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SITUATIONEN 

D n , ituation, som Mi.ni teriet Mad
.. n-Mygdal efterhaanden har lrnbt fm 
'J jene l 'mændene, r af en aadan Be kaf
fen hed, at man ikke kan forundre sig over, 
at den temning, der raader blandt disse, 
ikke er Hegering •n venligsindet. 

Dette Ministel'ium begyndte straks ef
ter in Tiltrædelse med at afskaffe Vold
gift retten og Forhandlingsretten om tek
niske Sager, to Ting, der var gennemfør
te under Ministeriet Stauning, og som det 
som en Følge heraf formodentlig var Mi
nisteriet en Glæde at annullere. Da dette 
var vel gennemført, gik man videre paa 
Vejen og forelagde Forslaget til dsæt
telse af Lønningerne til et Beløb af ca. 2 
Millioner Kr. aarlig. Samtidig hermed 
bebudedes, at der var ca. �ooo Mand for 
mange ved Statsbanerne, hvilke det om 
en Følge heraf var nødvendigt at afske
dige. For at gøre dette muligt blev der 
sat en Del Menne ker i Gang m d at ud
arbejde Ændringer til 'J jenestetidsregler
ne. Af Forhancllingsprolokollen og af de 

Forslag til Ænclrin er, der har vær t op
trykt her i Bladet, er fodlemmerne be- . 
kendt dermed, lige om man er bekendt med 

den ret udførlige kriYel i amme n
lcdning, om Organi ation 11 har tilstillet 
Generaldirektoratet til R edegørel for sin 

tilling. 

D t r rn cl Hensyn til Administratio
nens Behandling af dette Spørgsmaal be
mærkelsesværdig at se de saakaldte ag-
1.yndiges Stilling til denne vi0tig Sag, der
forandres, naar det bemærke , at der fr,
Organisationens Repræsentanter Side g •
res opmærksom paa d n Mang 1 paa ag
kundskab, der straaler ud fra alle rnuli0e
Bestemmelser, og gø1· det indly ende klart,
hvad Forrnaalet er: At ll'amme l3t en san.
meget om muligt uden at tage h n yn til,
om den derved skulde briste - naar der
blot var en hance for, at der kunde tje
nes nogle Penge.

Det lykkede Mini teriet at faa gen
nemført .Ændringerne af Lønning loven 
idet en behjertet Tj ne temand leder, da 
han aa, det kneb for Ministeriet, traadt • 
til og kabte et l!""'orli0 med dette, hvorved 
�rjene temændene korn L f med ca. 21 Mil
lioner Kroner, hvad d r næppe var lykke
des ved del konservative Folkeparlis 
Hjælp. 

u, efter at Lønnin°er er blevet sat 
ned, gaar det glat med d ovrige Ting, Mi
ni teri t on ker g nnemføl't. Tjenestetids
reglerne kal jo gennemføre nu, og To
mand betj ningen paa Rangermaskinerne' 
af kaffes, jn., er vel nu af kaffet overalt, 
og den anden Mand er er tattet med en 
eller anden tilfældig talionsb tjent, om 
vel s'.·al hav en Art ddannel e, som han 
før t faar Brug for i en Fare ituation, og 
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'DANSK SQ.KOMOTIV'JiDENDE 

da r pørg maaet: F r taar ban saa at 
henytL in Viden paa den Maade, itua
ti.nn n hæver? Vi mener, det vil klikke, 
ocr cl n ikkerhod. der nu byde Publikum, 

j 'nforblændel e amouflage for at 
llenytLo et dtryk, der rammende betegner 
den ikkerhed, der er til tede. 

Man faar efterhaanden d n OpfaLtel e, 
at det ikke mere er pørg maal t om, at 
den , ikkerb cl er til St de, om det rej en
d Publikum kan forlange, men derimod 
�•p rrr,;n1aalet, at det er billigt, g at man 
kan klarn ig paa en Maade, om f. Ek.'. 
anf - rt ovenfor om 2 Mand betj ningen. 

D r bliv r paa den Maade lagt aa tc>
re Byrder paa den nkelte Tjenestemand, 
at han rnaa pa e meget nøje paa, f r at 
det ikke kal glippe, og derv cl foraar acre 
'kad I ler held, der kan komme til at 
0aa ud over den nødvendige Sikkerhed, der 
altid og under all Forhold maa være det 
hest mmende. 

I aa et Hov dbestyrelse mød den 12. 
cl . hehandlecl di se vigtige pørg maal, 
og der v dtog følerende cltalel e: 

amtidig med at Generaldirektoratet har 
ud endt nye Tj ne. Lelidsregler, liar det ved el 
,\I aglsprog ophævet al 'lomandsbetjeni11g af 
Hangerma kin r. Re ultalet af beo-ge disse 
Di. po.-ilioner vil i første Række blive foroge·cl 
Hyrder for Medlemmerne. Dis. e Forrino-elser 
af YOre Arbejdsvilkaar indtræffer amtidig med 
en fol el ig og uretfærdig Lønned. æltelse. 

Vorl Land. ledende Mænd har ment at kun
ne b d t·e la tens Iinan. i elle tilling ved at fra.
lage Tjenestemændene ca. 21 I i li ioner Kt·., 
men ikke nok hermed, samtidig foreskriv r 
man en Del af Tjenestemændene nemlig drl 
Jernbanepersonale som udfører den praktisk 
J erubaneljenesle, forlænget Arbejdstid. 

Af de
.
nne . id te Forring l e af Arbejclsvil

kaarene dl Lokomolivper onalel ulvivl.·omt faa 
Broderparten, lhi Ad111ini. trationen vil ikke 
alene forlæng den maanedlige Tjeneslelid, den 
foreskriver samtidig, at noget af Lokomolivper
sonalet.- Arbejde - E flersynene af Lokomoti
verne - skal foretages i kortere Tid end hidtil. 
Delte Joregaat· efter at Admini lralionen ved 
hvert Koreplan k i fte i de id le 3 Aar har gi
vet Lokomotivpersonalet strenger Arbejdsvil
kaar. Planer11e for de enkelte Tog er som be
kendt lramm dr Gang paa Gang, saaledes at 

nogle Tog ek empelvi køres over trækninger 
paa ca. 100 km med 15-25 · I i nu tter kortere 
Koi:elid end for 3 Aar siden. Alen om Følge 
af d tte sid. tnævnte er Lokomotivpersonalet 
blevet betyde I ig stærkere bela tel under dfø
rel e af det daglige Tjene te. raar Admini
. Lrationen nu beordrer kortere Tid til Udforel e 
af visse Arbejder ved Lokomotivet og samtidig 
længere maanedlig Tjen stetid, er Forholdet ik
ke alene det, at Grænsen for ltrnd der kan for
lan0e. af Per onalet, naar delte kal præstere 
forsvar! ig, sikkerhed mæssig Kørsel, maa si
ge. at være over kred t, men Administrationen 
indtager med et mildt Ord en mærkelig tilling 
ved nu fold lændig at forlacle den Ordning, som 
var opnaa t efter saglig Vurdering af de for
. kf'llige Tjene ·Ler med derefter følgende Over
f'IL komster med vor Organi ation. 

Hovedbestyrelsen har i sit Møde den 12. ds. 
d røflet llen opstaaed Situation. Man er fuldt 
enig• om, at det bestandig ruaa forblive en 
Gaacle, at de amme tatsbaneembed mænd, 
som efter foretagne Under øgelser er gaaet med 
Lil l! a tsæLLel. af Regler for Tomandsbetjening 
af Rangermaskiner . amt til Fast ættel e af 
Regler for Tjene tetidens Beregning, nu fuld
stændig har forkastet de Be temmel er, for 
ltvis Bestaaen de selv har fodansval'. 

H01·edbe tyrel en har derfor tilstillet Gene
raldirektoratet Prote tskrivelser mod saavel 
Fjernelsen af 2den Manden fra Rangerlokomo
tiverne om mod Forringe!. en af Tjene t tid. -
reglerne. I di. e krivelser har man udtalt, 
at de af Ad min i trationen trufne Dispo itioner 
ikk ker ud fra saglig1 Bedømme] e af de paa
gælclende Tjenesler men af politiske Ren ·yn, 
hvorho. man har rn ddelt, al Aclmin.islratiouen 
maa. ba're del [ulde An. var [or Hænde!. er, der 
opslaar .-om Følge af de nye Regler. 

