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N�I REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 20. Februar 1926. 

PRISTALLET 

Den 9. ·Februar udi endte Medldcielisen 
om det nye Pri, tal, ,og det blev en Over-

•r•rusikeLse, efte1�som man i A:1,mindeliighed
i.kke ihavde ventet, at Pris<ta,Uet vilde gaa
ned med saa .man°e Points, om det gjor
d . Der var i Almindeliglhed regnet med
en Nedgiang paa ca. 10 pCt., men I ed.gan
gen blev større, 11,4 pCt., <idet det nye
Pristal blev 194. Pri tallet var 219 og ,gik
aaledes ned med 25 Points. 

Det <lgirft ,tal, illvore'fter Tjen te-
mændene Dyrtid tillæ0 regruleT , var i 
Juli Maaned 1919 3 466 Kr., i Jruli 1925 
3 477 Kr. og nu ved Februar iR guleTin
gen 3 043 Kr. eller 12,2 pCt. under Ud
g1fts-tallet for Juli 1919, J:1V1ilket Tiæl er Ud
gan0,spu_n1ktet tor Beregningen. Angaia
ende cLet tatistiske Bureaus Beregninger 
henvi til r,ti,klen »Pri niveauet«. 

Vi skal i det følgende /beskæftige o:s 
med Pr' •tallets Virilrninger for Lokomo
tivmændene. 

Dyrt�clstillægget ,gaar ned fr,a 702 Kr. 
ti.l 486 Kr. aarlig.t for gifte el:ler :med 18 
Kr. pr. Miaaned. For ugifte g,aar samme 
Tillæg ned fra 46 Kr. itil 324 Kr. a,arlig 
ell r 12 Kr. pr. Maaned. 

iFor Lokomotivførere paa æld te Løn
nin1g ,gaar Konjunkturtillægget ned med 
20 pCt. a'f 636 Kr. = 127 Kr. 20 Øre aar
lig,t el.ler 10 Kr. 60 Øre pr. Maaned. Lo
korrnotivførerne paa de to aind.re Lønnings-
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satser rni ter 20 pCt. af 606 iKr. = 121 
Kr. 20 Øre ,aar:ligt eller 10 Kr. 20 Øre pr. 
Maaned. 

For Loikomotivifyrbøder paa de to 
ældste Lø�ngstrin .gaar KonjUJlik•tm.rtil
læg,get ned med 20 pCt. ,af 588 Kr. = 117 
Kr. 60 Øre iaarligt eller 9 Kr. 0 Øre pr. 
Ma,an,ed. For de tre andre atser .ga,ar 
Konjunkturtillægget n,ed med 20 pCt. af 
573 Kr. = 114 Kr. 60 aarlig,t eller 9 Kr. 
55 Øre pr. Maaned. 

iFor ugifte •er Konjunkturtillægget 2/3
af .g.irftes og edgangen er ,srualedes og aa 
2/3 af ovenanførte Beløb, (hv,ormed Kon
j unkturtHlægget formindskes foT giifte. 

,edgi,angen i Lønning,sin<ltæg,ten ib,li
ver here'.tter ifor gifte: Ældste Loikomo◄tiv
førere 343 iKr. 20 Øre aarligt = 28 Kr. 
60 Øre pr. Maaned, de to andre atser 
337 Kr. 20 Øre aarlig . 28 r. 10 Øre 
pr. Miaaned. 

Lokomotiv'fyrbødere paa -de to ihøjeste 
atser mi ter 333 Kr. 60 Øre .aiarligt =

27 Kr. 80 Øre pr. Maaned ,og Loko,mo,tiv
fyrbødere paa de tr,e laveste aoser mister 
330 Kr. 60 Ør,e ,aar Hgt = 27 Kr. 55 Øre 
pr. Maia.ned. 

Fm ugifte Lokomotivmænd eT Ned
,g.angen 2/3 ,af foran.nævnte ,Beløb.

De ærlige Ydelser paavil'lkes ogsaa 
,re,t ,føleli,gt af edgangen i Dyr.tidstillæg
get. 

Daigpengene gaar ned med 2 X 40 Ør,e 
og Timepeng n.e med 2 X 2 Øre og bliver 
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herefter for Lokomotivf0Tere henlholdsvis 
6 Kr. 60 Øre og 44 Ør pr. 'l'ime o.g f r 
Lokomotivfyr,bødere 5 Kr. 60 Øre og 35 
Ør,e pr. Time. - .attill 0get ned ættet 
ror Lokomo.tivfør re til 3 Kr. 10 Øre og 
for Lolmmotivfyr'bøder,e til 2 Kr. 40 Ør 
-

2/a Da,gpenge inJkl. attillæg !bliver hen
hold vi 6 Kr. 60 Øre og 5 Kr. 40 Øre og 
½ Dagpooge inkl. i abtillæg henlholdsvi 
4 Kr. 90 Øre og 4 Kr. for Lokomotivfører 
og Lokomotivfyi-bødere. - a.ttillægiget 
for første Døgn n dsætte fra 1 Kr. 0 
Øre til 1 Kr. 70 Ør . 

Kør pengene ned æt it:il 29 Øre 
for Lokomotivd:ørere og 23. Øre for Lo
kiomotivd:yr1bødere og foT et Døgn tH then
ih.o,ldsv1s 4 Kr. 40 Øre o-g 3 1Kr. 74 Ør . 
,] omo'iivfyrl)ødere ,og for t Døg,n til hen
hold vi 15 og 12 Ør . 

Endel:iig ned ættes atpoo,gene for Lo
komotivførere med 6 Øre til 47 Øre pr. 
Time og for Lokomotivfyrbødere IIlled 4 
Øre til 33 Øre pr. Time. 

FRA NORMERIN6SLOVEN 

Vi !kal af det af Finansmini ter.en i 
I◄ o1keting t frem atte F,or lag til Normc
r!ing.s:lov for 1926-27 uddrage følgende, 
der ærlig vedrører Lok mo·tivper onalet. 
, pecielt FOT liaget om dnævne1se af Lo
komotiVlførere til Rangerlokomotiverne. 

Lokomotivfyrbødere, �det Tomand,sbetje
nil1lg kun r indført paa de fleste Over
far tationor ,og paa vi v.aruskeligere 
1Ra111g romre.ader, navnJig Havnepladser. 
Fra Loikomotivper onafot har man gen
nem mange Aar modtaiget Andragen,der 
om, at der maatte blive •etableret Tomands
betj n1ng paia ,alle Rangermaskiner, eller 
i d t mindste, at al:le eellIDl.and,sb.etjente 
Rangemna kin r skulde ibetjen ,af Loko
motivtf0rer,e. Mam har i]cl{e ment at ·buroe 
udvide Tomand betj ningen, og alf øikono
miJSike Grunde har man og,saia hidtil mod

t i,g dnævnel en af Førere af de een
mand betjente Ramgerma kiner ti,1 Loko
motivførere, ,ond kønt man e!'.kender, a•t de 
paa0 ldende Dobbelbhverv om Fører og 
Fyr1bød r ,ma;a, ,an for mere kvalifiece
ret end almindelig Lotkomo.ti vfyi,bøderger
ning. :8 r at øge pørg maalet løst 1har 
man ladet et dvalg, lhvor1 P r OJJ1alet var 
repr nter t, under ge, ih vorvidt det 
var muli0t om Ækvival nt fo.r den med 
Udn vn liSen af Lokomo.tiv'før re til samt
lige Rangerfarerplaid.ser tforbun,dne d
g-iift, ca. 223 000 Kr. aa:rli-g, at anv:i e -t-il
varende B parelser. Ved den stedfund

nd rscwelse o0 , ener æ'orhan.dling 
m I er onalets Organ1sation er det ble
vet muligt at .fore laa ormativet for Lo
k m Livf r1bødere ned at an d 47 Ma'l1d, 
del, v,ed i fle'l'e Tilfælde at ndre To

