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SAMMENLIGNING 

MELLEM FORBRUGET I 

KØBENHAVNSKE FAMILIER 

MED EN AARSINDTÆGT AF 4-5000 KR. 

I 1916 OG I 1922 

Ved Povl Hejberg. 

De 2 For,bru,g,s,u111densøge1ser, om Sta
tistisk Departement !har foretaget i 1916 og 
i 1922, t.i.llader om end med noget Boovær 
at ,se, lhvorledoo Foribirl\l!�et s1Jill,ler s�g i de 
2 nævnte AaT, 1916 og 1922, i Indtægts- . 
klaisis-en 4-5 000 Kr•oner ii. kølbenlh.avn ke 
Familier. 

Ua,g,tet der kun er 6 Aar mellem de 2 
Aar, .har F,orsikydnå,n,gerne ipt8!a det øilmoo
misk,e Ormraade været ,saa vo-ldsomme i 
di,sae Aar, ,a;t man paa ,F,o·riha.and 1maa ven
te at træffe hetydelig·e Ændringer. 

Undersøgelserne, der ,s,pænder ,over et 
helt Aars F·or,brug, omfatller i 1916 22 Fa• 
milier og i 1922 10 F.ami-lier. 

For at v;i,se de soci:a)le Laig, ,s,om Un
der.sø.gel,serne omfatter, er i ned8'IlJStaaen
de Li,ste visit Husf,aderen,s Lirvs-stil1illlg i de 
10 første F,a,milier. 

Nr. 1916. 

1. Jernbaneassistent.
2. Kommnnelærer.
3. Postkontrolør.
4. Postekspedient. 
5. Toldassistent.
6. Jernbaneassistent.
7. Afdelingschef.
8. Toldassistent.
9. Postekspedient.

10. Overassistent. 

1922. 

Postbud. 
Snedkermester. 
Korre pondent. 
Mask in passer. 
Fyrbøder i Marinen. 
Snedkersvend. 
Filmsarbejder. 
Pens. Lærer. 
Overpakmester. 
Malersvend. 
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Det .freim,gaa,r ,tydeHgt af denne For,teg
nel,s,e, wt Repr entanterne rl'oT det legem
hge A11bejde er l,ang,t talrigere i 19,22 end 
i 1916, hvor Undensø,geLsen navnlig om
fattede '

l

'jene temandisfamilier. Ogeaa p,aa 
andre Pm1kter er der For.s1lml paa de 2 
Hæklrnr af F:rumilier. Dette fremg,aar af 
T,abel I, der V'iiser, hvorledes de gennem
sflli.tli"ge Indtægter fremkommer i de 2 A,ar. 

Ta b e l  I. 

'De 22 Familier 
!
De 10 Familier 

i 1916 i 1922 

i Gennemsnit i Gennemsnit 

Antal Personer i Familien 
- Forbrugsenheder

- Iadtægte,·.-

11-
Mandens Hovedfortjeneste, 

- Bifortjeneste ... I Hustrus og Børn Fortje-
11este ................. l 

Ind lægt af Logerende o. I. 
Modtaget Syge- eller anden 

Forsikring .... . . . . . .  . . 
Andre Indtægter ........ 

Indtægter ialt ... 
Udgifter ialt .... 

---

Aarets Indlæg-ter -'- Aarets 
Udgifter .............. 

3.4 3.8 

3.15 2.73 
-

Kr. Kr. 
2828 4258 

910 134 

343 55 

66 84 

19 1 

268 21 

4434 4553 

4328 4452 

106 101 

I 1922 er Fami-Herne ,lidt stør.re, men 
der er lidt færre En!heder .pr. Famihe end 
i 1916. I 1922 udgør Mandens Hovedfor .. 
tjeneste næs,t,en hele Indtægten, medens i· 
1916 han Bifor,tjeneste �Ui,ge l!Iled de øv
rige Fami1iemedlemmer1S Indtægter UJd
gjorde 1/a af den am1ede Indtægt. 

I begge A,ar l0ber Regn kaiberne 

• 
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'DANSK}QKOMOTIVliDENDE 

rundt med et gennemsn1tligt Oveir kud .a,f 
100 Kr,oner. 

I T,a;bel II er vist Udg.i'tternes Forde
liil!g paa de 9 ædv.anlige Hovedposter i de 
2 Aar, 1916 og 1922, ·o,g i Talbel III er vist 
d,en pr,ocen1Niise Fordell!inig af ,de samme 
Udgiftsposter. 

Det er naV'Illrig den ib.øjere Udg.ili ,til 
Føde, Va-rme og Ly s,amt bil Skatter, der 
kar.a,kteri,serer RegnsikaJberne for 1922 i 
Modsætnin:g til Jvegnska,berne for 1916. 

Pr. F,amilie er Udgif,ten til Føde ste
gen over 400 Kl··oner •elJer med ihenved 10 
pCt. af de amthge UdguJter (fra 31 ,ti.l 
40 pCt.). 

Det Fald, der ses pr. F.rurnill,ie fra 179 
Kr. i 1916 til 108 Kr. i 1922 i Ud,giften 1til 
Sprit, Tohaik og »Fortærinig ude«, ikyldes 
for de 32 Kroners Vedkommende, at de 
med en noget iku.nstlet Motivering i 1922 
er s,paltet fra »FoT,tæI'lin1g ude« o.g under 
Navnet .af »Fortærmg paa Arbejdsstedet« 
opfø.r,t under Hu.sets dgåifilier til Føde. 
Udgiften .til Klæder oig F,odtøj er gaaet 
omtrent 50 KJ:·. ned ,pr. FamHi •i de 6 Aar 
fra 1916 ,til 1922. 

Tabel 11. 
Oversigt over O dgif terne 

i Indtægtsklas en 2001-5000 Kr. 
i København i 1916 og i 1 9 2 2. 

