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RANGER MASKINERNES 

BET JENIN6 

I Fortsættel,se af, hvad vi ,i forrige 

Nummer meddelte om Forhandlingerne 

vedrørende Ran:germaskinernes Betjening, 

optrykk-er vi nedenfor den ,over F,orhand

lingerne ,opt�ne ,og- godkendte Pro.to-kol 

mellem Generaldirefotor.atet og Organi,sa

tri.onen: 

011,s,da,g den 16. December 1925 Kl. 2,30 
Eftm. af.holdtes i Statsbanernes Gener.aldik,torat 
Forhrun,dling mellem Genera1dirnktoratet og 
Dansk ,Lokomortivmands F,oreruiTug. 

Til :Stede var ror Generaldirektoratet: Gene
ra1direk-tør-en, Generailsekr,eitæren, Trafik.kon
trolør E. •rerktl'Ls•en og A sistent Larsen og for 
Dan,sk LOlkomotiVl!Iland,s Forerri;n,g: Lokomotiv
fører R. iL:illie, 'Loik,Olffiotivfører Soph. Jensen, 
Lokomorb.i.vfyrbø-der J. Boyesen og Lo'k,omotiv
fyrbøder K Kuhn, sidstnævnte førte ProtoJ;:.ol
ien. 

For handliil!g,semne: Ran,ged-ok-OIJ.l1o,ti vernes 
Betjerring. 

Generalilirelotøren bød de møclite Repræsen
tanter v,elkommen ,og meddeilte, at Frorh<11ndJin
,gen skclde føres om Formen for ,de eenmands
ibetjerute RangerlokiO!lllJotiv-ers Betjen�ng. Der 
har været fremsa:t ØiliSke om at lade disse Ma
skiner lJetje1110 af LokOIIThotivførere i ' tedert for 
Loloomotivfyrbøder•e. I den AnlednQng har ,det 
været overvejet, oo:n ,de=e Sa:g ikunde -løses ])aa 
en •sa;a,dan Maade, a,t den 1om ,t,il at hv.iJe i 
Slig ,selv derved, a:t der ,p,aa visse ·Omraader 
genm.emiør.tes Bes]'.lar-eiser, der kunde udligne 
den Urugrift, ,som v.il OP'st,aa ved ein. F,orø.gelse af 
Lolk.omoti vføremes Arutal. .Admmistrati,onoo 
har da fæstnet ,si,g v •ed en Undersø,gelse .af den 
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tilstedeværende Tomairuds,betjening af n,o,gle 
Ran,germasik.iner for derigennem at ud.f:i.nde, 
om der ]'.laa en Del Stationer var Muligheder 
for at rnducere denne it:il Eenm.a11JdsbetjeTuin,g. 
Genealdirektoratet -har ,derfor anmodet en lille 
Ko.mun1 sri-cm hestaaende af Lok,omoti vmands<
forenin•ge'llls Formand og A! s�t&tent L. Larsen ,i 
Samarbejde med iRepræ.sentanrter fOT Distrik
terne om ved Selv.syn ,de for.skellige Steder 
La,ndet ov,er at under.sø,ge dette S.pørgsmaia.J. 

�gen ,drejer ,sti,g ,olffi 226 Lok'()IIDotivfyrbø
derpladser :paa eerianwndsbetjente RaTugerlok,o
molii.ver, .heraf er ,d,og de 32 besat af Lolm:mo
,tivførere udenfor No,rmativet. Naar ,disse fra
dr.age-s, hliv•er der en Rest •paa 194 Lokomotiv
fyrbødere, som skal forfremmes hl Lok.omoiti v
førere. ,Da Differ,encen mellem dis.se to Kate
,gorier,s M�ddellønruinger + E.mohunenter og 
Uniformer er 1149 Kr. (hvor,til 'kornaner, at det, 
•dersom aJle Rrung,erlokomotiver bliver hetjerut
af Lok,o,mortivføriere, vil være nørvendigt at yde
For,standere af R.angerde])o:terne et Honorar, 
hvorhl er beregne,t ca. 3000 Kr. aarlig) vil 
den ,samlede aar1ige Ud,gift ved fuld Gennem
førels·e blive ca. 226 000 Kr. Hertil maa yder
hgere 'læg,ges •et bety;delri.g,t Be.løb til Dækning 
af Udgjfter for.amlediigert v.ed F,oocflyttelser. 

Efter d•e forertagJ1Je ,saglige Unidersøgelser, 
,hv.iis Enkeltheder jeg ikke 1sika;l kio:mme ind paa, 
idet de udførli:gt er omta1t i Udvalg,ets Beret
ning, mener Aidnni,111Lstr.a,tionien, art ,man ved 
at æn,dre nto,gJe Rail.ligermasmer,s Bertje
rui'Il.g fra 2 Mands W 1 Mands kan ioodrage 
35 U:.okiOIIThotivfy.rbødere. Disse 35 Mand •kan 
im1dlertid ikke ækVliv.ai1ere U<ligif.terne til den 
II)læv:rute Forfremmelse, idet Besprarell-sen kun 
bliver ca. 161 000 iKr. aarJJ.g, r0g hertil ikiommer, 
art de 135 Mand srtr.alk1s reduceres til 30, idet 
,den normale daglige i.sammenhængende Ran
•gertid, ved at man ,gaar fra Tomandsbetjening 
tiJ. Een;maJ11Jdsootjen�ng, .gaar ned fra 8. T.i.mer 
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'DANSK[QKOMOTIV Ti DEN DE 
til 7 Timer. ·oun Følge hernf er det ,opnaaede 
økonomiske O:lesultart langt fra tilstrækkeligt 
rtil at k'lllme ,dække -den Udgiut, hele Spørgs
maalet, Lø en viJ. medføre. Man har derfor 
U!llJder øgt pørgsmaa:let ,æn den maksimale 
da,glri.-ge ,i;am.menrhæTugende tRangertjeneste, o,g 
.Aidiministrationen foreslaar, at denne paa alle 
eelllillandsbe<tjente Ragermaskiner forhøjes fra 
7 Timer til 8 T"mer. dog med Blbeho1delse af 
det maanedlige malksi!lnale Tjenootetimea111tal 
af 195 Timer. Herved vil opnaa.s en yderli
gere BespaTeLse paa 12 Mand -tiil et Beløb af 
ca. 40 000 Kr .. aårlig, ,sa,a mam i alt !kan ind
drage 47 Lokomotivfyrbøderpladser, hvilket 
io9kulde svare til en Besparnlse af 209 000 Kr. 
aarlig. Der mangler a:lrtsaa endnu ca. 17 000 
Kr., lwortil kommer Bat Beløb af 50-100 000 
Kr. een Gang for alle til Dækn.i.ng af Flytte
udgifterne. 

Selv ,om der saaledes ikke opnaas fuld 
Dækniil11g for de Udgifter, som vri.1 opstaa, vil 
Admini,&trati-01100 dog, 1tl!lJder F-orudsætning af, 
art F-0reninge11 i'kke møder paa ny med Kravet 
om Genindførelse af 2 M:ands·betjen.i.ngen, sWle 
s.ig velvj]lig ,overfor en endelig Løsning af dette 
Spørg, maal. 

Lillie: Takkede, fordi Gern�raldirektoratet nu 
ha vrd.e ik.aldt Organisationen rtil Forhandling i 
denne S.ag, , run har været rej&t Aar efter Aar, 
og rhvis Lø.snin,g i mange Aar havde været et 
brændende pø1,gsmaal. -og hvi1'ken vi i Fjor 
rtr,oode at taa overfor. Foreningen for,i;taar, at 

tatsbanernes nye tyrel. e&form lægger Gene
raldirektoratet V'is e Hindr,inger i Vejen med 
Hensyn .til denne Sags Løsning og er derfor 
bestræbt sig for at finde Udveje, der gør det 
muligt, at Sagen saa nogenlunde k,()l.rn;IIler til at 
hvile i &g se,lv, uden dog at krænke de,t Prin
cip, hvorefter v.isse Rangermask,iners 2-Mand,s
betjeruiing er opstaaet. 

01,gan.i.sationen er e1llig med Generaldirek
rtoratet i, at den Ordning, .oom nu opnaas, skal 
være af blivende Karakter. Dog elvfø,lgelig 
med saonme Ret ,so,m hidtil rtil at rej, e · pørg,s
maal for enkelte Maskiners Vedkommende, der
-som lokale Forhold medfører en saadan For
ru1dring i de bootaaende F-0rhold, at Toonands
betjening ,saadanne enkel-te Steder maa -Ml.se.s 
for rp.arukrævet. 

Med HeDJsyn :til den af Genera1direktora,tet 
.fore.slaaede tRegulerin,g af Rangermaskinernes 
Tomands·betjeuin,g, kan Or,gaU1Sa<ti-0nøn i Prin
cippet <tiltræde den!lle. Undtagen fra 1de1me 
Tiltræden er iRal1lders -og Esbjerg. Disse Ste
der er .RaJ11:gerarbejdet forbundet med saadan
ne Vanskelighed-er, a,t ,den tilstedeværende To
manoobetjeruing bør bibeholdes. For-holdene i 
Randers er jo for ikke aa Iam,g Tid s1den ,dis
iku<terede melle<rn Admirri tra;tionen og ·ODgani-

atir0nen. Forholdene i Esbjerg er saadallll1e, 
art for F,i,skerihavnens Vedkommende kan det 
maasike &i-ges, at Betingelsel'llle for Tomands
betfoning ikke .mere er til 'Stede, .derimod er 
F-0rholdene i F-0rhavnen saa besværlige, at de
absolu,t berettiger <til 2.1Mandsbetjening. Ved
Uindersøgelserne i Esbjerg var der da ogsaa
ført en meget Jn1C1g.aaende Forhandling om
Ranger- og BetjeningsforrhoI.dene.

IOrga.niisationen kunJde •derfor ·bi-1træde det øv
rige af GeneraLdirøkitoratet foroolaaede vedrø
rende Æn,dring af itomandsbetjente Rangerma-
k,iner til oonrnmn betjen-te, men henstillede 

indtrængende, at de nævn-te to Pladser bibe
holdtes, idet rdog -paa g,iven Anrled.n.i.ng ,tilføjes, 
at man ·ikke fra 011gamsationens ide betra,gter 
denne RensrtiNing som nogen absolut Betinge·l-se 
for · agens Gennemførelse. 

R vad angaar ,Generaldirektoratets Fors,lag 
om en Forlængelse af :Maksimum for den am
men hængende dagli,ge iRangertid fra 7 til 8 
TJmer, -da var rdette F-orslag af en saadan Ka
rakter, at ·Organi,sartio'llen nærede . tore Betæn
keli,gheder ved at gaa med dertil. For dog a:t 
vise, at Organisationen er forsta.aende overfor 
Administra1tioi11ens Bestræbelser for at bringe 
denne ag ti,l en e,n,delig Løsnin,g, vil vi til
-træde, at den sammenhængende ,daglige iRan
gertiid bliver Timer for alle Lokmnotivmænd. 
Dog vil Orga,nisationen ·henstille, art de nævnte 

Timer for Lok,omotivførernes Vedkommende 
bliver Ma:ksimum, -hva,d enten Tjenesten er 
samlet eller ,delt, og aa;lede a,t det ma,k,sirnale 
maaned lige Tjenestetimetal for Personalet p,a,a 
eenmandsbetjente Ra111gern:naskiner vedblivende 
er 195. 
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Generaldirektøren: Lige. om Hr. Lillie be
fragter jeg det som en F,orudsætnin,g for Sa
gens Genn.emførel.se, at naar man nu gellll1em 
U nder.sø,gclsen er naaet ·tiil en Ordning af Be
itjøning -pørgs.maalet, ligger den fast, -og rkun 
hvi. Forholdene paa enlkelte ,Pladser en Ga11,g 
,i Tiden ændres, og Or,ganisati-0nen fremkommer 
med " aglige Gr-unde, kan Sagen drages frem 
:igen. 

