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JERNBANER I KONKURRENCE MED 

ANDRE BEFORDRINGSMIDLER 

Drifts,bestyrer ,terns-baiHe ved ,de yd
fynske Baner har fo,rlieden hold,t et inter
essant F-ore,dr.aig for Jernlbaneforen:ingens 
Medlemmer om <let ,s,oo ,aiktm.elle Spør.g·s
maal »Automobiltrrufiikk,ens llmn:kurreren
de IndflydeLse paa Je:r,nibanetrafiikiken«. 
Dette for Btatslbarnerne saa viJg;tige Spør,g;a
maia;l beekæftn.,ger sriikiker,t ,ogs,aa i, udistr,aJkt 
Grad indene � vor Læsekreds, ihiv<0rfor vi 
nedenstaaen.de ,skal anfør,e enkeilte af 
Drif,tsbestyrerens UdtaleLser. 

Jer.11Jbanernes D1,ift trues i de si,d te 
Aaringer fra 2 Stder, de unot,ordrevne Sc
fordring•er til Søs og A utomolbilerne til 
Laind-s. Ai dtlsse er ,særlig de ,sidste af Be
tyrlniin.g, idet saavel ,pri-vate Bi ,ler som Ru
:tebHer har lled:et -en betydeHig Traifitk bort 
fra Banerne ,og ,s:k,a,bt en Landevejenes Re
næssance, som man for faa Aar ,1Jilb�e 
næppe d,:r,ømte om. I ISærd,eleslhed er det 
for ,Banernes V edlkoirnmende .g;aaet ud over 
Nærtrrufikiken fra By til Opland og om
vendt, ·o,g ,særlig følelig har !Konkurrencen 
virket paa Privatlbanerne, hv,i,s Opgav,e jo 
ne.top .Jigger i Nær.trafilk. 

For Pe:rsontrrufiikikens Vedkommende 
vil det dog siikk,er:t i det [M11ge Løib 'Vii..se s,ig, 
at dien næp,pe behøver at regne 1saa stærkt 
med de p,rivate BrHer ,som med de egent
lige Rutebiler, idet det ,i:klke er sa.ndsyn.ligt, 
ait det lbli-ver Hvemnan,d,s ag a,t ,h,o,lde Bil, 

87 

Hgesom ,det vel og;saa maa antag1es, at de 
wm kellige Tiider, der fores.taar, end,da vil 
nedbringe AntaHet ,af de nu ekisi&terende. 

For Rutebiler er Sagen ga;n:ske an
derledes, de vlil have en stor Force deri, 
at d,e saa at tS,ige kan ho,ld,e lhvior 1som ihe1st 
for at -a1isætte og oipt84g•e rej,sende, og man 
maa i 'høj Gr,ad regne med at de ilktke so
vende ,lader Tr.afifoken koiIDlrne W si,g, d� 
reklamerer 1stæ:r,kt, og Ohauff ørerne op
træder -ene:ri�i,slk HOm Agernter for Køb
mændene ved BefoTdring af !Stykgods. 
Den F-0rdeil, d,e byder ved, at ,de •oo at 
sige lkan holde ved Hvermarnd,s Dør, er 
,saa s:tor d. den .almindel1ge Bevidsthed, at 
man r101i,g,t !betaler den doib,belte Ta!k:,st ,af 
den, Banerne ikrævier, og for Gods endda 
den tredoib1beHe. Men de.t vilde i1kike vææ 
muligt for R'Utebilerne at lk[are s1g med 
der-es TaJk.ster, hvii,s de 1kike forud for Ba
nerne lhaVide betydelige Lette1ser, idet det 
ikke er paiafag,t dem at ibetale ,den Udgift 
til Vejenes Vedlig-øholdeLse, som vd.-rlkeld.,g 
,sivarer til det lid, de fo:riaansager. I den 
Henseende 'har der hidtil ,iikke været no
.g,e,n fornuftig Plan i TrMi1kudviikh11Jgen. 
En Lov ,af 1923 ikrævede imidlertid, ait Op
rettel1se af en Bii,lrute maa1Jte h-v-ile ;paa en 
iKonoessi,on, og ,at der .skulde ibetal1es Af
gifter til Landevejene. AÆgøre1s,e,n blev 
truffet af Amterne ,og har været meg,et for-
1Stkel1ig:ar,tede. Noget :principie1t Hensyn 
til Jernbanetrafikken er der iklke ,taget ved 
Uds-tiedelse ,af Koncæ,siion, d,og lhar enikelte 
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'DANSKlQKOMOTrvliDENDE 

Armter fo1bud1t E·ta!bl.Lering af BiHr,uter, der
foær l,an,gs en lbestaaende J ernibanerute. 
I 1-925 er der paa Tria.fikrninisternns F·or
,anJ.ed,ning nedsat en Kom.miis,sion paa ,28 
Mand, der ,skal tage ,s�g ,af Rutebi,l,ernes 
F,orib.o-1d •og Ailg,if!Jsisipø1�g,smaalet i det hele 

·taige:t. Ud :frna nationa,l,ølmnomiisike Be
,traigtninger vil man ,her lægge Ar.bej,det
saaJl,edes til Rette, at der eikai'bes .ffil for
rrmntig iReiguledng ,af den ofte mening lø e
Konkurrenoo, ,som Bilerne p-aaJører ,de af
Staten dyrt ,anlagte Haner. -Mian vil a,r
b.ejde med den Op,g.arv.e lf.or Øje at :tHveje
ibringe et · amarlbejde me.llem Biler og Ba
ner, hVior dette er rrruul1gt ,og gavnl'iigt, og 
main. v.iJl na:w1,hg ,p,aia ingen M,aaide :hindr,e, 
at Btiltrn,fiikken :naair den lbedist mulige d
vikling i ,de jern,b,an,etomme Rmm. 

,Ved ,de •sy,d'fyruske J ernlbane!r ihar ma,n
aHered·e med ,afgjort Held for.længst eta
hleret iet saadaint Samarbejde med ialt 10 
Ruter. Efter den Er.fru��ng, ,der er indh�
istet i de 9 Maaineder, de.tte ih.ar .fundet ted, 
regner man med, at der .aarligt kan til
føres Banerne 100 000 r,eje,ende, 18 000 
Rrimæri<epruh.'1ker og 360 000 fog Gods.

