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,,DE FAAR JO ALTING"
Det gaiar som en r d Traad gennem
UditaleJ.ser fra aJ1idre Jernbanemænd, n�ar
Talen folder piaia Forbedring af Livrs'V.il
kaaJ' ne for Tjenestemænd, ait Lokomo1biv
mændene faar aa giodlt , o:m a.,lt, h viaJd de
peger paa. aadanne Udtalel�er skal natur
ligvis ikke opfattes saa bogstaveligt som d1::
er 1sa1gt, men de er betegnende
• for den Op
faittelise, der r roo<lende blandt •andre Tje
ne temænid angaa
, erule Lokomotri.vmændes
Forhold i det hele taget og ,·kal vel om
aia
0
opfaJt,t
om en 'Dilkendegivelse aif, ,ait de
:8orlhold, 'hrnnmder vi arbejder, er i høje
re Gm<l tilfred:=:strllende, erul det alminde
lig kan ge ait v1; 1 Tiliældet. Det er
egenrU.ig rnærkeli0t at e,. at, meden vi,
uden ,ait e bil h jre eller ven tre, søger at
ua,a rnoig:le a.f vor , efter vort køn, rriime
lige Kray ført igennem, følges vor Færd
med a, gtsomme Øjn· af <le andre Tjeneste
mæml, ja. man unt.1� r igend ikke for lig€
fr,e,m at være med ,rirkende bil, at vi kan
oprnaa et uheldigt R ultat a1f vore ntrengel r.
Xiaar noget saia{lant kan ke, kunde det
næ ten e ud om, at man fra anden Side
havde den Opfo.1t,tel e, ait vri. gerne kunde f,aa
mere end vi, e.f.ter deres køn, kunde til
komme, hvilket -~elvf lg lig bør forhindres.
Det er jo ilde nogøt nyt, ait Lokomotiv
mænd ne bl-a.m:Lt Jernbanemænd taar ligeom i C:( leret. Vi hører ikke med til Tra
fiken, vi er 'Saadan 1i 0e�om anden Grads
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Jernbanemænd, end kønt vi dog ogsaa er
af nogen Betydning for Driften, det er ikke
os, der har Pa,pirerne i Hænde paa Gods,
\ · ogne o. dsl., det er ikke os, der leder, til
nengæld arbejder vi i Reglen bravt, og da
,·ort Arbejde nu kun b staar i at lukke
Regula;toren op og 'i, e ud ,aid Strælrnlin
gen, s efiler eller hører efter Siignialer o 0
fyre lidt, saa er vort Arbejde for saa. vidt
ikke berettiget til at komme i Kla,s e med
de fo1�skellige Menn ker, som har et stør
re eller mindre »KonitJor«arbejde, •om end
•
hele »Kontoret« med alle dets Rekvi'Si.ter
oftie lm,n opbeV1ares ri en J,a,•kke- eller Frak
ke1omme. Det er ikke nogøt nyt, ait der ses
kc ,nt hen til Lokomotivrmændene ,atf •andre
Jernba'Il mænd, det gentager sig overalt i
alle Lande, og har endog givøt ,sig •aa
darrne d l1ag, man ikke skulde have tænkt
erede .Jernbane
sii. 0 muligt blandt o:rigani
•
mænd, •om lti.g frem 0it :moclarbej-de strej
k nde LokornoitivrnænJd Interesser. Vi vil
I
.a�tage, at DJoget soodant il{lke i Fremtiden
vri.l f'inde ted, og •at Lokomotivmændene,
hvi,s de skulde -finde det nødv ndigt ait gri
be tU kraiitigere Midler, for at gennemføre
et berettigøt Kr,av, om jo altid er »Sær
krav«. i ihvert Fald kian _pa,aregne n nev
hal Ho1dning og uhindret af andre Jern
banemænd oipgøre deres Mellemværende
m cl A rbejclisgri.veren.
om agt, det er ikke os, der har Kon
torarbejdet, det er heller ikke o s, der »fø
r r« Toget, vi før r kun Lokomotivet, til
Gen :=° æld har vi den .Ære, naar der hænder
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noget alvor11gt, at se et eller ·andøt af vore
Medlemmer som Hiovedipei,son i A.fifæren,
saa søges der i Reglen ikke blandt de kon
torførende, saa flintder mian ·sitr,aks den lo
k!omotivførentde PeriS"on. Saiadan 1 er det jo,
men vii •ser j,o og a,a paa .Sagen ooa ensi
dåg.t, som kun Lok1omoitivmænd kiain, vi har
jo ikke det ,SJtore Overblik, , o,m vore Meda
1 nsaitte har, ,speoielt niaiar det g�lider For
hold vedrørendeLokomotivmænd, de andre.:3
mere a1sidige Uddmmelsie gli ver dem et fri
ere !Skøn en istørre F,orsitaae ,l1se iaf, hvorle
des F1orholidene ti. V1 i1·ke· l1g.heden er, ()lg der
for og�aia en bedre Inidslig;t i B d0m�1el,s-e
a;f Lo'komoit:ivmændene Ka,ar og Kr,ax. \'i
er ,pa1a den aJ1den wde ,saa. ensid1g uddiannet, 1Sa1aledes ,rut vti. ef.tei,ha.anden tir kiommct
ti'l 1ait s·e helit ,sikævøj,eit pa,a Tiingene, vi har
ingen FIOl� taaie·Ji ·e af de arndre Tjenesite
mænd!s Ger'11ll.ng og k,an af den Grund ikike
rigtigt vurdere vort Arbejde og , taar altid
i den ubelha.gelige Fiare ait foomme til ,at
-overvm�dere 0 s. Det 'har vli. jo .før iiaiae. t ,at
viide, hvorror vii maa være meigeit kli,bi ke.
For Lokomotivmænd ,gæ1der det gamle
O1,d ti.ikke, ,rut iden ved he<li t, hVlor Skoen
trykker, som har den paa, nej, der er det
de andre, som ved Besked. Skulde man
komme iior 8lmde, ·at f. remsætte en Udbalel1se om, ait den paiagæ1dende, som i:kike er
LokomotiV1mand, ·sku1de prøve L'okomoti-v
mandens Gernång en Tid for iaJt ,se og lære,
,
hvorledes F1orbio'lidene
er under Udførel'sen
af Arbejdet, fo,a mian som Slviar, :mej! Vor
herre beViares, ,sa;a vilde jeig niaJtur-ligviis bli
ve 1lige saia e111sidig :som Dem«. Døt gæ1der
derfor om rut beV1are den med ,al ·anden Tje
neetemanidsgernång -følgende uhyre Overle
ig,enhed, og ikke komme Saigen pa:a saa nær
Hold,. ,a,t Bedømmelsen, den >>l'igtige« Be
dømmelse, skulde blive paavi1"ket og som
Folge derwf svigte.
Derfor har
• vi Lokomobivmænd i Kraft
a<l: vior ernsidåge Uddannelse 111filloldt os fra
al Krl!niik af v,ore •Med,an,s-aJttes Kriav, rordi
vi har kønnet som s,aia, rut de Mænd, der
1 der du· soo Organlisationer, paa furitrinllig
Miaade va, retager de Interesser, de er sat
bil ·a.t vogite. 1818Ja �ortrinl,ig, rut de endog, for1

.

.

1

.

.

mellltlig ru.il Tav71 lior disse, ik,an fo.a Tid til
,a.t være medvii.rkende itil ,aJt s1Lrua rore Øn
sker ned, !hv;orvecl Bekos,trningen, som hviis
b,e,gge Dele skulde ,gennemføres, ikke blii
ver s. ,aa •st:or. Mian ,skulde dog e:llers mene,
ihvi 1 ikke noget :saa;dant ,skulde være det
ans;porende, a,t det kunde hav-e været rig
tigere iait vi i, Fred 'havde fruaeit Lov til aJt
01,dne VIOre ISa;ger med rnr ArbejdJSgiver som de :Baia.r Lov i Fred a,t varetage dere.s
Sager.
i r f.a1aet, næVlles
Blandit de Tling, ,�i ha
r
ogsaia de lf: ems1lmdite 'Slignaler, , om Inid!fø
reilsen af disse i ølkionomisk Henæeri.de
ha,vde nog,en :som he1st Betydning for Lo
ikornotivmændene. Vti. skial
" saaunænd væl·e
blandt de føiiste der i11d1'Ømmer de frem
skudite Siignaile1� ,s�ore Betydni'l11g for Lo
lromotivirnændene, men v,i v1il dog gerne
saimtidi:g pege paa, iat 1S1ta.tsb,anernes Inttir
es•se i disse Signaler er mti.næt lige saia
st, or, speeielit hviad iang,a,ar den økiooomi1ske
Side af ,Sa;gen, og lwaid angiaiar Toge11es
større Præ,cl1sion - og forøvrlg-t vilde
Staibsbanerne nok •en kønne Dag
, have fun
i
det det betiimel.:iigti •at indføre demrn For-an
staltning, selv om Lokomoti�ændene ikke
ha,�de presset •saa ,stærfot 1piaa. - Men na
budigvis, V1i ha.r pegeit .paa det. Slbaitshaner
ne her i Dall!madc er �or -sa:a Viidt bare bag
eifter andre Liande, men de !fremskudte S'i-g
naler fylder itktke noget i Loik!omoitivmæn
denes Lommer.
Ja, viiet ha.r vi iiaaiet, -ailit hV1ad vi peger
ipaia., ,S1pecielt efter at V'i. ihiar faiaeit Friis
Skotte rtril Trf.uk!minilster. Det var da eit Held,
'3!t vi fiik en trafri.udd-anneit Miand pa1a den
Post, selv om det meste af Uddannelsen er
foregaaet paa et Godskontor, derved
fik vi netop en af de Mænd, der har
den aller bedste Forudsætning for at
kunne skønne om, hvorvidt Lokomotiv
mændenes Krav bmide bønhøres eller ·1k1ke.
Og det har jo ogsa1a vi,st sig, rut neito,,p den
ne Mii.nist, er i udpræget G:riaid hiar for,staaet
,a;t ,slaa Bom for de Særikrav, som Loiko
moti.vmællldene er de eneste, der 1k!an ,s,tii,lle.
Det ftJk: vi j,o tydelig1t a.t Vlide ved den lli.lle
Preeseilm,mpaignre, vi havde efter Ministe1
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ren Afvi ning a
, f Kravei m I• rfremmel
se af vore rangerende Loko
, m0 tivfyrbøde
re. D t er jo uomtvi t ligt, at et Krav fra
vor Organisaition - , om i Pa1,anthe be
;mær,ket er den eneste, der sitiHer K1�v -paa
Lokomotivmændenes Vegne - altid blli.ver
et Særkrav, med·ens et gan ke til varende,
maai k 1ikke aa berettiget Krav for en an
den Gr.uppe Tjenestemænd, il1 {l!rn er mit
tc,t af det uhyggel,ige Ord ærkrav men
bør ifremm ruf Hen yn itil tat hanerne.
Ve og Vel - o•g særlia
, nu, efter Statsba
nelovene Gennemfør.el e, lwor det drejer
sig om at faa alle Tjenestemænd til merl
Iver og Interesse at køtte ,sin Gernina.
Vi faa.r alt aa ikke alt, rhvad vi ønsker, og
hvis nogen bar været ruf den Mening, kan
vi berolige dem med d n trø terige Oplys
ning, at nu, efter at vor øverste Overord
nede, Ministeren, er en af J rnban taten'
fo1henværend Tjene t mænd, en TraJik
mand, faar vi end ikke, hvad vii med Ret
og Rimeliglhed kan 'forlange, naturligvis
fordi Ministeren ved bedre hvad der tjener
, tat banernes Intere se end vi, og .fordi
det gaar godt om det craar. A k ja, vist
gaar d t aodt endnu, men man kan da al
drug vide, om ikke oo-saa di e Tjene te
mænd kunde faa d re Arbejd ly t væk
k t, 'hvilket vel og aa maa være i Strid
med tatsbanernes Int re r. Vi kan ikkr
ving os op til at sige: i høj Grad i trii!
med Stat banerne Intere er, fordi det er
lcun R.angerførere der tales om, og de hø
rer nu en Gang ikke til den Afdelina, der
har Ordet. Vi kan ikke finde paa at sige,
hvad en Trafikmand aigde til os forleden
Dag, efter at han var bleven bekendt med
l ormeringsloven og dens For lag om
Kontrollører; han sagde nemlia: »Ja, man
kan da , at det gaml Ord om, at Blodet
er aldrig aa tyndt, det er dog tykkere end
Vand, er sandt og gyldigt den Da.g i Dag.
- Di e Ord kulde jo ikke ,o-erne bruges
i den Sammenhæng, og vi vil vær e blandt
de sid· te til at benægte, at de aaimle Assi
stenters Avancementsforhold er daarlige.
Det er derfor ikke underligt at høre saa
danne Tanker frem at, og Lokomotivmæn-
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den for taar dem aa m-get b dr ftel'
den hen yn Iø�e Behandling, vi var Gentand for fra. Mini teren
ide a,fvigt Efteraar v-d Bel.handlingen af vor ag an
o-aaende Range11førerne.
Den
ang manglede F I) r taael en,
Hen ynet og Retfærdigihed san en totalt,
der var kun Betegnelsen Særkrav tilover··.
- Nu maa vore Krav ogsaa indranger "'
paa almindelig Vis, der er jo øgt »Fri
Banec:, der for Q!J) med R tfærdighedens
ignalv�nger, 'hvilket er det ene te vi har
Brug for. Og vi skulde ikke haabe, at det
var nødvendigt, at øge efter Retfærdig
hed nu.
Jej denne &mukke Egenskab kulde der
vel ikke , øg .fo1�gæves efter, nu vi lever
under et , cialdemokrati k Mini terium,
som vel bedre end noget andet Mini terium
skuld kunne for taa Kr,av, om 1·ej es af
underordnede Tjenestemænd, g endnu
bedre na.ar d n an&varHge Led lse Sliger
g·od for en For'bedring.
j, vi faar aamænd ikke alting, tvært
im ucl, vi �aar aldrig noget, og faar vi en
delig noget, er der gaa.et en langvaricr
Kairrupagne forud, som f. Ek . i 'Sipørgs
maalet om Ranaeriørerne - hvor vi endnu
intet har faaet.
D t kal være r,igtig•t galt, inden det
bliver godt iger man, og vi har for Ti
den Føle] en aif, a.t det er ved at være ri"
tigt galt, men aa vil man faa at e, om
-i all gode tykker, at det gode, d t rig
tige jr-r allig vel tilsid t.
i
Men det betyder i k
1 ke, a.t vi faar alting
det betyder kun ejr for t berettiget o.g
rimeligt Krav.

