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VED AARSKIFTET 

Det er en g -rummel Regel, at vi ved 
Aa,1,s1kri.ftet vender Bl.ikket tilbage og -ser, 
hv,ad det gamle Aar b1�agiter os, medens 
man foTverntnin-gsfuld l,ader ·Tanken be

skæftigie ,sig med de Ha-ab, med de Ønsker, 
vii ger.ne s1aa g.a,a i Op.fyldelise. Af de 
Tting, det ,g.a,mle Aar hr,a;gte os Tjeneste
mænd, er det værd at notere en furbedret 

Lov om Konjunkturuillæg,et og Gennem
førelse ,af Uddannefoessagen og Løsning 
af F,amihefi:ribefordringen. Aaret brag
te os den .stør te A-rlbejdskonl
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ikt i de se
nere Aar og mod .Slutningen ,af A,aret en 
meget ,stor Arbejdsløslhed hviilken delvis 
skyldes den Deflationsperiode, vi er inde 
i, og maaske vor ti V ærd,i v,ok, ende Kr,o

ne, -en Periode, V'i fornnenitlli.g snart vtil 
komme lykkelig over til Gavn for. vo-rt 
Land ,og dets Borgere. 1926 bragte os 
ikke nogien endelig Løs1rning p,aa det 
Spør.g.smiaal, som i den senere Tid h:ar 

været p,aa Dagsordenen, neml.ig Bian.ger
lokiomotivernes Betjening; men efter alt 
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hv.ad der foreligger, er der Grund bil at 
se deit nye Aar li. Møde med F-orrtrøstning 

og Haa,b, aia:ledes at vi ik,an faa den Sag 
br,agt til ide tiil Gavn for andre ager, 
som ef1ter!haanden kommer frem i Ræk
kerne. 

Vi er nu midt i V,interens .I-Ijei,te, om
end vi nu i Dagene ,omkring yta,ar har et 
forholdsvis mildt Vejr, s,a,a kan v1i vooite 
os Kulde, ne, ja saaidanne Vejrforhold, 
der kræver en chaardifør Mand pa,a Lo·kio

m:otivet. Den for'løbne Ttid ,af Vinteren 
har gentagne .Gange givet o-s Prøver paa, 
hvad den kam byde paia, saavel Sne som 
Kulde o,g 1Snestorme, der braigite Uo,rden 
i Tog,gangen, j,a medføl'te Standsrninger 
paa den frie Bane, langvarige Ophold paia 

tat:ironsplad,ser unqer de ubeha,geMgste 
Omstændigheder, der tænkes kain - og i 
mange Tiilfælde i ufornødent ubehrageli-ge 
Oms,tændi,gheder, fm.d,i v-or vise Adminii
str ruti,on - i dette Tilfælde Miasktindirek
tøren - endnu ikke Ih.ar ·turdet træk:ke
sig •saa vidt, .at alle Toglokomo.biver er 

'blevet forsynet med B.ag,sejl, o-det lkun en 
mi,nd-re Del, ca. 1/0, er normeret med disse
fortrinlige Indretninger. Vi har før her 
i Bladet slaiaet -til Lyd for Gennemførel
sen a·f denne lhumaniitære F,01'18,n,sitaltning, 

og den Gang lykkedes det at ,naa et lille 
kridt hen ,ad Vej-en; i (haaber nu, ,rut det 

sid te kridt snart maa bliive itaget, fordi 

Belm-stningen ved Gennemfør,el,se 1af den
ne Reform er forholdsvi,s :rå.ng-e ,0,g fordi 
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'DANSK[QKOMOTIVTiDENDE 

T,iJstedeværeln af Ba,gsejlene betyder 
aa ualmindeligt meget for Lokomotiv

mændene, pecielit under s1aadanne Vejr
f rh ld. i ,allerede 1har ha'f-t i Vinter. og 
·om vtl. efter Aa•rsticlen kan vente os, hvor

n,aar det kal være.
Det er •i in TJd blevet anført, at tl.k

kerh d forhold kulde være bestemmende 
eller i hvert F.ald medbestemmende for 
hvorvidt Indførel en ,af Bagsejlene kunde 
finde ted eller ikke, og man har, efter 
hvad vi ved, været meget b tænlrnlig. 
fordi ikke1-heden skulde blive forrin()'et. 
Vi kan med vor bed te Vlillie ikke e den
ne Far . thti. ihvi,s en saadan F,are er W 

tede, ma;a ikkeriheden da og a,a være i 
F.are ved Kør el med Tenderlokomotiver,
eller ri 'hvert F.ald formindsket, fo1,di B,ag
væO'O'en pa,a di se Lokomotiver Fører
huse ud()'ør det amme som -et Bag ejl
p,aa et almindeligt Togl,okomoiiv - og
hvem tænker paa ,at anvende Bagsejlet
under Fremadkør el under almindelige
F1orhold. Det gaar jo udmærket paa
Ran()'erlokomotiverne med IBagvæO'lgen, ja
saagar rmecl eit ej! for p,aa den ene ide.
for at 1hindre den ulideli()' C¼nnemtræk.
der kan være; d-cr høre QO' e Ran
gersignaler,ne godt. og cl r er vi t
nok in ()'en Kla O'er i sa-a Henseende.
Det amme gælder Tender! korno,biv rne.
Men for de iaiabn Toglokomotiver er det
aa<lan, ,æt ikkerheden ,taar i Fare om 

de kulde blive for. yncde rmed Bag ejl. 
'elvfølg HO' b tyder det i,ngen Ting, at 

