med 0,0002 kg pr. Lokomotivkilometer. 
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Ul!Jkkestilfælde. 

I Regnskabsaaret er i alt forefaldet 8M 
Ulykkestilfælde, hera.f 20 døde, 70 haardt og 
766 mindre haa·rdt til kadekomne. Af de 20 
døde var 4. Rejsende, og 7 dræbte ved mangel
fuld Bevogtning a'f Overkørsler eller ved uagt
somt Ophold paa Banen. 

Skinnebrud. 

I Driflsaarel har der i Hovedspor fundet 
118 fuldstændige og 106 del vise Skinnebrud 
Sted og i Sidespor 127 foldst.ænd ige og 13 del
vi. P Skinnebrud. 

Akselbrud. 

Der haJ i Driftsaaret fundet følgende Antal 
Akselbrud Sted: Pan, Lokomoti vPr og Ten·dere 
i Driften 1, ved Eftersyn 3. 

Paa Personvogne: I Driften ingen, ved Ef
tersyn 2. Paa Post- og Rejsegodsvogne: Ved 
Eftersyn 1. Godsvogne: ingen. 

Hjulringsbrud. 

Paa Lokomotiver og Tendere: I Driften 2, 
ved Efter yn , pan, Personvogne J.' ved Efter
syn, og paa Godsvogne ved Eftersyn 15 Brud. 

S!Jgestatistik. 

Lo'komotivførerne har i Gennem nit haft 
20,0 Sygedage i Driftsaaret, Lokomotivfyrbøder
ne 10,6 Sygedage. 

Togførerne har gennemsnitlig haft 31,7 Sy
gedage og Togbetjente gennemsnitlig 11,0 Syge
dage. 

Lokomotivførernes Sygedage er fra forrige 
Regnskabsaar steget med J ,8 Sygedag og Loko
motivfyrbødernes Sygedage steget med 1,2 Sy
gedag. 

BEDRIFTSRAADSTANKENS 

SEJRSGANG 
Af cancl. polit. P. I'. S1J�i-<lrt1p. 

J »Jem- og M€talarbejder,en « for De'
ce1nber Iv[aa11ed [i.ncle hosstaaencle Ar
tikel, som vi finder ,Anledning til at 
gengive specielt paa Grund af, at Soci
alminister Borg,bjerg i December i . Fol
ketinget fremsatte For ·lag til Lov om 
Be-clriftsraacl m. m. 

I Aarene efter Krigen er Bedriftsraadslan
ken ·-vokset stærkt og har vundet afgørende Sejr 
i flere af Europas Stater, saasom Tyskland, 
Østrig, Czekoslovakiet og Norge, hvor der er 
indført Bedriftsraad ved Lov. 1 andre Lande, 
som L Eks. England, er Arbejderne og Ar
bejdsgiverne enedes om Oprettelsen af Raad, 
der i hvert· Fald ligner det, vi kalder Bedrifts-

raad. I atter andre Stater, om Sverige og 
Danmark, er der forelagt Lovforslag, og Kam
pen herom bliver antagelig et af Hovedpun'kler
ne i den kommende Tids politiske Strid. 

Der er si·kkerl ingen Tvivl om, at Bedrifl. -
raaclslanken i Løbet af en kortere eller en læn
gere Tid vil sejre, og det er derfor af Betyd-
11 ing, al· Arbejderne begynder at forberede sig 
paa nogle af de nye Opgaver. D er er Grund til 
a, tru, at mange af disse vil blive· overordent
lig vanskelige, men næppe umulige at løse, og 
det vil da være en Fordel for os her .i Danmark, 
at vi kan nyde godt af de Erfaringer, som vort 
Naboland Tyskland har gjort i de 4.1/2 Aar, hvor 
dr. ty. ke Bedriflsraacl har været i ArhejdP. 

De t1Jske Bedriftsraadsskoler. 

Der er jo nok dem, der mener, at de' ty kP 
Bedriftsraad er blevet en Skuffelse, idel de tyske 
Arbejdere i ,mange Tilfælde har manglet Fornd-
. ætninger for at kunne udnytte 'Bedriftsraads
lovens Bestemmelser. Det er imidlertid en Man
gel, som kan afhjælpes, og som forøvrigt alle
rede er ved at blive afhjulpet, idet de tys'kP 
Fagorganisationer i alle større Industridistrik
ler har oprettet Bedriftsraadsskoler, hvor Ar
bejderne med ly k systematisk Grundighed faar 
Indblik i nogle af de Spørgsmaal, som er ble: 
vel særlig aktuelle for Bedriflsraadene. D

.
i se 

Bedriftsraadsskoler giver som Regel deres Un
dervisning om Aftenen, f. Eks. t a 2 Gange 
om Ugen, og der naa ret langt. ved, at Kur
su.-ene fortsælter fra Aar lil Aar. Som en en
kelt Undtagelse kan nævne., at del tys'ke Metal� 
arbejderforbund giver store samlede Kursus;· 
hvortil Elererne samles i :2-B Uger i en mindre 
By og er udelukkende l:es·kæftigede med Unde�·
visning, idel Forbundet aa betaler deres nor
male Løn. Kundskab tørsten har dog været saa 
stor, at den lagt fra har kunnet tilfredsstilles 
paa denne Maade, og Staten har derfor i logisk 
Konsekvens af Bedriftraadslovei1 oprettet 2 Sko
ler (i Berlin og Di.isseldorf), hvor unge Arbej
dere i lO Maa ned er kommer bort fra deres dag-
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1 ige Gerning og heil kan hellige sig
.
Skolegangen. 