..

KONJUNKTURTILLÆGET
Tj ne temænd ne har ved B handlin
g n af det a:f Finan minister Bram næ.
frem atte Forslag om Konjunkturtillæg
haft Lejlighed til a.t ,f ølge de for kelligrJ
Partier Holdning overfor Fo
' rsla 0et, og
man vil have set, at Ven tre ab olut ikke
vil være med til at give Tj ne temændene
noget - naturligvis af Hensyn til den be-
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trængte tat ka e. De frikon rvativ vil
vær med til en Forbedring af Konjunk
turtill get, derirn d iikke af tedtillæget,
og de ca. 2¼ Mill. Kr., der pare herved,
vil de anvende til (! n Forb dring af de høje
.re lønnede 'I jene temænd Konjunkturtil
læg. Det er i Grunden inl re sant at e
d tte Partis Krum pring ,hver GaJ1 rr Tje
ne ternændenes Lønning forhold er ,pao
Dagsordenen, de er altid aa uheldige, at
dere varme Intere ;:-,·e 0iver sig t for T;je
ne temændene kedeligt d lag derved, at
de faar mindre end hvi · de valgte at følge
d n a,f Regering n an Vi te Vej. D nn ·
Gang kulde de ihoj t lønn ,ae have et til
trængt Tillæg, og det kuld cl' lavest lon
n ,d betale, og da dl,• ikk k1unde faa, dere.
[• or lag vedtaget, endte d L m cl at Land tinget, efter at Regerin ° for lag<:t var ved
taget i Folketinget, udst mte Forslag t om
Forbedring af t dtill g t. Herved for
ringedes det frem atte For lag betydeligt
for de Tjenestem nds
dkommende, der
faa.r tedtillæg og for den 'rupipe Tjenetemænd, der vilde have faaet den ny
tedtillægssats, og det ene te, der opnaaede var, at Statska n blev pa,r t for en
dgift rpaa 2,6 Mill. Kr., og at Tj nestc
mænd ne blev nydt og na IT •t for •n For
b dring, de, eft r at der var truff t OvI'r
enskorn t med Rø0ering n, maatte antage,
de til syvende og id t vild (' faa - trod.
.,
alle det frikon ervative l arli Manovrer.
er man 'hen jJaa del Spil, der for 'li
den drives i Rig dagen, er let ud til, at
Landstinget vil til at pille n dominerenu'
Rolle overfor Folk l'ting p l; den rn e Dag
gennemtvinger d Ltl' Ting, at 7 Million ,.

mer tilfred tillende rdning, aa det id
te rd er antagelig ikke agt i d n ag.
lh rom alling r, man maa om Tje
nest mand harme. over d n Maade, hvor
_paa d( r pille Bold med vore øl onomi ke
Forhold, thi for t 1har ri jen temænden•J
ved]; onhandlingen1c•, lrakt ig aa vidt det
var muligt for al 11na, I'n ver nskom t
med Recrering f' n, ug ·aa ·kal Rig da 0en, i
dctt 'lilfælde d t kon ervativ Parti, for
kludre 0" ødelæg0e det opnaa de Result!1t
af Hen yn til de over rdned Tjene te
mænd, om end Ile" v d 'krivel e til E inan mini - t p r n udtrykkelig har udtalt at del
er dere ',n, k at Rcg rin"en Fors]a,r
"cnn 1nl'ør'l:'l.
Dr k 0 mmcncl(' Da"e vil imidlertid brin
rre en Lø ning _paa ' pør cr maalet, og vi vil
'
ha11b •, al de 2,6 Mill. Kr. bliver bevilget
til Tjene .;terne-' ndcn (', thi der r haardt
Brug f nr dem.
\

NORMERIN6SLOVEN M. M.
1 m
M d ærlig fotere e og pmæ1kso
hed \har Lokomotivper, onal0t studeret
r ormeringsloven for 1925-26.
De fl te af o ihavde j haabet, at ogaa V ri ·I uld, va'rr m l •d i de indeholdte
:Bor:,: J,aa om For l 'remm 1�, ('r. .B-0r efter of
.fcntli{J'
dtaJ l' I er ruf Tra�ih.,ministeren
,..
havd man vC I kunnet v nitc, at i alle 'l'il
fælde nkeltc af de meget omtalte Ranger
ma kiner var ble-ven tomand betjente, aa
ledo at nogle < f cl Lokomotivfyrbødere,
d r cl n :.;id te halve n C Aar har forret
tet Lok rnotivfor rtjenc te ,paa Rangerma,.kinerne for Lokomot1frlfyrbøderløn va1·
bleven f rfr mm t.
Men om b k ndt ind hold r ormering lovif r l,a"' t ikk por i Retll'ing af en
'
Forbedl °in" for di<; se O'aml L lom 0 tivfyr
boder , endda det er en "ammel uretfær
dig Kend gerning. at der er ca. 200 vakan
t Plad er om Lokomotivforer l' I aa d n
mand b tjente Ran crerma:21kincr.
.\.t vor ær de Hedakt ur i ·il K.ommen
ltu· til nærnt Lovfor. la"' i D. L. 'J' .. Nr. 6,
er ret karp, og mener, at der nu rner end

.
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Kr. kal aenindJ'ør ,. paa Finan loYen en
anden Dag stryger de en B evillin" til Tje
ne temt ndene paa 2,6 Mill. Kr.
Hvad Regerin °en vil for ta,� jer i den
ne van kelige ituation er jo ikke crodt al
vide, men Forslaget an cr aaende Konjunk
tur- og Sledtillæg kal jo paany be·handle
i Folketinget.
i er bek ndt med, at der
i det Øjeblik, di e Lini L'r krive , føre
Forhandlinger paa Rirr dac0r •n for at faa
-gennemført en rdning, forhaa.b ntlig en

'
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ren, nog t, der hedder In :struk for Ran
crerin , og indtil Da:to er ,al Ra�1gera.rbejde
bleven forceret i en aadan J rad, at ,saa
frernt dette In truk kal ov r'hold e~, kaJ1
Togene ikke oprangere rettidrig.
"
ng,aaende de ud endte Proklamaitio
ner til Per onalet, om at v C '.\re medvirken
de til at kaffe Balance, da lhar vi vist alle
gjort o bekendt med di e og uden Inter
e� e er nrovnte krivel e ifoke, uagtet Gu
derne kal vide, .at i -alle 'I ilfælde Ranger
forerne ipaa <le tore Ranger1plaid er saave, l
at om Dag tager sin Part wi læbet.
'l'rafilanini ster.en og Regeringen be tem
mcr herefter elv, om Vli om ,hidtil s'kal
vær foteres eret i Togenes rebtidig Af
gang. Fmeløbig venter ·auntJ.ige Afde
lingsformænd kun paa nærmere Ordre fra
Hovedb tyrelsen ,angaaende Overholdelse
af nævnte In truki s. Lw1·ig,t maa det kom
mende Delegeretmøde ta.cre tming -til Mi
ni terens afvi ende Holdning.
B. 34.