Lokomotivmanden en Gang imell m kul
de blå.ve ud at for ,at tilbrin()'e no()'le Timer 
pa.a en aaben Fyrpktd med Stor:m, ne 
eller Regn ind i Tiu ei, .gennerni nede 
bil kind og Ben og i mange TiM lde 
ue()'nede til æt fort ætte Tjenesten føT ef
ter en pa s nde Tids Opihold p,aa et De
pot og efter engehvile. 

el vfølgelig er det rent hen i Vejret, 
Paa 1band n om at ikkerheden slkul,de 
ta,a i n gen orn11e1st Fare, fordi man 

indfører Bag, ejleit, ,og lhvi det var , aa
dan, vilde vi være de 1sid te iti'l .at kræve 
dette, men vri er i :hvert Fald å.kke be-
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keucH m d et en-· te, Tilfæl,cle for de l\fa-
kiner, ihv,or Bag ejlet er paamonteret 

ihvor debte enten har været ar&aO'en til 
Uheld eller medvirkend herbil. Det er en 
O',ammel<lags 0pfulttelse paa amme Vi,s. 
om det i ·in T,id var en O'ammeldags 0p

f,aittel e, baade at Lokom 1tivcrne kulde 
vær ,omtrent ,aabnc Yed "dern . 00' at der 
ingen æder maaibte være pa1a den o. . v. 

Lokomomvmændene . kulde fra Tider
n Morgen . -taa ud ,at for Vejr og lud. 
de f'kulde ta.a op for iklke .at falde i Søvn, 
ja. lhv,ad har man d'kke fundet p,a,a ,at for
tælle for ,B kyittelse af ikkeriheden. u 
er det Bag, ejlene. der kan m dfore F.are 
det •er ligcfre;m 110dvendig,t. ,at L k,omotiv
mændene O'enn mi.snes af Kulde ; g ·ne 
og Blæ t. at de bliver s.aa forkomne ,som 
muli,gt. -at de i<lder d Timevis pa,a, træk
n�nger eller ,t,ation plad uden no()'en Be
sky,ttel e - ene af Hensyn til Så.kkerhe
den. Der kan man i Grunden ,se. hvad 
, .iikkerheden er fair et Uhyre. naar den for
langer noget aadianit - men aadan er 
det b lier ik:ke. 

Man lhar -i de sener Aar indset at 
man godt kan have Sæder :paa Mia kiner
ne. endog ihave dem polstret. omend 
Pol tringen er .saa om aa. mafl kan ihave 

idesejl uden nogen Gene. og vå. tror .. at 
ta,tc,bænerne og ikkerheden er bedst 

tj-ell't med at have et Per onale. der er 
fuldt mobilt til enhver 'Dfd. og om ikke 
kal , taa p,aa Dokomotivet i forkommen 

TiJ. tand, af /hvilken Grund man hurtig t 
muligt bør anbring, Bag.sejlene, hvilket 
saa meget lettere kan lade sig gøre om 
Ma kinerne alle er forsynede med de nød
vendige Indretninger til Anlbringelsen. 

Vi finder Anledning til nu ved Aar-
kiMet ,at ombale Bagisejlene, fordii vi vil 

1,1dtrykk Haaibet om, at den gamle For
dom. som delV'i er ml tede endnu, sn.arit 
maa yig bil ide for et noget 'humanere 

yn paa dette Spør.g,smaal, s,aaled ai vi 
inden Aarets d()'ang kan ,fa,a Bag ejle
ne O'ennemført til Gav.n baade for Loko
motivlJllændene OO' for Statsbanerne. 
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'DANSK }QKOMOTIV1iDENDE 

NYTAARSOVERSIGT. 

F,or Stats:hanernes LokomoitiViIIlænd be
gyndte 1925 iikik,e piaa nogen glædelig ·Miaa
de, iord,i Sindene endnu v·ar præget ,af 
Tr.afikminisiterens Belhandling a,f delt for 
Lok,omotivmanden ,saa store ,og saa vig
·tige ,o,g 1aa,r:giamle .S-pørg,smaial: Ram.g,erma-

kinernes Betjening - men inderist im1de 
gemte de flesite Loko.moiilivmænd alligevel 
p,a,a Haiabeit ,om en rSnaTllig Lø,sning .af 

agem.. 
I Janua1· Maa.ned t.riaad•te .de nye Reg

le'.I.· om F.arnirUefribef:oTdrin,gen i Kriafit, og 
dermed v;ar den i 1912 genne:mfø:I'lte Ind
skrænkning i Fiami-liefribe'fo.rdr>ing.en ,del
vis ,op'hæv,eit, Vil Glæde for de citer· 1912 
MLsabte -og uc1en .wt berøre de før 1912 .an
sat-te p,a,a nogen følelig Maade. Den 17. 
Januar iafgiav F,olketing,sudv.alg,et .Betænk
ning ovm· de nye J ernbanelorve ,og den 12. 
Jrun1l!ar .førtes en F,orlham.dli-ng med Gene-
1�ak1irekitonrutet om Fioransta;l,tninger rbil 
AfvæT,gelse a,f Røgp,1agen i Bo1Ulev.ardtun
nellen med ,tilfredrssrtillende Resulitrut. 

I Februar M-ruaned fø'rtes den 16. en 
Forlhandling 10m tomands Betjening af 
V'i!sse Thangrer])J.,askiner med et .sa,a g-od,t 
om negativt Resu%aJt. TH Generialdire.k

toratets •Opfattelse af StiU>ingen sluttede 
Miniis-teren •sig. Den 20. 'FebTuar 'fandt de 
afrShititende Fo01ihamdlinger Sted mellem 
Minis.teriet ,og •Org,anisationer.ne om Kon
junkitru.rtillæget ,og førte til, at Mirui,s.teriet 
stillede FiorsLag om Fmbed.i�inger. 