I den lange Tid kan der selvfølgelig opnaas' · el 
ga11Ske godt Kend.skab, baade til den Lovgiv
ning, der har Inleres. e for Arbejderne, og til de 
Samfundsproblem r. cle·r er .-ærlig a'kluelle og . 
betydning fulde.· 

Alligevel er man gaaet. endnu videre ·og har 
søgl al skabe en d irekle Forbindelse melfem de 
dygligsle af de unge vordende Førere og Viden
skaben, idel der i Tilknytning lil Universiletel 
i Fra nkfurl am ,\fai n er oprettet el . aakald t 
Arbejderakademi. Her er det ogsaa Meningen, 
at Eleverne kommer i JO Maaneder, men det er 
Tanken, at de skal have saa ·g_ode Fotkundska
ber, at der kan blive Mulighed for selvstændig 
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viden kabeligt tuclium. Lærerne ved Arbej
derakademiet er dels an ete Univer. itel proie -
sorer og andre, hvis vidrn. kabelige Dygtighed 
Pr almindeligt aDrrkenclt, saalecle del ly ke Me
tala.rbejderfol'bund an elr nationaløkonomiske 
Medarbejder, Dr. orberl En lein. 

Der er vi. tnok Grund lil at vente, at del saa
ledes paabegynd te Samarbejde mrllem \ iclen
,;ka hen og den praktis'ke Arbejderbevæge! ·e vil 
faa stor Betydning for den kommende Udvik
ling, og jeg tror, der er Grund til at være glad 
ved at Akademiet Lærer under et tudieop
hold, jeg havde i Frankfurt for nog n Tid i
d en, udtalte Øn. kel om, al der ogsaa vild kom
me Elever fra Udlandet, bl.a. fra Danmark, for 
at man og aa derigennem �unde naa ri , kridt 
frPm imod international Forsoning: 

Mere videnskabelig Driftsledelse. 

Man hører ovrrall fra Arbejdsgivernes ide, 
at lndruslrien umuligt kan betale hojere Lønnin
ger eller bevar -Timersdagen. Jeg kal ikke 
kunne sige, om det, saaledrs som Forholdene 
ligger, er rigtigt. men hvis det er rigti t, saa 
skyldes det, at den danske [ndu.-lri ikke teknisk 
og organisatorisk rr fulgt med i Udviklingen, 
idet ledende lnd u. lrimæ11d paa fuldt moderne 
Virksomheder baadr i Tyskland, England og De 
forenede tater hæYder, al -Timersdagen er 
fuldt ud til. trækkelig i en moderne indr ttet 
Virksomhed. 

Det gøre. ogsaa gældende, åt hvi. man for
cleltP Industrivirksomhedernes Overskud, vilde 
det kun belydr el forholdsvi. minimalt Tillæg 
pr. Time. Delte kan i all Fald i Øjeblikket ikke 
benægtes, men man har Ret til til Gengæld al 
spørge om, hvorfor Produktionen ikke er tilret
telagt paa en bedre Maade, aa at Udbyttet 
kunde blive aa meget tørre. 

Dette vilde utvivlsomt være muligt, idet den 
clanske Ind<ustri ikke er fulgt tilstrækkeligt med 
i den almindelige Udvikling og har været for 
oplaget af andre Ting lil at følge Tiden. øko
nomiske, teknis'ke og· organisatori ke Frem
skridt. Det vil dog være illoyalt al bygg en 
Kritik af Industrien væsentlig paa, hvad der 
kom frem ved Landmandsbanksagen Behand
ling, idet man maa erindre, al de Virksomheder, 
der er omtalt i Beretningen var slet ledede og 
ikke aadan uden videre kan bruge om Billede 
paa dansk Indu tri. 

Kritikken bør derfor øge noget -dybere, og 
jeg vilde gerne henlede Opmærksomheden paa, 
at den amerikan ke Ingeniørforening for nogle 
Aar siden nedsatle et Udvalg til Under. øge! e 
af, hvorfor den amerikanske Indu tri ikke gav 
større Udbytte. Denne Undersøge] e kom Lil det 
Resultat, at vel kunde der lægges Arbejderne 
noget til Last, baade paa det ene og del andet 

Punkt, men langt de tør te Fejl kyldle For
sømmelighed eller lø eri fra Arbejdsgiverne. 

ide. Del er hc vdet, at det Arbejde, som blev 
udført paa 4- Timer, uden væ enllig tørre An
:trengelse blot ved bedre Tilrettelæggelse, kundr 
udføre· paa 3(-i Timer ugentlig, all aa 6 Timer 
daglig. Der [inde ogsaa Dogle mindre dybtgaa
ende europæiske Under øgelser, der vi er, at 
den b relligede Kritik der vil kiunne rettes imod 
Arbejd givernes Ledelse, er langt ·tørre i Euro
pa end i Amerika. Del er derfor et naturligt 
Krav, at videnskabelige ynspunkter i højere 
Grad bliver lagt til Grund for den industrielle 
Produktion, idet amfundet vel nu har naaet del 
tadium i Udviklingen, hvor Arbejdsgiveren 

ikke længere bør ha ve Ret til at mod ælte sig 
rn Modernisering af Produktionrn, fordi Fa
brikken er han.- private Ej ndom. 