2 PROTESTSKRIVELSER 

n har d ·n 13. Juli af. endt 
2 Lil UeiPrald i rektorateL ·om 
Pr-ote t mod h 'nhold vis f kaff l en af 
2 Mnnclsb Lj •ningen nJ Rangedokornoti
ver, l1t 11l1old \'is C:ennemf rPlsen af de 
.. l'ndrNlc 'l'jpncsteticl. reglC'r: 

OM TOMANDSBETJENINGEN 

I Anledning af, at Gencraldirektoratel ved 
TJd enclel. e af irkulærer til Di.-lrikterne bar 
inddraget Lokomotiv(yrbødern paa de hidtil 
lomandsbeljenle Raugerlokomotiver, aa disse 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 
fremticlig . kal være eenmandsbetjente, maa 
Foreningen nedlægge sin alvorligste Protest 
mod delle ret eneslaaende Brud paa af lullede 
Overen komster, som Admini Lralionen endda 
kun er indgaaet paa efter grundige Undersø
gelser. 

Man kal tillade ig kort at anføre enkelte 
Data af hele pørg maaJet om Tomandsbetje
n i □g paa visse H.angerlokomotiver: 

I et Forhandling møde den 19. December 
1918 erkendte Generaldirektoratet, at Rangerin
gen ad ·killige Steder foregik under saadanne 
Forhold, at de paagældende Rangerlokomoli
ver Bemanding med 2 Lokomotivmænd af Sik
kerhedshensyn var paakræ,·et, idet det indtil 
da anvendte Porlora istance ikke kunde anses 
for ikkerhed mæssig betryggende. Fra Ad
ministrationen ide udlaltes ligelede •, at For
eningen. havde vist Maadehold i sit Krav. Det 
fremgaar ogsaa af Forhandlingen den 8. April 
1920 at Administrationen først efter foretagne 
grundige Undersøgelser gik med til, at et yder
ligere Antal Havnerangcl'lokomoliver fik To
mand betjening. Rigtigheden af clisse Dispo
sitioner befæstede yderligere under Forhand
lingen den 1. Oktober 1924, ved hvilken Lej
lighed Generaldirektøren udtalte: »Det er min 
Tanke, at Tomandsbetjeningen kal bilJeholdes 
i Overensstemmelse med de Prnicipper, vi hidtil 
har fulgt. « 

Udelukkende for at opnaa at alle Ranger
lokomotiver besattes med Lokomotivførere gik 
Foreningen paa Generaldirektoratets Henstil-
1 i ng senere med til en indgaaende Undersøgel
se af Muligheden for enkelte Besparrlser i To
manclsbetj-ningen af Rangerlokomot.iver, saa
lecles at da den sidste afgørende Forhandling 
om denne Sag afsluttedes den 16. December 
1925, allsaa for ca. 1 ½ Aar siden, kunde Ge
nera.lclir kløren oplyse, at Admin.istrationen 
efter foretagne saglige Undersøgelser mente at 
kunne inddrage 35 af de paa tomandsbetjente 
Rangerlokomotiver anvendte Lokomotivfyrbø
dere. Man skal i denne Forbindel. e stærkl 
fremhæve, at Admini trationens Repræ.sentan
ler aarnl i den til nysnævnte Undersøgelse 
nedsatte Kommi . ion som under deu paaføl
gencle Forhandling i Generaldirektoratet gen
tagne Gange betonede, at den med Undersø
gelsen om Grundlag opnaaede Ordning af 
Betjeningsspørgsmaa!et kulde ligge fast. 

Under Henvisning til det r.nførte skal man 
udtale, at det er uforstaaeligi for Foreningen, 
at Slat banernes Ledere, som jo ogsaa har et 
Ansvar overfor Personalet og Publikum, har 
ment det rigtigt aJ pol i ti ke Hensyn at tilside
sn?Lle Re. ultatet af .flere saglige Undersøgel er 
og ] orliancllinger og nu vend Lil bage til den 
tidligere forka. lede Portøras. i tance, der kun 

kan byde camoufleret Sikkerhed. Man gentager 
derfor sin alvorlige Protest mod denne Anven
clel.-e af lagt i Rettens Sted. 

OM T JENESTETIDSREGLERNE 

Ved en under 30. Juni cl. A. uclsendl Ordre 
A 213 har Generaldirektoratet meddelt Perso
na let nye Tjene. telidsregler, i hvilken Anled
ning Foreningen, for saa vidt angaar Reglernes 
foclflydel e paa Lokomotivpersonalet og dels 
Tjeneste, kal udtale følgende: 

Di e Regler, som ynes udarbejdet uden 
Lilslræk keligt sagligt Hen yn, vil ikke kunne 
opfylde deres Bestemmelse at byde Per ·onalel 
den Beskyttelse mod Mi brug, om var Aarsa
gen til, at Tjenesteticlsreg'ler blev vedtaget for 

talsbanerne. Reglern'e er i deres Form saale
de , at lal banerne ikke har: nogen Garanti 
f 1·, at den gode, præcise Udførelse af Tjene-
ten, der hidtil har tjent Stat banerne til Ære 

Ol'er for det rejsende Publikum, kan fortsættes. 
Medens tidligere Tjene tetidsregler har været 
Resultat af sagkyndiges Undersøgelser i Kom
missioner o. lign. ynes som anført de nu gen
nemførte - ligesom forøvrigt de under 17. 
April cl. A. foreslaaede Regler - udarbejdet 
uden sagligt Hensyn, hvilket for de idstnævn
le Vedkommende paavistes af Forening ns 
Repræsentanter under den den 4. Maj cl. A. 
førte Forhandling. 

For saa vidt angaar Tiderne til Forberedel-
e - og Af lutningstjene ten amt Omfanget af 

do enkelte Eftersyn modtog Foreningen alle
rede i Marts 1924 Forslag til Ændringer. Di se 
var imidlertid saa slet affattede, at Foren i u
gen under den den 5. April 1924 derom førte 
Forhandling kunde paavise saa væsentlige 
Mangler, at Forslaget nødvencligvis maalte 
ændres. om Eksempel paa Administrationens 
Vilkaarlighed ved Reglernes Udarbejdelse skal 
man pege paa, at Forberedel es- og Af lut
ningsliderne i Forslagene af 20. Marts 192'1,, 
17. April 1927 og 20. Maj 1927 indbyrdes er
for kellige. Ja, Administrationen har endog i
den Maaned, der ligger imellem de to sicl;'t
nævnte F'orslag, ment at finde Støtte for, at
nogle af cl isse Tider nu skal være kortere end
først fore laaet.

Personalet, som allerede under de hidtil 
gældende Regler har krævet Forbedringer af 
Eftersyn tiderne, vil med de nu gennemførte 
Tider ikke kunne holde Maskinerne i en saadan 

tand, at Uheld som Følge af m::wglende E[ter
yn vil kunne undgaas. 

Idet For ningen iøvrigt henholder sig til 
det af Repræsentanterne under Forhandlingen 
den fi .. Maj cl. A. fremførte . kal man paa ny 
lrnnle le Generaldirektoratet. Opmærksomhed 
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'DANSK 5.QKOMOTIV 1i DEN DE 

paa, at dette ved at iværksætte Tjenestetids
regler af en Be ·kaffenhed om de nu gennem
førte elv maa tage det fulde Ansvar for Hæn
delser, som bliver en Følge af di e Regler, 
dre Tid efter anden vil give et overanstrengt 
og derfor lovet Lokomotivpersonale. 

REJSEN TIL WESTFALEN 

(Vurtsat.) 

Del var en behagelig Rejse, og vi nød den 
i fuldt Maal Efter Anmodning fra D. L. F. 
havde de tyske Rigsbaner ikke alene givet os 
en Vogn, men og aa anbragt den bag i Toget, 
. aa der var god Lejlighed til at betragte Land
skabet og Jernbane lationerne, og saa var vi 
saa rart fri for de R jsendes Gennemgang til 
og fra pisevognen. 

Vort Maal var E sen, som ligger omtrent 
midt i Industricentret. Man kunde under Rej-
en ikke undgaa at lægge Mærke til de mange, 

lange vært belæ. ede Godstog, om blev hyppi
gere, jo længere vi kom frem. De fulgte hur
tigt efter hinanden med en Hastighed, der 
vilde være ganske uforsvarlig, hvis ikke Togene 
var udrustede med Kunze-Knorr-Godstogs
bremsen. 

