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LOKOMOTIVFYRBØDERE 
1 

, , Generaldirektoratet har i de sidste 3 
Uger arbejdet under Højtryk for at faa et 
korrekt 0verhlik af, hvor mange Tjene
stemænd, der indenfor de forskellige Tje-

hvert Fald siden 15. Maj til Stadighed har 
været b skærtiget ved den gentlige Loko
motivtjeneste, mener man sig dog i tand 
til yderligere at udfore den egentlige Lo
komoti vtjcncstc med et betydeligt mindre 
Antål Lokomotivfyrbødere end hidtil. 

nester kan betragtes som overkomplette. Da 0rgani ·ation o i Juli Maaned fra 
Norrnativerne. for de enkelte Station r G neralclircktoratct fik medcl It, _hvilke 

og Maskindepoter ei· under claruejd.clsc, Per onalbcsparcl er samme havde paa
og for Maskinafclelingcns Vedkommende trnnkt,rcgnoclcs der paa detTidspunkt med, 
er, efter hvad vi har bragt i Erfaring, at ca. 150 Lol omotivfyrbodere vilde blive 
Normativerne nu saa godt som færdige. o erko1:nplettc og skulde ovcrfores til
De ny Normativer vil, om Medlemmerne Værkstedern for indtil videre at blive 1,c
er bekendt med, i forstc Hække gorc As- sk_æftiget der indtil der atter kunde b 1 iwi 
piranterne overflødige, hvorfor ogsaa alle Plads ved Loko.motivtjenesten som F�lgr•
de Aspiranter, som ikke har opnaaet An- af Afgang, Dødsfald eller eventuel UdYJ-
ættelse som fast timelonnede Uanndvær- delse af Trafikken. Den Styrke, rle1· pa,a 

kere, r opsagt og forlader Statshancrne1,; d t Tidspunkt var Tale om, IJlt·v Sl1rn 
Tjeneste den 1. September, de fast time- ,1c1,•vnt anslaact til ca. 150 L,•kornottvfy1·
lønn de Haandva::wkere, H, s rv lokomo- .. boderc men TaJlet ei: .Jl.U ved Ud.:�, lwj(J·d·
tivfyrbøderne, er ogsaa op agt til Fr>1.træ- se af Norrnativerne · formindsket :w1,;ct, 
delse m d Maancdcrs Varsel med Ud- saa_Jcclcs at man ved det nye. Kør plc�m,
gangen af Oktober ifaancd; men efter 0r- si ifte den 1. Oktober -r •gner med at lmYe 
ganisationens H nvendcl. c til Ocnerakli- 130 Lol omotivfyrbodcrc overkompletk 
rektoratet og efter Haad, Organisationen Di se 130 vil sandsynligvis inden ma11 
har givet diss vore Mc llcmnwr, har, cf- praktiserer Tanken med at overføre dem 
ter hvad der er o bekendt, samtlige A ·- til Værkstederne nok va�re imlskrænket 
pirnnter søgt om fra 1. September at blive til en ca: 120 Mand. Da di ·se 120 Marni 
overført til halv Tjeneste imod halv Løn- jo er en betydelig Styrke, ·om man for
ning. Trods denne Formind kel c af Lo- rnindskcr Lokomotivpcr, onalct rnecl og, 
koni.oti vpcrsonalcts Styrke i Antal, der i som de, der bli vor tilbage, - hvad alle 
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'DANSK lQ.KOMOTIV li DEN DE 

Medlemmer maa være fuldt klar over -
skal udføre det Arbejde, di se hidtil har 
udført, hvad vi jo ikke tvivler om alle med 
G kede og Begejstring vil gøre for den 
Etat, der paa saa mange smukke Maader 
paaskønner den enkelte Tjenestemand for 
hans Ind ats og Virken. 

Men de 120 Mand, som alt aa nu kal 
gore ornrtallige, og om det er Hensio-
ten at overføre til Værkstederne for der at 
overflødiggøre Haandværkere, vil jo sik
kert føle sig meget tilfred med Admini-
trationen Dispositioner, n Ad mini tra

tion, som Gang paa Gang aftvinger sit 
Personale den største Beundring for den 
Dygtighed de snart ved enhver Lejlighed 
udvi er som administrative Talenter. 

Lokomotivfyrbøderne skal altsaa un
der Hensyn til deres faglige Uddannelse 
anvendes som Maskinarbejdere, i første 
Række vil Bestræbelserne nok gaa ud paa 
at anvende saa stort et Antal af dis e Lo
komotivfyrbødere i de for kellige Loko
rnotivremisers Værksteder, men da de1 
selvfølgelig er Grænser for, hvor mange 
disse Værksteder kan optage, vil der an
tagelig blive en ret stor Portion af dem! 
som direkte vil blive overført til Central
værkstederne i København, Aarhus og 

yborg. Disse Mennesker vil sikkert 
kunne paaregne en overordentlig hjerte
lig Modtagelse paa Værkstederne, ikke 
alene af de Maskinarbejdere, der er tjene-

tegørende paa Værkstederne, og som 
pludselig skal se en Del af Etatens an
satte anbragt i Arbejde ved deres Side paa 
Bekostning af deres tidligere Kammera
ter, som tvinges ud i Arbejdslø beden, 
men Værkstedsledelsen som saadan vil 
sikkert ogsaa med den største Tilfredshed 
modtage de overkomplette som Folk de 
møder i Værkstederne med den største 
Interesse, besjælet med stor Energi for at 
producere det mest mulige, saaledes om
trent vil Forholdene tegne sig. 

Disse Lokomotivmænd vil Administra
tionen nu skubbe ud af deres daglige c-'rer
ning, efter at de i aarevis bar udført den
ne paa tilfredsstillende Maade, fordi rn 

højereAdrnini tration enten af Mangel paa 
Evne eller Ly t til overfor Ministeron ,::i
ler H.io-sdagen at gøre opn11:0rksorn paa 
det haablø e i at forvalte oo- administr-i1·c 
Etaten, naar Rigsdagen \'Ccltager .Forsln1,!', 
d 'r tiller saadanne Krav, at Administr:1-
tion n i Forbindelse med en Mini ter, der 
skal kokettere med, at han som Privat
hanrdircktør har bedre } orstand paa Tin
gene - og til yneladende har tlet - end 
samtlige 'tat ban direktører, - tvinger 
Tjenestetid regler og Foranstaltninger 
fr m af n aadan A1·t, som inden faa Aar 
og med en andenMinister, der rnaaske paa 
det Tid punkt ønsker at lap e ig med sin 
manglende Velvillie for Administrationen, 
give1· llc i'cd te Vaaben i Hænde til at gø
re en 1-b,kke af Adrnini trationens Med
lmnm r ornrkomplette, som nu Admini
strationen i manglende Fremsynethed se
ger at gorn en Rt1 kke af de undernrdncdc 
Funkti', n rer overkomplette. 

De L) Mand vil sikkert sent glemme 
de Di positioner, om der træffe med 
dem, Tvang ·forflytte] er, som kan betyde 
ukonomi k Ruin, vil sikkert for mange 
\·ære det ncrste, men lndtægtsfoningel. e 
det næ te, dog vi vægrer os rnd at tro paa 
at D. . B. Administration kan tænke 
sig den Mulighed at anvende Lokomotiv
fyrbødere i Arbejde for afskedigede Ma-

kinarbejdere paa en lavere Løn end den, 
. om de afskedigede oppebar for eamrne 
Arbejde. Dette bliver det n 'ste Spørgs
maal som vil rejse ig, og det bliver jo en 
Sag, om Admini trationen maa forstaa, 
at den vil komme, og det bliver et Spørg 
mr,al, om den, hvis ikke den vil vide at 
I •se dette, vil komme til at møde, rej t fra 
anden ide. 

Vi haaber imidlertid, at Admini tra
tionen til det yderste vil an trenge sig for 
at undgaa at OYerføre Lokomotivfyrbødere 
til de saakaldle Centralværk teder, og vi 
haaber, at Admini trationen vil forstaa, 
at det er Mennesker, det her drejer sig om, 
det er ikke det samme, om naar man om
stationerer et Lokomotiv fra et Depot til 
et andet, men at det er Mennesker, som 
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'DANSK lQKOMOTIVliDENDE 

baade har Hustruer og for den langt over
vejende Dels Vedkommende skolesøgende 
Børn og enkelte endda Børn i Lære, og 
s, Jm for manges Vedkommende ved Spar-
ommelighed og Flid har skabt sig et 

Hjem og Hus, som ikke kan afhændes, 
og som Tiderne afgjort - hvis Afhæn
delse skal finde Sted - vil bevirke, at de
res 0konomiske Grundlag rives bort fra 
dem. 

·vi afventer nu Generaldirektoratets
Indkaldelse til Forhandling om de For
skydninger ul Lokomotivfyrbødere, som 
de udarbejdede • ormativer paatænker at 
fremkalde. 