Den 6. Marts f,r,emsaites paa (R,ig,sda-
0gen Fo:rslag OIIIl Normeringslov, men den
ne fodeholdt intet .af Værdi foT Loko.mo
it-ivmænden.e. I Marits Miaianed begyndte 
den store Ar:bejd,s[{lO•nfli:lcl. Den 16. Mar•t.s 
fandt der <Fo-rhandlinger Sted ang.aaenide 
Lolmrnoiri.vper,sonalets Ansættelse og Ud
darnne'lse. 

April Miaianed ,stod i Deleg:eret<rnødet.s 
Tegn ,o,g ,Mødet .for1øb paa den smukkeste 
Miruade. Den 1. April .tr,a,a,dte de ændrnde 
Konj,unfotu-r- ·og StedtiHægssrutser i Krai:fit 
og den 21. indsendte Jernbaneor,gam.i•sa-
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tioa1erne si,t F.o-rslag vedrørende dti.scipl:i
nær Unde.rsøgel,se og Straf. 

I Maj Mraaned udsendte Gener.alidirek
,tor,aJteit Meddele! e om Kursus for Lolro
mobivfy,rbødenruspil'lam.iteT. 

I Juni Maaned afholdt Nordisk Loko
motivmands Fo-rbund .Kio111rgr,es d. Stock
holm ,fr,a 11.-13. Juni. Forbundet havde 
.da beistaaet i 25 A.ar, og .med Udg,amgoo 
-af M.ruaneden foat<ria.adte Fiorenmgens Ho
vedk,asser-er, Hj. Karrm. 

I Juli -Maaneds Begyn:del.se delto,g Re
præsentanter for Or.g.antisaJtionen i Initer
nation-a'l,t Tr,an,spioritarbejder Forbunds 
Kongres i BeJringz.ona. 

I August Miaaned offenitliggjoTdes 
Pcl'is,tal1et, der v,iste en ringre Stigin.ing i 
Udgiftstallet, .o,g Dyrrtiodsti'llægeit foriblev 
Ulfol'!andret. 

Den 27. September var det hundrede 
Aar stiden .wt Jernhanen ved Darrlingion 
.a.ahnedes for ID'.1.'>iften. Begivenheden fej
redes med store ,Festiviteter i England. 

I Oktober Maianed .frernsrubtes Fi..nians
loven, der ikke 1indeho0ldt T.iir1g M væsent
lig Betydning for Lo!lmmio,tiivmændene, og 
der nedsabtes et Udvalg til Drøfitelse af 
Spørgsmaalei om Opre1JteLse af en Vold
.gti.':utsret m. rn. Medlem af dette Udv.alg er 
b1. a. Organis1abi-0nens Formand, og ud
sendt &tait-sbanernes Beretning om 
Dl'!ifoten. 

I Novembe1· førtes em. Forihrandlin-g med 
Generaldir-�fotoriatet -om Motorrvo,gnenes 
Betjening o,g nedsrubtes et Udvalg ti,l Un
de!' ø,gel·se ai.f SpøJ"gisma.alet OIIIl en Løs
ning ruf Rangermaiskinespørg,smaalet, hvil
ket i

December Miaianed er førit saa langt 
frem, at Normering,sloven antagrelig vil 
være præget deraf. 

Ved SrLutningen af døt gamle A,ar og 
ved Begyndelsen af det nye ,synes der at 
være Harub om en Løsning af debte a,ar
g,rumle Spø,rg,sm-aal, og !begyndte A.arei 
1925 i den Henseende trist, er det glæde
li-gi, at det nu ser betydelrl.gt bedre ud, da 
vi ,g,a,ar ind ,i 1926. 
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'DANSKfQKOMOTIVliDENDE 

NYT AARSBETRA6TNIN6ER 

Det danske Kilima har ,en vis Tendens 
til irut fr.emtræde i en mere eller mindre 
lunefuld Skiklmlse. Nogle af de fore.gaa
ende Aiar lhavde vi U:iermj,emme næsten in
goo rigitiig !Sommer, men heller i:icngen rig
itig Vinter. Afvig,te Aiar -a1dskiller ,sig dog 
betydeligt fr.a de ticHige:rn, ,i ihvei�t Fald 
ihvad Sommer ,angiaar, og Vinteren tegner 
j,o .aUerede ret nordisk, ·id.et den Ladende 
haanit om Ly,sth111Sbeboere og 1talri.ge ar
bejdsløse allerede har OiPt1"18!adt ,ret udfor
drende. 

»Jernhanens Mænd«, heru1J1der ,o,gsiaa
vi Lo:komiotivmænd, ihørier jo til de .Sam
fun,dsborg1ere, s,0111 i Følge vo1� Ar:bej,d,es 
Naitur i særlig Grad faar en ,streng Viniter 
iat fol,e. 

Allerede før t i Noverrnber 1Mruaned 
f,a;ldt der en hel De'l ISne, ,og F1�osten fulg
te efter. enere kom der nogle Dages Tø, 
der i,midJertiid. den 25. ,s. M .. rufl.østes .af en 
temmelig voldsom Snes1borm, der p.rua visse 
K,a,niter iaf Landet foraarn.agede . megen 
Rav,ag,e. Telefon- ,og 'Teleg,r,aJ:fiorbindelser 
mellem mange Stn.:tioner bl,ev afbrudt, Van
skeligiheder med Togenes Gen1J1emførelse 
begyndte ,at 1ne'lde ig, ,og ti1sidsit hrød det, 
f. El{!s. p.aa Strækningen Fa-Vj, ganske
sammen. Adskillige T,og n1aaede til Vj
i Løbet -af den 25., men ,s·bandsede og .maat
ite overnabte der. Hiavde· det vær,et giaH
uwd Tnafikken de1J1 25., blev det ikke me
get bedr,e den paaJ:ølg,ende Dag, idet haa
de Fia, Vj og mellemliggende 1S1tatiioners
Ledelse •og .altsrua i øver 1te lrnsitans 2. Di
siti�ik-ts Tmfiklede'lse !havde tor Beisvær
lighed med .at· komme ud 1af de k,ruo" gtige
Tilstande igen. Da ,omlhand'lede Stræk
ning endelig ætter blev nogenlunde fo,rhar 
begyndte man med F,a og Vj s,om Brænd
punJkter .aJt ,atsende Tog i NOTd o,g Syd, 
men na.tmlig,vis med mæg,tiige Fo:r,sin
kelser. 