Da vi havde passeret Hamm og nærmede 
o Dortmund, kunde vi i Mørkningen se Lys
skær ne fra Jernværkerne; det ser ud, som
om der var en Mængde Ildebrande. Vi er nu
i Tysklands industrielle Hjerte, Rulu, dette me
get omtalte, forhold vis lille tykke Tyskland,
som spiller en meget stor Rolle i hele Tysk
land økonomiske Liv og af samme Aarsag blev
be at af Franskmændene efter Krigen. Hvil-
ken Betydning, Ruhrdistriktet har for hele

Tysklands Indu tri, fremgaar af følgende:
Paa et Areal af ca. 24 000 km2 med 5 Mill. 

Indbyggere fremstilledes i 1926 10 GU. t Raa
jern. = 75 pCt. af Tysklands samlede Raa
jernsproduktion. At den tyske Staalproduktion 
var Ruhrdistriktet repræ enteret med 80 pCt. 

Den tyske tenkulproduktion androg samme 
Aar 14,5 Mill. t., deraf 112 t = 80 pCt. i Ruhr
di triktet, hvis Kulproduktion nu kun mangler 
2 Mill. t i at naa de 114 Mill. t, som produ
ceredes i 1913. 

Det Rhin-We tfalske Kuldistrikt i Ruhr om
fatter ca. 6 200 km2

, deri medregnet de Arealer, 
hvoraf der endnu ikke brydes Kul. Den til-
ledeværende Kulmængde er indtil 1000 m 

Dybde anslaaet til ca. 2 Milliarder t; indtil 
1500 m ca. 76 Milliarder t og indtil de dybeste 
Kullag ca. 2 0 Milliarder t. 

Med andre Ord er der i Rubrdi trikfet Kul 
til en aarlig Produktion af 100 Mill. t i indtil 
1000 m Dybde ca. 2 0 Aar, indtil 1500 m Dybde 

ca. 760 Aar og indtil de cl ybesle Kullag ca. 
2 00 Aar. 

Af Ty kl.ands saml de Kulforraad indehol
der de 90 pCt. i Ruhrdi triktet. 

Klokken 22,44 ankom vi lil E en og blev 
indlogeret paa vore Hoteller nrcr Banegaarden. 
I denne By med Omegn ventede os nogle in
teressante Dage, der i flere H rnsecnder gav os 
helt andre Forestillinger 0111 l11d11slrivirk ·om
hederne i R�1hr. 

Den næ. le Dag Kl. 9 blev vi modtaget i del 
Rhin-Westfal. ke-Kul nclikat. mukke Bygning 
i Es en. (Ved Kulsyndikalet forslaar nrn.n en 
Salgsforening, der afhænder Huhrkullene.) 

yndikalets alg leder i Hamborg, Hr. Lr1u1be 
modtog o , bød os Velkommen og fore tillede 
os for de Herrer Afdelingsledere Debne11 
og Portugall, som efter et Velkommen bød o 
tage Plads i to Autoomnibusser og ledsagede 
os tillige med Hr. Straub . Deltagerne deltes 
i to Hold, hvoraf det ene eft.er Planen besig
tigede Gruben »Con olidation« og Briketfabrik
ken • user Frilz«; det andet Gruben »Zoll ver
ein« og Brikelfabrikken »Konigin Elisabeth«. 

ndertegnede hørte til det idstnævnte Hold. 

Vi korte nu fra Es en i Retning mod Gel en
kirchen, og var ikke kommet rel langt uden
for Byen, før vi maatte give dtryk for vor 
Forbav else over Landskabet, vi kørte igennem; 
vi havde ventet at se et goldt, ørkenagtigt Ter
ræn, men det vi te sig, at Ruhr i Virkeligheden 
er dækket af en frugtbar Jord med Afgrøder 
omtrent om hos os. Man ser Grubeværkerne 
ligge i Land kabet om vore Teglværker, men 
i betydelig tørre Omfang; hver af cl m har et 
Jernbane- poromraade, �aa stort, at det er en 
hel Banegaard. Omkring Gruberne ser man 
flere teder store Bunker ten og Jord, som er 
gravet ud af Jorden og ført op af kaklen for 
at komme Kullene paa nært Hold. I aa Grube
værkerne og Fabrikkerne blev der givet os flere 
Ciceroner, som ganske udmærket forklarede 
Anlægene, og lagde særlig Vægt paa det, der in
teres erer os Lokomotivmænd, og undlod iøvrigt 
ikke at lade o forstaa, at det var dem meget 
kærkomment at besvare de mange fagligt in
teresserede Spørgsmaal, der fremkom fra Rej-
edeltagerne. 

Gruberne er selvejende Institutioner, som 
arbejder ganske uafhængig af hinanden, hvad 
Kulindvindingen angaar. De har erhvervet 
Retten til at udgrave Kullene indenfor et be
stemt Omraade. Fra kakterne, hvoraf der 
finde flere i hvert Grubeanlæg, graves der 
ud til de kulførende Lag, Grubegange, som fyl
des igen, naar der ikke er flere Kul, men det 
forhindrer dog ikke h lt, at der finder Jord
sænkninger Sted, hvilket er en af Aarsagerne 
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'DANSK [QKOMOTIV li DEN DE 

lil, al Gruberne ogsaa har erhvervet, hvad der 
find paa Grubeomraadets Jordoverflade. 

Gruben •Zollverein« ejer et Grundareal paa 
933 ha, deraf anvendes 79 ha til Industri- og 
Jernbaneanlæg og Resten til Boliger, Haver og 
Agerland amt 726 Huse med 2801 Familier 
af Funklionmrer og Arbejdere, ialt 15378 Men
nesker. Til de ugifte findes fire Hjem med 
Plad for 465 Personer. 

Endvidere: 1 Kasino, 1 Præstebolig, 1 Læge
bolig, 1 J oslbygning, 3 Skoler, 3 Marketende
rier, 1 Dampbageri med Mølle, 15 Bondegaarde, 
1 L Husmandsbrug, 1 Brugsforening med 5 Ud

salgs leder. 
Som man er, en hel Koloni. 
»Zollverein• har 10 Skakter, hvoraf de 3 er

Lu[L kakter. Den første Skakt toges i Brug 
1847, den sidste 1!)11; de havde i 1924 en Dybde 
mellem 510 og 650 m. 

H.uhrkullene deler man efter deres Gasind
hold i fire Hovedgrupper: 
Gaskul med et Gasindhold af 
Fode Kul med el Gasindhold af 
E ·sen Kul med et Gasindhold af 
.Magre Kul med et Gasindhold af . 
Anthracit Kul med et Gasindh. af 

28-38 pCt. 
19-27 » 

12-18 > 

6-11 • 
6-11 • 

Di e Kul er i Handelen i forskellige Sorter, 
der kan være forarbejdede eller uforarbejdede. 

Ga kullene tænder let og forbrænder med 
lange Flammer og egner ig ærligt til Gas
brænding. Desuden er de gode til Fyring i 
Damplrndler mod et ringe Træk. 

Fede Kul forbrænder paa Grund af det min
d re Gasindhold med kortere Flammer; de an
vendes meget i Industrien bl. a. til Smedekul, 
0"' til Fremstilling af de anerkendte Ruhr
Grubekok . Uforarbejdede fede Kul anvendes 
hovedsageligt til Fyring i Lokomotiv- og Skibs
lrndler. 

Essen Kul forbrænder næ ten røgfrit med 
korte Flammer. De anvendes til Fyring paa 
'Leder, hvor Røgudviklingen skal indskrænkes 

. aa meget om muligt. 

Magre Kul og Anthracit Kul forbrænder 
meget Jano-, omt med korte Flammer og er fuld
kommen røgfri. Naar de anvendes til Kedel
fyring maa Forbrændingshastigheden frem
skyndes ved stærk Lufttilførsel. I Sugegasvær
ker anvende Anthracit Kul og i den kemiske 
Indu. tri til Fabrikationen af Karbid og Elek
troner. Do anvende ogsaa i stor Udstrækning 
Lil Husholdningsbrug i døgnbrændende Ovne. 