Ved en aadan l\foderni ering af den inclu-
trielle Produktion ma.a et af Hovedpunkterne 

blive, al elvom det for den private Driftsherre 
kan være fordelagtigt at ind krænke Produktio
nrn, forhøje Priserne og have megen Tomgang 
i 1\fa. kinarbejdet, maa det amfund mæ . ige 
�ynspLmkt, al Maskinerne bør benyttes, og at 
Priserne . ælte forholdsvis lavere, ejre, saale
de. at man overalt benytter sig af den økono
miske Grund ælning, at de nødvendige Drifts
omko tninger bliver mindre pr. tk. jo tørre 
Fabrikkens samlede Produktion er. 

Ps1:1cotekniske Undersøgelser. 

Grundtanken i de af Københavns Kommunr 
foretagne Under øgel. rr af, hvilke Evner Dren
gene i Konfirmation alderen har, er, at Sam
fundet i . tedse stigende Grad er interesseret i, 
at del bliver de cl ygtig te der faar den bedste 

ddannel e og kommer i de van kelig te lillin
ger. Del kan jo heller ikke nægte., at der er 
. pildt megen Tid og mange Penge paa al ud
danne udygtige Overkla sebørn Lil lillinger. 
som de ikke har evnet at bestride, og elv om 
man endnu kun er gaaet nogle kridt i Retning 
af al lade Evnerne være det afgørende for Ud
danne! en, saa er del ikkert en Vej, ad hvilken 
der endnu er meget at gøre. 

Men Psycoteknikken bør ikke alene l:enytte. 
til at hjælpe Mennesker til at finde dere Plad. 
her i Livet, den kan og aa hjælpe til, al Arbej
det tilrettelægges, saa at det bliver saa lidt an-
trengende og enerverende som muligt, idel man 

nu om under r nt viden kabeligt kan sige, 
hvilken af 2 Arbejd metoder, -der giver den 
mindste Træthed, det kan f. Eks. kon tatere. 
ved Undersøge! e af Blodtrykket, Aancledræt -
forbruget og lignende. 

u er det jo desværre ikke altid aadan, at
Arbejdsgiverne har deres Opmærksomhed i til
strækkelig Grad henvendt paa at faa Arbejdet 
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'DANSK fuKOMOTIVfiDENDE 

gjort saa let og betageligt som muligt og der 
er derfor Grund til at glæde sig oYer, at del 
p ycotekni ke Institut ,Orga« i Berlin staar i et 
udmærket Samarbejde med de berlin ke Fag
foreninger og forøvrigt ogsaa har indrettet et 
tort psycolekni. 'k In ti tut i Mo kwa, der er for

synet md alle de Redskab r, om de ru. siske 
Vid n kab rrtænd kan have Brug for til at finde 
nye Metoder til at gøre Arbejdet lettere og min
dre trættende. 

Standardiseringen. 

Ved landardi ering forslaar man Regler af 
hel og delvi. teknisk Art, der dei tilsigter ;:it 
gøre den I rod ukliv Virk om hed saa ensartet 
som muligt og d Is tilsigter, al denne Ensartet
hed naas paa det lil enhvel' Tid hnjeste tekniske 
Sta.ndpunkt. 

Det er gan ke ejendommeligt at lægge Mærke 
Lil, hvor pludseligt og voldsomt tandardise
ringstanken er slaaet igennem i alle de store 
Industrilande i Aarene efter Krigen. Betyd
ningen er ogsaa meget . tor, særlig i de Lande, 
der lider me l under Kapitalmangel og haard 
Konkurrence. landardiseringen betyder n m
lig paa <l n ene ide, at man indskrænker An
tallet a.f Former og Typer til et finimum og 
rlerv d giver Mulighed for Ma . eproduklion, idet 
hele Efter pørg len . kal . amles paa d [aa .fasl
.·laaede landardlypeT. Hvormeget delt kan 
helyde se. bl. a. af et praktisk Ek empel fra. 
Ty. kland, hvor Forfærdige! en af 100 Bolte af 
en bestemt Form ved aimindelig Drejebænk 
ko.·LrdP 7:'l Pfg., vedRPvolverbænk !Ld>fg. og ved
Automatbænk 7 Pfg . .lf'g . kal ikke mt•vne flern 
Ek. em pier, men gøre opmærk om paa, at lan
dar-d i. ringen endvidere har meget ,•tor Betyd
ning for dvek tingen af Ma kindele, idet H.e
servedele Ira en Fabrik kan indføje i en Ma
skine, Iahri'kerel el helt andet led. Hvis aa.-
1 ries en ly k Ma kine, anbragt i ydamerika, 
gaar i lykker, skulde man tidligere som Regel 
lwnte Re. ervedelen i Ty kland, medens man, 
naar den nye dvikJing er gennemført, kun be
høYer at gaa Lil nærme le Lager af tyske Re
. ervedele. 