nogen inde vil blive Brug for Organi a
tionf' n Kraft er ikkert fold tænclig rigticr.
For efter dette er d t j en uomst11 delicr
Kendsgerning, at hvad d r er Ret for den
ene Kategori gælder ikke, naar Talen er
om Lokomotivper onalct daarligc Avan
cement forhold. aa hedder det smukt, det
craar crodt, om det ·craar. likke for at for
rincre andre Medan atto� An var og ·Ar
bejde '(ethvert Arbejd er ·n Løn værd),
mon ik<ke L�komotivforeren og den Ldko
moth-,fyrbøder, der A ar efter A ar har for
rettet Førertjeneste paa en Ran cre,ma kine,
amifundsmæs igt et kunde tilkomme at
blive taget i Betragtning, naar der som i
Normeringslovforsla<Yct er Tale om højer
kvaHficerct Ansvar ng Arbejde. Lig sa'l.
hvad angaar ·d-en lang<:i E orfr mmel• estje
ne teald r, rnaaske 16-1 Aars Ancienni
tet ikke gælder, naa1· cl t kun er en rt
Lokomotivfyrbøder det drejer ig om?
Efter de Forhandlinger, der har været
ført med saavel Adminli traitionen om
Trafikmini teren, ved vi, -at ad Fonhand
Hngens Vej kommer vi i1l kc til FoMtaael;;e
om en retfærdig Løsning ,paa Rangerma
•
,·kines,pørgsmaalet, man faar uvlillrna,rlig
lndtryk af, at særlig Traifik niniJ ·teren er
Lokomotivper onal t aa ugun�tig tffillt,
at saafremt vi ikk ka tør al 'J'ole11ance
"'
over Bord og gør karp Front mod denne
Mand, er det kun et 'lid pørcr maal, naac
vi k.al til rut bede om n:cl :kyldnling for vol'
Ek i ten .
lle ved vi nu, n;t elv o:m vor
Krav aldriO' er saa r tfærdig, bliv<:ir de
brutalt afvii t. Det gælder Tjene tetidspørcr ma.alet, Rangcrma l-ine pørgi maalct om alt andet. id -Lnævnte a,..er er der
nart agt forhandlet nok om.
Men maa ke den Dacr kommer, <Cla del
bliver Modparten, d r kommer til os. End
nu hævder vor Organi a.tion it o,ode Re
nom6, og elv om vi kun er en lille Kl-at
Mennesker, skal vi v,idc at hævde og vær
ne om de Rettigheder, vi ,. ) m Lokomotiv
mænd har. J g tænrkei· i d nn :B orhin
clel e paa Ra11gerarbejdet paa d omtaJt
Rangerrna kiner, der er jo, om Org. :Bor
verfor Maskindirektørnan
, d nævnte

..

RANGERMASKINERNES
BETJENINGI

a.ar man i Lol\wimo,f;i.v rDidendc foa den
20. Mai d. A. 1 · er om de førte :@orhand1,increr med M kindireJktøren angaaende
to Mand Betjening .af en R klke nærmere
motiivierede Rangenma.ekiner, skulde man
virkelig ikke tro, at vi kriver Anno 1925.
Den Tone og manglende F r taael e ruf det
omhandlede Emne, om Protokollen udvier, kal vi mange Aar tilbage for at finde.
Mon Ledel en af tatsbanerne vi1�kelig i!-Oke
er bekendt med, hvilket .\.rbejclc og paa
hvilken Maade rbejdet foregaar paa de
enmand betjente }/angerma kiner? Man
k rnmer uvilkaarlig til ait tvtivle derom,
nn,ar man for EkJSempel dt r Protokollen,
!ros r M�kti.ndirekt r n
v,ar ang1aaencle
muli()'e, lndruktioner af Ra.ng rførcrnes
Overh ldelise af O1,dr, r ocr B temmel er.
Hvi di , e Ordrer blev <incbkæripet og vir
keli.<Y hlev efiterkommct, �om de ·L ulde, da
ilde Rangeringen i hv rt Fald paa de· bor tationer være umulig, det vilde væ97
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Han,.,o -erførercn i do normerede "i TimC r,
maa SIkærpe in(' & 11 i-er og Sli11 Agtpaa 0o-i
vcnhed -llil de,t yder ste, hvis alt eller s stkal
g.aa ve I, de1�til kommer det ren,t lege,rnho-c
e,
_\_rbejde vied Pa1.;ning af M a .]{iinen o. IS. v.
P,a.a di&,�e Plad er er Ordrer og Be· -~
t m
melser og ;:aa s aa godt g.om su-spenderCcle .
MaskinC rne :, Forbrug er jævnlig 7 Kubtk
rneter ,r and i hver V a,gt. E)fter -d"JSSe Ture
konm1er og$ aa. He8!khi,oncn, QO' man maa benytte so
t r 8 te Par.ten ,af .i:;•in Friitid til at
hvile ud for UJt være udru tet til at ta0o-e
den nrosite Tørn.
Vi er mange her i Aarhus , der nu har
ucliø1,t det Arbejde i 6 Aar og derover. I
' skyd
di e 6 A.aJ.· er der forgaaet en :Bm
ning, baa:de Jwad Arbejde og Lønning an
gaar. Be1,3kænin,c:rcn af Vl()re Sportler var et
Mi ,greb fra 1Sp-areudvalo-ets Side, som
• hax
m·,r•rlrncle.s føleligt. Kian det da undre, at
vi føler o-s ul!ilbørliO't behandlede, efter at
" sværere og mere
Arbe jde1t · tadig bliver
·"'
enerverende.
.,
s a.tion$ LedeL'c
Dette ihar vor Oro-ani
0
fors.taaet og handlet derefter ved rut forsøge at faa di ·s e Menn c-sker forfremmet tii
Lokomotivførere, for dog i nogen Gra,d at
faa Betaling for det to Mand s A1<bejde, der
... bli. ver udført.
faJldisk
I
' ilbrugc for Aarhus Depotets Vedkom
\
mendC er da 4. Havns Maskine.
Denne
M asldne har i 8Jarevi trængt til forøgCt
Bøtjenino-. Fra A r. H. og sa.a langt ,som
..,
"'
Q
'-'J}0rene if!',aar, Cn
' tneikning, der paiSEerCIS
mange Gandc ·dagHg, Cr der 7 offentldge
Overk IJr ler f0 ruden et tal af Indkørs1er
I r fra Fabrikker og kure. Pa . ..1.
og TTdkørse
disse ,offentlige Overkørs ler er der stid n
Oliomøllen ,i yd.havnen igen er kommen i
Ganoen kollosal Trafik af Bilf) r, Cyi lder
0
•Og H ·s teikøre<tøjer, ja vel til 'Tuder større
end •i nordre Havn, hvor der forlænoc:,St er
to Mand paa. Ma�kinC11. sa,a det er m ('d
god Grund, at vor H ( I v(' dbestyre! e neto'P
for denne Mafl.kiine har .,
�øgt Betjeningen
udvidet til to 1fand.
Af Protokollen kan man i det 11ele •t,agCt
s e, at diSSe F,orhandlinger ikke foregaar
·paa samme Maade, som hvis -det h,avde væ-

rl • en Kalamil (,,t, om vilde bevirk(' For
"' der skuldC rangcrec:;
sinke!sc af de '100-,
0
færdig og mange Gange i Løbet af rneg l
kort'IIl·d.
Lad ,os et Øjeblik i denne Forbinde! ~c
dvæle lidt ved Landeos næsitsitø1':ste Deipot
(A,ar'hu'i'! ) og ;::pecielit ude paa <l('!t. nye
Gods ba.ncgaard15anlæc:r
r- og se, hvad der by
des Maskiner og Personale eller rettere den
ene Mand paa Lokomotivet; det grænser til
det utrolige. (Mas kinernes hurtio-e
Opslid
0
ning vil sande dette.) Dette store Terræn,
hvor
• der ide om side ligger i Snesevis af
flL'l'C kilometerlange spor, befares nu dao-
li0o- af Mafl.kiner med kun en Mand og med
meget $ tore Vogntræk. Ja, S
' agk1undrg,,kaben
vil rimeligvis s tud8 e, naar de hører, at vi
mange Gange daglig befordrer Træk ipaa
.i 0-60 ja helt op til 70 Voo-ne eller Vogn
"'
ladninger over disi::e lange Strækninger,
•
!hele Anle"get er jo nemlig konstrueret saa1 (' des, at der stadig skal rebruseres.
Der har fra Ranger:
førernes Side væ
"·
rnt ijdaget blandt ,andet over Bremf ebet:je
ningen i d1sP.e lange Træik, dett.e bev,frkede
og.saa, at Betjeningen Mev forøget med en
• menes der vel, a;t alt er,
Mand, demnoo
om det bør være. Men Manden ,paa Ma
s lcinen faar ingen Hjælp, han · taa.r ·3 tMliig
alene oos tadig som Lokomotiviyrbøder,
•
0
han f.aar ingen Opmuntring ,af nogen Art,
kønt Arbejdet sfadii.g bliver sværere .og
J
befordres,
s værere. Dise store Vogntræk
,:.om før nævnt, mange Gange i Døgnet
over s amtlige Hoveds,por ·til og fra Ar. H.
oo- altJ.id i en meget begr·a:.n s0t Ti, d.
Tiden mellem Togene er yderst ind
s kræn'ket. Det har da ogsaa v:iist sig fflerc
_.,,,
GaJ1ge, rut R,anger:føreren har maattet
standse tvæ1ls over nævnte Rovoo por, ,paa
Grund ,af Damp1rnangel, 0g det bar iiron
at Togene holder udenfor
haft bil Føl°'e,
0
eller ikke lmn afga.a fra .A r. H.
At befordre s,aadanne Træk over ;,.aa.
t
:-'ltore strækninger
er simpelh
' en urnu}i,0o
uden rut overtræde Ordrer og Be9temmel
er. Eller lad os taige Plads erne, hvor To
genes Opra.ngering frorega,ar. Tempoet er
p
, aa di �e Pla.dser ,sat op -i den G:riad, at

.
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ret p:riivate Arbejd givere og ,private Orga
nisaitJi,oner. Forskellen vd .l jeg overlade til
Medlerrnmerne 1 v at finde ud ruf. Jeg vil
kun ige, t vi (Medl romerne) for Efiter
tiden maa arbejde 1hen til at g,ive vor Or
o,anii, ation Ledel e d n Magt, som de iil ke
0
er i Be iddelse af i Øjebliklrnt.
Den Dag det sker, da er Spillet v d dis
. e F·orhandUnger mere lige.
Jyden.

ening� ( den saaka.ldte 2 Kr.-Kas·se) ii D.
L. F., aaledes at der oprettedes en Begra
ve], e krus e indenlfor D. L. F., obligatorisk
•
for alle Medlronrner.
F•orslaiget beh;:tndlede I aa Delegeret
mødet med det Resultat, at der ned aitte ot
dvalg bestaaende af to Medlemmer af
Hjælpeforeningen -0g to Medlemmer aJf Ho
vedb tyre} en til at udarbejde og frem æt
te For lag ti.il en eventu 1 Begravelse ka -