Eel1lmand, betjenirug. 
En Lokomotivmester al 1. Grad. del V d en Forhøjel ,af det nugældende 

Ved Lofoomo.tivdepotet i ar hus H., hvr01· Maik ·mum for, amm n/hængende Ranger
. der er tationeret ca. 50 Lo1Jwmoti ver og tj n te ( ksJd. Efter yn tjen te) paa 
ca. 275 ansatte, vH <let atf Hensyn til den nman.d b tjente Mi l'iner fra 7 til 
nye Hjælpetog - og .Aimbulanceto·g ord- Tim r da.gli0. Be par 1 en ved edsæt
ruing vær nødvenrug,t at etablere Loko- ,telsen i orrnativet kan anslaas til ca. 
motivm fortjene te hele Døgnet rundt. 209 00 Kr. aar.lig. 
Denne dvidel e ·aÆ Tjen ten kian iktk elv ,om den paatænllde Ordning her• 
bætriides af de nuværende 3 Lolmmotiv-. eiter vil med:føre en a,arlig Menud,gift ,af 
mestre, af !hvilke 1 er i 1. og 2 i 2. Grnd, ca. 14 000 Kr. mener man dog at burde 
og man øger derfor Hj mmel til Opr t- , tille Forsla:g om a,g,en Lø, ning paa det 
,telse af en ny I tilling ved Depotet · om heromdrandlede Grundlaig. Medens Be
Lo!komotivmester af 1. Grad. parclsen ,krun vil finde Udh'yik paa Fi

Lokomotivførere til eenmandsbetjente Rangermaskiner. 

!Flertallet af Rangermaskiner har hid
til været eerumandgbetjente, som Regel af 
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nia1 loven, vil der paa ormeringsl ven 
kræv Bevilling :bi:l Udnævnelsen .af i alt 
194 Loikomotiv.førere. Bl. a. 'lllder iHen-
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'DANSK [QKOMOTIVT,DENDE 
syn til, a,t edgangen i Antallet ad: Loko

motivfyrbødere med normal fgancr før t 

krun ventes gennemført i Løbet af et Par 
Aar, foresl,aru3 Udnævnels,eTne fordelt pa.a 
3 Aar med 74 det ifør •te A.ar o,g 60 de to 

følgende. 

PRISNIVEAUET 

Del Lati bi ke De_parl001ent har iden Juli 
1915 for taget Beregninger over Pniss,ti,gnin
gens Indflydelse paa dgiifterne i et Husoold
n,in,g budg-øt. Beregnin·gern,e er nu ført op til 
Januar 1926. 

Ved O,pgørel:en er man - lige ·om ved d 

nærme t foregaaende Opgørelser - ,gaaet ud 

fra Fo:rlbruget i en Ru holdning, .saaledes •S-OIIIl 

dette var i 1922, og 1111arn har derefter :berngnet, 
hvad d lte For,hrug v,ilde koste, �etalit med de 
i Oktober 1925-Januar 1926 •gældende Pris,er. 
Det Forbru,g, der er benyttet, er •opsti1let li Over
en stemmels,e med tatisti.kken over Hushold
rning regn aiber fur Arbejderfamilier saavel i 
Hoved taden .so,m i Pr-ovi,nslbyerne •Og i Land
di ti,ikterne og an.ed en samlet aa:r,li,g dgifi, 
beregnet efter de i Juli 1914 .gældende Priser, 

paa ·genneonsn.it1ig 2000 Kr. 
Med Hensyn til Frem kaffe] e al Pris-oplys

rninger og Bereg,nin,gerne Udførel e er man 

gaaiet .frem ganske paa samme Maade 'SO!Dl ved 
tidJ,i.gere Beregnd11,ger. Genne.msniitsp:viserne for 
de en.kølle Varer eller Varegrupper er for Fø
devarer, Brænd&el o.g Bely. ning og en Del an

dre Varer beregnet paa Grundlag af Priser, 
ind,ben�ttet af EommunaJbestyrnl erne ti Hoved
staden, Pr,ovtin, byerne og noget over 100 Land
kommuner. Pri,sbevægcl en for Beklædning, 
faerukrannvarer, Hu holdnjngsartilkler o. s. v., 

for hviil'ke der ik,ke have direkte Pri. oply run
ger, er beregnet paa Grundlag af Oplysninger. 
om i]) partementet ,har modtaget fra :for. kel-

1 ige Organ i. ali011er og tørT 'Handel - og Pr,o
duktionsfirmaer med srorl<lg ag,kundska,b paa 

disse Omraader, saav .1 for Hoved taden , om 
for det øvrige Land. Lige om ved de itidligere 
Beregnringer J1ar .man anvendt Gennemsn iltet 
af P1�i. erne for de lo sid le Kvartalsunder.sø
ge] er, denne Gan,g alt aa for iOlkto!ber 1925 og 
Januar 1926. 

Re ultatet af Bereg,ningerne fremgaar af 
nedenstaaend Over igt, i hviliken er meddelt, 
hvol'lledes de Ud·gtifter, -der i Juli 1914 udgjorde 
2 000 Kr., fordeler ig ,paa de sædvanlig he
ny,ltede Hovedgrupper ,a,f Fornødenheder dels 
pr. Juli 1914 og Januar Hl26. 
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Udgifternes Fordeling paa Budgettets 
Hovedgrupper: 

Juli Jan. Juli Jan. 
1914 J925 1925 1926 

Kr. Kr. Kr. Kr. 

Fødevarer . . . . . . . . . . . . . . 35 1 794 1 751 l 4 1
Klæder, Fodtøj, Va k. 225 623 613 517 
Bolig ........ , , . . . . . . . . 24 42l 442 442 
Brændsel og Belysning.. 1 224 204 1 4 

katter, KoDtingenter o. I. 203 504 527 527 
Andre Udgifter .... _. _·_·_· . __ 40_8 ___ 4 _6 __ 8_3 _4 __ 73_8 

lait ... 2 000 4 412 4,371 3 89 

Udgiften, beregnet i Procent af Udgiften 
i Juli 1914 (Udgiften i Juli 1914 = 100): 

Juli Jan. Juli Jan. 
1914 1925 1925 1926 

Fødevarer .............. 100 215 210 177 
Klæder, Fodtøj , Vask... 100 277 272 230 
Bolig .................. L00 170 178 178 
Brændsel og Bel )'Sniug. . 100 277 252 227 
katter, Kontingenter o. I. 100 24 260 260 

And re U cl gi [ter .... _. _. _· ._. __ 10_0 __ 2_0_7 __ 2_0 _4 __ 1 _8 _1 _ 
Ialt... 100 221 219 19'1 

Ved Berngningen pr. Jamuar 1926 var det 
:;amlede Ud,giit •tal for hele Budgetilet al'tsaa 
3 9 Kr., medens det tilsvarende Tal ,pr. Juli 
J 925 iblev opgjort -til 4 371 .Kr. 

Ornrsi,gten indeholder tHlige Tal for den 
procentvise Pri tiigning for de enkelte Vare
grupper, ,idet •hver e-nkel,t Udgift post e:Øter Pri
secne i Julii 1914 er sat li 100, og Ud•gtift&
lallene til de forskellige Tid, ,punlkiter er sat i 
Forhold hertil. De tilsvarende Tal for det 
mellem Juli 1914 og J.aI11Uar 1925 lig,gende 

Tid rum er offentliggjort � ' 'tati, t:i.Slk Aarbog 
I 925, Ta,bel 97. 