A;f det 1betydell-ig,e ISlid, ()lm Bil-erne for
aar ag-er ;paa Vejene, er Last'bilern1:e med 
deres tunge ,o,g lhaaude Vo,grn,e, ,og den ,be
tyde1'1g,e Last langt den ,sitø1r ,ste. Miisfor
iho'1det :melleom Ydel,s,e ,og Nyde,lse fr.em
�aar tydeligt ,af den Oplysnirn:g, ,at der aar-
1i1g,t :sv,ares en Afgif.t !for Bilerne af 12 Mil 1. 
Kr., medens Udgifterne .tH Vej• n-e b-el01ber 
611g m 30 Mil1. Kr., og aa ,er heri endda 
ilkike -medregnet ide eg,erutli.ge Byveje. 'Di.l
Sammenligniillg kam det ,oiply,ses, .at Vej
Udgifteirne før K1,ig.en !beløb •sig till 5 Mil.J. 
Kr. Stigningen er a-ltsa.a 6 ,dobbelt o,g 

,Slkyl,d,es na,turligv.i,s •i de.t væ entl1g,ste Bil
tvafiikiken:s Udviikhng. Den ned,sa;tJte Kom
mi i•on 'har ,saaledes en , :tor na.ti,ona.løko
nomi,sk Op1ga ve ,at varetage 'Vied at ,bl'inge 
A,f,gifteme -ti!l at ,staia i rimehg,t F,orhold
tH SL1d,d.et. Men ogeaa Banerne is-elv maa 
Yære aarvaa;gne ,ovm· for ,sirie Trafiki,rnter
e, ser og her lmn der naturliigv,is være for-
keUige Veje at ,g,aa for at vinde det taibt::i 

i·nd. Det v'il , 1ikikert være en ik.log iF r-

.an:staltning, ,a,t man skr:uder �il en etæ.r:kere 
A,ds:killle1se af Godis- oig Pel'\S·onitra:fiikiken
o,�saia paa Lokalbaner, ,og ,mam rsørger 'for 
-en lhyippdiger,e ,oig ,hur.tigere T,o,g,g,ang, for
bedrer Ma:t-eriel-let, thi det .kian jo ,ikke næg
tes, .at ,de .fleste Rutebiler, i 'hvem Fald de 
nye, frembyder større Bekvemmeliglheder
end de, Ba ,t-ern-e ib)'ider paa III Kl. Paa 
dette Orm�aade g.a.ar j·o nu ,tat tibanerne 
for.an vød Mii'l1isterenn For,søg med ;pol,stre
de III Kl. Kupeer. 

iF,or flere Pr,i vatbaner :gæ1der det, at de 
aJHer-ede for 3 a 4 A,ar iiden ihar lbegyndt
at --1.dsiki.Jle Go,ds- •og P,er,siontraifik!ken, og 
det vi,ser ,sig ·ogea.a, at ne.top de !klarer ,sig 
1beds;t i Konkiurrenc-en. Statsibane111e har 
i ,høj Grad f01,'bedret · in Køreplan, me
dens Privatbanerne !h r ,o.fte etaar i Staim
•p,e. En fomuftig .BestræibeJse foa Stat,s
baner,n · Side er det ,oig,saa, at man ,søger 
at sprede de gen,noo1g.aaende T,ogf.o1lbin
.deLser mere ligeligt ud ,over !hele Døgn')t, 
na,a:lede,s ved Opr ttellsen .af et nyt Ell<is
presfog fra K01benliav:n Kl. 2 Em. med 
Fo1,binde-Lse .til Ran,d,er,s og V airde. Det 
vil til F,ordel for Banerne !bidraige -til at 

·svække den 1kon,kn.u-rerende Ski1b.strafik.
Lolm1baneme maa køre 1betydehi,gt 'hur;J;i
g,ere end nu 40 a 45 km. De '!naa op paa
70 km, og det rkian de o,g�aa bærie. He1�tiil
'kræves, at Po-litireglernentet.s Hastigheds
.besterrmnel ændres. Man maa ·hav-e de
hurtig,e ·og k,or-be To,g ,o,g lbrin,ge Stands
ningen ned ,t-i,l ½ Minut. Det ,er paa Per-
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o,r1triafiikk,en ma111 maa ,sæt.te ind. Erfa
ring.en vi er, a.t man, llw,or denne g.aar til
bage, og,saa mi,ster Godset, iide:t Folk a,f
vænnes imed at lb-enyt:te Banerne. 

Et udmæ-11lrnt Eikis-empe.l pa,a, at det ikk'3 
ny,tter at ,gi•v,e •orp er d-et, at Aahorg-Had
sundiba,n,e,n gav mæg:tig:t Unid,er.s;lmd, da 
den indskrærukede s'in T,o,g,g,a11g fr.a 4 -til 3
T-og ,meden Pr-i·vabbanerne· :paa Fyn [da
rede e11g ,st-oLt, da .marn forø,g,ede Toggan
g,en foa 4 till 6 a 7 To:g.

A.f lbe par,ende :F,oranstaltning.er kan
,som an.:befa:lelsesværdi,g næv11es den, d-er 
er iværksat p,a,a de 'Ubevog:tede Privatba
ner pa,a Fyn, h1v,or mam efter Klokken 9 
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'DANSK }QKOMOTtVliDENDE 

n rne og lad r 
To0p r onalet be ør0 det fornø,dne Bil

l t--al0• der mellem tati nem er meg t 
rin°e. idet det j for id te A,ft ntog , ed
k mmende ,·æ-en,tlig for O'aar ,fra Byen til 
Land .t. Tog-pe11 na,l t b er,ger og aa, 

lukning og Lukning i tationerne Ven-
al . Ordningen 'har været prak,ti,ser t i 

fl r Aar og !har J.klk medført held elle1· 
l la r fra Publikum ,. r. at tation rn
ikke r betjen,te.

Man bør mere o0 rner 0aa over til Mo
tordrift, idet Lokom tiYdrift fte r for 
dyr. Motorv 0nen har v 1 ndnu en Del 
B0rn y.gidomme a,t o,- rvind . Paa 4 

tr kninge•r ved ide ydfyn ke Baner har 
� '11 vendel en af � Mo,t I'IV01°ne medført en 
a.mlet B par 1 e paa O 00 Kr., 1111edoo 

"r 0gan.ge,n !har :klu.nn t ud'\ricle fra 6-
To,g. D vil og-aa t rkt vær at anb�
fal ta baneme , om t virk omt Led i 
Bil-Konikunencen. 