Fra kakterne har hele Grubedriften baade 
over og under Jorden sit Udgang punkt. Uden
for Arbejdernes pise- og kiftetider foregaar 
Kulophejsningen uafbrudt i et hurtigt Tempo; 
Transportkurven kommer op med 8 fyldte Tip

vogne med knap 1 t Kul i hver, samtidig gaar 
8 tomme ned i Gruben. En stor Del af Kul-

lene forarbejdes derefter i fortsat Rækkefølge 
gennem Værket, saa hvis Elevatorerne svigter 
eller benyttes til andet, gaar det hele i Sta.:.. 
Over Skakten findes et Elevatortaarn med 
Tovskiver, hvorfra Hampetraadstove dels gaar 
lodret ned i Skakten, dels skraat ned i en Ma 
skinbygning med Maskiner, der drejer nogle 
store Tovtromler, som Tovene vikles af eller 
paa under Elevatorens Ned- eller Opgang. 
Skakt og Elevator ligger midt i en stor Byg

ning med Indretninger lil Kullenes Forarbejd
ning, om foregaar med det mest øredøvende 

pektakel af Vognenes Rumlen og Tørnen mod 
hinanden; Raaben og Klokkesignaler avertere
de om Elevatorernes og Vognenes Bevægelser, 
og ind i det hele lød stadigt til os: • V orsich ti• 
fra vore Ciceroner. 

Fra Elevatoren puffes Kulvognen mekanisk 
hen i en Tromle, som i et u vender Vognen, 
saa Indholdet styrter ned paa en Rist, der er 
i Bevægelse og Vognen vende ligesaa hurtigt 
igen og puffes mod Elevatoren. Gennem Ri
sten falder alle Kullene, hvis Størrelse er un
der O mm, medens Kullene, som er større, 
falder ned paa et Transportbaand og trans
porteres ud i Jernbaneovgne. Paa hver Side 
af Transportbaandet staar en Række unge 
Mænd og fjerner Sten fra Kullene. Kullene, 
som faldt gennem Risten, transporteres til en 
Ma kine, som vasker Kullene og befrier dem 
for Sten, derved at de føres gennem et tærkt 
strømmende Vandbassin, hvori Vandet ogsaa 
sætte i op- og nedgaaende Bevægelse af en 
Maskine, som drives af Trykluft. Ved denne 
Proces befries Kullene ogsaa for Sten, da disse 
i Følge deres større Vægtfylde bliver liggende 
paa Bunden. Derfra gaar Kullene gennem en 
Tromle i og kommer ud som va kede ødde
ku l i Størrelse: 1. Stykker fra 50-80 mm, 2. 
Stykker fra 25-50 mm, 3. Stykker fra 15 
-25 mm, 4. Stykker fra 8-15 mm og Smaa-

kul indtil mm .
øddekullene føres med Transportbaand Lil

Jernbanevogne; de smaa Kul fra 1 til 8 mm
lede til en Beholder med AEløb for Vandet,
og indeholder deri, indtil de er blevet saa tørre
som nødvendigt for Anvendelse til Ga bræn
ding eller Briketfabrikation. De egentlige
Dampkul faar ingen Forarbejdning, ud over
at Stenene fjernes og forhandles med et større
eller mindre Indhold af tykket, det almindelig
ste er 1�0 eller 50 pCt. tykkul.

Af Kuleksporten fra: Ruhr faar man et Ind
blik af en Tavle, der hænger paa Hovedbane
gaarden i Essen. Den angiver Rig banernes

Vognanvendelse i Ruhr og viser, at der daglig
for endes ca. 30 000 Vognladninger Kul fra
Ruhrdi. triktet.
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FRA EN REJSE I RUSLAND 

Som en af de russi ke Sovjetunioners Be
stræbelser for at gøre andre Staters Folk be
kendt med de virkelige Tilstande i deres store 
om, tridte Land har de indbudt Delegationer 
fra de for kellige Lande i Europa til at aflægge 
Be øg derovre og med egne Øjne se Forholdene, 
som de er. 

Aller!')de i August Maaned f. A. modtog Nor
disk Jernbaneunion fra Præsidiet i C. K. for 
Jernbanemandsforbundet i Rusland en Indby
delse til at sende en Delegation af Jernbanefolk 
til Rusland, for om Præsidiets Gæster i en 
3 å. 4 Uger at berejse deres Land og, se For
lwldene i det hele taget, og saaledes, at de til 
Nordisk Jernbaneunion til luttede Organisatio
ner blev repræsenteret i Delegationen. 

Af forskellige Grunde har Besøget først nu 
fondet Sted. Da det ogsaa besluttedes at D. 
L. F. skulde repræsenteres i denne Delegation
og ingen af Formændene, paa Grund af den da
værende Situation, kunde være borte paa Rej
ser, blev undertegnede *) valgt som Repræsen
tant for D. L. F.

Det blev bestemt, at Delegationen skulde 
samles i Stockholm den 25. Maj for samme 
Dag•s Aften at afrejse til Helsingfors i Finland. 

Efter at Delegationen var samlet modtog vi 
Meddelelse om, at Russerne selv vilde stille 
Tolk til vor Raadighed og derfor havde nægtet 
Visum for baade den venske og den danske 
Tolk. De svenske Delegerede tillagde imidlertid 
Tolkspørgsmaalet stor Betydning og gjorde de
res Deltagelse afhængig, af dette Spørgsmaal. 
Efter Telegramudveksling med Moskva blev Til
ladelsen til at medtage den svenske Tolk givet, 
O" Afrejsen fra Stockholm med Damperen 
»Birger Jarl« foregik den 28. Kl. 20,00 til Aabo
i Finland.

Jeg gør opmærksom paa, at efterfølgende 
Optegnelser fra denne Rejse er i ganske popu
lær Form, uden nøjagtige Angivelser af Orga
nisationsformer og Tal, idet der fra den sam
lede Delegation vil komme til at foreligge en 
Beretning i Pjeceform med Opgivelse af alle 
Organisations- og Styreformer inden for Sov
jet Unionerne, samt de autentiske Talangivelser 
for alt, hvad Delegationen har beskæftiget sig 
med og søgt Oplysning om. 

En Sejltur ud gennem den stockholmske 
kærgaard er noget af en Oplevelse, særlig un

der en smuk Solnedgang. Man sejler i en me
get bugtet Linie mellem et Utal af større og 
mindre Øer og Holme, som mest bestaar af 
G1·anitklipper, men er alligevel for største De
len træbevoksede (Gran, Fyr og Birk). Genta-

*) Aug. Anderson. (Hed. Bcmærkn.) 

gende synes man, at nu er videre ejlads umu
lig paa Grund af Holmene Beliggenl1ed, men 
Styrmanden ved at finde Pa ·sagen, og rn1ar 
Mørket falder paa , er man de mange Ledefyr, 
der be temmer Kursen. Paa Sejlad en gennem 
Skærgaarden pas eres to Fæstningsanlæg » Vax
holmen« og »Marieholm«. 

Ud paa Aftenen samledes Delegationen i 
Skibets Kahyt for at drøfte forskellige Spøro·s
maal Rejsen vedrørende og der blev nedsat et 
Udvalg til at lede og paa Delegationens Vegne 
føre dennes Forhandlinger med Russerne. De
legationen bestod af følgende Repræ entanter: 
For vensk Jernbaneforbund Formanden og 
Præsident for nordisk Jernban union-Forbund 
Forslund, Ombud mand Lundin og Haandvær
ker Snedker Ferm, samt for Lokomotivmands
forbundet Lokofører og Ombud mand Engstrøm. 

For norsk Jernbaneforbund Fonnanden Al
berti, Styrelsesmedlemmerne Baneformand 
Ødegaard og nedker Kresliansen, samt for Lo
komotivforbundet Eldare Stadthejm. 

For Dansk Jernbaneforbund Viceforretnings
fører Poulsen, Overportør 0. ørensen, og fra 
Kommunistpartiet Matros Petersen, Ma ned
sund, amt for D. L. F. undertegnede. Udvalget 
kom til at bestaa af de tre Formænd med Lo
kofører Engstrøm som Sekretær. 

Da kibet kom ud i Bottenhavet ved 1.-Tiden 
om Natten fik vi høj ø, uden nogen dog maatte 
ofre til Havguderne, da vi paa den Tid vistnok 
alle var i vore respektive Køjer. Da Morge
nen gryede, var vi i den finske kærgaard, hvor 
de amme Prospekter gentager , ig som i den 
svenske, maaske lidt mere skovbevokset. Men 
Solen, om hidtil havde forholdt o baade sit 
, 'kin og sin Varme, var her saa naadig at lreg
ge Glans over det hele.. Finske FJ yvereskadril
ler holdt Øvelse over Skærgaarden og gik ned 
paa Vandet ikke langt fra Damperen, hvor vi 
passerede en Militærlejr paa en af Holmene. 