EMBEDSMÆNDENE 

Naar man staar ude i det store Jern
banepersonales Rækker og i Tider som 
disse først faar at mærke Venstres og det 
konservative Folkepartis Enighed om 
Nedskæring af vore Lønninger og Emo
lumenter, dernæst ser en l·lække af vore 
l{ammerater, som har ofret en Del af de
res Ungdom, blive afskediget af Statsba
nernes Tjeneste, dernæst ser Bestræbel
serne for at behandle Jernbanepersonalet 
saa slet som det overhovedet er muligt, -
ved at tildele dem lange Tjenester, ved li
gefrem at spekulere i at give dem Arbejde 
indenfor saadanne bestemte Grænser, at 
de ikke kan udføre dette uden at maatte 
anvende deres Fritid dertil, hvilket de 
vistnok beklageligvi gør, men det maa 
forhaabentlig ogsaa snart gaa op for vore 
Jernbanemænd, at det er noget de ikke 
bør gøre, - saa trænger man en Gang 
imellem til at mærke, hvorledes vore Em
b cl mænd føler det, om hvem det siges, 
at de paatvinges alle disse Foranstalt
ninger af den nuværende Trafikmini ter. 

Hvorledes nu med vor Generaldirek
tør? - Generaldirektør Andersen Al
strup, om hvem vore Ledere altid har 
sagt, at han som Generaldirektør i den 
Tid, der hidtil er gaaet, som Chef for 
Statsbanernes største Virksomhed har 
vist et humant yn paa alle de forskel-

li.ge Forhold, som er traadt frem for ham, 
om igennem sin Forhandlingsmaade har 

anlagt en Form, som afgjort ikke har væ
ret udæskende, en Mand som, hvor der 
var Lejlighed dertil, aldrig veg tilbage for 
at lære Personalet at kende ved at blan
de sig med Personalets Repræsentanter 
eller med Personalet, naar det samledes 
til Foredrag, til Fester eller ved lignendn 
Lejligheder. Hvor har denne :Man•i 
e:g;cntlig i denne Situation \Wn·t st:!.le ug 
tavs, dog har han vel ogsaa. maattet fola 
Ministerens hensynsløse J<'rerngangsrnaa
de; thi først i den 11. Time, efter at have 
træneret Generaldirektøren i den for.;te 
Halvdel af dette Aar, først tor- nylig ha�· 
Generaldirektøren faaet sin Bestalling 
som Chef for Etaten for de kommendti 6 
Aar. At Generaldirektøren efter alt hvad 
der er passeret kunde trænge til en vel
fortjent Ferie er sikkert, og det kan vel 
enhver forstaa, men vi er nu engang alle
sammen ude for dette, at der en Gang 
imellem maa tages noget ekstraordinært 
Arbejde ud over de dagligdags, det er 
nemlig et Forlangende, Embedsmændene 
stiller til os ude i Trafikken, og skulde der 
ske noget ekstraordinært selv om man 
har en lang Arbejdstid for sig, maa man 
fremtidig tage dette ekstraordinære Ar
lwjde med godt Humør og frisk Mod og 
afg:jort ikke beklage sig, det tages ikke 
gn'.lt op, tværtimod maa man være glad 
for dette for sin Etats Renomes Skyld. 
til Glæde for Publikum og til Ære for 
Standen. Det maa derfor siges, at det 
forbavsede, da dette ekstraordinære ind
traf ved de mange PersonalbesparelsFir 
0g hvor Personalet saa efter Generalili-
1·ektøren og hans Mening om Forholdon.;, 
at han da tog Ferie. Naa, det kan io 

være, at netop det kan have sin Betyd
ning, at Generaldirektøren har haft Fe
rie i det Par Maaneder, fordi han, naar 
alle de forskellige Dispositioner skal 
j)raktiseres, kan kaste det Lod i Vægt
skaalen, der kan gøre, at Dispositioner
ne bliver gennemførte paa en human og
hensynsfuld Maade.
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'DANSKfgKOMOTIV1iDENDE 
Ligesaaclan med vor Ma kindirukt(lr, 

0gsaa han liar haft Ferie efter vei ucl
fort, vclsignrl csrigt Arbejde, ved før�,t 
at fjerne 'l'ornancl. betjeningen fra Rangur-
maskinerne, v(•d der-næ t al gcnindføi-e d 
11aaedt fysi.·k Arbejde for Lokornotiv ;.u•
fyrhederne, . 0111 man dog i J9l5 menw 
var et Arbejde, Hcmiscarbejdt > rnc rett lig 
lmrdc udfore. Efler al have givet '.it 
BHald til, at T:icnestctidsr ,r,lcrne skulde 
strammes, at Per onalet paa Ridebanei-no 
skulde op paa højere 1 ormer, at Ran
ger-personalet, , om han dng fra sine fl !
leryncrste Dage, hvor hans Foi-gænger, 
.·om man ikke vil beskylde for at have 
været særlig human, og som Aar før Tje
nestetidsreglerne blev skrevet, f01·stod det 
almindelige monne keli<Yc II 11. yn, at man 
,- Ll Eenmandsbetjcning af Rangerma ki
nerne aldrig maa give en ManJ me1·e ond 
8 rrimers Tjenest . Maskindii-ektør FloOl' 
har og. aa giv t sit Bifald til disse nye 
Principper, som aldrig vil blive glemt og 
om, da alt dette . kuld føres ud i Livet, 

ogsaa tog Ferie. aa, Maskindirektør 
Floor har vi aldrig været forvænt med at 
finde Forstaaelsc hos, han har altid skuf
fet os om Chef, han har ikk forstaa t 
at b vare Maskinafdelingen iveau, og i 
denne vanskelicrc Titl, hvori vi lever, har 
han ikke haft et eneste Ord til Forsvar 
for sit Personale. Gan ko vist har han 
selv maattet føle Mini. tePns haarclhæn
clede og smagfulde Form, saa for saa vi lt 
har han faa t Belønning eH'r Fortjeneste, 
men ikke med et Ord, ikke m cl en Mine 
har han vist, at han har haft Følelse ell r 
Forstaaelse for det Per. onales Forhold 
og Fremtid, $Om han nu efter mange Aars 
Forl.ob saa plud. lig og hovedkulds skÆ'
n·s bort fra. 

En enkelt Emb dsmand, Stationsfor-
t ·,nder Henriksen, Gentofte tation, er 

den eneste Embedsmand, der er traadt 
frem for Offentligheden og gennem en Ar
tikel i �>Politiken« netop har sagt den høje 
Administration og Offentligheden, hvad 
Forholdene i Øj blikket kræ er, for i Ti
de at advare mod at gaa for vidt i Spar-

somm0lighed indenfor en Virksomhed, 
l;vor •t Fejlgreb, Sløvhed eller Træthed 
kan �ivc de voldsomste Virkninger. Men 
. aasnart en enkelt Embeusmand bar vist 
I<'orstaael c i saa Henseende, er der traks 
andre, der e1· parat til - formodentlig 
dikteret af en medfødt lavisk Tilbøjelig
hed til at gnubbe sig op ad Øjeblikkets 
politiske Magthaver•, en 'J'ilboj lighed, 
som flcrc Gange har givet ·ig dslag, 
men dog paa den modbydelig te Maade, 
naar V nstre-Mini ·li-e rccrei-er. Den Em
li 'rk·manLl, vi he1· tænker paa, er Distrikts
cl1cf Eir, hcfen for J. Di lrikt, cl n nu 
flcrhaanden gamle Mand har ligeledes i 

Dagbladet »Politiken«: forsøgt ig l An
ledning af f:ltationsfor tander Henriksens 
Artikel. Vi kender al le ammen ] islrikts
clicf Eir fra de talrige lnter iews, den 
Mand und rkastes, og vi har ofte taget os 
til Ho edet, naar vi har læst disse Inter
view·. Hvad Distriktschef har Forstand 
paa, del er utroligt, der findes ikke det 
0mraadu indenfor Jernbanen, uden at han 
med sin fol'bløffende Sagkyndighed kan 
fortælle Offentligheden, hvorledes dette el
ler hint er, og Grundene for hvorfor det 
er saalede . Saalecles tnT >der han frem i 
, in rtikel og fortæller, at Aarsagen til 
den Bittel'hed, der hersker blandt Jernba
n personalet, er den ekstraordinære Løn
nedskæi-ing. Hvad ved DistriktschefEir om 
det? Hat· han nogensind levet sit Perso
nale paa saa nært Hold, at han blot har 
nogen Ret til at udtal sig om hvad Per
sonalet føler i saa l:fon. ecncle? Distrikts
chefen tager ganske Fejl. Vel erJernbane
personal t utilfred orr foler sig dybt 
krænket over den ekstraordim re Lønned
skæring, der har fundet ted, m n det er 
den kærpelse af Tjen stetidsreglcrne, der 
er en Følge af Personalereduktionerne, 
og den Form, hvorunder Tjenest tidsreg
lerne praktiseres og u !nyttes af Embeds
rna:mdene og deres Haandlangere i Kon-

. toi-erne, der har skabt den tilfredshed, 
om hersker og som vedblivende vil her

ske. Di triktschefen tag r ganske Fejl, 
naar han tror, at Personalet ikke bliver 
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'DANSK }Q_KOMOTIVliDENDE 

fortørnet over, at der nogle Steder gives 
mere Tjeneste end andre, nogle ¼ Time 
og a tter andre Stcdc1· 1 Time mere, det 01· 
netop det, Personalet gor. Pernonalet hn,1· 
ud.fø1·t til JEi-e for D danske Rtat bnne1· 
et stort, godt og præcist Arbejde, og for
uden den Belønnin(T at l>live ncclsl'an,rpt 
i deres Lonningcr hm· man nu yderligere 
forlænget dCl"e .A1·bejclstiJ. ved Etn,ten. Di
striktschefen bev i c1· for os, h vo1· ul :y n' 
fjernt han lev 'l' fra det Personale, hvis 
Chef han ei·, :rigtig et Eksemplar paa en 
gammel, f01·stokket, reaktionær EmbcdR
mand, og ·om, trocl. det at han 'r kom
met saa betydeligt op i Aarenc, som lian 
m-, vil vigte , ig med at kunne være Tale-
rør overfor Offentligheden om de Stem
ninger og Forhold, ·om er gældende in
denfor .Jernbaneetaten. Distriktschef Eir 