Here:f,ter har bigningen iden J'llli 1914 væ
ret: for Fødevarer 77 pCt., for Klæder, Fodtøj 
og Vask 130 pCt., for Boli·g 7 JJCt., for Brænd
, el og iBely rung 127 pCt., for ' ka'tter, Kionitlin
genter -0. I. 160 pOt. for andre .Udgifter 1 pCt., 
og den samlede ligning for hele Budgettet ud
gør 94 pCt. Indekstallet for Prisstigningen 
(Pristallet) er saaledes pr. Januar 1926 194, 
hvilket Ta.l iden Juni 1925 er faldet med 25 
Points. 

me , iden Juli Hll4 .beregnooe tPristal frem
·gaar af neden taaende Oversrigt:

Juli l!ll/� ........ 100 Januar 1921 ..... 264 
Juli 1915 ........ 116 Ju.ti 1921 ........ 237 
Februar 19l6 .... 124 Januar 1922 ..... 212 
Juli l!l16 ........ 136 Juli 1922 ........ 19!) 
F bruar 1917 . , .. 146 Januar 1923 ..... 198 
Juli 1917 ........ 155 Juli 1923 ........ 204 
Februar 191 ... , 166 Januar 1924 ..... 209 
Juli 1918 ........ J 2 Juli 1924 ........ 214 
Januar 1919 ... ,. 190 Januar l925 ..... 221 
Juli 1919 ........ 211 Juli 1!)25 ........ 219 
Januar 1920 ..... 24,2 Januar 1926 ..... 194 
J1di 1920 ........ 262 

N[e-d Hen yn til Prisbevægel en indenfor de 
enkelte Varegrupper -0g Udg,iftsposter siden Juli 
1925 .skal gøres følgende Bemærkninger: 
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For Fødevaregrttppen som Helhed har der 
været en Nedgang i Udgiften '.I)aa 270 Kr., der 
fremkommer oom Resu[tait af en edgang for 
saimllige Budgetposter, der indgaar li denne 
Grup-pe. Den forholdsvis største Nedgang fal
der paa Gruppen: 1Mel, Gryin, o. 1., og her gan
Sike særlri,g,t paa Hvedeunel; tørre 1 ed,gang end 
den for hele Fødevaregruppen gennemsrui'tlige 

udviser desuden Gruppen: Brød o. J., og Ned
gangen er her stærkest for R'll'gbrød. Den 
Gruppe, der udviser den iforholdsV'is im.,indste 

edgang er F•i.sk, ligesom edgangen for Grpp
pen: Kød, Flæsk og Paa,Jæg er noget mindre 
end Nedgangen for ·Føde\larerne som Helhed. 

For Manufakturvarer og Klæder viser de 
lind airnlede OplyS'lliniger en megeit -ootydelig 
Ned·gang i iPiiiseme, li.gesom Udgjften til Va,sk 
har været noget neda-dgaa,oo.de ( æbe, Soda); 

der,imod ·har Nedgan,gen for Fodtøj og særlig 
Fod tøjsreparationer 'Været forhoJdsvis lille. 
Som sarn[et Resultat af Beregnin•gen er man 
naaet til en Ned_gan_g i Udgiftsitallet for ·Beklæd
rung m. V. ,paa 96 Kr. 

J!'or Brændsel oa Belysnina er Udgifterne 
faldet fra 204 til 184 Kr. Nedgangen skyldes 
lavere Pl'li,ser paa Kul, Koks, Brænde og Pe
trO'leum. sairnt en mindre ed,ga1ng ii Pri.sen for 
Gas, hvorimod ·Elektricitetsprisen er uforan
dret. 

Ud!!iften tiil Bolin er ii. Overensstemmelse 
med tidliirnre Bere_gni•nj!er holdt f\lforandret fra 
Juli bil Januar, idet Julilberel!Ilingerne 'hviler 

-paa den aarligt foretagne tatii:;fii'k -over Hus
.Jejestigininrren (den idst bearbejdede for No
vem'her Hl24). og ligeledes er U d,_giff.en til Skal
ter, Kontinnerder o. I. •ufor1rndrf't fra J,uli 1925.

Den sidRte C+r1mue. Andre Udr,ifter. rnmmer 
en Række fnrskP'llri_ge Poster. hl. a. Vf>d,1hrehol
df'lse af Inventar ro. m., Tobalk. Fo-rtll>ring 
udenfor H fommet. Aviser m. m. Udl!iftstallet 
for <loone Gru]J'De er .gaaet ned med 96 Kr., idet 
der for visse af Posterne 1har været ret -stær:k 

edirn.ng i Pri. erne (Inventar m. m.), for an
<lre P.oRter ,slet ikke Je{]gang (Ponto og Telefon 
m. v., Snorvogn). o.g for en Del Posters Ved
lkommende en mindre Nedrrarng.

BeTegninl!en af <len Pris.forskyd n<lng, der 
efter T.ienestem11nd loven af 12. ISentember 
1919 skil] a,nvf"ndf's vnl FaRtsættelsen af Tiene

stemændenes Dyrtid. tril,læg for Halvaaret Apr,il 
�Sentember 1926, .har man forefa.g-et paa 
Grundfag af det liil Berel!ninl! af Pristallet tid
li,rere anvendte R11dg,et for Ti<len før Krigen, 
idet T.ierne&temandslovoo,s !} 91 fasti::ætter, at 
Beregning-en foretages eftPr »det a•f net stati
stiske Denartement ved Rere_g-nin-_gen af Bevæ
ge1 en i Detaiilpriserne .hidtil benyttede romna1-
regn kalb«; iøvri.!?,t vilde Resnlt11te-t med Hensyn 
ti;J, Tjenestemændenes Dyrtidstillæg være blevet 

det ,samme, hvis Beregningen var udiørt paa 
Gr,undlag af Budgettet fra 1922. 

For den Del af det tidligere Budget, der !ind
gaar i Beregn.ingen af Tjenestemændenes Dyr
bidsrtihlæg (Fødevarm:, Beklædning, Brændsel og 
Bely TIJing samt Boli.g), d. 'V. s. alle Udgiftspo
.sterne i det omhandlede E\1sholdruingsbudget 
•uudtagen de ,to ,sidste kaitter, K0tntingenter 
o. 1. -0g Andre Udgifter), var· Ud,giften i Juli
1919 3466 Kr.

�fter Tjeneste.mandsloven 'blev Dyrtidstil
lægget fa t at bil 702 Kr. aarlrig for gilte (.fra 

Oktober 19'19), og dette Tillæg skal for hvert 
Halvaar ,pr. 1. Apiiil og ,pr. 1. Oktober forhøjes 
eller nedsætte med 54 Kr. aarlig for -hver 
fulde ,3 pOt., Udgiftstrullet ændres li Forhold til 

. Udgift&tallet i Juli 1919. Ugifte Tjenestemænd 
faar .to Trediedele af Dyrtidstillægget for g,i�te 
Tjene temænrd. 

Beregnlingen fra Januar 1926 ,giver en Ned
gang <l Ud·gift taUet fra Juli 1919 paa 423 Kr. 
elleT 12,2 pCt., -0g Dyritidstillægget vil herefter 
i Henho1d til den .gældende [,ov for Halvaaret 
April · ptember 1926 være at beregne efter 
et aarlrig:t Beløb af 486 Kr. for gifte og 324 Kr. 
for f\lgiff.e. 

