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EN KRITIK OG EN DOM 

Der eksisterer .som bekendt en Masse 
forskellige Ordrer og Bestemmelser, sa11 
mange,. at en 'rjenestemand ved Statsba
nerne_.skal være meget behændig. for ild�'J 
at forsynde sig imod en af di se og der
efter blive tildelt en Irettesætt lse eller 1·ll 
Bøde for den Brøde han eventuelt har be
gaaet. Vi kan i saa Henseende fortælJe 
en lille munter Historie, der· tydeligt illu
strerer hvad .en .Tjenestemand kan ven:;e 
sig, hvis han ved en eller anden Lejligh ·d 
lukker Munden op for hvad han tænker 
og tillader sig en Kritik, om rnaaske kan 
være mere eller mindre berettiget. 

I Foraaret holdt Hr. Maskinbe tyrei: 
Dorph et Foredrao- om de. sidste I yhedor 
paa Lokomotiverne og dette gav en af Til
hørerne An ledning til at. udstøde et lil10 
Hjertesuk, idet han i en Notits i nærvæ
rnnde Blad for 5. · April d. A. bl. a" frem
satte en Udtalel e om, - at jo flere Kom
mitterede. og jo flere Eksperter des daar
ligere.,b.li ver Kullene - og. at Brændslet 
lignede .Havejord -. Saadan noget man. 
-man ikke, det har man for Re te:n aldrig
maattet, thi bar . man kritiseret KulJene 
rent tjenstligt, har man ogsaa kunnet væ
-re forvisset ,om, at man har faaet at vide, 
at det ikke var Ku.llene, men en selv der 
var noget i Vejen med -,- uden Hensyn tii, 
om det nu var aldrig aa· berettiget, cl .t 
der var. sagt .. 

Nej, Kullene er Tabu - de rnaa ikk\.., 
kritiseres, og nu er ogsaa Eksperterne ble
ven Tabu - hvad de iger, taar til evig 

. rJ id fast. 
Naa, rI'ilhoreren udstodte altsaa it lille 

Hjertesuk, og der blev stor Opstandeh,e 
paa St. Jørgensborg, thi den forrna teligc, 
der havde tilladt sig at fremsætte denne 
rnaaske 1sandfrcrdigo - maasko uveder
hæftige Udtale! e, skulde idømmes en ret
fcmdig Straf, andre ligesindede til Skræk 
og Advar el. Og saa hlev hele Maskin0-
riot at i Gang og det fungerede som dd 
skuld - ellers knirker det saa tidt. Ge-
11 raldii:ektoratot skr v til Distriktet og 
Distriktet skrev til don arme Tilhører ef
t r den kendte .Formel: »Di triktet har fr<l. 
Gen:ernldirektoratet rnodtao-et folgende .. 
.... og De bedes udtale Dorn herpaa«. � 
Og Manden tod der med Sedlen i sin 
llåand og· vidste ikke sine levende Raa,J 
.:_ thi det var det mærkelige, at han vidste 
ikke af, at han havde forbrudt sig. Men 
·aa haa1·fint virker Mekani men paa St.
J 01;gon bmg, at intet undgaar dens Op
mærksomhed. - Der gik nogen-Tid inden
Tilhø1·eren ·va.rcdo, og saa gentog hele
Komedien · icr. onoraldirektoratet ryk
kede Di trik:tet og Distriktet Manden, ')g
saa svl:l-reclo han, som sandt var, at hans
Udtalelser hvilede paa Iagttagelser, han
selv havde 'gjort og paa Bemærkninger,
han havde hørt fremsat af andre, og paa
Grundlag af, at n »Ek

. 
pert« havde ·le-i�

agat .. , fb1;skellige · Lokomotiver ·. forui
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 

Brænd let ikke var godt, hvilket havde 
foraar aget Dampmangel. 

Den 5. April fremsatte Tilhøreren sine 

Bem rkninger og allerede den 3. Juli, j_ 

v. . knap 3 Maaneder efter, er den Sag
færdigekspederet, og Manden med de for
mastelige Udtalelser forsynet med --in
Irettesætte! e.

Det kan jo ikke nægtes, at man ma·t 

forbavse over, at tatsbanernes General

direktorat vil rotte hele dette Maskineri i 
cene for Tilhørerens Bedømmelse af For

holdene. Og at Generaldirektoratet har 
Tid til at b skæftige sig med noget saa

dant efter de Personaleindskrænkninger 

der har fundet Sted og aa der, men maa
, ke er det en eller anden 'frafikkontrolør 

i Gen raldirektoratet, der dermed har bt;!

vi t Berettigelsen af sin 'l'ilstedeværel '13. 
Det ved vi ikke, men derimod er det vor 

nfr9.yigelige Opfattelse, at det maa være 
maat med Arbejdet oppe paa St. Jørgens

borg, naar der er Tid til at lave st01: 
taahej ud af en aadan Bagatel. 

Det, den Lokomotivmand har vil
let ige, er, at Kullene var daarlige, og 
det var der jo noget om. Det hænder jo, 

at Kul kan blive daarlige af at lagres OJ 
at der kan gaa Ild i dem, hvorved Brænd

værdien forringe . Vor Tilhører har med 

en noget for flot Haandbevægelse blandet 

den Kommitterede ind i Sagen, og det har 
der ingen Grund været til, thi han har in
gen kyld i det paapegede Forhold, og det 

kan ingenlunde siges, at Kullene er bl...i
vet daarligere, siden han staar for Ind
købene. 

Vi kan forstaa af Sagen, at Distriktet 
er spurgt, thi dette møder frem med en 
højtidelig. Erklæring fra den »Ekspert-s:, 
der er omtalt, og som nu, foruden paa 
Olieomraadet ogsaa optræder som Ek::;

pert paa Kulomraadet. - Der er vel snart 
agt ikke det Omraade, hvor den Mand 

ikke kan optræde som Ekspert. Vi andre 

er til og forbavses og venter kun pai.1 

Instruktion af ham om varsom Behand

ling af Lokomotivet. 
Der er her i 1. Distrikt en Lokomotiv-

fører, der indtil for nogen Tid siden fun

gerede som Ekspert paa et Omraade, der 

tog igte paa Lokomotivernes Dampevne 
og Kulienes Brændværdi. Denne Loko
motivfører, som har fungeret som Kul
ekspert, er en Mand med en vis Auto
ritet, og han har ved sin Gerning for
staaet at skabe Respekt om sig, og der er 
saa vidt os bekendt, heller ingen der har 
anset ham som uegnet til Posten - na
turligvis kender vi ikke Distriktets Stand
punkt. 

Som en Modsætning hertil staar den i 
denne Sag omhandlede Lokomotivfører, 

der begyndte sin velsignelsesrige Gerning 

som Olieekspert og som nu efterhaanden 
er avanceret til Ekspert paa alle mulige 

Omraader. Hans Adkomst til at optræde 
som Ekspert kender vi ikke, den har hvilet 
i det dybeste Mørke, naar undtages han 

gennemtrængende høje Stemme og hans 

masen-sig-paa, men en skønne Dag var 
han det, forsynet med Distriktets Stempel 
for særlig fremragende Dygtighed paa de 

og de Omraader, men naar han nu skal 
bruges til Underbyggelse af Irettesættel

ser, saa maa vi sige »Stop<. 
Der er nemlig ikke en - naa, maaske 

er der en enkelt - der anerkender denne 

Lokomotivfører som Autoritet paa nog t 

Omraade, der er intet i hans hidtidige Til

værelse som Lokomotivfører der beretti
ger ham til at vente eller kan forpligte Lo

komotivmændene til at se hen til ham el
ler op til ham som egnet til Ekspert. 