•har man.ko Grund til at væ1·c glad for
,Etaten, han har ogsaa opnaaet at lJJive
Distriktschef, ganske vi t lykkedes det ik
ke at blive Trafikchef, trods Lans Knæ
fald for den tidligei-e Trafikmini. ter, nwn
efter alt hvad der ,cftei-lrnanden passerer
og efter at have læ t alle de Interviews
af Distriktschef Eir, vil vi tro, at det Yil
være af Betydning for den Embcdsmaml
selv et Øjeblik at opholde sig vc<l og gen
nemtænke, hvad han i sin Artikel i »Po
litiken« som 'lutning bcmi"l:'rkning med
Adresse ti.l anclro. gamle Tjene ·tc1ll[('J1(l
skriver, nemlig:

»Man maa erindre, at vcclkomrncn
d s egen Trn paa egen I• uldlrnmmcn
hcd ikke er nok.« 
Nej, vore lcJ.ende Bmbetlsmmncl kan \"i 

nmppe vente os noget godt af, vi , ·kal sik
ke1·t endnu nogle Aar frem i rriclcn for at 
faa de yngre modcl'lle Embedsmandstyper 
frem, som har Evne til at kunne faa Pm·
sonalet til at n.rbejde med G kede for den 
Forretning, de er an. n.t i, som et Perno
nale gø1· og vil 001· , og og an n-ladc gor, 
naar de mcmkCl", at de, der staar i Spid
sen for Virksomheden, og. aa sætter dcr<'S 
Autoritet, Evne og J ndsigt ind paa For
svar for den "\ irksmnhecl og for det Per
sonales Interesser, de er Chef for. 

PRISTALLET 

EJtcr at TjenC'stemandslønningcrne er ble
vel rigeligt ncdska1ncl i ommcr red det For
lig Emb dsmand repræscnlanter fik lavet am
mC'n med cd. kæringsminisleriet, ·i mode. aa 
TjcnC' lcmændcnc uden SpFrnding :Meddelelsen
om Pristallet, thi mC'rc end de val' nC'dskaarel i 
ForvC'jC'n kunde der jo slC't ikke Vtt:'re Tale om. 

Prislf1 Ilet vislC' im id IC'rlid kun 01i I ille 1• or-
3 nclring fra 27G8 Kr. lil 27H Kr., eller en saa 
lille Ncdgf1ng al der kun kunde ko en Neel
s, llcl e mC'cl en Porlion a[ DyrLidslillæget, alt
. aa 5/i- Kr., og Konjunklurl.illa'get vilde ikke 
l'H.'re hcrorL. 

Dis e DetraglningC'r har jo ingen praklisk 
.Værdi fordi vi vrd Hr. L. Clll'. Larsen, Forlig 
allerede fra Juli har mistel 3 Porlioner Dy1·
licl;,lillreg, men det er alligcvC'l af lnleresse nt 
prrn pC'gc hvormC',grl .Trrnbancforen ingens For
mf1 nd har koslel 'Ijenc. lemændene da han ilede 
ifadscn-M ygdal til Umlsætning i. en kritisk Si

lualion. 
For. kcllcn mellem del Y i nu efter den licl

ligcre Lov kunde være kommen af med og det 
vi misled fra Juli Uaaned er op mod ca. 200 
Kr. pr. U:ind om Aarct, og del ka;1 derfor siges 
mecl Sandhed at If. L. Chr. Larsen har været 
St:-11':ljenestcn�ændene en dyr :Mand. 

MODERNE TENDERSMØRIN6 

I en tidlig0rc Artil el om , moreproble
met Ycd Jen1baneYngne beskrev jeg den 
moderne k ·llrnsse J othermo , som nu 
[ind s i et Antal a[ 812 paa YOre nyere 
Vogne. · Jeg I er 1·te, at Isothermos i
Frnnkrig ogsan, havde fundet Anvendelse 
paa Lokomoti tendere og Løbere med ud
vendig Ak elhals, og det lrnn formentlig 
have J nieres. ·c at crfa1:e om de Forsøg, 
der nu i det sidste Aar er gjort med den
ne fran ko Opfindelse paa n af de ty ke 
H.igsjcrnbanm.·s Tendere.

l M ai·ts J 926 blev den treakslede Ten
der til de tyske Hig jernbaners Godstogs
lokomotiv Nr. 552 991 for. ynet med ti-e 
Jsothcnnos Akselkasser paa Førersiden, 
meden man paa Fyrboclersiden bibeholdt 
de sædvanlige Akselkasser. 

Som Smøremiddel anvender Rigsjern
lJanerne om Sommeren den saakaldte 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 
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ommerolie, der er mere tykflydende end 
den om Vinteren benyttede Vinterolie. 
Medens man som sædvanlig skiftede Olien 
i de 3 gammeldags Akselkasser ved Over
gang fra Sommer- til Vinterperioden, 

kørte de tre Isothermos Akselkasser med 

den ved Forsøgets Begyndelse paafyldte 

Sommerolie og uden Efterfyldning under 

hele For øgsperioden, der strakte sig fra 
den 20. Marts 1926 til den 17. Marts 1927. 

Kontrollen med Olrieforbruget blev 
udført paa følgende Maade: 
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Fra en forud vejet Beholder med Olie 
fyldtes Isothermos Kasserne gennem 
Dækselaabningen, indtil Olien skulde til 
at flyde ud ved Kontrolskruen, og ved 

den derefter foretagne Vejning af Olie

beholderen konstateredes den paafyldte 
Oliemængde. For fra Tid til anden at 
kunne konstatere, hvor meget Olien 

svandt, blev Oliestanden maalt i hver af 
de tre Isothermos Ak elkasser, idet man 
fra et fast Punkt i Akselkassen maalte 

Afstanden til Olieoverfladen, og ud fra 
samme faste Punkt blev Oliestanden be-

·ternt ved de senere Undersøgelser. I
Ove1·værelse af en Embedsmand fra For
søgsafdelingen i Griinewald blev Aksel
kasserne derefter lukkede og plomberede,
og Lokomotivet afgaves til Driften den

20. Marts 1926 til Godstogskørsel paa en

Strækning med usædvanlig mange og
stærke Stigninger.

Ved hver Kedeludvaskning, som blev 

foretaget med· 4-8 Ugers Mellemrum i 

Seddin, blev Oliestanden i de tre Isother
mos Akselkasser konstateret af oven-

nævnte Embedsmand og disse atter plom
berede. lalt blev foretaget syv saadanne 
Undersøgelser i Forsøgsperioden og ved 
disse konstateredes samtidig, saa vidt det 

lod sig gøre kun ved at fjerne Dækslet, 
at Smøre- og Tætningsorganer var i 

upaaklagelig Tilstand, og at der ikke var 
sket nogen Forandring af Olien hverken 

med Hensyn til Farve eller Forurening, 
ligesom den ikke som ellers ved Smøre
pudesmøring var bleven tykkere. 

Paa hosstaaende Plan er grafisk frem
stillet Oliestanden i mm i de tre Isother-
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'DANSKfuKOMOTIV1iDENQE 

mos AkseIkas er (lodret afsat) i Forhold 
til det af Lokomotivet gennemløbne An
tal Kilometer ( vandret afsat) . P aa den 
vandrette Akse er ligeledes afmærket 
Tidspunkterne for de syv Undersøgelser. 
Tilfældigvi varier r Oliemængden maalt 
i kg nøjagtig som Oliehøjden i mm i alle 
tre Kasser, saaledes at Kurverne og aa 
kan tjene til Maaling af Oliens V ægt paa 
de for kellige Tid punkter af For øget. 

D t fremgaar af Plan n, at Lokomo
tivet i den eetaarige Forsøgsperiode har 
tilbagelagt 52 831 km, og at Oliestanden i 
den Tid r unken henhold vis 4, 5 og 
5'/, mm i de tre Ka ser, alt aa i Gennem
snit 5 mm. Dette svarer til et 01letab 

-1

paa 0,286 kg pr. kselka se, hvilket vil 
sige 0,0054 kg pr. 1000 Lokomotivkm. 
Men af Planen ses, at Olie tanden kunde 
formindskes med endnu 15 mm, inden den 
lave t tilladelige Olie tand ( d. v. s. 
den, der danner G1·ænsen for den forsvar
lige Smøring) var naaet, og ved at for
længe Olietab kurven med samme Hæld
ning vilde man finde, at dette Tid punkt 
først vilde indtræde, naar Lokomotivet 
ialt havde tilbagelagt ca. 200 000 km. 

Da Lokomotiv rne længe inden kal 
i Værkstedet paa Grund af Hjulslid o. a. 
(i Tyskland efter 70- 0 000 km) er der 
jo saaledes rigelig ikkerhed for, at I o
thermos Akselkas erne kan løbe uden Ef
tersyn og med samm Olie fra Reparation 
til Reparation i Værk tedet. 

