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KONJUNKTURTILLÆGGET 

Forhandlingerne anga·aende Konjunk

turtillægget paab gyndtes Fr da.g den 30. 

Januar mellem Repræsentanter for Rege

ringen og Tjene temændene. Til tede for 

Regering n var Finan mini ter Bram næs 

og Trafikmini ter Fri.i - kotte. Endvidere

deltog Lønningsraadet Formand, Depar

tementschef Kofoed. Fra Tjene temæn

dene var fremmødt R præs ntanter for 

C ntralorgani ationerne, for Danske 

tat embedsmænd amraad og for Dan-

marks LærerforeninO'. Blandt de mange 

Tj nestemænd repræsentanter var vor Or

ganisation Formand. 

Vi hidsætter h r Indholdet af det An

dragende, entralorg1anisation n 'har ind

endt, det gaar ud paa at · øg•e T:jenestc

mancl loven § 9 -101 affattet saalecles: 

§ 98.
tk. I. Der ydes i-Samtlige talstjeneste-

mænd et ikke-pension givende Tillæg, der ud
betales maanedlig og forud sammen m d Løn
ningen og benævne Konjunkturtillæg. 

Stk. 2. Personer, d r er an at paa Prøve i 
tillinger. om er næv'nt i denne Lov, og hvi 

L(iln i PrøYetiden er .fa t at ved Lm·, yde. Kon
junkturtillæg efter amm Regler om for Tje
nestemænd. Det amme gælder Elever, for aa 
vidt deres Løn er fa t at ved. Lønn.ingslov eller 
anden ærlig Lov samt de i § 12, Stk. 5, nævnte 
Personer, der er konstituerede i en Tjeneste
mandsstilling, dog at de sidste kun kan oppe
bære Tillæg i Forhold til Halvdelen af Grund
lønnen for vedkommende tilling. 

s 99. 
For Tjem• temænd, hvis Grundløn o, Al

derstillæg til ·ammen er indtil 1499 Kr., udgør 
Konjunkturtillægget 1/3 af Lønnen:

fra 1500- 1599 Kr. ........ 
• 1600- 1799 • . . . . . . . . 
• 1800- 2399 • ........
• 240 2 99 • ........ 
• 2900- 3399 • . . . . . . . . 
• 3400- 3 99 • . . . . . . . . 
• 3900- 4399 • . . . . . . . . 
• ,�.100- 4 !)9 • . . . . . . . . 
• 4,900- 53!)9 • 

. . . . . . . .

• 51�00- 6399 . . . . . . . . .

. 61i-00- 7399 • . . . . . . . . 
• 7400- 399 • . . . . . . . . 

1100-10399 • . . . . . . . . 
• l01i-OO Kr. eller derover . . . . 

§ 100.

4,95 Kr. aarlig 
510 • • 

54-0 • • 

555 • • 

570 • • 

600 • • 

615 • • 

630 • • 

660 • • 

690 • • 

735 • • 

10 • • 

900 • • 

1050 • • 

For hver M Kr., hvormed Dyrtid. tillægge[ 
for gifte Mænd og dermed lige tillede afviger 
rra 510 Kr., ned ,l)ttes eller forhøjes Konjunk
turtillægget mecl 1/,0 af de foran nævnte Beløb
eller Brøkdel af Lønnen. 

§ 101.
Enhver, der pen ioneres i Henhold til denne 

Lov, yde der et Konjunkturtillæg, som b reg
ne fter Pensionen tønelse og i Overens
stemme! e med Reglerne i s§ 99 og 100. Del 
udbetales maanedlig og rorud ammen med 
Pensionen.« 

Af Dag pres en vil vore Læsere ha,·c 

faaet nogen Indsigt i, hvad Forhandli11-

gerne gik ud paa, og vi skal i Korthe,1 

omtale Mødets Forløb. - Finansministe

ren redegjorde før t for Landets økono-

I 

r. s t.. 
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'DANSK .filKOMOTIV1iDENDE 
mi ke ituation og m ddelte, at Regerin
gen ikke aa sig i Stand til at gennem
føre en Forhøjelse af Konjunkturtillæg
get, hvorfor Regeringen vilde fore laa 
dette Tillæg forlænget uændret. Men da 
Regeringen ønskede Tjene temændene� 
Løn :forhøjet, vilde han arbejde for en 
Forhøjelse af Dyrtidstillægget. Ministe
ren kunde tænke sig en Forhøjelse af 2 
Portioner (108 Kr.) for Gifte. 

Tjenestemændenes Repræsentanter v3,r 
ikke tilfredse med denne Stilling og til
kendegav deres Skuffel e. - Dette gav An
I dnin(Y til, at Finansmini teren under 
Porhandlingernes videre Forløb antydede 
•n Mulighed for en F'orhøjel e af StedW-
1· oCYet. Forhandlingerne luttede me:1

d ættel e af et mindre Udvalg til at føre 
de videre Fo1Jtlandlinger. 

D, af Tjene temænden i rnlrage11tlet 
rcj ·te Krav var beregnet at medføre en 
Udgift af ca. 1 Millioner Kr. - Den af 
Finansmini teren ført kit rede For
ho.iclsc af Dyrtid tillægget vilde medføre 
en l dgift paa ca. 7 Millioner Kr. OCY de 
lndrnrnmel er, :B inan mini teren untlcr 
Forhandlingeme lod ig· bevæge til, vil 
antageli(Y forhøje id tnævnte �Lilli 111 ,c] 
2 i1 ' Million r Kr. 

'om man vil , , har Forua1ulli11g ']'Ilt' 

om I{ njunkturtillægcret ikke be kæftig t 
si<Y r t meget metl ·elve pørg maalcl 
I{ onjunkturtil læg0et, men derimod med 
Dyrtid tillæg og t dtillæg, hvad der for 
saa vidt kan være Tjene tomændono lige 
meget, hvi Forbandlin°ern - videi-e For
løb lan re ult re i en tilfr •d. tillcncle 

rdning. 

SYGEKASSERNE 

f en Meddelelse af Januar d. A. fra 
.Sygekas en fremgaa;r det, at Retten til 
Hjælp af ygeka em for Tyende og 
Børn over 15 ar ophører med dgangeJJ 
af Marts Maaned. Tyende og Børn over 
15 Aar, der er optagne, kan kun blive i 

Kasserne indtil ovennævnte Tidspunkt. 
Opfylder de imidlertid ikke Betinge!, erne 
for Optagelse i en tat anerkendt Syge
kasse eller en statskontrolleret Fort ættel-

eskas e .og af di se Grunde nægte Op
tagelse, kan de, naar Ansøgning derom, 
bilagt Afslaget fra paagældende ygekas
e, fremkommer enest 15. Marts 1925 

eventuelt faa Tilladelse til at forblive i 
ygekas en indtil Optag l e i en statsaner

kendt ygekasse eller Fortsættelseskasse 
kan finde ted. 

Vi �kal i den �nl dning tilraade vore 
Medlemmer, om har B0111 over 15 ar, 
at lade di e indmelde i en tat anerk ndl 
.Sygeka se allerede nu, fordi der hengaaJ.· 
6 ger fter Optagel e forinden Retten til 
Hjælp fra ygekas en opnaas. 

bet r en ikke ubetydelig lncl krænk
ning i Medlemmerne Hct til Hjælp al 
'ygekas erne, om her er ket, men der 

kan vi tnok ikke gøre nogen reel Jnd
::;igel e mod det, der nu er afgjort, fordi 
man dermed har side tillet tat banernes 

ygeka er med de tat anerkendte yge
ka er og fordi der del"Ved er bragt Orden 
i et Forhold, om Medlemmerne vel i Reg
len ikke har Øjet aab nt for, dette, at Bør
nene OCYsaa blive invalid for ikr de, end
,·idore 01· d t ofte blevet kon taterct, des
,·1. 1Te for ent, at ] ørnene ikke opfylder 
Botingel erne for at faa Hjælp a.f 
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ka en og h ller ikk norrot and t 
fordi de paa rnncl af ygdom ikke kunde 
optage i norren anden yg kasse. 

Der er vel næpp no(Yen Tvivl 111, at 
Hrpræ entaJ1l kab t lrnr taget dette Stand
punkt, f rdi Ka rne. økonomiske For
hold ikke er de bedste, og denne Be kæ
ring betyder ikkert e11 .ret betydelig Min
rlreudg ift for ygeka scrn . Re1 ræsen
tantskab t har endvidere ment, at det ikke 
var for varligt at holde dis e Børn og 
'T'yende udenfor Invalideforsikringen. 

Formentli0 har pørgsma.alet om at til
vejebringe Balance paa yge:kas erne · 
Regn kab r vejet tungt til, men tager man 
Hensyn til d nyindførte Goder for Med
lemmerne, om Tandlæge- og Barselshjæl-

.. 

I' 

(' 

( 

.., 

B 
{' 

C 

n s• 

p 

1-l 



'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 

pen, der ba,r kostet Sygekas erne mange 
. Penge, vil Medlemmerne antagelig bedre 
·forstaa, hvorfor det har været nødvendigt
at indføre nye Regler og bøje sig for dem.
Der er det Gode ved en Indmeldelse af
Børnene ved 15 Aars Alderen, at Børnene
straks er invalideforsikret, men Betalin
gen for Invalideforsikring begynder først
ved det fyldte 18. Aar.

SY6EDA6EBERE6NIN6EN 

ygereglementet giver ofte Anledning 
til Diskussioner, og der er altid meget di
vergerende Opfattelser af, hvorledes Be
stemmelserne skal forsta8Js. Reglementet 
fremstod som bekendt i den neergaarclske 
Spareperiode og Hensigten med dette var 
vel nok at komme imulanter eller de 
Jernbanemænd til Li�s, som aJ en ringe 
Aarsag meldte sig syge, idet der var givet 
Beiføjelse til at , e bort fra en enkelt al
vorlig Sygdom. 

Reglementet har nu virket i ca. 3 Aar 
og givet Anledning til mange Beklagelser, 
fordi Foranstaltningen i Prnksi ofte bar 
ramt ret haardt, men ved iden af in Hen-
igt. Det kan vel nok _siges, at Reglemen

tet ingenlunde er flatterende for Ven tre 
tyre eller vidner om et smuld demokra

tisk Sindelag og hensynsfuld Behandling 
af Tjenestemændene. 

Da der ofte sker Henvendelser om, 
hvorledes Reglementet skal forstaas, skal 
vi til Orientering anføre følgende: 

»Sygereglementet af 10. Maj 1922 kommer
·som bekendt til Anvendelse paa alle Sygedage
efter 1. Januar 1922 (jfr. Punkt 4). Fra denne
Dato - eller hvis vedkommende Tjenestemand
først er blevet ansat senere, da fra Ansættelses
dagen- optælles alle Sygedage, og naar den
paagældende har haft 180 (for Tjenestemænd
over 50 Aar 250) Sygedage, afkortes der for
hver Sygedag over det nævnte Dageantal '/1000 

af Aarslønnen. Saa,dan Lønafkortning finder
derefter Sled for enhver ygedag, indtil der
maatte komme el Tidspunkt, hvor den paagæl
dende i de sidste 3 Aar, der ikke er bundet til
Kalenderaaret, ikke har haft over 30 Sygedage.
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Indtræffer dette - for Tjenestemænd med me
gen Sygelighed vist ret sjældne Tilfælde - fri
gøre Tjenestemanden for alle tidlige.re Sygeda
ge - ogsaa de 30 - og Opsummeringen be
gynder forfra. Tjenestemænd over 50 Aar fri
gøres for alle tidligere ygedage ved i Løbet af 
2 Aar ikke at have over 30 Sygedage. 