Da tandardi eringen endnu ikke er helt 
gennemført, mærker man ikke saa meget til dens 
økonomiske Betydning, men den Dag er sikkert 
ikke fjern da tandardvarer fra Ty kland og 
Am rika kan ælge her i Landet til en lavere 
Pris end rnre Fremstillingsomkostninger, og 
Følgen af, at Danmark ikke er fulgt med i tan
dardi. eringen, kan let blive en omfattende Ar
bejdsløshed, og <la en aadan Arbejdsløshed jo 
ikke mind l Yil ramme �Ietalindustriens Arbej
dere, vil del være øn keligt, om man ogsaa fra 
den Side slog til Lyd for, at ogsaa Danmark 
tandardi erer, inden Tiden er løbet helt fra os. 
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Den ide a[ tandardiseringsarbejdet, som er 
længst fremme, er tandardi eringen af simple 
Kon lruktionsdele, dels af mere almindeligt Art 
om Skruer. Bolte, Møttriker o. 1. og dels af mere 

speciel Art ( ormalisering). Paa dette Omraa
de er der udrettet el meg t omfattende Arbejde, 
·om jeg paa Grund af Spørgsmaalets store prak
tiske Betydning skal gøre Rede for nogle Ho
Yedpunkter af.

Normaliseringen i De forenede Stater. 

Landets Størrelse og naburlige Rigdom i For
bindelse med Manglen paa faguddannede Ar
bejdere førte i teknisk Hen. eende tidligt til ud
strakt Anvendelse af arbejd ·be parende Maski
ne1" saadanne betaler sig kun i store stærkt spe
cialiserede Virk. om heder, der som ofte. t er Led 
af en eller anden Tru. t. De enkelte Tru ter re
gulerede snart Proclukl.ionen og normaliserede 
de enkelte Dele, .·om Trusten producerede. Pro
duktionen af NormPr centraliseredes paa enkelte 
Fabrikker, hvorefter Masseproduktion kunde 
gennemføres. 

nder Krigen havde taten i Forbindelse 
med forskellige Jndu !rier centraliseret orma
lisering. arbejdet, og . elv om laten lia1· lrukkPl 
sig noget tilbage og forskelligP uhPldige Krig. -
normer er opgivet, har Industrien dog holdt fa. l 
ved N'ormali. ering. renlralen idet man ha.r væ
ret klar over dennes Betydning. 

Vi . kal belyse den Simplificering, om or
mali. eringen betyder, gennem nogle Eksempler 
fra dPL amerikanske .] ernba nevæsen. I Aaret 
1903 var Aniailet a[ 01•Prbyggede ProfilPr verl 
f):'l .JprnbanPselskabPr iall I , i 1908, efter al 

orma.li. PringPn wn grnnemfflf'I.. var Aniailet 
formindsket Lil kun 5. Endvidere har man bl. 
a. normali erel lokomotivbygningen, saaledes at
der nu kun bruges 12 forskellige Typer; under
,!\.rhejd t hermed har man bl. a. ma11llPl norrna
liser .1297 Enkeltdele.

Normaliseringen i Tyskland. 

Da den ty. kc> Industri efter J 71 vokserlr 
med amerikan. k Ha.·L, tod der en Mængde 
nogenlunde jævnbyrdige konkurrerende Virk
. omheder overfor hinanden. Hver af <li. se nor
maliserede aa vidt muligt indenfor sit eget 
Omraade, og der kom først rigtig Ensartethed 
i Arbejdet, efterhaanden som den ty ke Ingeni
ørforening tog Lede! en i in Haand. Denne 
Forening udarbejdede i Forbind Ise med de in
teres erede Myndigheder og de paagældende In
du triledere for kellige Normer, der var i tanrl 
til at vinde almindelig Anerkendelse om do 
bed le og billig te. aaledes blev den tyske 
Vaaben- og Ammunitionfabrikation normali e
ret, og man blev under Krigen, bl. a. takkel 
være den senere Udenrigsminister Rathenaus 
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'DANSK fQKOMOTIVli DEN DE 
Forfatter kab, tidligt klar over, at den tyske 
lndu lri maatte g nnemføre PTI en arlPt, orma
li ering, hvi den skulde kunne hævde. ig i den 
e[ler Krigen ventede haarrle Konkunencekamp. 

Dette Arbejde er for eJ1 stor Del gjort i de 
forløbne 5 Fred. aar, og det vil . i'kkert ikke vare 

. aa længe, inden Tyskland i sine tandardpro
dukter kan levere en Ma seproduktion, som vi 
her i Danmark ikke kan konkurrere med, mindre 
fordi de dan ke Arbejdere Lønninger er højere 
end cl re. deres ty ke Kollegers, og mere forel i 
de tyske Industriledel'C i hojere Grad har for-
taaet at lage Fremshid tet i dere Tjeneste. 

Sammenlignende Regnskabsstudier. 

Tiden før Krigen kete de industrielle 
l•'remskridt som Regel ved Forbedringer, ind
[11rl saa paa den ene Fabrik og aa paa den 
anden, men efterhaanden som den tekniske Ucl
Yiklin er kredet frem. bliver det i tedse høje
l'P Grad nødvendigt al foretage Forsøg og Un
der øge] ·er, inden man gaar over. til nye Ar
lwjcl ·[ormer. Saadanne Und rsøgelser kan til 
Tider nl're meget kostbare, og Industrien er i rl 
. Lore Lande i stigende Grad ved at gaa over til 
at [oretage Undersøge! erne i Fællesskab og at 
arbejde sammen om at opnaa de bedst mulige 
He ultater. Dette er en stor samfundsmæssig 
nu ·parels , men det vil i Prak is om Regel 
kræve, at de samarbejdende Virksorol1eder har 
første Kia ses Regnskaber, udarbejdede efter 
L'lJ ·artede Principper, saalede at de forskellige
lldgifb;po ·ler direkte kan sammenlignes. Dette 
regnskabsmæ ige amarbejde <'l' ærlig kommet 
i Gang i De forenede Stater, hvor den Komrnis
,don. der har ha[t Lil Opgave at kontrollere Trn
,;[,,rnc•, har arbejdet med cl is ·e pørgsmaal, men 
Ideerne er oplaget o, gennemført af en Mamg
dP amerikanske lndu triorgani ·ationer. 