F,ore111i11Jgens Hen, ,tilli,ng angaaende :Ma
&k in•erne i Randers og Esbjerg er jeg ikke .glad 
for, da en Imødekollilmen her vil -gøre Baiam
cen daarli·gere, men vi kan jo undersøge agen 
nærmere. Det virLde have gjort Sagen lettere, 
hvi De havde anv�st K-0.mpensartion for de=e 
:Merudgiift. 

pørgsmaalet angaaen,de de 8 Timers Ran
ger-tjenesrte s-0111 Maksimum for Lokomotivføre
re, rhv:ad enten Tjenesten er ,samlet eller delt 
er .ganske nyt, -og dm kan jeg ikke itage Shl
ling til, f01•jl1Jden det bliver undersøgt. For 
saa vidt noget ,saadant ikike v,H forrykke den 
økonomiske Beregning, er der vel dn·ge-n Grund 

.... s 

1 s .. 
s s 

• 
r • . 

• . 
' • 

" ..,. ,, • .. 
s 

s .. 
• s 

.. 
<;. 

"' 
s 

s . 
s .. 
s 8 

s " 
'-l .. s s 

s .. .. .. 
c; . . 

• • 
• 

• 
• ,<;g ... . .s , s <; 

• 
s • -.. . s . 

s 

.. s .. 



'DANSK }QKOMOT1vTioENDE 
til al g.aa mod Peroonalei, men jeg øn,s,ker 
ikke mine Udtalelser for laaet aaledes, al jeg 
a,Jlerede har lovet Dem TuOgel. 

Lillie: En dag1ig Arbejd, ydel,se af Timer 
p.aa en Ran,germa&kine maa kunne lilfred, stille 
Admini tralionen. Del ·har jo ogsaa Værdi for 

tyrelsen, at denne Sag løses nu; der er eHer
haanden ·kommel Forataael e af, at man har 
·heham,<Het en Del Lokomotivfyrhødere uretfær
digt.

Generaldirektøren: pørg maal t ,skal blive 
vel v.illigt overvejet. 

Lillie: Hvorledes vil man gennemføre a
gen? 

Genemldirektøren: Vi har 1lænik1 os, at For
fremmelserne Jcu1de søge fordelt paa 3 Aar. 
Der .maa da paa før, te N ormeringslov fore
, laas en Anmær-knin,g om, bv-or,ledes Fordelin
gen .skal ke ,paa disse 3 Aar. 

Lillie: Gennemførelsen maa kunne , ke paa 
2 Aar. Den af Genera,ldirektoratei paaregnede 
Ud,gi.ft -0,p taar jo tikke fø.rste Aar, .men efter
haanden. 

Den af Ongan.i ationen givne Ti•lsiulnin,g er 
i det hele ·under ·F-orud,sætnin,g af, at For, laget 
opbøje.s til lov, og a,t ,der ingen Afskedigelser 
finder Sted. ker dette ikke, finder der ingen 
Forandring ' ted, og F,oreningen er fri,t s1iLlet. 

Generaldirektøren: Bekræftede, at General
direkrtora,tei var enig med IOr,gani, a ti-enen i dens 
Forud asitnring for T,il lwtnmgen, ligesom Ad
mini trationens iFor•t�dsætrui'llog er, at vi jokke 
me_re møder Foislag om altmin<leli,g ·Tomands
betjenin,g. 

Soph. Jensen: En Gennemførelse paa 2 Aar 
vil .betyde en Del for os, hvorfor Generaldirek
-toratet bur,de imødekomme denne Hensttillin,g. 

Lillie: Under-stregede l)aa ny, at Gennem
Iøre1sen bør foregaa paa højs,t 2 Aar og anmo
dede Generaldirektøren om at kO'llferere med 
Mtiini.steren derom. For aa vidt den alligevel 
ka•l slke ;p-a,a 3 Aar, henstiiUes deit, at der det 

for: te Aar tage et forh-0ldsvis større Antal, 
de Lo følgende ,Aar et foroholdsvis .mindre. 

Generaldirektøren: Vilde ;tage dette un,der 
vel'vill-ig Overvejelse. Fore-spurgte, om Forenin
gen vilde , tille sig forst.aaende overfor de For
f.lyttelser, som bliver Følrgen .af Forfremmelser
ne, saaledes at iUdg-ifterne ·herti.l bliver begræn-
et me t muligt. 

Lillie: Ja. 
Henstillede, æt Honoraret 4il For- tan<lere af 

Rangerdepo1er gennemføres før te Aar. 
Generaldirektøren: Hvis Reformen som 

nævnt ,gennemføres tykkeVli , v�•l <ler formentlig 
paia nogle Rangerdepoter i Overgangstiden blive 
Sja.avel Lollwmotivførere om Lokomc-tivfyrbø
dere og paa arndre ude,lukkende lokomotivfø
re.re. Betinge} erne for Yde Ise af Depotfor-

•· landerhonorar vil derfor maa ke i•kke traks
være til lede overalt, men vi kal velvilligt
overveje, om denne ag ikan ,Jø es ,straks.

Lillie: Takkede paa Organi.sationens Vegne
Generaldirekitøren for hans Vir:k,somhed med
Hen,sy,n tiJ at opnaa en for .saavel tat banerne
som Organ.i, ati-onen acceptabel Ordning af
R.angermaskin pørg;srnaalet, og han udtalte
Haabet om, at det maruttte lykkes for General
direktøren at føre dem1e aaiigamle ag igennem
til et for alle Parter lyk!keli,gt Resultat, so;m
Or.gani.satiorum var fuld,t ud paa det rene med
ikke var iIIl'll,hlgt ait naa, 'Uden ved Generald,irek
-tøren Interesse og For taaelse.

Hermed ,sluttede ForhandJjngen. 

Under iH nsyn ,t.il pørg maalets videre 
Behandling ,gennem Lønning raaidet -0g 
Rig,sdagen kan vi meddele, .at det af Mini
deriet fremsatte Forsla.g har vææt Gen-

tand .for Drøftelse i Lønning.sraa.det, •Og 
efter hvad vi ,har ladet o,s forlyde med, har 
Lønning raadet i Prri.ncippet god!kendt den 
mellem Gener.aldirektor.atet ,og Organisa
tionen tr.ume Ordning. 

Antagelig omkrån,g Midten af in.devæ
rende Maaned vil ·ormerin,gs1oven blive 
forelagt Rig·sdagen, ·Og vri. vil da i dette 
Lovforsl,ag e optaget nmodning om Be
villing til Udnævne! e af det Antal Loko
motli vfyrbødere ,til L-okomoti vføl'er,e, om 

pørg-S1IDaalet omfatter. 
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DET NYE PRISTAL 

Det nye Pri tal imødes med megen 
, pænding næsten ·over.alt, blandt aindet 
f rcli der menes, at mange Virksomheder, 
,cl.er nu taar tille, vil !komme i GalJl.g, na..ar 
Pristallet ikendes, og derfor brin,ge rbej
de til mange r,bejdsløse. Blandt Tjene-
temændene imødeses Pristallet -0g aa med 
pænding og ængstelig Beikymrin° for, ./lit 

det skal gaa .altfor rha tigt •ned. 
Efter 1F0Tlyden:de .fra kompetent ide 

menes det, at Pri -tallet vil gaa henimod 
en n Procent 11ed. Hvad dette vil 1be
tyde for Tjenestemændene, kan det være 
lidt vanskel:ig-t at udtale sig om, men det 
er sandsynligt, at Tjenestemændene vil 
mi,ste 3 Poi,tioner a 54 Kr., maa k fire, 

J f, .. 9 s s - 8 

s 
c; 8 

• 
s • s s 

s . $ 

s 'S .. 
s . s Cl' -. 

s 
8 -s 

s s 
', s s .. 

:i 
,s, . • 3 

s .. s 

IS • 
s .. d .. N 

r • s 
s s 

s s A 
s 

s 
s 

s .. es 
s ;.; • 

; s - 0 .. . s ,s 

A 
A ,.. JI s ,s 

• . • 0 
8 f -~ J$, •. 

s .. s IS 

s es 
s s -.. s 

8 s e 



'DANSK[Q.KOMOTIVµDENDE 
men i.n,dtil vide1"10 vil vi tr-o, .at det først
nævnte foommer :til at passe. Hertil kom
mer, at KonjunJ.rturtillægget vil gaa ned 
med en Pol'ltion, idet Konjunkturtillægget 
,gaar ned med en Portion, hver Ganig Dyr
tidstillægget falder to. 'Faldet p,aa Dyr
tic1stillægget og Konjurukturtillægget vil 
.formentlig andr,age ca. 2 a 300 Kr. 

Hertil kommer, at .Kør,e-, Nat- ,og Time
penge ogsaa falder, idet di,s,se Ydelser er 
sat i F-orbin:deLse med DyDtJid tillægget 
saaledes, .at ifor hver Gang, DyrtkLs.tillæg
get afviger med 108 Kr. ir.a 1134 Kr., sti
ger ,eller falder diis,s•e Y del,s•er. Dag- og 
Timepenge falder med hoohold-sv,i,s 40 Øre 
og 2 Øre for hver 108 1Kr., og Døgn- o.g 
Kørepenge med henholdsvi,s ca. 30 Øre 
,og 2 Øre. atpelljgene vH .antagelig falde 
med henholdsvis 3 og 2 Øre. Alt kun for 
sa·a vi:dt Dyrtidstillægget ik1k,e ,g .aar mere 
ned end .for.an næV'l1Jt.

Lo'kon10sti vper,son.alet !kan aaledes for
v,ente, at den samlede Nedgang ialt hliver 
3 a 400 Kr. 

FRA SIGNALREGLEMENTET • 

Det hænder næsten hver Gang, der sker 
For.anidringer ved Centralafl,aais,ningen. paa 
,en eller ,anden Station, .at ,der opstaar Me
-ningisf.or,skel mellem Lok,omotivpersonalet 
Qlg Stationen om, hvorvidt 'Toget skal ran
geres ud .af Stationen eller have skriftlig 
Udikør,s,elsbilladelse, naar ,U dkør,selssigna
lerne ,staar paa »:Sto'P« o.g er forny.net med 
U.gy ldig.hedskryds. 

Paa no,gl,e tationer har man ud-en ,sær
-ligt ØillSke foa Lokomotivpers-onalet givet 
skriÆtlig UdJkør,s,elstilladels-e, paa andre 

,har man lig, aa lmtegorisk nægtet noget 
·saadamt, men Klarhed i B 
paa Side 31 ,i i,gnal.reglemenitet er 

Imidlertid ,skr,ev et .Medlem tH Forenin
gen .angaaende dette Spørgsmaal, :for,di der 
i Anledning af Ar,bejder paa Knaibstrup 

tation atter var opstaaiet Divergenser om 
For1Stawels,e ,a'f Side 31',s Beisitemme1ser. 