Imidlertid var det jo int ressant at 
faa fastslaaet, hvor stor Oliebe parel en 
var ved Anvendel e af Is thermos Ak el-

ka er i Stedet for de hidtil anvendte med 
Smørepude. 

Ved fleraarige Forsøg havde man i 
Tyskland fastslaaet, at Olieforbruget pr. 
1000 km. pr. 'lenderak elka se gennem
_,nitlig beløber sig til 250 Gram. Dette 
Tal kontrol redes yde1·ligere paa For
søgstenderen tre almindelige Akselka -
er under den idste Forsøgsperiode fra 

den 4. Januar til den 17. Marts 1927. 
Her fter bliver ormalforbruget for 

cl� tre Normalakselkasser under hele E or
sugsperioden fra den 20. Mart 1926 til 
den 17. Marts 1927 

-�•: · 52 831 · 3 = 39,6 kg Olie, 

medens der i de tre lsothermos Akselkas
ser samtidig kun var brugt 0,85 kg Olie,

altsaa kun ca. 2 pCt., og den resterende 
Olie var gan ke ren og kunde anvende 
igen. 

lene denne Oliebe pare! e berettiger 
At kaffelsen af de gamle Ak elka er til 
ITordel for lsothermos, og d r øges da 
og aa lor Tiden en støne Bevilling i 
'l'y kland til . dvek ling af 20 000 ksel
ka er af ldre Kon truktion med 1 o
thermos saavel til Tendere om til Vogne. 

Foruden Oliebesparel en yder l other
mo Ak ·elka en og aa større Driftssik
k rhed ved rigelig re moring, d r end 
ikke kan svigte under tærk Frost, Fyr
bøderens rbejde med Op møring og 
Eftersyn bliver mindre, og man parer 
den ikke helt ringe · dgift til rnørnpu
der og Reparation af mørepudestel. 

l Frankrig har man som omtalt all -
rede i en anække anvendt l othermo 

k elka sen paa T ndere ved flere Baner. 
Saaled er samtlige Chemin de fer der 
Nord's Tendere til større Lokomotiv r 
udru tet dermed, blandt andi-e de af 
Tyskerne I 'verede Krigser tatningsloko
moti ver, der uden tand ning fremfører 
Ek pre togene Paris- 'alais (297 km) 
og Paris-Bry el (311 km) med 120 km 
Hastighed. Tenderen r fireak let, rum
mer 34 'l'on Vand og 15 Ton Kul, saa
ledes at den tj nstfærdige V ægt er ca. 70 
Ton , og Lokomotivme teren i Pari 
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'DANSK[QKOMOTIVT,DENDE 
udtalte, at ved disse Maskiner kom det 

ilcke saa meget an paa Oliebespa1·else, men 

de vilde ove1·hovedet ikke være i Stand til 
at f1·emføre disse Tog uden Va1·mløbnin
ge1· paa Tender·e, hvis de ikke havde Iso
the1·mos Akselkasse1· paa disse, og naa1· 
en Ting kunde bntges ho dem, kunde 

den sikke1·t bntges ved alle andre Bane1·, 
for· de1· var næppe nogen Bane, der bød 

Mate1·iellet saa meget som hos dem. 

Der er vel derfor næppe 'l'vivl om, at 

Isothermos Ak elkassen ret hurtigt vil 
vi.nde Fremgang i Udlandet ikke alene til

Vogne men ogsaa til Tendere.

Herhjemme har vi jo været blandt do 

første til i stort Omfang at prøve denne 

Konstruktion paa nye Vogne, og dot vil 

forhaabentlig derfor h Iler ikke vare læn

ge, inden den ogsaa finder Vej til vore 

Tendere. 

E. Rosenø1·n.

REJSEN TIL WESTFALEN 
(Sluttet.) 

Den sidste Dag besøgte vi Krupp-Værkerne 
i Essen. · Delle verdenskendte Firma skylder 
egentlig Kejser apoleons Blokade mod Ind
.forse] af engelske Varer til Kontinentet sin Til
blirnlse. Det bekendte heffielder-Støbestaal, 
som blev fremstillet paa hemmelige Fremgangs
maader, var fuldstændig for vundet fra Fa. t
landels Mal'kcd, hvilket var Aar ·agcn Lil at d n 
24 Aar gamle Frederik Krupp i nævnte Aar 
byggede en Fa brik » Lil Fremstilling af engelsk 
Støbeslaal og de deraf resullerende Fabrikater«. 
Efter :"5 Aars Forsøg lykkedes det ham at frem
stille et brugbart Støbe. taal og forarbejde det 
til skær ndc Værktøj, Stempler o. 1. I Be
gyndelsen af Fyrrerne gjordes de første Forsøg 
med smcclede Støbestaal Pistol- og Geværløb, 
og Kanoner af Sløbestaal; en 20 RK. Damp
maskine loges i Brug, og Arbejderne. Antal var 
ti I Tider over 100. De eftcrfolgencle Aar bragte 
saa stor Udvikling af Smclteanlægenc og Sme
dierne, at Krupp kunde frem tille en gennem
smedet homogen Staall lok paa over 2000 kg, 
for hvilken han paa Verdensudstillingen i Lon
don 1851 fik tilkendt den højeste Udma:irkelse. 

Foruden at fabrikere Vognfjedre, Hjulban
elager, Lokomotiver og Vognak. ler, Krumtap
ak ler Lil Lokomotiver og, Skibe kom Firmaet 
efter Bestilling af 300 lk. Fellskyls til Konge
riget Prøjsen ind paa et nyt Omraacle, der kræ
vede en betydelig Udvidelse. I 1862 begyndte 

V ær kerne at frem lille Jernbaneskinner af 
Besscmerstaal og erhvervede til eget Brug Jern
værker med Højovne, saalecles at det i 1870 
be kæftigcde 12 000 Arbejdere i Fabrik kerne og 
5000 i Jerngruberne og ved Højovnene. E[ler 
1 71 fulgte en Neelgangsperiode, hvori cl.el am
lcclc Antal Arbejdere var 13 000; atter Frem
gang væsentlig ved Fabrikation og ]i orædling 
af iemens Maskinstaal og K rom-Nikkelstaal. 
I 1 87 beskæftigede Værkerne 21 000, hvilket 
Antal i rno2 var 43 000, i Juli 1914 81 000; del 
ltøjesle Antal naaecles den første Oktober 1918 
med 180 000, deraf 35 000 Kvinder af dis. c var 
115 000 Mænd og 30 000 Kvinder 'beskæftigede 
i Essen. Samtidig udvidedes Fabriksomraaclel 
naturligvi i li] varende Grad; den første Ja
nuar dækkede Staalværkcrne og Maskinfabri
kerne et Areal paa 120 ha (1,2 km'). 

Jeg kunde nævne Tal i en Uendelighed, men 
skal indskrænke mig til at nævne, at efter Kri
gen bragtes Antallet ned paa 43 000 og paa 
samme Tid blev under Opsigt af den inter
allierecle Militær-Kontrolkommission 9 300 
Værktøjsmaskiner med en Vægt af 60000 t til
intetgjort sammen med Værktøj, Hærdeovne 
m. m. m., der alt i alt stod i en samlet An
skaffelse værdi af 104 Millioner Guldmark. Den
første Januar 1927 var 22 230 :Mennesker be
skæftigede ved Værkerne i Essen, 8 600 ved
Friederi li-Alfred Højovnsværkerne i Rhein
ltau en, 1 000 ved Kulgrubeanlægene ved Es
sen og ca. 8 00 ved andre Værker og Ger
mania Værftet i Kiel.

u beskæftiges Værkerne kun med fredelige
Sy ler: Slaal af forskellig Art, deriblandt et 
Specialslaal, som egner sig særligt til kirurgiske 
Instrumenter, og ru t.frit Staal, der mere end 
af avn m,aa være rustfrit, da det ogsaa har 
fundet Anvendelse li] - Tanclplumber; Damp-, 
Elck lriskc- og Motorlokomotiver, J ernbanevog
ne og -spormateriel, Laslautomobiler, Land
brugsmaskiner og meget andet. I de største af 
de saakaldle »Hindenborg-Værksteder« bygge
des allerede 1923 over 300 . være Godslogsloko
rnotiver og 2 500 Stk. 15 t Normal-Jernbane
vogne. 

At gcnnemgaa et saa stort Værk vilde na
turligvis tage for lang Tid; vi nøjedes derfor 
med et af Staalstoberiern og nogle af Lokomo
livværkslederne. Deres Indretninger og Ar
bejclsmaacler CT i Hovedsagen som dem vi ken
der fra Besøget hos Bor ig i Fjor. Af Loko
motiver var det særligt et 2 C 1 Turbineloko
motiv paa 2 000 HK., der er bygget ho, Krupp' 
og var inde til Reparation, som fangede Inter
e .. en. Under Røgkammeret er anbragt en kraf
tig Frem-Turbine og en mindre kraftig Bak
Turbine, hvorfra Kraften gennem en Krumtap
aksel med Krumtappe og, Drivstænger udenfor 
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'DANSKfQKOMOTIVli DEN DE 
Ramm n overføres til de koblede Hjul. Under 
Rundkedlen findes to Kondensalorer, om med 
Kølevand forlætter Turbinernehs Spildedamp til 
Vand, der pumpes paa Kedlen og anvendes 
paany. Kølevandet cirkulerer gennem Konden
, aloren og Tenderen og køles i sid lnrovnte ved 
at risle gennem en kraftig Luiftstrørn. 