I Tysldanrl er det c.t'rlig den tyske fogeniør
foren ing, der har haft Opmærksombeden hen
" ndl pafL dette HIP ,et vigtige Punkt, og man 
l'I' ogsaa i del sidste Aar ved at [aa c11 langt 
sl1-11Te E11. artelhecl i d • inclu,·trielle H •gn kaber. 
Denne �ide af Frem kridtsbevæg{llsen har man 
desværre hidtil ikk i tilstrækkelig Grad for
slaael her i Danmark, men vi vil næppe kunne 
komme udenom "pørgsmaal n •. Arbejderbe
ymcrelsen er jo 11atu rligt inlere eret i en Model'
ni-·ering af Produ'.ktionen og har vel ogsaa For
slaaelsen af. al det ikke mere er tid varende, at 
en eller anden Under øge] e foretag t 7 for-
kellige leder, It vor el var til. trækkeligt. 

LØNNIN6SINDTÆ6T 

KALENDERAARET 1924 FOR 

LOKOMOTIV PERSONALET 

Lokomotivførere. a b C d 
Gru11dløn 3000 Kr. gifte 4611 4491 4401 4161 

ugifte 4395 4275 4185 3945 
ugifte under 35 Aar 4224 4104- 4014 3774 

Alderstillæg a 300 Kr. 
gifte 4911 4791. 4701 4461 

ugifte 4695 4575 4485 4245

ugifte under 35 Aar 4524 4404- 43H 4074

2 Alder tillæg a 300 Kr. 
gifte 521 L 6091 5001 4761

ugifte 4995 4875 4785 4545 

ugifte under 35 Aar 4824 4704 4614 4374 

Lokomotivfyrbødere. 

Grundløn 2100 Kr. gifte 3642 3522 3432 3192 
ugifte 3426 3306 3216 2976 

ugifte under 35 Aar 3278 3168 30;8 2 28 

Alderstill.eg a 150 Kr. 
gifte 3792 3'172 3582 3342 

ugifte 3f>76 3456 3361i 3126 
ugifte under 3f> Aar 3428 3308 3218 2!!78 

2 A lderatillæg it 150 Kr. 
gifte 3976 3 56 3766 3526 

uaifte 3760 3640 3f>50 3310 
ugifte under 35 Aar 3601 44bl 3391 3151 

3 Alders1illæg å 150 Kr. 
gifte 4126 4006 3!)16 36i6 

U!fifle 3910 37!!0 3700 3460 
ugifte under 35 Aar 3751 3631 0541 3301 

Ovennævnte Beløb maa dog for de i Sønder-
jylland stationerede TJenestemænds Vedkom-
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mende forhøjes med 120 I<r. (midlertidigt 
Lontillæg. 

ET HJERTESUK 

Mon der nogen vil laaue Øre 
li! et Hjerte uk fra det lille GI y11gør 
Vi vor daglige Tur roaa gøre 
Glyngøre kive, kive-Glyngøre, 
gennem del fede 'alling Yi kører; 
men i tedtillæg faar vi ikke en eneste Øre. 

Her paa Pynten der er dog lidt andet, 
og vi kan ej leve a[ Luften og Vandet. 
H rnd her man maa købe er langHra billigt, 
og Torsken ej bider paa Kro gen villigt. 
Hos Fi ker, Slagler og Urtekræmmer 
vi stadig os over Priserne græmmer. 

s 

s 
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kønt lille er Byen og landlig Gaden, 
er Huslejen dog lige saa høj som i Staden, 
og Skatten er støne end i Hovedstaden. 
Tidsvarende Skole ej findes her, 
vore Børn maa rejse til Rosiev, 
paa dette Punkt er vi altsaa tilbage, 
men det giver kun yderlig Grund til Klage. 

Ja, regne og spare saa godt hun, fonnaar, 
maa - Mo'r - hver eneste Dag der gaar, 
og for at købe lidt billigt til Torvs 
maa hun rej e til Skive eller Nykøbing-Mors. 
Der begge Steder de dog Stedtillæg faar, 
hvad ogsaa vi haaber at faa i Aar. 

A: B. 

J.ly Maskinlære. 

Vi kan oplyse om, at der i Løbet af Foraaret 
vil blive udgivet en ny Maskinlære, der udsendes 
i to Bind, det ene omfattende ca. 400 Tekstsider, 
det andet Bind indeholdende Illustrationer. 
Den ny Maskinlære er udarbejdet af Maskin
ingeniør B. Suanning, og vil blive tilstillet hver 
enkelt Lokomotivmand. 

Statsbanernes Styrelse. 