Til de 180 (250) og overskydende Sygedage, 
som altsaa løber Jige fra Tjenestemandens An
sættelse - dog tidligst fra 1. Januar 1922 -
og til hans Afskedigelse eller Død, henregnes 
ikke Sygedage, der falder sammen med Ferie
dage, eller Sygedage, der er en direkte Følge af 
Tilskadekomst i Tjene ten. Generaldirektoratet 
er derhos berettiget til at tillade, at Dagantal
let for ·en enkelt alvorlig Sygdom holdes uden
for de 180 (250) Dage. naar Ansøgning desan
gaaende indgives under Sygemeldingen eller 
umiddelbart efter Tjenestens Genoptagelse. 1 
denne Generaldirektoratets Beføjelse er der en 
Indskrænkning, idet Finan ministeriet og T...øn
ningsraadet hat udtalt, at der som Hegel ikkr 
kan tillade· IkkP-Medregning for kroniske yg
domme. 

Det Beløb, der . kal afdrages for hver yge
dag over det tilladte Antal, er 1/1000 af den Tje
ne. ternanden paa vedkommende Sygedag til
kommende aarlige Normallønning, d. ,\. . ca. 
1/a af Lønnen, altsaa en meget følelig Lønafkorl
ning, som cl'og ikke har Indflydelse paa Udreg
ningen af Pensionsindlægt og Eflerindlægt. « 

Sygedagene tælles altsaa sammen, hen
holdsvis til 180 eller til 250 og naar dette 
Tal er naaet, uan et om Perioden strækker 
sig over 1 eller 10 Aa.r, betale der en Tu-
indedel a.f Aarslønnen for hver ygc

dag. Man kan altsaa først frigøre sig for 
hafte Sygedage naar TaJlet er naaet, og 
Tjenestemanden i 2 henholdsvis 3 Aar ik
ke har over 30 Sygedage. 

RAN6E.RMASKINESPØR6S

MAALET 

Enhver Lokomotivmand har sikkert 
fulgt den senere Tids Begivenheder og alt, 
der vedrører Forhandlingerne om Ranger
maskinernes Betjening med speciel Op
mærk omhed. Men det mest karakteristi
ske ved den foreliggende Situation er· den 
Blakpolemik, der har været ført, særlig 

.. 



'DANSK [QKOMOTIV1i DEN DE 
den socialdemokrati kc Pre �e Holdnina 

og Komm ntarer har til Tider været ej n
d.ommelig, for ikke at skrive noget værre, 

særlig naar man tager i B tragtning, at 
. aavel den socialdemokratiske Ria dag -

gruppe som Pre se altid forhen har taget 
vort Parti og fuldt ud anerkendt Lokomo
tivmændenes an vars[ulde Arbejde. At 
hele denne Bladpolemik fremkommer ved 
Trafikministerens Holdning, ved enhver, 
der har ,fulgt lidt med, Lokomotivmænde
ne retfærdige Krav: Lokomotivfør re paa 
alle Rangermaskiner, skulde slaas ned, for 
ikke at tale om de Forhandlinger, der har 
været ført Organisationen og Administra.
tionen imellem. Offentligheden maatte 
ikke faa det rette Indblik i denn ag. Der
for Rummelen om politi k Aktion, Sær
krav m. m. 

Vi, der kender vort Krav, Berettigel-
e og kender vor H. B.s mange trange ,For

handlinger med saavel Administrationen 
som de forskellige Regeringer og Trafik
ministre, ved, at her kan ingen ide blive 
Tale om ærkrav, endsige Mad for politi-
ke Grammofoner. Som gammel F'or

ening-smand og som forhenværende 
Medlem af Dansk mede- og Ma kinarbej
der Forbund, har saavel jeg som øvrige 
Lokomotivmænd lært, at gensidig gtelse 

oa Tillid, ( det gælder i første Række de 
ansvarlige Organisation -Ledere), er 
Grundpillen i alt Samarbejde og Samfølel
se. Og med Forretning føreren for D. J. 
F.s smukke Ord in mente paa vor Orga
nisation 25-aarige Jubilæumsfe t, kom
mer man uvilkaarlig til at tænke paa en
Hi torie, vi alle har lært i vor Skoletid.
Enhver Handling har jo et Motiv. I en
udmærket Artikkel i D. L. T. r. 2 har
Nr. 34 bl. a. omtalt Resultatet af de For
handlinger, der er ført ved de nordjydske
Privatbaner om a:kkurat det amme
pørgsmaal, Forhandlinger, der om be

kendt er resulteret i en nogenlunde ret
færdig Ordning for di e vore Kolleger,

uden at der har været Tale om ærkrav.
Jeg skal til yderlig Oplysning anføre, at

nævnte Løntillæg er tænkt om pen ions-

givende, og det kal aal de akcepteres 
af Trafikmini teren. Det kal derfor blive 
ret interessant at e, om Trafikministeren 
ogsaa her vil gaa imod. Det er der dog 
vi t ingen, der tror, ærlig i Betragtning 
af, at den an varlige Ledelse er indfor-
taaet med, at her kan man ikke længere 

aaa paa kkord med retten. '
l

'bi ogsaa 
de nord.jyd ke Privatbaner korer med Un
der lmd. 

For vort Vedkommende bærer Rang r
førerne endnu følelig Mærke af den for
rige Regerings klamme Haand, og vort 
Krav raaber paa Retfæl'dighed. Vi haaber 
derfor paa, at Trafikministeren ved forny·'
de Overvejel er vil komme til Erkendel.s 
af, at Rangerførerne ikke vedblivende skal 
forrette Førertjeneste for Lokomotivfyr

bøderløn, og jeg tillader mig i denne For
bindelse at erindre om d t gamle social
demokratiske Krav: Lige Løn for lige Ar
bejde. Maaske er jeg for optimistisk, men 
da maa det blive det kommende Delegeret
møde Opgave at faa rene Retning linier 
trukket op, saa vi ved, hvad vi vil. For 
alle Lokomotivmænd er jo enige i, at 
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pørg maalet vil og skal vi have en ret
færdig Løsning paa. 

B 34. 

FRA EN REJSE TIL ENGLAND 
SOMMEREN 1924 

nder Planlæggelsen af denne Engla.ndsrej-
e valgte Henrejsen over Hamborg-Osna

briick-Hoek v. Holland-Harwich-London 
paa Grund af, at man over denne Rute nyder 
den Behagelighed at ankomme til London ·Kl. 

Fm" medens Ankomsten over andre Ruter 
ker ud paa Aftenen. 

Hjemrejsen valgtes fra London over 'Dover 
-Calais-Briissel-Køln--Osnabriick - Ham

burg o. s. v. for samtidig at se dis e berømte
Egne.

Afrejsen paabegyndte fra Aarhus den 4. 
August 1924 Kl. 11,13 Em. Ned gennem Jyl
land pas eredes ret kendte Egne. I Flensborg 
el kort Ophold paa en uanseelig Banegaard 
uden at e noget nævneværdigt af Byen. Ved 

Afgangen fra Rend burg nydes det interessante 
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Syn at se Banen anlagt i en tor Sløjfe med 
stærk Stigning for over en meget høj impone
rende Bro at passere Kielerkanalen. I e1.1-
miinster kobledes vort Tog sammen med Toget 
fra Kiel og videre gik det mod Altona. Her 
llenledtes Opmærksomheden paa den slærkl 
pulserende Trafik med elektriske Tog paa 6 a 7 
lange Vogne·, som med korte Mellemrum pas
serede forbi. Under Opholdet i Altona saas 
paa den anden Side af Penonen et tomt Tog 
med Skilte paamalede Hamburg�Osnabriick
Køln, og ved at gaa ombord i dette Tog her 
sikredes en god Plads til Osnabriick. 

Fra Hamburg gik Turen over to mægtige 
Broer, først over et Parti af Havnen og der
paa over Elben, for at fort ælte videre i flere 
Timer ud over Liineburg Heide, som paa store 
Strækninger er uden Bebygge! e, som plettet 
med Lyng, Birke- og aaletræer frembyder et 
vidt Udsyn over smukke Landskaber Syd for 
Banen. Mod Nord toner Landskabet sig mere 
som flad Mar k. Paa lange Strækninger var 
Iler anvendt Sveller af Jern. I Bremen var et 
kort Ophold. Den lavtliggende By med de ud-
trakte Omgive! er af Marsk, giver ikke noget 

muntert Indtryk. 
Efter haanden som man nærmer sig Osna

briick bliver Landskabet bakket med mindre 
Klippeformationer. Smukke Bygninger af Bin
dingsværk med høje Tage, beliggende i mindre 
Skovpartier, giver Øjet en behagelig og hygge
lig Afveksling fra det hidtil befarede flade 
Marsklandskab. I Osnabriick skiftedes Tog. 
Her er paa selve Penonen en stor aaben Bar, 
hvor der haves let Adgang til ydelse af en 
Forfriskning under Togets Ophold. 

Toget til Holland holdt ved en Perron, som 
ligger en Etage under Hovedsporene, og derpaa 
fortsattes mod den hollandske Grænse og videre 
indover meget flade hollandske Landskaber. 
Efterat Adelsdoorn var passeret, passerede vi 
en trækning paa flere Mile med store Sand
klitter med Marehalm. Denne ligger i sydlig 
Retning fra Zeudersøen. 

Alt i Holland er præget af Renlighed, selv 
Gadernes Brolægning ser renvasket ud. Loko
motiverne var renpudsde med blank Messing
dorn. Under Rangeringen gives Signaler med 
Horn. Desværre faldt Mørket paa ved Utrecht, 
hvorfor. Kanaler og Diger vest paa kun skim
tedes svagt. Forventningen om at se mange 
Blomster i Holland blev en kuffelse. Kl. 11.00 
Em. naaedes Hook v. Holland efter 24 Timers 
Kørsel, det var en haard Omgang. Da der var 
blevet nægtet mig Fripa herfra til London, 
med den Motivering, at der ikke gaves Fripas 
til Selskabets egne Lokomotivførere og derfor 
heller ikke til fremmede do., maatte jeg løse 

Billet til 2. Klasse (3. Klasse fandtes ikke) til 
London. Pris 1 Lst. 17 s. 6 d., som ifølge Va
luta-Kursen 27,4-0 beløb sig til ca. 54 Kr. 

Ombord paa en udmærket engelsk Damper 
fortsattes over ordsøen, som paa dette Sted 
har en Bredde, som svarer til Afstanden mellem 
København og Aarhus. Der blev anvist mig en 
Køje paa 1ste Klasse, da 2den Klasse var op
taget. Trods høj Sø og megen Søsyge blandt 
de medrejsende, hvoraf mange tilbragte hele 
Natten paa iJ)ækket, fik jeg en god Søvn. 