Med Heen )m til d trafikken eriklæ-
rer Hr. tensba,lle , i0 for Pe imist, o0 

il1 vi-1k For.aru ta1tni,n°er cl r ipaa dette 
mraade 1bør :træff for ,at ,b vare og ud

vikl TraJikiken, ønsker han ikke med Be
stemthed at udtale , ig m. Dog mener 
han, at de Iblandt and t rna,a, ,gaa i Retning 
af, ,at Banerne hypipi.gere nd nu ,bør med
tage Gods. Den tidlig re \Frag,tmamd ·n-
titubion lbør ,genoprette-. D r bør talble

r n 1b dm ,og .mer, 1·e0 lm ig For
.sendelse af Vognlaidnin,g, 0oc1 . For,sende
re maa vis s stør-re H n yin ved Paa- -0g 
Afl n.in,g ad' Vogn . Man anaa !komme 
Pul!)il:ilrum i Møde ved i ·vider Omfang at 
paataige ,s'ig dbringTuing og Afihentning 
ruf Gods, ligesom det •paa ei'll :teder vil 
være at ,anbefale Etaibl rin.0 n af flere 1nd
leverinig teder. I -taksbmæ. ia Hen een
<le bør en støne Be geJiglh d .til�træb ' 
men man rnaa derimod vær for ig,tig rrnej 
generelle Taki tn disættel, r. De v d Staits
ibanerne illld:førte Fraig;taftal r me.d tøue 
Fol'!Sendere v;i[ ,det være klogt aJt u,pplere 
med :under viisse iForihold at !ber g111e Frag
terne e:fter Lmblciloon �re. For Eksempel 
vil dette eikker:t til Bainern /Fordel kulll-

!) 

ne anvend paa n tr knina om il
k borg-_ arHrn , hvor den Ji 0 Landernj -
tr knin° har kaibt �tor Mulighed r for 
n b tyd li0 ·K,onkurr nce fra La tbiler

n tele. M-ed Hen yn til ør0S11naal t 
om Fra-g.ta.f.talerne bør TrafikaJdel-ingen 
have tørre Indflydel nd T,a,rifa:tclelin-
0011. 1 det hele tag t ,bør man tage saa 
forretnin° m -igt og mod rn paa denne 

id af a0 n, at man lad r tation rne 
faa B myndi0el.,,e til ft r n rmer fast
. atte Principper at bevil0e For endere 
Ra1bat. F reløbig kund man ned ætL 

cl nak te111e paa '1rnr,ter tr- ,Jminger, 
ned�rotte Mind tefiragten, Havn ban frag
tern o0 Presen.run,glejen, ,0, norpfage den 
0 mile ;f.ra 0 ,tfrie :B •or,senclel c a;f tomt Re

Paa ydJfynske Ban r lhar aa
danne Foran taltning,er for øb vi o0 med 
Held v r t taibleret i lfllogoo rl id. Det vil 
i d t lbele .taiget under de nuværend For
hold ære ærdelæ 1g.avnhgt at .tage de 
0,airnle B tea:nm 1 er .f.rem for at , e, om 
der .ikke d rfra .kan hente Impuls r .til] 
For,anstal,tnin °er til OphjæLpning af Tra
fiklke:n. 

Hr. t n balle fandt d t ·og; aa v rd at 
, verveje om man ikike ved Bevo,0tn.iing iaf 

verlkø1 ler ved Banerne r ude for tørre 
druter, nd der , taar ri rim Ugt F,orhoH 

tril d·en _ y;tte man ihar af d rn. (Her gæl
der d t j imidlertid for Wbanerne, at 
man air efter .Å!ar gaar mere O mere 
1bo�t ifra Ove1•kørsler i ivea,u. Dette har 
kr vet , t-ore Bro- 0ig Vej.anl g, men i 
Længden vil det siiklkert ,baade med \Hen-
yn ,til Ulyikiker og i økonomisk Heæeen

de vi e , i0 at være en ærdeles 0-0d For
arusta1tning). Orm ·Betimehgheden ruf ,a;lle
red nu at krid ,ti� ill. Revi! ion af 
Tru� :tloven af 1911 og Godsr glementet 
udtalte Hr. t neballe, ,at d t sikfk.ert vil 
v re kloge t af tatdlanerne, iat de endnu 
en 1'<id fø,J,ger 'Dr.afiilrudvilklingen med v.aa
g,en Inter ,o,g skaffer sig flere Eda
ring r for, 'hviad T,iden ,og F-0n'holdene i 
aa Hen eende !kræver. 

J. B. T. 
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 
' 

DEPOTFORSTANDERHONORAR 

I Anledning a,f Gennemforel.sen al vort 
igamle Krav: »Lok,omotiv.førere p,aa alle 
Lok,omotiver« er der som en .Lille, men dog 
bemærkels værdig Ting, sket det, at alle 
de Lokomo.tivfor•ere, der ,funger,er som De
potf.o1�sibandere, men som ·ikke 'hiidifl ihar 
o;ppe,baar,et Honor,ar 'for dffil.ine Tjeneste 
(tRange1,d,e1p•o1teTne), i Henlhold til Bevil
li,ng paa Fd.naTusl•ov,en for F,inans.aaret
1926-27 for Fremtiden V'il .fa.a et Hono
rar ,af føl,gende StøræLse: 

1. Distrikt:

Hillerød (.2 •M,and) 150 Kr., Ho1bæk
( 4 Mand) 150 KT., Kø,ge (2 Mand) 150 
hr., �ykøbin,g F., (5 Mand) 200 Kr. og 
Ringsted . (2 Ma:nd) 150 Kr. 

2. Distr·ikt:

Hjørring (3 Mand) 150 Kr., Ho:bro (2
Man,d) 150 Kr., Hor ens (6 Mand) 200 
Kr., K•olding (8 Mand) 250 Kr., Odense 
(16 Mand) 350 Kr., V.ojenrS (2 Mand) 
150 Kr. og Vejle (8 Mand) 250 Kr. 

3. Distrikt:

0c1de und . (2 Mand) 150 Kr., Sl�ive
(2 Mand) 150 Kr., ykølbing M. (3 Ma,nd) 
150 Kr., Sik<eihor,g (2 Mand) 150 Kr., 
Grindsted (1 Mand) 150 Kr., Var,de (2 
Mand) 150 Kr. ·og Dr.arnrni.nge (2 Mand) 
150 Kr. 