Under saacLanine F-oi,h,o,Id maa der .fra 
Lo:k10:persona1ets Side vi,s,e,s sitor iRooign-a
ition, og det ,tør siges, iat det bliver :der i 
farldrt; ,Mrual visit. Nruar form og Sne ta-
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ger .fait, ihar Lokomoitivmanden drøje Ti
mer; Arbejdet former sig ,som Srt;r,aba,d,ser, 
F,orslinke.lser viok er, Signa:ler og Telegraf 
vig,ter, o,g U ikkeriherlen bliver domine

rende. vi,s:heden om, IJl'aar Ma.alet for 
Turen ,TIJaJais, Kuldens Indflydelse gør sig 
gældende •og Uhyggen forøges for i man
ge Tilfælde, s,om omta'lit i Vj, at kulminer-e 
i To.gi itandsning. - E-fter den1J1e maiatite 
e11keHe L1ok-omoitiver •returnere med Tog, 
kørend med Tenderen foTresit, og man 
kommer d,a ,t!iJ <let, om nærværende AT
tikeJ i det væsenit1�g,ste har til Hensigt, 
nemlig .at paape.ge delt uheldige Forhold, 
at vo.re Lokomoitiver med Tender ilC:ke er 
for ynet med Bag,sej'l under . .s1aiadanne 
Vejr- og Trafikfo:rlhold. 

H viad det vil sige for Lokoper.son,alet 
om Vinterdage i Frost og ne ,art; køre et 
lHle Hundrede Ki,1omeJter eller selv noget 
mindre med Tendei n forrest, iv,i 'l ,enhver 
kunne .for.sitaa. Hvor meget an.an end pak
ker ,sig ind, vil man ikike under s-aa;c1anne 
F-orhold kunne unddrage sig Kuldens 
P,aavirkning ,og ,tillige vil man b,live ri. den 
Gr,ad overdænget .af mindre K-u1pa.rttik•ler 
foa Tender,en, da KuHene jo ,af ,Fr,osbhen
syn ikke k,an v,andes (gøres tøviri), at 
det kan :blive .skæbnesv.angert for Perso
rnalets yn ,og dermed Udkigget. 

Den ihøjere a.n.sva.rlige J ernbianeledel,se 
maa vel kunne 'indse, rut det .ikke er af 
uvæsentlig Beity<lning for Lolwpersona:let, 
om 1Ma,skinoo under ugunstige Vejdor
lho1d er forsynet .med Bags,ej'l, og det hv,ad 
entoo Kø•rseJen foreg.a.ar i frem- eller til
hag,e,gia;aende Retning. - iK1uJ.de, Storm, 
Nedbør og Kul�tøv e1· ubehagelige Fø-Lge
,svende. 

Personalets Ønske ,og Krav om Bag
.sejl er fuldt berettiget. ,aar da vor Or
ganis,a,tion som i Følge Personaloos Øn.
. ke er fr.emkomllllet med Andragende •Om 
B,agsejl, slkulde det yne.s, som Or,g,aniis-a
tionsled,erne staa.r bedre i ,sin ,Stilling end 
Hanelederne; tlhi Or,gia,ni,satiionslederne 
Handling og Kr.av er dikitereit af .humane 
Hein.syn, hv,orimod Modpa1�tens ret ufor
staaende Modistand oiverfor K:riavet ·priak-

s 
• lT 

.. .. 

s 

.. 

s 

• 
• 

• 

... 
s 

... 
s 

• 



'DANSK[QKOMOTIV1iDENDE 
tisk ita:lt kun kan være .dikteTeit ,af en no
get ,Siilæv,er ynet K.an:·ighed, der ikke tje
ner vedlmmmende til .Ære 1ovedor Peri.so
,nialet ,og <leit.1'.-:: Velfærd. 

Personal �'tS Ønske ,om B.ag.sejl er sta
digit 1igie -levende, .og K1,avet bør de:rif.or rut
,ter fu-emføres og med fomyet Kmft, thi 
det Res,ultiat, der er -0pn.a·ae1t, er megeit util
freds tillende for ikke ,alt sige lig uJ. Og 
da Spør.gsmaalet lmn løses leit 10.g hiJ1igt, 
maa d•eit anis for en ,baknemnnelig Op,g,a,ve 
,a;t bidrage til Løsning der.af; det er jo 
nemJig ·ikke hel1t 1t�ls1trældæLigt, ,at Tend•er
:ne er :blevet fo1,synet med Besl,a.g itil at 
fastgøre eit B.ag,sejl prua. 