Da Besøget paa Krupp Værkerne var af
sluttet, fik vi en Kørelur gennem Byen og Om
egnen med den smukke Ruhrdal. I disse kønne 
Omgivelser ligger Krupps bekendte Villa 
»Hiizel« med direkte Sporforbindelse lil Jern
banen, som blev benyt.let ved fornemme Be. og
hos Krupp.

Saa var det Slut med den indholdsrige, men 
noget anstrengende Tur, og Rejsedeltagerne 
rejste efter Ønske hjem over Hamborg eller 
Berlin. 

- Vi vil bringe vor Tak Lil Generald irekto
ratet for dets Forstaaelse og Hen. yntagen til 
Rejsen, Tak til de ty ke Værker, de ty. ke Rig, -
baner og vore tyske Kolleger, der hver paa sin 
Maade har gjort Rej. en belærende og fon10je
lig; og vor Tak til D. L. F. om Arrangør og 
l!r. Kuhn som Leder af Turen. 

F. Svøer.

FRA EN REJSE I RUSLAND 

(Fortsat.) 

Disse Eje11domme staar delvis tomme, eller

er af Sovjetmagten nationaliseret og taget i

Brug som Skoler, Kluhlok.aler, og ved nogen

Omændring Lil Møde- og Foredrags ale, saml 

indrettet Biografer og Sale Lil dramaUsk og 

sportslig Opvisning for Arbejderklubbernes 

Medlemmer. Delegalionen ·havde Lejlighed Lil 

i Leningrad, saavel om i de andre Byer hvor 
der gjordes Opholu, at sludere Livet i disse 

Arbejderklubber, saavel ved Dag som ved Aften, 
naar de var vrimlende folde af Arbejdere med 
deres Familier. Undervi. ningen foregik særlig 
.for Ungdommen, saavel om Aftenen som om 
Dagen, supplerel med Forelæsn i oger, Foredrag 
og Film. Enkelte Steder var der sammen med 
Klublokalerne indretet Vuggeshier, hvor Mød
rene kunde anbringe de smaa Børn under Op-
yn og Pasnring af dertil ansalle Damer, roe� 

dens de selv kunde dellage i Klublivet og Un
dervisningen, eller gaa paa Til kærer- og Sy
stuer, som ogsaa fandtes i Forbindelse med 
Klubben. Det hele virkede lidl overvældende og 
fremmedartet paa os, men der er sikkert ingen 
Tvivl om at Sovjetledel en har fat i den rig
tige Ende til Befæslelse af hele Kommunismens 
Ide ned i Folket. 

Om Livet paa Gaderne gælder det i Lenin
graid, som i Moskva og mange andre store Byer 
i Rusland, at det pulserer ligesaa travlt som i 

Europas andre Storbyer, men hvad man straks 
ser og lægger Mærke til, er en ltvis En arteth d 
i Klædedragten saavel hos Kvinder om Mænd, 
lige. om man i Gadebilledet sraks avner Biler
ne. Vel er der Biler, men kun faa i Sammen
ligning med andre Lande. torbyer, og absolut 
slel i ngcn. Luksuskøretøjer. Ren l ud sagt. Alt 
Ari tokrati og Bourgeoisi med hvad dertil høre:r 
er som blæst borl fra Huslands Lorbyer. Derfor 
. er Gadelivet lidt anderledes ud. end h.o. os. 

En af de Aftener vi tilbrage i Leni.ngrcl!d 
var i den kejserlige Opera, der fr mtræder l 
sammePragt som i Czartiden, ogsaa hvad Ud
føre! e angaar. Paa Grund af Ukendskab til 
Sprogel kunde vi jo ikke .følge Slykkets Hand
ling, men nøjes med at nyde den dejlige Sang 
og .Mu ik og lade o. imponere a[ det østerland
ske Udslyr. 

Selv . ad vi i en af Fremmedlogerne, medens 
selve Czarlogen var 01 taget af Arbejderfamilier. 
Ogsaa delte var jo en Seværdighed. 

Inden Delegationen forlod Leningrad aflagde 
vi el Besøg paa Jernhanens Lokomotivværk
steder, der har en stor Udslrækning, men dog 
ikke Værks,teder for Nybygoing af Lokomoti
ver. 

Der er ingen Grund til at komme ind paa en 
Beskrivelse af disse Værksteders Indretning og 
Arbejdsmetoder, der i sin Helhed er de samme 
som man lræffer andre Steder, og :om er en
hver Lokornolivrnancl bekend l. i\fan fik dog 
her en Oplys"ning angaaende det Bremsesystem 
der anvendes i Rusland, som jeg, først mente 
var »Kunze-Knorr«. Det er en Lu1ltrykbremse, 
som i in Konstruklion afviger fra den før 
nævnte Bremse, men skal overgaa denne i Sik
kerlted. Den er opfunden af russi, ke Ingeniø
rer og har været prøvet og bedømt af den Ko
mile i Tyskland, der paa .flere Landes Vegne 
anerkendle Kunze-Knon-Bremsen, som den der 
opfyld le a Ile de sWlede Fordringer Lil en inter
national Person- og Godstog bren-i e. Denne 
Komite skal have anerkendt den russi. ke Brem
ses Forlrin. 

De russiske Jernbaner· Lokomotivpark be
slaar hovedsagelig af store kraflige Lokomoti
ver af for kell.ige Typer, dog flest af den al� 
mindelige Tvillingetype, _men ogsaa en stor Del 
trecylindrede Lokomotiver. Af denne Type an
skaffer Iler bygg r man dog ikke flere i Ru -
land; som Grund dertil angav Ingeniørerne, at 
di se Maskiner, sammenlignet med den almin
delige Tvillingmaskine var for dyre baade med 
Hensyn lil Forbrug og Reparation, hvilket læn
gere Tid Erfaring havde visl. Til Driften paa 
Bjergbanerne i Ural og Kaukasus havde man 
meget svære Lokomotiver med 5 koblede Hjul
sæt og 17 Tons Akseltryk, samt en egen Type 
med to uaÆhængige :Maskiner hver drivende tre 
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koblede Hjulsrot, aaledes at Lokomotivet er, 
hvad man kalder ek koblet; hver Maskinan
ordning har sin egen Rammekonstruktion og 
hver af de midterste Hjul æt er uden Spor
krans, til Lettelse af Passagen i Kurverne. Den 
almindeligste og me t brugte Lokomotivtype er 
noget lig vore Lokomotiver af Litra R med lidt 
. tørre Hjuldiameter og med et Damptryk af Hi 
kg pr. cm2 • Med Hensyn til de nyere Ting paa 
Lokomotivbygningens Omraade, da finder man 
paa tle russi ke Lokomotiver baade Overbeder, 
Fødevand forvarmer, Fødepumpe og Oliepres-
el' til Smøring af Glidere og templer. Selv 

noget af det nyeste paa Gliderleknikens Om
raade har man begyndt al indføl'e. Denne Gli
der, »Nicolai-Glideren« er omtalt og beskrevet i 
Lokomotivtidend r. 10. 

ærlig paa Banerne i det sydlige Rusland 
køre der i tor Ud trækning med oliefyrede 
Lokomotiver, me t i Hurtigtog og paa lange 
Di tanc r. Der anvende en temmelig tykfly
dende Raaolie ( afta), hvorfor der gennem 
Olietanken paa Tenderen er ført en Rør piral. 
d0r gennem Dækpladen munder ud i en gan ke 
lille Aabning, om tillader Adgang for en fin 
Damp traa le. (ForLsættes.) 

ST ATSBAN ERN ES DIESEL-ELEKTRISKE 

MOTORVOGNE 

l Lighed med andre Baner er tat banerne
i <len enere Tid kommen ind paa at anvendP. 
:Motorvogne i Driften - tilskyndet af Tiden 
Krav om en hyppig Toggang og af Forbræn

•ding, motoren tore Udnyttelse af Brændstoffet. 
Gennem flere Aar har Benzinmotoren været 
Drivkraften i mindre Motortog over ganske kor
le trækninger, m den Statsban rne nu har 
udvid t Motoren Anvende! e paa Banerne ved 
al anskaffe diesel-elektriske Motorvogne. Med 
de først leverede af di e Vogne køre for Tiden 
Prøveture til Indøve] e af Betjeningsmandska
bet; Vognene vil ener æltes ind i Driften paa 
mindre trafikerede trækninger. 

1 olorvognene er ca. 11 m lang, løber paa 
2 toakslede Trucker og vejer 41 t. I hver af 
Vogn ns Ender er indrettet et Førerrum, som 
med en mal Gang er forbundet med det om
fattende · fa kinrum, der optager hele Vognens 
Midterparti. Det meste af Vognens Gulvflade 
optage. af Ma kin- og Førerrum; den øvrige 
Plad er paa de allerede ankomne Vogne ind
rettet til Brug for Po tvæsenet og til Rejsegods. 