Jeg ankom til Harwich Kl. 6.00 Fm., og fik 
en god flads i Toget, som bestod af Sidegangs
vogne, meget lig vore, dog med den Undtagelse, 
at her var en Dobbeltdør midt paa Sidegangen. 
Derpaa en rask Køretur gennem smukke .fro
dige engelske Landskaber, hvori den fremmed
artede engelske Bygningsstil giver et meget 
grundmuret, men lidt kedeligt ensartet Indtryk. 

Kl. 8.00 Fm. naaedes Liverpool Street Sta
tion London, og jeg skal ærligt indrømme, at 
den stærke pulserende Færdsel her var lige ved 
at overvælde mig. Min første Opgave var j·o 
at finde el Logi, og .efter at være kommen ud 
paa Gaden og havde taget Bestik ved Hjælp af 
Solen og et udmærket Kort over London, fandt 
jeg allright op ad Pioulttry-Cheapside-Hol
born Streeet, Southampton Road, og naaede 
Kvarteret Russel Square, som er meget centralt 
beliggende, men dog meget roligt. Her findes 
mange boardinghouses (Pensionater), og del 
tilkendegives, hvor der er Værelser til Leje ved, 
at der i et Vindue er ophængt en Tavle paa
trykt Bed and Breakfast (Seng og Frokost). 
Guilford Street r. 28 saa ret indbydende ud 
med Blomsterkasser udenfor Vinduerne og 
blankpudset Dørhammer paa Døren, hVl()rfor 
jeg gik ind og fik det eneste ledige Værelse for 
7 .Shilling = ca. 10 Kr. pr. Dag for Bed and 
Breakfast, denne bestaaende af 2 Spejlæg, stegt 
Skinke, samt Brød, Smør, Marmelade og The, 
saa meget man kan spise. 

Det var meget godt og til ret moderat Pris, 
da man paa Hoteller tog ca. 15 Shilling. 

Efter Middag naaede jeg Forbindelse med Ma-
kindirektøren for London Midland and Scotish 

Railway paa Euston .Station gennem en Engine 
In -pector (antagelig Instruktør) W. J. Wjang, 
som jeg tilfældig traf. Mr. Wjang betroede mig 
i amtalens Løb at jeg, for at blive taget til
fredsstillende Hensyn til, burde præsentere 
mig som Engine lnspector og ikke som Engine 
Driver (Lokomotivfører); men da min Anbefa
lingsskrivelse fra Generaldirektøren lød paa det 
idste, maatte jeg jo holde mig dertil. Mr. 

Wjang Udtalelse gik altfor bogstavelig i Op
fyldelse, idet Maskindirektøren uden Begrun
de! e af log mit Ønske om Tilladelse til at køre 
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 
paa Lokomotivet under den planlagte Rej e til 
Crewe og Manchester, hvortil der velvilligt var 
til ledet mig Fripa.s. Min For pørg el ,om Til
ladel. e til al besøge el kabels Remi er i Lon
don blev be Yaret med at elskabet havde en 
�fa kine paa Rigsudstillingen ved Wembley, og 
at jeg d!)r kunde faa alle øn ked Oply ninger. 
Da mit J< ripa. til Manchester ikke var gyldigt 
for Retur paa Grund af, at Rejseplanen oprin
delig var lagt fra Manchester til Hull med Re
tur over London orth Eastern Railway; men 
da Fripa dertil var blevet mig nægtet, udbad 
jeg mig Maskindirektøren Hjælp til at Fri
passet London- fanche ter blev gyldigt for 
Retur, hvilket meget velvilligt blev opfyldt ved 
Henvende!_ e til lhe general Manager (Gene
raldirektøren). Under Overrækkelsen· af Fri
pas et anmodede faskindirektøren mig om at 
vise dette ved Ankom len til Værkstederne i 
Crewe. Dette Fripas syntes at vække megen 
Tillid mod den eller tilsyneladende Frygt for 

pionage. 
Man opnaar en hurtig Befordring i London 

paa de underjordiske Baner, hvoraf der finde 
Linier. Dis e Baner er anlagt i 3 for kellige 

Dybder, hvoraf de 2 underste paa Grund a[ 
det rørlignende Anlæg, benævnes lhe tubes 
(Rørene). Da Togene her næsten udfylder Rø
ret og stedse gaar i samme Retning førende 
Luften med sig, findes hernede oo ubehagelig 
Træk. Man tvinges hernede til at være lidt 
hurtig i Vendingen, efter om Toget kun holder 
'/• Minut, og man er henvi t til efter en ud
mærket Vejledning elv at find -det rigtige Tog 
og komme a[ paa det rigtige led, da der ikke 
raabes ud. Paa Om lign:ings talioner mellem 
2det og 3die tube findes bevægelig Perron, om 
omdannes til en Trappe paa hvis Trin man 
staar stille og føre m d ned i Dybet. 

En Tur med Bus, et 2 Etage Motorkøretøj 
lig dem paa trøget i København, er og aa ret 
hurtig, og under Iagttagelse af Gadefærdselen 
meget inlere ant. Der fin.de ca. 0 Buslinier; 
men ved Henvende!. e til en Politibetjent faar 
man uden Tøven clet rigtige N mnmer til Be
stemmelsesstedet. AE porvejslinier findes ca. 
70 elektriske med Ledning under Jorden. 

Af Seværdigheder som be øgles, skal nævnes 
thc Tower, en gammel Fæstning med ca. 3 m 
tykke lfore, bag hvilke mange historiske Begi
venheder har fundet Sted. I skumle Fængsler 
var paa Murene indridsede Inskriptioner af be
rømte Fanger. I the white Tower findes et 
. tort Museum for Fortids Vaaben, samt hele 
Kompagnier af Krigere til Fods og til Hest, 
iførte Rustninger. Enkelte Rustninger kunst
færdigt graverede. Her findes ogsaa mange 
Torlurred kaber, saml Blokken, Øksen og Hen-
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retterstedet, hvor mange berømte Mænd og 
Kvinder har lad t Livet. Endelig saa jeg her 
det interessante yn af de straalende Kron
juveler, om opbevares her. 

Set. Pouls cathedra!, om er berømt for the 
wispering gallery oppe i Domen. Her hører 
man meget tydeligt almindeligt udtalte Ord 
tværs over det store Rum. Ordene synes at 
komme fra den runde Væg. Fra Domens ud
vendige Altan og fra dens Top, hvortil ialt 
fører 677 Trappetrin, har man en storslaaet 
Udsigt over London, om i alle Retninger viser 
Bygning ved Bygning saa langt Øjet rækker. 
Kirken med Krypt under hele Bygningen, rum
mer mange Sarkofager med Støvet af berømte 
Mænd, saasom Lorderne elson og W ellington. 
Det er et storslaaet Bygningsværk, som des
værre ikke kommer til sin Ret paa Grund af 
andre altfor nærliggende Bygninger. Parla
mentsbygningen med tbe bouses of Lords and 
of Cornmons, byder paa mange Seværdigheder 
af Rang, saasom kunstfærdigt udskaarne Pa
neler, mageløse Lofter, store Vægmalerier af 
engelske historiske Begivenheder, samt de kon
gelige Personer i naturlig tørrelse ro. m. 

Westminster Abbedy med den ukendte Soldals 
Grav. Den 300-aarige Kroningsstol, under hvis 

æde er anbragt den Kroningssten, hvorpaa de 
første kristne Konger i Skotland blev kronede 
af Skotlands Apostel Colomba paa Øen Jona 
blandt de hebridiske Øer. Colomba bragte Kri
stendommen til Skotland, og byggede et Kloster 
paa Jona Aar 563. Endvidere fandtes her de 
kongelige Gravkapeller, samt mange berømte 
Mænd Grave med deres tatuer eller Buster 
langs Væggen ud for Graven. Enestaaende 
smukke Lofter og hele Bygningsstilen maner i 
bøj Grad til Ærbødighed. De to sidstnævnte 
Bygninger ligger tæt ved hinanden i smukke 
Omgive! er nær Themsen, paa hvis Bred den be
rømte Cleopatras aal er rejst. 

Brili h Museum med mange flerelusinde
aarige eværdigbeder, saasom Rosettestenen og 
en Uendelighed af interessante Ting fra de æld
ste Kulturperioder, vækker til Agtelse for disse 
Tider. Mange Ting i etnografisk Afdeling frem
kalder Beundring for de ukultiverede Folke
slags nille. I Biblioteket findes mange inter
essante Bøger og krifter, som giver Oplysning 
om længst svundne Tider. 

Krystal Palace, som ligger i den sydlige Ud
kant af London omgivet af smukke Parkanlæg, 
indeholder Museum med Seværdigheder f,ra 
Ægypten, Rom og andre Lande, blandt andet 

fra Løvegaarden i Alhambra. Bygningen blev 
oprindelig i 1851 bygget som Udstillingsbyg
ning i Hyde Park, men blev 1854 flyttet til sin 
nuværende Plads. Det er med sin imponerende 
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'DANSKigKOMOTIVliDENDE 
Glaskonstruktion en ejendommelig tor laael 
Bygning. Fra et af de høj Taarne, hv-0rtil en 
Elevator fører op, har man en henrivende Ud-
sigt ud over London mod ord og et mukl 
bølgende Landskab mod yd. I et idyli k 
Hjørne af Parken finde en Masse Modeller i 
naturlig tørrelse af forhi tori ke Dyr, de ud
døde Kæmpeøgler. 

Paa et Mu. eum i .r ærheden af Imperial 
Institut finde Modeller af alt paa Mekaniken 
Omraade. Her kan man ved enten at dreje paa 
et Haandtag eller trykke paa en Knap ætte 
hver enkelt Model i Bevægelse. De Besøgende 
her er i bøj Grd Drenge, om naturligvi sær
lig interesserer sig for at . ætte aa meget som 
muligt i Gang samtidigt. 

En Spadseretur en muk ammeraften fra 
We tmin ter Abbedy gennem Set. Jame,, Park, 
forbi Queen Victoria Memorial foran Bucking
ham Palace, Rotten Row, a. 1/2 dan k Mil 
gennem smukke Parkanl g lig{! midt i Lond-011, 
var blandt de mange ydelser, jeg havde. 

Paa en J ernbanetur op gennem England til 
Crewe og Manche ter nød jeg det mukk 
engelske Land kab, som i alle Hegn og ofte 
frit: ta<1.ende paa Marker11 var bevok. et merl 
prrogtig gamle Ege med mægtig' Kroner, ·om 
gav det ret flade Land kab et meget ærværdig 

d eende. Under en Samtale med en Maskin
direktør udtalte jeg min ] orundring over at 
saa mange .'mukke Egetræer fik Lov at blive 
slaaende omk.ring paa Markerne, og �purgte, 
om det muligvis var a[ Hensyn til kygg for 
lø gaaen.d Heste og 1Krea tur r, da stol' træk
ninger yne. al lige hen i Græ.. 'varet blev: 
•no I do not think Lhey have Lime to pull them
up« (nej, jeg tror ikke, cl har Tid til at fældr
dem.) Landet er i vid d. trækning gennem
·kaaren af Kanaler, hvorpaa en ,l vende Tra
fik for gaar med . tore . Pramm i Lighed mrd
Kaagerne paa Gudenaa. For al opretholde
Vandstand.en i Kanalerne, J.indes mange lu
ser. Kaagerne fremførte d ls ved al Ln:ekkes
af Re te eller ved Motor.