ARBEJDSSITUATIONEN

HjæLpeJoreningen valgte d'Hr. L,o,kf. F.
V. Augu tsen og J. J. issen, Aal'l11us, me
dens H. B. valgte Lokfyrb. C. Petersen og
undertegnede.
P-aa dvalgets første Møde, !hvor Or
ganisationen F·ormand var t:il Stede, ved
toges det eiilter Hen tilling alf Formanden
at søge agkyndig Bistand, særliig med
Henblik paa, hvor mange Død :fald man
kunde forvente aarlig. l dvalget har der
for 1henvendt Slig -til en Beregner ved Liv
for �kring sels'1{abet »Jylland«, om har
Loreta.g t for, kell,ige Beregninger, ·og paa
Uruncllag af dis e frem ætter dvalget el
} orslag Uil Oipre-ttel e af en Begravel es
ka se under D. L. I•. (1..e Beretningen
1923-1925 ide 32.)
Til Fm,s.taaelse af For• lagets Pkt. 4
bemro1,lrns, at Hjælpeforen-ingen besta.ar af
to Afdelinger - A for mandlige og B for
kVlindelige Medlemmer. For Tiden er der i
A 254 Medlørnmer, nemlig 171 tjen tgøren
de Lokomoitivmænd, 59 Pen i-onister •Og 2-1
ikke-Lo11omotivmænd. Di se 24 var 10
Lokomotiwnestre, 4 Maskinmestre, 4 Makinarbejdere, 1 Materialforvalter, 1 Inge
niør, 1 Kontorchef og 3 Lokomobivmænd
v d p1,ivate Jernbaner.
Afdeling B haJ.' dvalge,t 'i:ktke beskæf ·
liget , ·ig med, da man ikke mener wt kunne
OIP'tag denne Afdeling i Begravelse kas
cn.
f en Over igt, om Beregneren har
udarbejdet over Ka en økonomi ke For
hold i de før te 35Aar hidsættes et Uddrag,
�om a,f Hen yn til Pladsen her i Bladet er
ammentr- ngt �il kun at omlfatte hver 5aarig Periode beregnet fra 1. Juli 1925:

Efter langvarige Fo1ihandlinger mel
lem Arbejderorganisationens Ledelser og
Arbejdsgiverne erklærede de sid te forrige
0n dag Look�out for ca. 50 000 Arbejdere
paa Grund al, at Arb jdsmændene for
langte en vis Fd t for at ]{!Unde udtale
ig til et arf Forlig in titutionen •stillet
•
For lag. Den paa dette vage Grundla.g
etablerede Lock-out be vared
af rbej
derne med Strejkevar eI og senere ruf Ar
bejdsgiverne med yderlig dvidel e af
Lock-outen, der skulde være traadt i Kra:ft
Mandag den 30. Mart .
Ovedor d nne ituation greb F,orliigs
institutionen atter ind og det lykik des i
hvert Fald foreløbig at ;andse Lavinen i
Bevægelsen sa.aledes, ait der er Udsigt til
at der l�an bl,ive Ende paa denne for Lan
det og o alle ødelæggende trid.
Om dette nu kal ly1Jdrns eller il<1ke er
det :ikke godt at udtale ig om, men alle,
der blot i nogen Grad r interesserede i
Sagen, bør tage ine For'holdsregler. I
den Anledning har vor Organisiaitions Le
uel e ind 0aaende drøftet ituationen, og
der er i den nledning truffet v:i e Belutninger, der hurtigt vil blive at i Virk
omhed, for saa. vidt den kriti k ' ituation
•
paa Arbejd m t 1�ked
t ikke b1�inge til
Oplhør.

BEGRAVELSESKASSEN
m d t vil vær Medlemmerne bekendt,
fremsatte a1,lrns Afdelinger
• paa Delege
retrrnødet i 1923 For lag om at o,ptage �Lo
komotivper onalets g n idiig Hjælipefor99
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I 5-Aarel 1925-30 forefalder 151 Dødsfald.
179
1930-35
I
20
1935-40
I
236
1940-45
·I
_61
1945-60
2 6
1950-55
I
295
1955 -60
I

dmini tration
L dgifterne til Ka en
er bereanet bil 5 p t. a:f d t indbetalte Be
løb, og F-0rrentnina af Formuen er be
l" Cgnet til 4'h p t. p
, . A.
I aar man betraater
OYen taa nd Over
c;;,
� igt over Ka n F n rmu ' ·f0 ribold gennem
ar ne, vil man , at Formuen til Trod
for, a.t Dødsd'aklen
ntal i ue id te 10
Aar (1950-1960) er pp paa, hvad man
e:fter al and ynlighed maa 'b tragte om
Mak imum, dog vedbliver a,t tige ret be
tydeliat. Og efter Ber gneren Mening vil
man da ogsaa allered paa n rv rende
Tid punkt lronne træffe B temm l e om
at begræn e 'l'iden for Indb taling af Kon
tingentet til Begra.vel ka en aal des, 3/t
intet Medlem betaler mere end højest 30
\ar, ja at man muligvis kan gaa endnu
længere ned, maaske til 25 Aar.
dvalget mener dog, at det paa n· r
værende Tidspunkt v,il v· re uklogt æt trrof
fc BestemmeL:,e om en aadan Bc<rræn '
ning, men vente hel'med til K.a en har ekj_, teret i en Aarrække, f. Ek ·. 15 å 20 Aar,
og da muHgvi, lade foretage en ny B regning, iln oref,ter der altid kan tr· ffe n
Be temmelse i omtalte Retning.
Da ovenstaaende For lag vil komme til
Behandling paa før tkommend Delegeret
møde, har Udvalget ment cl t rigbig t her 1
Bladet at redegøre for it rbejde angaa
ende For laget, og kal herm d anbefale
det til Vedtagel e, enten paa Delegeretrrnø
d t eller ved en Urafstemn1ing.

Formue pr. 1. Juli 1930
• I. • 1935
• 1940
1.
• J. • 194fi
• I.
1950
• I. • 1955
• t. • 1960

OMBYGNING AF D-MASKINERNE
(VED INGENIØR VILH. VOLDMESTER.
MASKINAFDELINGEN)

0

Aarhus i Marts 1925.

Paa Udvalgets Vegne
R. Hviid.

........ Kr. 92440
........ • 162485
......· · • 212756
........ • 260062
........ • 3025 0
........ • 344656
........ • 391952

Af lat banernes God log lokomotiver Litra
I) (1-C) er 2 tk. - r. 32 og 33 - for
kort Tid iden udgaaet fra Centralværkstedet,
Kh ., fter at haY gennemgaaet den paa oven
anførl Billede Fig. 1 vi te Ombygning.
D lt Lilra, hvi ældre Numre ( r. 0141) er byggede i Aarene 1902 til 1908, be
gynder nu at falde til Fornyel e af den ud
vendige Fyrkasse, der paa Grund af de sæd
vanlige Tæringer i Pladerne, ved tidligere For
nyel er af den indvendige Fyrkasse er blevet
en Del forlappet med koninger paa saavel
Dør- og ad !pladen som paa vølepladen, hvor
til kommer, at mange tøtteboltshuller har Bøs
ninger hidrørende fra den ret hyppige kilten
knækked tøtlebolte ved denne Type Maskiner.
Ved Efter ynet af de 2 førnævnte D Maski
ner, der var indgaaet til Værk t-edet til den
ædvanlige �Reparation, vi. le det sig at deres
indvendige Fyrkasser trængte til Fornyelse, og
at de udvendige Fyrka ekapper var i en saa
dan tand at man ikke mente det økonomi ·k
for varligt al give Ma kinerne nye indvendige
Fyrka er uden amtidig helt al forny de ud
vendige Kasser.
Ved en saa tor Fornyelse af n af Maski
nen Hoveddele - Kedlen - vilde det være
nalurligl ved eventuelle Ændringer i Konstruk
tionen at øg udnyttet de Erfaringer, der er
indhø lede i Aarenes Løb med Maskintypen.
Dette er da ogsaa gjort, som det vil frem
gaa af d(! l følgende:
Da det er af stor økonomi k og praktisk
Betydning for tat ban rne, at have saa man
ge Del
om muligt fælle for de forskellige
Lokomolivtyper af Hen yn til Lagerbeholdnin
gen
tørrel e, specielt store og dyre Lagerva
rer om Kobber- og Jern-Fyrkasseplader, betemte man ig Lil at udnytle denne gunstige
Lejlighed til at normalisere D-Maskinens Fyr
kasseplader.
Som N ormal valgtes C-Ma kinens Rørvæg,
hvis Dimensioner blandt andet har den Fordel,
at en Revne i Ombøjningen over den øverste
Række Overhederrør kan lappes, uden at det
er nødvendigt at lukke disse Rør.
C-Maskinen, Rørvæg er 220 mm længere
100

1i

'DANSK lQ.KOMOTIV DEN DE
end D-Maskinens, men da Erfaringen har vist,
at det vilde være øn keligt at hav en noget
længere Af tand fra Underkanten af Fyrhullet
til Ri ten - d. v. . noget dybe1'e Fyrka se
paa D-Mru kinen - tilfred tillede C-Maskinens
Rørvæg det nærede Øn ke.
Da endvidere Loko D r. 52- 64•, der har
2,05 m2 Ri te[lado i Mod. ælning til de øvrige
D- {askiner, hvis Risteflade er 1 79 m',
n
nemgaa ndo har vist el mindr-e Kulforbrug pr.
100 Vglkm. rnlgle man ,·ed denne L jlighecl at
forøge de omhyo-gede I -",\fa. kiner Ri l til dC n
før tmcvnl
tønolsc.
Det vil af Fig, I. o,, at Kedlen paa de om
byggede D-",\l askiner (hel'efter kaldet D I\ ",\fa kinen) ligger nog t højere (2:...0 mm) ond
før Ombygningen, hvilket har in Aar ag i, at
det ikke var muligi al sænke Ri ten af Hen yn
til den bage te Kobbelaksel.
Forøget en af Ri tearealet er opnaaet ved
at gøre Risten 250 mm længere. Da denne For
længel e af Kedlen ikke kunde tilvejebringes
paa Beko tning af den i Fon-ejen meget daar
lige Plad i Fø1-erhuset, valgte man at beholde
Bagkanten af Kedel-Bagpladen paa in oprin
delige Plads og lægge Kedlen fremefter i Ram
men. Herved tilfred tillede man samtidig et
Ønske om at forøge Vægten paa Trucken for
om muligt at opnaa et noget roligere Løb af
Maskinen gennem Kurver ved Hastigheder over
60 km pr. Time.
Som det vil ses af Fig. 2, hviler Kedlen
med sit cylindri ke Røgkammer i en sadelfor
met Opbygning paa Rammen i Mod ætning Lil
de uombyggede D-Maskiner hvis Røgkammer
danner en firkantet Brønd, hvis ider boltes
til Rammepladerne. om bekendt anvend
Presbolte til amling af I øgkammer-Sidepla
derne og Cylindrene til Rammepladerne. Di se
Presbolle maa regelmæ ig forny hver Gang
Kedlen skal op af Vangen ved stor Repara
tion, hoved agelig -paa Grund af, at de er udalte for Tæring fra Røgen i Røgkammeret. En
Fornyelse af disse I res bolle, der er ret dyre,
undgaas ved don ved D IV-Ma kinen anvendte
H.øgkammer adel, der endvidere byder den For
del, at man, naar e,t til trækkeligt Antal D-Ma•
kiner er ombyggede, kan anvende komplette
Reservekedler ved Lokomotivr visionen, hvad
der vil reducere Antallet af D IV-Værksteds
dage til S-Rcparation ganske betydeligt.
Ved at anv�nde saadanne Reservekedler, gør
man - i hvert Fald for de Maskiners Vedkom
mende, der enten skal have Fyrkassefornyelse
eller indvendigt Efter yn - Arbejdet i Loko
motivværksted('l uafhængigt af Kedelarbejdet,
hvorved man opnaar en me1-e ensartet - og
derigennem en mere økonomisk Belastning af
Værkstederne Aaret igennem. Man undgaar