Forslaget om Statsbanernes Styrelse har 
været til 1. Behandling i · Land tinget, og det 
bøje OverlTUs gav Forslaget en meget venlig 
Modtagelse. Venstres Repræsentant Driftsbe
styrer Stensballe var navnlig begejstret for den 
socialdemokratiske Ministers Forslag. 

:Man kan derfor vente·, at Minister :l<"'riis
Skottes Afsrr.ialiseringsfor!,.lag �nart vil hliv11 
vedtaget. 

Skal vi have Briketter igen? 

Der foretages for Tiden paa Statsbanerne;; 
Kulprøvestation Forsøg med 7 forskellige Mær
ker Briketter, hvoraf de 5 er gamle kendte 
�lærker. Forsøgene vil antagelig være tilende
bragte med Udgangen af Januar llfaaned. 

Lokomotivpersonalet vil sikkert ikke uden 
Protest modtage d tte Brændsel paany, der spe
cielt om Sommeren er en ren Plage for Per
sonalet. 

Lang Kørsel uden Skiftning af Lokomotiv. 

De længste Strækninger der køres udeu Lo
komotivskifte i Amerika: For Hwrl·igtog: /.,os 
Angelos-El Poso ca. 1300 km. - Parzons
San Antonio ca. 1090 km. - Kansas City
Denver ca. 1030 km. For Godstog: Del Rio
El Poso ca. 728 km., Svarlcs-,-Garlin ca. 622 km. 

Værkstedsorganisationen. 

Der har i den senere Tid hersket en bekla
gelig lrid indenfor Værksted organi ationen. 
idet at Smedene i stort Tal har udmeldt sig. 
Striden synes at være ved at kulminere, idet 
de københavnske Smede har udsendt et Blad 
,Smeden«. Forhaabentlig bilægges denne Strid 
snart, inden der slaas altfor meget i 'Stykker. 

Politiinspektør Tage Jensens Afskedigelse. 

Som bekendt meddeltes det Offentligheden 
den 12. Dec. f. A., at Politiinspektør Tage Jensen 
vilde blive opsagt til Fratræden med sædvanlig 
Varsel. »Ministeriernes Maanedsblad« medde
ler nu, at Inspektøren har begæret Forhør ind
ledet i Overensstemmelse med Tjenestemands
lovens § 17, hvilken § formene tilsidesat i den 
omhandlede Sag. 
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Jernbanebommene. 

Forleden Aften afholdtes en Demonstration 
aE Overbanemester E?øllings Bely ·ningssystem 
paa J,ernbariebommene paa .Lyngbyvejen" 1 De
monstrationen overværedes af en Kreds af Stats
banemænd og Motorfolk. Ved den anden Over
skæring paa Lyngbyvej prøvedes et System 
Zeiss, der fandtes at være mindre godt end 
0 ver banemesterens. 

Trafikassistent Jacobsen, T.ommerup, bar 
for nogle Dage siden præsenteret en Opfindelse 
til Belysning af Jernbanebomme. og som af 
Sagkyndige bet'egnes om den hidtil bedste Løs
ning. 

Opfindelsen bestaar i, at der paa Bommen 
anbringes en trekantet Kasse i en saadan Højde, 
at den ikke skjules, selv om Vogne passerer den. 
I Kassen er -der· tre Huller med rødt Glas -
det .internationale Stop ignal for Bilister - o� 
den indvendige Side af Kassen er beklædt med 
Reflek pejl. Forsynet.med en Petroleumslarripe 
kan Signalet se. tydeligt tre Hundrede Meler 
borte. 

Apparatet koster 30 Kr. 

Den nye Hovedbanegaard i Aarhus. 

Efter Forlydende agter Statsbanerne til For
aa ret al gaa i Gang med at opføre de11 Il ye 
H Ul'edba negaard i Aarhu.. Aarhus Byraad vil 
paa Grnnd af den nødvendige Regulering af 
Ba ncgaard!ipladsen fore pø1·ge Statsbanerne 
om, hvor tilærkl Arbejdet vil blive forceret. 

Togulykke paa Londons underjordiske Bane. 

Forleden indtraf et Uheld paa Londons under
jordiske Bane paa Grund af, at et elektrisk 

porskifle vigtede. To Jernbanefunktionærer 
blev alvorlig kvæstede, og Trafiken standsede i 
ca. 2 Timer. 

Dobbeltsporet Esbjerg-Tjæreborg. 

Del ny Dobbeltspor Esbjerg-Tjæreborg vil 
antagelig blive taget i Brug i Løbet af Februar 
Maaned. 

.. 
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Færgesammenstødet. 

Forhørene i Anledning af Færgesammen
slødel i torebæll er nu afsluttet, og Sagen lig
-'er fuldstændig belyst. Generaldirektoratet kal 
nu træffe Afgørelse i Sagen, men efter Forly
dende vil der ikke blive rejst Tiltale mod nogen. 

Besøg paa A/s Frichs Fabrikke� 

Fredericia Afdelinger havde fll'l'angeret Be
søg paa Frichs Fabrikker i Aarhus, der fandl 

ted den 31. Oktober og JO. December 1924-. 
Ved begge Besøg deltog ca. 80 Lokomotivmænd 
fra Fa., yborg og forskellige Underafdelinger. 
Begge Be.-øg var meget rellykkede. 

Motortog paa Statsbanerne. 