Paa Lokomotivværk ted rne i Crewe, om 
b kæ[tiger ca. 000 Mand, og som .fr mslill r 
alt vedrør nd JembanedriH ndog fra almin
delige øm til kun tige Lemm r for de Funk
tionærer, som bliver Invalider, mødte jeg en 
meget venlig Modtagelse af H. P. M. Beames 
Esq. Chief 1Iechanial Engineer. om tidligere 
omtalt, var det mit Fripas, om her- aabnede 
Vejen til di se Værksteder, idet der straks ved 
min H nvendelse blev purgt, om jeg var i Be-
iddel e af Fripa., hvilket fortalte mig, at min 

Ankom t var anmeldt fra Kontoret i London. 
Under Ledsagelse af en Mr. teele blev alt 

meget grundigt forevi t. Af ærlig Interesse kan 

nævne , Val Ding af Jernbaneskinner, Plader 
og Hjulbandager, amt Frem Lilling af en 
Krumptapak el ved Hjælp af en kraftig me
depre se. Endvidere intere serede det- meg l 
at se, hvori d s man ju terede Kontravægten 
paa el æt Kobbel hjul, ved i en dertil indrell l 
Maskine at ladt> Hjulene rotere med en Ha ti -
hed svar nde til 70 eng. Miles = 112 km pr. 
Time. Paa Krumtappen var anbragt en Vægl 
varende til den tilsvarend Kobbelstang, me

den Aksellejet var ophængt i· kraftige piral
fjedre. Efter tilendebragt Ju tering holdt Ak-
ellejet ig gan ke roligt under Prøven, meden. 

man ved at fjerne en kive paa 3 pund = 1 1/2 

kg om var til pændt paa Kontravægten iagl
Loges, al Lejet gjorde et ret stort dslag under 
Prøven. Alle Ak. ellagre og tanglagre -havdo 
ind tøbt hvid l M:etal i Lt>jet, dog havde Aks I
lagerne en 50 mm bred Bronzebæring i hvt>r 

ide til Optagelse af de hori ·ontale T1·yk. Drt 
rr meg t almindeligt, at man i England . Løber 
Aks Ika . e og Lager i et af Bronc , men i CrP
we fremstilles Ak elkassen af tøb taal med el 
fra iden indpre . .-et Lager af Bronce, om ud
vendig r a[drejel i Halvcirkel. hvi. Ender Løt
Le. mod frem taaende Partit>1· i Ak elkas n. 
Del intere . er de mig meget her at træffe denne 
Fremgangsmaade, ·om var mig bekendt fra mit 
tidligere Ophold i Amel'ika paa outb rn Par
ri[ic i Kalifornien. Man havde hP1· i Crewe 
rnclog eget Fileliuggeri. 
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EfLer den meget intere .. a11te Tur gennem 
Va'rk. LPderne blev jeg led aget ov l' Lil de nær
liggende Lokomolivremiser, kaldet Engine ht>cl 
(Ma kin kur), om til Trod. for in 'l01Telsc 
syntes at mangle meget i at rnmme Depotet. 
ca. 2fi0 Lokomotiver. Her mødte jeg en meget 
rnnlig :ModtagPI e a[ til foreman Mr. King. 
og jeg fik under Led ag I e af Mr. G. F. Board
man rt udmwrkel Tndblik i alt v drørPn<lP Rr-
mi. en. 

Til Henholde!. e af Lokomotiverne anvende 
en smrlig Olie (Youngs cleaning oil), som efter
lod et blankt poleret Ud eende over de malede 
Partier. Her bruges ikke Tvi t men de saa
kald te Vi k� tykker, om ved Va kning bruges 
crentagne Gange. Over hvert af de lange par, 
om gav Plad til flere Lokomotiver og havd 

Porte i begge Ender, var i hele par t. Længde 
anbragt en Røgkanal i Forbinde!. e med kor-
tene. dblæ n:ing af Ked I og Overhederrør 

for tage daglig efter endt Tur, idet .Ma11den, 
. om ren er Røgkammeret, udfører d01me Ud
blæsning ved Askegraven. Det er muligt, at en 
lignende Fremgang maade her vilde give gode 
Renter; men vore Gni tfangerplader gør des
værre en aadan Udblæsning mindre let til
gængelig. 
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'i>ANSKfgKOMOTIVliDENDE 
Under et Besøg paa Lancashire and Yorks

hire Depot ved ewtonheath, Manchester, et 
Depot paa ca. 250 Lokomotiver, saa:s et Va
skeri for de før omtalte Viskestykker i Virk
somhed, og det meddeltes, at man derved ud
vandt ca. 700 pund Olie om Ugen. I en nyere 
Remise tilhørende London orth Western Rail
way ved Willesten Junction i Nærheden af Lon
don, var porene lagt i Straaleform om flere 20 
i'vJeters Drejeskiver inde i Remisen. 

I England har Lokomotiverne hovedsage
lig indvendige Cylindre, men paa nyere 
Konstruktioner gaar man over til 3 og 4 cy
Jindrede højtryk Lokomotiver. Til Paa ætning 
af Vand paa Kedelen anvendes .i ud trakt Grad 
en pildedampsinjektor, som jeg de værre blev 
af kaaren fra at e i Virksomh d, da man næg
tede mig Kørsel paa Lokomotiverne. Alle Ud
tale! er tydede paa, at den arbejdede tilfreds
sstilJende, dog med en Tilføjelse om, at man 
under Kør el med høj Ekspansion maatte til
føre den noget levende Damp. En enkelt Lo
komotivfører udta,lte at den krævede ofte Ef
ter yn. 

I Almindelighed synes Lokomotivernes Fje
derophængning noget primitiv, idet man paa 
selv nyer Lokomotiver anbragte to piralfjedre, 
elJer en ret kort Bladfjeder under hver Aksel
kasse. For at form.ind ke Brud paa Fjeder
hængerne, var mellem Skiverne under Opspæn
ding møtrikken. indlagt en svær Gummiskive. 
Undtagelsesvis var anbragt en Balance i Fje
der-ophængningen. Det maa derfor antages, at 
Maskinerne er temmelig haarde at taa. paa. 
Paa enkelte Tenderrammer var der anbragt en 
Vinkeikon.sol over Enderne af hver Tenderfjeder 
til Sikring mod en altfor ulige Vægtfordeling 
paa en Tenderak els Ender med deraf følgende 
Mulighed for porafløb under et Brud paa en 
Fjeder hænger. 

Til Trods for, at man i England kører me
get lange Strækninger uden planmæssig Stands
ning, endog op til 364 km, kan man paa. Grund 
af de ret a'lmindelige Anlæg til Optagelse af 
Vand under Kørselen, indskrænke Tenderen 
Vandindhold fra 3000 til 5000 Gallons = 13,6 
Lil 22,7 m3 • T'il lagtlagel e af Tenderens Vand
indhold, var et Vand tand glas i en god Beskyt
ter i hele Vandkassens Højde, anbragt paa 
venstre ide af dennes Forvæg. 

Til møring af Ak ellagere bruger man paa 
enkelte nyere Lokomotiver Wakefield·s mekani
ske møreapparat, hvorved det gøres muligt at 
smøre med Cylinderolie, som paa Grund af sin 
gode Smøreevne giver et mindre Olieforbrug, 
mindre litage og mindre Tilsmud ning med 
deraf følgende mindre Udgift •til Renholde! e. 
I Almindelighed foregaar Olietilfør elen fra en 

Oliebeholder, som er anbragt over hver sin 
Akselkasse, enten indvendig paa. 1Lokomotivram
men, paa den tilsvarende Hjulka e elle:r paa 
Rundkedelen over Hjulkas en. Fra Oliebeholde
ren fører mørerør med fod at Uldgarnsvæge 
dels til Hornpladerne og dels ned i Lageret, 
Smørevægerne lette Tilgænge1lighed gør det 
muligt at fjerne disse fra Smørerørene under 
Maskinens Ophold i Hus. 

Paa Great Western Railway's Lokomotiver 
regulerer man Stanglagernes Olietilførsel ved 
Hjælp af en Uldgarns-Væge, som er tilpasset 
som en lø tsiddende Prop i Smørerøret. I 
D· kselets Paafyldningshul bruges en a:lminde-
1 ig Korkprop. Delte fremkaldte i min Erindring, 
at man paa de jydsk-fynske Jernbaners første 
engelske Lokomotiver, de saakaldte Kanada 
W orks Maskiner, for ca. 45 Aar tilbage, brugte 
en aldeles tilsvarende Maade med Propvæge 
og Korkprop. Denne Fremgangsmaa.<le har 
altsaa staaet sin Prøve tilfredsstillende i Eng
land gennem 50 Aar endog paa Lokomotiver, 
som kører over trækningen London-Plymouth 
364 km uden planmæssig Standsning paa 4 
Timer. Overført paa vore Forhold svarer den
ne Strækning til Afstanden mellem Flensborg 
og Aalborg. 

Paa. London Midland & Scotish Railway 
møres tanglagerne paa en noget lignende 

Maade •som ved vore indstillelige Smøreventiler, 
idet man i mørerøret, hvis indvendige Diameter 
er ca. 2 mm, har indført en cylindrisk Stift, 
som ved sin Bevægelse under Maskinens Gang 
bidrager til at føre Olien ned paa Sølen. 

ammenligner man Olieforbruget paa Loko. 
Litra R II og de engel ke 2-cylin<lrede 3-koble
de Hurtigtogs Lokomotiver, som med Hensyn 
Lil Kon lruktion har tilfælles, at begge har ind-
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tøbt hvidt Metal i Aksel og tanglagere, hvil
ket har vist sig i Praksis i høj Grad at for
hindre Varmløbning, er Forbruget pr. 1000 km 
henhold vis ca. 30 kg -0g ca. 18 kg Olie. Denne 
Forskel kommer udelukkende paa Mineralolien, 
idet Forbruget af Cylinderolie er ret tilsvaren
de ens for begge Maskiner. Til Fordel for det 
engelske mindre Forbrug bør dog nævnes, al 
man her kører længere trækninger, samt og 
maa ke ikke mind t al den Olie, om bruges 
(Expre Oil), og som fremstilles paa. C. C. 
W akefields & Co.s Fa.brike,r, Regent & Carletou 

treel, Liverpool, uden Tvivl er i Besiddelse af 
bedre møreevne end den mørke Mineralolie, 
om her anvend . 

Det synes ret almindeligt i England, at det 
Per onale, som fremfører de hurtige Tog, har 
hver in faskine, da man derigennem har en 
Garanti for, at Maskinen holdes i en bedre 

tand end med skiftende Personale. 
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'uANSK lQKOMåfi\tfi DENDE' 

Man har ikke i England Oliepræmie eller 
Oliemulkt, men en god Kontrol føres med hver 

enkelt Lokomotivfører paa lignende Maade som 
her, idet Maskinen Oliekander fyldes efter hver 
tilendebragt Tur. 

Endelig be øgte jeg ogsaa den berømte Rigs
udstilling ved Wembley; men en Beskrivelse 
af denne overgaar langt mine fattige Evner, og 
Indtrykkenes Mangfoldighed var næsten uden 
Ende. Dog lykkedes det mig at faa et nogen
lunde flygtigt Indtryk af det meste. 