He1�til kommer det midleTtid,i,ge Tilæg 
for Tiden (April 192.6) 1'5 ,pOt.

FRA NORGE 

Vi meddelte i s1dste Nummer, ,a,t der 
,a,rfbejdedes paa ,en amiling a.f J,ernba,ne
or:ganhsationerne i Norge, og vi omta1'te 
F:1,ert.allets Fornl.a,g. I ,de.t ,s,1dst ud,s,endte 
Nr. ,af nor,sk »Loikomoilivmainds Tidende« 
r·edegø:i;-e,s der for Mindr,etaHetis Fo,r,sla.g 
o,g v.i kail i K-ortJhed .ge111giv,e For laget
her: 

»1Underteg,nede Medlemmer af Komi
teen erildær,er ,os 'he,l.t enig i Prindp,pet: 

En or,g,anisationsmæssi:g Srummenslutning
af de tre nu eiksd.steren<le J.ernlb,aneor,g.ani
s•a.tiioner. 

Naair v::i ,iJkJk,e :kan ,slutte os til ,det a.f
Flel't.allet ifremsatte .Fonsl,aig, .saa ih.ar det 
sin Grund :i, ait 'Vi vi� beholde de nuvæ
rende Forlbrunds øikonomislke .Or.g,aner o_g 
ud,enla,nc1sk,e Fo1ihindelser, at vi mener de 
nuværende F,o,r1bund, so'll1 er damnet efter-
30 A.ar ,pr.aiktisk 0l'lg.ani,satioTusa!'bejJe, 
danner ihver for ig ,en ,fa.g1l1ig naturlig Del 
,af en højer,e ,or.g.ani,satJionsm�sig En:hed. 
Hertil iko,mmer, at under den Forudsæt
ning vil de •enkel.te ForibU11ld ikru:nne behold-e 
eller udvide ,sine indenl,an,d:sike Forbin
de1ser.« 

Pa.a Grundlag heriaf ,fr,em ættes For
slag m Love for den nye Samrnens[utning 
der dannes af •ore;k J erinlbaneforbund, 
Norsk Loiko,m,otivmandsJ-or:bund og Jern
hanens K,ontorpers•onia,le,s Forbund, som 
kaldes en Fæll�song.aruisaticm, der ledes af 
,et J.ernbaneor.g.ani1sationernes ISøkretariat. 

uo 

Af Fo1,s'1ag,e,t frem,g,aar det, .at ekret.a
ri.a,tet lrn.l beihan,dl,e alil,e 1Sager aif fæl.les 
Interesse. I det ø-vrige Lovfor,sl.ag rede
gøres ,der nærmere for Enkernhederne og 
der foresl,aa,s 1hl. ,a. ,at U dmeldel,s,e s,ka.l
kunne slke med 3 Maanooeris VarrSel. 

Endellig foresla.a,s det, na.ar Sammen
slutruing,en er en iKend,s.geTning, ,at 'Slaa 
de nuværende F'agorg,aner sammen til et 
og 1hel,st d. T,i,dis,skrift,sformat. 

EN ,,RAN6ERHEST" 

· Ma:ski,nf,aJbrikken »Titan«, Kølbe'11Jhaivn,
har frem tillet en elektrisk Hesit til Brug 
for mindre Rarnge1ibevægelser ;p,a.a Sta
tion,s,pla.dser, 1Havnes,por o. lign. 

P.aa næsten aUe Omraa.der er Hesten
ved at blive træn-g,t ru,d, ;paa Gader ·og Veje. 

er det niu næsten udeluikkende Biler, der. 
dominerer med ,sine »He ·telkræ�ter«, og i 
LancLbruget eT man .og,s,aa ,god.t p.aa Vej 
.til at ,ensfatte Hæten lfr'l,ed Tria.ktorer og 
andr.e meka,ni,s,ke HjæLperrn�dler. P.aa B�-. 
nern,e har man og a,a ·be,gyndt at .anvende 
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'rra�orer til Hj lp til Ran er rin,er bl. a.

paa , æTk t d omraad t i Køb nhavn 0° 

:nu '.har , om ·ov n .for n vnt »Tita:n< lav t

n » l ktrisk H t< til Er ta,tnin,er f r He

t n paa de teder, ihv r a· anY ndc

oo h or d t enten vil vær vanuk ligt at
0 

\k,o.rnme til rn_,d n Ran er rma_kin.e e11 r

'hvor er eT for lidt a-t be til le til en a.1-

dan af hv.ilken Tund d n o ersaa er for 
dyr i iBrug. Paa aadann tedier var 
H ten prakti k, ibl. a. f rdi den saa nemt 
gilk fra det ene ;p r til det andøt. 

..,.. H .:ten«, 111 »Titan« ihar frem til1�t 
er n lille elel · k Trakt r, hvi h le 
V gt, om , · ca. 150 kg ih vil r nøja.0-tig 
ailbala-nceret paa 2 Hjul, mi ,o- nn rn 
Differ-enitial- o0 Tandhjul udvek, ling dri
v af en lill indkaip I t Elektro1mot r, 
som udvikler 3, [HK. M, t ren f, ar 

trøm fra et inden i TTakt ren indb ,go-e.t 
Atklrumulaitorba·tteri. 

Tra:kb ren er med in lan er >tyr, -
a1�me og det paa di.::, anbTa0te K, ntr 1-
lerlhaan<ltag verorden.tliO' l t at man ,._ 
r re, g da i M �1� tnin,o- til 4 hjuled 
Traktorer hel æ!!it n hviler paa Dri,·-
h!1.tlene, om er D, bbelfujul med 
Gummibandaoer. vil den v r i tand til 

at tr J.ernJbane, e med n °t af 
indtil j lp af n K.rog 
elle-r » He ten< til en

li r rtran�porte1·e 
m n art den •og, 1 væT i tand 
til .at kiwbib J ernJba ne, er ,den f r--
yn t med n fjed.re 

med V 0n ne� Buffer 

Det ih.er El<> errniplar j af 
»D t foren Damp kib e k,a,b« oo- er 
d t en te h.er i Lan t. Det ibrug til 
at tran portere ogne mellem Lar en. 
Pla 0° 'l,•o1d!bod n, paa hvilken tr k
ning Billed t r tao- t. 