Siden den før-&te Fastsættelse -af [DyrtidstH
lægget har Udgiftsta,llet •o,g demned Dyrtids·bi•l
iægget forandret sig paa følgende Maade: 

Ud!l'ifts- Stie:- Dyrtid�tillff'g nr. A ar 
tal nine: GiftA Ui!ifte 
Kr. i pCt. Kr. Kr. 

.Tuli Hl19 .. 3 å66 - 1/,o Hl-31 /s 20 702 R60 
JRntrnr 1920 4 020 16 0 ¼ 20-30/o 20 972 o48 
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Jnli 19?0 .. 4 302 24.1 1/,o20-31/a21 1134 7fi6 
J�n,rnr 1921 4 !l6/l 2fi 9 ¼ 21-30/o 21 1 1!l4 7fi6
Jnli 1921 , . Il 716 7 2 1/10 21-- 31/s 22 R10 fi40 
.Tantrnr 1 �22 Il 220 -i- 7, 1 ¼ 22- 3¾ 22 fi94 /l116
Jnli 1922 .. Il 07fi ....:.. 11 .2 1/10 22-31/3 23 fi40 MO 
JRnna-r192/l !lO?/l ....:..12.R 'I• 23-80102/l 4R6 /l24 
Juli 19'>3" 3 167 ....:..R.6 1/102�-81/n24 !\!14 R96 
.Tan"ar 1924 !l 274 -:- fi,fi ¼ 24-80/o 24 fi4R 4/l2 
Jnli 1�24" /l!l9/l 72.1 1/,o24--81/R2fi 702 4fi8 
,T•ntrnr 192fi Il !\!l9 2.1 ¼ 2fi-80/o 2fi 702 468 
Juli 1925 .. 3 477 0./l 1/10 25-31/a 26 702 4fi8 
.Tantrnr 192fi Il 043 --i--12,2 ¼ 26-"¾ 26 4R6 R24-

I Hen,hold til Tillæg til Tjenestemandslove-n 
af 18. Apri,l Hl25 forhøjes eller nedsættes des
uden 'Konjunkiturtillægget med 10 ,pCt. for bver 
folde 2 Porti-0ner (2 X '54 Kr.), hvornned Dyr
tidstillægget stiger over eller falder 11.mder Dyr
tidstillægget 702 Kr. aarhlg til gifte, og da Dyr
t·id til,lægg,et i Henhold til ovenstaaende Bereg
ning for Halvaaret ApTil- ---Septemlber 1926 fal
der med ,� Portioner, v,il KonjunikiturtiHægget 
for dette Halv-aar være at ned-sætte med 20 pCt. 

EN REJSE I TYSKLAND 
(Sluttet.) 

Efter et Ophold li H·a1l:ber tadt, hvor vi 1be
saa Byen, rejste v:i videre over anderslelben 
-EnfuTt til Eisenach. iDenne if)el a.f Rejsen
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gTh: og,saa ,gennem skriifteindø Land.skaber: 
Bjeugpartier, gerland eller tdy,be Dale. E·t 
Sted saa vi paa nogen Afatallld IRø,g -stige op 
fra Jorden, •og vj me-n>te det staimmede fra Træ
k,ulsbrænrhlng ,Cr:I'rækulSIIll<ile), me-n det visiø s-ig 
en være en ·l>ilile By med Bje1,gværksdrift; den 
laa nede :i en Da,l, et Hul saa dyht, at Damp
s1k·ors,tene,ne ikike naiaede orp ,i 1Højde m�d det 
omlig,gende il,a,ml,sika;b. Vri. :blev nog,et for,siniket 
unid-erv-ejs, og da vi k.1om til ETfur,t, ilnmde vi, da 
v·i .standsedø •ved Pe-rrone.n, se det Tog, vi •skulde
fortsætte med, afgaa fra Sporet ved •iden arf. 
Om denne stren:ge Præcision kan der sri·ges 
baia.de for og imod. 

Eisenach, 1Som vi ilrnm ·til et !Par Timer se
nere, IJi,g,ger maler.i ·k ,og er -omgivet af Bjerg
partier mød •&torslaaede U,ds,i,gter ,over Byen og 
Ome-gnen. Fr'1. »IB1.1rschendenlkmaJl« .paa Gø
•belskup']Je havde vi et præg,tri.,gt P,an,ora.ma af 
Byen og de orrnlti·ggen'de Højder med 'Vartrorg 
tronende majes•tætisik og d,ominerende ,paa et 
Bjærgparti paa rdøn anden Side af Byen. Vi 
•hesaa VarfJ.;org, denne 1g,amle lbistor,iske Bor,g,
der er opfør,!, i det ellev•te Aarhundrede. Man
ikan 

.
k•omme derop .pr. Auito, til >Hest e11er til 

Fods, det sidsie er noget besværligt, men mest 
•in,tøreS"sant. Vi valgte det sidste. Naar man
er kommen derop og har passeret Br,oen over
Vol,c1g1,aven med Vagten med 18,taaJhjeilrm. ·og
Gevær, 'kommer man ·gennem Forgaarden, hvor
der filndes en meget srmuk BTørud; dernæst i
Forborgen (Ridderhuset med rdet hdstoriske
Lutherværelse, 'hvor den 1store Reformators
iBo,gska.b, Bord og eng og Fod·skammel -0.g en
sfor Del af hans Breve og BiHeder findes end-
1111. Paa tlet Sted pa,a •Væggen, hvor den be
rømte Blækklat 'har siddet, findes nu et s-tort 
Hrul i Ka11.kp1.1dsen, der er frem'lm1mmet ved, 
ai1. de Hesø•gende gennem AarbundredeT bar 
neget s1ig til at ,tage en ErånrdriTug merd. I 

M ellembo1,gen findes Hoved taarnet o-g Kemi-

nratet (Fruel'lburet) -og en :Saimling Varuben lige 
fra ,de ælds,te T!iders til Flyverbomber. Der
efter kommer Hovedlbor,gen, der r,umrner man
ge -smuikke Sale, Landgrafensal rmed syv ,store 
Vægmaleri-er, /Sangersalle med et Maleri, der 
fore&tiUer .Sangerkrrigen ']Jaa 'Var6borg 11207, i 
h v•itken de .tysike Riddere søgte ,at -over,gaa hver
andre :i Els!kovs,sa,ruge. iJJenne ,Sa,l er :Scenen 
til anden M,t i Wagners »Tannrhai.iser« i Vdr
keligbeden. Endvidere Elisabeth Keminatet og 
Bo1�g.kapellet rmed ,mæg,tige M-osaikrrnalerier, og 
FesitsaJlen, hv,or det ,tyske Burschensohraft :i 1817 
blev hf.tet .med Tysklands Enhed for Øje. Fra 
E.isenach rejste vi ,tilbage 'Vil Berlin, hvorfra
min Hu 1tTu rejsite ·hjem. Jeg rejste med et
af ·de saaka:lclte F. lD. 'Tog, der kun medfører
førs·te og aniden Klasse over Ha.lle-Proibslz-eHa
- i.irnlber-g til Miinciben. I Probs.tzeJila, hvor
der standsede for Van,d,t,a,g111in1g, fik vi et T 20
Lokomotiv med som Sikydølokomo.liiv, der fulg
te med, til vtl -havde .passeret ,to Stationer. I
M:i.inchen var alle •Hoteller opta,get, men jeg
v,ar heldi,g og fik et -godt Værelse privat, hvor
jeg ·ogsaa filk god Anv.isning paa Byens Se
rværæigheder. Inrteressen samlede sli-g ,dog sær
hg ·oon TTrufilkuds,billlingen og Deu-tsches ,M,usæ
um. Paa Urdsit-illin,gen var alle Tr,afikmidler 
repræseniteret. Na:turligvis var det J ernba
nerne, ·der dominerede med rullende Materiel, 
6por,skjfte- og 'Sli.,gna:lindretn:in,ger, Færger og 
iøvr1gt a:H, ·hv,ad der hører ,til J ern1banedr,ifit, 
endv,iclere Flyvemaskiner, Aulf.ænobiJ.er, R·adii.o 
-0. s. v., anen det var særligt Udstililing,sbane
g,aarden med de udsti.Jlede Lokomotiver, der ti>l
trak Op.rnær!lrnomheden. Ma.ffei, Mii•nchen, ud
stillede et 2 C 1 Klompound Lokomo'tiv med 
2100 mm Drri.vh•jul og 5 m2 Ri, teflade, der kan 
,befordre et ,svær't Hur6i•g,tog IIIled en Hasti·ghed 
mellem 90 ,o,g 130 ,kim/Tim. Tenderen Tummer 
30 m3 Vand og 9 t Kru•l; den -samlede Tjsneste
væg't •er 169 t; et 2 B 2 Kom11J<oun,d Lo>kornroti.v 