TiJ Foraaret ri! der efter alt at dømme blive 
indført Motorvogn drift paa trækningen Nør
rebro-Hellerup. Vognene bygge af • candia• 
og »Thrige•, og er saaledes dan k Arbejde. Prø
rekør ·lerne vil efter al Sandsynlighed blive fore
taget paa Strækningen Aarhu -Riis kov. 
' Det·overvejes efter·Forlydende at gaa over til
.\Lolordri[t for Persontog kørslens Vedkommen
de paa Strækningen Skelskør-Dalmose. 

TAKSIGELSER 

Lukfyrbødere. Haandrærkere og Vog11pas ·e
re i Sønderborg lakkes paf\. det hjertelig te for 
den store Deltagelse, der fra deres Side viste. 
mig den sid te Dag i del gamle Aar. Det 
var mig overordentlig k,vrt at modtage den Lol
le Pengegave, men endnu mere kært var de-I 
mig, al mine gamle Arbejdskammerater derigen
nem vi le mig, fll jeg ikke var forladt eller for
glemt i min Nød. Jeg vil aldrig kunne glemme 
delte, der beviste 111ig andheden af del gamle 
Ord, at i øden kal man kende ine Venner. 
Derfor kære Kamrnerate1· hjertelig Tak og glæ
deligt Nytaar. 

'ønderborg i Januar J9z5. 
F. Knud ·eu.

Fur al mod 111 ig ,·i.�l Opm,crk;;om hed og Vel
vilje i Anledni111r a[ U1it �5 Aa1" Jubilmum lak
ke;; hjerte! i •:sl. 

U. Lur en, Esbjerg.

SJFELLAND-FALSTERSKE BIBLIOTEK 

l Hen hold li I Ved lægternes s 6 fratræder
efter Tut· den J. iLaj cl. A. nedennævnte Be
:slyrel ·e medlemmer m. fl. 

He ·fyrelseu: Trnfikin ·pektør H. Harboe og 
Assi;;lcnt P. Gliim. Suppleanter: Fuldmægtig 
C. P. Pedersen og Kontrolør E. Heurlin. Re
risur: Kontrolør C. Møller-Holst. Revisorsup-
11/ecint: Kontrolør Feilberg.
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Samtlige Fratrædende med Undtagel e af 
Konl.rolør Feilberg er villige til at modtage 
Genvalg. Kandidatli ler inds nde til Bestyrel-
sen inden dgangen af Januar Maaned. 

Bestyrelsen. 

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER 

Sj. Jyl.-
Falst. E yn 

130 4. 115.24-

130 .5 
130 6 
13091 
·13092 
13093 
13094-
1:309:'i 

13098 
1310 1  
13104-
13106 
J3107 

13109 

13110 
1311 J 
13112 

13113 
13115 
1:-ll 16 
1311 

13123 

11565 
11511 
11521 
115'.26 
11520 
1152:2 
Wil 

.1157 

I l592 
11570 

11580 

11569 
115 9 
11590 
1156 

J 1577 

13.l :25 11579 

NYE BØGER 

Eriksholm, Anders: i'\1[enneske
ne Børn. 
Bang, Oluf: Byen. 
Ring, Barbra: Unge Fruer. 
Dinesen, Marie: I d•e unge Dage. 
Gravlund. Thorkild: Troldkedlen. 
Barfod, Thor'kild: En Hjertefejl. 
Eggers Olga: -De tre paa Torvet. 
Dansk Jernhaneforbund 1899-
{b2� 

. . 

Kinck, Hans h.: Steder og Folk. 
Korch, .Morten: Godtfolk. 
Geijer. lflm: Inger. 
Wiborg, Julli: Frøken Tornerose. 
)fazar de la Gflrcle: i Aar i 
Australien. 
mesen, Løkken: iel. Halds 
Hjem. 
Gjerløff. Clu.: Det table Land. 
Anker, �- Roll: Kvindesind. 
Dansk Lokomotivmandsforening 
1899-1924-. 
Galsworlhy: Spilleren. 
H.ønberg, G.: Kon ·ulens Hus.

andemo e, A.: ngdom synd.
Bøjsen-Yrøller, Jutta: Iræk fra
et langt Liv.
.Jørgen. en, Johs.: Breve fra A -

isi.
Leopold. Srnnd: A uguslines Ca-
pricer.

13126 1 l5 6 Ra mussen, Emil: Mens tor-
mene gaar. 

13127 a-b 11274a-b Han. en. H. P. :Fra Krigsti

UH34 
13110 
131/d 
1311-6 

131 l 

13151 
13152 

11616 
11612 
l I 59 1l 

11613

den. 
Vinsnes, J. F.: Lille Benedi'kte. 
Ricard, Olfert: Bedre Frem. 
Benson, R. H.: Indvie! e. 
Roberts, Ch.: Kampe i Vildmar
ken. 

11597 Caine, Hall: :Mona. 
11595 Bojer, Johan: Vor egen tamme. 

Falkberget, Johan: ordenvin-
den Land. 

13156 11617 Volil1uarlz, I.: Et d•ejligt Led. 
13161 11599 Dahl, Kai R.: Paa Isflage lang 

13164 
13165 
13173 

Østgrønland. 
Blæksprutten 19:24. 

vikmøllen 192/i-. 
Benneche, 0.: Der kalder et 
Horn. 