THE "SENTINEL KAMEL" 

DAMPV06N 

Forl den u kibed i \.arthus Havn 
l'n Damp,·, gn fra 'l'h ' ,ntincl Wa0rron 

11k• Lt<l., i.-;-hrcw <bury, Eno-land. g-
n n var be tc.mt til ]bn<l r -Had"und 
Ban n, 1lw r cl n c,Jrnl pr v i Maane
d r, men f rind n :bl , den .f Tdiigmonte-
1 � i .ai�hu . Hr. lng niør Mailil1i n 
Ira Firmaet Ma;tlhi en ,.. Ernst, K01ben-
1havn m ,er Repr ~cmtant for ov nn vn ... 

J
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The 

»Sentinel Kamel• 

Dampvogn. 

Kedel og 

Maskineri i 

Dampvognen. 
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rte enge1ske Fir-ma, fo1�ldared,e uned stor 
Eliskværdiglhed de fonsk,ellige Td.nig vedrø
rende den ny,e Da.mpv·ogn. 

· Før, te· Gang m.an er den fine rø-d
lrukerede Vogn, tror man det er øn Mo-tor
v·o:gn, men v-ed nøjere Eftersyn v�1Ser ,det 
sig, ,at der og,<::,aa er ik,oiblet »Lokomotiv« 
til. »Lokomotiv-et« og Vognen gaar ud i 
et, •sam:menføje:t med en smal Hamnoni;k,a; 
hele V-o:gnen !hviler 'P,aa to Tr1ucker. linidc 
paa Før-erplad,sen sta,ar en 1o'Pretsfa;aen,de 
Kedel med et Damprtrytk aJ 19 kg pr. cm2 • 

En to Cyl. •O]J1'etstaaen,d.e 100 Hee.tes Ven
til Dampmas:kine, om med Tan<lrhjuls-ud
-v-ekling og Kædetræk 1taiar d. Forbindelse 
med de ·to forreste Hjulaik,sler, endvidere 
findes automati,sk V,akuum, Fødepumpe, 
Sandk,a,see •O. -s. v. Kulf.orbruget er meget 
liUe, idet den r beregnet 1til kun at b1'uge 
2 ikig Kul })I". 1k11n. »LolJ.rnmotivet« ikan med
rføre Kul og V.and :til ca. 200 :km. Vo6-
!llerus Indre og Ydre er meget sma.g.fuklt. 
,d,er •er no,g-et »iamer.i:kanstk4: over tiilen. 
Der •er 68 'Siddepl,ad,ser 10,g ialt Plads til 
godt 100 Personer. Vognens Vægit -er 25 
To'l1! , hvoraf »Lokomotivet« Yej r 11,5 
Tons. .Ha tigiheden ikan ,bringes ,op ti 1 ,0 
:kim i Timen. Vognen er for. ynet med 
el-eiktris,k Lys (Dynamo -og Batte-ri under 
Vo,gnen), Centr.alv:arnne og Nødlbremce. 
6æderne er beitrukne c111ed flettet ' p-an.s-k
•rør og lhar :bevæ,geli-g-t 'Ryglæn. ATisJmf
fe1ses,summen •er ca. 75 000 Kr. Alt i -::tlt 
;noget ,af - t tekni;sk Vidunder a;t ,stift-e Be
ikendiJskaib med, og ma;as:ke kan en ,saadan 
·Type, !J:ivor hvor g,rurnle Ven, Damprnasiki
nen, er tag-et .i Brug, fortrænge M-ot -Jren.

C. P.

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. Maj 1kan følgend•e lokomdidørere 
fejre 25 Aa.r,sdagen for dere An æHe•lse cm 
Lok'Oimotivanænd: 

C. C. Løvig Nielsen, Asger Ry.gsg,ade 16, o-g
J. H. Jen.sen, IQe,hlernschltc,gers-gade 62, Kø-be11-

havn B., iti,l1hørende Kh. Gb. Afdelirug. Begge 
J uihilarer er �endt ,som ,dygtige og ;p,aialide1ige 
b)akimobivmænd, 10g ds har [}eg.ge i ,de 1m for
løbne '25 Aar uMørt d·eres Gerning p·aa en ,saa-

C. C. Løvig Nielsen. /. /-I. Jensen. 

,lan :M:aa.de, at der •er Grund til ,at ,sige- dem 
'Ca- k herfor. Vi vil derfor J:Jringe ,de,m en Hil
;;en ,pa·a Dagen, de hai· været .gode Kammeraiter 
trofaste 10-verfor deres Organisation {J,g været
m,ed li. Arbejdet ,fJr at l.J.æv-e Lokomotivmæn
denes Ansee•l e ,gennem ,deres da,gl:ig-e Færden. 
Til Lykke med Mærkedagen cig Held og Lyikke 
i den k,olillmende Tå.,d. 

C. P. Andersen. 

C. P. Andersen, Gi.s.selørevej 16, Kalun,d
bmg ,begynd.te l).Jaa Væ1�, tedet ·i iK,h. ,og an-
aittes å. Kib., kom i 1'9114 tj[ Næ .som Rarnger

før,er 10g .kio1ID iti1hage til K:b. ,s.om Fører de:n 
I.. J:uli H!Hi. - Ander en ·er en god Organ.i
•ations,fælle 10-g <tillige •en amvitti,ghedsfu:ld Lo
komotri.'Vlil.arud, �:ug•eS'Ollil han ved I in ; tøite og 
roli,g,e F.ær-d, har v'Llnde-t s:ig mange Venner, 
lw,orfur Held •c,g Lykl'.,e øns·kes ,ham f].Jia:a •hans 
J u bilæum.sdag. 

J. N. 

FERIE- og REKREATIONSHJEMMET 

iUclvalget retlede i nærværernd-e Blad Nr. 6 
en Hmwen,de.J -e iti-1 M-e-dLemm rne ibl. •a. om sna
rest at ,in,dsende ·Bestilling foa: sa.a •vidt iQp,ho1d
øn:s!k,e,de,s iomikr:.inig. 16. Maj. De1m-e Henstri.lfin,g 
or ti-l Da-to, ,e,:Herk,::i.mrnet a.f et )fodle-m, •si,ger og 

... . 
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kr.iver el }[edlem, anen Hen.-iglen rne,d I-Jen
vendeb,en var jo den, al Be-tillin,rr rne kunde 
gi·ve Udv,al,get en Vejledning ,c,m T:d ,punktet for 
Aabningen. Da denne ene Be tiHing ikke i aa 
Hen eende g.iver nogen ærlig 0plrnjng, kal 
1111an -paany ,hen,stille, al Be,,Wling uopholdelig 
Jnd nde . 