Men nu anvender altsaa Generaldirek
toratet altsaa denne »Ekspert«s Udtalelse 

om et enkelt Tilfælde som brugbart 
Grundlag for en Dom, endskønt det maa 
anses for at være uomtvisteligt, at der har 
været noget muggent ved Kullene. Der er 

vist ingen Tvivl om, at de Kul har skul

let behandles som >raadne .Æg« og det, at 

man nu og da har kunnet klare sig, be

viser ikke det fjerneste om, at den frem
satte Udtalelse om Kullenes Kvalitet har 

været helt urigtig. 

Af alt det, der er passeret i denne Sag, 
er der flere Ting der paakalder sig Op-
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'DANSK lQKOMOTIV T, DEN DE 
mærksomheden. Først det at Generaldi
rektoratet vil lave Sag paa en saadan Ba

gatel, at man i Generaldirektoratet har 
'l'id til at beskæftige sig hermed, og der
næst det, at man skal have en »Kuleks

y;ert«s Udtalelser om Kullene at støtte sig 
paa for at kunne fælde en Dom. - Men 
det mest mærkelige ved hele Sagen er som 
sagt, at der intet er bevist om, at U dta
lelsen �r forkert, udover at den omtalte 
�Ekspert« har kørt en enkelt Tur og kon
stateret, at Kullene efter at være behandlet 
efter alle Kunstens Regler ved den Lejlig
hed viste sio- at kunne »dampe« - med 
Eksi;ertens Ord: var udmærkede! Hm! 

Vi er ikke i Stand til at kunne boje 

os for Dokumenter af den Art, thi naar det 
ikke har været Statsbanerne muligt at be
vise, at det var Nonsens, det Indsenderen 
skrev, burde man hellere have ladet den 
Sag hvile eller i hvert Fald have undladt 
at slutte den med en Irette ættelse. 

DANSK SMEDE- OG MASKIN

ARBEJDER FORBUNDS KONGRES 

I Ugen fra den 29. Juni til den 5. Juli 
afholdt Dansk Smede- og Maskinarbejder

forbund sin Kongres - der som bekendt 
kun afholdes hvert 3. Aar - i Folkets 

Hus;, København. 
Foruden Forbundets Hovedbestyrelse 

og 250 Delegerede var en Række Repræ
sentanter fra saavel indenlandske som 
udenlandske Organisationer til Stede. Vor 
Organisation var for sit Vedkommende re
præsenteret ved Formanden og Kredsfor
manden for Lokomotivfyrbøderne. 

Kongressen aabnedes åf Formanden I. 
A. Hansen, som i hjertelige Ord bød Kon

gressens Gæster og Delegerede Velkom
men og gav en ganske kort Oversigt over

Dansk Smede- og Maskinarbejder For
bunds Virksomhed igennem nu 38 Aar.
Selvom der periodevis havde været mange

Vanskeligheder at se tilbage paa, svære
Kampe at komme igennem kunde han med

c-andhed og Stolthed konstatere, at disse

mange Aar sladig havde været March
fremad og understregede, hvilken Betyd
ning Enighed og Sammenhold havde og
manede danske Arbejdere til et fortsat
Sammenhold, hvor Dansk Smede- og Ma
ddnarbejder Forbund kunde staa som den
førende Fagorganisation.

I. A. Hansen præsenterede derefter

Gæsterne for Kongressens Delegerede, \'eJ 
hvilken Lejlighed Kongressen foruden de 
indenlandske blev præsenteret for Repræ
sentanter ikke blot fra Broclerorganisati0-
nerne i Sverige og Norge, men fra Østrig 
Tyslsland, Holland, Belgien og Frankrig 
fik man efterhaanden et stæ1·kere og stær
kere Indtryk af, hvor velanset »D. S. og 
M. F.« som Organisation er udenfor D·1n
marks rænser og ikke mindst dens nu
afdøde Organisations Formand.

Efter at Kongressen havde valgt sine 
Tillidsmænd, aflagde I. A. Hansen en ud
førlig Beretning over Forbundets 3-aarigc 
Virksomhed og dvælede i denne Beretning 
særlig ved Storkonflikten ved Lockouten i 
19'.:5. Efter at have omtalt hvilket tore 

Pengebeløb denne Konflikt havde kostet, 
kom han ind paa en Omtale af den megen 

Hjælp, der i den fo1· Smedene saa vamke

lige Periode var blevet vist dem, ikke alene 

f1·a indenlandske men ogsaa fra udenland

ske Organisationer. han 1·ettede en dybtfølt 
Tak til disse Or·ganisationer og udtalte 

overf 01· vo1· Or·ganisation: »Jeg har en 

hje1·telig og broderlig '
I

ak at 1·ette til Dan

ma1·ks Lokomotivmænd. Jeg tænke1· her 

sæ?'lig paa Dansk Lokomotivmands F01·

ening, hvilket vil sige Statsbane1·nes Lolco

motivmænd, der igennem en lang Aar1·æk
ke har staaet i kollegialt Samarbejde med 

.os, og hvis Formand sammen med Loko

motivfyrbøde1· Boyesen her e1· til Stede 

iblandt os. Jeg retter ogsaa en Tak til 

Pr·ivatbane1·nes Lokomotivmænd for· derus 

udmærkede Holdning, som love1· godt f01· 
kommende Tider, naar vi til enhve1· Tid 

for·staar at følge de rigtige Linier. Altsaa 

Kollege1·, en hjertelig Tak fra alle Dan

marks Smede- og Maskinarbejdere til J el', 
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'DANSK fQKOMOTIV'JiDENDE 

der stod os bi, da Vanskelighederne var i

Færd med at taarne sig op.« 

I. A. Hansen sluttede sin Beretning
med at oplyse, at D. S. og M. F. nu havde 
over 25 000 Medlemmer. Beretningen var 
Genstand for en indgaaende Behandling. 
Det siger sig selv, at Storkonflikten inde
holdt meget Stof til Drøftelse og Debatten 
var til sine Tider baade meget livlig og 
meget interessant. Fra den kommunistiske 
prægede Del af Forsamlingen blev der paa 
et givet Tidspunkt fremsat et Forslag, der 
om end ikke direkte udtalte saa i Realite
ten var et Mistillidsvotum til Ledelsen, 
især dens Formand. Fra anden Side blav 
fremsat Resolution, der udtalte Tillid til 
Ledelsen og Anerkendelse til Smedenes 
Formand og gamle Fører. Og da Tids
punktet for Afstemningen fandt Sted, blev 
den sidst fremsatte Resolution vedtaget 
med 170 Stemmer mod 55. Med overvæl
dende Majoritet godkendte Smedene I. A. 
Hansens og Bestyrelsens store Arbejde 
indenfor 3-Aars Perioden. 

Efter Beretningen var en Række Spørgs
maal Genstand for Behandling,. saaledes 
Feriespørgsmaalet, Bedriftsraadsspørgs
maal, Spørg maal om Oprettelse af Indu-
triforbund, Spørgsmaal om Maskinme
trenes Arbejde i Skibe o. f. a. Til hver en

kelt af disse Sager vedtoges der Resolutio
ner, der paalagde den kommende Hovedbe
styrelse at arbejde for en Ordning af de 
nævnte Spørgsmaal. Endelig besluttede 
Kongressen at forhøje Dagpengene for Til
lidsmænd og Kongresdelegerede fra 25 Kr. 
til 30 Kr. pr. Dag. En længere Debat ud
spandt sig om Lønningernes Regulering 
efter Pristallet, man mærker mere og mere 
i Fagorganisationerne det stadig voksende 
Krav om, at Lønningerne frigøres Pri-3-
tallet. aar man som her ved denne store 
Fagorganisations Behandling af dette 

pørgsmaal, mærker den voksende Ten
dens - for at kunne holde Lønningerne 
saa høje som muligt - til at frigøre sig 
for Pristallet, og man ved, at fra den an
den ide, fra Arbejdsgivernes i Arbejds
giverforeningen, vokser Kravene stærkt 

for at komme væk fra Pristallet for at sæt
te Lønningerne under dette, forstaar man 
hvilke store Vanskeligheder der vil opstaq, 
ved de kommende Forhandlinger om de 
store Arbejdsoverenskomster i Foraaret 
1927. 