Man fik et godt Indblik af Forholdene i en 
Kulmine under et Besøg i en kun tig Kulmine 

paa Udstillingspladsen, samt af den i Ægypten 
nylig fundne Kong Tut' Grav med de deri 
fundne katte, hvoraf der var Kopi. Indholdet 
af Bygningerne for de forskellige Kolonier og 
·ærligt fra Indien, Canada, Australien og New
Zealand, var vidunderligt og udmærke-t anskue
liggjort i mange Enkeltheder. I flere Bygnin
ger, men ærlig i den canadiske og auslral ke
var de paagældende Landes aturskønheder
an kt1eliggjort ved store Panoramaer, elv

kønne Klippepartier med rigtige Vandfald var
frem tillede. I en Mejeriafdeling saas i et is
afkølet Gia skab en Ko i naturlig tørre] e af
Smør. Et andet led var Prinsen af Wales
til He t, fremstillet af mør. I Fotoramaer kun
de man i Ro og Mag sidde og nyde en Jern

ban€tur gennem Canada mukke Bjergegne
eller ew Zealands vidunderlige aturskønbc
der med Vulkaner og kogende Geysere i Virk
somhed, samt Folkelivet i di se afsidesliggende
Egne. I disse Fotoramaer var man forskaanet

for at læ e Forklaringen til Billederne, men
kunde nyde Billedet under en lang mundtlig
Forklaring.

In lhe empire building fandtes en Anskue
liggørelse af det engelske Empire paa en stor 
Montre, fremstillende hele J ordens Overflade 
med Havene, rigtigt Vand, hvorpaa Hundreder 
af smaa Dampere repræ enterede den engelske 
Handel flaade, saas i stadig Bevægelse fra Ver
densdel til Verdensdel. Det engelske Empire 
var an kueliggjort ved at oplyses indvendig fra. 

tørre Byer med dere Havneanlæg, og Slag
markerne i Frankrig, samt Bestigningen af 
Mont Evere t med Ek peditionens Rute og Lejr
plad er var ogsaa an kueliggjort ved Montre. 

En Seværdighed var ogsaa det kæmpemæs
sige tadion med en Uendelighed af Siddeplad-
er. Her var det, de canadiske Cowboys til 

Englænderne Skræk opførte deres Roughrid
ning, som hurtig blev forbudt. Det brogede 
Folkeliv af aa mange Folkeracer, saa at sige 
i en øddeskal, atte ogsaa sit imponerende 
Præg paa Udstillingen. [Folkeparken med en 
Uendelighed af •Forly oolser af enhver Art fik 

jeg ogsaa Lejlighed til at give en hurtig Gen
nemgang. 

De kæmpemæs ige Industri- og Maskinhal
ler indeholdt et Vidunder af tekni k Snille næ-
ten uden Begræn ning. I Ma kinhallen iagt

loge med særlig Interesse den i Lokomotiv

tidende Nr. 22, 1924 beskrevne dvikling af 
Lokomotivet gennem 99 Aar ved den originale 
Lokomotion r. 1 og den moderne Maskine -
th flying cotsman, som ud tilledes af London 

orth Eastern Railway. Endvidere udstillede 
London Midland & Scotish Railway et moder
ne Lokomotiv the Prince of Wales, en Type, 
hvoraf elskabet har 91 Lokomotiver. The 
Great Western Railway udstillede et Lokomotiv 
af en Type, som løber paa trækningen London 
Plymouth 2261/2 eng. miles = 364 km paa 4 
Timer uden planmæssig Standsning. Til Ved
ligeholdelse af Vakuum i Bremseledningen un
der Kør elen har denne Maskine en Vakuum
pumpe, hvis tempelstang føres af højre Kryds
hovedbolt. Den lille Ejektor er da udeladt, 
hvorimod den store Ejektor er bibeholdt til Op
sugning af Vakuum under Standsning. 

En i Anskueliggørelse og Virkemaade me
get gennemført Udstilling af Westinghouse au
tomatiske Br m e bør ogsaa nævnes. Her fand
tes endvidere en Udstilling af armløse Signaler, 
hvis stærke gennemtrængende Lys saa meget 
tiltalende ud inde i Bygningen, dog var man 
her af kaaren fra at iagttage Indflydelsen af 
stærk olskin og Kurveforhold. 

37 

Endelig havde man en god Lejlighed til paa 
en Udstilling af C. C. Wakefield & Co. mekani
ske og andre Smøreapparater, paa gennem
skaarne Modeller at iagttage Apparaternes Vir
kemaade. 

Den 16. August Kl. 11,00 Fm. paahegyndtes 
Hjemturen. Efter en god Frokost i mit boar
dinghou e fik jeg hos en policeman opgivet at 
Bus Nr. 25 vilde føre mig lige til Victoria Street 

tation. Fra Bus'ens øverste Dæk nød jeg den 
stærke Færdsel gennem City med Beundring 
over at vi i det hele taget gør god Fremgang 
gennem denne Trængsel, ikke uden Frygt for 
et Sammenstød hver Gang en snæver Passage 
mellem flere Køretøjer tages med uforsvarlig 
Speed, dog stedse med alle Hjul i Behold. Pas-
erede den kongelige Hestegardes Hovedkvarter, 

hvor 2 Gardister til Hest i fuld Puds holder 
Vagt - et flot Syn! Derpaa forbi det store Mo
nument til Minde om de i Krigen faldne Eng
lændere; her findes altid nedla:gt Masser af 
friske Blom ter. Fik det sidste Blik ud over 
Trafalgar quare med de 2 smukke Spring
vand og Lord elsons imponerende ejrssøjle. 
Her findes, dog lidt afsides, et stort smukt Me
morial i hvidt Marmor med en smuk Statue aI 
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'DANSK [QKOMOTIVliDENDE 
Miss Cåvell. Endelig svingede Bus'en ind for
an Victoria lreet Station, hvos Bus'er og Bi
ler syntes at danne en uigennemtrængelig 
Masse. Her blev jeg taaende et Øjeblik og tog 
Bestik for om muligt at slippe igennem med 
hele Lemmer. Mærkede at noget tog mig i Ar
men og med et »come right alouy« førte mig 
galant igennem hele Færd elen. Det var en 
policeman, ('liattten af for ham), om strak 
var klar over, at jeg var et udenlandsk Pjok, 
om trængte til hans Hjælp. 

Paa tationen fik jeg oply t, at Toget kulde 
afgaa j 3 Afdelinger fra Perron Nr. Gik 
ned langs lste Afdeling en Time før Afgang, 
men fandt alt optaget. Var dog heldig at faa 
en god PJad i det ·ordinære 1'og, g endelig gik 
det syd paa ud over Thems n, gen.nem outh
wark og ud over frodige bølgende Landskaber. 
hvor jeg bemærkede flere tor<' Humlehave!'. I 

ærheden af Dover kører man en Tid mellem 
Kanalens trandkant og li øje tojl Kalk. kræn
ter, meden den Iran ·lie Kyst skimte i en Af

. tand af ca. 40 km. Med en god Damper naa. 
Calais paa ca. 1 Time, og man modtage her 
af en kare meget paatrængende Dragere. 
Damperen lægger til lige foran tation bygnin
gen. Vecl Perronerne holdt 3 Tog med 'killo 
paamalede henhold vi Paris, Bryssel og Con-
tantinopel. Kl. 3 Em. fort alles mod Brys el, 

og jeg .saa til min Forundring, at 'Krigen. por 
med Undtagelse af enkelte Ruiner af nedskudlo 
Bygninger, næsten helt var ud lettede. 

I Bryssel var faa Timers Ophold; men da 
det var mørkt, aa jeg kun Banegaardens ret 
. mukke Omgivelser. Kl. 23,20 = J J ,20 Em. 
(her fortsætter Klokke lætlene lil 24) fortsaltes 
m d Forbindelsen fra London over Ostende, 
som var udgaaet fra London i 5 Afdelinger. 
I dejligt Maaneskin pa seredes Liege og Aachcn 
crennem til yneladende mukke Egne, om dog 
kun skimtedes svagt. Køln naaedes Kl. ca. 
G.00 Fm. og her var min før te Interesse natur
ligvis cl n berømte Domkirke, som ligger ligP
over for Banegaarden. Kirken er en evær
dighed af Hang, dog er Lyset meget afdæmpet
indvendig paa Grund af, at alle Vinduer bar
smukke Bill der af kulørt Gia.. En lille pad-
eretur til Rhinen blev der og aa Tid til .

Kl. 9,40 Fm. forts.alle med Toget over en 
imponerende Bro over Rhinen og derpaa op 
igennem del besatte Om1·aade, om frembød 
mukke Land kaber. Over O nabri.ick naaede, 

Hamburg Kl. ca. 6.00 Em. Efter en noget an
strængede Rej e paa ca. 2 Døgn ankom jeg til 
Aarhu den l . Augu t 1924 Kl: .00 Fm., man
ge interes ante Minder rigere, men dog meget 
tilfred med atter at føle mig hjemme under 
vore maa mere rolige Forhold. 

J. J. Nissen. 
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HOVEDBESTYRELSESMØDET 

28.-28. JANUAR 11125 

AJie var tilstede. 

JJ'Unkt 1 a. Meddelelser fra Formanden. 
Formanden gav Meddelel. e om Forhandlin

gerne angaaende Fripassagen, amt Sagens vi
dere Forløb. 

Ved Valget af Repræsentanter Lil den jæll.
fal terske ygeka. ·. e var Lokf. Frode iel en 
bleven genvalgt, Lokfb. Bendt en var bleve11 
Suppleant. ' 

Omtalt pørgsmaalet om d n Iorestaaende 
Ændring af Sygekassens 'tatuLter angaaendc 
Børnene Adgang Lil Sygekas en. 

Et , pørgsmaal om, at Sygeka en lod Pa
lienlerne behandle paa Polikliniken, be lullede 
det at fremdrage i Fællesudvalg t . 

Angaaend UddannelsesspørgsmaaJet forelaa 
nu Udka ·t til ny Ordre, samt Meddele! e om, at 
l<'orhandling om SpørgsmaaleL kunde vente. i en 
nær Fremtid. 

Til at indtræde i Eksamenskommi" ionen 
har Generaldirektoratet udpeget Ma kiningenior 
Ha vn..ing og Lokomotivfører Rich. Lillie. 

Til at gonnemgaa det foreliggende OrdreucJ
ka. L valgtes C. M. hristen en og E. Kulm. 

Refor rede Forhandlingen om Hog- og 
Dampplagen i Boulevardbanc-Tunollen. 

Angaacndc Forandringer ved cl 11 ny Op
holdsbygning i kern, er der ved f'orhandling 
mod Di triktschefeu opnaaet Enighed, om de af 
Foreningen foreslaaede Foran taltningcr. 

Om ��okaleforholdene i :Fredericia kan For
handling vente meget nart. 

Alle de fore laaede Forandring paa Loko. 
Litra H. er imødekommet og gennemført. 

Der vil paa Loko. i Kil. og i Ar. blive for<'
lagct .E or øg m cl nogle Vind uespudserc. 