1 916 

l!;' 
Antal Personer i Familien 3.4 8 
- En beder i Forbruget

af Fødevarer ..... 3.L5 3 

1. Fød e .............. - - -1
Kr. Kr. 

13 4 0  1769 
heraf Spr_it, Tob�k og

179 ,,Fortærmg ude .... 
2. Klæder og F Jd tøj ..... 526 470 
3. Bolig - - - • - ...... ·····I 575 517 

4. Bræn dsel og Bely ning 237 2 4 
5. Va k og Vedligeholdelse 294 206 
6. Fo rsikringer,Foreninger

o.1. samt U nclerv isning
ll 

353 257 
7. Skalter ............... 151 260 
8. Ad preclelser .......... 276 277 

9. !øvrigt ............... 576 418 
hmf .FcemmedHjælp"

I 

14 3. 
Porto, Telefon o. I. .... 3 6  

Udgifter ialt . . ......... 4328 445 8 
Udgift pr. Familiemedlem 1:273 1172 
Udgift pr. Enhed ........ 1 3 47 16 3 4  
Udgift til Føde pr. Enhed 425 61f8 
Udgifl til Føde, fraregnetlj

Sprit. Tobak og "For-1tæring ude" pr. Eubed 369 60 8 

1 08 

65 
31. 

Udgiften ti•l Boliger er sunlket godt 50 
Kr. fra 575 ,bil 517 Kr. Dette vil med an
dre Ord ISlig,e, ,at F,Mll'ilie:r:r10 i ,denne Ind
tægtskLa, e i 1922 1bor .daiaTligere end i 
1916, thi Huslejen er i disse 6 A,M' steget 
henved 50 pCt. 
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Det ,sikal dog 1b001ærlre , at en enke,lt 
Husleje (for en Fyl'lbøder i Marinen) i 
1922 ligger helt nede ,paa 84 Kr., medene 
de an,dre Huslejer ligger ifra 4-700 Kr. 

er man bort fr.a den,ne enkelte meget lave 
HUJ.Sleje, f.al,der den ,geTuI1ems'I111tli,ge Hus
leje ens ud i de 2 undersø,g1te Aar. 

Brændsel og .B-elynrui:ng lhar i 1922 ko
stet omtrent 50 Kr. mere enid ,i 1916. 

I aar den følgende Konto »F,0I1sikr in
ger, Foreniruger og ,lign. ,samt Undervi3-
nin:g« er falden fra 353 t ill 257 Kr. - ,alt
.saia omtrent 100 Kr. - ·skyldes det for 

tø11 te De.len, .wt , dg.idlten til Undervis
ning i 1922 er saa la,n,gt mindre enid å. 1916. 

om et Korio um ek,aJ anføres, at i 1922 
hEllr de 10 Fa.nri:lier oh-et !tilsammen 1200 
Kr. til Tidens ,stor•e Af,g'lld »Fo:risi!krin,g« 
og faaet udbetalt af Forsi1lmingsselsikaiber
ne 12 Kr. 

Tab el III. 
Udgifternes procentvise Fordeling 

i Indtægtsklassen 4-5000 Kr. 
i København i 1916 og i 1922. 

1. Fode ................ . 
2. Klæd er og Fodtøj .... . 
8. Bolig ............... , 
4. B rændsel og Belysning
5. Vask og Vedligeh ol delse
6. Fo rsikringer,Foreninger

31.0 
12.2 

· 1 3.3
5.5

6.8

39.7 
10.5 
11.6 

6.4 
4.6 

o.l.samtUnd ervi ning 8.2 5.8 
7. Skal ler ..... . . . . . . . . . 3.5 5.8 
8. Adspredelser. . . . . . . . . . 6.4 6.2 
9. !øvrigt ............... 

1 
__ 13_.3_---;- __ 9._4_ 

10 0.0 100.0 

kiatterne er steget !fra 151 Kr. rt:i.m 260 
K•r. - altsa,a med næsten 75 ·pGt., og heri 
er ,endda :ikke medr,egnet \Sit:iigirui.ngen i. de 
indirek,te Skiaibte1: ( F,orbrugsa,fgifte,rne paa 
f. illks. Sukiker, 8prit, Tobaik, Gas og Elek
tricitet) til Stait og Kommune.

Udgi,iterne ti1 Adspredelser (Bøger, 

1 

• 

1916 1922 
pCt. pCt. 
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A•viser, p,orvogn og andre Færd!Selsud
gifter, T at 1ibilletter o. . v.) er ufor.an
drede. Da der i 1922 tfaas langt mindre 
for Pengene 'Vil det i ReaJliteten ige 
stærkt ind krænkooe. 

Den meget brogede rdo-if;tspo. t » Iøv
rig-t«- er drev·et 150 Kr. n d i Løbet .af de 
6 ar, fra 576 Kr. itil 41 Kr. 

Det • r navnli()' drnift n til »Læge og 
M dicin« amt ti,] »tfremmed Hj lp«, der 
r fald t. Den før, te fr.a 76 til 44 Kr.. 

og den id. t,e ;fr.a 14.3 tH 65 KT. I 1922 
var d i' af de 10 Famili r kun en ( et Par 
m g t gamle Mennesker), der havde tør
r UdO'ift (61 Kr.) paa denne Post. I 
1916 havd HalVldelen ,af de undersøgte 22 
F.aimili r en Udgift af over 125 Kr. til
fremmed iHjælp.

Da .d!cif ;posterne 2. 5 og 6 under 
norma!le Fo•rlhold ru.:rrrmer en Del Opspa
r,in O' ved Forø.gelse af K·l der og af Bo
ha: e samt ved Ll.vsf.or ikrinrg betyder det 
her viste •ab olute eller T 1a,ti e Fald i Ud
!tlften, at F-amiliernes Evne itil .at :forøge 
der jordiske Gods er forringet. 

Med Hensyn ;til Forbru()'et 1a.f Fødeva
rer er der - ,paa de forhoJdsvli.s faa Punk
ter, hvor en ammenlligning er !I1lulig mel
lem de iforbr,ug.te Mængder - dilclre 1sket 
tørr-e For,slkydninlger. 

PT. Enlhed er Foribruget ,af Rug,brød 
lidt over 80 ikg raad-i O' medens Forbroget 
af Mel og Gryn er omtrent 30 ikg. 

Af 1Fedtstoffer ibrug rpr. Enhed i beg
ge Aair 29 kg og af S�ker omtrent 35 kig. 

Af ÆO' lbrug,tes i 1916 omtrent 100 
tyk-ker rpr. Enib.ed -m n i 1922 1/ a flere 

pr. Enhed. 
Foribruget ruf H'Vidtøl va•r i ibeg()'e Aar 

omtrent 40 Fla ker pr. Enlhed. 