Kongressen sluttede med Valg af Med
lemmer til Hovedbestyrelsen. Den Frern
gangsmaade, som »D. S. og M. F.« her 
anvender, er et meget stort tungtvirken le 
Maskineri, som tager over en halv Dag af 
Kongressens kostbare Tid. Formanden 
I. A. Hansen valgtes enstemmigt. Der
skete for Hovedbestyrelsens Vedkommen
de nogle Forandringer, og Kommunister
ne fik deres Repræsentanter saa langt
frem, at en af dem staar som første Sup
pleant. Derved, at I. A. Hansen siden er
død, vil altsaa medføre, at der i Smedefor
bundets Hovedbestyrelse nu indtræder
en Repræsentant, der staar den kommu
nistiske Retning nær. For første Gang
vedtog Kongressen at vælge sin Næstfor
mand og hertil valgtes en af vore gamle
Bekendte Sekretær Johs. Kærbøl. Faa Da
ge efter, at han havde opnaaet dette Valg,
maatte han træde i Virksomhed som fun
gerende Formand, som Følge af I. A. Han
sens Død. Et mærkeligt Træf og Spil af
Forholdene.

Søndagen den 4. Juli blev benyttet til 
en Udflugt til Hillerød, hvori hele Kon
gressen deltog med mange af Kongressens 
Deltageres Damer, og hvor »D. S. og M. 
F.« var Vært ved en stor Frokost i Slots
pavillonen.

»Dick«.

LØNREDUKTIONER 

I den Heksekedel af Virvar paa alle 
Samfundets Omraader, som er fulgt i Hæ
lene paa Historiens største Forbrydelse, 
Verdenskrigen, har den almindelige For
virring og Utilfredshed frembragt en sta
dig Kritik af Regeringen og Statens Virk
somheder. Særlig har de storagrariske 
Høvdinge d'Hrr. Slebsager; Madsen-Myg-
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'DANSK [QKOMOTIVliDENDE 

dal og Pinstrup været ude efter Staten 
Tjenestemænd paa Venstreparti ts Møder, 

som er afholdt i denne Sommer. Her har 
d'Hrr. med Graad i Stemmen beklaget sig 

over de forfærdelige daarlige Tider for det 
store Landbrug og peget paa, at Storbøn
derne gik deres Undergang i Møde. For 

nu at saadan noget ikke skulde ske, maatte 
der findes paa Midler herim:>d. Og det 
eneste Middel man kunde tænke sig, var 
at Staten skulde hjælpe det betrængte 
Landbrug paa den Maade, at Taksterne 
skulde nedsættes, og at ))den store Løn
ningskonto« for Statens Tjenestemænd 

skulde nedskæres betydeligt. Konjunktur
tillæget skulde bl. a. helt bortfalde, læn
gere Arbejdstid, Personaleindskrænknin
ger o. s. v. 

Ved at betragte og tænke lidt over et 
saadant Krav, som Venstres Førere saa 
ublufærdigt har fremsat, kan man vist 

nemt, og uden synderligt Kommentar, bli
ve enige om, at Kravet vil blive mødt med 
den skarpeste Protest af alle Tjeneste

mænd. Saalænge Priserne paa de vigtig

ste Livsfornødenheder staar i en saadan 
Højde, kan der ikke være Tale om Løn
reduktioner, udover hvad Pristallet angi

ver. For det kan vel ikke være Meningen, 

at Statens Tjenere skal være et Pjalte
proletariat? 

Det er vist givet, at nogle i det store 
Landbrug sidder daarligt i det. Men en af 

de største Aarsager til den nuværende 
Krise maa findes i de høje Priser, som 
Landbruget i Krigsaarene fik for deres 

Produkter. De gyldne Tider for det store 
Hartkorns Ejere blev desværre ikke ve-i. 
Havde de blot tænkt lidt paa Fremtiden og 
brugt noget af den indtjente Kapital til at 
konsolidere Bedriften til Imødegaaelse q,f 
daarlige Tider, havde mangt og meget set 

anderledes ud nu. I hvert Fald er det gi
vet, at de Landmænd, som ejede Jord før 
Krigen, har nu kun sig selv at takke for, 

at de er kommet i Vanskeligheder. 
Det som ogsaa har været medvirkende 

til Krisen er Kronestigningen; men Ven

stres Førere har Gang paa Gang krævet 

Kronen i Pari. u er Kronen ppe, her

med Vanskeligheder og Jammer fra Land
bruget. Ikke saadan da den samme Kla"

se høstede den store Kursfo.rs1rnl paa ter

ling og 50 Øres Kronen. .J: u raaber ae 
paa, at Staten skal hjælpe dem ud af den 

Knibe, som deres egen Letsindighed har 
bragt dem i, og kræver nu at 'l,jene tc

mændene, at de skal undg· ld.e for deres 
fejlslagne Spekulationer. 

Mon Landbrugets Repræ<i.mtanter ikke 

ved, at »den store Lønningskonto« den 1. 
April blev nedsat med ca. 20 Mill. Kro
ner, til 1. Oktober kommer der selvfølgelig 

ogsaa et betydeligt Nedslag, saa man skul

de synes, at selv fra en betrængt Storagrar 

maatte yderlig Krav om Lønreduktion for
stumme. 

I denne Forbindelse er det bemærkel

sesværdigt og al Anerkendelse værd, at 

vor Finansminister har erklæret, at der 
fra Regeringens Side ikke vil blive stillet 

Forslag om Lønreduktioner, udover dan 
Nedgang som Pristallet medfører. 

Aarhus i Juli 1926. 

Carl Petersen. 

FRA BERLINERREJSEN 

Som Deltager i Rejsen til Berlin kan jeg i 
Enkelthederne give Lokomotivtidende følgende 
Optegnelser over Oplevelserne fra den belæren
de Tur. 

Særlig imponerende er Jernbanemuseet i 
Berlin, der fra først til sidst holder en Loko
motivmand i Aande, da Museet i sin Helhed 
omfatter alt paa J ernbaneomraadet lige fra de 
allerførste primitive Træbaner til vore nuvæ
rende massive og kompakte Jernbaner ligele
des forskellige Forsøg med Skinnesamlinger for 
at undgaa Stød under Kørselen, men intet har 
været brugbart, da de for tidlig er gaaet itu. 

Af den første danske Jernbanestrækning 
København-Roskilde findes ogsaa nogle Meter. 

I Museeet findes forskellige Modeller af 
Jernbanebroer, hvorledes de bygges og sam
mensættes Stykke for Stykke; Signalsystemet 
(Blokpost) forevises ret omfattende, forskellige 
Værktøjsmaskiner og den store Samling Loko
motivmodeller var for os det mest imponeren
de af alt, fra det første Stephensonske til de 
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'DANSK }QKOMOTIV li DEN DE 

nuværende moderne Lokomotiver, hvoraf i\Io
dellerne kan ættes i Gang ved komprimeret 
Lufl. 

Mange andre Model! r forevises gennem
kaarel aasom Glidere, Ventiler, Regulatorer, 
møreapparater m. m., aalede at man kan 

se Maskinernes Indretning saavel indvendig 
om udvendig. 