Dette fornruledigede P.oreni,nigen til at rette 
Henvendelse til Generaldirektor.a1tet .an
gaa,erndc agen, og en saalydend,e Skrivel
se allsendtes: 

I Anleid.ii:uing af en ,her,slkoode Uså.kker hed i 
0p.fatoo1s•en af, hvorJedeis · Si!gnadre,g1emenrtets 
Hesitema:ne1ser a,n,gaae11Jde Ma:soos,igna1er Side 31 
,skal forsitaa , itillaider Dansk iL<Y.k:omotivmands 
F,oreihiu,g ,så.g i Anlec1nmg af iU,gyldiggørelse af 
Udkø11se,lissi:g'Ilalerne paa Knabstru;p rtation at 
be.mærk,e Jø1g,ende: 

,Lok,ou.oti v,pe;r onaJet Jæser ,F.ork.laningen tH 
:Yfostesignaler tSide 31 ,saa1eide,s,, a,t ri He,nhold 
til ,tik. 3, 4 .og 15 skal der en.sten ,gives Lokomo
tivføreren skriftlig U.dkøT.selsrtilladeilse eller T,o
.get ,skal ran.geres ud, ,o,g Jæser Stk. 6 saaledeis, 
at .i ,det T:.ilfm1de, hvor ert Ma tesiignal i længere

Tid ikloe ha1• Gy/,d,ighed, ,s!ka,l der desuden an
bringes et hvidt Kry,c1s _paa ve,dkmrumende Arm, 
og ,a,t dette ikke .ophæver HesteJ11Jneilsoo om, at 
skrifthg U,d'kø1�sels,tillaidel e ska,l giv s eller Ud
ran.gerit1Jg Slkal fi111cue ,�ed. 

I ,et .af Mask.intjenest-en i 1. Dti,strikt udsendi 
irkulære, N,r. 2276, hed,der det: »JJa der paa 

Station,en ille udgaar fLer•e BanelinieT ,i samme 
1He1tni.ng, , ik,a,l 'fogeine hverlken Tangeres ud ehler 
·ha ve rskrif tlig U.dkør,se1stillauelse. « 

Ef,ter vor iFormen.ing fiilldes der inigen .Sie
deT Hjemmel ti SigJ1Jallre,g1emen'teit for en ,saa
da,n Af,gørelse. a·a v.idt Forellllillge.n kan ,se, er
den Begrundelse, Disitriktet anvender, endog i
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1Strliid med lR.egleune.rutet. ,
Da Foreningen øil1 ker, at Si.g,nadreglemente·t

tør være saia rtydelig,t iog klart affattet, at Mis
f.oT, taaelser UJdeJukkes, ,skal man hseDJsrti:lle, at
der gives de ·heromhanchlede Bestemmelser, der
dækker over det omtalte Tilfæ1d·e i Kinabstrup,
en bedre Affattelse, .saa den Uså.k.kerhed i F,or
staa:etl. •en, ·c1er ,er ,tii stede, hæves.

Herpaia ha.r man modtaget følgende 
!Svar:

Under Henvi,sn1.11ig ,ti,l Forenri.nge11Js kr_ivelse 
af 19. Okitooor id. A. - J. Nr. 1371 - vedrø
re-ude For, taaeL e .af Beste.mme1serne i Signal
l'•egleimentet, ide 31, om Udkørse1ssignwer.s 
Urgy1diggørelse kal man ,tillade ·si,g at ,meddele, 
at :man er e111ig med Forenli,ngen i, at de paa
.gæ1denue Bes,temrrne1ser i tign,alreglementet ,ikke 
er Mar:t affaittede, hvorfor Afoniittet og.saa er 
ænd1,et i det lllll!der Udarbejdelse værerude ny 

i,gnalreglement. �fon s,kail ,dog allere'de nu be
mærke, at B te.mme1oorne i ,det nugæ1dende 

i,g,n,alre.g.leimenrt vil være at for,staa saa,led�s, wt 
Udrangerin1g eller siluif.tU,g Udikørse1sti:11a<le1se
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'DANSK}QKOMOTIVliDENDE 
!ikke er nødvendlig for ait tillad Kør el forbi 
et .Udkør els ignal, der for længere Tid iklke 
har Gyldighed, ,og ,hvi Ugyldighed er 1ti�kende

,givet v�d et ,over ignalarmen anbrag·t hvidt 
Kryd . 

Der eT i v,aret en 'l'ilkende0ivelse af, 

a,t GøneTaldiTektor.atet er enig m d For

-enrirugen i dens Op.f.attelse af de omhand

lede Bestemmel er og ndelig r der nu 

givet en Fortol1kning af pørg maal � 

soun Lokomotivm ndene ka11 føle , ig itil

fred med. 

NORMALREOLER 
Ved E. Rosenorn. 

( luttet.) 

Det er form utlig nu indlysende, at Taylor
Barth' Reolsystem betyder: j) Bedre Udnyt
telse af Rummet. 2) At en eventuel Flytning 
.af Lageret kan ske uden synderligt Besvær og 
med kort Varsel. 3) At den periodi ke ,Opgø
relse ,af ,Lageret foretage langt lettere (Vej
ning af hvert Indlæg). 4) At Arrangementet 
uden Vanskelighed kan forandres, naar som 
helst; en Gr.uppe eller Del deraf kan gøres 
større eller mindre eller flyttes hen til en an-

den Afdeling o. s. v. ( y ternet er elastisk). 5) 
At Over igten i !Lag r-et bliver den bedst mulige,
hvorved der kan spares Arbejdskraft. 6) At, 
meden d t grumle Arran<>ement med faste Rum 
og kuffer l evirkede en tadig tilbag,evenden
de dgift. er det nye et Aktiv, og det vil i 
Reglen vi. e ig, at Arbejdslønnen er langt stør
r , end •det der pares ved at anvende det 
gamle Materiale, ved Ombygninger og Udvi
de! er, saa det ofte vil kunne betale sig i Ste
det at kast det gamle bort og gaa over til 
Taylor-Bårth Reolerne. 

Da man ved Vogn Værkstedet i København 
for et Par Aar siden blev klar over dette Sy-
tems store ·Fordele, indrettede man Hjælpema

gasinet i ,i;elve Vogn-Reparationen derefter, 
h Yorved man .blev i tand til at indskrænke 
J.agerplad en til mindre end det halve samt 
at kunne indskrive for ca. 40 000 Kr. Lager
gen tande paa Hovedmagasinet. 

Hvis en lignende •Razzia« kunde foretages 
paa andre af tatsbanernes Hjælpemagasiner, 
vilde det dog blive til Penge. Der llliv•er ikke 
siden til Brug i Københavns Værksteds Vogn
Afdeling bygget a,ndre Reoler end efter dette 

y, tem. og vi har nu faaet den første Bestil
ling paa saadanne til Distriktet. Men et mere 
udbredt Kendskab til ,dette udmærkede ystem 
.vil muligvi. bevirke, at ogsaa andre kunde 
have Ly t til at indføre det, og dermed vilde 
Formaalet med di se Linier være naaet. 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 
EN REJSE I TYSKLAND 

Med tore Forven,tninger tiltraadte jeg den 
16. Aug,u. t i Fjor en Tyskland rejse med Ber-
1 in , om foreløbigt Ma.ail. Ef,ter en behageli1g
1H,ej,se ,til Gedser, fo11tsattes med den tyske Fær
o-e, og all'erede der ombord er der paa Fær
g ns ln,dretnin,g og til god Lejlighed itil at be
mærke Fo� kellen paa ,daTI1sk og ty k maig, 
oo.mmeolignet med det, vi er vant til, virker 
de mall!ge Forsiringer og tafferinger nogøt 
,trykkende. 

Efter To1dbehandiling i Warnemiiu,de forl-
atles med Toget, og man undgaar .ikke at læg

ge Mærke til de grdmme Reklameskilte i Vog
ne@, men man kan ogsa:a se, �t Materiellet er 
paa Vej ,til at n,aa op til ,den · tand, hvori det 
var før Krigen. 

Man undres over, at det er tillaidt med den 
megien Bagiruge, der ofte heootaar 1 idegange
ne; derimod er Tobak,sry,gnirug forbudt i Side
gangene, selv udenfor Rygekupeerne; det ko-
tede mig paa en -ti,dligere Rejse 20 Mark i 

!Bøde; men det var heldigvis paa et Tids.purut, 
,l1V-or det ikke betød aa meget i danske Pen
ge. I Berlin saa jeg Sftraks, at Forholdene 
taidig bliver bedre ef,ter den store Forandring, 

siiden Kri,gen1 Udbrud, man,ge Steder blev Hus
faoa,derne i;;tandsaJt efiter Krig,s- og InflatioI11S
liæe11Js Forfa1d, og d n inrt.eressan,le og livlige 
Gadehandel . aas ogisaa; d1er var t. Eiks. et Slted 
ein Mand, der for at de.mon trere et Va,slæ
middels Brugbarhed 'kif,tevi nurte Hæooer
ne ind med Vognsmørel og vaskede døt af 
med »IVer,deru.s bed. te Vaskemiddel«, og paa
S<!lve Leipzigerstra e, -hvor en Man.d falbød en 

•la,g toppe- eller Hæklenaale og øgte ved 
Hjælp af en lang Strømpe, paa hvilken der var 
gaaet 011 {aske ,op, ait overbevise Tilskuerne 
om Naalenies udmærkede Egeruskaber, og for 
dem begge gjaldt ,d t, at de bruigtte Mu[ljden 
med en forbavsende Rutine. 

Af Byens eværdi,gheder kender jeg de fle
ste, men maatte dog aflægge JernbaneJilll1Sæet 
me,d alle dets smukke og åq1teressan-te Modeller 
og BrudSitykiker et nyt Be øg, men om di se 
vi1l der jo nok !komme en Bookrivelse, naar den 
af D. L. F. -paatænkite Fælle rej e ,til Berlin 
er vel tilendebragt. 

Den egen1tlige IHen,sigt med Rej ein var at 
lære Tryk1uftbrem en ibedre -at kende, og i den 
Anledning henvendte jeg mi,g paa Knorr
!Bremse Akrtiese1skabet i [,ichitenberig, Berlin, 
-og traf her e,f,t,er Aftale Hr. Mas,kjningeniør Møl
ler-Cla,u en fra Oerutrailværk tedet i København.
Vi blev velvilligt moditaget af Hr. Regierung,s
baume!i -ter -:E'i.ihr fra Knarr-Værkerne -af Hr. 
,R.P.ich bahnamtunam1 Mon chau fra Ei. enbaJrn-

enitralamt. EMer at Hr. Fiihr havde ,givet 
for kellige Op-ly,sniniger om Trykluftbremser, 
l::e aa vi under Hr. Ingeniør Kunzes og Hr. 
�fonschau Ledel e Kn-0rr-V ærkem.e. Forin
den jeg omtailer ,dette nærmere, vil jeg give en 
Fremsli lli rug af Knorr-V ærkel'lle' Tilbli veLse og 

dvi!k,ling. 
Den af Ameriikanern.e Carpenter ,opfundne 

Tokammer Trykluftbrem var den før,ste til
forladelig,e (awtomati,ske) ·gennemgaaende 
Bremse. Da denne Brem. e er meget enkelt og 
·over, ·k1Uelig og besidder en &tor Driftssikker-
h d, be. luttede de prøj · ke tat baner i Aaret
J 3 at i�1dføre den paa Hurtig- c,g Per. -011-
togene og lutiede en ti,aarig Kontrakt med
Carpenter. Fabr-ikait.ionen af Bremsen blev af
Carpenter overgivet for,. ke11ige Firmaer, men
en Fordeling -af FreimstilliJJ1Jgen af de enkelte
iJJele vi -te ·.g i Læn,g,den at virke .skaidelig
paa Bre.m em .Sikkerhed. Derfor besl!\littede
han ,at amle Fabrik.ationen paa et ted og

ocierede sig i l 90 med sin manigeaarige 
)fodarrcJ-der, /Regierung" baum ter chulze, 
under Navnøt Carpenter og chulze. 