CHEFSKIFTE 

I PERSONALAFDELINGEN 

Fra 1. Maj er hidtilvær nde hef 
for Per onalafdelingen, eneralsekretær 
Finn H oskiær udnævnt til Departements
chef i Ministeriet for offentlige Arbejder 
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og Kontorch f i amme Minist rium B. J(. 
Ølgaard r fra amme Dato udnævnt til 

hef for er nalafd ]ingen ved tatsba
nern . 

eneral ekretær H oskiær kom fra Mi
ni teriet for offentlige Arbejder til tat -
banern 1. ktober 1915 som Kontorchef 
for 1. Ekspeditionskontor. Ved daværen
de General ekretær F. li. Petersens Over
gang til Departementschef i tatsministe
riet 1. pril 1919 blev han udnævnt til 
General ekretær. 

Generalsekr tær H oskiær har saale
d i yv Aar været Chef for Personal
afclelingen, og dis e 7 Aar har bl. a. som 
Følge af Tjene temandslovens Gennemfø
re! e 1919 og enere af Sparekommissio
n rn følgende Forandringer været ar, 
i h ilke mange igtige Afgørelser er ble
,--t truffet ofte efter Forhandlinger med 

rgani ationerne. Paa mange Omraader 
har d r været gjort Brug af General ekre
tror Hoskiær Arbejde som Medlem af vig
ti O'e Udvalg og som Formand for bl. a. 

ldannel e kommis ionen, Eksamens-
kommi ionen og nu sid t som Formand 
for dval()'et angaaende dvidelse af 
F rhandling rett n m. m. 

• 
, 



'DANSK[QKOMOTIV1iDENDE 
Generalsekr tæren har i de forløbne 

Aar i de fgørel er, der er truffet, som 
vedr rer pecielt Lokomotivmændene, vi. t 
tor For taael e af de for kellige Forhokl. 

der har været fremme, lig om han altid 
har været hurtig og klar i sine Afgørelser. 

Der er for Lokomotivmændene g d 
-rund til at igc eneral ekr tæren 'l ak 

for d forløbn ar, i hvilke han om 
...,hef for P r onalafdelingen om For

mand for Uddannelse kommi ionen -paa 
mange Maader ved in klare For taael l' 

af Lokomotivm· ndene crning har væ
ret medvirkend til en god Lø ning af 

pørg maalene. 
Derfor sig r vi General ekretær Ho -

kiær Tak med n ket om Lykke og Hehl 
i den nye tilling. 

Afdeling chef B. K. Ølgaard, der til
traaclte tilling n den 1. Maj, er for Stat. -
baneper onalet en ret ukendt Mand. f
d Jing chefen har været an at i Mini t -
ri t for offentlige rb jder iden 1905 
før t om i t nt clercft r som F uld
mægtig amt om Kontorchef fra 22. 

eptember 1922. Gennem d nne Virk om
hed bar han paa for k llig Maade haft 
Føling med ernbanevæ n t ved tatcns 

Til. yn med Privatbanerne, m d Anlæg og 
Drift af private Jernbaner i Jylland O!?: 
paa Bornholm rn. m. 

Afdelingschefen er Formand for det 
nedsatte ·utomobiludvalg og for Kom
mis ionen angaaond Elektriiikation af 
"'langcrupbanen. 

NYE LOKOMOTIVTYPER 

om det vil ære de fle te dan ke Lo
komotivmænd bekendt arbejd der Ver
den over tærkt for at finde Lokomotiv
former f. Ek . Diesellokomotiv r, der gi
ver en v· entlig bedre økonomi k dnyt
tel e af Brænd let end de nu almindelige 
gæng o Lokomoti typer, og om farbare 

dvej i den Retning gengives n denfor et 
Par rtikler fra det østrig ke »Die Loko
moti,· « Mart 1926, hvoraf den ene om
handler dnyttel en af pildedampen fra 
et almindeligt Lok m tiv til Drift af 'rur
biner paa Tenderen, medens den anden 
omhandler et Lokomotiv med 60 kg/cm2 

Kedeltryk. 

I. 

1-B-2 Drivtender med Spildedampsturbiner.

I en interessant Artikel i Glæsers An
naler har Professor R. P. Wagner fra 
Zentralamt under øgt alle Muligheder for 
Turbinelokomotirnr, og derunder ogsaa 
o-ennemregnet Drivtenderen.

Han har tænkt ig den i F orbindel e 
m d d t formentligt bed te Højtryksdamp
lokomoti , de prøj i ke tat ban rs P 8, 
hvoraf der findes godt 4000 Ma kiner. Da 
pildedampen føre tilbage til Tenderen 

gennem et vidt Rør, maa det nødvendige 
Træk i Fyret be ørge af en Ventilator, 
der drive af en Modtryk turbine, hvi 

pild damp paa ædvanlig Maade 1 des til 
Fødevand forvarmeren. 

Den 5-ak ige Tcnd r har d n sædvan
lige Grundform, men er dog lavet noget 
længer end almindeligt for at skaffe 
Plad bag Kond n atoren. nder Kul-

100 

A 

\ 

V 

(l ) 

. \ 



'DANSK}QKOMOTIV1iDENDE 

ka en foran, der kan løftes op, ligger to 
Turbin r, der driver de to Kobbelak 1 r. 
Rammen er udf rtafStaal tøbegods. Driv
tenderen rummer lige aa meget Vand og 
Kul som de tidlig re 3-ak lede 'l'endere, 
men B holdningerne er nu tilstrækkelige 
til bet d lig tørre Køre trækninger. 
Dri tenderen forhøjer Lokomotivets Yde-
vne d rved, at den ud n Forøgels af 

Brændselsforbruget udnytter Spildedam
pen fra en tempelma kine, der bar naaet 
Grænsen for in Ydeevne. Den ellers dø
de Tendervægt udnyttes især under Igang
sætning om dhæsionsvægt, og man kan 
selvfølgelig for at opnaa kortvarig For
øgel e af Trækkraften ogsaa 1 de Kraft
damp direkt til Turbinerne. 

En betydelig Fordel ved denne Ma
skine er, at man føder Kedlen med Kon
densat, men elvfølgelig maa pildedam
pen fra ylinderen før t renses for Olie. 
Derefter gaar Dampen til en Omstyrings
kasse, hvi Drejeglider er aaledes for
bundet med tyringen, at den giver Damp 
enten til Forlæns- eller Baglænsturbinen. 
Endvidere er det nødvendigt at forsyne 
Drivtenderen med sæd van lig andkasse
anordning, Haand- og Trykluftbremse, 
Gasbelysning m. v. 