Fig. 2. TenderlokOll1lotiv af lVIaJl!et 'Typen. 
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'DANSK [QKOMOTIVliDENDE 
med 2200 mm Drivhjul, 4,7 IIIl

2 Ri<steflade, med 
hvi1.ke,t ,der med et Tog paa 150 t er opnaaet 
en Hashghed paa 155 krrn/'l'irrn., endv'idere det 
Lo,komlOtiv, ,som ses paa Fig. 2, og er den nyes,te 
Udførelse af et Tenderlokomohv af 1Ma;llet Ty
pen, 2 X 4/4. 

,Paa de forreste Hoveddrag,ere, der er dre,je
,]ig't forbundne med de bageste, er Lav,tryk, cy
Lindrene med 800 mm Tværmaal ,anor-dnet, og 
Højtry,kscylindr·ene med 600 mm Tværmaal pa.a 
de ba :gesite. Rå.stefladen ,er 4,25 m2

. F•orvavme
ren er anbragt paa Tværs i H.ø,g:kMnret, og 
Slyr�ngen skiftes ved Hjælp af Trylduf,t. Det'te 
LC:k-omoti'V skal være det kraJ,tig,s,te •i Eiuropa. 
Kn,pp i Essen o,g Maschinenlba.ugeseHsdiaft i 
Karls,ru he udstillede H.igshanerlles nyeste 1 D ·1 

fircyli•ndrede Højtryiks,loik-omcitliv, ,hvoraf -det fra 
Krup var sær-Lig fl1ot udført; [Bor,F1ig, Berlin, 
udsrtiHed·e bl. a. et mægtigt 23 on la·ng't 2 C 1 
Lokomotiv; »Hanomag« mødte med fornkehlige 
D.ampllOk,omc,tiver til BjergværJ;:.sdvift o,g med
Di,e.sellokornotiver. Henschel & Sohn i Oassel
uds•biUede et trecylindret Høj- og iLavitryklioko
mo-tiv med 6DO atm Kede'1tryik. Om d-ette Lo
komotiv har jeg , ø.g,t nærmere O.plys.ruingecr,
m�m da Prøvekør.selen endnu ille er tilende
br.a,gt, har jeg :k,un faaet ,o,plys't, a,t der ,sipares 
25 pCt. Brændsel. E-i;td vid,ere vaT der :lrnaft'ige 
eleiktr-iske Loikomotiver med i:�fotor-er ,paa ind
ti-1 ·3000 HK. (,Schwartzkop:f, Berlin) og Daim p
lokomo,ti ver uden Fyr; Kedlerne hliver fra 
sta'tionære Anlæg oplad,et med højspænd,t 
Da,mp. 

Det tyske H.rigsbau-e.se1srkab i,.ar naturiigvis 
den stør.s'le U.dstiHer og repræsen terecle, af 3L1 

Direktioner c,g 16 Værksteder og Prøvea,ns,tal
t-er. Der v-ar Ma,s,ser af enJkel.te Dele o,g An-

F·iig. 3. Bafa,nced.ampmaskine. 

vi,sninger paa Frerngang.smaader i specielle 
Tilfælde; een Direktion udstillede bl. a. en 
svejset 'Kolbber.fyrikasse, der havde været i Brug 
i ,to 'Aar, eet Vær:ksrted udstiHede bl. a., hvor-

!,ed·es man med en !Bøsning og en Tin1Iodning 
kan reparere Sneg'lebor, d•er er knækkede om
trent paa Midten, og meget andet å ·en Uende
lighe.d: Knorr-Brem. ·eaktio.se1slkabe't ud,srtJiHed,e 

F,ig. 4. 

l,ttfrtbremser, E,en kammer-, T,ok,a,mmer- og 
Kmnze--<Knorr-Bre,rn·sen, 'l'rykluftbr.emsen for 
S,porvogn,e, Trykluf.tsa.ndsrpredere, Luftp-um:per, 
Fødeva.rndSrforvarmern og den automa:bi.sike Wil
lis,on-Midtp.ufferkobling, der Yecl nogle dertil 
indret'tede Vogne blev for,evist i Bru,g. 

For ait •gåve -det store Publikum et Indil.:Jlrilk 
··i Trafikk,e,n ,og To,g,sikliing ,paa en ,stor Station,
havde Ri:g.sbaneselskwbet i Hovedhallen frem
·:tiUet en Banegaardsmodel i 1/33 iSitøTTeloo. Den
dæklk,ede et Areal ,paa ca. 375 Jn' og v.ar by-g
.get som en .stor Knudesrtation og an-lagt .s•ær
ligt for Godstrafik. Paa Havneban·e-sttatiooen 
hlev Vognene med Kran,er il.æs,secle fra Sikribe 
og derfra førit .in!d til d,en egxmthgre G()l(1s,ba,ne
,g-aard, lwor man kunde .se Han1,elbaTuef.iogeno 
,og de a.nk,OrllJn,e Godsitog hlive ad•. kilte ·og ,c;am
menran,g,erede til nye Tog ve,d Hjæl,p af Ran
gerlokoonotiv,er og Rangerbj,erge. Baad,e Per
s,on- og God.stJog ankom og afgik; forsvandt i 
Tunnreler, kørte over Br,oer paa tvers a.,f hwr
an,cl,re, , tandsedes aJ BLoks,i,gnaler, der vi,s,te 
»Stop«, og fortsatte, naar iignalet kom. Togene
bilev be:fOTdret af ModeUer a.f Dampbk1omotiver
cHer elektr,i,, 'ke Lokomotiver, der blev -drevet
af en eiek,tr,is1k Motor ,p-aa ½o H. K., som to,g 
Slrømnnen fra -e.n tr,edje Skinne. Alle S:i,g:na
lerne og de flesite ,a.f S,p,or.sikifterne b'l,ev ·betjent 
elektrisk fra ,dertil irrdmttecle :Signa1l'hu,se og 
var i s.aJlliffie Athælligig.hed af ,hverand1'e som 
,j virikelig J ern:banedr.if,t. Hver Tome fiorev'i
stes iBaneg.aarrdene i Brug, mens Pulbli.kium, d-er 
s,t-od tæt pakket rundt om, fra en Højttaler 
fik Forklaring ,o.m An:læget og 'l'ogiene.s Be
vægels,er. Banegaar-dsmodellen [Ilerd Lok,omoiti
ver, Vogne o,g Signal,er .slkyld-er væsentlig s,tore 
G.aver fra Firmaer :i det he'træffende MateTtiel 
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in Tilblivel e; dog ogsaa Ira Brugere af pe

oia:lvogne aJ hvilke der fandtes en � fængde 
haade for Banerne og for »Pschorrbrau«. 