Del har Yærert Lil 0verv jel inden for d-
valgct MuLi,g·heden a,f at sa:tl·e Pen ion.,pl'i
en ned, men man har ikke lur,d t rnv j Aar 

a,t foretage dette kridt, men man nærer da 
ogsaa de11 .Overhevj rung, at Feriehjemmet Gæ-

ler v.i•l ,f,,:irstaa, at del for Tiden er 1udelukkct 
at kr�de til Ned a:Hcl e af Prisen. Paa den 
anden ide :PaaitænJrn ,det for. ·a,a :idt Forhol
dene 1maatte .tillad de.t, ,at for,l:edre Forplej
ningen. 

D l har ,været Udvalg b O,pgave ait søg,e tiJ
vejebra.gt Balanoe ,pa,a, Regn kabe,t, deLte er end
nu i,kke lykikedes, men d· ·be øgende paa Hjem
met. ville, ved at •eftenk,omme dvalgets Hcn-
,t,i,!Ling cm at in,d±Jetale Dr,ik.ke•penge -amhd1,g 

med ,a,t Regni·ngen :betales, kunne �J'idra,ge til 
FOTtbedring af Hjemmet Økonomi, idet der 
d1erved viMe , kabes Mulig,hed for Besparels 
iPaa Lønningerne til Fol1k h'oM. Man ,sk,a,l der
for henstille, at .sa,a, mange soon muligt aruveu
der denne Fremg.anig ma,a,de, hvorved der !ka
lbes M11li,g,hoo for en nime-li,g udel'irug blandt 
P er.s·on:alet. 

'Di.den er jnde fur dem, der ønsker alt sikre 
ig Ferie,::;i:ihoLd 1paa Hjeunme,t til a,t ind.sende 

B tillin,g :vaa Ophold, c,g det .hen tilles, at krj
ve BestilLingis edlen ,paa en saia krlar og le'tfor
taaelig �faade, a,t der ing.e11 Fejltaigelse er 

mulig. 
Det gaar j·o maa,t m d Tegning al Andele, 

det er liige·som der er hl tand, men ,for alle 
Lokicmoti·vmænd, om har være't ipaa Hje=e.t, 
er det e,t stadå,g Øu.slke ,pa;any a,t 'kiOIIIlffie derLl�, 
fal de her1ige Om�ve�er, det dejhge Vand -
men samtidig ønsker de, at d'e't maa .gaa op 
for flere ,og flere, at Hjemmet .bør yderligeTe 
betry,g1ges, det maa kon oJJderes, og :ait vi alle 
ma,a være ,med i dette ,giode, .helseb:rti.111ger1.1de 
F•oretaigende. 

Der.fur ·,ger ,:i: Tegn en Andel, tor eller 
·li1'1e og gør det snart. 

FERIEOPHOLD PAA KNUDSHOVED 

Generaldirektoratel har for nylig forha,ndlel med 
Banegaard restauratøren i Nyborg, Hr. Alf. Niel

sen, om Drjften af Stat banerne Ferie- og Rekre
ation hjem paa Knudshoved i den kommende Som
meT, og Bekendtgørelse i Meddele! er Ira General
direktoratet desa:ngaaende kan derfor ventes at 
ville fremkomme med det allerførste. 
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Den Prisned ættelse, som er in.dtraadt iden i 
rjor, vil ogsaa k:imme til at vi e sig paa Knud -
hov d til ommer, dels derved, al Pensionsprisen, 
som i Fjol' var 4 Kr. for Vok n og 3 Rr. lor Børn 
under 12 Aar, i Aar vil blive henholdsvis 3 Kr. 70 
Øre og 2 Kr. 75 Øre, dels ved at <Forplejningen 
suppl res med cl Æg til Morgenmaaltitlet. Sid t
m vnte F rbedring har været ønsket fra en Del 
Gæsters Side, og da det ti!Jige var øn keligt at læg
ge Middagen et Kvarter enere (fremtidig Kl. 123/

4), 
for at Restauratøren kunde naa at komme ud til 
Hj mmet efter 'Middagstogene Afgang, faldt del 
naturligt al søge delte Øn ke imødekommet. 

I øvrio-t . ker der ingen Forandringer i Pro
grammel for i ommer. 

æ. onen begynder den 15. Juni og luller med 
Udgangen af August, medmindre tler j Tide ,meld�r 
ig el nogenlunde stort Antal Gæster til eptember, 

i hvilket Tilfælde Statsbanerne er beredt til at ud
skyde Lukkedagen til 15. September. •Forsøget m'c'd 
at lukke op ved Pinsetid i ,Fjor vandt ikke Til
�lutning, idet Gæ terne Iørst begyndte al komme den 
10. Juni, og derfor har man nu i Aar valgt at 
bygge paa de foreliggende Erfaringer, og det maa 
saa med Tiden vise sig, om ikke Til lutningen ef
lerhaanden bliver saa stor, at Sæ onen bør søges 
forlænget. I selve Skoleferien er Tilslutningen saa 
stor, at der i Fjor i Juli maalle meldes optaget 
(00 Personer foruden Smaabørn), aaledes at
enkelte Familier ikke fik Plads, og for at ilest mu
ligt kan faa Gavn og Glæde af Killud hoved, hen
sti.lier vi til de .Forældre, om ikke har skolesø
gende Børn, om muligt al lægge deres Ferieop
hold paa Knud hoved før eller efter koleferien.

f aar vi hertil føjer, at Generaldirektoratet og 
Di lriktet saavel som Fælle udvalget i Aar vil læg
ge Ord·ningen i Hænderne paa de samme Perso
,ner, om i de foregaae.nde Aar løste Opgaven med 
Held og til Gæsternes Tilfredshed, saa tror vi at 
give vore :Medlemmer •et godt Raad, naar vi siger: 

Rejs til Knudshoved i Sommer!