Den 6-cylindred Die elmotor paa 230 HIL 
er op tillet i Vognen Længder tning og træk
ker en direkte tilkoblet Dynamo, hvorfra den 
fremhragte elektri ke trøm gaar til to Moto
r r, en paa hver Truck. Motorernes Effektivi-

tet er paa 134 k. W. pr. Time. Maskineriet 
betjenes under Driften fra et af Førerrummene 
ved Førerhaandtaget alene. !gangs tningen 
sker ved, at Strøm fra et Akkumulatorbatteri 
under Vognen ledes gennem Dynamoen paa en 
aadan Maade, at den arbejder somMolor, hvor

ved den starter Die elmotoren. Ved at dreje 
Førerhaandtaget frem i en anden Stilling ar
bejder den startede Dieselmotor, og Dynamoen 
frembringer trøm til Fremdrivning motorerne 
paa Truckerne. Med et ærligt Haandtag paa 
Førerpladsen kan Brænd toftilfør len reguleres 
lil at virke i 3 eller 6 Cylindre. 

Førerhaandtaget er indrettet om et ikker
hcdshaandtag og virker derved, at Føreren skal 
holde en Kontakt i Haandtaget trykket ned, for 
al Vognen kal kunne bevæge sig. Hvi han 
lipper Kontakten, standse. Vognen, ved at 

Brænd toftilførslen afbryde og Trykluftbrem
sen, hvormed Vognen er udru tet, træder i Virk
omhed. Af Hensyn til Udkigget under Ran-

talsbanerne n yc d iesclelck I ri ske Lokomotiv. 

gering virker denne ikkerhedsforan taltning 
dog kun ved Hastigheder over 15 km. 

Selve Vognen er bygget af • candia«, me
dens A/ . Frich i Aa1·hu har bygget Die el
motoren; Dynamoen er fra Titan og Fremdriv
ningsmotorerne er bygget i Tyskland. Tryk
luftbrern en er Knorrs Etkammerbrem e. 

Motorvognen oplyse elektrisk ved trøm fra 
en under Vognen anbragt Ro enberg-Dynamo, 
der tillige kan afgive lrøm til Belysning af 
tilkobl de Per onvogne. 

Motorvognen forskellige Rum opvarmes 
ved, at Kølevandet fra Di elmotoren cirkulerer 
i almindelige Radiatorer. 

Vognens Trækkeevne er paa horisontal Bane 
ca. 9 Vognladninger; 11fak imalhastighed 60 
km/Tim. 

Anskaffelsessummen andrager ca. 150 000 
Kr. Vi skal senere i Detailler gennemgaa Vog
nens Indretning og Virkemaade. 

F. Srøer.
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 

HOVEDBESTYRELSESMØDET 
DEN 9.-10. AUGUST 1927. 

Alle Hon'cibeslyrcls 'medlemmet· til l de. 

Ptml,t 1. Forlrn11dli11gsvrotokolle1t. 
Forhancllingsprolokollen oplæsles og godkendtes, 

irl ·t der dog fremsattt.· Bemærkning om, al det i 
D. T,. T. r. IO ide 14-7 optagne Referat af del
kon�titucrcnde Hoveclbeslyrelsesmøde burde hav
indeholdt Forhandlingsprolokollens Oplysning om, 
al saavel K. Johansen som E. l(uhn foresloges til

ekretær 1·, men al K. Johansen af HrlbTeclshen
srn nægtede al tag imod Valget, samt al Hoved
I c·s'yrebea udtalte sin Anerkendelse og Tak for Jo
l·ansens mangeaarige Arbejde i Foreningens In
tC'l'esse. 

Pn11kt 2. Meddelelser fru l•'orma11den. 

l•'c,r11wnde11 ref, rerecl og omtalte de siden sidste 
Hov dbestyrcl, esmøcle behandlede Sager, af hvilke 
�kal nævn s: 

En Lokofor. ønsker af Foreningen Godtgørelse 
for Tab af Kørepenge ved sin Virksomhed i ignal
kom1nissionsmøclcr for saadanne Strækninger, al der 
ikke udbelaks Dagpenge. Del fremsatte Ønske er 
afslaa l. 

En Lokofør. ønsker Foreningens Bistand til Op
naaclsc af Godtgør Ise for Tab af allimepe11ge 
ved Funktion som Lokomotivmester, hvilket er af
slaaC'l af del vedkommPnd Distrikt. Da en saadan 
Godtgorclse ikke har kunnet give siden Sparekom-
111iRsionC'n ar 1921 fik indført Ændring cl sangaaon
de. c1· Distriktets Afgørelse rigtig. 

En Lokofør. Afd. har beklaget sig over Distrik
llis Fortolkning af allimopcngcbercgningcn for en 
\'is Tj(mste paa frem111l•d Depot. Man har ikke 
kun1wt giv(' Afd. Medhold i dens Opfatte! o. 

l�n Lokofyrb. har 111islcl C'n Fridag i Pinsehel
lii.:da).(, Ilt' og ønsker derfor Erstatning i Betaling 
for C'II misl(•t Frid11).( + 50 pCl. Helligelagstillæg. 
Pt• ga•'dt11d(• Ordnr hjl'111lrr ikke Rcl lil n gel saa
rl 111 . Der gives en anden Fridag, og der ydes 
l'( l li).(dag.ove1·tidsbelali11g for dc11 udover 8 Timer 
k l'a.'Vf'd(• Tj('lll'S(C, 

l A11l1 d11i11g af, al Administratio11C'n har frataget
,-> Loke for. og L Lokofyrb. i GC'. Godtgørelse for dob
hlit 1:usfor,Jse, fordi dt• ikkC' har villet modtage een 
de11, a11visl Lejebolig beslaaendo af 2 Værelser og 
Ka111111cr, h,11· ForeningC'n i Skrive!. c til GdL. pro
teRLl rl'l herimod. Gdt. har imidlertid fulgt Dislrik
t<'ls Afgørelse. 

I en lignende ag, hvor Distriktet har frataget 
l II Lokofør. Godtgørelse for clobbell Hu. førelse, for
di han ikke vilde modtage en ham anvist Barak, 
.·0111 var for lille til hans Husstand, og i hvilken Sag 

GdL. ligeledes har fulgt Distriktets Afgør Ise, har 
Foreningen tilraacleL den paagældencle al anlægge 
Sag mod Statslrn.ncrnc. Der er i den A11ledning 
ansog: om nbrfaling til Opnaaelso af fri Pr ces. 

Man har tilskrevel Gdl. angaae11dc cl pørgs-
rnaal orfi Ydelse af Ra11gC'rgodtgørelso i Brande. 
En Togmaskine maa om Sø11dagen cflc1· endt Tog
Ljen sle udføre en Rirngcring, so111 om Hverdagen 
udføres af Ra11gcrrnaski11P. Der har hidtil været 
ycleL del paagældcnde Per onalc Rangcrgodtgørcls •, 
111en Distriktet har fonrnlecligel dl'Llc inddraget. 

Endvidere er der tilskrrvel Gclt. om foLorføror
tillrcg til en Lokofyrb., der, skønt tjeneslegørcndu 
ved Motorvogn ikke erholder 11ogel saadanl. 

Den til Hamborg O).( E .. en arran,credo Slucli 
r jse, hvori dellog 36 ·MedlC'mn1C'r, forløb paa ud
mærket og for Deltagerne belære11clo Maacle. 

Ma11 har anmodet I Dislrikl om Inclr •Lning af 
l.<arbade i Gb. Remise. 

I krivclse til Gdl. har man crindrcl 0111 lidligC'ro 
f1·r-msendte Andragender vedrørende Forn11dring 1· 
i og Forbedringer af Lokaleforholcle11P i Odense og 
Slag"lse, lige. om der til Gdt. er frmsc11clL Anmod
ning om Forb dring af Lokaleforholdene i Kalund
borg. 

Foranlediget vod Hen. tilling fra Foreningen vil 
cl r paa nogle Lokomotiver blive forelagel For øg 
med en Skærm til Moclvirkning af Lysrefleksel fra 
Fyrdørene. Se D. L. T. Nr. L5 Side 226. 

I Anledning af, al Lokomotivpersonalel i Vam
drup snart vil blive forflyll l til Padborg er cler 
overfor Gdl. fremsat A11modning om i Padborg al 
opfør de fornødne Lejeboliger. lal banerne vil 
imidlertid ikke opføre flere Lejrboliger, men stiller 
i d, igl, al de muligvis under C'll eller anden Form 
vil kunne ydC' Stolle til c11 af Personalel dannet 
Boligforening eller lignende. 

Tjene lefordelinger fra c11 
værel lilstillel Foreningen til 
La le Ise. 

Rækk Afclrlingcr har 
ndernøgrlso og Ud-

Der er udarhejrloL en ny Adre. eforlcgncl.'C, som 
er tilsendt AfclC'lingorne. 

Paa Foreningens Foranledning hal' Gdl. udsendt 
Rellelse til Ordre A. r. 137, saaledcs al Ranger
førerpladser - Dcpolforntandcrpladscr undtagne -
ikke mere op, laas ledige. Disse Plad. er kan altsaa 
fremtidig søges som alle a11dro Lokomotivfører-

' pladser. 
Overfor II Distrikt. Uniformskonlor er d r gjorl 

Forestilling angaacncle den for, in kede L vering af 
Veste. 