Vi ankom til Aabo ved Middag tid og aJ
rejste med Tog til Hensingfors KL 1.1,!')0 gen
nem et Landskab, der er en tro Kopi af Sver
rigs Landskab omkring iljansøerne. om Lo
komotivmand var jeg selvsagt paa Jagt efter 
Lokomotiverne og konstaterede de samme Ny
indretninger som hos os. (Overheder, Forvar
mer, Fødepumpe, »Knorr« ogi Oliepresser »Fricl
mann» .) Lokomotiverne, som i øvrigt var a E 
lignende Typer som vore, var ualmindelig vel
hold te og renhold te. Det var en ren Fornøjelse 
at se disse blanke oxyderede Beklædningspla
der og blanktpudsede Metaldele, ligesom Loko
personalet gav et meget soigneret Indtryk, hvad 
Paaklæclning angik. En Del af Lokomotiverne 
er indrettet til Fyring med delvis Kul og Træ. 

I Helsingfors havde vi et Ophold paa ,i Ti
mer, om vi benyttede til en Biltur rundt i 
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Byen, der er Residensstad og en meget smuk 
By med mange Mindesmærker og smukke Byg
ninger samt aabne Pladser ag Parker. Vi fik 
ogsaa et Minde om Kampen, der her har staaet 
mellem •Høde« og »Hvide«, idet en Skraaning, 
uden for Byen var oversaa t med simple Træ
kor , ligesom der endnu fandtes Rester af Pig-

. lraadsspæninger. 
Vi ankom til den russi ke Grænse den 30. 

Kl. 11 og blev modtaget af el Medlem af Cen
lrnlkomiteen i Leningrad Lapiere og en Ko
mile af . tedlige Jernbanemænd. Jeg vil ikke 
. ige, al denne Komite i det Ydre svarede Lil 
clPn l<'oreslilling om en saadan man vilde gøre 
sig1 l1erltjemme, men Haancltrykkene var af den 
lt,icrlclige Beskaffenhed, at det Ydre helt traacl
le i Baggrunden. Med et, kort efter vor An
kom. l, ankommende Tog fra Leningr.ad arri
rnrede den russiske Tolk, en Dame - Frøken 
Milanova - der beherskede de fles,te europæi
ske Sprog. Efter et lille Ophold, hvor vi besaa 
Grænsestationen og Omgivelser (højstammet 
stor Fyrre. kov) afrejste vi Kl. 12 til Len in-
grad. (Fo:-tsættes.) 

ENERGIANVENDELSE I 

JERNBANEDRIFT 
E[te1· •Die Lukomotivtecknikc ved /•'. Spo,·r. 

(Fortsat.) 

Der findes en meget lang Række af 
kemi.ske Forbindelser, som udvikler Var
me, Af den skal endnu .nævnes den For
hindeif-!e, som en Blanding af Alumini
umspulver og Jernoxyd indgaar med hin
anden, n::u1r den antændes; den fremkal
der e1· saa stOl' Varmeudvikling ( ca. 3000 
0), n.t den kan anvendes til Svejsning af 
Spol'Vejs kinner (Termitsvejsning). 

Som allerede sagt, kan der al dl'ig være 
'l'ale om Energifrembringe! e, men kun om 
Energiomformning. Denne er imidlertid af 
�aa stor Betyllni.ng for hele Erhvel'Vslivet, 
fordi Fremstillingen af en Vare eller et 
Produkt er betinget af Anvend l e af Enel'
gi i en eller anden Fonn. Under Begrebet 
Prndukt kan i denne Forstand ogsaa hei1-
1·egnes Elektricitet og C'ras, da disse er 
Energikilde!', cl r lige ·om vore Fødemid
ler ugsaa maa betales efter fastsatte Pri
ser. End videre kan man paa en vi.· Maa
de henregne enhver Befol'dring, til Lands, 
til Søs eller i Luften, under Begrebet Pro
dukt; den rnatt betales som saadan, da 

Befordringen kun kan ske under Anven
delse af Energi. Produktionsenheden ved 
Jernbanerne er som nævnt Tonkilo
meteren. 

I aar et Produkt, som fabrikere eller 
brydes ud af Jorden, skal fr mstilles til 
en Pris, · der <Ti ver l• remstillernn det stør
ste Udbytte, saa maa det til træb , at 
Produktet fremkommer ved den mindst 
mulige Energianvendelse, da Energi e1· et 
Produkt, der fordyrer det producerede . 
Det er vanskeligt at sige, hvor stor en 
Procent af et Produkt eller en Befor
dringsydelse, der om Betaling for n.n
vendt Energi maa medregnes i Prisen; det 
afhænger af Omkostningerne ved at til
vejebringe den fornødne Energikilde, med 
n.ndre Ord: hvor meget der paa Stedet man.
betales for en Ton Kul eller en Kilowatt
time (kwt) Strøm. Virksomheder, som
ligger langt fra Kulgruben, maa betale
mere for begge Dele end Virksomheder,
der ligger nær Gruben, med mindre først
nævnte kan faa Energien fra et Elektrici
tetsværk, som drives af strømmende Vand,
hvorfra Strømmen indenfor visse Græn
ser kan tilføres Aftageren.

Priserne paa Lokomotivkul er me(Tct 
varierende efter Brugsstedets Beliggen
l1ed. Den uundgaaelige l(ulfordeling til 
de næsten talløse K ulforsyningssteder 
paa det tyske Rigsbanenet fordyrer Lo
komotivdriften ganske betydeligt. Denne 
Befordring lægger Beslag paa en stor Del 
af Vognparken, ja, af hele Jernbanedrif
ten; hvis Befordringsevne af indtægtgiven
de formindskes i til varende (}rad, ug 
ikke desto mindre forekommer det ikke 
sjælden, at Kul paa Tenderen befordres 
mod Gruben, der har leveret Kullene. 

Nogle Tal over Ene1·giforbruget i 
Virk.sumheder, om omformer Energi, vil 
udvide For ·taael en af Energiomform
ningen. 

De største Elektricitetsvæ1·ker bruger 
i Dampkedlerne fra 0,8 til l ,2 kg Kul til 
at fremstille en Kilowatttim (K. W. T.), 
det vil altsaa sige, at Stillingsenergien i 
de nævnte Kvanta Kul omformes til en 
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Kilowatttime elektrisk Energi. 'I allene 
for Kulforbruget er ikke altid de samme, 
de forandres efter Kulsorternes større el
ler mindre Brændværdi; af den Grund be
regnes en Kulmængdes Værdi ikke alene 
efter dens V ægt, men og aa af dens Ind
hold af Varmeenheder. 

Vod en Varmeenhed (V. E.) forstaas 
don Varmemængde, om er nødvendig for 
at opvarme 11 Vand 1 ° C. 

Regner man at gode Kul indeholder 
ca. '7000 V. E., saa behøves ca. 6000 V. E. 
til en K. W. T. Disse Tal er imidlertid 
ogsaa forskellige, de bestemmes af Virk
ningsgraden i det paagældende Omform
ningsværk (Elektricitetsværk), men sam
tidig maa det tages i Betragtning, hvilken 
Pris vedkommende Kraftværk betaler for 
en V. E. Dieselmotoren bruger til en 
Kraftydelse af 1 H. K. kun ca. en Tredie
del af den Varmemængde, som medgaar i 
et Dampkraftanlæg; dette er en medvir
kende Aarsag til at Prisen paa 1 kg Raa
o lie er væsentlig dyrere end 1 kg Kul. 

Til Driften af 28 200 Damplokomotiver 
med 27 Mill. H. K. bruger de tyske Rigs
baner daglig 35000 t Kul. Den aarlige 

dgift til Kul andrager 270-280 Mill. 
Mark, hvilket er 8-10 pCt. af Rigsbaner
nes samlede Drift omkostninger. En Kul
besparolse af 1 pCt. - altsaa een Skovl 
Kul af hvert Hundrede - betyder, naar 
Aaret er omme, en Besparelse af 2¼ Mill. 
Marie Det er derfor let forstaaeligt, at 
man med tekniske Forbedringer og alle 
andre brugbare Midler arbejder paa at 
bringe Kulforbruget for hver Enhed '3,f 
Befordringsydelsen ned til det mindst mu
lige. En bedre titlrettelagt Driftsordning 
og fremfor alt Lokomotivpersonalets for
standige og indsigtsfulde Betjening af Lo
komotiverne har nu ført til, at Gennem
snitsforbruget for 1000 Lokomotivkilome
ter er bragt ned paa 15 t, medens det i det 
særligt ugunstige Aar 1919 androg 22 t 
pr. 1000 Lokomotivkilometer. Noget af 
Skylden for det slette Resultat 1919 maa 
dog tilskrives de mangelfulde Kul. 