med andre Ord Perioder med stor Travlhed, og
Perioder, hvor det kniber med at skaffe til
lrækkeligt Arb jd<e til den forhaandenværende
tab aI Arbejdere.
Af tatsban rne. j 00 D�askiner er det
H n iglen at underka te de 7 tk., der har
amme Type Kedel, den her omtalte Ombyg
ning naar dere Fyrkasser til in Tid forfalder
til fold lændig Fornyel e.
En lign<ende Normali ering af :F yrka sepla
clcrne har man for Tiden under darbejdelse
for tatsbanerne anden tore Hovedgruppe af
Lokomotiver, n l' rolig Litra K, der ogsaa vil faa
C- [askinens Fyrka ·seplader. Man
• vil saaled s
til in Tid have fælle Fyrkasseplader for J9
C-�[a kiner 100 K-Ma kiner amt 7 D-Ma
skiner �lier ialt 206 Iokomoliver af de me t
an l'e11Clte Typer.
amtidig med Ombygningen af Ked! n er
der blevet foretaget en Del Kon truktion æn
dringer om det, med de Erfaringer, der i
Aarene Løb er indhøstede med denne Ma kin
type har vist sig ønskeligt at foretage sam
tidig med denne ret omfattende Ændring af
Kedlen m.v.
om bekendt har Plad sforholdene i Fører
hu et altid været meget ind krænkede og util
fred lillende, hvorfor Førerplad en er blevet
gjort 550 mm længere, hvorved der er opnaaet
en god rummelig Arbejdsplads for Personalet.
Denne Forlænge, lse er tilvejebragt ved at
forlænge Rammevangerne det omhandlede Styk
ke og udført ved Dobbelllaskning af Forlængel
en til den oprindelige Ramme.
Opmærksomheden henledes paa; at D IV-,
faskinen ikke kan dreje paa 12,8 Meters DrejetliH.
Da det efter Kedlens Løftning vilde blive
van keligl for Lokomolivføl'eren at betjene Re
gulatoren, naar den som nu var anbragt di
rekte paa Regulator tangen, og da det, med det
meget Rangerarbejde, D-Ma kinerne daglig maa
udføre, af praktiske Hen yn vilde være heldigt,
al Lokomotivføreren under Rangering var i
tand til, samtidig med at han læner sig ud
af Vinduet at naa saavel Vakuumejektoren som
Fløjten og Regulatoren, er D IV-Maskinen ble
ven for ynet med et Arra11gement om vist paa
Fig.3.
Af Figuren ses, at Trækket ,til Regulatoren
r ført tid og ned til højre ide i Lighed med
den Udførelse, der er almindelig ved større
moderne Maskiner.
Vakuum-Ejektoren er samtidig flyttet til
højre og den pildedamprør er lagt ud,en_paa
Kedlen,- hvorved det i Mods�ing til::det nu
værende _Ar;i:ahg ment;- med� Røret passerende
gennem Kedlens Damprum og mundende ud i
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Røgkammeret, er ærdeles let tilgængeligt ved
Reparationer.
ærlig efter Indførelsen af Overhedere paa
M:askinerne betyder d t et særdels stort Ar
bejde f. Eks. at ompakke Flangen i Røgkam
meret for Ejektorens Spildedamprør, idet prak
tisk talt hele Røgkammerets Opstaaende og
Dampsamlekassen shtl Jjernes for at komme
til Flangen.
Samtidig er Spildedampsrørel Areal blevel
forøget med cirka 1/a og ført i meget jævne Bøj
ninger ind i Skorstenen, hvorved Ejektorens

Tappe foroven og forneden af den sædvanlige
Konstruktion. De er gjort aflange i lodret Ret
ning, hvorved det er muligt, at Personale af
forskellig Højde kan se ud i saav-el staaende
om siddende Stilling uden Anvendelse af
Skammel.
For at skærme Personalet mod Træk i Ryg
gen, er Førerhuset forsynet med Bag kærme i
Lighed med de nyere }\faskiner, og Sæderne
(Klapsæder) er anbragt opad di se Bag
. kærme.
Anbringelsen af Sæderne er foretaget paa

Fig. 1. Længdebillede af DLV Mask.

Sugeovne skulde blive forbedret, hvad det da en saadan Maade, at disse kan hæves eller sæn
ogsaa har Yist sig, at den er blevet. En Ek2- kes indtil 100 mm efter Personalets Ønske.
Om Førerhuset gælder iøvrigt, at Nitning
pansion pakdaase optager den ved Temperatur
forskellen opstaaede længdeforandring af Ro er anvendt i aa udstrakt Grad som muligt for
at undgaa Klirren og Rasling, ·naar Ma kirren
ret, naar dette er koldt henhold vis varmt.
Hvad iøvrigt angaar selve Førerhuset vfl.r begynder at blive urund i de bageste Kobbel
det af Hensyn lil Kedlens Løftning og Ram hjul. I amme Hensigt er Fodpladen bleven
mens Forlængel e nødvendigt at foretage sa'I. forsynet med Forstærkningsvinkler under Føstore Ændringer ved det gamle Hus, at det . rerhu et og ændret, som det fremgaar af Fig.
1. Hermed skulde være undgaaet at Fører
ikke kunde betale sig at anvende dette.
Man valgte da at konstruere et helt nyt Hus huset ikke mere kan arbejde sig løst
Paa hver Side af Kedlen under Fødeventi
efter moderne Principper, som det vil fremgaa
af Fig. 1. Af Vinduerne er Sidevinduerne, lerne er anbragt en Nøgle til Fødeventilernes
Skydevinduer (Kupevinduer) som paa Stats Hane, da det af Hensyn til' idevinduets Højde
(R-, H- og S-Maski over Gulvet var nødvendigt ait gennemskære
banerne nyere Maskiner
•
nerne), medens Forvinduerne er drejelig,e om Førerhusets vandrette Løbestang, hvorved Pas102
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klappen afviger noget fra den . ædvanlige Kon
struktion, idet Klappens Anlægsflade paa Ten
deren ligger cirka 40 mm lavere end Maskin
gulvet, hvorved er opnaaet, at Broklappen ikke
mærke som en opstaaende Del af Gulvet.
Under dette findes ingen utilgængelige Rør
samlinger, idet 2 let aftage] ige Lemme giver
Adgang til de faa Samlinger paa saavel Vand
som Vakuumledninger, der ligger un.der Gulvet.
Som Fødeapparaiter er D IV-Maskinerne ud
rustede med den sæd vanlige Restarting-Injek
tor r. lO i højre ide-; dog er Samlingen af
Injektoren til Føderøret ændret lidt for at lette
Efterspændingen af Samlingen.
I denne Forbindelse skal Opmærksomheden
henledes paa, at Forskruningerne til Brand.
studsene paa clisse Maskiner er anbragte paa
Bøjningerne paa Føderøren
, c umiddelbart un
der Fødevientilerne.
I Førerhusets venstre Side er anbragte 2
Stk. Friedmanns Restarbing-Injeklorer Nr. 5
arbejdende paa et fælles Føderør.
Af dis e kan den ene, naar den arbejder
hele Tiden, medens Maskinen kører for Damp,
ved normal Kør el med fuldt Tog vedligeholde
Vandsta11den paa Kedlen, i hvert Fald er den
erie tilstrækkelig paa sjællandske trækninger.
Hensigten med Anvendelsen af d�tte· Arran
gement, ,der allerede i længere Tid 1mr været
prøvet bl. a. paa 2 D-Maskiner, . kulde være
rlen, at formindske Kedelreparationerne, derved
at Kedlen ved den nuværende Føclning ikke
bliver udsat for saa pludselig Temperatur ving
n inger som ved den afbrudte Fordring med en
af de store Injektorer. Den hidtil anvendte
Konstruktion af smaa Injektorer - Gresham
Injektoren - har imidlertid yi.-[ sig at være
behæftet med for.·keUige Mangler og er des
.
uden up
• raktisk for Betjening, hrnrf or man ved
'disse ombyggede Maski11er vil prøve en ny Konstruktion af Injektorer.
Det har da ogsaa ved de allerede stedfundne
Kør.·ler vist sig, al Injektorerne arbejder upaa
klageligt og er le.tte a,t betjene. En anden For
del, d·er skulde være forbunden m·ed Anven
delsen af saadani1e smaa Injektorer, er den,
at -det ikke . om ved Fødning med den tore
Injektor, er nødvendigt at holde saa tykt Fyr.
En paaviselig Kulbesparelse ad denne Vej er
ganske vist ikke opnaaet, g•ennem den forløbne
Forsøgsp
, eriode med Gresham-lnjektoren, hvad
der jo imidlertid kan have sin Aar ag i andre
Ting; det er jo muligt at den nu anve11dte Kon
struktion - Alex. Friedmanns - giver bedre
Resultater.
Der er imidlertid opnaaet en uomtvistelig
driftsmæssig Fordel, nemlig den, at Faren for
at køre Damp og Vand af Kedlen er betydeligt
reduceret, da Injektoren føder hele Tiden fra
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sagen langs Førerhuset med den ret tunge Fø
deventilhus-Nøgle i Haanden vilde blive ret
vanskeligt.
Fyrdøren er af den nye, Konstruktion Hængedør - den hænger ved Hjælp af Gribere
i den øverste Liste. Denne Dør, der rigtig ud
ført, jkke kan sætte sig fast, kan laale at
smøres med Olie i den øverste Liste, hvilket
kan ske gennem to Smørehuller i Oliebakken.
Dampfordelingsstykket, der er µdført af
Staalstøbegods, er forsynet med en Stopventil,
ved Hjælp _af hvilken man er i tand til at
spærre af for samtlige Dampventiler i Fører
huset. Stopventilens Haandhjul, der ses paa
Fig. 1, er anbragt foran for Sikkerhedsventil
Beklmdningen udenfor Førerhuset, hvorved
man har' den Fordel ved indtrædende Rørbrnd
o. l. at kunne spærre af for den udtrængende
Damp uclen at risikere at skolde sig.
Endvidere er man ved Hjælp af Stopven
tilen i Stand Lil f. Eks. unde_r Ophold i Re
miser at udskifte en ubrugelig Ventil elle-r om
l akke en utæt, medens Kedlen er under Damp,
i1vorimod man forhen i lignende Tilfælde
m11.at.te blæse Kedlen af.
Pna Dampfordelingsstykket el" foran an
bragt de ·sædvanlige 3 Dampventiler til Injek
torerne og Ejektoren, hvortil her kommer en
fjerde - d•en nye Varmeventil for 45 mm Var
meledning.
At man er gaaet over til at forstørre Var
meledningens Diameter fra 26 til 45 mm, har
sin Aarsag i Bestræbelserne for i rene Person
tog at kunde opvarme hele Toget fra :Ma ki11en
efterhaan<ien som flere og flere Personvogne
forsynes med Lavtryks-Varmesystemer.
Af <le mindre Dampventiler, der er anbrag
te paa Siden af Dampfordelingsstykket, giver
den øverste til ve11stre Damp til Opvarmnmg
af .Smøreapparatet, den under�te Damp til Sod
udblæsningen.
Paa højre Side er øverst anbragt Damp
ventilen ,til Sandstrøapparatet (se nedenfor),
medens den midterste og den nederste giver
Damp til henholdsvis _Oliesprederne og Cylin
derudblæsning ventilerne.
ikkerhedsven.tilerne, der selvsagl er Ltnd
draget Afspærring ved .Stopven lile11, er Pop
Ventiler af den moderne Konstruk-tion, der gi
ver en bestemt, hurtig Oplukning og Lukning
og ikke giver Anledning til tilnærmelsesvis saa
mange Reparationer som de nu anviendte dob
belte Laaseventiler. !øvrigt vil der :i den nye
Udgave af Lærebog i Maskinvæsen blive givet
en fyldig Beskrivelse af saavel Sikkerhedsven
tilerne som Fyrdøren, Dampfordelingsstykket
og Varmeventilen.
Under Omtalen af Førerhuset skal endnu
blot nævnes, at Gulvets bageste Del ved Bro-
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den er at paa, og aa m dens der fyres, uden
at Kedellrykket ynker, naar Tidspunktet for
Overfyringens Begynde! e iøvrigt er rigtigt
valgt.
Om Injektorerne skal endnu blot bemærkes,
at den Mængde KuJ, der for hver Overfyring
maa fyres ind, er betydelig mindr end ved
Brugen af den tore Injektor, naar man vil
undgaa blæsende Sikkerhedsventiler, da de
maa Injektorer, .selv naar begge anven<le.s .sam
tidig, ikke er i Stand til at laa Damptrykket
ned ,paa et Øjeblik.
Risten er om foran nævnt •blevet gjort tør
re - cirka 1/1 - for at Maskinen b p dre kulde
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perkla,p, om i Tilfælde af, at den taar aaben,
ødelægge .
I den Anledning er der under Bl ·erhaand
hjulet paa Fyrkas.sens Bagbeklædning anbragt
et Advarselsskilt. Af ovennævnte Grunde er
Anbringelsen og
tørrelsen af Haandhjulet,
hvormed Vipperislen bevæge.s, noget mindre
bekvem end ønskeligt, men Forholdene har altaa be temt Udførelsen.
aar Vip,peristen er aabnet (Haandhjulet
skal drejes cirka 32 Omdrejninger), kan Slag
gerne tyrles ned i Askekassen, hvorfra de,
som det fremgaar af Fig. 6, kan tømmes ud
ved at aabne en Bundklap, der bevæges ved
I ----+--v.i--ff--'>q-