Man fik i det ty ke Jernbanemuseum Ind
tryk af, at man her befandt sig i et Industri
land. Vi blev senere ført hen i Borsigs Lo
komotivfabrik, en Virksomhed der efter danske 
Forhold er meget omfattende, men hvor man 
efter min Mening kunde øn ko mere Tid til Be-
kuclse af Fabrikkens Arbejde, hvilket man 

godt kunde have brugt mere end en hel Dag 
lil at studere nøjere. 

Da man kom ind af I'orten, faldt Øjnene 
straks paa lo gamle Dampma kiner, der var 
opstillet hver paa sin Græsplæne foran Fa
brikken som et SymLol paa Dampmaskinen 
Udvikling. I Fabrikken gik det i hurtigt Tem
po fra Værksted til Va:rk ted, hvor Pres erne 
arbejder med dere nogle Millioner Kilogram 
Tryk, Hjulene og Cylindrene løbes. Kedlerne 
nilles, \ anger og Armatur forarbejdes o. . v., 
indtil Lokomotiver af alle Arter og tørre! er 
samles og afleveres. 

Efter Fabrikken Be igtigelse samlede Gæ
'lerne i Spi elokalet, hvor Direktionen bød Fro
ko t, og man tømte her sit Glas paa at det 
ty ke og dan ke Folk maalte leve i et varigt 
Venskab og til Gavn for hinanden. 

u kom Turen til Knorr Fabrikkerne, hvor
Trykluftbremsen forarbejdes. Fabrikken er et 
meget tort og nyt Foretagende, og Delta
gerne fulgte med megen Interesse, hvorledes 
man d r ved Fabrikationen af Kunze Knorr 
Bremsens ensartede Indretning arbejdede me
get automati k. Man kunde her . c en enkelt 
Arbejder paa en Gang pa se flere Drej bænke 
eller en enkelt Mand passe een Drejebænk, der 
forarbejdede Metallet i flere tadier amtidig. 
Der kan nævnes Værktøjsmaskiner, der godt 
kan faa en arbejdssøgende Øjne til at løbe i 
Vand, i ærdeleshed en Boremaskine, der hører 
26 Huller paa en Gang uden Opmærkning, aa 
man kan for taa, hvilket Mandskab der pare 
i en moderne Virksomhed. og dog kan Fabrik
ken beskæftige normalt a 9 0 Mand. 

Kunze-Knorr Brern ens prakli ke Indret
ning blev os forøvrigt saavel i Tegninger som i 
færdig Tilstand og en Brem ning foretaget med 
70 Brem ecylindre ialt. 

Bremsen, der er indført paa de ty ke og 
svenske Jernbaner, har særlig Interesse for os 
Dan ke, hvor vor nuværende Indretning er au
tomati k Vacuumbremse for hurtiggaaende 
Per ontog og kruebremse for per anførende 

God log, hvorimod Kunze-Knorr Trykluftbrem
se saavel er for Godstog som for Persontog. 
Der blev ligeledes her efter Fabrikkens Besig
tigelse i pi ·elokalet festlig anrettet Bespi -
ning fot· Deltagerne, hvor man ligeledes hæ-
1·cde . it Gia paa del dan ko og ty ke Folk 
Ven kab. Efter 'laaltidet foreviste en De
mon tration i levende Billeder af Kunze-Knorr 
Bremsen sikre Virkning, og der blev ved denne 
laaet ·til Lyd for Bremsens snarlige Indførelse 

paa de Danske Statsbaner. 
Blandt andet kan nævnes Berlins Postmu

seum, der maaske nok for os faldt noget træt
tende, men havde dog sin store Interesse, da 
der her forevi tes Po tvæ enet i Modeller fra 
Deligencernes tidligste Tid, til de nuværende 
modem Posttog og Bilbefordring. Ligeledes 
Telegrafapparatets Udvikling fra det første 
Morse Telegrafapparat til de nuværende me l 
moderne Apparater, der kan afsende og mod
tage Bogslaver, og Telegrammerne aflæse som 
almindelig krift. De bog lavtelegraferende 
Apparaler er allerede indførte paa enkelte 

trækninger saavel i Tyskland om i Danmark. 
Mange andre smukke Foretagender fik man 

Lejlighed til al e, saasom Rigsdagen, de kej
erlige Jolle, Museer og Parkanlæg. 

Af ærlige Seværdigheder kan nævne Tøj
huset i Berlin, der findes Trofæer for Krigs
hi torien gennem Aarhundreder saasom Kano
ner, Sabler, kjolde, Ru hunger, Faner o. s. v. 
Et Be øg kan nok holde el Menneske i Aande 
nogle Timer, uden dog derved at faa militari-
ti ke Tilbøjeligheder, da Museet kun bevares 

som hi torisk. 
At Turen blev aa righoldig paa Oplevelser 

for os, . kylde vore Venner fra den tyske Lo
komotivførerforening, der trofast fulgte os til 
den id le Dag; man ser her et Bevis for, al 
et nyt Baand er knyttet mellem Tysk og Dan k, 
der kan have sin tore Betydning for o i 
Frcmtidrn i Forbinde! e med andre Landes 
Lokomotivmandsforeninger; der lød ogsaa ved 
Fa·llc pisningen mange smukke Orad for ty k 
og dansk Ven kab og de to Landes Lokomotiv
mandsforcningcr ammenslutning aa nær til 
hinanden om mulig. 

Ligeledes vor kække Fører, Hr. Lokomoliv
fornr Emil Kuhn, der er det ty ke prog mæg
lig, ledede Rej en frem og tilbage og ordnede 
det aa udmærket, at alt klappede som det 
skulde, aavcl paa det alvorlige som det ly tige. 
Hr. Kuhn syntes stadig at vi ikke havde set 
nok, stadig havde han noget nyt udenfor Pro
grammet, et 1useum, Handelshus eller lignen
de, naar der var Tid derlil førend Maaltiderne 
kulde indtages, og derefter tog man fat paa 

det mere I yslige, nemlig en vingom med de 
ty ke Piger, hvad vi ugifte kunde tillade os, 
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meden' de gifle elv følgelig maall nøjes med 
al e derpaa. 

I det hele tror jeg enhver af Deltagerne har 
haft en nyllig og fornøjelig Tur, og det er mit 
Haab mc le Gang, D. L. F. kalder paa in 
Folk til en ny Rej. e i el fremmed Land, al den 
da maa ske m d li fodig Dellagelse. 

!langerforer A. J. ielseu Olesen.

NYERE LOKOMOTIVER 
FRA HENSCHEL 06 SØN I CASSEL 

(Sluttet.) 

Elektriske Bjergværkslokomotiver. 

J de mellemty ke Brunkullejer find 
nd trakt Tran portbanenet med 900 mm 

porvidde, der for stør te Delen drives 
med elektri ke Lokomotiv r. Til di e Lo
komotiver till store F rdring r; en 
Kraftyd 1 e af 400 til 500 H. K., Kør el i 
Kurv r med 25 m Radiu og af Hensyn til 
Gravema kinerne maa de kun have en 
tærkt be0ra:m et Højde. Da cl t hoved
ageli "t kommer an paa n tor Trække

kraft, er Ha tigheden kun 12,5 km/Tim. 
·· Lokomotivet har to Trucker med sne-

re udv ndicre Hummer, det lave Midt r te] 
med det lul'kede Før rhu har n Ramme
tykkel e paa 35 mm. f Før rhu et finde 
Tryk) uftbrem foruden de vrige ppa
rat r til Lokomotivet Betjenin°.' Midter-

t I let hvil r med en kugleformigt Bære
' a,p paa Truckerne, d r fjedrende kan for
skyde i Lokomotivets id retning. k
f: 1 l j rne og Bærefj drene er anbragt 
n mt tilgængelige. De fir Motorer r op
hængt ved Truckakslerne, og Kraftover
foringen ker ved enkelt 'l'andhjul foi-bin
del e med hærdede Tandhjul. 