Mangelen af ,B.a�sejl er imidler,ti:d il.dm 
den ene te behagelighed, der har ,sf,wae,t 
Følge med V.initervejret. 'l'mditionen tro 
hiar man nemJig ,i de s�d.ste Miaaneder ( fra 
Kulg,aardenc i Fa, Ar ,og Rd) foo.et ud
.leveret BrændlSel til Maskinerne, ,a;f ihvil
lmt den ,ove1wejende Del er »ISnrus«, der 
leit ,ga,ar gennem en 10 ,mm Sig,te. aa 
»fint« Brænd e'l er meget b sværligt at
·ha.ve med .at gøre, især ,TJJa;a,r Kør.selen er
forcernt, og det er den j,o o·:Dte om Vin
teren og under Højtidstrafik. P�a de 3-
cy.l. R Maskiner, der er .noget ,træge itil at
clampe, ei· det under,uiiden et rent Herku
lesarbejde for Lokofyrbøderen a.t (holde
V1andsitand og Damptryk ;p,aia »rette Sted«
med saa snuse,t Brændsel, og aJt der kan
opsta-a ·kriti ke ,ituationer af den Aarsag,
k,an pruaivi-se,s derved, ·at et Eksprestog ( d,e,t
forre �e af 4 med Stati-onsa,fstand ,eiiter
hinanden f øLgende) liHe J uleaf.ten, da
Tr.afikk•en v,ar p·aa Højdepunk1tet, mruaitte
sitandse (planmæssig gennemkørende)
p,aa ,I-fad, ten . tatli,on, og holde et K varlers
'l'id for at MMkinern kunde ».s,amle Kræf
ter«, udelukkende p·aa Grund .af Brænds�
lets ringe Beslmffenhed.

A,t der ikke eT nogen Profit ved 1a1t be
nyi1Jte ,sa1a daarligit Brændsel, ,speoielt om
Viniteren, ,rut det kun med Besvær Lader sig
gøre at 1holde Damptryk under Kør,sel op
pe p,aa 10--'11 Atm., og ,aJt der maa »prik
kes« ,og blæs hvel't Øj,ehlik o.g ,op111a.a,
iat en stoT P,r-ocentrlel af -Brænd.slet .g,a,aæ
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direkte foa FynskiovI o.g i Røgkia.mme.r,et, 
er vist tvi v1s•oanit, men h v,orrf.or da indkøbe 
en , aadan K v.alitet af Brænd.se!? 

O,g har man endelig l!aaeJt noget p,aia 
Lager af »!Snus«, bø,r der af Intere se for 
'l'r,afiklrens 1Srta:bihtet dr.ages Omsorg ror, 
at sliigit <loo·rl,igit Brændsel blandes itilbør
ligit med Brændsel ,af bed1'8, mere »rnaiS
siv Form«, hvilket ab oiut vil lønne ,sig. 

En,delig vilde ,det glæde adskillige Lo-
11.mfyrbødere, om Opsmøredu:n;kene� •s•orn 
Organi •atironen forlængs1t har ·andraget 
om, .ait der· udleveredes til Brug p,wa de 
tøne Lok10, ,o,g s.om ,saa vii.dt vides er 

»bevilgeit«, sna1�t kom i Brug, itJhi det er
en ,sto,r· LetteLse og Tidvi:ndi111g at . have 
itemperet Olie ,ved Op møTingien fremfor 
ko'ld og tykflydende Olie, ,s,om ,S.prøj,t.er:ne 
vanskeligt 1mn ,op uge. 

J.a, d-eJt er nogle ,a.f de Ta:nker, <ler rom
men med FJ:y,giten fm de muligt •fores1taa
ende Løm1ed kærin.ge1\ der meLder .sig 
ved Aarskiftet, o.g som H.aam.den ,er taal
modi,g nok til at fæstne p,rua det ligesa.a, 
.eller mere, ,taalmodige· P.apir for med Hr. 
Redaktørens Vel villie .at hringe,s ,til de11 
ærede o,verbærende Læsers Kundsimb. 

Byen med Uni:versilel drømmene i Decbr. 1925. 

Æribødigst 

Single. 

NORMALREOLER 
Ved E. Ro.,rnorn. 

Hvor mange har ikke været stilleit overfor 
den Opgave at skulle indrette et [.,ager eller 
Værktøjsrum og har derved følt Vanskelighe
den ved at skø1rne, hvor mange Reolrum man 
ventelig vil fa,a Brug for, hvilke fornkellige 
Størrelser ,disse bør have, og i ·hvilken Rækk-e
følge de forskellige Størrelser ,skal komme, for 
at man kan have ensartede Dele liggende i 

æ1•heden af hinanden. Thi hv0ID kender paa 
Forhaand ,det gennemsnitlige -d,aglige Forbrug, 
og dog er ,dette af ,d,en aller,, tørste Vigtighed 
for Bestemmelse af Rummenes tørrelse. Un
dervurderer man dette Forbrug, laver man 
Rummene for smaa., og overvurder-er man det, 
faar man for ::;tore •Rum, hvilket foruden at 
være ,en Ødslen med. ,Loka.leplads og Reolma
teriale i !Reglen vil have til Følge, at Lager
beholdll'ingen bliver tørre end nødvendig, hvil
ket jo atter betyder Rentetab. Drejer d,et .sig 
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'DANSKfQKOMOTIVliDENDE 

saaledes om et Lager ved et Mask�ndepot, og 
har man J:iestemt, for hvor mange !Dage man 
ønsker at have Reservebeholdning ligg,ende, før 
man faar ny (For.syning fra Hovedmag,asinet, og 
har man gennem Erfaring fastslaaet, hvor .stort 
det daglige Forbrug af hver !Lagergenstand gen
nem nitlig beløber sig til, saa kan man jo nøj
agtig regne sig -til den nødvendige Reolplads 
(Rumstørrelse) for hver 'Lagergenstand. Men 

I i 

• 

'\,· 
' ' I •'I 
!', 
l"

Fig. 1.

denne Erfaring sidder man jo netop ikke inde 
med, n,a,ar Reolerne til det nyindrettede Lager
rum skal fremstilles, og Følgen bliver, at man 
efter bedste Overbevisning indretter Reolernes 
Inddeling, som saa senere viser sig at bringe 
mange ISkuffels-er, paa ·hvilke der maa bødes 
ved Indsætning af Ekstrahylder og eventuelt 

A B 

ludslemmet ,\IIHtrik. 