!, 
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TIL 
:tBMSbI-6 

0ve1·ført I m D. . og M. F'. til D. L. F. 
Den 1. December 192/i-: Lokfb. Asp. 0. C. 

Andersen, København G. 

Udnævnelse fra 1-1-25: 
Lokomotivfyrbøder P. Han en, Kbhavns 

God bg., til Lokomotivfører i Sønderborg (min. 
Udn.). 

Lokomotivfører A. A. E. Guthler, Korsør, til 
Lokomotivfører (Depotforst.) i Oddesund Nord 
(min. Udn.). 

Haandværker W. Petersen, Fredericia, til 
Lokomotivfyrbøder i Tinglev. 

Haandværker J. Petersen, Aarhus H., til 
Lokomotivfyrbøder i Tinglev. 

Haandværker H. :M. Jørgen en, Nyborg, til 
Lokomotivfyrbøder i Frederikshavn. 

Haand værker E. Dyrberg, Esbjerg, til Lo
komotiv fyrbøder i Frederikshavn. 

Haandværker P. . Brøndum, Tønder, til 
Lokomotivfører i Vamdrup. 

Forfluttelse efter Ansøgniug fra l- l-25: 
Lokomotivfører A. Jensen, Rander , til Aar

hu Ø. 
Lokomotivfører (Depotforstander) G. Han

sen, kive, til Randers med Ophør af Funktion 
som Depotforst. 

Lokomotivfyrbøder J. R. J. From, Kalund
borg, til Kbhavns Godsbg. 

Lo'komotivfyrbøder H. P. K. Hansen, Ting
lev, til Kalundborg. 

Lokomotivfyrbøder . B. Pedersen, Tinglev, 
til Korsør. 

·Lokomotivfyrbøder P. A. Rasmussen, Ha
derslev, til N"ykjøbing J\f. (Rangerførcr). 

Lokornotiv[yrbøder J. M:. · ielsen, Kalund
borg, til Holbæk (Rangerfører). 

Lokoruotivfyrl øder A. V. A. Rundstrøm, 
Vamdrup, til Kal undborg. 

Afsk1,cl. 
LokomotivforC'r C:. L'. Jyf. Qvi1-;t, Kbliav11s 

Godsbanegaard, dtPr Ansøgning p,la Grund a[ 
Svagelighed med Pen . fra 31-3--&5 (min. 
Af ked). 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 
AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 

LOTHARDT DAHL. 
Vesterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandsgade 1. 

AKVAVITTER Største Kolonial- og Konserves-Imgort i Danmark. 
Direkte fra Producent til Forbruger, erfor altid billigst. 

Vore Automobiler korer overalt i Buen oa Forstæder, 
Leverandør til Embeds- og Bestillingsmæucl samt Lægers l<'orbrugs[oreuiug. 

DANSK ANDP.JLS LIVSFORSIKRTNGSSEDSKAB 

I Vesterbrogade 63, I Ui. 1 af Dannebrogsgade. 
Tegne,· alle A,·ter 
.Livsforsikrin_qe,· 

,, KOLDING HUS" 
KOLDING 

latste�f. Nr. 2-'1 
Centrnl • .'JOO 

Dame--& Børnekonfektion 
Oprettet 1898 

. , , , . ( Livsforsikring_ med Alderclomsforsørgelse. SPECIAL ITET• \ KapitaJforsikrmg med Arverente. 

I
samt Kjoler 

Aa.1.'ligt Udsalg. 
25-50 pCt. Rabat.

RA.TEBETA.LING. 

�ofont otiUtnænn. 
J 1tbilæmnsrnapper og Adresser 

leveres smukt og billigt. Pi·øve,· og 
Prisliste vil være til Eftersyn hos 
d' Hrr. Afdelingsformænd ved stø,·-

re Depoter. 
Ærbødigs I 

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

Nærværlj1tde Nummer er afieveret 

paa Avispog/ko11toret d. 20 . .Januar. 

Blomsterforretningen 

,,CANA" 
V e s t e rfælledvej 67 

Telefon Vest r !J92l

Buketter, Kranse og Blomster altid billigst 

0 Amk. Gummivare 
Industri Vestergade 3 lbb,n. B. 

� llodersprøjter, Sanitets- ! Srgcplejeartiiler 
Hl. Prisliste mod 00 Øre I Frimri. 

DISIRU USP!DITION ♦ Tel1. RJen ll!l;i 
Jernbaocmir.nd 10 pCt. Rabat 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tlf. Vester 462 x 

Ægte 

Honning 

Tlf. Vester 452 x 

Billigst i Danmark. 
6 Pd. 7 Kr., 9 Pd. IO Kr. 
inkl. Spaude. ::iendes 
overalt pr. Postopkræv
ninir. Bestilling paa 
min<lst 18 PJ. portofrit. 

Københavns Honnlnghus, Graabrødretorv 4, Kbhvn. It 
Tele{. 6024. Største og ældsl, Spe<ialfirrna. Gr<II. 1829. 

Redaktion: Vesterbrog-ade !!8 a 2
, Kjøbenbavn B. Annoncf>-Expedition 

Tlf. Vester 8173 elln Centr. 14,613 
Udgaar 2 Gange maanedlig. 

Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
Tegaes paa alle Poøtkontuer i Skandinavien. 

Ny Vestergade 7 3• København B. 
Telefon Central 14613. 

Kontortid Kl. 10-4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle H. 
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