Lokomotiv t b tjene med en !gang-
e. tter med tre Kontaktval er, der mulig

" r forlæn ocr baglæn Kør el og Kør. el 
med en Motorgruppe aiene, aaled at der 
ved Motor kade kan kør med formind-
1 et Trækk kraft. Til Igangsætning an

v nde.,, Modstande af tøbejern gitter, og 
mod Over pcendin°er finde en selvvirken
de fbryder med magnetiskGni t lukning. 
Enkarnm r Trykluftbrern virker paa den 
ne ide af alle otte Hjul. Trykluft n til

vejebringe i en Motorkompre or og an
vendes tillige til ignalgivning og til 
'and predning m d tte and preder . 

Fi". 13. 4 X A elektrisk Bjærgværkslokom,Jtiv f r Lige trøm. 

Sporvidde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 mm 
llju!diamPter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 mm 
Trurkhjulstand .. : ..................... 1600 mm 
. ·trn!el Hjulstand ...................... 7100 mm 
Yt:o·or-Timekr-aft .......... 4 X .105 = 4-20 H. K. 
Tjenestevægt .................. 4 X 11.5 = -16 t 

tørste Længde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11100 mm 

, tørste Bredde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 m111 
'tørste Højde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12400 mm 
lørs'.e Trækkekraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,3 l 

\'ed varende Trækkckraf . . . . . . . . . . . . . . . . . , l 
tor.te Has•ighed .................. 12 km/Tim. 

�linds:e Kurveradius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 m 
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Fio-. 14. Tyske Rigsbaners � C 1 Firecylinder-Kompound-Overhedcr-Hurtigtogslokomoliv. 

om en af de allers neste Frembrin
ge! er kal omtales det i Fig. 14 gengivne 
Lokomotiv, der er Tysklands kraftigste 
Hurti0togslokomotiv. Det er et af det 
ty ke Rig baneselskabs ormallokomoti
rnr og r konstrueret af en Repræsenta
tion fra de ty ke Lokomotivfabrikker un
der fodvirkning af Eisenbahn-Zentral
amt. 

f Normal-Hurtigtogslokomotiver er i 
Tyskland bygget to: et Tvillinglokomotiv 
med en ormaltrækkraft af 11 700 kg og 
108 t Tjenestevægt, der er bygget af Bor-
ig, og det i Fig. 14 afbildede Firecylinder

Kompound-Lokomotiv med en ormal
trc kkekraft af 12 000 kg og 113 t Tje
ncstevæ0t. Efter de Resultater, der op
naas i Driften med disse to Lokomoti
ver, er det Hensigten · at bygge flere 
af den Type, der egner ig bedst. Man 
venter et gunstigere Kulforbrug af Kom
pound-Lokomotivet. 

Lokomotivets Dimensioner er ligesom 
det V ægt u æd vanlig store, den samlede 
Hedeflade er 338 m2, og dets samlede 
Læn°dc er 23 m. Tenderen, der rummer 
30 m3 Vand og 7 t Kul, vejer ca. 65 t. Driv
hjulene Diameter er 2 m, og Maksimal
hastigheden er 120 km/Tim. Da de Ile te 
H.igsbane trækninger endnu ikke er for-
tærket til et Akseltryk af 20 t, er det kun

enkelte Hov d trækninger, der kan befa
rn af dette Lokomotiv. 

f tekniske Enkeltheder kal kun næv
nes, at Fødevandsforvarmeren har sin 
Plads foran i Røgkamret, Føde- og 
Luftpumperne er anbragt i icher i Røg
kamrets Sider. Paa Gliderkasserne er an
bragt en Trykudligner, der tillige kan•vir-

ke som Igangsætningsventil. Det er ær
ligt at bemærke, at et stort Antal vigtige 
Dele, f. Ek . Armaturen, Bremsetøjet, Fø
devandsforvarmeren med Pumpe, Sand
kasser, Smørepumpe, de forreste Løbe
aksler o. s. v. kan udvek les med de til
svarende Dele paa 1 E Normal-Godstogs
lokomotiverne. Derved er det muligt at 
indskrænke Re ervedelenes Antal betyde
ligt og udføre Reparationer paa meget 
kort Tid. 

s. 

FORANSTALTNINGER TIL HINDRING AF 

KØRSEL FORBI ET STOPSIGNAL 

Følgende Artikel, om ogsaa af vore Læsere 
vil blive læst med Interesse, tillader vi os al 
aftrykke efter vort tyske Broderorgan: 

De tyske Rigsbaners Nyheder paa 

Sikringsomraadet. 

Efter ethvert Jernbaneuheld fremkommer 
der i Offentligheden Stemmer, som kræver en 
Forbedring af ikringsindretningerne. Tekni
ske Kred e har dertil ofte føjet en Bemærkning 
om, at Jernbanerne ikke fremmede Nyheder 
paa dette Omraade tilstrækkeligt; heroverfor 
har imicllertid Rig banernes Hovedledel e be-
tandig hævdet, at alt, som overhovedet var 

brugbart, blev prøvet. 
u har Rig baneselskabet ført Bevis for sin

i'aa tands Rigtighed. Det har nemlig indbndl 
Berlin Presse til en Studierej e hele Landet 
rundt og herunder i Praksis forevist alle de 
foranstaltede Forsøg paa Sikringsforbedringer. 
Den første Dag kørtes der paa den elektri ke 
Bane Berlin-Bernau. Her forevistes et Appa
rat, hvorpaa Firmaet Siemens-Halske har Pa
tent. Ved dette Apparat er Signalarmen sat i 
Forbindelse med et An lag, der, naar Signalet 
staar paa ,Stop«, hviler paa Skinnen. Kører 
Toget forbi Stopsignalet, bliver en paa Motor-
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vognen anbragt bevægelig Arm drejet ved Hjælp 
af An laget, Strømmen afbryde , og Bremsen 
sættes i Virksomhed, aa et Tog med 60 km 
Hastighed tandses paa 300 m. Apparatet vir
ker helt ved Elektricitet og er altsaa ikke af
hængig af menneskelig Indgriben. Som det er 
almindeligt ved Fremvisninger, klappede alt 
godt, og nævnte Apparat vakte almindelig Til
fredshed hos Deltagerne. Men der er dog en 
Hage derved, nemlig den, at det kun kan an
vendes paa elektriske Baner og kun paa rene 
Persontog strækninger, idet alle Vognene i To
get skal have samme Profil. 

Der forevistes ligeldes et elektrisk Apparat 
for Damptog; men det blev straks sagt, at dette 
Apparat kun befandt sig paa Forsøgsstadiet. 
Under alle Forhold byder det ved egen Kraft 
arbejdende Damplokomotiv større Hindringer 
end de elektriske Lokomotiver, som faar deres 
Kraft fra andre Kilder. ævnte Apparat vir
kede ved elektromagnetisk ignaloverføring, 
aaledes at der paa Førerpladsen tændes en 

kulørt Lampe samt gives et Lydsignal. Fore
løbig vil man altsaa indskrænke sig til at ad
vare Lokomotivføreren for topsignalet, men 
det oplystes, at det er Hensigten at forsøge at 
faa Apparatet til at indvirke paa Bremserne. 