En af en Lokofør. fremse11dl Besværing over af 
den . paagældende Afdelingsb styrelse at være Lil
siclcsat vod Turbesællel o har været behancllel. -

pørgsmaalet er gaael i Orden. 
2 pensionerede Lokomotivførere ønsker Genan

�æltelse. 
(herfor II Di, lrikl er der proleslorot mod den 

:1( Ng. Depol anvendte Fremgangsmaado: al an-
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'DANSK[QKOMOTIVliDENDE 
"'ude Lokomoli vfyrbøclere li I Raadig b edslj eneste 

som Lokomotivførere uden dog at give dem den 

eventuelle Korse!, som beordres under nævnte Raa

dighed. 

Der liar mecl Gdt. været fort Forhandling OLU 

en Bcgrænsuing af det Tidsrum, hvori en forflyL

tC'l Lokomotivmand kan tilbag holdes paa del hid

tidige Depot. Gdl. anstiller nu ndersøgclser cle ·

angaae.11cle. 

I. T. F. meddeler, at del har lacll'l fremstille

Cl Emblem, der kan faas i saavel Brosche- som i 

Naalcform. PJ·is ca. 50 Øre vr. Stk. 

Polsk Jer11bancforbuncl anmoder 0111 Oply. ning 

angaac11de det danske Jernbanepersonales Lou- og 

Arbejdsvilkaar ITI. v. 

Endelig refereredes nogle Sager fra N. L. F., 

C. 0. 1 og Fællesudvalget. Med Hensyn til delle

sidste har Dansk Jernbane Forbund stillet Forslag

om, al del paa Grund af Jernbaneforeningens Stil

ling trnder Foraarels .Lønforhandlinger, ophæves. -

HovedbeslyreJ. en bemyndigede Foreningens Repræ

senlanler i Jernbaneorganisationerne. Fællesudvalg 

til at stemme for en saadan Ophævelse, dog un ler

Forudsætning af, al der ikke inden den endelige

Vedtagelse er indtruffet Omslwndighcder, som æn

drer det 11u eksist rende Forh Id. 

Formandeus l\IeddelclseJ: loges Lil Eflerrelning. 

Pwil,t 3. Hovedliasi;ererew; liey11i;/wbsoveri;igt. 

Hovedl,c1 ·sereren forelagte en Regnskabsoversigt 

pr. 6. Augn.-t HJ27. 

Toge· Lil Eflcrretniug. 

P1tnkt 4. Krit-isk Uclvalgs Bemccrkn-inger. 

Del kritiske Udvalg fremsatte enkelte Bemærk

ninger og Forespørgsler vedrorende Udgifterne i 

Tiden fra J. Januar cl. A. Lil 1-i:ongress ns Afhol

delse. Efter al det [rcmforlc var besvaret, toges Sa

gen li I Efterrelniug. 

Punkt 5. i::iilmitionen. 

Formanden redegjorde udførligt for bole den 

øjeblikkelige Sitnation. Stal. banerne agter af Be

sparelseshen. yn al afskedige en hel Del af del nu

værende Pernonalc, saaledes Hkal alt l�ksLraµerso

nale afskecliges. Paa Troels af Ministereus Løfte til 

Rigsdagen nemlig ikke al foranledige Afskedigelse 

af fasl ansatte Tjenestemænd ved D. S. B., er del 

Administrationens forcløbigC' Hen. igl al afskedige 

et Antal saada1111c, n mlig en Del fast aosaltc time

lønnede Mask i 11arbejclcre og Hc111 iscarbe.idere. Dansk 

Lokomotivma11ds Forening er·dcn Organisation, som 

først berøres af pørgs111aalcL ,Afskedigelse af JasL 

ansatte timelønnede 'l'jc111'Sll'n1ænd«, idel sa111tligc 

Aspiranter er op. agte Lil Fratrædelse af deres Stil

ling ved D. S. B. nc fasl ansaLLc er opsagte Lil 

l. November, de > ikke fast a11salle er opsagt til t.

September. I krivclsc Lil Gdt. (optrykt i l). L. T. 

Nr. 15 Side 219) har Foreningen protesteret mo l 

disse Afskedigelser.

Afskedigelsen af de nævnte Aspiranter, ialt 83, 

giver dog for saa vidt angaar Lokomotivpersonalet 

ikke tilstrækkelig Besparelse. GdL. paaregner, ved 

Gennemføre! c af d nye Tjenestetidsregler samt 

ved cle ca. 80 Mand, der blev sparet ved Inddra

gelsen af visse Rangerrnaskiners 2-Mancl�betjening, 

al kunne overflodiggørc yderligere ca. 130 Lokomo

tivfyrbødere, hvilket endda maa ses paa Baggrund 

af, at der for Tiden anvendes en Del Remisearbej

dere til Loko111otivfyrbøclcrtjen ,ste. Del er Admi

nistrationens Tanke, al de overtallige Lokomotiv

fyrbødere skal overføres til Værkstederne, hvoraf 

Følgen eventuelt kan blive Overflødiggørelse a[ der 

ansatte Mask i narbejderc. 

Imidlertid er Administrationen villig til al tage 

velvilligt paa Ansøgnin rer om Pension, i første 

Række fra Lokomotivførere over 65 Aar, men og

saa fra Loko111olivførcre, som er under 65 Aar. Heri 

indeholdes en Mulighed for al kunne afbøde noget 

af den uretfærdige Behandling, der forestaar for 

en Række af yngre Familieforsørgere. 

Da de interesserede Organisationer nødigt ser 

fast Værksledspersonale afskediget som Følge af 

Overførelse ,�[ maanedslønnet Personale fra Drif

ten har der derom været ført nogle Forhandlinger 

mellc111 Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbund, 

Dansk Jernbaneforbund, Værblcds- og Remisear

bejdernes Fællesorganisation saml vor Organi

sation. 

ForanlecligPl af Situationen.- Alvor og Bestræ

belserne for al pnaa fuld Tilslutning og Forstaa

clsc har alle Afdelingsformænd vær� sammenkaldt 

til Møder, hvor der er givet en Oversigt over hele 

den ojeblikkclige Stilling. 

Endelig gav Formand.en en. udførlig Redegørelse 

for, hvad der er foretaget i Anledning a[ de nye 

Tjenestetidsreglers Indførelse og Inddragningen af 

llangcnnaskinernes 2 Mandsbel.iening. 

Hovedbestyrelsen di.-knlC'rcdc indgaaende Situa

tionen og alle dermed i Berøri11g kommende For

hold, Undcrsløllclsc til afskedigede Aspiranter; Dæk

ning a [ den deraf foraai:sagede Udgift; Foranstall

n inger til eventuel Afbødelse af Overførelse af Lo

kon10Livfyrbøderc til Værkslclsljeneslc og Dækning 

for de Udgifter saadamie eventuelle Foranstaltnin

ger maatte medføre. Deballen afsluttedes med een

stemmig Vedtagelse a[ følgende Udtalelse: 

Tioveclbeslyrelsen, der hor draftet liete den fore

liggende Situation, fordømmer og vroteslerer moct 

Afsl,ec/igelse o,f fcist mtsotte T.ir11cstemæncl, /1vact 

enten det er fast timelomtel eller mcianeclslonnet 

Perso11ale. Ho'veclbestyrelsen er forberedt vcw, at 

Overforelse nf lokomotivfyrbodere lit Værksteds

tjeneste liwt skobe store og be!.-lctge/ige. Vonsketig

liecler, men en Sliac/e1,losl1olcletse af et betucteligt An

tal lol.omotivf11rboclerc og Resernelol;;omot-ivfyrbo

clere vil over lige Foreningens øl.onomiske Kræfter. 

Ho-veclbeslyrelsen er imictterticl fast besluttet vaa 

at sage afbødet Følgerne af Administrationeni:; bru,-
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'DANSK lQKOMOTIVliDENDE 
tale Fre111gcrngsmcwcle SO/Ib Afi;liedigel ·e af Re:;erve

lokomotivf !Jrbodere, Overforeli;e af lol,omolivf !Jrbo

dero /il \'ærl.slederne og SO/Ib foresluae11de 'l'rnngs

/orflut11i11gcr vil b!Jcle Afedlemmcrue, og bcm!J1tdig1 r 

/•'orrc/11ingsudvalget lit al indlede Und<ri;ogelscr oy 

ivcerl.i;wlfr /•'ora1tslatl1ti11ger der lttyer Sigte pu,1 

wt/'ortc Forhold. 

Ptrnkt G. Kvenlttelt. 

Fonlningsudva_lgel fik Ben1yndig ·Ise til Hammen 
1ned de ovrige i . L. F. :;amnHin:;lultcdc Organisa
:,ouer al auvende el Bclob Lil en l•:rindringsgavc til 
N. L. F.s 111angeaarige Furrct11ingsforcr, Tiingclahl,
paa der1nc,; 60-aarigc Li'od,-,clsdag den 3. Sc1,1lember.

I!.'. K. 

FERIEHJEMMET 

Udvalget for Feriehje111rnel a11n1oder Meclle111-
mer, d r ønsker al lage Opl1old pa;t 1' eril'hjernmct 
efter den l .  Seplcrnber, om 0111gaat•11 il' al tilstille 
Kontoret Bestillin()' heqma. 

Forsaavidt ingen Bl·stilling foreligger i de umr
rneslc Dage er del IIcu:;igtcn al lukke Hjemmel 
d n 1. Sc•1,1lernber. 