Der er sundt og godt - Storebælts friske Strøm 
udenfor Døren, Skoven aige i Nærheden, udmærket 
Udgang p,unkt for Spad ere- eller Cykleture, kun 
4 ,km fra Nyborg. Gode Beboelsesforhold og god 
Forplejning til smaa ,Penge. 

Del er da virkeligt et godt :.I'ilbud. 

En Storstads Lokaltrafik. 

Paa Berlins Bybane, Ringbane og · ærtrafik
baner samt paa porvogns- og Omnibuslinier er .i 
Aaret 1925 befordret ialt 1442,6 Million Personer. 
Heraf falder de 7�,3 Million, eller 53,6 pOt. ai 
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'DANSKfQKOMOTIVliDENDE 
det samlede Passagerantal, paa porvog.nslinierne. 
Da Berlin har ca. 4 Millioner Indbyggere, har alt

,saa hver af disse gennemsn.itligt foretaget 360 »Rej

ser« i 1925. 

I. T. F.
, . ' . -- ..

. -�-\.
��-� ·--' ::..:�· ....,., oJI .-..- - . ..-. ' ___ , __ _ 

Philadelphia Electric Co. 

benyHer en særlig :Maade Lil Oplagring af Kul for 
at forebygge Selvantændelse og u.ndgaa Tab ved 
Lagring u,nder Vand. 

Paa et fasttromlet Underlag af Aske eller tør 
Jord anbringes først el Lag Kul p•aa ca. 1 ro, som 
jævnes og tromles meget fasL Næste Lag lægges 
paa ,og trorrules og saaledes fortsættes, idet der med 
passende Mellemrum indlægges Termometerrør. 

Kullene, der normalt vejer 700-800 kg pr. m3, 

skal paa denne Maade kl!'nne {romles sa.mmen til 
en fuldstændig k-0mpa,kt Masse, der vejer 1000 kg 
pr. m3• 

elskabet har paa denne Maade, hovedsagelig 
som Sikkerhed mod Strejker, underti,den haft ind
til 225 000 Tons Kl.lll lagret i over � Aar uden rin-
geste Vanskelighed. (T. f. M.) 

Eenmandsbetjente Lokomotiver. 

Medens man herhjemme har arbejdet for en 
fornuftig og retfærdig Betjening af Rangermaski
nerne bestræber Baneledelser i andre .Lande sig 
for at affolke Toglokomotiver. I internationalt 
Transportarbejder F-0rJmn,d,s Meddelelser ,ser vi ,saa
ledes, at der for nylig h,ar været ført Forhandling 
mellem Administration og Organisation i Svejts an
gaaende Indførelse af Eenmandsbetjen.ing paa de 
.store elektriske 1L-Okomotiver. Baneledelsens Repræ
sentanter foreslog, at disse Lokomotiver under 
Fremførelse af Persontog, Godstog sa.mt Hurtig
godstog kun skulde betjenes af en Mand. Man 
henviste til forskellige lig,nende Tilfælde i Udlan
det. 

Organisationer,nes Repræsentanter kunde ikke 
tlitræde Administrationens Forslag, og der aftaltes 
et nyt For,handlingsmøde i Maj Ma,a,ned. 

Som et passende Appendix lil ovenstaa:ende skal 
vi aflrykike et for faa Dage .siden i Dagspressen 
omtalt Toguheld: 

ET TOG UDEN FØRER. 

Uhyggelig Hændelse paa en tyrolsk Bjergbane. 

Paa MillenwaMlbanen, der er ikendt af alle 'Du
rister, der har rejst i Tyrol, er der i F-0rmiddags 
hændt en i sin Art enestaaende Togulykke. Et 
Tog misledede i fuld Fart Lokomotivføreren og fort
satte Farten uden Fører. 

Ulykken skete paa østrigsk Grund mellem Ehr
wal-d og Griasen, den første bayerske Grænsestation. 
De ,eleMriske T-0g har !kun een Funktionærer om 
Bord, denne bøjede sig under Farten ud af Vin
duet, blev grebet af Svimmellied og styrede hoved-

95 

kuls ned, hvor han blev liggende livløs ved Siden 
af ikinnerne. Toget fortsatte med en Fart af 100 
km i Timen, og da det var ned ad Bakke, blev 
Farten efterhaanden stærkere og stærkere. 

Ved den stærke Slingring i Kurverne blev P,a:s

,sagererne ,opmærk•somme paa, at der var noget 
galt, og der opstod P-a.nik i To.gel. Endelig trak en 
af Passagererne i Nødbremsen, o,g Toget standsede 
men saa brait, al det hoppede af Sporet. Et Par 
af Vog,nene styrtede 111ed ad en fire Meter høj 

krænl, men trods det uhyggelige Syn, Ulykkes
tedet i Øjeblikket frembød, var Kataistrofen dog 

mindre, end der i første Øjeblik var Grund til at 
tro. 6 Personer har dog paadraget sig alvorlige 
K\æstel er. 

TAK 

Min bedste Talk til Dansk •Lokomotivmand•s For
ening og Kolleger for udvist Opmærksomhed ved 
mil 25 aarige Jubilæu,m ,som Lokomotivmand. 

A. Bendixen.

Godsbanegaardens Lokomotivfyr,bødere bedes 
herved modtage vor hjerteligste T-aik for den store 
økonomiske Hjælp. 

Fhv. Lokml,b. S. Rasmussen og Hustru. 

Hjer,telig Tak for Opmærk,somheden ved mit 
Jubilæll!Il. 

L. K. Johansen, Sønderbor,g.

En hjertelig Tak for udvist Opmærk,somhed ved 
mit 25 Aars .Jubilæum. 

V. 0. Hansen, Gb .

Min ,hjertelig,ste Tak for venlig Opmærksomhed 
ved mil Jubilæum. 

R. J. J. Rasmussen, Nybor,g. 

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed paa 
25 Aarsdagen. Særlig en Tak til Lokomotivper
sonalet ,paa Østerbro .for de smukke Gaver. 

E. E. Andersen. 

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed paa 
min J ubilæll!Il.sdag. 

H. J. V. Hansen, Gb. 

Hjert.elig Tak for al udvi,st Opmærksomhed og 
for de gode Ø111sker, der sendtes mig pa,a min J,u
hilæu.msdag. 

B. T. Petersen. 

Hjertelig Tak for udvist ,Opmær,ksomhed ved 
mit Jubilæum. 