We t:nghouse-Bremsen (Eenkammerbremse) 
var imid,lertid indført i ydtysklaoo, og paa 
Grund af den korte Brem eYej der opnaaedes 
med den, bes.luttede Prøj,sen i 1 93 ef<ter Ud
løbet af Kontra:kten med Cal'peq1,ter at gaa over 
til d tte 'Sy,sitem. Derefter itrak ·Carpenter sig 
Lilba.ge, og Firmaet gik ved Køb over til dette,. 
Overingen<iør Georg Knorr. Denne, der fra sin 
ti<l,li,crere J erni!Janetje-ne>:ite madede· over store 
Erfaringer, bestrærte sig i ,de følgende Aar 
paa at faa Oprejsning for det lidte Nederlag, 
idet han ved Forbedring af W e tinghouse
iBrem n røgte at overg.aa denine, og ihan. Be
' ræbel. r førte til id , t til et god,t Resultat. 
Han kon tnuerede Knorr-Hurtigtogsbremsen, 
der j Prinoippet nwatte 1tiils.luite i,g We ting
house-Er rn en, da de t Bre.m er , kuld-e kun
ne lJ nytte ,. ammen. fK.norr-Bremsen besad 
.-aa .store Fordele, at de prøjsiske tatsbaner 
be luifltede at indføre ,denne nye ty :ke Konsiruk
tion af Een.Jrnmmerbrem. en fornden Wæting
house-Brerru n. I Aaret 1900 sluttedes en 
1Kontrakt med F·irmaet Carpenter og chulze, 
der enere blev af tor Betydning. 

Værkstederne i Britz, J3erlin, blev nu for 
smaa. Knorr erhvervede derfor en F-abriks
gru11d 1i Lichitenber,g ,og byggede en ny Fa:brik,
der blev taget !i Brug 1904. Allerede næste Aar, 
hvor Firmæet forarndTed,es til Kn,orr, G. m. ·b. 
H., .ma,:1tte der fore,ta-ge.- en betydelig Udvidel
se. Efter de1me ,;,,ti,3 k te B ygrrin,gerne isig ·over 
4 020 .m2

, og 20 Fiunl·.ticnærer og 150 Arbejdere 
be.: kæftiges. 

I Aaret 1903 blev ,der af Vereiin deutc her 
Eisenbahnverwaltun•gen tilleit en 11y Opgave, 
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'DANSK fQKOMOTIVTiDENDE 
111em1ig en for europæi ·ke •Forhold brugbar 
God tog bremse. De prøjsiske tatsbaner paa
tog .sig Udrustningen og Forsøgene med K11orr
Bremsen om God&l.og bremse. Men for at 
Knorr-Selskabet skulde kunne lø e denne Op
gave indenfor et JJ-assende id,srum blev det 
nødvend-ig-t .at omlæg;ge hele Vå1,'koomheden ])aa 
e11J bredere Ba&iis, -0g m.an daru1ede derfor j 

1911 ,Knorr-Bre.mse Aktie.selskabet«, hvori 
.sa.mti,<hg ,Korutinerntale J3remse el k.ab« (For
enede, ChrisieIJJSen og Bøkerbrem n) op,toges. 
Da debt.e elskab havde udvidet AnvendeLsen 
af Trykhutbremser til ogsaa al omfatte ' por
v.ogne og paa dette Ornraa<le indfog en førende 
St•iUin,g J)aade li .fod- og U d1and, om:f.a!ltede det 
nye Aktiese1 ikab a,lle Arter Tryk.Juitbre.m.ser. 

•I den nye Form for Kn1-0rr- el ka:bet og de
dermed forbuoone .tekniske og wakti ke Ud
videlser - del ibeby,ggede Are.al var nu &'ieget 
til 12000 rm2 

- .kom Fa.brikkerne ind pa.a et 
betydeligt udvidet 'Vir:J-efelt. Knorr-Gods,togs
bremsen var i 1911 sa,a ,niidt udvjk]et, at mam
•kunde p.aa.regne et igod.t Resultat, den blev nu
prøvet l)aa Ji'.a,Ld.stræknfoger i T,hiiringen og
ved Wje.sbaden. Ved en Jamgsommere 'Løsen
af Bremsen op�des .at stejle men forholds
vis ik.or,oo Fald ikunde befares med i'k.kerhed, og
Verein deutsche Ei enlbahn Verwailturugen be-
lwttede derfur .a.it forevise Bremsen for det in

tem.ationale Brem eudv.alg af Hl09.
Imidlertid var der opstaaet Tvivl om, .at 

Bremsen kund·e opfyLde de Fordr.inger, deT stil
ledes af UdJ.an:det. i SærdeJ.eshed af Østrig og 

chweitz, hvor der forekommer meget ,lange 
og stejle Fald. •Pa.a Foraruedniing af ,den, da
værenide Obef foT Bremse.afdelring n i Eisen
baihrirCentr.alamt, Geheimeraad Kunz,e, blev 
der allerede under de ,sid,&te Prøvekørsler med 
Knorr-,Godsoog brem en .truffet F.oranstaltnin
ger tiJ at by,g,ge Kunze-Knorr-God tog,sbrem
sen, hvi. væserutJi,ge For.skel fra Knorr-God.5-
togsbremsen best.aaT i, a,t den kan ·løse grad
vis. Der maiatte nu regnes med en snarlig 
Indføre! e af Kunze-Knorr-Godstogsbremsen 
ved de tyske ,ta,t ba11er, og dette -krævede rutter 
en •bety.deli,g Udvidel,se af Virksomheden. filter 
alt den nye :BTemse var prøv•el indgaaende paa 
de prøjsi ike tatsbaner 10g 8/Ilbefa.let til almin
delig Indførelse af det tyske Bremseudvalg, 
.-k:ulde den forevJ,se den l'Illternationale Brem e
kornmission. Dette bJ.ev umurlirggjorit af Kri'gen, 
og man besluttede for-eløbig at underkaiste sig 
det 0Strig-unrgal."11JSke Brem eudvalg.s Betænk
nh1g, lwilken man ans•aa :rul være sær,lig betyd
nin,g.sfuld, da disse Lande var de ·eneste, der 
h.avrde f.orevi ,t en Go.c1sitog,sbrem,se for den in
lern:ahonale Kommission nemlig: Østrig med 
Vaikuumbremsen og iUwgarn med WeSitin-gh-ou
se-Brernsen med Hjælpeledni•ng. De omtalte 

Prøvekør.sier i Prøj en fandt ted 1916-17, 
.senere i Ø trjg ])aa Arlbergbanen og lilsids,l i 
Ungarn paa ' trækningen Gala�lta-Pre sbor,g. 
For at faa en ua.fillænigi-g Tilkendegivelse af 
Bremserus Duelighed blev hele PrøYelogel til-
id l overladt Ung,arn, der gennem flere Maa

neder .anverudte det i abn:in,delig Trafik; ,dette 
gav del Resulta,t, a,t Repræsentanter for begge 
Lande paa Bag,<>'1,und af deres Erfaritlger med 
de for ikeJ.li•g God logrSJbremsesy te.roer erk,læ
rede Ku,nze-Knorr-Bremsen som den bedst eg-
11ede God tog bremse. 

I 191 :blev det be -temt at indføre KW1ze
Koorr-Bremsen overalt ii Tysikland. Den iy,ske 
J ernha,neadmi1ris,trrution forlangte, a.t Indbyg
rningen' af Kunze-Knorr-BTemsen skuLde være 
tilendebragt i Løbet af IIlå Aar, men da Forde
le11e ved Godstog&bremsen efter de før te Aar 
kom bedre frem, blev Frist.en for dem, Indfø
relse afikortet. Ved nye iUdvidel er af Værker
ne og eru mere ,genn,ernført Anvemde1se af Spe
oiailmaSikiner brag,tes Fabrikationen o_p paa 300 
Bre.mseap-paraiter om Dagen, og Følgen var, ,at 
allerede forrige Aar var 30 pC,t. af God ,vog
nene forsym�de med Bremse.apparater og Re
sten med Bremseledning. F.abri-k.sbygruingerne 
dækker nu et Areal .paa 131 700 m2

, og der be
' heftiges 22 Funk.1ti-0nærer og 4 5 5 Arhejderr. 

Det blev en meget intere ant Tur gennem 
de mange mægtige Fabrik, lokaler, hvor vi kw1-
de følge de forS!kell'ige tørre O" milldre Dele 
1lige fra. me,l:tedigJen -til ,F.or,endel, esafdelinaen. 
Ali blev o. foreyjst og var top moderne ind
rettet og fod, ·tillet paa M.a efabrik.ation. Af 
et ,stort Anltal _pecialmaskiner vil jeg blo.t næv
ne nogle faa tyk.ker, f. Eks. en Borema,skine, 
deT, hurtigere erud det k.an srkTive,, i en Brem-

27 

cylinder og uden nogen ,som helst Opmærk
ning paa en Gang borede 26 HuJ,ler, J1iog,le i 
Ender,ne, og am.h'e rp.aa for.s-kelli·ge Steder paa 
iderne, en komhineTet Dreje- og Fræsebænk, 

paa hvilken der paa en ' lag Klo,plan anbrag
tes ek, tyreventiler, dog aalede.s at den ene 
a,n,brag,te først øver, t paa Planet, derefter 
drejedes Plainet en jetledel Omdrejning, og en 
ny ,spændte op. Medens 11.1mmer to ,spæoote, 
op, fik ummer et en Be·hatld-lin•g af Dreje
elJer Fræ {',_ta,al, derefter spandte.s en tredje -OP 
og ,saa fremdeles, �.aaledes at na.ar Planet var 
drejet en Omdrej,nfo.g, var u.mmer et behand
let •paa f em for,slkelli,ge Steder og iMaader i een 
Op,s])ænrding, endvidere Mskfoer der -sleb Ha
ner uden Ef:teTbehaIUdling i Ha.anden. Hver 
enikelt rDel blev prøvet meget jndg,a.aende, af 
hver tyreventil blev der truget et Diagram i en 
Prøve.stand. For ait følge en Bremsning igen
n'em et Godstog fi.rudes der i et af Prøverum
mene anbra,g.t .to tR.ækilceT med å.a:l,t 60 Brems-e
cylindre 'de om ide, inid�yr-des forbundne 
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:'DANS.K [QKOMOTIV li DEN DE
med et Styik:ke Ledning saa lang som paa en
Vogn. 