:.:.����-:-= 0.:E-'. I I---- - - - ---- � l . 
Fig. 2.

,/
"""'l�-l..'-',.l.ll 

ved Udsavning af Hylder, naar Rummene er 
for smaa, .samt ved idelige og besværligr. Om
flytninger af Lagergenstandene. 

-Alle disse Ulemper og Bekymringer und'.gaar 
man ved at benytte den af Opfinderen af det 
bekendte Taylor-System, Frederick Winslo1V

Taylor paabegyndte og af hans Kompagnon 
Carl G. Barth (begge af Philadelphia) forbed

. rede !Reol, som j,eg skal beskrive i det følgende: 
IPaa ·Fig. 1 e.r vist »Normalreolen«, der be

staar af 6 .kvadratiske Rum 625 mm høje og 
brede -0g 450 mm dy

b

e, sammensa,t af 1 ½ Tom
me høvlede Fyrrebræder og Bagklædninger, der 
,er .skruet paa, af 7/s Tomme. Reolens udven
dige Maal bliver saaledes 2007 mm 'Paa den 
lange Led og 1349 mm paa den korte. (Frem
stilles ogsaa uden Bagklædning.) om det 
fremgaar af Fig. 2 er Reolens ide -og Skille
vægge ,samlet ved Bo1te, &aaiede.s at ,den ved 
For,sen<leLse kan skill,es ad og lægges fladt, hvaid 
der jo er en stor Fordel, -og saa først .samles 
i det Rum, hvor den skal stilles op, hvilke-t 
har den yderligere Fordel, at Døraabningen til 
Rummet ikke behøver at være &aa ,sto•r, at den 
samlede Reol kan komme igennem den. 

;ved Hjælp af ,de paa Fig. e og Fig. 4 viste 
løse Standard-Indlæg er man da i Stand til 
at dele hvert af Normalreolens 6 Rum i 2, 4, 
8 eller 116 mindre Rum, alt eftersom man be
nytter Lndlægene A, B, C eller U. Disse er 

C D 

Fig. 3.

Fig. 4.
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Fig. 5. 

for ynede med et Forbrædt for at kunne rumme 
mere, medens Indlægene paa ·Fig. 4 af tilsva
rende , tørrelse uden F-0rbrædt mere er be-
recrnei_t til Værkrtøj. 

Paa Fig. 5 er Jormalreolen vist med de for-

,_ffi C, 

== ) 

Fig. 6. 

7 

Fig. 7. 

skellige Indlæg. Ogsaa lndlægen,e kan for For
sendel en kyld samles med kruer, om øn-
keligt. Endelig viser Fig. 6, hvorledes man 

i · :tedet for Indlægene, der ikke ege!1tlig er 
be1,egned1;1 til om kuffer at, trække. ud og ind 
men '.so1p1 faste killevægge, kan indi·ette virke
lige kuffer, hvor dette for bestemte Gen. tande 
er nødvendigt. 

Normalreolens Form, 3 lige høje og brede 
Rum paa den ene Led, 2 paa den anden, til
lader for kellige Kombination muligheder til 
bedst mulig Udnyttelse af de tedlige Rumfor
hold, idet ma.11, som det fremgaar af Fig. 7, 
kan anbringe 2 N ormalreoler liggende oven
paa hi.nanden, eller de neder te liggende de 
øverste staa,ende, eller begge staaende ovenpaa 
hi,anden. Er Lagerlokalet højt nok til at an
vende sidstnævnte Opstillingsmaad.e, og det 
dr jer ig om mange Reoler, ka.n det anbefa-I' 
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les at lægge et Gulv af løse PJanker mellem 
Top- og Bundreolerne. Man kan da nøjes med 
een Trappe op til Plankegulvet i Stedet for 
at maatte flytte med en tige fra Reol til Reol, 
naar man skal have noget i Topreolens Rum. 
Til dette »'Mellemgulv« kan benyttes �/t Tomme 
ru Brædder. 

(Fortsættes). 

LOKOMOTIVFYRBØDER EKSAMEN 

Omkring Midten af December Maaned af-

luttedes det første Lokomotivfyrbøderkursus 

paa Jernbaneskolen med Eksamen. I Kursus 

deltog 20 Aspiranter, hvilket formentlig frem

tidig vil blive det no:rnnale Antal for Kuraus

deltagerne. Der er af samtlige Deltagere udvist 

megen Flid under Opholdet paa Skolen, lige

som disse har følt sig tilfredse med Skolens 

Reglement og den Aand, som saavel Skolens 

Chef, Hr. Trafikinspektør Harboe, som Lærerne 

ledede Arbejdet i. 

Det kan maaske interessere baade de ældre 

Fra Roskilde bestod Toget af 22 Vogne med 
30,4 Vgl. 

I Kværkeby sattes 2 Vogne med 1,8 Vgl. 
I Ringsted sattes 12 Vogne med 14,7 Vgl. og 

op.toges 9 Vogne med 11;8 V gl. 
I Sorø optoges 4 Vogne med 6,9 V gl. 
I Slagelse sattes 8 Vogne med 11,3 V gl. og 

optoges 12 Vogne med 15,2 V gl. 
I Forlev sa.ttes 1 Vogn med 1,2 Vgl. 
Under Rangeringen i Ringstetd sprængte. 

ved haardt ammenstød 2 Koblinger. De be
skadigede Vogne var Qf r. 351843 og Ph r. 
7737. Brudfladen i Koblingen paa sidstnævnte 
Vogn var sor.t paa den halve Del. 