For øget mod Varmeapparat for :Mad paa 
Loko. er afsluttet, og Apparatet godkendt. 

Der er fremsendt Anmodning om AnbriJ.1-
geJ. e af Bagsejl paa Loko. ved Depoterne i Ho., 

r. m. fl.
Der er an øgt om Anbringe! e af Vandaftap

ning ventiler paa Loko. nderlagerne i Henhold 
til nogle i Kh. forelagne For øg, der har vist 
ig tilfredsstillende. 

Da For øgene med Anbringe! e af en Damp
fløjte paa Loko. Litra H., der kunde høres af 
Togpersonalet, ikke er faldet tilfredsstillende ud, 
har man hensti Ilet, at der ælte Fart paa .focl
førel en af den gennemgaaende Bremse i Gods
togene. 

Man har fra Generaldirektoratet modtaget 
var paa Skr.i velsen angaaende de paatænkte 

Afskedigelser af Aspiranterne, Svaret er imøde
kommende, idet man dog gør opmærk om paa, 
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'DANSK[QKOMOTIV1iDENDE 

rtl man muligt ikke til tadigbed kan anvende 
dis e v�d .Lokomotivtjenesten. 

Man har an øgt om og faael gennemført · at 
Tiden for Paabegyndel en af Udbetaling af L�n
niog m. m. paa Gb. rykkes frem fra Kl. 11 ¼ 
Fm. til Kl. 9 Fm. 

Der er ført Forhandling med Generaldirek
Løren 01'.1 Forhøjelse af Rangergodlgørelsen, 
Generaldirektøren stillede ig afvisende men 
Forslaget vil blive forelagt for Ministeren� 

Formandens Meddelel er toge til Efterret
ning. 

Punkt 1 b. Meddelelser fra Hovedkassereren. 
Hovedkassereren fremlagde Regnskabsover

igt pr. 1. December 1924. Toges til Efterret-
11ing .. 

Pimkt 1 c. Meddelelser fra Udvalg og 
Repræsentanter. 

Formanden meddelte, at der forelaa Med
delelse om, at D. L. F. var oplaget i C. 0. I. 

Omtalte den angaaende Konjunkturtillægget 
indsendte krivelse, saml meddelte at der fore
laa Indbydelse til at deltage i en Drøftelse in
denfor C. 0. I om denne Sag og endvidere Ind
byde! e til at deltage i Forhandlingerne med 
Ministeriet den 30. Jan11ar. 

Til at deltage i disse Forhandlinger valgte 
Formanden. 

Formanden refererede Fællesudvalgets Ar
bejde; man havde bl. a. behandlet Spørgsmaalet 
om Retsordningen, der havde været nedsat et 
Udvalg til at behandle dette Spørgsmaal, Ud
valgel har afgivet Betænkning, pørgsmaalel 
vilde komme for paa før te :Møde. 

Stedtillægget havde ogsaa været Gen tand 
for Under øge! e, der er ikke Ud. igl tiJ Opryk
ninger, men derimod M11lighed for at et Par 
Byer vil gaa ned. 

Der er tilsendt Udvalget el Udkast til en 
ny Ordre angaaende Anciennitetsreglerne. 

Formanden havde hertil stillet et Par Æn
dringsforslag, nemlig angaaende Pladsbe ættel
ser ved Oprettelse af ny Togmaskindepoter og 
angaaende Ancienniteten ved Besættelse af 
Rangerpladser, med Henblik paa Sagen fra 
Løg11mkloster. 

Ændringerne tiltraadtes. 
Man har faael· Meddelelse om, at der kan 

ydes Fribefordring til Tandlægerejser. 

Punkt 3. Hovedkassens Budget for 1925. 

Hovedkassereren forelagde Forslag til Bud
get for Hovedkassen for 1925. 

Toges til Efterretning og gik til 2. Behand-
ling. 

Punkt 4. Dansk Lokomotiv Tidendes 
Budget for 1925. 

Redaktøren og Ek peditøren forelagde For
slag til Budget for Dansk Lokomotiv Tidende 
for 1925. 
. Toges til Efterretning og gik til 2. Behand

ling. 

Punkt 6. Ferie- og Rekreationshjemmet 
(Regn kab m. m.). 

H ?vedkassereren forelagde en Regnskabs
oversigt pr. 31. December 1924. 

. 0. M. Christensen redegjorde nærmere for
HJemmets Drift i 1924-. 

Man diskuterede Feriehjommets Forhold og 
enedes om al , ende tilbage til Sagen paa et 
senere Møde. 

Punkt 7. Delegeretmødet.

Det besluttede,s at afholde Delegeretmødet i 
Aarhus i sidste Halvdel af April d. A. Man 
gennemgik de Forslag, der forelaa til Kreds
generalforsamlingen og Delegeretmøde. 

Disse henlagdes Lil næste, Møde. 

Punkt 8. Rangermaskinespørgsmaalet. 

Forrnanden om talte Rangermaskinespørgs
maalets Forløb siden Mødet i Fredericia havde 
foretaget forskellige Under øgelser og Henven
delser angaaende denne ag. 

Der er indsendt Andragende til Gdir. an
gaaende Indførelse af 2 Mandsbetjening paa 
en Række Rangerlokomotiver. 

Toges til Efterretning. 

Punkt 9. Behandling af foreliggende Sager. 

. Boyesen omtalte en Sag angaaende on Lfb.
1 Herning, dor var afskediget. 

Hovedkassereren hen tillede til Kreds 2 at 
under øge agen nærmere. 

Boyesen henstillede, at man under øgte Mu
lighed�n af at. opnaa, at de Dage, der med
gaar til DelegeretmødeL, ikke medregnes i Per
missionsdagenes Antal. 

Henvi te til Fonetningsudvalget. 
. Lillelunet omtalte en ag angaaende Bereg-

111ng af Kørepenge for forsinkede Tog. 
Det vedtoges at forelægge det før t forekom

mende Tilfælde til Gclir. Afgørelse. 
ogle Tjenestetid sager fra Vejle og Varde 

amt pørg maalet om Forl:;eredelsestiderne for 
Loko Ljtra H., S. og R. henvistes til Tjeneste
tidsudvalget. 

E1� ag angaaende forhøjet altillæg samt 
et Uruformsspørgsmaal henvi tes til Forret
ningsudvalget. 
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K. Johansen.

LOKOMOTIVFØRERNES KREDS

BESTYRELSESMØDE 

28. JANUAR 1925 

Alle var til Stede. 

Punkt 1. Meddelelser fra Kredsformanden. 
Kredsformanden indJPdedo med Meddelelse 

om nogle Ændringer i Afdelingsbestyrelserne 
og omtalte dernæ. t at der var fremkommet 
Sk_rivelse fra Kø. Afd. om at faa anbragt Bag
'eJl paa nogle Lokomotiver. - Da der var saa-
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'DANSK }QKOMOTIV Ti DEN DE 
danne Forhold til lede at Ønsket maatte støt
tes, fremmes Sagen. - Der var fra Gb. Afd. 
fremsendt en Prate lskrivel e angaaende Fri
passagen og redegjorde nærmere for Sagen, 
der toges Lil Efterretning. - Der var til Gclir. 
afsendt krivelse angaaende Signalerne paa 
Kolding tation, endvidere en Skrivelse til Ged
ser angaaende et bestemt Forhold dersteds. 
Redegjorde nærmere for et Spørg maal i Ar. 
angaaende nogle Lokomotivføreres tjenstlige 
.I< orhold vedrørende Anbringelse i Tur. Det ved
toges at fremme Sagen. Endvidere behandle
des en Sag angaaende en Lokf. i Ms. vedrørende 
ham Forhold til Organisationen, og en ag, der 
var indanket af et Medlem angaaende Møde i 

ignalkommissionen. De af dette Medlem frem
satte Ønsker kunde ikke imødekommes. Der 
forelaa en krivelse fra Vm. angaaende et For
flytte! es ·pørgsmaal, og Kredsen maatte fast
holde it en Gang tagne Standpunkl. En Sag 
angaaende Rangertiderne i Ms. behandledes. 
Da der ingen Rangerkvitteringer forelaa for 
Overskridelsen af Tiderne, maatte agen hen
lægges. Endelig forelaa der en krivelse an
gaaende et ekskluderet Medlem. krivelsen be
svares, iøvrigt afventede Kredsen agens even
tuelle Behandling paa Generalforsamlingen. 

Kred formanden meddelte, at der var ind
kommet 3 Forslag til Kred generalfor amlingen 
eller til Delegeretmødet. 

Punkt 2. Kredskassereren gennemgik Regn
skabet I ar 1924 og fremsatte Forslag til 

Budget far 1925. 
Regnskabet var i Overen stemmelse med 

Budgettet, enkelte Po ter var over kredne, me
dens der paa andre Po ter var paret. Toge. 
til Efterretning. 

Budgetforslaget for 1925 behandledes der
næst, og med enkelte Ændringer vedtoges dette 
ved 1. Behandling. 

Punkt 3. Eventuelt. 
Kassereren gav herunder for kellige Oplys

ninger bl. a. angaaende nogle Restancer, som 
var berigtigel. 

C. M. C.

LOKOMOTIVFYRBØDERNES KREDS

BESTYRELSESMØDE 

28. JANUAR 1925 

Alle var mødt. 

Punkt 1. Meddelel er fra Kred far,nwnde11. 
En �ag fra Fa. om Tilladelse for de ældste 

Lokfb. til at køre om 2den Man<:l paa Ranger
ma kinerne. Efter Drøftelse med 3. Ek pedition 
kontor var agen gaaet til Di triktets Udtale} e 
En Del Forespørg ler fra Medlemmerne om Pla
cerina ved eventuel Forflyttelse var be. varet. 
Fra Kor ør Afdeling forelaa en ag angaaende 
Lokfh., om ønskede at lade sig forbigaa ved 
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Oprykning i Tur. Det overlades til Afdelingen. 
at træffe Bestemme! e. En Anmodning fra Ar. 
Afd. 38 om Afgørelse i et Anciennitetsspørgs
maal om Turbesættelse efter Anciennitet eller 
Ansættelsesdagen. Administrationen hævder i 
H&nhold til Ordre A. , at Turbesættel e sker 
efter Ansættelsesdagen. Kredsbe tyrelsen maa 
iastholde, at Turbesættelse . ker efter Persona
lets Anciennitetsrækkefølge. Da man -ikke har 
haft Tvivl pørgsmaal fra 1. og 3. Distrikt, er 
der rejst Krav om Ændring i Ordre A. 

Punkt 2. Forskellige ager. 
En ag fra Løgumklo ter, hvor den yngste 

Mand var beordret til Kørsel som Fører, var 
krævet ændret til at gælde for den ældste. En 
:Meddele) e fra Afdeling Bestyrelse Vm. angaa-
nde den Lokfb., som søgte Optage! es, meddel

tes, at Vedkommende skal betale del i Afde
lingens Love be lemte Ind kud og desuden Bi
drag til Rekreationshjemmet. 

Punkt 3. Regnskab for 19'24. 
Kred kassereren fremlagde Regn kabel for 

1924, hvoraf fremgik, at Budgettet vilde holde. 