I/ I
I
I

J,'ig. 4-. Vipp risten.
kunne magl de fuldtla terie 'l'og, hvad den da
ogsaa rnd de foretagne Prøver med Lethed har
vist ig at kunde.
amlidig med Forøgelsen af Rislen er den
nes forreste Del, om det fremgaar af Fig. 4,
bleven udført om Vipperi t, hvad der elvsagt
betyder en lor leltelse ved Fyrren ni ngen, d r
nu kan udføres paa 4 a 5 Min.
Vipperi ten bevæge ved Hjæl,p af et Haand
hjul, der er anbragt ovenpaa Fodpladen paa
ven.stre ide af Mas kinen. De ret ind krænke
de Pladsforhold under Maskinen og imellem
Kobbel Langen og Vangen har bl. a. bevirkrt,
al Vipperi ten ikke kan vippe. ned uden ·tl
Dæmperen er lukket (herom ·enere), idet Vip
peri ten under in Vej ned fra . in 11ornrnle
tilling passerer ret tæt forbi den ører. le Dælll-

Hjælp a.f en Vip,pe, der er anbragt paa højre
ide af Fyrkas en ovenpaa Fodpladen.
Askekassen er iøvrigt . om det fremgaar af
Fig. 6 udført i en fra den sædvanligt anvendte
afvigende Kon truktion, der bl. a. havde dl' n
Mangel, al A ken var tilbøjelig til at blive lig
gende 1 aa den skraa Flade bageste Del, hvor
fra den var van kelig at rense ud, uden a,t man
ri ikerede at -!ofte Ristestængerne ud af dere
Leje.
Efterhaanden om Askelaget ,paa den om
handlede led blev tykkere og tykke1·e, stoppe
de det mere og mere for Lufttilfør elen til Bag
fy,ret aaledes al detle blev dødt og uvirksomt.
N aa r· den bage te Del af A kekas en holdes
tømt for Aske, kulde denne Ulempe være und
gaaet ved den nye Kon ·truktion, der endvidere
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byder den Fordel, at den fuldstændig kan ta
ges ned, meden Ma kinen er paa Hjul, grun
det paa at den er delelig ved en skraat bagud. gaaende Laske.samling.
Endvidere kan Bag,partiet let tages ned for
sig, hvorved man kan komme til at stemme de
bageste Hjørner i Bundrammen, hvis forreste
Hjørner man kan komme til v,ed Nedtagning
a[ løse Plader og Vinkler i Askekassen.
Trækket til Dæmperen er som vist i Fig. 6
modsat det nu anvend-te, idet det førstnævnte
helt og holdent kan betjenes med Foden som en
Pedal. Dæmperen er lukket, naar Pedalen er
er i sin øverste Stifling. Ønsker man at aabne
for Lufttilførs_elen til Askekassen, sker dette ved
at man træder Pedalen ned i Hak (Tænderne
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bog for Maskinvæ en, er anbragt paa højre Si
de af Fyrkassen.
Paa dennes Bagvæg ornr Olie-Varmeskabet
er Hanen til Cylinderudblæsning ventilerne an
bragt. Ved at gøre denne Hane 12 mm i Gen
nemboringen samt forøge Ledningsrøret til
Ventilerne fra 9 til 12 mm, har man opnaaet
at d_isse nu arbejder godt, d. v. s. giver en be
stemt Aabning og Lukning.
Om det cylindriske Røgkammer, se Fig. 3,
er tall foran, her skal kun peges ,paa, at Over
hederklappen er fjernet i Lighed med, hvad der
efterhaanden finder Sted for de øvrige Loko
motiver, -der har en saadan Klap, da den har
vist sig unødvendig.
Som det vil ses af Fig. 3, er Udgangsrøret

Fig 5. Askeka sen.

vender opad). Som nu findes 3 .Stillinger, paa
Aabningens Størrelse. Vil man lukke Dæmpe
ren, trædes den ud af Hak og vil ved sin egen
Vægt bevæge Pedalen opad.
Ved de 2 ombyggede D-Maskiner - Nr. 832
og 833 - der er i fast Tur, har denne For
andring vist sig at virke -tilfredsstillende, og
Personalet har ret hurtigt vænnet sig til den
nye Betjeningsmaade af Dæmperen.
Sandkassen, der er af Greham-Hardys Kon
struktion, kendt fra en Del P-Maskiner, R-, H
og S-Maskinerne samt D 896-900, arbejder
trods utæt Damphane upaaklageligt med det
anvendte cl obbeltsigtede Sand fra Engler- up,
uden at det kan være nødvendigt at ·efterse
Sandkasserne.
Manøvr-ehanen til Sandstrøap,paratet, der
ligeledes vil blive indgaaende omtalot i Lære-

a[ ny Konstruktion, ved hvilken man har til
stræbt at styre Spildedampen saa retlinet som
muligt i Skorstenen. D-et har da ogsaa vist
sig, at Maskinerne damper upaaklageligt.
Endnu skal blot nævnes, ait Maskinerne er
forsynede med Manometre, der viser Trykket i
Gliderkassen, samt med en ny Hastigheds
maaler fra Deuta-Werke af samme Type som
den, der anvendes paa R-Maskinerne.
Denne Konstruktion af en Hastighedsmaa
ler har gennem en længere Forsøgs,periode vist
sig at fungere upaaklageligt og ikke giv,e An
ledning Lil Reparationsudgifter af Betydning.
Hvad angaar Vægtfordelingen af D IV-Ma
skinen kan meddeles, at denne bar vist sig
ærdeles gunstig trods de ret store Forandrin
ger, Maskinen er undergaaet.
Adhæsionsvægten (Vægten paa de koblede
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Hjul) er steget med godt 2 t - omtrent lige
lig fordelt paa Hjulene, og Vægten •paa Tru
cken med cirka 0,50 ts.
Denne Vægtforøgelse har selvsagt bevirket,
at Maskinen staar bedre fa t under Igangsæt
ning, og Vægtforøgel en paa Trucken i Forbin
delse med Kedlens Løftning , ynes at have gi
vet Maskinen et roligere Løb ved Hastigheder
over 60 km pr. Time, hvad der jo var tilstræbt.
- Alt i alt synes det foreløbige Resultat af
Ombygningen at svare til Forventningerne. Om
der opnaas den forvenlede Bespar-else i Kul
og Reparationer vil Tiden, der kommer, jo vise.
Et Resultat kan imidlertid allerede nu konsta
teres, nemlig, at Plads- og Arbejdsforholdene
paa den ombyggede D-Maskine er blevet gan
ske væsentlig forbedrede.
Vi kan slutte o · Lil den afsluttende Bemærk
ning i :foranslaaende Artikel og ved Samtaler
med de Lokomotivmænd, der be,tjener disse Lo
komotiver, har vi foaet be 'lyrket vort Indtryk
af, at der ved Ombygningen og aa er laget I-Ienyn til Personalets Interesser. Den st-0re rum
melige Fyrplad. er hel imponerende i Forhold
til de ganske elen<l ige Pladsforhold paia de ikke
ombyggede D-Maskiner, ligesom Anbringelse,n
af Vindskærmene i Førerhuset er et betydeligt
Gode, er Arrangementtct af Armatur, de beva�gc
:
lige Sidevinduer (Kupetypen) medvirkende til at
Arbejdet pa
• a Ma ·kinen og under Rangeringen
leltes. Vi kal iøvrigt ikke komme in,d piaa En
keltheder, Artiklen med Illu trationer ,taler ty
deligt noik, me,n blot u<llalr vor Tilfredshed med.
at Maskinafdelingen ikke c,· veget til'bage for
amtidig ,med Ombygningen at foretage l!-,orbed
ringer, der tager Sigte paa Personalets Velfærd.
Der er Grund til at udtale vor ·Erkend llighecl,
idet vi haab
, er, at der vil blive fortsat ad den
Vej, man her saa smukt 01: slwaet ind paa.

Red.

DEN ELEKTRISKE JERNBANEDRIFTS BEDØM
MELSE I AMERIKA OG ENGLAND

.