For F,u111kitionærer og Arbejdere fundes Uid
meerkcde pi e- og Omklædnrin,g,slokaler, og 
overalt er al,le ,Nutiden,s Krav tilfredstillet :r>aa 
møru tervær,dig M-aade. Hver Fa,br:ikis,by,glliin:g 
har ,sit Køkken, fra hvilket ,der med T;i.ls,kud 
fra Firmaeit serveres i fornkellige Loikaler: End
videre havde vi •Lejlighed ti.I at e den runukt 
ud tyrede Restauration i Hovedbygn.in,gen og 
den ,derved belig,gen,de imponerende Foredrag.s
s•al. For F.abrå.kkeoo Lærlinge findes en Skole, 
h v-or ,dJi,ss,e efrter de me,st :moderne J>rinoipper 
underv1se.s i de vi,gt:iig.ste Fa:g, Sikoilen er ,særlig 
anl-agt ,paa at forene Theori og Praksis. 

Senere besøgte vi Rigsbanese1skiaberts H.o
vedværksrted i Reva.lerstraisse, hvor Indbygning 
o,g Rev[ision .af Ku.nze-Knorr-Bre.msen blev 
forev·i.s,t og forklaret af Hr. M,on;schau og en 
Værkmester. Værik,srtedet kan :r>aa en Vogn lind
bygge Kunze-Knorr-Bremsen :r>a,a 67 Arbejds-
1timer. 

I Nieder.schønewcide be,sa:ai det derværen
de Hemi,s,eamlæg, •Hjælpeværk.sted ,og Bremse
prøveanlægei rp-aa S.tati.onen. De tekniske An
heg ledes af Hr. Maskiins:iinipektø·r Gøu, der med 
megen Velvilje forev1ste, hva,d vi øooked-e art se. 
Paa tationen findes ert eleMri.sk drevet Luf.t
kompressoraJ'.111.æg, hvorfra Trykliuften 1i-gerunem 
Lednlinger urucler Jorden iledes rtil Op.standere, 
der er ,anbragt 11'.Ilellem S:r>orene i en Afstand af 
ca. 10 i\Togn,læ11gder o,g derfra i,gennem Slan
ger lf.il Togene, der ;sk,al ,prøves. Togstammerne 
prøves før.st af Vognmesteren -0g dennes Hjæl
pere, .og ved denne Prøve U11Jdersøges hver en
:k,e,1t Vogn baade ,som lø,s og ,som bremset. Tryk
I nften <ledes ind ved Togets Forende, og Vogn
mesteren ,gli�r fra Toget SlignÆLler til Fy.1den 
eller Bremsen. Dis- •e Signaler lk.an ,gives ve.d 
Haandså.gnaJer, men paa Nieder.schønerwe:ide 
Station anvendes •elektrisike Lyssignialer, hv,or
me.d V,ognmestere'Il. ved Togets Bagend-e og ved 
Tryk1ufto:p,srtain,derne ikan ,give Si:gnaler til, hviaid 
der skal foretages ved Togets Foren.de. Ly,s
si,gnalerne tændes :paa en Tav,le, anbragt paa 
en .Mast, ,saa de kan -ses i hele Togets Læng
de, og betyder »fyl.de«, »Bre,mse« eller ••Prø
ven færdig« wlt efter Lam:r>e1,nes Antal og Pla
ceriirug. N<Uar LOlkomotivert ør k,ohlert rtil Toget, 
og der ikike vliser siig særltl,ge Utætheder, fore
tages den saaka.ldte vereinfacMe Prøve, der be
staar i, at der paa et •giv-et :Signal bremses paa 
1:,okcmwtivet, ,d,erefter under.sø.ges den bageste 
Bremsev,o-gn, og naar derune vi:rlker, er Prøven 
færdig. 

Derefter kørte v� med paa Lokomotivet for 
et Kunze-'Knorrbremset God,stog paa 118 Ak,s
ler fra N-i,eder.schønewci,de til Griinau. F·or at 
demonstrere · Kunze-KIIl'orr-Bremsen blev der 
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foreitaget to Gra,dsbremsruinger (Hasti,g,heden 
blev formin,clsiket tiil 20 km), hvorefter Bremse
ledningen hlev fyldt op, .og for at ,geno:ptage 
Farten, blev der Jukket op for Regulaitoren med 
en Dristighed, .som jeg ikke hav.de tænkrt mig 
mulig med et saa lan,g,t Godstog med genrnem
gaaende Bremse. Toget starudsede i Griinau for 
at sætte os .af, derfra kørte vi med paa Lo
komotivet f.or et Forstadstog til Srtralau-Hum
melsbu11g. 

I Grunewald blev ,der forev1st o e1; iuft
bremset Godstog, der bestod af alle Arter Vog
ne: Hu1,tægtog-, !Person- og Godsvogne, -tomme 
og ,læssede, fo og .fira!k,slede mellem hveram,dre, 
ialrt 98 Aksler med 70,1 Vgl. Togert blev frem
ført af .e1; Loikomotiv T. 14 og bremset med 20 
Bremseapparater (Bremsecylindre),• der bestod 
af Kunze-Knorr, Knarr og Westinghouse og 
bremsede ia;lt 46 Aksler. Vi ·kørte med paa Lo
komotivet. I HaleDJs-ee •standsede T-0geit ved 
Hurtigbre.msning, .som kun maa foretages i Fa
re, men blev foretaget her for .at demonstrere. 
SitaDJdsillinig•en foregik glat uden Sammenløbning 
eller 1R yk i Toget. Senere blev der under Kør,s
•len foretag•et nogle Reguleri'llig;sbre.msninger, 
hv,orv-ed Has,ti,ghede.n blev ,sart. rred fra 40 km 
til 25 km, -derefter blev der fra Hovedluftbehol
der-en in,cl.J.adet Trykluft i Ledningen for at løse 
Bmmsen; i et nu vi•Slte Ledni.ng:smanometret "5 
Atm. og å samme Øjeblik blev der uden nogen 
F.orsåigti,ghed Jrukiket ,op for Regulatoren for art.
-sætte Hooti•gheden op. Jeg vØIIJOOde efter denne ·
Manøvre nogle ·kraftige Ryk i Toget, men der
kom inteit. 1Paa Stationerne Tempelhof og Trep
tow rangeredes for aJt op,tage og af.sætte V agne.
Trykluften .forblev i ;J:,edn.inigen saavei ,pa;a de
V.ogne, der blev staaende, som paa de Vogne,
hvormed der rangeredes. Under vor,t Paasyn
lod Hr. MOlliScha.u Portøren foretage en Fra
kobling ,af Vogne i eit luftbremset Tog, og det
ble·v o.s forklar,et, art beg,ge Haner, ·som :r>aa det 
Sted, hv.or Frakoblirugen .sker, er forbundne med 
Slarnger, sikal lukkes ,sarntidlig, hvoTVed kun den 
i Slangeme <indespærrede Trykluft undviger 
igennem de der,til bestemte Udblæ.smng;shuller i 
Hanerne. N.aar den ene af Hanerne, f. Eiks. 
den bageste ,paa de Vog,ne, ,som frakobles, luk
kes førsrt, un,dviger Lednin-gsluften helt eliler 
delvi,s fra -de Vogne, hvorfra der kobles, og 
,omvendt. For art af.sætte Vogne kørte Maski
nen frem med Vognene aned opla,det Luftbrem
se &om uruder Kør,sel ,paa St.rækniingen. Vog
nene bJev koblede fra Lokomotivet eller fra de 
V,ogne, som ,skulde blive ved Lokomotivet og 
med iS-tød r.a:ngeret hen imod deres Pilads og 
standsedes med Skruebremse. Det er forbudt 
art bremse Vogne uden Lokomotiv med Trykluft
bremsen, formoiden.Hi,g for �kke a:t .stam.dse V ag
ne � Uti,de, .saa de hern.mer Raingermgen. Vog-
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'DANSK[QKOMOTIV1iDENDE 
nene, der -0prtoges, blev paa · idesporet tilkob
let LuitbTem en, og da Toget var amlet fore
toges den vereinfacMe Prøve. Paa de optagne 
V-0gne J:>lev <let amtidig undersøgt, om Brem-
ecylindrene Yir'kede. Under Rang�ringen med
Vogne benytLedes e:fiter Behov den ,genn�mgaa
ende Brem e eller lokomotivet, &uppJemen:t -
brnmse.

Paa Rig haneværk ledet i GTunewa1d b'lev vi 
velv.illig,t modtaget af Hr. RegJerun:gsJ:>aurat 
:.Vfotzkow, de1· for vi te Bremsemaalevognen o,g 
forklarede dens Indretning og Brug. Det er en 
.firea.kislet Bog,gievog,n med de fineste elektT.iske 
:Maaleinstrumenier; 'l'iden kan tages paa en 
Tiende[ ekuTud. E111dvidere foreviiste og for
klared Hr. Metzkow dei derværende kostbare 
Anlæg til at prøve og maale Brem ekTaftens 
Vurkrung p·aa et roter rude Hjulsæt. 

Hr. Mon chau foreviste og fo1,'kJarede , ko
lev gnen, en 1ang fireakslet Boggcievogn, der er 
d,e,lt i fire Rum, hv-0ra.f det ene er stort og 
ben lle, til · kolenrm, rdet ,næste er Opholds
og overum for .Lærerne, derefter et Køkken 
med •to Gasborde .og ervice ti.l flere Per oneT, 
og endvidere et Værkistedsrum. I kolerum
met fo1de et Bremseapparat, d. v. . Brnm e
cylinder m. m., tilsvarende ,det, hv-0r.med Vog
nen bremse (Kunze-Kn,orr) og en Førerhrem-

hane, · and ,predeapparat m. m. m.. Hele 
Apparartet er sat i Forbind J, e med Vognen 
Bremselednin,g -c,g er , aaledes arrbra:gt, at man 
kan følge Bre.msesrt.emplerne Bevæget er . .r aar 

ognen er i Bru•g , kif.te E1eveme ti,1 at frem
føre Toget; Eleverne, som er i Vognøn, kan 
derfra e hvilke Fejl, der p·aa Lokomotivei be
ga,as ved Br m.sn�ngen. 

Paa Ei enbahn Centralamt blev vi mooia
get af Hr. ObeTba'llrat Achard, der velviUJgt 
spurgte, om vi havde , t, det vi ønskede rat ,se 
og gav f.oT keUige u_ppleren,de Oplysrui.nger. Ef
ter di lærerige Da,ge itog jeg Afs,ked med 
Hr. InigeTuiør Møller-Clausen foT a,t fortsætte 
Rejsen sammen med min ,Hustru, der imidler
tid var amommen. 