Kl. 1,36 standsedes Toget foran Blokposten 
mellem Fjenneslev og Sorø. Togføreren maatte 
skære Plomben. 

Fra orø og op gennem Skoven var Skin
nerne meget fedtede. 

V-inden var sydøstlig og saa svag, at en
Vimpel næppe rørte sig, men Røgen fra for
skellige · korstene drev i S8J!Illile Retning. 

Der ønskes udfærdiget en Lokomotivfører
rapport over Tjenesten ved nævnte Tog med 
Bemærkning om de forskellige Uregelmæssig
heder. 

og yngre Lokomotivmænd at se den skriftlige Eleverne opnaaede følgende Eksamenska-

0pgave, Eleverne fik i Rapportskrivning, hvor- rakterer: 

for vi gengiver den her: 

Fredag den 4. December d. A. fremførte De 
·om Lokomotivfører sammen med Lokomotiv
fyrbøder r. 914 Jørgensen Tog 2017 fra Ros
kilde til Korsør, og begge returnerede samme
])a,g -til Roskilde som Passagerer i rettidigt Tog
42. aavel De som Lokomotivfyrl>øderen er
. tationeret i Roskilde.

Toget køres i 20. Tur. 

Til Fremførelsen af Tog 2017 fik :De Ordre 
til at ·benytte Lokomotiv ;Litra G Nr. 637. 

De i Deres oterbog paa Turen opnoterede 
Tider er: 

Ank. Afg. 

Roskilde 10,59 
Viby 11,20 11,26 
Borup 11,41 11,50 
Kværkeby 12,02 1,2,09 
Ringsted 12,25 1,08 
Fjenneslev 1,22 1,24 

orø 1,45 2,01 
Frederikslund 2,1' 2,22 

lagelse 2 35 2,53 
Forlev 3,06 3,1 

hvorefter Toget ankom 2 ·Minutter for sent til 
Kor ør. 

8 

7528. N. H. Andersen
J 

Sdb. 

9-1.49. 0. Christensen, Str. 

7102. C. C. V. Eriksen, Fa. 

91-95. A. Hansen, Es. 

6628. E. E. Hansen, Gb. 

7527. . P. Hansen, Sdb. 

6625. A. C .Larsen, Gb. 

6630. C. E. E. Lauritzen, Gl>. 

9152. A. Laursen, Str. 

8068. H. M. Madsen, Ar. 

9148. H. K. Mikkel en, Es. 

6632. L. A. Nielsen, Gb. 

6631. . A. iel en, Ge. 

6629. -E. J. Pedersen, Gb. 

6635. E. S. C. Pedersen, Gb. 

6627. P. 0. Rohde, Kø. 

6636. 0. B. J. Saalbach Gb. 

6626. . C. pøer, Gb. 

6633. G. H. Sørensen, Gb. 

6637. K. H.Wulff, Gb. 

6,53 
5,72 

7/28 'Udm. 

5,84 

6,1'3 

7,28 Udm. 

5,41 

7,25 Udm . 

5,97 

5,66 

Ikke hest. 

5,66 

5,13 

6,28 

6,09 

438 

6,03 

4,78 

6,59 

7,31 Udm. 

.. 

J 
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'DANSK}QKOMOTIVµD�NDE 
DØDSFALD 

Den 23. ,December afgik ved Døden Maskin
ingeniør H. L. H. Havning, København, efterfaa 

Dage ' ygdom i en Alder af 42 Aar. 
1faskiningeniøren blev ansa.4 i 1908 og har 

været Ingeniørassi tent i Maskinkredsene i 
Aarhus og . truer. I 1920 blev Havning Inge
niør og har siden været til Tjeneste i General
direktoratet. Afdøde har i disse Aar haft · æ
de i forskellige · dvalg og Kommissioner, 
hvilke han har ydet fortrinligt Arbejde. 

HJERTELIG TAK 

Hjer,telig Tak for udvist Deltagelse ved Lo
komotivfyrbøder K. Madsens Død og Begra-
relse. J. Madsen,

yborg. 

UdnC1?JVnelse fra 1.-1.-26: 
Haandværk-er K. H. Wulff, Kbbavns Gods

bgd, ,til Lokonwtivfyrbøc1er i Korsør. 
Haandværker C. C. V. Erik.sen, Nyborg, ,til 

Lokomo-tivfyrbøder i Vamdrup. 
Hraandværker iH. P. Hansen, ønderborg, 

til Lokomotivfyrbøder i Vamdrup. 

Haandværker C. E. E. Lauritzen, Kbhavns 
Godsbgd, til Lokomo-tivfyrbøder i Gj dser. 

Haandværker G. H. Sør,ensen, Kbhavns 
God bgd, til Lokomotivfyrbøder i Gjedser. 

Haandværker N. H. Andersen, ønderborg, 
til LokomGtivfyrbøder i Vamdrup. 

Haandværker E. J. Peders-en, Kbhavns 
Godsbgd, til Lokomotivfyrbød,er i Tønder. 

# 

z, orflyltelse efter Ansøgning fra 1.-1.-26: 
Lokomotivfyrbøder S. K. Jørgensen, Vam

drup, til Masnedsund. 
Lokomotivfyr:bøder S. A. Hansen, Varrndrup, 

-til Kbhavns Godsbgd. 
1Lok-0motivfyrbøder J. C. Jacobsen, Gjed

ser, til Aabenraa. 

Af ked: 
Lokomotivfører H. C. T. Rug,aar-d, Kbhavns 

Godsbgd, paa Grund af vagelighed med Pen
sion fra 31.--13.-26 (min. Af ked). 

Lokomotivfører L. V. P. Larsen, Nyborg, 
efter Ansøgning paa Grund af Alder med Pen
sion fra 31.-'3.-26 (min. Afskied). 