Turen gik nu videre over Stendal, Magde
burg, Køln og Miinchen til Sydtyskland. Ved 

tendal forevistes et Apparat af Telefunken
aktieselskabets Konstruktion. Dette Apparat 
virkede derved, at der i ærheden af ignalets 
Plads var anbragt en Antenne mellem Skin
nerne, denne var indstillet efter en Afsender 
om er paabygget Lokomotivets Underside. 
aar saa Lokomotivet kører hen over Antennen, 

sætter Bølgesvingningerne en Omskifter i Be
vægelse, hvorved der paa Førerpladser frem
bringes baade synlige og hørlige ignaler. Og-
aa dette Apparat kan bringe Bremserne til at 

virke. 
Vel Olching forevistes det gennem flere Aar 

prøvede »Bramsche« Apparat, som kun har til 
Opgave at sætte Bremsen i Virksomhed. Dette 
virkede paa den Maade, at der ved ignalet 
var anbragt et paa Skinnen hvilende Anslag, 
som, naar Lokomotivet kørte derimod, bevægede 
en paa samme anbragt Arm, hvorved Brem
. erne udløstes. Ved Binzen forevistes et af 2 
Jernbanemænd konstrueret Apparat. Systemet 
var for saa vidt det samme som »Bramsc!:J.«, 
men det var dog bedre ved Frost eller Rim 
paa Skinnerne, idet der paa Signalmasten i 
Højde med Lokomotivet var anbragt en Bøjle, 
om ved Lokomotivets Forbikørsel bevægede 

nogle paa dette anbragte Gribere, og hvorved 
Bremsen bragtes i Funktion. 

Det ved Dormagle ved Køln forevi te Ap
parat beroede paa et helt andet Grundlag, idet 

man her benyttede den i Søfarten anvendte 
• autopbon«. Saasnart Toget nærmer sig et
Stopsignal, udsender en op tillet Kæmpemikro
fon en stærk Sirenetone. Denne Tone opfan
ges af en paa Lokomotivet anbragt Lydfanger,
om omsætter den til Energi, ved hvis Hjælp

der paa Lokomotivet Førerplads frembringe.
et Lyd ignal som Advarsel. Lokomotivføreren
har derefter 3 ekunder til at brem e it Tog i;
thi efter disse 3 ekunders Forløb virker Ap
paratet paa Bremserne. Hele Apparatet, der
er meget kompliceret og som fungerer ved en

amvirken mellem Akustik, Elektricitet og [e
kanik, har været kostbart at op lille. 

De her kort omtalte Sy terner, som nu fore
viste for Offentligheden, men som gennem 
mange Aar har været i For øg, er alt aa Ty k
land Bidrag til en Løsning af Sikringsspørg -
maalet, men ogsaa andre Lande arbejder ber
paa. I Amerika er en Del Banesel kaber siden 
1922 paalagt at gennemprøve alle i denne Ret
ning fremkomne Patenter. I Frankrig har de 
fle te Jernbane elskaber indført en ensartet 
Sikringsforanstaltning, og i England er iden 
1920 et Udvalg beskæftiget med Undersøgelse af 
slige Apparater. Da imidlertid de tyske For og 
strækker ig helt tilbage til 1907, vil man af 
den .meget lange For øg tid forstaa, at det er 
et meget vanskeligt Problem at beskæftige sig 
med. Vil man give Lokomotivføreren yderligere 
ynlige eller hørbare ignaler, eller skal man 

til træbe en automatisk Indgriben i Bremserne? 
Den største Van kelighed Jigger ubetinget i ik
kerheden for, at de Foranstaltninger, der træf
fes, ogsaa rigtigt overføres til Lokomotivet. Kan 
Opfinde! erne gøres saa fuldkomne, at al Ind
virkning fra Vejret eller aturens Side forbli
ver uskadelige og uden Indflydelse paa Appa
raterne, vil Offentligheden føle sig beroliget. 
Ogsaa vi ty ke Lokomotivførere hilser Teknik
kens Fremskridt med Glæde, men alligevel maa 
det allerede nu siges med al ønskelig Tydelig
hed: »vor Tjene te taaler ingen yderligere Be
byrdelse«. Og det maa betegnes som en Bebyr
delse for os, dersom man vil indføre halvfær

dige Opfindelser. Resultatet heraf vil blive en 
Række unødvendige og ufrivillige Tog tands
ninger som Følge af, at Apparaterne ikke bar 
fungeret rigtigt. Kommer dertil at saadanne 
halvfærdige Systemer kan vi e forkert i betyd
ning fulde Tilfælde, hvorved der uretfærdigt 
kan blive lagt kyld paa Lokomotivføreren, vil 
man opnaa, at Lokomotivpersonalet stadig vil 
staa med den tærkeste Følelse af Usikkerhed, 
hvilket atter vil an pænde og nedbryde dette 
Personales erver mere end Tilfældet allerede 
er. Vi advarer alvorligt mod at bringe yder
ligere Faremomenter ind i Driften. Sammen 
med os forlanger en stor Del af Offentligheden, 
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at d L nuværende før t udpr ves og anvendes 

rigLigL; Lhi elvfølgelig vil der ogsaa efler Ind
førelsen af nye ikring. indretninger ske Jern

baneulykker. For med de nu ek i terende Inct

retninger at opnaa det højeste Maal af Sikker
ltod er det nødvendigt at Driftens Personale 

og . ærlig Lokomotivpersonalet ikke bebyrd�s 

med umenne kelig streng Tjeneste. En udhvilt, 

sund TjenesLemand er i Driften meget mere til

forladelig end de forskellig PatenLer, om er 

under Indflydelse af baade di e og hine uved

kommende Forhold. Det bed te Bevi herfor 

er den officielle Uhelds Lati lik. Forinden man 

bc luller sig Lil at give 100 Millioner ud Lil nye 

Apparater, anvi er vi derfor den Udvej: »gør et 

Forsog med bedre Afløsning og menneskelig 

Tj1,11este til Personalet. 
Voraus. 

Hr. Redaktør! 

Ved at lmse sidste A1·tikkel i Dansk Lokomo1iv

'l'ide11du unde1· de.I daglig Liv, u11clel'Skrevo11 C., k-1111-

mer jeg til at tænk paa del gamle Ol'd: »Der var 
engang•. Da Lokornolivmesl 1.· Baun. gaard b gyndle 

som Al'bejclsleder ved Lokornotivclepotel her i y

bol'g, bevirkede han. Opføl'sel over for hele Perso

nalel, al vi uvilkaal'lig kom til at tille store For

baabninger om e.l godt Samarbejde med den nye 

Lokomotivrnesler. B. var i de første Par Aar 5aa 

elskvml'dig og .forekommende, al der var flere, der 

tvivlede om, al denne EL kvæl'dighed fra 1B.s Side

vilde varn ved. Da Danmal'k jo ikke er større, end 

der daglig er Fonbindclse mellem Købenibavn, Ny

bol'g. Aalbol'g og truel', saa kunde denne Forvand

ling fl'a J3.s ide j0 ikke holdes hemmelig. Og der 

val' da ogsaa Kolleger, . om paa de Depoter, hvor 

B. tidUgerc havde gjol't Tjene to om Lokomotiv

mester, der stillede si" lidt sk pli ke til denne For

vandling til del bedre, og mente, al en skønne Dag 

saa vilde B.s sande Billede nok fremtræde til pin,

lig Overraskelse for Per onalet. »Der val' eng.an�•, 

da B. var en yderst elskværdig Arbejdsleder, del 

skul do vi komme til al mindes paa ma·nge Maad •r,

da Fol'vancllii1gon til det claal'ligore >kom . aadan "a!1-

sk pludselig en kønne Dag. Da 113. var bleven til

. trmkkelig kendt med ,J,'ol'J1oldcne her i 1.�yiborg, ·a,i 

b gyndte del el kvrordige aa maal al forsvinde, 

og B. vislo o en ny ide, og den var aa ægte, at 

clor var mango, der m nl , at del var .J3.s sanJo 

Karakter. Der søg\ . paa forskellig Maade at gøre 

tB. forstaaoligl, al vi vilde gøro alt for al bevare et 

g..id L arnarbejde mod Depotet, og i den Retning 

spal'e::ic Tillidsmændene hor ved Depotet ikke paa 

Kræfterne, men del var spildt Anbcjde, B. yn1cs 

al VcCl'e upaavirkelig. .Oa ammenh Idet mellem 

Lokrmolivpor onalel •her i yborg er aa1ede , at 

del' ikke 01· eller var Jordbund fOL" Intriger fra B .. 