Fra Berlin .·gik IRej en over Magdeborg
HalbeT tadi tn W ernigerode li Harzen. W er
nigerode er en gammel By, som er meget be
ø,gt af Turi ler; døn har IIII.Mlge g.arrnle og in

rler ante By,gninger, hv,oraf Raadhuset er den 
mukke te og er opført 1422. Ved Torvet Eg

ger det tidligere Gæstgiveri »Goldene Forelle«, 
der bærer en 1ndskrift, der siger, at Goethe 
boede her paa . in Harzerrej e 1777. VJ boede 
pr,ivat ,i et !k-0m.foritaheH Hjem o·g i meget• muk
ke Omgive! er; udenfor vore Vinduer havde vi 

loitet, der ligger 120 m over Byen. 
Derfra tog vi videre med Harztverbanen til 

Dreirannenhohne for a.t fortsætte med Toget, 
om kører op ad Brocken; men Br-0ckenturen 

blev dog ,op,g,ivet, da Vejret vaT uklart. Det 
var kedel-igt. Aaret forud før.st li eptem.ber 
var jeg deroppe, men det var et frygteligt Vejr 
med Taage, torm og H gl. I kJ.art Vejr kan 
man fra Udsi,gtstaar.net deToppe e ca. 120 ::k!ll1 
ii. alle iRetninger -0g omfattende 9 Byer og
66 Larudsbyer. I Dre!iannenholme •kan man
p·aa Beckers Hotel se Hovedet af det id,srt.c 
vlldi levende Vmd vin, det kal være nedlagt 
af Kej r Vil helm. I. Videre med Halber tadt
Blankenborgbanen Tog mod Blankenborg; det 
var egent1ig Hensigten .a,t ·gøre Ophold enten 
ri Ri.ibeland eller i B�ainikenborg, men for at se 
hvorledes Livei leve i en »:tur,istfrJ« Lan,c1sby, 
steg vi 'll•d i Hiittemode, u By paa 1400 Irud
by,g,gere, hv•oraf en tor Del arbejder i et Bjerg
værk •· emverk«. Husene i Byen er bygget 
læt op til J1 verandre, O" alle Bygninger ,selv 
Lader og twlde er i to Etager. Paa mange 
af Hu ·ene er der anbragt en cirkelformet Pla
de, hvidmalet med en s,01,t H.run.d. og en sort 
Plet li Midten og endv"i<lere et Aar.stal. Pladen 
betyder, at Ejeren af Hu et var kyttekoruge 
det angivne Aar. Jo1,dbrn,gen er ikke nær ,saa 
udviklet ,som hos o , og deit er ejendommeligt 
med de lange og meget s.rnaille trimler Jord, 
man ser .mange :te-der i det sydlige Tys'kJ.and 
v d id n .af hverandre dyrket med for kellige 

orler Korn og Rodfrugter, hvoraf man eudda. 
kan e f. Eks. 3 trimler :med Hvede, •og man 
forbavses over, at de e:n,kelte Afgrø-der ikke er 
,samlet 1 aa rt led. Dette er fremkommet ved 
art Jorden maruge Steder, hvor Pengene ha.r 
været s.maa, ved Arv er delt til Bø1,n og · vi
gerbørn, hvorved en Landmand undertiden har 
in Jord .mange teder udenfor Byen. Det 

er for øgt at ombytte Jorden for at faa mere 
-amling paa den EnkeLies, men det :maatte

opgive paa Grurud af Jorden, forskelli-ge Bo
•rui.tet. Vi havde Lejlighed titl at e Byen,s Faare
hyrde, der iført en Kappe med ø'lvknapper 
ølvk:napped iJm:6te.støvler og med en tor 

Fjerbusk i Hatten :kom ,gerunem Byen med ,sin 
Hjord, der blev tørre og større, efterhaanden 
om Gaa1�den s Faar lutted sig til for at 

komme paa Græs. 
Vi boede paa en gammel Gæstgiver,gaard 

»Zur griinen Tanne«, et rig,tig gammelt Trak
.tørsied, hvor Væriten s-om næsten alle Gæst
givere var •lag ter o,g Jordbruger. D t var
meget intere: ant at sidde i den ,gamJe kæn
ke&tue o,g 'læse Av�sen, som holdtes der paa
Egnen. Den ud,gaar, sa.avidt jeg hu ker, i Blam.
ikenborg og var paa ,fare ider og knap en halv
Gang , tørre end en Lokomotivførerrap.pori. Der
k,om jk,ke m.ang,e 1Gæster, nu ,og da lk,unde man
høre Dagen pøro-smaal blive behandlet paa
en :M:aade, der i Forbirudel e med Omgivelserne
ledte Tanken hen paa Holber·gs •Den politi.s'ke
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'DANSK fQKOMOT1v1i DEN DE
tKa.n,destøber•. Foru,de11 Skænike,stuen og Spi
. e:. tuen var der en Festsal, ,s·om ne,top var smyk
ket -til Fesi; Væggene var prydet med Vaaben
·kjo:1-de og F1ag og med Grian, der paa en Lofts
bjælke var anbragt ,saaledes, at man læste
,Fædrelandet over Partierne«. En 1tænk af
denne 1deahS11Tie k Lmde og, aa finde ,g,od An -
veindelse udenfor Ty,sikil,and. Vor,t Værelse var
paa første Sal, -der var kun det nødvendigste
Udstyr :med udmærkede, moderne · enge, og a,lt
var ,gnJstreI11de probert og - biUi,gt.

Da vi brød ,op derfra rejste min Hu.sit.ru 
tit iHiibelan,d for al -se de mange a-turskøn
iheder -og Dry.psitenshmlen. Jeg rej, te .til BLan
kertbor,g for at bese Halber,s,tadt-Blan'kenborg-
1:anens Vær-ksteder og Remisean•læg. 

Blankenborg er en smuk, noaet arisfokr.aiti k 

passende Antal af d,i. se, derimod har Ba•nen 
sine egne P.er.sonv,ogne, der en.rum er for.synede 
me,d Vakuumbremsen, men da Kunze-Kin.orr
Bremsen llJU bruges i alle God,srt,og, bliver Per
s·onv,ognene ogsaa for,synet med denne Bremse. 
For elv ai være Herre over iRutebilstrafikken
har ma:n anskaffet 20 lAutomobi.ler, der be
sørger •en s,t01: Del af RutehiLstr,afik.ken i 
Harz·en. Bi'1el'1Jle beitjenes af Automobil
smede og repareres i et ærl�gt Værksted. 
, om ,tidli.igere nævnt i Danrsk Lokomotiv 
Ti,den,de er ,d,er _paa H.alberstadit-Blanken
bor,gbane,n, træklilli'l'lJger meget s,tærke Srti,g
Jtin,ger ,og FaLd, og der er derfor tidligere be
nyttet Tan,d hjul lokomo-ti ver med en ,særlig 
Hjælpemask,ine, be1i,ggernde mellem Hovedidra
gerne. Disse Ma.s,k,iner besad imi,dlerti,d ikke 

Fig. 1. 

By og bebos for-tri,nsvi.s af Pen io.nister og Ren
tier'er. Den U,gger p.aa Harzens noridø,sthge 

kraanJng og gør e,t meget tiltalende Indtryk. 
I R.aadlwset, der er by,giget 12'33, er ,der ind
mureit Ka110.nkugler, der stammer fra Wa:llen
steins Belejring af Byen i 30 Aars:krigen. Jeg 
henven,d-te .rn.i·g med en af Generaldirektoratet 
udfæridi,get Skrivelse til 1HaJlberstadt-Blalllken
borgbanen•s Direktion og hlev velvilli,gt mod
tage-i af Hr. Reg,ierung,sbaumei.sler eumarun og 
senere forestillet Hr. Geruera'ldireik.tør Steinhoff. 
Hr. Neumann underholdt ,sii-g med mig i no,gen 
Tid -og forevis1te derefter V ærk,s-teder og Remi
ser. 'Saavel Værk.steder som Remiser var mo
derne og ,gjoride de,t bedste I:ndtry,k. Halber
stadt-Blarukenhor,ghanen har ingen elv,stæn
dig Godsvognpark, men benytter Rri.gsbanesel
skabets Godsvogne og reparerer og reviderer et 
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den fornødne Træk,kekr.aft og krævede sitore 
Reparartionsudgi:fter. Dette var AJ.11lednin.gen til, 
at Halberstadt-Blankeruborgbanen kunstruere
de et 1 E 1 Lokomotiv, ,der kan _befare en Kur
ve med 140 m Radius, og ,det tjener til deooe 
Banes Ære, at ,disse Loko,rnotiver, ef:teT hvad 
jeg .fra .andet Sted har erfaret, har væTet �or
hillede for Rig,sbanennes 1 E 1 Lokt01motiver (T 
20). Paa Fig. 1 ses Hiltl:berSJtadi-Blan,ken
borgbanen 1 E 1 Lokomotiv, ,der med en Riste
flade paa 3,97 m2, Cyliniderdia:meter 700 mm og 
14 Atm. Ke:deltryk kører op ad en Stig,ni,rug 1 
: 1r6 med indtiJ. 300 ,t. 

Efter ,given Tilladelse kørte jeg med et af 
disse Lokomoitiver til Riiheland og blev im
poniereit af 1de1rne mægtige ·Maskine. I dette 
Blads r. 1'6, 1924 , es Førerh-useit _paa et 
T 20 Lokomotiv. Turen gik over en meget ,smuk 
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"DANSK fQKOf:-10TIVliDENDE 

Strækning med de tærkeste Stigninger og Fald, 
for &tør te Delen genn·em Skove 11I1ed en Ve
getation omtrent ,som i vore Skove. ed ad 
Faldene benyttedes den Ri,ggenbakske Mod
try,k.sbremse (Lokt. Nr. 1•5, 1924) undertiden i 
Forbinde! e med K-w1ze-Kn-0rr-Brem, en, med 
den Tuiggenhak ke Bremse kan Føreren pa,a et 
Fald 1 : 1'6 bre.rn e Lokomotivet og 10 V,gl. 
Paa Hjemturen til Blankeinbor.g oprt-Oges ,i Hiit
tenr-0de 10 Vogne; Kunze-Enorr-Brernsen blev 
paa ' idesporet 5amlet med fas,k,inen og paa 
Sidesporet amlet med Maskinen og paa et 
Øjeblik var Vognenes Bremsecylindre ,fyLdt op. 
Efter at der var koblet itil Toget foretoges den 
lille Prøve. 

enere kørte jeg med et 1 E 1 Lokomotiv, 
der var forsrpændt et Kunze-Knorr bremset 
God tog fr.a Blaruke.ruborg itil Halber tadt. Det 
bestod af 60 pecialvogne læ ede med Kalk
•sten og vejede 1773 t (177,3 V.gi.), 50 pCt. af 
Ak.&lerne var bremsede. ed a.<l et Fruld 1 : 
100 var Farten " km; da et fremskudt Signal 
vi. te :top blev Trykket ,i 1,edn,ingen reduceret
1 ¼ Atm., hvorefter Toget staoo ede jævnt.

F-0r,inden Afgangen fra Blankeinl org blev
Togets ene :Havldel optaget og tilkoblet Kunze
Kniorr-Brem en paa et por og ,den anden Halv
del paa et andet. Da Kunze-Knorr-Breim en 
hurtig kan løses voldte det im,gen Besværlighed 
at bruge den ved Rangering med et Jan-g,t Træk 
Vogne. Lokomotivføreren f.ortaHe, at det var 
sjældent, ait ,der forekom nævneværdige Utæt
heder, og hvor de forekom, var de meget nem
mere at finde erud ved Vakuumbrem en; de hav
de tidligere brugt VaJmu.mbrem en til Gods
togsbrem e og brugte da undertiden med et n-0-
get mindre Lokomotiv et halvt Glas Vand til 
Vakuumprøven. - Vi mødte megen Venhghed 
af alle, vi kom i Berøring m d ved Hailberstadt 
-Blanke.nhorgbanen. (Fort æltes.) 