Til at befordr de Be ogcnde paa U dstillin
,gen var der anlagt en Jernbane ,Lill putba
nen« rmed 1 mm porddde. De •Rej end • 
ad i aabne 6 m lan e Truokvogne 1111ed Plad: 

bil 1 r6 Pa sagerer. To.gene :be tod af Vogne 
og befordrede af L Damplokomotiv, som er 
et 2 C 1 Hurtigtog lokomotiv med Overheder i 
'h tørre[ e: 7,40 rrn lang, 1,40 kor t nsbøjde 
og kan udv,iikle ca. 35 H. K. Lok01IDotivet er 
for ynet ,med 3 Brem er; Dampbrem paa 
1iaskiinen, ·kruehrCtrn. e paa Tend ren og Va
kuumbremse for faskine, Tender og Vo,gne. 
l! øreren har Plad, paa Tend•eren og kan derfor 
e aver Førerhu. els Tag ,og betjene Regulator 

o . .s. v.,' der er bclk vem t anbragt. iEt nydeligt
•lille Lokomotiv med 0Jlaagraa taalpladeb klæd
ruing og med ?lfo.s ingfor. åringer paa andka. e
og Dom, der ·led r Tanken hen -paa rnre æld Le
Dokomotivcr.

Deut cbes Iru amm ligger 1paa en Ø, om 
!sar.floden danner omlrent midt i tByen, og er
,by,g.get for at , kabe el •Mu lliffi for atur
v.i.derwkab ns og Teknrikkrn :Mesterværker•. 
Anseelige Pengegaver og Gen Lande er kæn
.ket !til Musæet; Lolk,omoli vfabrikant n Georg 
Krauss -lagde for m d en Gave paa 100 000 
Mk. Musæet blev i 1903 først indrettet i »Gam
le ationalmusæum«, men det vi Le ig snart 

at være fur lille, hvad man for taar, naar 
man hører, at det i de forste Loliv Maaneder 
besøgte, af over 2.00 000 Mennesker . [)et nu-
1wrende M:u æum er en evæ1'<iigbed al Rang. 
Det blev aahnet den 7. Maj 1925 og omfatt r 
alle 1Jetydn·ing. fulde Fre.mbringels-er gennem 
Aarhundreder indenfor Indru tri af ruhver Art, 
Trafik, Elektricitet, (N.a,turviden, krub, tKemi, 

.tron mi, iMu i.k, Landvæsen m. 1111. m., og 
alt er repræ.seruteret med en beundring,sværdig 
GrUJ1dighed. I Kælderen under Bygningen ,ser 
onan Bjergværksdruft i Jern, Kul og ailtgru
ber, man føres ig�m:iem, lave afstivede Grube
.gange og kan følge Bjergværksdriften 'li.ge fra 
det 1.6. Aarhu-ndrede; alt er .fremstillet saa na
turtl'o lige fra selve Bjergene, hl\·ori Arbejdet 
tænike. al foregaa, Lil Heste LaldeH m d ide ud
. top,pede Heste, TrædemøUen med en Mand i 
•og itil Arbejdernes LBetstube med el gammeH Or
gel og afslidte Bænke. •Bjergvæ1ksarhejdeme
var !i. V ks fr mstillet megel nab'ur1ige i d
for kel lige Lill inger og F,or.hold, . 01ID ArOJej
det krævede.

I Afdelingen for I{raftma kfoer
n gammel rBalanc dampmaskine m d Kedel,

Fig. 3, dc,r delvi. af Træ er byg.g,et 1 13 efter
.Ja,me. v alt. l\[odel; den har i111dti1l 1 85 pum
pet Vand .fra en Kobbergrube ved Eisleben.
Lokomio,ti,·ets Udvikling kan med Orimin.a,ler,
Modeller og R konstruktioner følge, Vige fra
,Pu.ffing Billy« fra 1 13 (Rekonslrll!ktion Fi•g.

Fig. 5. Undervisning,svogn for Kunw-Knorr Bremse. 
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'�) W de moderne Hurti.gito,g,slokomotiver. De 
fleste Mask•iner og Modeller !kan sættes -i Gang 
med Elektricitet. 

For a;t an.&kue1iggøre, hvilken Mængd-e Ke
imi!kalier der udvindes af ' tenkul, er der ved 
en Væg i et af Musæu.rnsrummene a,Illbraig't et 

,, t-cmt tyk:ke · tenkul og oven ,paa dette - som 
et af de første Prod'll kter fra Kullenes For
brænding i Retor.ter - et tyikke Beg, hvori et 
Espailietræ, der er modelleret paa Væggim, har 
sån Rod. Træet 1i,g:ner en mægtig Vå.nranlke, 
,paa h V'illken Frugten er nedad venderude Glas
lbehold,ere, der ,hver for Slig indeholder et ke
misk Pr,odu.kt, ud vundet af tenkul, saasom 
Farvestoffer, Eddikesyre, Parfumer, .A!spirin m. 
m. m. Jeg forsøg-te a,t tælle dem, imen da jeg
var naaet til· omtreu.t 400, opgav jeg det. At
komrrne nærmere ind .paa .Musæumsgen,stande
ne vil føre for vidt, da Musæet he.s,taar af over
300 Ruim, hvoraf nogil.e endda er meget store.
D-en samlede Vej i•genn-em Rummene er ca. 15
km, men de Besøgende hlriver ogsaa ,gennem
Musæums:kata1oget gjort QP!!Ilærksom paa, at en
flygtig Genn001gan.g a.f M'llSæet itager ca. 3 Ti
mer, og a,t man ti-i et tindgaaende Studiuim be
høver mindst 24 Timer.

Da jeg rvar koIDil'.Ilen saa langt mod Syd, 
vilde jeg ,gerne samtidig se Rhrinfa:1det ved 
Schaffhausen (Neuhausein) og rejste derfor fra 
Miinchen over Lindau--'Friderichshafon til 
Schaffhausen. Lindau ligger ved Bodeil!Søen, 
egentlig .paa en Ø ti denne og har hgesom 
Friederichshafen faste Daimp.sk.ibsfurb�ndeLser 
med Byerne ,paa den ,schweiziBke &de af B.o
densøen. Trafi!kken over ' øen besør.ges af 
Dampere af a:mme Større<lse som v,ore Øre
sunds:baade. Villaer ,og Badehoteller ses over
alt langs IBodensøen; ti Friederic,hshafen findes 
Z.ep,peltins Luftskibshal, men den er ikke til
gængeHg. I klart Vejr har man en herlig Ud
sigt over øen ,tH Alperne. Fra Schaffhausen

,tog jeg ,med · porvogn ud til Nordhausen, hv'Or
jeg nød det imp,onerende yn af Rhinens ned
styrterude Vand.masser; fra den 4yske Bane
gaard euhrut1sen, der ligger højt over Rhlnen,
f.itk jeg et He}hed&indtryk .af det smukke Vand
fa1d med ,de -lige saa smukke Omgivelser. Fra
SchafLhausen rejste jeg videre for over Basel
-Fraruk.fur,t at vende hjem, og fik en dej1ig
Maa.neslktilliSlkøretur larugs Rhinen. Efter korte
0.phiold i de nævnte Byer og en JernO:ianefart
paa 1 Ti!mer naaedes Berlin.