ide, saa maatte der jo forsøges paa anden M,u-tde. 

og jeg skal lige næv,ne don . iclsto EL kvæl'ciig-hcd 

fl':t B. J•e:ludvalgel havde arrangeret en ommor

udflugl li"I ve11clbol'g, hvor del' var \egnet ca. 50 

OC'ltagcl'c med \Familie: og da det er en af vore 

stol'e aarlige Fester, maa Fo. \udvalget app liere til 

Lc,komotivn1c lerens Velvillie for at iaa saa maJ111:e 

fri som mulig. Men hvad skildrer Formandens For

bav ·clJ e, da han kommer ind til Lokomolivmestor B. 

med Listen over de tegnede, saa ovel'l'ækk r hau 

Formanden en Li. le over del Por onalo, som er fl'i. 

Dem, der r tegnet paa Listen til Udflugten, og . om 

skal gøre Tjeneste næw1to Dag, dem maa ,F'cstudval

gct elv . kafifo fri ved Henvendelse til de •Kolleger, 

som har fri og ikke øn kor at deltage i Festen. Med 

andre Ord, Fe !udvalget skal udføre dot Arb jdo, 

s,1111 enhver •Lokomolivrneslor sætter en Æro i al 

ol'dtlC for tPersonalct, hvor det gælder om al skaffe 

saa mango fri som muligt. Den iDispo ition pligt, 

. om enhver Arbejdsleder har over .for sit fPor on,1le, 

den smid I' B. fra ig paa en Dag, hvor de11 Cl' 

mc. l .paakrævet. Samtidig med 03.s Udtale! e til

Festudvalget. Formand om, at dom, der vilde deltage 

i Ud flugten, maalle selv skaffe si" fri ved Bytning 

med and l'C iKollcgor, aa mcddollo IB., al han havde

to A. pirantor til .Disposition, men dem skulde han 

, elv bruge til Særtog i Løbet af Dagen. Ved a I 

gaa Li. ten igennem over dem, der havde fri, og dem.

der kunde bylte sig fri, . aa kunde del' blive :,� 

Mand til al deltage i Udflugten af de ca. 50, cl.cl'

var . kreven paa 'Listen. At iFo ·tudv,�lgot tog rlen 

fornuftige Beslutning al aflyse 1Per onalels ommcl'

uclflugl, synes jeg var nødvendig, .for ikko al kabe

Utilfredshed hos dorn, der ikke kunde clcltago; men

Bittcl'hodcn over en saadan Dchanclling fra B_s

ido vil faa IBægornt til al flyde over føl' eller sonerc. 

11 aar jeg nu har læst C.s Artikkel, som jog fuldt 

ud kan , lulto mig til I aa alle Punkter, og i,aa .-'e1· 

den ærede Redaktørs Komm ntal'8r dertil, med Hen

. yn til cl n Vmrdighed en kongelig udnævnt Ernbcdb

mand maa værn i Be iddelse a,[, saa er der forskel

lige Rancllin"er fra B. · ide i de ar·, ha,n ha, 

n'rct 'Lokomotivmc ler her i .Nyborg, som tager 

·sig 11ogel uhelcLig ud for en ,kongelig udnævnt Em

bcd. mands Værdighed. Jeg vil haab , al don H,rn

stilli,ng, Hr. Redaktøren roller .til Hr. Maskindirek

lørnn m en fornyet Ind k l'iden, maa føre Lil en

Forbedring af iB.s Optræden over for Pcl' onalol,

da der olier vil blive stillet I<raiv om, al Tillids,

mændene maa bringe a,ndl'o Midler i Anvendelse for

at faa den Al',bejd l'0 gcnindføl't ved Nyborg Ma kin

dopot, som • Der var engang•.

kst. 
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'DANSK }QKOMOTIV 1iDENDE 

Dansk Smede- og Maskinarbejder-Forbund 

har i,nukaldl til ekstraordinær !Kongres Lørdag den 
1l4•. tA.ugust for, i Anledning af I. .A. Han ens Død, 
al væl,ge lForma,nd. 

Formindskelse af Luftens Modstand ved kørende 

Jernbanetog. 

,N aar el J ernbanelog kører henad Slræk-ningen, 
mutter den kløvede :J:,uJ:t ind i Mellemrwnmene mel

lem Vognene. Den danner her Hvirvler, der virker 
som el Tryk ,paa de enkelte Vognes !Endevægge g 
saalede hæmmer Togels ,Fart. LuJtmodstanden er 
tøne jo flere Vogne Togel er sammensat af, jo 

større Tværmaal di se Vogne 1ar og jo større Ha
stig,heden er. 

De .franske tatsbauer har anstiUel ,Forsøg med 
Tog, ,hvis Hastighed var 74 km i Timen, man 'Vilde 
1indersøge Forskellen i iLuit.modstanden ,paa gamle 
og nye :Vognlyper, Gcrrnemgangsvogne, Det visle sig, 
al Luftmodstanden paa de gamle Vogntyper ud
øvede el Tryk, <ler svarede til <5 kg pr. ,ton af To
gels Vægt, medns der ved de nyere 1Vog,ne kun var 
et Tryk svarende til 3,78 kg ,pr. ton Togvægt. Den 
Omstændighed at Gennemgangsvognene var fordel
agtigere, skyldes næsten udelukkende, at der mel
lem disse Vogne er mindre !Mellemrum. tFor nu at 
gøre Luft.modstanden saa minimal som mulig, er 
det foreslaaet, at lave de Vognene forbindende Har
monikaer større, saavel •højere som bredere, saa 
store at omtrent !hele •Vog11profilen dækkes deraf. 
Efter de foretagne Forsøg skulde Lokomotivets 
Kræfter anspændes fra 10 til 00 pCt. mindre, alt 
ofter de forskellige rfogarter. 

Voraus. 

Kontorchef C. Sæbye, 

der i mange Aar har været Chef .for Maskinkontoret, 
forlader med Udgangen af 1ndeværende Maaned 

talsbanernes Tjeneste. Til tl(ontorchef er i hans 
led udnæwit Maskiningeniør H. N. 'Mamsen, Ma

skin.kontoret. 

Eenmandsbetjening af elektriske Lokomotiker i 

Tyskland. 

·Foranlediget ved .for-skellige Uheld som Følge af 
disse [,okomotivers Eenmandsbetjening stilledes i 
den lyske Rigsdags Udvalg for (Trafikanliggender 
følgende !Forslag: 

,Under Henvisning til den senere Tids forskel
Hge Ulykkest:ilfælde vedtager !Rigsdagen at opfordre 
Hr. Trafikministeren til at foranledige, at Rigsbane
sel kabet under alle Omstændigheder medgiver Lo
komotivførerne paa elektrisk drevne !Baner en ,An-

denmand« , der er fortrolig med Betjening aif elektri
ske Lokomotiver. « 

rrrafikmini teriets Repræsentanl udtalte, at Ad
ministrationen elv kunde ændre iBestemmelserne 
for elektriske Lokomotivers iBetjening, men der var 
ingen Anledning til al ændre de nugældende tBestem
melser, hvor.for han maatte udtale sig mod For
. laget. Imidlertid blev dette alligevel enstemmigt 
vedtaget. 