0. Koue.

Hjertelig Ta'k f.or al venlig Opmærksomhed ved 
mit Jubilæum. 

N. P. Nielsen, Korsør. 
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Min bed Le ,Ta!k for den -store Opmærksomhc.d 

paa mirt J 11bhlæumsd.ag. 
N. C. Nielsen, Ros.kilde.

I A,nledning af mil 25· Aars Jubilæum udtales 
rnin hjerleligst·e Tak for Organ.isalionens Ly,kønsk
ni-11g, tiJ Jubilæumska,s-sen saml Lil Afdelingerne paa 
Falster .for ,den . m-ttkke Gave, og aille de ·gode U<I.
LaJlelser ved J<�rnkosten og al venlig Opmær,k•sorohed 
i .Dagens Anledning. Særlig Ta,k Lil d'Hr. Afde
lingsformæncl for •del -smukke An-a11gemer1t og Op
pyn-Lning paa ,Dannebrog«. Tak for del gode Sam
a1 bejde. 

0. P. Olsen, Ged er.

Hjertelig 'Paik .for udvist Venlighed ved mit J11-
bilæu111. 

7'h. Ohms, Aarb11s. 

Modtag min bed-ste Tak fol' Ovmærksomhed ved 
mit Ju,bilæum. 

Georg Miiller, G.b. 

Hjertelig Tak til alle, ·næi.· og Ijem, for -den store
Opmærksomlied ved unil 25 Aars J ubHæu-m,

. 
som 

bidrog til al Dagen Jor mig og mine blev en Fesl-dag . 
. P. Kjær, A1·. H. 

SJÆLLAND-FALSTERSKE BIBLIOTEK. 

P.Ia,dse11 om ,Biblio'lekar vil være a,( !besætte fra 
.J. .Juni d. A. med en l.Jiibliolek6kendit. M-an<l. ,L011-
•11ing .Lt200 :Kr. a<trlig. Ansøgnin.g indsendes til Bi
tbliotok&bestyrelsert - Adresse: lsted,ga<le 3, 1.
Køben,hav,n B. - i-11de11 don 20. AprjJ.

Bestyrelsen. 

BERETNING FRA STATSBANEPERSONALETS 

U-1.:.YKKESFORSIKRING FOR FORSIKRINGS-

• . AARET 1924-25

Ved .Forelæggelse af Beretningen for forrige For
' ,.sikring a:ar.henslocl L ag u.afgjort. 

t Forsi.krin.g-saiarct. .tra 1. n,cember -1924 li•l �O.

. ,Novembell 19.25 blev 1-11uneldl 21 Tilfælde -af Tilska-
• lekom. Ler, hvoraf 1 ,bOJ.·Lfaldt, for<li .Tilskadekom
sten ikke medJørte Uarbejclsdyglig,hocl. I 2 Tilfæl
rle medførte Ulyk-keslilfældel Døden; i <let ene Til
fælde ,ble� en Stali()II1osfonitander ,kør,t over af et
T,og; i del andel Til -fælde hav-de en Traf:iik.i1lspektør

tru!, oo- da den tilskadekomne første Gang var oven 
enge, indtra.-1,clt•e Døden som ,Følge af en ved Ope

rnt ionen [or.aarsaget Blodpr,op_ I 1 Sag •blev der 
tilkcncll en Lokomotivfører n J.nva]jditet rstatning 
paa .20 pCt. for J<�ølgerne af en Konlu-sion af Skul
deren, og l 7 Sager er ,blevet afgjort med D agser
st,�t11 i11g, rnodon-s l Sag -henslaar uafgjort. 

Mecl-lemstallet, som den .I. Decli!mb�r _1004 ,v,flr 
(i()!�, va1· ved Forsi1kri11gsaarels U-dga,ng 5 6, og 
Foriskri.ngssummen er i s�wnme Tid ·rum -sunkel 
fra .I 739000 til J 722000 Kr. eLJer omlrpnl '.lrunme 
Større! e som for, 2 Aar sidon. Tilbagegang�n i 
Med-le.msLal skyldes, al der i de , enern Aar ikke har 
værel Tilgan,g Lil Ela:ten. 

For ,J?or ikringsaarct •1003-24- er der ud-betalt 
roreningo11 Bonus med Kr. 551.,419 Øre. 

De i Aarnts Løb 11frjorte Sager givor ikke An
lc-rl11i-ng Lil ,sæ1,Jig Onihulr; de er alle afviklede til 
rnrr11i11ge11s 'l'il.fredshed. 

Lohomotivf ører 1.redsen:

, Slagelse:· Kaissercrens Navn og Adr. reltes ·til: 
.J. Petersen, Hobberg.sg,a.dc 1.l 1. 

/ Jcl11ævnelse fm 1.-4.-26: 

Lokoruotivmcsler Il M . .T. Si;irr11scn, Aarhus H., 
rfter A•n øg11in,g �f. Op. lag- til Loko111otivrnes1er I 
A1-1·r.h11s H. (kgl. UcLn.). 

1/clnævnelse frct 1.-5.-20: 
· · Lokomotivfører A. Grnverscn, yborg, efter An-

søgning .if. Op·slag til Lokomotivmc L r TT i Thisted 
(lllill. U(ln.).

Afgrmet vrcl Docle11: 

Loko1110Livførcr H. t:tark, ilra.nde, rlcn .13.---4. 
-,26. 

Nrtvneretlelse: 

Lofoino'livfyrbøder P. C. C. Sprogø, Vamdrup, 
1>a.adraget sig en Sene præn.gning _i Foden, hvilken .h.a.r don .27.-,3.-26 iaarl TillMlPlse lil al heclrlc
Skade·, rr1edJørle en m i•ncl i-c Operation paa et Hosp i- · Peter C',h t�sliam S.progø. 

Redaktion: Ve,terbrogade 98 a 1, Kjøbenbavn B. 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. U,613 

Udgaar 2 ,(ian�e mae.nedliJ!", 
J.llouementspriø: 6 Kr. aarlig. 

Te�•eø paa alle Pøtkoattrer 1 Skandii:aviea. _ 

ÅDii,.ODC4"-Eipediti_on 

Ny Vesterg'ade 73, 'København B. 
Telefon Central 146·13. 

Kontortid KJ. 10-•. 

Fred�ribberg Boglry.kkeri, Fal,koneralle 1 t. 
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