Foruden de nævnte Damplokomotiver 

har de tyske Rigsbaner 56 Dampskibe 
med 32000 H. K. og 15 Motorskibe med 
320 H. K. i Drift. 

Det kan sikkert paaregnes at have ln
tei-esse at nævne det bestemte Kulforbrug 
for de sædvanlige Togarter. 

Til Kørsel paa horLontale Stræknin 
ger bruges med et 

80 Kilometers Eksprestog 
80 Kilometers Iltog 
60 Kilometers Persontog 

pr. Kilometer. 

18,6 kg 
15,6 kg 
11,2 kg 

Tallenes Størrelse afhænger af den dø
de V ægt, som ved en bestemt '11ogart er 
nødvendig pr. Rejsende. 

Denne Pladsvægt er ved: 
4 ak lede Sidegangsvogne ca. 750 kg 

(Eksprestog), 
4 akslede Kupevogne ca. 540 kg (lltog), 
3 ak lede Kupevogne ca. 330 (Persontog). 

Hyppigheden af Standsninger og 

lgang ætninger øver stor Indflydelse paa 
Kulforbruget. Et Hurtigtog paa 500 t 
( 50 Vgl.), som kører 80 km i Timen, bru
ger til hver Igangsætning ca. 60 kg Kul 
og et Persontog 300 t, som kører 60 km, 
b1·uger ca. 25 kg mere, naar det skal stand
se, end naar det kører igennem. 

Vi vil gøre nogle Betragtninger 
over Kulforbruget med et Eksprestog, 
hvori Pladserne er besatte med 600 Rej
sende. Turen er Berlin-Madrid = 2600 
Kilometer. 

Til den glatte Fart bruges: 
2600 : 18,6 kg = 48360 kg = 48,36 t Kul. 

Til 20 Igangsætninger paa Holdesta
tion er bruges: 

20 : 60 kg= 1200 kg = 1,2 t Kul. 
Det samlede Kulforbrug er: 

48,36 t + 1,2 t = 49,56 t eller ca. 50 t. 
For hver Rejsende indfyres paa den

ne Tur: 

50 t : 600 = 0,083 t = 83 kg. 

Regner man at indtage 5 t Kul ved 
hver Kulforsyning, saa maa vort tænkte 
Lokomotiv indtage Kul 10 Gange for at 
køre over nævnte Strækning. 

(Fortsættes.) 
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AMERIKAS JERNBANER 
ET HISTORISK TILBAGEBLIK GENNEM HUNDREDE AAR 

Ved (.'. M. 

Da de første Jernbaner byggede i Amerika 
for 100 Aar iden, fandtes der ingen, der kunde 
gøre sig nogen Forestilling om den Udvikling, 
Amerikas Jernbaner vilde komme til at gen
nemgaa. I Aaret 1827 transporterede man paa 
den lille Quincy-Jernbane Kul med Heste som 
Trrckkraft, og Skinnerne var af Træ, forsynet 
med J ernbaand til Slidbane. To Aar senere 
byggedes det første Lokomotiv til Delaware og 
Hud on-Banen, og 1831 udsætter Baltimore- og 
Ohio-Jernbanen en Pri. paa 4000 Dollars for 
Bygning af det bedste Lokomotiv. Aaret efter 
etableres i Philadelphia Baldwins Lokomotiv� 
Eabrik, der den Dag i Dag er blandt Amerikas 
førende. 1836 forbauses man over, at et Loko
motiv formaar at trække Vogne op ad en Bakke 
- uden at glide tilbage. - Et af de første Lo
komtiver es endnu sammen med en Række
Vogne, der ligner vore gamle Deligencer, paa
New York Station (Grand Central Terminal).

Amerikanerne var meget skeptiske overfor 
Datidens nye Befordringsmiddel. Bønderne 
sR.a med forundrede Blikke paa de fremhru
::;ende Ildheste, der var lige ved at skræmme 
Livet af baade Folk og Fæ. Og fra England 
kender man Historien om Forretningsmændene, 
der befor Strækningen Manchester-Liverpool: 
de blev sære i Hovedet, at de ganske glemte 
det Ærinde, i hvilke de rejste, saa de maatte 
skrive hjem for at faa Rede paa Sagen. 

Med Bekvemmelighederne var det selvfølge
ligt smaat bevendt. Fra en Rejse paa Hudson
J ernbanen i 1831 berettes der, at Lokomotiv
føreren under Rejsen havde et forfærdeligt Mas 
med Skor tenen, der ikke vilde »trække«, han 
flyttede frem og tilbage med Skorstenen, saa de 
Passagerer, der sad i de efterfølgende aabne 
Vogne, blev overdænget med Sod og Ildgnister; 
de pændte ganske vist deres Paraplyer op, 
men det hjalp ikke; den ene Passager efter den 
anden får op med Klæderne i Brand, og de 
ovrige havde nok at gøre med at slukke Ilden. 

Vognene var næsten alle aabne, og i de over
dækkede Vogne var Luften baade raa og usund; 
der stod ganske vist en Jernkamin i den ene 
Ende af Vognene, men den virkede saaledes, 
at de Passagerer, der sad nærmest ved, blev 
·legte, medens de længere borte siddende frøs

af Kulde. En meget overraskende Bekvemme
lighed var der dog - Sovevogne. Om Bekvem
meligheden kan der dog disputeres, men de
lange Strækninger nødvendiggjorde dog, at
Passagererne kunde faa et Leje. Sovestederne
bestod i tre Rækker Hylder, paa hvilke de Rej
sende maatte krybe op. Jernbanen flottede sig

med Puder og Madrasser, der var opstablede i 

et Hjørne af Vognen, og som Passagererne selv 
maalte drage frem, naar de ønskede at gaa til 
Ro. I Aaret 1867 tilbragte en ung Mand ved 
Navn Pullman Natten i _en saadan Sovevogn, 
og da det blev smaat med Søvnen, havde han 
god Tid til at udspekulere en bedre Indretning. 
Den Nat fik han Ideen til den amerikanske 
Sovevogn og det første Skridt var gjort til det 
store Pullman-Selskab. 

Anlæggelsen af den første transkontinentale 
Jernbane var et Arbejde fuldt af Eventyr og 
spændende Episoder. Arbejdspladsen benæv
nedes »Hell on Wheels« - Helvedet paa Hjul. 
Og et sandt Helvede var den. Arbejderne havde 
hedt Blod, og især paa Lønningsdagene gik det 
hedt til paa »Saloonerne«, hvor det var svært 
at holde Styr paa Slagsbrødrene. Hver »Ko
lonne« bestod af en 300 Mand, og1 den havde 
som Regel sin egen Avis, fem Dansesaloner og 
20 •Salooner«. 

Mellem de første Selskaber Central Pacific 
og Union Pacific var der stor Konkurrence 
under Bygningen. Der gaves god Løn og Løfte 
om fri Jord, og Rekord skulde gerne præsteres 
hver Uge. Central Pacific gik i saa Henseende 
af med Sejren, idet dens Arbejdere paa en Dag 
drev det til at lægge 10 engelske Mil Spor, en 
Rekord, der aldrig blev slaaet senere.· Bygnin
gen gik for sig lige saa hurtigt, som et Par 
Okser kan trave, sagde man, O" Central Pacifik 
havde en Overgang mere end 25 000 Arbejdere 
i sin Tjeneste. 

For Anlægsingeniørerne var der store Van
skeligheder at overvinde. Et Sted maatte en 
Mose fyldes til stor Dybde med Sand og Sten, 
og da et Tog senere passerede, gyngede Grun
den som Gele, og Sporene forskød sig mange 
Fod. hvilket ogsaa mange Steder var Tilfældet 
efte t· stærke Regnskyl. 