Paa Rejsen gerunerm Tysk,land havde jeg ofte 
Lejlighed t.itl. at ,tale med tys,ke Ktolleger, der 
alle meget imødekommende ,gav ,mig de 0.ply,s
nin,ger, jeg søgte, og jeg følte mtig derfor 4il
skynd0t til at opsummere denne Velvi,lje i en 
Tak til tyske Lokomotivmænds ·Organisation. 
Jeg ,henv·endte mi.g der.for paa. dennes Ko'Ilitor i 

Neue Koruigsrf.rasse og foretbrag.te mi-t Ærende. 
Fra de tyske 'Lokrnrnobivmænds Organisation og 
fra maJ1Jge af de Lo:komotivnnænd, jeg <traf paa 
Rej en, fitk jeg til danske K,oHeger en iHilseo, 
som jeg hermed ·bringer videre. 

To Timer ·senere saa jeg ud af Viinduet i 
Toget Warnemiinde--'Kø·benhavn og v,inkede 
•auf baldigem Wieders�hein« Farvel .ttil Berlin.

F. Spøer.

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. Marts kan Lokomotivfører H. C. 
Soele, Ansgar-svej 18, Fredericia, fejre 25 Aars
dagen for sin Ans·æbtelse soa:n Lokomot<irvmand. 

- J ubti.laren blev a,nsat
som Lokomotrvmand ·d.
1. Marts 1901 og ble,
forfr01Illmet ,hl Lo.lwmo
ti vfø.rer d. 1. November
HH5, og har med en
kortere Afbrydelse til
bragt sin Tid som Lo
komoti virnarud ti Fred·e
ricia, hVIOr han ved si:t
i,oviiaJle Væsen og altid
'u:ode Humør har skaf

fet sig maOJge Venner iblandt Kolleger og Med
ansai-te. 

Paa Ju,bilæurnsda,gen .briruger Fredericia Af
delringer Jubilaren de bedste Ønsker imed Tak 
for g,odt Samar.bejde og med Ønsket om Held 
og Lykike i de kommende Aar. 

M. R.

Endvidere kan Lokomotivfører J. K. Dani

elsen, •Lyngbyes Alle 13, Esbje1,g, fejre 25 Aars
dagen for sin Ansættelse som 1Lokomobivmand. 

i))anie•lsen an.sattes i truer som Lokomo.tiv
fyrl:Jøder, !har i 9 Aar været Rangerfører li iHer
ndng og forfremrrned·es i HH6 til Lok,omotivfører 
med itation i Esbjer,g. 

Damiel-sen. har ved -sLl fl"i!ske Humør og go
de kalllllillera,tlige Færd vundet a,lle Kod,Jeg,er og 
1Me,daTu&atte ,som Venner. Vli :bring-er ,ham alle 
,paa J uhilæumsda·gen vor H yl,dest og rvore hjer
te1igste Øn· tker for Frmntiden, og ,haaber at 
han endnu ti ma,n.ge Aar maa bevare sit Hel
bred og ly.se iH-urnør. 
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M. Mo1'.lensen.

FASTELAVNSFEST 

afholdes af de !købenlhavnske [,okomotivførere 
Fredag den 5. Marts i Palads-Teaitrets 'blaa Sal. 
Festen :begynder Kd. 8 med Dans. KL 9 er der 
Tøndeslagning med Præmie. Dereifter Ba,l tH 
Kil. 2. 
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l Af,Leneu Løb vil der for ikomme d'orskel
li,ge Morsomheder. 

Adgang kort a 50 Øre, der giver Deltagelse 
i Tøndeslagruin,gen, faas hos iFe tudvalget. Bal
baand a 150 Øre faas i Sailen. 

Andre Afdeliniger Med,lem:rner er velkomne. 

Festudvalget. 

Ulykkestilfælde ved Banerne i de forenede 

Stater. 

Af ,de forene.de Staters J er,nbanepersonaJe 
afgik i Aaret 1'924 976 ved iJ)øden og 30 697 
saaredes, begge de angivne Tal foraarsagedes 
ved lykker ,i Tjene.i en. 

En ny Dieselmotor. 

Den franiS!ke '�Ia,skinfabJ.'lik Societe Anonyme 
l'Alster, t. Denis, har fremstiHet den første 
0.ieselmolor med l'iUe He te.kraft i Frankrig.
Mot-oren udv,ikler 10 H. K. ved et Brændstof
forbrug, der ligger under 0,22 kg pr. H. K. T.
Brænd. Loffebl Pri er betydelig ringere end
l!orbmget ved en almindelJi,g Motor, der arbej
der med Benzin.

Den tyske Lokomotivindustri. 

lider meget under, at ingen Jernbaner har vi
dere Brug for nye Lokomotiver. Dette er blandt 
andel en medvirkende Aarsag til den � Tysk
land herskende ·store Arbejdsløshed, fordi Lo
komotivfabrikkerne i Ty kland er baseret pa,a 
en aarlåg Leverance af ca. 4 500 tk. 

Yderligere Personalindskrænkninger .i Tyskland. 

Til Trods for, at Aillltallet af Tjenest-emærud 
ved det ty. ke Rigsbaneselskab i Tiden fra 1. 
April 1023 •Lil 1. April 1925 er formindsket 
med ca. 1/. nemlig fra 1 000 690 til 733 995,
har Banernes Ledelse Planer fremme om at 
afskrive y<lerligere 40 000 Mand. I den An
ledning havde en Rig,sdagsdelegation i "ovem
ber M:aaned en Drøftel e me.d Jernbaneledel
sen. Efter denne Drøftelse afgaves en af samt
lige poliit.iske Parbier under kreven Protestskri
velse tH Reger.ingen. Det forla.ngtes i Skrivel-
en, at Regerinigen med Bestemthed ,skulde sæt

te en topper for Rigsbaneselskabets tPersonal
indskrænlkrunger. 

Albanien 

er e-n af de mindste tater ,paa den urolige 
Balikanhalvø. Alle Jernbaner, der er Krigs
baner med en porvidde af 60-70 ctm. Den 
totale 1Læng,de af Albanri n. Baner er 540 'kan.

Manrge ai Banelinierne er ovenok ede af Græs 
og fuld tændig forfaldne. Trafikken oprethol
de kun paa 2 ' trækninger rmed en total L ng
de af 40 km. 

,,Allingaabro Julemandsfamilie" 

har ·halt den Glæde a't klln!lle købe ca. 120,200 
Mærker i denne Omgang; Gl desiolel en ved 
delte Resultat og ved denne Hjertelighed, hvor
med »Familien« albid modtag af tatiouer
ne, lønner nigeligt vor lejlighed. Tak for 
de ua,lmindelige mulle Mapper og de mange 
smukike Ord i Poe ibøgerne. Men ogsaa denne 
Gang naaedo flere af Medlemmerne ·førs't at 
komme efter Julmnærkesalgets Af lutning. FJe
re ai de Labi,ouer, hvor »Julemanden« kom 
for. ent, har dog modtaget ham SO'l11 æd vanligt, 
og .har endt B løbet til Allingaabro, hvor det 
Mev om al i Julemærker, saalæn,ge der var 
no-gle at faa og Resten ai Beløbet blev sendt 
til Julemærkekontoret, Nørregade 20, Kbh vn. 
Vi anbefaler denne Fremgangs.rnaade, der 
denne Ga,n,g var medvirkende bil at bringe An
tallet saa højt over de 100,000. Det amlede 
Re ultat siden 191 er ca. 542,700 Mærker. 
I kan •godt være det !bekendt, I Jernbanemænd! 
Re ultatet for de enkelte FamiliemedJemmer er 
aa:ledes: 

»Julemanden« ca. 11,800 Kr., »Julemandens
Kon • ca. 10,350 Kr., »Julemandens øn« ca. 
9,600 Kr., »Far.bror« ca. 10,0 0 Kr., »Fætter 
Per« ca. 17,600 Kr., »Fætter Poul« ca. , 20 
Kr., »Fætt-er Hans« ca. 9,750 Kr., »Fætter 
Je'lls« ca. 15,450 Kr., »Fætter i!ifads« ca. 
15,100 Kr., •Fætter iels« ca. 10,550 Kr., TH 
den a.mlede Familie 1,100 Kr. lait 120,200 Kr. 