I en Ioregaaeude Artikel om Nu�ide11s Darnp
lokomotiv blev berørt,. at de amerikanske Menin
g r om Elektrifice1ingen af store Jernbane
strækninger var delte. Imidlertid fremføres i
det største og betyde I ig te arner.i kan ·ke Jern
banc Tids ·krift, »Railway Age«, at hvor elek
trisk trøm kan frembringess ved Vandkraft er
en meaet billig Togbefordring mulig, men hvor
Strømmen kal frembringes i et Dampmaskin
anlæg, er de ventede Fordele •ikk, e saa sikre.
De øverste geologiske Autoriteter i Amerika

ang,iver det bedete K11lforbrug v,ed 8 dampelek
triske Anlæg af 400, som er blevet undersøgt,
til 0,97 kg Kul henholdsvis 7000 Varmeenheder
for en Kiiowatttime. ])a en Kilowatlttime er
lig med 860 Varmeenheder, beløber Tabet ved
Forvandlingen af Kul til ·elektrisk Kra'ft sig til
87, pCt., med andre Ord, af 1000 Hestes Kraft,
som ligger ·i Kullene, gaar i de mest moderoe
elektriske Kraftanlæg 878 I-le les Kraft tabt.
Der bliver kun 122 HK. tilovers. Ved Ornrfø
relsen af denne Kraft til et elektrisk Lokomo
tivs Motorer opstaar et Middeltab paa 19 pCl.
23,1 HK., tilovers bliver 9 ,82 HK. Heraf
beløber de indre Tab i det elektriske Lokomotiv
sig til 15 pCt., saaledes at der bliver 81: HK.
tilovers til Trækkekraften, Togets B.efordring.
Vi, rkningsgraden af Kullene til I-Ijulperiferien
beløber sig altsaa til 8,4 pCt.
Den tilsvarende Virkningsgrad ved et mo-
derne Damplokomotiv med M:urbue, Overheder·
og Fødevand-sforvarmer, beløbe:r , ig under Be
tingelser til ,1 pCt. Selv om ogsaa for Tiden
under normale Driftsforhold ·Fordelen har bo-
løbet sig til mere end 3,7 pCt. Lil Gunst for
riet elektriske Lokomotiv, saa er denne Forskel
dog næppe tillokkende nok for Kapitalen, som
jo ogsaa maa tilvejebringe Pengene til Forrent
ning, Afskrivning og Vedligeholdelse. Rigtig
heden af denne Slutning blev ,klart bevi,st ve:l
Studier paa den Stigning-sstrækning, hvor
Southern-Pacific Banen gaar •over Sierra No
vada. Der maa Togene paa en Strækning af
138 km hæves 2100 111. Det viste sig, at ve-J
Frembringelsen af Strømmen i et Dampm.askin-·
anlæg var Forrentrning, Skatter og Afskrivnin
ger ved det elektriske Anlæg tre Gange aa stort
som den beregned-e Bespareisse i Dr-iftsomkosi.
ninger.
Andre Betrag!niµger, som f. Ek. . Forbi 1 1dring af Røgulernper, forøget Trækkekraft paa
stærke Stigninger ma� paavirke Overvejelserne.
Intet Tilfælde kan imidlertid e1,indres, hvor
man er gaaet over til ,elektrisk Drift med Strøm
frembragt ved Damp alene af den Grund at
spare Kul. Damplokomotivet er paa ingen
.Maade forældet. som Forkæmperne for elek
tri k Drift gerne vil forfægte. Fremtidsfor
haabningerne for Brændselsbesparelse turde
omtrent være følgende:
l . Frembringelse af elektrisk Strøm til Jei·u
banedrift i Vandkraftanlæg, thi de bedsttl
Damplokomotiver kan med Hensyn til
Ydelse -og Økonomi fuldkommen staa ved
Siden af de . elektriske Lokomotiver, ,som
faar 'trøm fra damp-elektriske Anlæg.
2. Indføre! ·e af Turbolokomotivet eller Com
pound lokomotivet med Dampkondensation.
Grundet paa Frnmskridtene ·i Europa lover
dette Problems Løsning et Resultat.

=
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Mar hall, Elektro-Ingeniør ved den ameri
kanske Greal orlhern Bane, kommer i et Fo
redrag til følgende lulning:
Damplokomotivet vil endnu gennem mange
Aar hævde sin Stilling.
OmJJygningen af Ba
r
ner med Dampdrift til elektri k Drift vil i de
følgende Aar foregaa langsommere end i de
sidste Aar, fordi den •i Driften Ombygning indatle Kapital ikke slaar i rigtigt Forhold til
Fordelene. Kun under ganske be temle Forud
sætninger er den elektri ke Drift en Fordel.
Ogsaa ' i England er man blevet betydelig
forsigtigere i Bedømme! en af del elektriske Lo
komotiv.
aalede
kriver f. ,Ek . Engineer
den 21. eplember 1923 omtrent rfølgende i Tillutning Lil et Foredrag af O'Brien:
I Almindelighed vil Pri en for Kullene paa
Tenderen være den amme om for den elek
triske Strøm ved Lokomotivets lrømaflager,
naar man tager alle Omko tningerne for Ka
pitali ·eringen af den elektriske Montering i Be
tragtning. \ ed de elektriske Hovedbanelinier
rr Bespare! er mulige ved Lokomot-iverne Ved
ligeholdelse og del for en bestemt Tjene le nød
vendige Lokomotivantal, men Be parelserne bli1·er gan ke betydeligt nedbragt ved den usæd
vanlige Kapitali ering. I økonomisk Henseen
de er der i England ingen Fordel at vente ved
de elektri ke Lokomotiver. Det er .værd herved
at erindre, at Dalziel ved Bekostning sammen
ligningen for Elektrifice1,ingen af Strækningen
.,
fra Derby til l\fanche
ter har fundet, at den
elektri ke Drift ko ter 3000 pound leding mere
om Aaret.
O'Brie11, om ikke kunde udlede en umid
delbar økonomisk Vinding ved Anvendelsen af
eleklri ke Lokomotiver fremlagde om Grund
for Hensigtsmæssigheden af Elektrificeringen
af Hovedbanelinier, al Handelen med Ud
landet vilde fremmes ved tilsvarende Bestil
linger eller Ordrer. fordi del aabenbare Re
sullal af engelsk Elektrificering Yed engelke Firmaer ulvivl oml vildo fremme Elek
trificeringen i andre Lande. E11gineer be
mærker dertil, al den maalle afholde ig fra
enhver dførelse hertil og kun henvise til den
. yhed i Forslaget, at de hjemlige Jernbaner
anvendes om Banebrydero eller Pacere for
den elektriske Iodu lri og derved maa ke kul
de gore fallit. Man behøYer kun at e paa
de Tal, som O'Rrien har givet for at finde Be
kndtr!. en [or. at eleklrisk For tad drift er en
udmærket Ting. men det tør ikke undgaa Op
lllct'rksom heden, al den ing(•n Fordel brin",.,er i
Udoiflrrne for 13efordl'inrren af Publikum. For
tjeneslrn paa hYer Prrson. om befol'rlre . bli
l'el' den samme. 111 n da det Antal Personer.
·om skal IJe[ordn• ·. e1· blel'et ,·,l'sentligl for
oget, l:la bliver den amlede Fortjene le større

end hidtil. Er en saadan dvikling mulig ,·ed
Elektrificeringen af Hovedjernbaneliniern ?
Vel næppe, paa faa ndtagel er nær, for saa
danne Trafikforhold, om ligner Forstad trafik.
Det er meget usand ynligt, at Per onlrafikken
Yilde blive væsentlig forøget ved Elektrificerin
gen, og det er under de nuværende Forhold
vanskeligt at ind,se, hvorlede. God trafikken
skulde forøges derved.
aar der nu ikke belaar nogen finan iel Grund for Anvendelsen
af elektriske Lokomotiver, saa vilde den eneste
Aarsag være Damplokomotivet
vigten over
for utiden Krav.
Engineer giver -i denne Forbindelse Udtryk
for den ,samme An kue! e, om vi har fremsat
i en foregaaende Artikel, nemlig at Damploko
motivet endnu ikke har naaet l\fulighedernes
Gram e, og al Olielokomotivet næppe har be
gyndt at udvikle sin Mulighed, og naar en af
di e Typer har opfyldt del, om kan ventes af
det eleklri ke Lokomotiv, saa vilde det med den
langt større Kapitalanvendelse og høje samlede
Vedligeholde! esomkostninger være en stor Fejl
at anvende elektri ke Lokomotiver, for ikke al
tale om lamperne ved Tjene lens Afhængig
hed af nogle faa sLore Kraftanlæg.

.

B-x.

STORE JERNBANEULYKKER.
I en Artikel i »Z. d. V. d. E. « gør Dr. Karl
(}iinther i Darm tadt opmærksom paa, a L den
Omtale af tidligere slore JernbanculykkH -
. aaledes f. Ek . id l ammenstødet ved Bel1 i nzona - giver Pre en Anledning til, hyppig
syne. noget lilfrcldig, dels fordi Ulykker af væ
·ensfor ·kellig Karakter . ammen lilles, del fot·
di der kun nævnes nogle lykker, medens an
dre støn og mere karakteri ti ke lade uom
talt. I denne Forbindelse gør han bl. a. korl
Hede for nogle i Krisgaarene indtrufne , lore
Jernbaneulykker, . om først enere er blevet al
mindelig kend.t, fordi Omtale af dem til Del
blev holdt nede umiddelbart efter, at lykk n
var sket. Han nævner før l ammen.-lodel
Pin elørdag den 22. :Maj 1915 ved Quinlinshill
l'ed den skotske Græn e, hvor el holdende Per
.-ontog blev paakort af et "Mililærtog. Et hall't
\linut rfler Paakor. len korte et med lo .Loko
motiver for JJLL'ndl Ek pr log ind [ra mod al
l{etni ng og op i Ruinrrne af de to for,,[ Tog.
,;om sp,l:'tTdc begge Togrnjr. IJPr udbrud traks
.Lnd i Huinerne a[ Vognen. :121 l\lC'11ne ker
mi.�ledr LiYet og �/iO fik all'orlige J(rn, lelscr.
, 'kyldrn for cl l [orsle 'ammenslocl ha l'd Pn
32-aaricr Spor kiftebetjen t, cl l'r fuldstændig ha\'
de glemt det holdende Persontog, endskønt han
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selv daglig benyttede det, inden han tiltraadle
in Tjene te. Paa Grund af Ulykkens store
Omfang tænkte man sig i første Øjeblik, at den
var anstiftet ved tysk Initiativ, men Forhørerne
klarlagde Forholdet og fastslog Sporskiftebe
tjentens Eneansvar.
Endnu mere frygtelige Følger havde Afspo
ringen i den vestlige Udgang af Mord-Genis
•
Tunelien Natten mellem 12. og 13. December
1917 af et fransk Tog med orlovsrejsende Sol
dater. Toget forulykkede i Tunellen og kom i
Brand. Tallet paa Døde androg 8-900. Først
den j 6. December kunde regelmæssig Drift at
ter genoptages, og i Mellemtiden maatte al Tra
fik mellem Frankrig og Italien ledes over Ven
timiglia.
I Midten af Oktober 1918 afsporede et Eks
prestog ved Oiurea i Rumænien, fordi Sporet
var undermineret af Vand og ikke kunde ·bære
Toget. De i de to forreste fuldtbesatte Vogne
værende rejsende omkom alle; Tallet er ikke
nojag-tigt opgivet.
Den 15. Februar 1919 kom syv Vogne med
italien ke Soldater i Drift paa Banegaarden
Nabresina, fordi nogle tomme Vogne tørnede
mod dem. De syv Vogne løb med stadig sti
gende Fart til Triest og stød.te paa Sydbane
gaarden der sammen med et tomt Tog. Alle
syv Vogne blev fuldstændig ødelagt, og af de
450 Soldater; der befandt sig i dem, blev næp
pe Halvdelen reddet.
I Modsætning
til disse Kalastrofer med el
•
stort Antal Ofre nævner Forfatteren derefter
som Eksempel paa Ulykker, hvor Antallet af
forulykkede i Forhold til Uheldets Art kun er
ringe, Ulykken i Sowerby-Bridge Tunellen den
22. Oktober 1903, hvor Eksprestoget Leeds
Manchester med 90 km Hastighed foran Tunel
ien -tørnede sammen med et tomt Lokomotiv
der blev ført 600 m ind i Tunellen foran Toget.
Herinde afsporede nogle af Togets Vogne og
blev kastede over paa andet Spor, paa hvilket
el modgaaende Eksprestog i næste Øjeblik i
[uld Fart kørte op i dem. Alle tre Lokomo
liver og Personvogne blev stærkt beskadigede,
men ubegribeligt nok blev af de 50 rejsende i
begge Tog kun een dræbt paa Stedet, og kun
15 fik lettere Beskadigelser.
Et andet Eksempel paa lykkeligt Udfald af
el Sammenstød er Uheldet den 15. November
1920 ved Breukelen i Holland, hvor de tre for
reste Vogne i et Persontog blev ødelagt ved
Sammenstød med el Eksprestog. Kun en dørle
ved Sammenstødet. De tre Vogne havde nem
lig paa Banegaarden i Amsterdam holdt uden
for den overdækkede Perron, og i det skybrud
lignende Regnvejr havde næsten ingen villet
gaa ud i dem, saa at de kun var tyndt besatte.
Endelig gør Forfatteren opmærksom paa,