Voraus. 

Lokomotiver med Oliefyring i England. 

I .Anledni.ng af den la11gvarige KulkonJlikl i Eng
land l1ar 1London�idland ,Jernbanen samt Sydba
nen ladet nogle af deres tLokomotiver mbygge til 
Oliefyring. Den væ entlige Rensigt hermed er al 
udstrække IKullorraadene Varighed. 

Et "Højtryks"-Lokomotiv med 100 Atmosfærers 
Driftstryk. 

Enkelte af vore ,Læsere vil maaskc erindre, at 
der paa den store J'ernbaneudstilling i ,Miindhen 1�2!5 
var ud tillet et Lokomotiv med 60 Almosfærers Tryk 
(se D. L. 1'. r. 9, 111926). Dette var konstrueret af 
A/S. Smid ts •Ove11hederfabrjkker, men 'byggel af 
Hentschel og 011 i Cassel. Det meddeles nu, at der 
er videre eksperimenteret med ,Højtryk tanken«, og 
de tyske Rig-sbaner !har nu hos Berliner Maschinen
bau A/8. (tidligere S hwartzkop;f) b till et Loko
motiv, der skal arbejde med ,100 Atmosfærers Tryk. 
Det skal kunne præ tere en vec1varende Ydelse paa 
iWOO Hestekræfter, og der forventes betydelig ,Kulbe
sparelse. 

K. 

Forhindret Jernbaneulykke. 

iDa Eksprestoget ,Paris-Wien den 126. J'tllli paa 
Stn.ekuingen !Landeck-Innsbruck kørte ned til Stan. 
erdalen, kørte det paa Strengen Station ind paa 

et blindl por, heldigvis opdagede ILokomotiviøreren 
Fejlen og salte Bremserne .fuldt paa. Del ,paagæl
dende SLrækningsaf •nil har paa højre ide deu 
stejle Klip,pevæg af Gro szfallbjerget og paa venstre 

ide en stejl Kløft, hvori Rosannafloden og Trisan
nafloden møde som under Banelinien. Det tblinde 
Spor, hvorpaa /l'oget løb ind, .har selvfølgelig yderst 
ude en toppehorn, men denne havde kun kunnet 
for,aarsage, al hele Toget, dersom det var kommeL 
derimod med fuld Fart, var styrtet i Mgrunden. 
Ved Lokomotivførerens AgLpaagivernhed reddedes 
samtlige Pa agerer Liv. 

Voraiis. 

JYSK-FYNSKE STATSBANERS BIBLIOTEK 

Fredag den 125. Juni 1926 Kl. 4'/2 afholdtes <len 
ordinære Generalforsamli,ng i iBibliotekslokalet. 

I. Regnskabet blev fremlagt og godkendt.
2. Valg af i2 Bestyrelsesmedlemmer: Regn kabsfø-

1·rr Ltllld blev genvalgt. I Stedet for Stations-
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 

forstander Nielsen, der ikke ønskede Gen valg, 
valgtes ·Godsbestyrer H. C. Ha:nson. 

e. Valg af en Revisor og en Revisorsuppleant: Til
Revisor genvalgtes A si lent Amor en, 2. l i
strikt, og til Revisor uppleant genvalgles K n
torist Frk. Agger, 2. Distrikt.

Forflytlelse efter Ansagning: 

Lokornolivforer J. "/IL Petersen, Skive (Depolf,ir
standcr) ifl. Opslag til Ryorngaanl (D polforslandgr) 
fra 1.-7.-26. 

Lokomotivfører C. A. Chri tm1sen, Gjedser, til 
Esbjerg fra 1. .-00. 

Bestyrelsen, der nu bestaar a,f ,llhv. Maskinbe
styrer A. Du eberg, Godsbestyrer H. C. Ha:n·s n, 
[Regnskab fører V. Lu,nd og ,Kas ekontrolør Pol rscn, 
har valgt' Regnskabsfører !Lund til Formand. 

Lokomotiv[orer A. Andersen, kjrrn, til Ffrrning 
fra 1. . 00. 

Afsked: 

Udnævnelse fra 1.-8.-26: 

Lokomolivfyrboder J'. F. M. Adamsen, •Esbj,!rg. 
paa Grund af Svagelighed tfra 31.-7.-f2.6. 

Lokomolivfører . A. B!lgehrncl, Skj lskør (Dopot
forsl.), efter An ogning paa Grund af Alder med 
P nsion fra 31.-j0.-e6 (min. AJ ked). 

Ncivnesl.;ifte: 

ILokomotivJyrbøder T. V. J. Hop,pe, Vejle H (Ran
gerfører) til Lokomoliviører i Skjern {min. Ud,n.). 

Lokomoliviørnr . M. Ra&musson, tFrcdericia, har 
m;cler 10.--17.--t26 faaet Tilladelse lil al hedde iels 
Marius Lacleby. 

��•æu&:=: 
'-.\\/// 

Kiærs•I•Klæder Habit eller frakke 
35Kr. � 

udmærket dansk Stof 
- - 20, Skindergade 20 s mukt udsty ret helt igennem 

"7/1/·\\,:, r 

Fællesforenlogen for 

Danmarks Brugsforeninger 

Hovedkontor: 
lo Njalsgade lo

København 
Telefon 4015. Telefon 4.015 

KØB DANSKE VARER 

Nu.lu ler g " Tiklo" g odtl
Den 11tærke Duft er nu forsvundet; 
men Renseevnen er uforandret. 
u Tiklo" renser Hænder og Tøj
for Olie, Fedt, Sod, Maling, Tjære 
o. lign. og er gan11ke uskadelig,

Wornin■ A Petersen, Vejle. 

0 Amk. Gummivare 
1a•utrl Vestergade 3 lbb,n. B. 
lodersprøjter, SanhtlS· l Sygeplejeartikler 

Ill. Prisliste mod ao Øre i Frimrk. 
IISIRET USPEDITIO! ♦ Telf. BJen 1195 

• Jernb1nem1Pnd 10 pCt. Rabat 

STØT DANSK INDUSTRI 

H. 0. Hansen,
62, Vesterbrogade 62.

Trikotage- og Garnforretning. 
-- Stort Odvalg. --

Underbeklæduing, Strømper, Sokker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

Camillus Nyrops EtabL 
Nyrop og Maag A/S. 

Købmagergade 43. - København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028. 

. . 

Bandager og:Sygeplejearlikler i stort Udvalg. 
Specialitet: 

Bandager til vanskelige TIifæide. 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tll. Vester 4988 Tlf. Vester 4988 

��•Ic�•I•�•=•�•I•��•I••!• 
. - •) Vesterbros Frugtlager �

Enghave Plads li . ,.Istedgade 52 

Frugt og Grøntsager. - Tørrede Frugter samt Conserves. - Billige Priser. 
t!i 

�•�•!•�•!c�•!•��M 

Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 5. August. 

Redaktion: Veslerbrogade 98 A 2
, [Kjøben.bavn B. 

Tlf. Vester 173 eller Cen:tr. 114,613. 
Udgaar ,2 Gange maanedlig. 

Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Annonce-Ekspedition 
Ny Ve lergacle 7 3

, Køben1bavn J3. 
Telefon Cenlral H-,613. 
Kontorlid Kl. l0--4·. 

Frederiksberg-iBogt1,y.kkeri, Falkoneralle 11. 
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