I England anvendte man for mange 
Aar tilbage Drivtender, men med Kraft
damp. 

Archibald turrock, Maskindirektør 
ved Great orthern, byggede fra 1863 ef
terhaanden 50 tk. -Lokomotiver med 
usædvanlig stor Kedel og to indvendige 
Cylindere paa Tenderen, 305 mm Diame
ter, 432 mm Slaglængde: som arbejdede 
paa den forkrøbbede Mellemaksel. Spil
dedampen opvarmede gennem Rørslanger 
Tendervandet. 

Lokomotiverne Trækkeevne steg o, er
ord ntljg, dog kun ved stor Anstr ng l�c 
af Kedlen, men de tore Reparation om
kostninger nødvendigo-jorde, at man att .i' 

gik tilbage til den ædv nlige Tendertype. 

II. 

2 C Stortrykslokomotiv. 

Paa Miinchener- dstillingen i 1925 saa 
man mod d tillingens lutning det læn
o-e ventede tortryk lokomotiv, hvi Frem
komst Direktør Hartmann ved chmidtskc 
Heissdampf-Ge li chaft i a sel, Wil
helm hohe, allerede havde anmeldt i 1921. 
Wilhelm chmidt ar ikke alene Fore
gangsmanden i overhedet Damp, men og-
aa den ban brydende For I er paa Høj

tryk dampen Omraade. Naturligt maatte 
det første tortryk lokomotiv fremkomm 
hos Henuch l & Sohn i a s 1, ligesom det 
før _te Lokomotiv med overhedet Damp 
fremkom der for godt 2 ar id n. De 
ty ke Rig baner vilde h Iler ikk denne 
Gang taa tilbage, men fr mmede ao-en 
ved Be tilling af mbygning af t 2 ' 
Trilling lokomotiv 10. D nne Maskine 
kan betegne om tortryk -Totryks-Lo
komoti\-. Den har to ad kilte Kedl r, der 
opvarmes fra en facile »Fyrkas e«. I en 
Langkedel af sædvanlig rt udvikles 
Damp af 14 kg/ m2, og denne Damp over
hedes og blande derefter med piledam
pen fra tortrykscylinderen for derefter 
at før s til de to udvendige ylindere. 
Den almindelige Fyrkasse er er tattet af 
et af flere ektioner bestaaende, hver for 
ig lukket Rør· ystem. Rørene er fyldt 

med d stilleret Vand. De gaar gennem 
den sømløst frem tillede Stortrykskedel 
for 60 kg/cm2 • Det tærkt overhedede 
V and cirkulerer i Rør ystemerne under et 
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Tryk paa 90 kg/cm2 og opvarmer derved 
·vandet i Stortrykskedlen. Ved Anvendel
rn af destilleret Vand til Varmeoverførsel
i Stortrykskedlen undgaar man Kedel
stensaflejring indeni Kedelrørene. Stor
tryksdampen bliver overhedet i en anden
Røgrørsoverheder i den almindelige 14
kg/crn2 Kedel til 450° , og derefter ledet til
den indvendige Stortrykscylinder (med

tempelgliderstyring), og her ekspanderer 
den fra 60 til 14 kg/cm2, hvorefter den i to 
Blandingskamre, som findes i Røgkamme
ret, blandes med den fra Langkedlen kom
mende overhedede Damp af samme Tryk, 
og derefter ekspanderer den i de to ud
vendige Cylindere fra 14 kg/cm2 til Atmos
færens Tryk. 

Lokomotivet kan altsaa med Hensyn 
til den almindelige 14 kg/cm2 Kedel beteg
nes som Trillinglokomotiv, med Hensyn 
til de ,60 kg/cm2 Kedel som Trecylinder
Høj- og »Lav«trykslokomotiv, idet der ved 
Lavtryk i denne Forbindelse forstaas 14 
kg/cm2

• Fødningen af Stortrykskedlen 
ker gennem en Damppumpe, der tager 

Vandet fra »Lav«trykskedlen, som altsaa 
er forvarmet til 197 °, og desuden med en 
Injektor fra Tenderen. Sikkerhedsventi
len paa Stortrykskedlen blæser af til Lav
trykskedlen. 

Lokomotivet havde før Ombygningen: 
Cylinderdiameter 3 X 500 mm. 

tempelslag 630 mm. 
Drivhjulsdiameter 19 0 mm. 

og har efter Ombygningen: 
tortrykscylinderdiameter 290 mm. 

»Lav«trykscylinderdiameter 2 X 500
mm. 

tempelslag 630 mm. 
Drivhjulsdiameter 1980 mm. 

Efter Udstillingens Lukning har Ma
kinen paabegyndt Prøvekørsler, men fra 

disse foreligger endnu ikke offentliggjorte 
Resultater. 

Efter Hartmann *) svarer til 60 kg/cm2 

Tryk en Temperatur paa ca. 400 ° Kraft
damp. Overhedningstemperaturen maa 
selvfølgelig være højere og skal ogsaa ha
ve været henimod 450 ° ved de første Fa
briksprøver. 

Ved Schmidts stationære Forsøgsma
skine paa 150 HK. ved 150 Omdr./Min. i 
Werningerode i Harz blev ved 57,5 kg/cm2 

Indgangstryk maalt en Damptemperatur 
paa 465° (overhedet). Dampforbruget var 
her gaaet ned til 2,56 kg pr. HK. Time, 
varende til 2065 kg cal. pr. HK. Time 

*) I Borsig-Zei,trung Nr. ilipi2,, 1925 -0pg-ives Tem
peraturen a d' mættet Da.lillp ved ,6Q k,g/arn2 til 274,5 °. 
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Ved de sædvanlige Damptryk af 15,5 kg/ 
cm� og 350 ° Overhedning kan man regne 

med 4 kg I' ampforbrug og 3000 kg cal. 
Den hidtil b dste Værdi var opnaaet med 
en W olsfk Høj- og Lavtryk ma kine med 

samme Damptryk (15,5 kg/cm2
), men 465" 

Overhedning, nemlig 3,3 kg Damp og 2670 
kg cal. pr. HK. Time. Østrigeren Lentz 

har imidlertid ved en ventilstyret Maskine 

opnaaet endnu bedre Værdier, idet han 
ved sædvanligt Kedeltryk af 15,5 kg/cm2, 
495 ° Overhedning, 0,08 kg/cm2 Modtryk, 

112 HK. og 150 Omdr./Min. opnaaede et 
Damforbrug paa 2,96 kg pr .. HK. Time, 

,::varende til et Varmeforbrug paa 2450 

Varmeenheder. Ved det dobbelte Damp
tryk 30,4 kg/cm2 steg Overhedningen til 

548 ° C., vel den højeste hidtil kendte Vær
di. Maskinens Ydelse androg 99 HK. ved 
15 Omdr./Min. og 0,115 kg/cm2 Modtryk. 