JJunkt 4. Ji'orslag t-il Budget for 1925. 
Kredskassereren frem atte For lag til Bud

gel for 1925, delte vedtoges. 

Punkt 5. Eventuelt. 
En Henvendelse fra Lokfb. P. J. Petersen, 

Ar., om Foreningens Bistand om Tilladel e til 
at aflægge Lokoførerprøve for at kunne forrette 
Tjeneste paa Rangermaskine. I Henvende! en 
var henvist til vi se Forhold i Tyskland, da 
dis e·viste ig at være urigtige, afvistes agen. 

Nørgaard. 

JULETRÆS FESTER 

De københavnske Lokfrb. afholdt en vellyk
ket Juletræsfest den 10. Januar. Der var ca. 
200 Børn til tede og Festen var meget under
holdende saavel for Børn som for Voksne. For 
Børnene afsluttedes Festen Kl. 10 og de Voksne 
fortsatte til Kl. 3 Morgen. 

Struer AfdelingeT afholdt Juletræ og Bal 
den 10. Januar paa chous Hotel. Der var 
mange Børn til Stede, som morede sig fortræf
feligt. Lokp. Sangkor sang. Festen tuttede for 
Børnene Kl. 9½ og for de Voksne Kl. 3 Morgen, 
og alt forløb paa den fornøjehgste Maade. 

Randers Afdelinger afholdt den 11. Januar 
en meget vellykket Juletræsfe t med Bortlod
ning af en Dukke og et Tog. Børn og Voksne 
morede ig udmærket. Ved et fælles Kaffebord 
KL 11 havde flere Talere Ordet og der blev af
sunget et Par ange og Festens Forløb var 
præget af en udmærket temning. 

• 



'DANSK fQKOMOTIV1i DEN DE 
VALG AF DELEGEREDE 

Til de forestaaeude Kredsgeneralfor amlinger 
og Delegeretmødet vælger Afdelingerne følgende An
tal Delegerede: 

Københ. Gb. Afd. 
ø. 

Helsingør 
Roskilde 
Gedser 
Kalundborg 
Slagelse 
Korsør 
Nyborg 
Fredericia 
E:sbjerg 
Thisted 
Struer 
Viborg 
Frederikshavn 
Aalborg 
Randers 
Aarhus 
Skanderborg 
Vamdrup 
Brande 
Langaa 
Masnedsund 
Sønderborg 
Tønder 

r. 1 og 2 Lils. 373 Medl. 18 Dig.
5 og !\ - 55 4 
7 og 8 - 43 4 
9 og 10 - 45 4 

11 og l2 -- 45 4 
13 og l4 - 33 2 
15 og 16 - 63 It 
17 og l 8 - 83 1. 
19 og 20 - l40 !\ 
2 l og 22 - l56 6 
23 og 24 - 102 4 
25 og 27 - 24 2 
27 og 2 - ll5 4-
29 og 30 - 66 1. 
3l og 32 - 27 2 
33 og 34 - 66 4 
35 og 36 - 31 2 
37 og 3 - 204 JO 
39 og '•0 - 44- 4-
41 og 42 - (i '• 
43 og 44 - 39 2 
45 og 46 - 25 2 
47 og 48 - .!3 2 
49 og 50 - 31 2 
51 og 52 -_61 4 

1963 108 

Der vælges lige mange Delegerede fra .Lokomo
tivfører- som fra Lokomotivfyrbøder-Afdelingerne. 
Afdelingsformændene hedes senest 20. Marts til
stille Kontoret Meddelelse om, hvilke Medlemmer, 
der er valgt, for saa vidt saadan Meddele! e ikke 
allerede er tilgaaet. 

Svensk Voldgiftsdommer i visse tyske Jernbane

spørgsmaal. 

om bek�mdt blev en stor Del a,f de ty. ke 
.Jernbanemænd udvist af Ruhrdistriktet, da 
Franskmændene og Belgie-rne besalte det. Imid
lertid forblev dog nogle Jernbanemænd i det 
besatte Omraade, og da dette nu atter er røm
met, er der ned at en Kommi ion bestaaende af 
2 højere Embed mænd ved de tyske Statsbaner 
og 2 do. fra Be æltelsesmagterne Jernbanead
ministration. Kommis ionen har til Opgave at 
efterprøve de Forfremme] er og Lønforhøjelser. 
der er blevet tidligere tyske Jernbanemænd til 
Del. For aavidt Enighed ikke opnaas, af iges 
Kende] ·c af en Opmand. Efter Kommi ionens 
enstemmige Henvendelse til de sven ke tats
baner Generaldirektør, Hr. Granholm, er Over
direktør Yed idstnævnte Baner Hr. J. G. Flod'in 
udnævnt til Opmand. 
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Jernbanenettet i hele Verden. 

I it ummer for 14. ovember 19211 opgør 
»Railway Gazell • Jernbanenettet paa hele
Jorden til en Ud trækning af 1192550 Kilo
meter. De fordeler ig med 59 131 km paa
Amerika, 367 3 km i Europa, 125 439 km
Au tralien, 54 109 km i Afrika og 4-6 9 7 km
Asien.

Opgørelse af Jernbaneulykker i de forenede 

Stater. 

om Følge af Jernbaneulykker døde i de 
forenede taler i Amerika i Aaret 1922 6 325 
Pe-r oner, medens 134 871 saaredes. I 1923 
var Antallet af døde 7 3 5 Per oner og af saa
rede 171 712. 

Den materielle kade, der var en Følge af 
di e Jernbaneulykker, beløb ig i 1922 til 
�2 86 540 Dollar og i 1923 til 27 62ft 8 0 
Dollar. 

Landevejs-Bommene I 

Der er jo indgivet flere forskellige Forslag 
Lil forbedret Belysning o. . v. af Bommene; 
men vilde det ikke være meget praktisk at flytte 
dem 10-25 m bort fra Sporet. 

Med de gamle Hestkøretøjer kunde det til 
ød for vare , at Bommene var anbragte om 

de nu en Gang er; dels gik det først ud over 
Heslene og dels øger He tene altid at kaste 
ig til Siden. Med Biler er Forholdet et andet. 

idet det gaar før t ud over Pa agererne og 
Farten altid er sa.a tærk, at Bilen naar ben 
til poret. Ligger Bommene derimod et Stykke 
fra Sporet, vil Chaufføren altid blive opmærk-
om paa, hvor han er - eventuelt ved at køre 

igennem Bommen og derved dels at kunde 
brem e, del naa at kaste Bilen til Siden, hvor
ved de sørgelige Ulykker, som ved København 
og Ringkøbing antagelig kunde have været 
undgaaet. 

Sagen har ogsaa en anden ide: hidtil er 
det gaaet ud over Bilerne, men selv el 

tykke Legetøj som en Fordvogn har dog Ma
skindele, som anbragt paa rigtig Maade, kan 
løfte et Truckhjul over Skinnen, og en sværere 
Bil kan let gøre det. aa ogsaa fra Lokomotiv
per onalet ide maa det forlanges, at der gø
res all for at undgaa en aadan Mul'ighed. 

Der tænke her kun paa almindelige Lancle
vejsoverkør ler. I og ved Byer, hvor der er 
Bebyggelse, er der og a.a - som Regel - Be
tjening. 

V. G.

Færdselstorholdene. 

Af en udsendt Meddele! e fra Ministeriel 
fremgaar det, at der er sket en Omlægning af 
visse Sager fra Justit&ministeren til Ministe
ren for offentlige Arbejder. 

Det er pa.a Foranledning af Ministeren for 
offentlige Arbejder <lenne Omlægning finder 

ted. og det angaar Ruteautomobiler og for
kellige Foran taltninger ved Vejes Pasning, 

omhandlede i Færdselslovens Paragraffer 19 og 
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'DANSK .fQKOMOTIVT,DENDE 
21, og Veje, der i givet Tilfælde helt og holdent 
kan lukke for Automobiltrafik. (Motorloven 
§ 23.)

Grunden til, at disse ager nu overføres til
Ministeriet for offentlige Arbejder, er, at Vej
spørgsmaalene i Forvejen hører til dette Mi
nisterium, der for Tiden er ivrigt be kæftiget 
med Ruteautomobilspørg maalet. Det er der
for naturligt, at di e ager behandles i delte 
Ministerium. 

Ty_sk Lokomotiv-Dumping. 

En Del Privatbaner, der ønskede at anskaffe 
nye Lokomotiver, staar ove.rfor Spørgsmaalet 
om Køb af danske eller tyske Lokomotiver. En 
bestemt tysk Fabrik har i de id.ste Aar sat sine 
Priser ned fra 50 000 Kr. til 36 000 Kr. pr. 
Lokomotiv, og det er hævet over enhver Tvivl, 
at denne Fabrik, 1anset hvad del koster vil 
nedkæmpe Frich i Aarhus. 

Det er godtgjorl. at nævnte Fabrik ikke kan 
fremstille Lokomotiver til omtalte Pri , men 
sætter ca. 12 000 Kr. til pr. tk. 

Ved .en Forhandling, der fandt led den 
Januar mellem ·rra,fi"t-min · te�ei;i · ,o&_• en 

Række Privatbaner, drøftede� man: Muligheden 
af at bygge et tandardlokomotiv for Pri val
bane·r, hvorved Frichs kunde drive Udgifterne 
ned. 

Forskellige Baner be lullede ·ig til at ak
ceptere Frichs Tilbud. 

Derimod havde Hr. Pinholt, der repræsen
terede Varde- . ebel-Banen, ikke Forstaael
sen af den Betydning det havde at støtte den 
danske Fabrik. ...:_ Han var lige glad, og holdt 
paa det billige tyske Arbejde. 

Det· er muligt, at Folketingsmandeu kumle 
faa Øjnene op, naar Frich en kønne Dag 
maatte lukke, thi aa faar vi nok at vide, hvad 
Klokken er laaet - hvad Lokomotiverne ko
ster i Tyskland. 

Løs Krumtap. 

Ved Tog 71's Ankom t til Masnedø den 19. 
Januar viste det sig ved Eftersyn af Lokomo
tivet. at Lavtrykskrumtappen paa ven tre Driv
hjul sad løs; saaledes at. den var . gledet ca. 
15 mm ud. - Lokomotivet, Ltr. P 916, maatle 
køre tilbage til København om yg Maskine. 

Ventilering i Jernbanetuneiler. 

For at undgaa de betydelige lemper, ·om 
er forenede med Lokomotivernes Røgdannelse 
i Tunelier, har de amerikanske Jernbaner for-
ynet de længere Tuneiler med en ærlig Ven

tilation anordning. som trykker fri k Luft ind i 
Tunellerne. Manglen af en aadan Anordning 
hirlf"rer Aandedrætsbe værlighed�r navnlig 
for Personale paa langsomt gaaende Godstog. 

Trykluftbremsen. 

Ved Udgangen af 1924 var i Sverrig 19,471 
Godsvogne forsynet med Trykluftbremse re pek-
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live Ledning, hvilket udgør 1,7 af hele Sta
ten Jernbaners Vognpark. 

Det er Hensigten, at samtlige Vogne inden 
Udgangen af Aaret skal være monteret med 
Trykluftbrem e. Den 1. Januar manglede 1002 
Godsvogne at montere, og disse skal ind endes 
til Værkstederne med 162 a 172 pr. Maaned. 