I hvilken Grad de to Selskaber konkurre
rede, faar man et Indblik i ved at høre føl
gende: Ved Ria-Grande Floden kappedes man 
om at naa frem til et Pas, som begge Selska
ber gerne vilde føre sin Bane igennem. Der 
arbejdedes Dag og Nat, og da det første Hold 
naaede frem, stenede dettes Arbejdere med Ge
vær i Haand Modparten, saa denne maatte 
fortrække. 

Før Aaret 1850, da Amerikas Jernbaner op
gaves til 9051 miles, var det særligt i New 
England, at Jernbanerne fandtes; i Syd- og 
Mellem-Vesten var der kun nogle faa Linier. 
I det følgende Ti-Aar øgedes Jernbanernes 
Længde til 30 625 mile , tilskyndet af Løfte om 
gratis Jord og Penge fra de forskellige For
bund stater og Kommuner. Staterne Illinois, 
Missisippi og Alabama gav saaledes ikke min-
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dre end 4 fillioner acres Land for at faa byg
get Lini n mellem Chicago og den mexikanske 
Bugt. 

Efter Borgerkrigen kom der en Periode med 
en lærk forceret Jernbanebygning i Aarene 
l 67-1 73, cla Jernbanenettet hvert Aar YOk ·e
de med 4. 400 miles; men Ti-Aaret 1 0-1 90
·ælter dog Rekord med ikke mindre end 70 000
mile : nt>senlligsl i de mellemste Ve l taler.
Uell ·und rnr disse nlæg ikke, der gik Spe
kulation i dPm. og ofte var det vært at finde
Pa sagerer og Gods nok for dem. Medens u-
1 id n [orla nger Bebygge! e og Publikum, før en
Bane anlægges, gik man her den mod alle Vej,
livilket ,-aarc naturligt re. ullerede i en Drift,
der al' el betydeligt Under kud.

Periode11 iden j /� har derimod holdt sig 
mere kon. ervativ, idet Bygningen af Jernbaner 
da er skred I frem, dlcr . ·om Behov el er vokset. 
Og i de .·enere Aar er saa godt som al Jern
bane! rgning gaael i Helning af Anlre a[ Dob
b l ·por o Ir - og fire porede Jcmveje, Op
forel. e nf nyC' fali011er, RC'mis;;p1·, Værksteder 
o. l., saml Udja•vni11g af Kurver og ligninger
saa de ka scrpdc og nedlagte Jernbaner endog
har overgaael Nyb'\'gninger i Udstrækning.

Karnktcri. tisk for amcrikan k Jcrnbanc
,Jygning eller rettere Jernh1rncdrift er Sammen
ia�gning af C'nkeltc Baner til store y terner. 
De før te Jernbaner var forholdsvis korte og 
beregnede til at forbinde større Byer med hin
and n. 1 1853 dam1eclC's ew York Central
Banerne af J 1 Baner. der ganske uafhængige 
af hinanden b0sørgedc Trafiken paa træh1in
gen Albany-Buffalo. Under den følgende 10-
Aars Periode sammcnlagcles dis e Baner med 
Hudson River og Harlem-Jernbanerne foruden 
en Aftale med Jcw York-Baner og Jernbaner
ne i l\fichigan og Ohio. Og paa denne Vis 
l1a1· enerC' l enn ylvania-, Erie-, Balimore- og 
Ohio-JPrnhanernc udstrakt deres Forbindelse 
med de mellC'm, le taler, hvor en lignende Sam, 
111enlægning ltar fundet Sted. Sammcnlægnin
cren hat· fundet ted paa forskellige Maadcr: 
ved Ydelser gpnncrn længere Aarrækker, ved 
Kob, ved Erhvervelse af Aktiemajoritet 0. s. V. 

Haand i Haand med Jernbanerne Udvik
ling har Jordbrug. Bjergværksdrift, lnclll tri, 
Handel og andre · æringsveje udviklet ig i 

taterne,· og netop fordi denne Udvikling r 
gaaet frem· regelmæssigt og med Kæmpeskridt, 
har J ernbanerno haft en Blomstring tid, som 
i ntct andet tcd. Driften vilde aldrig have 
kunnet lønne sig. om der ikke havde været 
Kul, :Malm, æd og andre Produkter at trans
portere. J cm banerne blev anlagte med Pro
duktionens Stigning for Øje, og paa den anden 

ide vilde det ikke baYe lønnet ig al frem lille 
Produklerne, om ikke Jernbanerne harde l'ærel 
Lil al befordre. di e til Forbrug·- og Afsæt
n i ngs. lcdel. 

Mellem de amerikansk· Jernbaner og de 
europ iske er der en Del Iu11damenlale Forskel
ligheder. I Amerika er der ikke Lre Klas:-er. 
·om 'filfmldcl almindeligvi er i Europa, men
kuH een, nemlig Pulrnann- y ·lem L, der giver
den Rejsende omtrent samme Bekvemmelighe
der som første Klasse i Europa. tokomoliv
og Vogne er sa::!dvanlig noget tungere i Arn rika
end her, og ogsaa i loge11es Sammen mlning
og Udrustning er der For kel. Koblingen, f.
Eks., foregaar i Amerika paa en meget enkell
.Maade, der muliggor Af- og Tilkobling meget
hurtigt..

:Mærkelig nok - ltrad der i Øjeblikk L er
ltøjakluell lierhjemme - r Elektrificeringen 
af de amcrikan:-ke Jernbaner til Dato ikke .-k t 
i nogen næv11eva?rdig Udstrækning. men delle 
ltar . in Aarsag i. al- del er rclalirl billigere al 
anvende Lokomotivet. Derimod har Jndforel
sen af oliedrevne Lokomotiver· lta ft en ma'glig 
Succc., størst i Olieegnene ,om f. Ek.-. Texas. 

Fraglgod. centraler c1· hyppigere forekom
mende og meget tørre i Amerika end i l�u
ropa. Og dette har sin naturliere Forklaring 
i den Om tæ11clighed, al den aller . tørste DPI af 
Goclslra[iken foregaar i Retningen Ø ·L-\ csl, 
aa de store Floder, der va'scntlig. l lober i Ret

ningen ord-Syd, ikke kommer til at paa[orc 
Banerne nogen nævneværdig Konkuncnc , 
naar undt.age.- M:issisippi, der tager en mc-eglig 
Trafik ord yd. 

fan regner med, al De forenede taler in
denfor sit Omraaclc har Halvdelen af Verde11.
amleclc ,Ternbanenet. Togha tiglteden er vel 

nok stor, men den ovcrg:i.a dog af flere euro
pæiske Baner. I England køres tnckningen 

windon-Paddington, der er 77 mile , paa 75 
'[inult er, g England møder orrsaa m cl den 

hcng. te ln-rkninger. der befares uden Opl1old, 
nemlig London-Cornwall, der er 225 miles. 
Amerika hurtig t.e Tog løber mellem Camclen 
og Allantic City, 55 mil s paa 50 l\finulter. 
:Men Amerika har dog een Rekord: Et Lokomo
tiv opnaacde for nogle Aar siden en Fart af 
120 miles i. Timen, forspændt et Persontog. 
Og den Rekord maa vi vist lade lig,gc - fore
løbig - paa denne Side »Dammen«. 

RETTELSE 

Paa ide 154 i Bladet for den 5. Jur1i bedes 
2. 8palte foretaget følgende Rellelse:

Ordet »Generaldirektøren« i Line 1 for nc-
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'DANSK fQKOMOTIV li DEN DE 
dP11 ri ylll',; I :i Li 11 ie t· op, ·aa del kommer til 
al s laa fornn Linie: • · aar 11.r. Lillie indl dcdc 
med en ' dlalelsc «. 

SYGEKASSEN 

. J(• 1·11 lia 11rla•gL' l•'rk . li . ill'inharrl e r bo rtrejst rra 
rors! i . \u g usl ~laanl'rl t il ·a. 0. <' pt e111he r cl . A. 
li l• 11<h·s l'rn ks is varl'tages i mpvnl<' Tid s rum a r La,gc 
1"1'11 ll l'lg a ·M<·isl'n, Goth<•1·sgade 139, Tlf. Byen 62LI . 
K,n1 s 11ltat ions ticl 121/ , - 1 ½ samt Tirsdag 6- 7. 

HJERTELI G rAK 

I i<' 1·11 1l•d s!' 11CIP1· j l'g e n hj erte li g Tak for den 
slon• Op 111a•rksmnhrd, dl'r vi s tes mig v cl mit Ju-
li ila•u 111 d1•11 I . ds., h vilk et jeg Fenl v il g lem m e. 