at de tore Jernbanekatastrofer hyppigt synes
at op.træde epidemisk, Slag i Slag med korte
Mellemrum,
saaledes i 1891 (4 Uheld med 143·
•
dræbte i Maanederne Maj-August) og 1918
( Afsporinger med 311 dræbte og 25 Sammen
stød med 483 dræbte). Han slutter med al
paapege, hvorledes mange Uheld skylde flere
samtidig indtræffende Fejl, hvoraf hver enkelt
ingen større Uheld kunde have medført, og med
at betone Betydningen af at faa udførlig belyst
Aarsagssammenhængen ved de forskellige
Ulykker for deraf saa vidt muligt at kunne
drage Lære for Fremtiden.
•
(D. J. Bl.)

JUBILÆER
25 AARS JUBILÆUM DEN 1. APRIL 1925.

Lo/cfører August Christensen blev ansat i
Skanderborg, dernæst til København H., og kom
1903 til Østerbro, hvor han siden har været.
Aug. Chri lensen er agtet og afholdt i vide
Kredse for sit gode Humør og joviale Optræ
den, han har været Formand for Af.deling.en, og
har ·altid været D. L. F'. en god Mand og paå
lidelig Støtte. Afdelingen sendte de b�dste Øn
sker.
Lolc/ører Ta,nkmar blev an at i Roskilde, fo,•..
flyttes til København H., for derefter alt ende
11aa Østerbro. Jubilaren er en stille Mand, ag
tet og afholdt af alle. Afdelingen sendte de bed
ste Ønsker.
Paa Afdelingens Vegne
Herm. Unsclwld.

LOKOMOTIVPERSONALETS HJÆLPEFOND

I den udsendte Dagsorden for Lokomotiv
personalets Hjælpefonds Generalforsamling er
Datoen for Generalforsamlingen angivet til den
29. April, skal være den 28. April, hvilket Op
mærk omheden henledes paa.

SYGEKASSEN

Jernbanelæge Paulli. Hellerup. er afgaacl
re-d Døden, og Læge Simony, TranegMnd ·ve,j 66
(Kons. 1-2), er konstitueret som Jernbanelmge
i 33. Di.-lrikt indtil 30. Juni d. A.
......
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'DANSK fQKOMOTIVT,DENDE
TAKSIGELSE
En hjertelig Tak til alle mine Kolleger i Es
bjerg for det mukke faleri (Klitparti fra
Fanø), om bier kænket mig for min 10-aarig
Virk omhed om fdelingen Kas erer.
Harder Peter en.

BYTNING.
En Lokomotidyrbøder i Roskilde ønsker a�
bytte med en Kollega paa København Gb.
lokcm tidyrb. C. C. Olsen,
Roskild .

Udnævnelse fra 1---4-:25:
Lokfyrl·øder J. Hansen, Aalbor , til Loko
motivfører i Vamdrup (min. dn.).
Lokfyrbøder H. C. Han en, Oden e, (Ranger
forer) til Lokomotidører i . truer (min. Udn.).
lokfyrbøder P. J. riel en Kbhrn Godsbg.,
til Lc1komotivfører i Tønder (min. Udn.).

Forflyttelse efler .Ansøgning fra 1--4-25 :
Lokfører A. P. C. Poulsen, Tønder, til
Kbhvn God bg.
Lokfører D. F. C. Mollerup, Aarhu H, ifl.
Opslag til kern (Depotforstander).
Lokfører E. Olsen, Vamdrup, til Aarhus H.
Lok-1ører C. . Bigum, truer, til Kbhvns
God bg.
Lckfyrbøder H. . Ander ·en, Ro kilde, ill.
Op lag til Oddesund Nord (Rangerfører).
Lokfyrbød r N. C. N iel en, Fredericia, til
Kor ør.
Lokfyrbøder H. C. Risager, Vamdrup, til
Fredericia.
lokfyrbøder J. Kristensen, Fredericia, til
Vamdrup.
Lokfyrboder H. F. Niel ·en, Skelskør til Fre
dericia.
Lokfyrl·oclcr K. V. øren en, truer, til Aal
borg.
Lokfyrbocler P. C. A. Lyng, Tønder, til
truer.
Lokfyrbocler '. H. Broe, Tinglev, til Tønder.
Lokfyrhodcr J. Jørgen n, Tønder til Ros
kilde.
Afsked:
Lokforer R. ;;J iel en. Tønder, paa Grund af
rngelighed mt'd Pension fra 30-6-25 (min.
A f• ked).
lokfort'r . G. Lar en. Kbhvn God bg., fra
7-:2-2J (min. f ked).

ærværende •Yummer er afleveret paa Avispo$lkonlorel d. 3. April.

AKVAVITTER

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING
Vesterbrogade 11.

I

Veaterbrogade 63,
H.i. af Dannebrogsgade .

I

Dame, & Børnekonfektion
samt KJoler
Smaa Priaer.

LOTHARDT DA.HL.

Telefoner 3087 & 5805.

.

Helgolandsgade 1.

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark.
Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst.
Vore rlulomobi/er J.orer overall i Byen og Forstæder,
Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening.

I

DANSK A ND.ELS LIVSFORSIKRINGSSELSKAB
,, KOLDINGHUS"
'J'e_q11e1· alle At·fer
Statste�f- N,·. 2.'l
Livsforsikrin_qer

KOLDlNG
Oprelltl 1898

Central

> 300

----------,
RATEBETALIN(•.

A/s

I Livs.forsikring_ med Alderdomsforsørgelse.
SPEC[ALITET·. \ Kap1talforslkrmg
med Arverente.

Det Danske .Mælkekompagni. København.

DRIK URBAN ØL. I NORD-JYLLAND
AVERTER

DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

ltedaktiua: Vesterbr-ogade !18 a u, Kjøbenhavn B.
Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613
Udgaar 2 Gange maanedlig.
Allouemeatspris: 6 Kr. aarlig.
Te,raeø 11aa alle Postko■terer

A.nnone .. -�x p"d ition

Ny Vestergade 7 8. København B.
Telefon Central 14613.
Kontortid Kl 10-4.

Ska■dinaviea.
Frederikaberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11.

I

I

,,Roberts" Herre-Magasin -

Alt I Herre- og Drengetøj. Lingeri, Hatte og Arbejdstøj.

-

Istedgade 140.
Jernbanefunktionærer 10 pCt. Rabat.

.~~I·.~:." Ø

E;~:,:;!:~1?

Amk. Gummivare
Vestergade 3

I.

I Nt rsprtjler, u ittll- t SJ1tplej tartlller
111. Prlallsl<
ilO In I
IISlllT llSPlDITIOS
Tel1. l)H 1111
to ptt. 1a•a1

J
A. Larsens Eftfl., Skotøjsmagasin, Istedgade 57. Vesterbros Vinimport
o - ~~~~,+c>Y-::>io<~~::.-,V.::

Prima dan k Fodtøj til maa Pri er.
Reparationer udføre paa eget Værk ted. - Telf. Ve ter 4:83 y.

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj.

anbefal er siiz med Ciizarer, Tobakker, Vine og Papirvarer.

Ærb. R.

vendeen.

Absalonsgade 34

... Guldsmedeforretningen
Til. Vester 452 x

Til. Vester 462 x

Sdr. Boulevard 71 .
Anbefaler sig med
Brude- og Festgaver.

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE

Jernbane funktion æ rer Ra bat.

Tlf. Vester 1644 x.
TANDKLINIKEN

--

I t edgade 97. 'Ilf. Vest. 5552 x
Kunstige Tæ11der tifttænder
Gu lrlbroarbejde - PlombednJl.
Rabat! Benete Udføre lse. Rabat!

Bemærk =

LÆDER HANDELEN
Ny Carlsbergvej 24

Telf. V. 9422 x .

Blomsterforretningen

62, Vesterbrogade 62.

,,CANA"

N. P. Hostrups

Vesterfælledvej 67

Llr; klatema1ealn

Telefon Ves ter !!921

Walkendorffsgarle 34- 36. - Telf. 778.

Buketter, Kranse og Blomster altid billigst

Camillus Nyrups Etabl.

I

H. 0. Hansen,

Lnrs Mnthie., en.

Nyl'Op og M aag A/S.
Købmagergade 43. - København K.
Telefon er : Cen~al 768 og 10028.

..

Bandager og Sygeplejeartikler i stort Udvalg.

Trikotage- 011 Garnforretning .

- - Stort Udva lg. - Unrle rbeklæduinit, trømper, Sokker.
Leverandør til Forbrugsforeningen.

Gl. Kongevej 103. - Telf. 13577.

lstedgades Legetøjshus I
(A. M.Tbun" by)

6 6, I " t e d ,: a d e 6 6

Specialitet: Dukker og Dukkereparat.
Stort UdvAII? i Leizetøi - Billiire Priet11'

S pec i (( / i l e l:
Bandager til vanskelige TIifæ ide.

STØT VORE ANNONCØRER

Cigarforretningen
6 Østerbrog&de 6

-.-.-------~--::E--.-.---.-.
VIN - CIGARER - TOBAKKER
nr. øb, o n66 x.

W

w

WDrenge- og p·1ge konfekt1·on, W
w
E~et Fabrik at. Al tid billi gst.
W
JA 10 pCt. til F unktio nære r. M
"'

MI s I e
JA

dga de

, lenthøjs Eftf.

1

8 4.

M
M

•!•3=3=:=S;:!!1:::3=~-::E::E::E+

Lædervare--Forretningen
Sdr. Boulevard 44- 46
anbl'fales.

Rejsekuffert e r Citytasker Portemonnæer
Skoletasker, Teirnebøger m, m.
i stol't Udval ~.
Telefon Vester 1494 v.

Drik
Albani Øl.

Fæl esforeningen for
Danmarks Brugsforeninger
Hovedkontor:

15 Njalsgade 15
Køhenhavn
Telefon 4015.

Telefon 4015