Lok'omo-tivfører I. L. Ra massen, ykjø-
bing M. (Depolforst.), efter Ansøgning paa 
Grund af Alder med Pens:ion fra 31.-3.-26 
(min. Afsked). 

LokrnrrwtivfyrJJøder S. H. M. Rasmussen, 
Kbhavns Godsbgd, under 115.-12.-25. 

Af gaael ved Døden: 
1Lokomotivfyrbøder K. G. Maidsen, Aaben

raa, den 12.-12.-25. 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Nærværende Nummer er afl.everet paa Avispostkontoret d. 5. Januar. 

TU. Vester 4988 Tit Vester 4988 

STØT VORE ANNONCØRER 

lugter ikke godt, men 

I
renser knag e n  d e godt! 

Lugten forsvinder hurtig! 
Bevarer Huden! 

Worning It Petersen, Vejle. 

Drik 

Albani Øl. 

Messingstang 1�5 
m.Silkeflag
42 cm. høj. 

Større Stæ11ger m. Flag 
4.00, 5.50, 6.50, 12.00. 

Løse Silkeflag, alle Na• 
tloner, fra 0.50. 

Flag og Vimpler 
i alle Størrelser. 

Flagfabrikken 

Gl. Torv 24, 
København B. C. 3234, 

Foreningsfaner og Bannere 
i fineste Udførelse. -

Åls Det Danske Mælkekompagni, København. 

R1daktio.: Vesterbrogade 98 a 1, Kjøbenbavu B. 
Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613 

Udgaar 2 Gange maanedli!l', 
A.illnaementspris: 6 Kr. a.arlig. 

Tepe■ paa all, Peøtkontører I Skandir.avien. 

,\ 11 nonc.--t:x pt•d ition 

Ny \'estergade 7 3_ København B.
Telefon Central 14613. 

Kontortid KL 10-4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 

l 



,,Roberts" Herre-Magasin - Istedgade 140. 
Alt I Herre• og- Drengetøj. Lingeri, Hatte og Arbejdstøj. - Jernbanefunktionærer 10 pCt. Rabat. 

..-. -�

Gu.ldsmedeforretningen 
Sdr. Boul e vard 71. 

A n  b efa le r  sig m d 
Brude- og Festgaver. 

Tlf. Vester 1644 x. 

H. 0. Hansen,
62, Yesterbrogade 62.

Trtkota11e- oø Garnforretnh111. 
-- tort Udvalg. -

Underbeklæduing, Strømper, Sokker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

Mineralvandsfabriken "Echo" 
Fineste Mineralvande. 

Siden 1915 Leverandør til clet kgl. danske Hof. 

STØT VORE ANNONCØRER 

Tandlæge Hulgaard 
9-3. 5-6.

Clemens Torv 8 - Tlf. 5154 

Jensen og Nielsen 
Stort Udvalg i 

i moderne Gravmonumenter 

Kirkagaardsvej 1. Tlf. 13 7 9. Aarhus 

r��•!•�a!t�•,�>I•�+: 

� Vesterbros Frugtlager �
Enghave Plads li --======== ,Istedgade 52 

(• 
Fruii:t og Gr0ntsager. • Tørrede Frugter samt Conserves. • Billige Priser. 

. 4' 
+•!•��•!•�a!t�(l��M 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Camillus Nyrops Etabl. 
Nyrop og Maa_q A/S. 

Købmagergade 43. - København K. 
Telefoner: Ceo�ral 768 og 10028. 

. . 

Bandager og:Sygeplejeartikler i stort Udvalg. 
Specialil,t: 

Bandager tll vanskelige TIifæide. 

>I•3::3::3::3::3::------· 

f Drenge- og Pigekonfektion. f 
W Eget Fabrikat. Altid billigst. W 
M 

10 pCt. til Fun k t i o n æ r er. 
M

M I s t e d g a d e 8 4. M 
M Glenthøjs Eftf. 

M
>%<3::3::3::3:: ______ _,,. 

., I 

SPIS! Magdalene Møllens SPIS! 
Telefon 3363 velsmagende Brødsorter. Telefon 3363 

Aktie selskab et 

Aarhuus Privatbank 
udfører alle almindelige Bankforretninger. 

A. ERIKSEN, Skræderforretning.
Jægergaardsgade 41. - Telefon 2521. - AarhuR. 

Møble 
Sp�cielt til 2 og 3 Vær. Lejligheder R, P, PEDERSEN

r Altid ca. 35 kompl. Møbl. paa Lager 
Afbetal. mod almindelig Bankrente Frederlksgade29 

Forsendes over hele Landet. Aarhus. Tlf. 1009 

Kolonial;'- Vin - Spirituosa 
Køb Delikatesser. 

.Hatten 
i 

Ryesgades Hattemagasin. 

Kunstige Tænder 
indsættes. - Hele Tandsæt 60 Kr. 
Omstilling af ældre Tandetykker samt 

Reparationer hurtig og billigt. 

W.Knoke,Sønderg.38

Carl Sørensen, 
Valdemarsgade 54. Telf. 459. 

Varerne bringes overalt. 

Lokomotivmænd! 
Lad Dere Fodtøj reparere hos 

H. Ni e Isen,
de Mezasvej 7. 

Lokomotivmændenes 
Barbersalon 

er Holber gsgade 30 
lige ved Laage�_ned til den nye L�komotivre(!lise 

,, 
I 

' 

~-- -~ ~™,> rm!I&= i 

Juv:~::,~E~~!~:.med I MALERI ER HE~e~b! ig~G~r~e!~NG 
" Regina" unde r l e m e n s b r o. 

Tlf. 1436. 
A An H u s Spec • Billig lndramnine af Billeder 
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