Dampforbruget 2,57 kg pr. HK. Time, sva
rende til 2186 Varmeenheder, nærmer sig 
saaledes allerede stærkt Dieselmotorens 

2000 Varmeenheder. Paa samme Maade vil 
man ved Stortrykslokomoti vet skønsmæs-

igt opnaa mindst 25-30 pCt. Kulbespa

relser i Sammenligning med de hidtil an
vendte Damplokomotiver. 

Som det af de to Artikler vil es, ar
bejdes der i Øjeblikket i Ty kland energisk 
paa at forbedre Damplokomotivernes Øko
nomi saaledes, at de paa virkningsfuld 

Maade kan optage Konkurrencen med Mo
torlokomotiverne, og selv om vi næppe 

h�rhjemme de første Aar kommer til at 
køre med Lokomotiver som de beskrevne, 

vil danske Lokomotivmænd sikkert med 
Interesse afvente di e nye Typers videre 
Udvikling i Praksis. 

Aarhus å April cl926. 

Mølgaa1·d, 
Maskiningeniør. 

ALKOHOL 06 AFHOLD 

A.t IC Weber, Kontorchef ved de svejtsiske 

Forbundsbaner. 

Ved Aarhundredskiftet begyndte i alle Eu
ropa Lande en Afholdsbevægelse blandt Jern
banepersonalet, tøttet af de Undersøgelser, som 
fremragende Videnskabsmænd havde foretaget 
over de skadelige Virkninger, Alkoholnydel en 
øver paa Menneskets Sjæl og Legeme. 

Viden kaben har ved Siden af at klarlæggP 
Aarsagerne til og Forteelserne under de spiri
lu udviklende Gæringsprocesser nøje paavisl 
det menne. kelige Legeme Reaktion overfor Al
kohol nydelse, og stadig mere og mere blegnede 
derved den imbus, der havde staaet om de 
pirituøse Drikke. Man ved nu, at den i allP 

di se Drikke indeholdte Alkohol ikke, som tid
ligere antaget, er noget særlig værdifuldt, men 
ene og alene et Udskillelsesprodukt fra Gæ
ring bakterierne, der oplø er det i Drue- og 
Frugtsaft indeholdte, overordentlig værdifulde 
Næringsstof: ukker. 

Man er nu ikke længere i Tvivl om, at Al
kohol er et Bedøvelsesmiddel som Æter, Cloro
form og lign., der paa Grund af dens kemiske 
Be kaffenhed er i tand til uden Vanskelighed 
at trænge ind i Hjerne- og Nervecellerne og 
saaledes i Menneskets højtudviklede Nervesy
stem at indvirke mere eller mindre forstyr
rende paa dettes normale Funktioner. Ja, un
der vis e Omstændigheder til helt at standse 
disse. Men for det menneskelige Legeme be
tyder erverne netop, hvad Telegraf- og Sig
nalledningerne betyder for J ernbanevæsenet, og 
man vil forstaa den Fare, der er til Stede, naar· 
dis e ikke virker fuldtud paalideligt. 

Videnskabelige For øg af forskellig Art har 
uigendriveligt bevist, at Mennesket under Paa
virkning af Alkohol arbejder u ikkert og upaa
lideligt, medens han dog ofte synes at spore 
en Lettelse ved Udførelsen af sit Arbejde. 

Denne fejlagtige Vurdering af Arbejdsevnen 
fremkalder let en falsk Følelse af Sikkerhed, 
hvorved Muligheden for Fejl bliver betydelig 
forøget. Hos Muskelarbejderen ytrer Alkoho
lens skadelige Virkninger om Træthedsfølelse 
(det menneskelige Legemes Sikkerhedsventil) 
fremkaldt ved Forstyrrelse af den regelmæssige 
Blodtilførsel til de forskellige Organer og det 
heraf følgende Varmetab, hvilket saa fejlagtigt 
udlægges saaledes, at »Alkoholen varmer«. Ved 
sin kadelige Indvirkning paa Synsnerven vil 
Alkoholen yderligere kunne forstyrre Hjernens 
Opfattelse af Farveindtryk m. v. 

Det er saaledes klart, at i en Virksomhed 
som Jernbanevæsen, hvor der stilles saa store 
Fordringer til Samvittighedsfuldhed, Omsigt 
og til hurtig Beslutningsevne, er en vidtgaaende 
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Ind krækning af Alkoholnydelsen af stør t B -
tydning, idet denne, omend ikk i vejt , �aa 
dog i Udlandet ofte bar foraar aget alvorhge 
Ulykker. Af denne Grund har .f. Ek . Jern
banestyre! erne i De forenede tater, længe før 
Alkoholforbudet blev Lov, forlangt total Af
holdenhed af Personalet. 

Alkoholen nedbryder endvidere Legemets 
Modstandskraft mod Tuberkulose og andre In
fektion ygdomme og er Aar agen til flere for-
kellige sygelige Til tande saa om Hjerte-, Ma

ve- Lev r- og ryrelidelser. Beretningerne fra 
Sy; kasserne paapeger ofte Alkoholen som Syg
domsaar ag, lige om det er fa tslaaet, at_ den 
Lela ter Budgettet for vore Baner Ten 10ns
ka e tærkt. 

Blandt Jernbanemænd gælder om en ufra
vigelig Pligt, at enhver, der bemærker den Fa
re selv om denne ikke netop truer ham selv, 
kal gøre alt, hvad _der staar i hans Magt for 

at afvende den, og begejstret af denne Tanke 
har i Aaret 1902 Afholdsmænd blandt am
færd elsmidlerne Personale sluttet sig sammen 
i en Forening, der nu tæller 1000 Medlem�er. 