Godstaksterne i Frankrig. 

Fra den 1. Januar d. A. er Godstaksterne 
i Frankrig atter forhøjet. Tillæget udgør nu 
190 pCt. Undtaget fra Forhøjelsen er Lev
nedsmidler. 

Amerikas Lokomotivmands Forbund. 

har i Sommer afholdt sin 3-aarige Kongres 
i Cleveland, Ohio. Der var mødt 415 Delegere
de for 87 000 Lokomotivmænd, deraf 6 342 i 
Kanada. - Kongre sen be kæftigede sig me l 
med de mange Institutioner. Organi ationen 
har faaet. En Enkepensionska se, som traad
te i Kraft den 1. · Januar 1923, har allerede 
udbetalt over O 000 Dollars til Enker. - For
bundet har sin egen Bank ·med en. indbelall 
Kapital paa 10 Millioner Dollars. Gennem den
ne Bank har Forbundet faaet tor Indflydel e 
over Empire Tru t Company i ew York, en 
mægtig Finan organisation. Endvidere har 
Forbundet oprettet et eget kooperativt Tru.-l 
Company i ew York. I de sidste 3 Aar har 
Forbundet faaet Kontrol over noget over 100 
Millioner Dollars. 

Motorvogne i Amerika. 

Den 1. Juli 1924 var der regi treret , 
15 552 077 Motorvogne i De forenede Stater. 
Dette er en Forøgelse siden det foregaaende Aar 
paa samme Tid af 2 549 650 Biler. Hver 6,o 
af De foren de taters Indbyggere har nu sin 
Bil. Mellem dis e findes de eleganteste Luk
susbiler i Verden til de mest tarvelige. - Det 
hævdes, at Flertalet af Automobilejerne er Ar
bejdere. 

De engelska Jernbaner. 

I Marts Maaned 1924 b skæftigede de engel
ske Jernbaner 700 573 Personer mod 681 7 i 
Marts 1923. Antallet pr. Marts 1924 fordeler 
sig paa fire Jernbanenet saaledes: London, Mid
land and Scotisb 274 523, London and ortb 
Eastern 207 520, Great Western 117 113 og 
Southern 70 4 4. - Af hele Antallet er 23 870 
Kvinder. 

Pristallet. 

Henimod Midten af Februar Maaned kom
mer det nye Pristal. Der er Sandsynlighed for, 
at dette vil vise en ret betydelig Stigning, men 
som bekendt skylder vi nogle Procent fra idste 
Pristal, hvorfor der næppe kan forventes e•1 
Forhøjelse af Dyrtidstillægget. Tjenestemæn
dene bør ikke regne med nogen Forbedring, og 
i bedste Fald vil det ikke blive med mere end 
en Portion. 
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'DANSK fQKOMOTIVliDENDE 

Synsprøve. 

I Henhold li! udsendt Meddelelse vil den 
almindelige ynsprøve, der· afholde hvert 5. 
Aar, blive afholdt indeværende Aar. Prøverne 
afhoide af de tilsyn førende Embedsmænd, 
cl. v. s. for vorl Vedkommende Ma kiningeniører
ved eklionerne.

Paa tyske Lokomotiver 

har man i den enere Tid et to lodr tle Plader 
anbragt foran og over Cylindrene, men paral 1 
. med di ·e Midtlinie. Mange har p-urgt om 
derc. Bf'lydning og denne maa da henføres Lil 
Spildedampen dstød i den lave korsten, som 
paa Gnmd af den mevre Pas age gennem Røg
kamm 1· og korslen faar en ret betydelig Ha
stighed. om ofte J'laar 100 -m pr. ek. .. • om 
Følge heraf op taar der et Overtryk påa det 
led i Røgkamret, hvor pildedamprøret ud

munder, og dette kan cfler,Belastningen variere 
fra 0,:2-0, kg/cm 2. M -d andre Ord: Maskinen 
arbf'jder med et Modtryk. 

"\fan for øgte derfor at nedsætte Udstødets 
Hastighed til 30-11-() Mf'ter pr. ek. ved bl. a. 
al give korstenen tørre Diameter og anJnagte 
samtidig pildedamprørets Munding tæt over 
Røgkamret Bund; For øg vi te. at Modtrykket 
nu laa omkring 0,05-0,25 kg/cm2 cl. v. , .. man 
opna<\edo en Økonomiforbedring paa 5--6 pCt. 

DC'r vi le sig dog . nart den Ulempe, at dm1, 
111rd forholdsvis ringe Hastighed ud lrømmen
<lP Rpildcdam11, slog ned naa Førerhusets Vin
duer· og van keliggjord dkig og ignalaflre. -
Iling. 

Derfor opi,lillede de mysli ke kæ11n . som 
fanger og tvinger cm Luft. trøm til at fare langs 
begge Kedlen,; Sider IH•n mod Førerhu. et, foran 
hvilket den tiger opefter og hindrer Rudemes 
Tildugning. 

Tyndere Plader til Yderklædning i Skibe. 

Ifølge • Daily 1 ews« fore 'laar de,r om Følgr 
af en forbedret Fremstilling. maade af blødt 
Slaal en ganske interessant Udvikling indenfor 
Skib bygningslekniken. 

Del ny taal har langt højero l�la licitels-
græn. end de Legeringer, der i Øje.blikket cm
\·ende · ved , kibsbyggeri, og Ford len skuldr 
derfor Ya•re, al de nye Plader til udenbord,· 
Klædningen kan gøres tyndere, uden at dere · 
Styrke af den Grund blive,1· ringere. 

, kib l bliver derfor lellere og kan befordre 
'tørre La 'l med amm )fa kinkraft. 

T. r. M.

43 

BYTNING 

En Lokomotivfører, om forretter Linietje
n l mellem Fredericia og Padborg øn ker al 
bylle med en Lokomotivfører paa et af de sjæl
landske Rangerdepoter, hel t Korsør eller Ros
kilde. _Billel mi:kt. »H. V.« modtager Bladets 
Kontor. 

TJL 
cBMSbI-5 

Orer/ørt fra D. . og M. F. til D. L. F.: 

I. Januar 1925: Lokfrb.-Aspr. P. H. Peter
s n og , . P. Chri ten en Aarhu . K. J. N. 
Rasmus. en. Aalborg . 

Loko,nofi'v/ørerkredsen. 
Kalundborg. Afd. Fmd. Adr. rette til: Jul: 

�ielsen, lagel evej 22. 

T,okomoti1:/11rbøderkred en: 

Københacn G. Kassererens Navn og .A:dr. 
l'ette til: K. Svendsen, I tedgade 79. 3. 

Falster Afd.: Nykøbing F'. Repræ entantens 
. Ta.vn og Adr. rette til: F. P. F. Lar en, Enig
hed vej 74. 

A"rhus. Kas ererens Navn og Adr. rettes 
til: H. P. hri. ten,;rn, De Mezasvej 5. 

/,angc,n_ Kas. f'te1·ens og Repræ.-enlantens 
:-larn og Adr. relle til: Kr. øndergaard. ko
legade. 

l·'r1r/f!Jffelse:

Lokomotivf-yr·høder N. C. ] lougrnann, SkaJt
drrborg. lil Herning under 17-1-25. 

Af,�kecl: 

Lokomolivfør r E. E. A. A. Pelch, Købe'.11-
havns Godsbanegaard. efter Ansøgning paa 
Grund af vagelighed med Pen ion fra 30-'J:-
25 (min. Af ked). 

A/gaaet ved Døden: 

Lokomotivfyrbøder H. Beng, Frederikshavn, 
_den 6-12-24. 
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I Veaterbrogade 63,, I H.i. af Dannebrogsgade. 
-�-

Dame--& Børnekonfektion

I
samt Kjoler 

Aarligt Udsalg. 
25-50 pCt. Rabat.

RATEBETALING. 

�ofomotiumrcnn. 
Jubilæumsmapper og Adresser 

leveres smukt og billigt. Prøver og 

Priøli,te vil være til Eftersyn hos 

d' Hrr. Afdelingsformænd ved stør-

re Depoter. 
Ærbodtgsl 

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

r:--•=-=-=••---· 
w Ore11ge- og Pigekonfektion. I 
W Eget Fabrikat. Altid billigst. W 
l

10 pCt. til Fu n ktio nærer. 
M

l I s t e d g a d e 8 4. M
M ,· Glenthøjs Eftf. M 
......... ··••--='• 

=Bemærk= 
LÆDER HANDELEN 
Ny Carlsbergvej 24 

Telf. V. 9422 x. Lars Mathie�en. 

Cigarforretningen 
6 Østerbrogade 6 

VIN - CIGARER - TOBAKKER 
Tlf. øh, o nti6 x. 

I Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 5. Februar. 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 
LOTHARDT DAHL. 

Vesterbrogade 11. Telefoner 3067 & 5605. Helgolandsgade 1, 

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

Vore Automobiler kører overall i Byen og Forslæder, 
Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

DANSK ANDELS LIVSFORSIKRINGSSELSKAB 

Te_qner alle Arter ., KOLDING HUS" 
Statstelf Nr. 2!1 

Livsforøikringer KOLDlNG Central • 300 
Oprettet 1898 

SPECIALITET. { Livstorsi�ng_ med Alderdomsforsørgelse.
· Kap1talfors1kr10g med Arverente. 

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

Sønder Boulevard 77 - Telefon 10354 

"Vesterhus" Herreekvipering - 29, Istedgade 29
Alt i Herrelingeri til Dagens billigste Priser. 
�tort Udvalg i Gummikravetøj. 

Jernbanefunktionærer 6 pCt. Rabat. 

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

Reparationer udføres paa eget Værksted. - 'J'elf. Vester 4:83 y. 

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20,
an befa ler alg med I. Kl.a Viktualier 
og Paal•g til d'Hrr. Jernbanemænd. 

Blomsterforretningen 

,,CANA" 
Ve aterfælledvej 67

Telefon Vester !1921 
Buketter, Kranse og Blomster altid billigst 

0 Amk. Gummivare 
l■lustrt Vestergade 3 lb�,a. B. 
loderspr,jler, Suitet1• l S,replejearlikler 

Ill. Prisliste mod ao Ørt i Prlmrk. 
DISIRIT IUPIDITIOR ♦ Tetr. BJ•• 1195 

Jernbaoemend 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. 10 Kr. 
inkl. Spande. Sendes 
overalt pr. Postopkræv
ning. Bestilling paa 
mindst 18 Pd. portofrit. 

Københavns Honninghus, Graabrødretorv 4, Kbhvn. K.
Tele{. 6024. Sllrsle og �ldsle SpeeialOrma, Grdl. 1829. 

DRIK URBAN ØL I NORD-JYLLAND

i original pasteuriseret Aftapning bedst 
og absolut holdbart. - Faas paa 1/i & ½ Fl. 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Redaktioa: Veeterbrogade 98 a 1, Kjøbenhavn B. 
Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Allouementøpriø: 6 Kr. aa.rlig. 

Te«H1 paa all11 Pnøtkaaterer i Skadi11niea. 

Annenc.--Expedition 
Ny Vestergade 7 8, København B. 

Telefon Central 14613. 
Kontortid Kl. 10-4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Fa lkoneralle 11. 
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