Oprigtig- t Tak I 
P. F. V. 

»Julemanden«.

FRA JERNBANEFAGPRESSEN 

De damprensede. elektriske Sporskifter 

Gennem en Del af Pressen er i den sidsito 
Tid ,gaaet en Meddelelse om, a,L man for før
ste Gang her i Landet forleden paa Ro kulde 
Ban gaard har anvendt en ny Maade for at 
komme 'lid over de Vanskeligheder nefog al
tid bevirker paa Banegaarde med elektriske 

porskoiJter. IDen nye Metode be tod i, rul man 
foran paa Rangerlokomotiverne anbragte en 

lange, .gennem hvilken man kunde blæ e 
Damp ind i de elektrJske porsk-ifter, hvor
ved man opnaaede at fjerne selv det mind te 
Gran af Sne. 

Og aa paa Københavns Hovedbanegaar,d 
har man anvendt denne Iaade rul rense por
klifterne ,paa, og det er Trafikkontrolør Getehr,

der har faaet Æren for før,st at være .frem
kommen med Tanken. 

Imidlertid :maa den gaimle Regel: »Æres 
den, der æres bør«, bringes i Anvendelse her, 
og andheden er da den, skriver »Fyn bilts
tidende«, at det er tat banerne 2. Distrikt, 
der just er bleven opmær,ksom paa denne nem
me Maade at holde elektri ko proskifter i 

• 

• 

C 



'DANSK [QKOMOTIVT,DENDE 

Kontakt pa~, og Maad en blev første Gang her-
hjemme anvendt paa ta tkbanegaarden i Oden-
se a ll erede efter dan 101 te ne [01,m i Efter-
aaret. 

Fra Odense er Med.d lelscn om de -damp-
rensende elektni sk€ SP'OJ.'s.kHter naaet videre og 
er som saa rmeg,et ande t bl v.et anneikteret af 
København og udgivet som t •ægte Barn« af 
en overordnet Fu'Il!ktionær ved Køb nbarvns B o-
vedbanegaard. ( Jernban e-Tidende.) 

Sne i Sporskifterne 
Den 28. November f. A. foretog vi i Oden e 

første F orsø.g med varmt Vand i Bran-dslan-
gen p,aa Injektoren paa en 1s4Ia kine, efte_r 
For lag .fra Ranger fører J. . ITllid t. · Det er 
formentlig det Forsøg (omtalt i Da.g pressen), 
der paa Foranledning af igna Vin, ~Je_ktøren er 
for tsat i Kjølbenhavn. 

' elvfø l•ge1ig .Jean ' d nne Fremga•n.gsmaa,de 
saa li-cH -som 'Tlogen anden virke bilfred hil•lende 
under stærk Fy.gnirug og Fro t; men langen 
-kan holdes i Beredskab, til ·be'iej,1ig T:id indtræf-
fer. 

Paa ca. 2 T-imer rensede vi aitten mellem 
3. og 4. J aniuar alle elektriske porskifter og 

ktifterne til Varehus luldstænd~g. Det varme 
Vand fjemer ne og Is tfuldstændig •og giver 
rene og tørre Glideflader ,uden helt at fjerne 
Fedt toffet Ira disse - modsat Anvende!. en af 

alt. 
· aafr.emt der anskaffedes en 2 m længere 

lange, v~l det samme Al'bejde om orv·en for 
nævnt kunne ud,!øres paa ca. • 1 ½ Tlhllle, -da 
den længere Slange muli.ggør Rensning frer:n-
efter og ,til begge Sider med 1angt færre iBevæ-
gelser af Rangemnasldnen. Enkelt og ,praktisk. 
hurtigt og bill,igt. 

( \ or Stand.) 

SJÆLLAND-FALST.ERSKE BIBLIOTEK 

Generailforsa,mling afholdes Lør,da,g den 27. 
Marts Kl. 8 ·Aften i Biblioteikslokalerne, I ted-
gade 3, 1. S., København B. Dag ordenen 
er: 1. Aflæg.gel e a:f iBeretning. 2. Fremlæg-
gelse af det rev,iderede Regnskab. 3. Eventuelt. 

HJERTELI G TAK 

Vor hjel'teligste Taik sendes Lokomotivper-
sonalet ·Aarhus og Tønder Afdelinger for udviGt 
Delta,ge-lse ved min kære Mand , pen . Lo.ko-
motivfø.rer IP. H. Jen,sen , Begravelse. 

Paa Familiens og- egne Vegne 
Ane Elisabe(h J_ ensen, Aa1:lt!tS. 

For al venlig O,Pmærksomhed i Anilednin,g 
af mit _J ':'i>il~~,m- hjerteHg Truk. 

- A. V a1en1m. 

lokomotiv førerkredsen. 
Ged er : AfdeJ.in,g for.mand n Navn og 

Adre e r ttes rtil : P . e ing, Ibi man ns Alle 3. 
truer: Afdel!iJ11g formandens Navn og 

Atdre e r lle til: C. C. Nielsen, An,læg v j. 
R præ entan ten for Fede- O" Rekreation ' -

hjCiJ11met, Na,vn og Adre rette. ,til : Frantz 
N,i I en, Freden gade 15. 
. •Repræ entanter Jor nderafdeliniger r elle::; 

t,.J: 0. G. OL en, C. Thomga.ard. 

Lokomoliv fyrbøderkredsen. 
Esbjerg: K assererens Navn og Adre. se ret-

te. W: Chr. ifian. en, Lyngbye Alle 19. 
Hopræserntantens Navn -0g Adre se r eLtes 

til: P. . Ped ren, 'Knudsgade 5. 
\ iborg: Afdeling formandens avn g Adre, -
reitte til: A. M. Dailsgaaro, J{jdk bækvoj. 
I{,a . r rens avn og Adre.s rette,:- til: 

C. A. Thom en, Fredensgade 47, '. 
truer: Kassererens I avn og Adre e ret-

le til: .A. _progøe, Du eber,gsYej .13. 
Masned und: Formandens avn og Adres-
rettes -til: C. A. Laursen, tat<ion vej 1 . 
Vamdrup: 1Formandens ·AdreFse r elles fi l: 

Vogterhu, l , Bastrup. 
Ka reren,s avn og Adre.-sc ·amt Re1:>ræ-

ntanten for Ferie- og Rehe<1,lion hj. r Ltes 
!:i l: J. K. Ji n en, ønderga,~e. 

Hader lev: Repræ entanlens Navn og Adres-
e rettes til: H. M. Chri ten. on, s\l ollrupvej 2 . 

Lunder kov: Repræ entanten.- avn og 
Adr e rette til: F . 0. Holleufer. •• lbaikke11 «. 

ørr gad . 

TIL 
1:BMSbI-5 

Overfort fra D. S. & M. F. til D. L. F'. 
1. J,anuar 1926: Lokfb. E. J. Pedersen, 

Tondor . 
1. æ'øhruaT 1926: LokfJJ. C. E . Egho1rn 

Lauritzen, Gedser . 

Afsked. 
1Lokomotiwne ter II [. C. Chr.isten n Thi-

ted, efter Ansøgruing paa Gl.'und af Alde; med 
Pension fra 30.-4.-26 (min. Alf ked). 
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