Denne svejtsiske J ernbaneafholdsforenmg 
har først og fremmest paabegyndt Oplysning -
arbejdet ved Forbundsbanerne, hvilket ikke 
traks mødte udelt Til lutning . De mange, der 

endnu befandt ig i den Overtro, at Alkohol
nydelsen var til Gavn for Mennesket, at Snap
sen varmer, Vinen styrker, Øllet nærer o. s. v. 
viste ig tilbageholdende, men mange har siden 
da faaet en anden Opfattelse af pørgsmaalet, 
hvortil ikke mindst det af Afholdsforeningens 
Medlemmer givne Ek empel paa fuldstændig 
Afholdenhed fra alle spirituøse Drikke har bi
draget, et Eksempel, der har vist, at man u_d
mærket kan udholde lang og anstrængende TJe
neste uden Alkohol. Kun maa det beklages, at 
Antallet af Kolleger, der ved deres Ek empel 
vilde kunne modvirke Drikkeriet, ikke er større. 

kønt Antallet af voksne Afholdsfolk i Svejts 
allerede beløber sig til ca. 60 000, er den An
tagelse dog stadig tærkt udbredt, at Afholden
hed er en Tilstand af stadig Forsagelse, som 
ingen kan paatage sig uden efter. moden Be-
lutning, enten under Tryk af den bitre Nød

vendighed, for paa denne Maade at komme ud 
af en endnu værre Tilstand - Drikfældighed 
- eller som en Selvopofrelse for derigennem 
at redde andre fra Drukkenskab. 

Denne Antagelse er imidlertid ganske fejl
agtig; thi Følelsen af at maatte forsage, selv 
om denne maatte være til Stede i Begyndelsen, 
vil hurtig fortabe sig og erstattes af Bevidst
heden om, at man ha;: vundet i Livsmod og 
Liv glæde. 

(Fortsættes). 

FERIE- og REKREATIONSHJEMMET 

I Henhold til Meddele] er i nærværende 
Blad r. 6 og angaaende Feriehjemmet med
dele at dette vil være aabent fra og med 1 . 
Maj.' Man vil altsaa kunde faa Lejlighed til, 
m man øn ker delle, at tilbringe hn en paf\. 

, ort herlige Feriehjem. 
\ i benytter Lejligheden til at opfordi:e vore 

Medlemmer og deres Familier til at søge delle 
herlige Opholds led; hvem der ikke tidligere 
har opholdt sig her i den tidligere Del af 

ommeren kan heller ikke gøre sig Forestil
ling om den ydelse et Ophold kan bringe en
hver, Luften er ren, Havet lokkende, Stilheden 
og aturen storslaaet og endelig Gæsternes For
plejning den bed t mulige. 

dvalget og Økonomaen er i travl Virksom
hed med alle Forberedel er og vil gøre store 
An trænge] er for, at vore Gæster ligesom tid
ligere kan faa den størst mulige ytte af et 
Ophold; men Udvalget venter ogsaa, at vore 
Gæ ter vil gøre deres til, at alt kan blive det 
bed te; vi forventer Bestillingerne ind endt tid
lig t muligt til Kontoret, man vil da bedre 
kunde ordne Belægningen og derved undgaa 
ledigstaaende Dage. 

Endelig haaber Udvalget paa, at vore tid
ligere Gæster vil gøre et Arbejde blandt de af 
vore Medlemmer, om endnu ikke ved deres 
Tilslutning støtter os i vore Bestræbelser, for
tæl dem om de herlige Dage paa Feriehjem
met, sig dem, at de alle bør være med, de bør 
tegne deres Andel, lille eller tor, og de bør 
hu ke, at det samme Beløb, de indbetaler, vil 
blive dem tilbagebetalt igen. aar hertilkommer, 
at man kan indbetale sin Andel efter eget Øn-
ke med aadanne Beløb, som hver enkelt 

skønner at kunne overkomme dog mindst med 
2 Kr. maanedlig, aa maa alle kunde være med. 

Vi henleder atter Opmærksomheden paa, at 
Be tillingerne maa indeholde nøjagtige Oplys
ninger om Ankomst og Afrej etiderne, om Børn 
over 20 Aar (hjemmeværende) alt i Henhold 
til tidligere Meddelelser herom. 

G. 0. F. Lund.

MEDLEMSBLADET 

VED FLYTNING 

Det J1ænder ofte, at der tilgaar KoJ1loret Med

delel.se run, at Bladet ved ,Flytning er udeblevet, 

.idet del stadig gaar til den ga.mle Adresse, og at 
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'DANSK fQKOMOTIV li DEN DE 
Medlemmet, naar dette opdages, meddeler Kontoret 
dette, og ,samtidig anmoder om al faa de manglende 
Blade tilsendt - allsaa fordi 'Paagældende Med
lem har forsømt at anmelde Flytn:ing. 

Vi skal i den Anledning henstille t.il Medlem
merne <ved Ji lytning selv at anmelde denne ved 
Henvendelse t.il del lPosbhus, hvorfra de hidtil har 
modtaget Bladet, derved undgaas I tandsning i For
sendelsen og unødvendig Arbejde rpaa iKonloret og 
endelig wnødcvend,ige Portoudgifter. 

Hiisl, derfor at anmelde Flytning til Posthuset. 

Jernbane kontra Rutebil. 

I denne Konkurrence har et svensk Jer.nbane
selskaib beslut/let, at Bønder, som rejser til Bys for 
at sælge deres Varer paa Torvene, faar V,arerne 
gratis transporterede, naar de indskrives som Rej
segods. Antallet af rejsende iBønder er siden da 
steget betydeligt, og der tages ikke mere V,arer 
med i Kupeen. 

Elektrisk Nødbremse ved de svenske 

Ståtsbaner. 

I. T. F.

Sam ti dig med Elektrificeringen al Strækningen 
Stockholm-Gøteborg i,n,dføres 'ipaa Stationerne elek
Strømafbrydere, •saaledes ait Toget paa Stationernes 
Initiativ kan sLandses, hvor som helst de befinder 
sig pa,a Strækningen. 