25 AARS JUBILÆUM 

Lokomotivfører N. C. Johan. en, Nyborg, 
fejrede si,t 25 Aar Jubilæum den 1. Februar. 
Jubilaren ansatte i La,ngaa, kom derefter til 
Aarh'l.1.8 ,og senere ,til Nyborg hvorfra han for
fremmedes til Loikomortivfører ,den 1. August 
191'5 i truer, hvorfra han atter vend te tilbage 
til Nyborg 1. Februar HH 7. 

Johan, en er en 11Ueget paapa, elig og pligt
opfyl,dende Lokomotivfører !ed.se tærki inter
esseret � Or-ga,ruisationen Arbej,de, ·som K,am
merat brav og tr-0fa t, et elsikNærdigt o,g bram
frit Menn·e ke, oorn el ker og øn ker Fred og 
Fordr.agelighed. og om forsitaar a,t undgaa det 
mod,sa:tte. 

:-11 

N. C. Johansen, 

Fyn ke Lokon10-tivmænd onsker dig vor go
de Ven hjertelig til Lykke paa J,ubiJ.æums-
dagen. ____ 0. T.

,M,in hjer,teligste Tak for den, tore Qpmær!k.
omhed, om blev vi t mig i Anled!n:in,g af mit 

25 Aars J uhilæum. Det lJlev en for mig ufor-
g,lemmelig Dag. '11. 0. Johansen, 

yhor,g. 

JULETRÆSFEST 

Den se,lska:belige F-0renin,g ai nordjy,9ke Lo
komot-ivmænd afholdrt oden 16. Januar , it aar
lige Juletræ i J(,oo_npagnfrhu t tore al. KL 
6 •samledes De1tageme c,g F-ormaniden bød alle 
Velkommen, nogle Jule almer blev sunget, 
hvol'Ved den rette J,u1le temning !kom frem. I 

alens ene Brude var .fr,emtrylleit en mnuk.t ud
førit •Th3k-0ratfon forestillende en Kæmpehøj med 

tengrotte og en omkring værende Granplan
tage. 

Børnene samlede. foran Højen, hvor Fo.r
ma,ruden oply,ste id-em ,om, at i Højen ·boede en 
�i efa:rniLie, om 1kunde kalde. frem ved høje 
Raab. Alle Børnene raahle i Kor • isse«, 
men Raabet maa;t:te do-g gen-tage , før Nissefa
mihen k,om frem. Ni erne morede Børnene 
en Tid, hvorefter de in•dJJød a,\Je at se ,deres 
Hjem i tHøjen1 Indre. 'II vad man ,der ,saa er 
ubeskrivelig, der var fremtryllet et helt Æven
tyrland, m1Joor Loftet var id,er Gui,rlander paa 
Kryd og ,tvær , ti hvi FeHer :mægitige ,Frugt
kla, er hang ned iti,l Fryd for al,le, Øjne. Langs 
<J oen ene Væg var d-er 2. mægti,g,e Overflødi:g
hed horn fyldt med Konfekt, Druer og Frugt, 
om Ijs er,ne bad Damerne -0m a,t smage. Langs 

den mod, atte Væg var Børnenes Gaver og Po
S{ll' med God-terne smukt a,rram,geret. I den 
en Ende havd·e :i, ernes gamle Bed-stef.a'r sin 

tue, og han var en meget ,gavmild Fyr over
for Heneroo, idet hver Rene fik en Øl efter 
Ønske, et Hverv, han udførte ,gan,ske ,glimrende, 
1idet ·han, -efter at 1Luklkel var .fjernet fra Fla
sken. markerede at ·tap,pe Øllet af en srt:or Øl
tønde men hans P,erson bestod ogsaa af ·seJve 
Hr. F. F. Jensen. �j, efa'r. Hr. y,gaard-Pe-
1eren, o,g i sen10'r, Hr. V. Jørgensen, morede 
Bornene g-o-clt særlig ved de mange morsomme 
Paahiit ved Sangen: .Jeg gi•k mig -over Sø og 
Land«. 

" 
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Børnene fik hv,er en Pose God,ter samt en 
pæn Gave. Der var Bortlodning ·.af _2 ·store 
Dækker sarrnt 2 Kælke. Ma.n,ge Voksne var helt 
rørt ved at ,se alt, hva-d der var gjor,t for at 
-g,læde baad,e gamle og unge; alles Udtalelse 
u,d paa, at -det var d€1t smukke te, d,e 
havidie /S'et. Slk,aberen af deit-e Mesterværk 
iHr. •Lokf. N. P. Christ-ens-en, s,om fik ,si,g et vel
ment Hurra. ·M,en han,s Hjælpere samt Bes,ty
re1sen har ,gjort sig f.or-tj0'llt -hl vor JJediste 
s-om v:i ,giver -dem ved at i-ge: »I er ,de 
tF,olk paa den røtle 1P.la-ds! • Lok-0mOltivme. 
iR-old·er 0S.tatsb.), Peters-en (-Pr,ivatb.), havde for
delt Tjenesiten -saatedes, at all-e, ,so:rn vilde 
hav-de fni. Fr-ederi-kshavn og Randers J)ep,o
·ter sendte den n�dvendi,g,e .Aifilø,s1n,in,g. De Her
rer og Depoterne fortjen.er en Tak for den -
Velvillie. A. 

NY PERSONALFORTEGNELSE 

En haardt til-trængt ny Personalf.@tegnelse 
u'dk,ommer omkring 1. }farts i Aar, saafremt 
et til ·trækkeli-gt Antal Bestillinger ind,g.aar. 
Per.<;onaUortegnelsen, d-er -s-om sædvanlig ud,gi
ves af d'Hrr. Fuldmægtig Hø·gsg,aa:iid og Tra
fikkontro-lør Henriksen, Pers-onalaf-delingen, vil 
denne Gang· blive væsentlig udv\iidei, idet ,d,er i 
den nye Ud-gave vil blive optaget hele Statsba
nernes maanedslønnede Personale. Per-sona-1-
fortegn·elsen, -der ved ,di-sse Tilføjelser vil bliv'e 
ca. en Tr-ediedel -større end idst, kos-ter ,s,om 
forrige Gang 3 Kr. pr. Ek,, emplar. 

Vi anbefaler paa -det beds-te v-ore Læsere 
at tegne s:ig for et E,k semp•lar af den nye Por� 

· sonalfor;te·gnelse, tler ikke vil kunne udkomme,
hvis der ikke foreligger et ·saa s,tort Antail Be
stilLinger, .at Udgiftern,e tilnærmeJse,svis kan b1i
ve dækkede. Bestillinger paa Bogen kan ind-
0llldes ti,l en af Ud-g,iverne og maa være •dis e

i Hænde senest den 9. Februar.

�RG� 
Spørgsmaal: 

Efter at have Jæst General-direktoratets Med
dele1se M. :204 og 229 :i Forbindelse med »Al
mirudelri,g i,gi111alrøg-lemenit« i Signal Nr., 8, sid
.-te -tk., og T-ogrnglementets § 13 c, ,ser jeg mig 
nødsaget ,til .at heruve.nrle mig ,til v-0nt BJaid, for 
om De, Hr. ;RedaJk,tør, ikan fork.lare IIIl!ig Meiniin
goo med {mdre M. 229. ,Skal jeg i Siignal- og 
To,greg1'emente1 ,Sllette ,de ito ,oven.anførte Stk., -da 
jeg ikke :kan finde ,de,m f.m:e:nelrige med ,Ordre 
M 229'? Man k.an j,o ikike rette ,s1ig e,fter no,gei 
-saa viidt fo:iislkellig,t.

J. 

Svar:
Vi har forelagit Spørg,smaalei for en Eks

per,t, -der siger følgende: 

Bor·t et fra, at de-i: vi ,s,tn·ok maa si.g,es at væ
re ,en ,li.Ile U overenss,lemme1se imel1lem S,i,gnal
r-eglementet og T-0,greglemerute,t, idet Togregle
-men,te,ts § 13 c foreskriver, ,a,t Sta1Jim11sl�styreren
al-tid - med,min,dre Distriktscnefon ,særli-gt har 
tillad,t Afvigelse - ,s,ka,l ·være paa Perronen, og 
i Mør'ke vt�se ,hv,i,dt Ly, UJ1Jder ,d:et gennem.køren.:. 
,de, Togs Passage af ,ta:tionen, mede:rns ignail-
1,e,gleme111tet til,ladeT, at det hv:ide Lys fra P.er
r-OIIl.en bm�tfa1der, n.aar ,S.tati-on,sbes,tyreren skal 
vie Eaandsi,gnal fra en Overkørsel eller et 
S.p-o:iiskif,te, forekommer ,det .mi·g i•kke, rut de ci
terede Bestemmelser kan ,siges at vær-e ii.rudbyr
des moæst1•idende. 

Det er ved Me<ldelelse 204 fastslaae,f, at et 
ma11Jg,lend·e Sj,gna,l eller e.t mawglende Led i Sig
•nalgå vning , kal foranledige ,Lokomotivføreren til 
at ,standse, -og ,der foreligger ikke nogen berjmod 
stridende Bes,temmeJ.se ii. )lfod-dele�se 229, der 
ud,taler, at det hvide Ly•s p.aa •Perr,onen ikke

er nc,get egentlig Sj,gnal (og aHsaa heHer ikke 
noge·t Led i en SLg-nalgivnin,g), hvorfor ,Ma.nglen 
-deraf dkk,e har nogen Betydning for Toge·ts
Kør,sel.

32 

Fejlen er eirter min :Yfening kun de,n, at ,ta
,ti-on, bes,tyreriens hvide Lys fra Perr-onen over
hovedet -er o:p-tage-t i Si-gnalregJ.emen tet -og -der 
kaldt et Sj,g,n,aJ. H.

Vi er enige med ,de11 ærede Ek,sperit i Be
,svarelsen, men det havde dog været ulige bedre, 
-0m 1II1an havde taget det fornuf-ti,ge ,Skridt -o,g 
silette1t det -omhandlede S,ign,al baaide u. Tog- og 

i-g-nal-regl-emerntet, ,saa havde StiJlinigen været 
lkllar. iDet havide været bedre, om Me-ddele1'se 229 
havd-e -inide,ho1dt :Meddelels-e herom, end a,t for
tælle os, at for Signa,l Nr. 8 {det !wide Lys fra 
Perron1rn) ,gælder ignalreglemen-tets Fors.kriH 
umder P---1kt c i de almindelige Bestemmelser 
ikke. 

Man ,sJ... li ikke gøre det svær-ere end nø-dven
d•i-g,t at f.ow taa de elemen,tær,e Des•temme1ser. 

Rettelse. 

Reel. 

-?. . .

"::::: , 

� I , 

,#V 
__ ,, ... __ �--. ,R· 

I ,Artiklen •'Tog-0rpvar,IIl.Il!iJnigen m. m. « ti. for
rige Nrummer af »Lok,omoitiv Tidende« er der 
i Slutningen af Art.i'kile111, ini<lløbe,t ,en beklagehg 
Trykfejl. Der sku1de ·have ,staae,t: »og S,tif:terne 
,sættes i fra ,oven .af, eventuelt laves de (Stifter-
111e) hdt længere, saa V'i,l ejlen,e ,&i-dde fast og 
.i:ng,en vil have Grund ,til Klage«. 