J•; n særlig Tak t il min' yugro landsfæ ller, Lo-

ko 111 o tivryrbodl'1'11 C paa Ar. li. , Sl' ll l \'i s le mig Op-
ni.l'rk so111hl'd paa d e1111 c• 111 i11 Jl ojtidsdag. lklll' 
havdC' j l'g ikke fo rtj ent. 'Min Jkhand ling af Loku-
111 o livrj"l'bo le1·11 c har j,•g altid a nse t ro r en her 
Pli g t, og delle vil j<•g ogsaa a nlJdalo Jer, naar J 
e n Gang bli ve1· ror rr 1nm et, at go re til ,avn ror 
bL•ggc I artl'r og fo r d en Et a t , vi ti lho rc r . 

Nielsen, Loko rorer , Ar. li. 

Tilladelse til at bylte Tjenestested fm 1.- 7.- 27. 
Lok omotivfyrbødern e . H . Ander sen , Va111dnt1J , 

og T. G. H a n n , k eld . 

Porfl!Jltclse fm 1. .- 27. 
L okomotivrører A. L. H olman , Brandr, dlC'r An -

·ognin g iflg. Op lag til ilkcborg (Dcpolfors t.). 

-KØBENHAVN LIGKISTEFABRIK 
T ELEFON 69 66 BLEGDAMSVEJ SO TLF. VESTR. 43 57 

GRUNDLAGT 1888 GRUNDLAGT 1888 

Kyndig og samvittighedsfu ld Vejledning samt Besørgelse af alt vedrørende Begravelse og Ligbrænding. 

Camillus Nyrups Etabl. 
Nyrop o_q Mnn_q A /8. 

Købmagergade 43. - Kobenhavn K. 
Telefoner ; en~al 768 og 10028. 

Bandager og Sygeplejeartikler i stort Udvalg. 
S11ecialilel: 

Bandage r til vans kelige TIifæide. 

H v o r b o r j eg, n a ar jeg 
k'ommer til København? 

I 

Selvfølgelig paa Savoy Hotellet, Vesterbrogade 34, Tlf. 40 7 3- 40 7 4 
--------------:: Gode , «, relser, bi lli ge Priser. recialitet : avoy CaLaret med varm Ret 1.75 

Ærbødigs t Cht•. Ni e l en. 
S TØT DANSK I NDUSTRI 

Arbejdernes 
Kød f orsyning 

har f ølgende Urlsal_qssterle1· ; 
Nørrebros Runddel .. ... Taga 219 
Nansensgade 90 . . . . Telf. 4584 
Haderslevsgade 3 (Yesterbro) - 2761 
Fører ku n 1ste K lasses Varer 

Forhen Afholdshotellet, 
Colbjørnsensgade 29. 

Albani Bryggeri 
Afdeling: 

Slotsbryggeriet - Odense 
Maltøl, Maltextrak1øl og 

Dobbeltøl 
Slots-Apollinari1, 

Slot, Citronvand og Slots A. B. C. Sporisvand 

ummer er aflevere/ paa Avispostkontoret d. 2 1 . .Juli. 

Redaktion: Veslerbrogade 98 A 2 , K.jøbenhavn V. 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Abonnementspris: 6 Kr. aarli11:. 

Teones paa alle Postkontorer i Skandina'llien. 

Annonce-Ekspedition 
Ny Vestergade 7 •, København K. 

Telefon Central 14,613. 
Kontortid Kl. 10---4. 

Frederi.kaberir B01tr1Uerl, Falkoneralle 11. 



IC) Amk. Gumm ivare 
tn4utrl Vee tergade 3 l bln. l . 

I hder prtjler, h1ittU· & S11eplejeartlkler 
J' Ill. Prlsll te IO Øre I Frimrk. 
· IISIRIT llSPIIITIOI Td r. B1ea l195 

Jerab11t.mHd 18 pCt. Rabat 

STØT VORE ANNONCØRER 

/ 
Vesterbros Vinimport 

Absalonsgade 34 

Tit. Vester 4988 Tlf. Vester 4988 

STATENS 
Embeds- og Bestill ingsmænd 

kan faa 

Spisestel 
Krystal 

paa 

Kaffestel 
Pletvarer 

Ratebetaling 
i 

Kredit-Magasinet 
Vesterbrogade 161 

R AAonBn Aer T 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSYNING 
LOTHARDT DAHL. 

Veste rbrogada 11 . T e lefo ne r 3067 & 5 605. He lgolandsgade 1 . 
FILIAL : Vo droffsv e j 22. T e lefon Vester 3992 . 

Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark. - Direkte fra Producent til 
Forbruger, derfor altid billigst. - Vore Automobiler kører 01Jeralt i Byen og Forstæder , 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt Lægers Forbrugsforening. 

Da Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorganisation i Forbindelse 
med Dan,sk Lokomotivsmands Forening har overtaget Driften af Marke-
tenderiet i Centralværkstederne og G-odsbanens Remise, anbefaler vi 
:lerfor Benyttelsen af dette til ærede Medansatte. 

DRIFT UDVALGET. 

Søg vore Restauranter 
.,Hallen " ,,Taarnborg " ,,Nørrehal " 
Vesterbrogade 35 Allegade 18 Nørrebrogade 88 
Tlf. Vester 8885 Tit. Vester 1990 Tit. Nora 1088 

,, Sønderbro " ,,Øbro" " Mejlhal " 
Amagerb11ogade 7 Østerbrogade 39 Store Torv 16, Aarhus 
T elt Amg. 3678 T elt. Øbro 1039 Telf. 8840] 
1 Middag 1 ,2 5 + 10 pCt. Skat. - 10 Bill ette r 11 ,5 0 + 10 pCt. Skat. 
Gor! billi,q Mar! · . · Pnisionærer modtages . · . Inqe'll Drikkf"J)en_qe 

Kvindernes Alkoholfrie Restauranter 
• 

Bøger " Papir - Musik " Fotografiske Artikler. 
VIGGO -NI ELSENS BOGHANDE L 

Telf. 9327. I stedgade 6 4. Is tetlgaard. Telf. 9327. 

Bandag ist Knud Lehmeter 
S. Koch's Eft. 

H olberg1,gad e 19, Københ a vn K. 
Kunsti ge Lemmer med L uftpaa-
spænding. - Platfodsindlæ!?, Un-
derlivsbæ lter, Gumm istrømper . 
Special i t i Hanelage r til van s ke• 

lige B rokt i lfwl e. 
Telf.: Byen 6. Telf.: Byen 6. 

Veste rbros Træ- & finerhandel 
Absalonsgade 31 Tlf. Vester 7452 

Lage r af tø rt Hnedk ertne . 
Bygningstræ. 

Li ter. - Kryd sfi ner. 

AR.'l'lKLETI, FOU ELVBVG OE ftE I 
------==Øemla9 Pl_!H'8= IT 

D'Hrr, Jernbanemænd. Jensen og Nielsen I Kunstige Tænder 
J eg giver 10 °lo Rabat t il alle .Jern- ind rettes. - Hele Tandsæt 60 Kr. 
banem ænd . P riser paa alle , ·arer Stort Udvalg i Omstilli11g- af æld re 'l'andetykk er saml 
- !il heha1?elig amm e11l ign in 1?, - i moderne Grawmonumenter Reparationer hurtig og billil!l. 
ALT r HERREL I NGERI Kirkegaardsveil. Tlf.1379. Aarhus w. :<no ke, Sønderaade 51 2 

Damstoft, 
ul dsmed e g ad e 3 2. Bageri og Conditori 

KØB DANSKE VARER 

Kolonial - Vin - Spirituosa 
Deli katesser. 

Carl Sørensen, 
Valdemarsgad e 54. Tel1'. 4593. 

Varerne bringes overalt. 

,,ALLIANCE" 
Fr.-Alle 46 Telt. 6767. 
Lys - Kraft og Radio Anlæg 

Lamper & Lysekroner. 

lljorn ot af Yinkol rn.i og So nnosgad o 
~nhPfal eH l.okomo1ivpPrsouale1. 

Leverandør til Marketenderiet. Morgenbrød brin ges 
Te! f. 201;3. I!:. lto~ holm Olose 11 . 

STØT DÅNSK INDUSTR I 
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