I. T. F.

De Forenede Staters Jernbanefunktionærer 

har stillet Krav om en gennemsnitlig J,ø.nf.orhøjel.se 
for alle Grader paa 1 Dollar om Dagen, hvorved 
[,oonen igen bringes paa Højde med, hvad den var 
j 1920. LFor Jernbæneselskaberne vil dette betyde 
en Merudgift af 500 Mill. Dollars aarlig. Men de 
kan bære det, og de ameriikanske Jerinbanefolk er 
ikke Folk, som vil st,aa paa Sulteløn. 

Verdens største Vandturbiner 

findes nu ved Niagarafaldenes Kraftværk. En Tur
bine er allerede i Drift, og en under 1Bygning; og 

,hver af dem yder 70 000 HK. Det er Spirallurbi
ner med lodrette Aksler, og af saa kæmpemæssige 
Dimensioner, at deres ,bevægende Dele vejer henved 
en halv Million krg. Tilløbsrøret -har en Lysning 
paa ca. lo m og en samlet •Længde af 1,5 km. 

Turbinerine, der er bygget efter de allernyeste 
Principper for IJ'il- og Afløb, !bruger ,kun halvt saa 
meget V-and pr. E. H. K., som Værkets store Tur
biner, og arbejder med en mekanisk Virkningsgrad 

paa 93 pOt. og V æclcet disponerer med de nye Tur
biner over ialt 500 000 HK. 

Hvor stor en nationalø'konomis.k Betydning et 
saadant Kraftværk har, fremgaru- af, at der til 
Frembringelse af blot 70 000 HK., ved Hjælp al et 
højmoderine Dampanlæg, medgaar rundt regnet en 
halv Million Tons Kul pr. Driftsaar. 

T.f.M.

DØDSFALD 

Den 13. April algik Lokomotivfører IH:. Staack, 
Brande pludselig ved Døden ramt a,f et iHjerte
slag. Staaok ,var lige begyndt ait gøre Tjeneste 
efter ca. 6 Ugers Syg,dom, og var just kommen 
hjem Ira Tjenes-te ca.. 4 Tomer for Døden indhen
tede luum. S. var en kendt Personlig'hed inden ifor 
D. L. F.s Rækker, var en aldrig s-vigtende Mand

ved Møderne og deltog altid med stor Interesse
Organisationens Arbejde. 

Ære være ha11S Minde. 
M. R.

TAK 

Alle, som glædede mig 'ipaa min ,Jubilæumsdag, 
bedes mootage min hjer,teligsle Tak.. 

Marius Hansen, !Fredericia. 

IHjertelig Ta,k for udvist Opmærkisomhed ved 
måt Jubilæum. 

A. V. Lynuuaard, Aarhus.

Min bedste ITak for Opmærksomheden ,ved mit 
40 Aars Jubilæum. 

I. S. Jensen, Aalborg.

RjeDteLig Tak til alle, der viste os 'Venlig Del
tagelse ved vor kære Mand og !Faders Død og 
Begravelse. 

Rasmine Staaok ou Børnene. 

SYGEKASSEN 

Jernbanelæge, Frk. 'H. Reinhard er bortrejs,t fra 
den 23. Maj til 4.-6. Juli d. A., ·hen,dea (Praksis 
i nævnte '.Didsrnm varetages aif Læge, Fru Helga 

Meisen, Gothersgade 139, -Telii Byen 6211. 
Kol1Sultaitio11Stid: 12¼-1¼ samt Fredag 6-7. 

Rgn:LSETI:�
AoRE35Et:�

Lolcomotivførerkredsen. 

Fredericia: Kassereren og Repræsentantens Adr. 
relles bil: Villa ,Nora•, Fælledvej. 
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 
Lokomotivfyrbøderkredsen. 

Korsør: Formandens Navn og Adr. rettes til: 
K. Albeck, Kii:hlersvej Hl, 1.

Repræsent,antens Adr. rettes til C. Ørheok-Han
en, Hrulskov Tværvej 3, 1. S. 

Næstved: Repræse11tanlens .Navn og Adr. rolles 
til: ,�. Petersen, GodtbaaJbs Alle 23. 

Udnævnelse fra 1.-4.-26: 

E1iternæv,nte Lokomativifyr·bøclere er fra d€n 1. 
April cl. A. al regne 1Jclnævnte til LokomoLivJ'ørerc 
(min. Udn.) med Tjeneste oom ud for hver enkelt 
an:ført, nemlig: 0. Koruild, Aarhus H.-Va,mdrup, 
N. P. Andersen, F i:eclericia-Fredericia, ,J. 1Søren
sen, Aarlms H.-Vaimdru1p, K. V. Ahra,hamsen, 
Aarhus H.-Skjern, A. Rasmu sen, ,Odense (Ran
ger<fører)--,Oclense, iP. K. Pedersen, .Aarhus H.
Vrumclru-p, J. Rasm11.1ssen, Nyborg-Vamdrup, S. C. 
Andersen, Aalborg-Aal1borg, C. M. Løvaa, Aalborg 
-Aalborg, W. M. T,horsen, Nyiborg-Assens, C. M.
Wenc1t, Fredericia-Fredericia, N. P. S<kon, Skive 
(Rarnger:fører}---V,iborg, N. Nielsen, !Kjøbenhavns 
Godsbanegaard-Kjøbenhavns Gocl,sbanegaard, T. J. 
S1kellved, Fred•eri!kshavn---1Frederiikshavn, P. Jen
sen, Aaulms H.---/Langaa, C. C. E. -L. Lennø, Aal
borg-,Aal,borg, iH. P. Jensen, Kalund•bor,g----ili.alund
borg, C. T: "Danielsen, Frede1'icia---1Fredericia, A. J. 
Borg, K'bh'Vns Godsbg.-Orehoved, V .. E. J•ohansen, 
Khhvns 'Godsbg.--,Gedser, S. P. Jensen, Fredericia 
-Fredericia, M. F. Andersen, Kbbvns Godsbg
Gedser, IF. P. F. Lar,sen, N ykøhing ,F (Rangeriførel')
---1Brande, H. · N.· Pallese1\, Aarhus H.--,Herning,
J. N. Smidit, Odense (Rangerfører--iBrande, ·P. S.
E. Millner, Kiblwns Godsbg.---Geclser, J . .S. E. Kuhn,
Kalund·borg---J<aJ.und'l1org, ,R. C. M. B.ojsen, Kol
ding (Rangei1fører)-,K,olding, E. C. Vic1strup, 'Næst
ved-Ore·hoved, J. G. Milne, Holbæk (Ranger.fører)
-<Holbæk, N. C. T,h,omsen, Randers-Randers, V.