Lommebogen. 

Der er i Lokornobivmændenes, L-Ommebog ·,in,d
lø·bei en -Fej,l, .som vri henJeder Opmærk.sO!IIlhe
de.n pa.a. Side 9i2 ,sitaar: at e.n Ran,gerfø.reT maa 
rekvirere 1 Æske Tænds,tikker hv-er 14. Dag. -
Det ,er ikke ri,g,tig,t: Ram,gerløreren maa rekvi-'· 
rere 2 Æsiker. 
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Skruebrækkeren. 

Skruebrækkeren Goltliieb Belterman var Fir
maet Taps & Co.s Glæde og Stolthed. Under et 

tal af trejker havde han svigtet sine Kam
merater og fortsat Arbejdet paa Fabrikken. 
Kaldte nogen ham kruebræk:ker, anlagde F.ir
maet øjeblikke1ig ag mod Vedlkommende, thi 
enhver, , om fornærmede Gottlieb, fornærmede 
o,g,saa Taps & Co. 

aa skete det, a,t Firmaets Chef en rskønne 
Dag k,om til a,t foræde sig og afgik ved Døden. 
Da haoo Te tamente blev aabnet, viste det sig, 
at der var 4re, der , ku,1de arve ham, en Br-oder
søn i Amerika, den dødes orte Puddelhund og 
Gottlieb Betterman. 

Brodersønnen fik Formuen og Fabrikken, 
Puddelen en liv var,ig PellJS'ion paa et Hunde
asyl, og Betterman fik en Bid Jord til at dyrke 
Kartofler paa i sin Fribid. 

Han fik imidlertid ilkJrn megen Fo!'Iløjelse 
,deraf, thi 4 Uger efter ud.brød en ny Strejke 
1Jaa Fabriklken, og da .han paatog åg Arbejde, 
han ikke kendte til, falcLt han i en BaJ.'1.iie, der 
inde holdt .giftige Farve toffer og døde. 

Da Hetterman kom tH Helvede, var der just 
udbrudt trejke. Porten stod aaben, han ,gik 
igennem, traadte frem for aitan •selv, der stod 
raadvild cg rev sig mellem Hornene. Better
man løfitede høflågt paa Kas,ketten og .sagde: 
,Gud Fred i tuen«. ,Tak«, sagde Fanden 
frrileret, ,maa vi være fri for Vorherre her.• 

aa ,strøg ha,n ig om Hageskæg.gel, saa pa,a 
Beiterman og agde: ,Ja, her er ' trejke. De 
Bæ •ler har -sammeoovoret ,sig og vil ilkke ar
bejde efter den gamle Pri liste. Kan dt.1 fyre 
under Kedlen?• 

,J g kan alt,• agde Betterman. 
atan nik.kede og sagde: ,Godt, du kan be

,gyn,de traks. Her er Arbejde, der haster. en
dingen, der kom deroppefra ,i forrige Uge, er 
endnu ikke k pederet.« 

Han gik derefter bort med Betterman til en 
stor Kedel o,g sagde: , e her, nu·,skal du sør,ge 
for, al Fed•tet blriver g1,undigt :kogt af denne 
Samling tykke Herrer.• - Betlerman varede 
blot: ,Det kal jeg.• 

Ly.sligt fløjtende begyndte .han at kaste Kul 
paa Fyret, for han var meget inleress.eret i at 
vinde sin ny Arbejdsgivers Bevaagenhed. 

Allerbedst , om han fyrede hørte han fra 
Fyret en velbekendt temme s,ige: ,Din for
dømte, nederdrægtige kruebræ!k.ker, dit utak
-nemliige Afskum. - Dette er altsaa Takken for, 
a,t man har te lamenteret dig en Kartoffelhave, 
- at du nu koger en bil Bouillon.

:Betler,man, tud ede, men blot et Øjeblik, saa
, varede han: ,Det gør mig meget oTudt, Hr. 
Taps, men jeg har kun at varetage min nu
vævende Arbejd giver. Interesser, og vH for
øvriigt gøre Dem opmær:ks-0m paa, at det ii de 
her gældende Ordensregler udtryikkeiågt er for
budt Per onalet at taie med Gæsterne • og der
paa kastede han, tadig fløjtende, endillll 3 over
fyld le k-0vle Kul i•nd i Ilden, . om brænd.te nok 
saa lysti t. 

HJERTELIG TAK 

Alfa, .som i disse lung,e Dage har vist os 
deres Sorg og kærlige Deltagelse, br.ing,er vi 
vor inderlig te Tak. 

. ( ' 

I 

Fw Jernbainelæge 
Thorvakl Jensen og Søn. 

" I J 
\:; - i .. 
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Overført fra D. S. & M. F. til D. L. F. 
1. Januar 1926. Loklb. K. H. Wurn, Korsør.
1. Febmaæ 1926. Lokfb. G. Hartmann Sø

ren, n, Ged.ser. 

Genoptaget. 
1. Jam,ar 1926. Lokfb. V. A. Hansen, Kol-.

ding. 

RgrELSETI�-� 
AoRE35ft:0� 

Lokonwtivførerh·ecl en. 
Langaa: K,a serererl's Navn rettes til: Joh. 

Hansen. 
iRepræ.�nla1nten avn rettes til: Ch. Lys-

holm. 

Udnævnelse fra 1.-2.-26: 
Lokomotivfyrbøder P. IH. 

benhaV'll God banegaard, ti-l 
Lunderskov (min. Udn.). 

Forflyttel e fra 1.-2.-26: 

. Pedersen, ,Kø
Lokomo ti v fører J 

Lolk-amotivforer iF. K. iD. GregeT en, Lun
der kov, �Her Arusøgning <tlil Kbhvns Godsbg. 

Lokomotivfører J. M. Ni,ssen, Aarhus H., 
efter Ansøg,ning til ykjømg M. 

Lokomotivfyrbøder S. Jessen, Aarhus H., 
efiter Ansøgning til Aarhus Ø. 

Lokomotivfyrbøder A. C. Morteooen, Aar
hus Ø., li! Aarhus H. 

Tilladelse til at træde uden for Nummer: 
,Lokomotivfyrbø:der C. C. JM en, Fredimiks

havn, 1. Mar,t 1926--2 . Februar 1927. 

Af ked: 
Lokrom<Yl.ivfører J. <L. Christensen, lagelse, 

ebter Ansø,glliin,g paa Grund af Alder med Pen
.. ion fra 31.---3.-2-6 (min. Afsked). 
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"Roberts" Herre-Magasin Istedgade 140. 
Alt i Herre• og-Drengetøj. Lingeri, Hatte og Arbejdstøj, - Jernbanefunktionærer 10 pCt. Rabat.

A/s Det Danske .Mælkekompagni. København. 

Statsbanepersonalets 

Brandfo1 sikrings-Forening, 
E�speclitionskontor: 

Vesterbrogade Nr. 26. 

Telefon Nr. 0026. 
F-oreningen er oprettet 1891, har ca.10,000 Medlemmer, eier ca. 62,700 Kr.og har i· U.nderatøttelse uddelt ca.. 100,000 Kr. 
Lav Præmie. Kulant Erstatning. 

Indmeldelser og Oplysninger 

pr. Brev ellar gennem Tillidsmændene, 
der for Aarhus er: 

Hr. Togfører L. P. Han.sen, Hr. Maskialar,bejder N. M. Nielsen, Hr. Magasinformand iM. Nielsen, Hr. LokomoLivfører J. J. Ni!!sen. Hr. .A.ss-istentThiede, Hr. Overbaneme.ster Sølling.H:r. Kontrolør Bottelet i Regnskabskontrollen giver Oplysning om alle .For-en.ingen vedrørende Forhold. 

Fællesforeningen for 

Danmarks Brugsforeninger 

HoveJkontor: 
15 Njalsgade 15 

København 
Telefon 4015. Telefon 4016 

STØT VORE ANNONCØRER 

C) Amk. Gummivare 
lodostrl Vestergade 3 lbh,n. R. 
Vodersprøiter,_ Sanitets• • Syg�ele�eartikler 

111. Prisliste mod 30 Øre I Fr1mrk. 
JISKRET 1.lSPKDITION ♦ Telr. RJeo U9o 

, Jernbanemænd 10 pCt. Rabat 

er g�nske vidunderlig til at fjerne Olie, FeJt, Sod;Smørelse, Snavs, Tjære o. lign ..fra Hænder og Arbejdstøj. 
Forlang ,,'l'Hdo" hos Deres Købmand eller skriv ti: 
Worning & Petersen, Vejle. 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tlf. Vester 4988 Tlf. Vester 4988 

Camillus Nyrups Etabl. 
Nyrop og Maag A/S. 

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

Bandager og:Sygeplejeartikler i stort Udvalg.· 
Specia/ilel: 

Bandager til vanskelige TIifæide. 

..4 -�

Guldsmedeforretningen 
Sdr. Boulevard 71. 

Anbefal e r  sig medBrude- og Festgaver.
Tlf. Vester 1644 x. 

�'-------� 

H. 0. Ha·nsen·,
62, Vesterbrogade 62. Trikotage- og Garnforretning. -- Stort Udvalg. -Underbeklæd11ing, Strømper, Sokker.

Leverandør til Forbrugsforeningen. 

(4�---��----o!t 

I Drenge- og Pigekonfektion. ;· 
W Eget Fabrikat. Altid billigst. W
M lOpCt. til Fun ktiouær e r. M 
M I s t e d g a d e 8 4. M 
M G!enthøjs Eftf. JA 
•It3S3S33S3��---·=·

I ;a:a:a:•�---··1
I Drik l 
i Albani Øl. !
w w 

la:�•-••••••J 
•!c�----:;s·•--•-I•i Forlang I
M "Slotsbryggeriet"s l 
; Husholdningsøl & Skibsøl I 
W Original pasteuriseret Aftapning W
w Faas paa Hel- og Halv-Flasker 

W
•1'•�--�----·'

Messingstang 1�a
m.Silkeflag =
42 cm. høj. 

Større Stænger m. Flag 
4 .oo, 5.50, 6.50, 12.00. 
Løse Silkeflag, alle Na• 

tioner, fra 0.50. 

Flag og Vimpler 
I alle Størrelser. 

Flagfabrikken 

Gl. To:rv 24, 
København B. C. 3234, 

Foreningsfaner og Bannere 
i fineste Udførelse. 

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

��·=·�·�·=•�t!•��.X,-Ie 

w� Vesterbros Frugtlager �(, 

Enghave Plads li . ,_Istedgade 52 

Frugt og Gn,ntsager. - Tørrede Frugter samt Consen·es. • Billige Priser. · 
+��(•�•�•:te�•�.:

Redaktion.: Vesterbrog-ade 98-a 2, Kjøbenbavn B.Tlf. Vester 8173 eller· Centr. 14,613 Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Annonct"=Expedition

Ny Vestergade 7 8, København B. 
Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.
Telefon Central 14613. Kontortid KL 10-4. 

Frederik,aberg� -Bogtrykk,eri, Fatkonera.lle 11. 
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