T. 'l'homsen, Næstved-Masnoosund, H. B. Hansen,
Gedser-Gedser, H. -P. Pedersen, Fredericia-Fre
dericia, A . .tenler, Esbjerg----,E bjerg, G. Busse, Oden
se (Ra,ngerfører)----,Tønder, IK. M. Sørensen,. Oden
se (Rangerfør-er)---<Tønder, J. A. M. Nielsen, Kø
benhavns Godsbanegaard---<Brande, J. H. C. Jensen,
Aarhus H.-Struer, K. J. G. Søren.sen, Vjborg-Vi
borg, K. tM. Sørensen, Randers-,Ra,nders, A. An
der,sen, Aarihus H.-,S.kjern, C. A. Sørensen, Sorø
-Tøn•der, K. V. Jakobsen, Aalborg-,l!jørrjng, G.
P. C. Nielsen, Kø-beUJhavns Godsbanegaard-Bran
de, T. V. Johansen, Køben,havns God.sbanegaard--
Struer, JI. J. V. Hansen, Korsør--,Korsør, L. K
Mar,k.vardsen, Hillerød (Rangerifører)--,Hillerød, N.
M. Hammer, Roskilde-Gedser, o: Jensen, Aalborg
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-illerniog, N. C. F. J. Peder.sen, Aarhus ø.�Lun
derskov, A. C. V. Andersen, Randers-illobro (med
Funktion ,som DepoLforstander), H. V. Laursen,
Hjørring (Ranger,fører)---<Hjørring, N. M. Frede
riksen, Aalborg-Thisted, P. J. Olsen, Kolding
(Rangerfører)�Kolding, H. Kaster, Øslertro
Østerlbro, F. C. Rasmussen, Odense (Ran,ger:fører)
-Es·bjerg, ·P. C. S,pr,ogø, Va,mdrup-,Vamdru-p, C.
0. Rasmoosen, Tinglev---.'finglev, A. K. J. T. J,ohn
sen, Aarhus H.�Skjern, H. P. Danielsen, Nyborg
-,Esbjerg, 1P. H. T. Pedersen, tMasnedsund-Mas
n-edsund, N. "M. Eriksen, .Horsens · (Rangedør·er)
Horsens, V. C. Høyer, Langaa-,Langaa, N. M. Ma,d
sen, I yikøbing F. (Ranrrel'fører)-JNy,købing F., K. 
Knud en, Aalestr-up-Glyngøre, A. Hansen, Oden
se (Rangedører)-Tøndel', H . .Søgaard, Aarhus H. 
-Tønder, A. E. Gus,ta.fsen, Korsør-Tinglev, J. C. T.
.H.i·ngsted, Aal-borg-Bi:amle, A. A. 11bøgersen, Vejle
H. (Rangeriører)-Vejle H., J. M. ·s. Sørensen,
Slagelse--<.Løgumklos,ter, J. E. Bredabl, Københavns
Godsbanegaa1·d--GrJ-ndsted (med lE tmktion som De
po,W:or,slander), L. P. Conradsen, Hjørring--Mjør
ring (med Funktion som Depotfor,stander).

Ji'orflyttetse ef.ter Ansøgning. fra 1-5-26: 

Eilitem1ævnte Lokomoliviførere er fra 1. Maj d. A 
al regne ef.ter Ansøgrung for(lyt,tel som ud for hve1· 
enkelt anført, nemlig: .I:'. J. NJelsen, Masnedsund 
----1Kbbvns Gods:bg., P. H. N. Peder.sen, Lunderskov 
-Kbh'Vns .Godsbg., J. M .. Junge, 1Langaa_JKbhvns
God, •bg., C. S. N. Sandberg, Esbjerg----ili.Qh_vn.s _,
Goc1sbg., H. H ... Han en, Kalundborg----lli.bhvns
Godsbg., C. S. Chr,i�ten en, Esbjerg'.-'1Cbhv(is
God.sbg., H. J. L. Rosled, Geclser-ili.bhv11s 
Godsbg., A. R. Feddersen, E ·bjerg-J(1bhvns Godsbg., 
L. J:'. C. GeUert, Masnedsund--,Khhvns Godsbg., H.
I . .K. •Henr,i,ksen, Fredericia----,l{1blwns Godsbg., L. C. 
Jensen, Orehoved-Østerbro, P. Christensen, Gedser 
-II yikøhing F., H. A. Simonsen, Gedser-Næstved, 
J. A. J. H. Jak.obse-11, Løgumkloster---<NæsLved, 0. 
Kal'lsen, Korsør-;.Slagel.·e, 1H. P. Slagelse .Rasmus
,se;t, Gjed·ser-Slagelse, A. D. Jø1·gensen, æønder:

Aalborg, J. Hansen, •Fredcricia-,Aalborg, F. N. · He
gelLtud, Tønder_:_Aal,borg, M. Jensen, Brande-Aal
borg, S. B. A. IBlak, J,angaa-Randers, ,A. C. M. N. 
, ielsen, 'Hobro (D pol!forsl.)-Randers (med 0-phør 
a,[ L<'unktion som DopoLforstander), J. C. Jakobsen, 
Assens---{)clense, J. L. H. Grønuing, Vamdru.p
Odense, H. C. Hansen, Struer-Odense, J. E. Ja
kobs

1

en, S,kjern---'-Odense, K. K. Rasmussen, Skjern 
-Odense, E. Olsen, Aar,hus H.-,Aarhus Ø., A. Jen
sen, Tinglev (De-po\Jor.slander)-,Aarhus H:. (1111eci.
Ophør a,f Funktion so,m Dep,oLfor,stander), A. C. J.
Nielsen, Fredericia-,Aanlms H., J. C. HjorLhøj,
Vaimdr.up-,Aarhus H., G. E. J. RaarU1p, Hern,ing
Aa1'hl1s H., T. C. PeterseD,. Brande-,Aar.hus H, S.
M. Mikkelsen, Brande-,Aarhus H., L. Eriksen,
E;ors�r-Aarhus H., J. C. H. Kok, Fredericia-Aar
hus H., S .. P. Bjør.naa, Tønder-Aarhus H., R.
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