EN TUR I SORØ 

LokomoLivfyrboclernes sclskulJcligL' Foreni11g 
• Lanternen« aflroldl Onsdag den 3. A ugusl So111-
men1dflugl til Soro for Fo1·1•1ii11gc11,; Mcdle111rne.r: 
rned Damer. Paa en smuk og klar Sommerdag 
samlede:; Dellagerr1c paa Kolll'nliavns Hovedbane
gaard for al lage med Tog 3 i si raalcnde gniHtrcnde 
Humor. I Toget udvekslede rnan Hilsener, omkring
i Kupcrrnc snakkedes. man var jo korn111c11 ,·ammen
for al glemme den graa H,·erdag og skabe en Sem 
festlig Oag for hinanden so111 vel mulig. 

Fm Soro Station begav Scl.·kab 'l sig Lil Hotel 
Sorø,· srnukke Have, hvor den medbragte Mad 
sµislcs, og h r havde :U or111a11dcn Lejlighed til at 
by l IJcltagernc Vclkornmen, og særlig til Damerne, 
som Fcsludvalgcl havde bcslræbl sig for kunde Iaa 
en l'iglig F stdag: Ingen :U csl uden Damer (bravo 
og Jlanndklap fra Damerne). - Efter al Maclcu 
var spist for tog el.·kalJcl en T11 r op igennem Byen 
til 8on J\irke, her venlcd · Gral'cr Lar.·cn clskabel 
for al forevise Ki rkcn: da 111a11 var· kommen Lil
,. •llc inde i Kirkernmm l, holdt Lu·scn cl fæ11gslen
de hislori.·k Foredrag 0111 alle de rige Minder der 
knylle1· sig Lil. denne Kirke. J;[tcr del gode Forc
dnti; fik Selskabet Lejlighed til nrnrrnere al bese 
J(irkc11. I denne smukke J(irkc som er saa ri" 
paR Mind r, liggc1· mange af Hvide lægten begra
vel, deriblandt Ab.-alon, hvis Grav bag Allcret dæk
kedeH af en smuk Ligslen fm 1536, ligeledes er der 
i\Iinde:;mærke over Clu·isloffcr cl. lI. og han · Dron-

11i11, og ikke al forglemme vor store Digt 1· Ludvig 
[folbcrg, · 111 her hviler i en graa lar111onmkofag. 

Eflcr KirkciJe�oget spadsc.r:cde cl:;kabcl op 
igc11ncr11 Akad •111ihavcn, runcll 0111 Soen Lil JEgir, 
en god padserclur som Deltagcmc log med gocll 
li u 111or, og her var der . ørgcl for koldt Øl og 
Sodavand, som smagte dobbelt godt eftm· don lange 
Spaclse.r:eluL·. 

D refter foretog man del :;idslc F1·cu1.-lød Lil 

·Par11as, hvor Dagen skulde slulle med el Fælles
maallid og cfterfolgende Bal. Ved Bordel havde
mange Talere Ordet, og her havde 111an Lejlighed
til al hore den Kammeratskabs- og Solidarilcls
aancl, .·om n lop gor sig gældencl hos os Loko
molivmæncl der har Forslaa Ise af Organisationens
Belyclning. Lanleniens Husdigler, Cad Chi:islcnsen,
havde s rn , ædvanlig med rund Haa11cl skrevet
11ogle ang , 0111 gjorde slormcndc Lykke. - Eflcr
al cl.en goclo Mad var spist !Jøcl Forrna11clcn Velbe
korn111c og rnan Jik TILL rig Lejlighed Lil mcrmerc
al bese delle smukke Sled og sar11lidig nyde den 
pragtfu Ide Udsigt over Som So. Korl c[leL' .'pillede 
nogle munlrc Iusikanler op til Dans, og ·aa kan
del nok ve re al Dan. en gik livlig til Kl. 21,30, som
var del Klokkeslet al Baaden vL•11tedc [or al fore 
os tilbage til Sorø. Paa ejlluren over Soe11 h r
skedc en udmærkcl Stemning, og i den lune Som
meraften lod nu Sang fra unge krn[lige Slruber:
,Flyv, Fugl« og »Der er et yndigt Land«, cl •l lød
slo11111i11gsfuldt og smukt. I en reserveret Vogn i 
Tog- :10 foreloges Lllt Hjemlu1·c11, og del var alrnindc
lig a111lalcc11111c•, at man havde lilbrngt en dejlii;
Dag, cl skonl Minde rigere -! Men glermues rnaa
del ikke, al naar Dagen blev aa vellykket, skyldes 
del forsL O" fremmest Forenirwens udmærkede Kas
�e, l'I', Thorkild Ol�en, som havde sorgel for en god 
Ka��c, og deraf havde ydcl en rundelig kærv til
denne ud111c0rkcde Fest, og s0111 han selv udtrykte 
sig: Det var dyrl, men del var clcjlig.l - Til Slut 
igL•1111L•r11 disse Linier en Tak lil vore Karrnnerater, 
so111 bcrcclvillig stillede sig Lil Distiu�ition for at
gorf' J\fløsningsljencstc, saalcdes al alle cl r havJ.e
skrcvcl �ig paa Listen kunde faa fri til Udflugten.

De11 iisy11lige. 

UHELDSFORSIKRINGS-FORENINGEN 

Uhcld.-forsikrings-Forningcn for de danske 
'talsban rs Personale, der ledes af Rqn·c0:;e11tanter, 

valglc "r de faglige Organisationer og efter rent 
koopernlivl Mu1;stc.r:, !rar udscndL sin sccdva11lige 
Aarsbcl'Ulniug med Drifls-Rcguskab og Stalus, 
l1vilkel vi, tillige rncd nogle vedlRgnc Lovmndringer, 
tidligere ha1· bekendlgjort her i Bladet. 

For i Mcdle1nmer · - og Ikke-Mcdlc111111ers -
Erindring at [aa opfriskcl Indholdcl a[ de nævnlc 
Vedtag Iser har Styrelsen anmodet os 0111 al op
tage følgende: 
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'DANSK lQKOMOTIV'fiDENDE 
Bonus. 

Ligesom do to forcgaandc Aar er det og aa i 
Aar vedtaget at fordele Bonus til Foreningens Med
I rnmer. Ford lingen sk r ved, al Medlemmer, der 
er indtraadt i Foreningen før ::JO. November 1 926 
fritages for Præmieydelse i Sept. og De br. Kvar
laler 1927 af den For, ikringssurn, clC' har tegnet 
for 31. August 1927. 

lovænclri nger. 

Loven, ,; 9 er ændret . aaledes, at der fremtidig 
vælge. 7 Repræsenlanler af Jernbaneforeningen, 
7 af Dansk Jernhane-Forbund, 3 af Værksteds- og 
RemisNubejdcrnes Organi alion og 3 af Dansk 
·Lokomotivmands-Forening. (Sidstnævn le For ning
har hidtil ikke været repræsentere!.)

Forsikringsbetingelsernes § 1 l, sidste SlykkC' er 
ændret , aaledes, al der fremtidig ud over en Inva
liditetsgodtgørelse ydes Dagpenge for Arbejdsudyg
tigbed i indtil 180 Dage (jfr. § 12). Samtidig er 
§ns sidste Stk. ophævet sorn overflødigt. - Til § 12 
føjes en Be lernrnel. e orn, at der under visse For
udsætninger ydes d !vise Dagpenge for delvis Ar
hejdsudygtighed. - Til § 14, føjes el Punkt om al
der ydes en efl!'r Styrelsens Skøn pa. ende Godt
gorclse for Hejser. der foretages ifølge Foreningens 
Forlangende. 

gende paa delle Omraacl . - Enbvcr Jernbanemand 
vil derfor med lør t Fordel kunne lgne sin Ulyk
kesforsikring i Organisationernes eget Selslr,ab. 

Foreningens Hepno cnlanter og do faglige Or
gani.-ationers Tillidsmænd yder Oplysning vedrø
rende Frerngangsmaadrn ved Indmeldelse o. l. 

Styrelsen. 

STATSFUNKTIONÆRERNES LAANEFORENING 

Ved den fra Januar Maaned 1928 forfaldne 
Bonusudbetaling fra »Slal8anslallen for Liveforsik
ring, Lil Tjenestemænd, som har deres Livsforsik
ri11gs1 ol irer stillet som Sikkerhed for Laan gennem 
»Stals[unktionærerncs Laanefoi-ening« (alle 3 Af
delinger), vil dbetalingen udelukkende ske ved, at 
Laaneforeningen tilstiller bver onkell Laanlagcr dot
paagælclende Beløb.

l•'or [ly/ lelse: 
Prremienedsællelse. Lokomotivfører K. A. A. Jen, en, Østerbro, til 

Ifølge en f. A. vedtagen .f"Endring er Præmie- Brande under 8-8-27. 
sat, orne nedsalte saalodes: 

før nu 

Afcll. A, Kl. I Kr. 1,05 Kr. 0,90 
- • • Il • 2,80 • 2,50 
- B, • I • 0, 5 • 0,75
- • • II • 1 ,70 • 1,50

1\'f ed de omtalte Forhøjelser ar Ydelserne og ed-
sæLtelser af Præmierne, der udelukkende er mulig
gjort vod, al. Forening n i 1912 frigjorde sig fra 
KapitalselskabC't og selv overtog h le Ri ik en og 
ogsaa hele Fortjenesten, tør heldsforsikrings
Foren ingen regne. for del mrsl kulante For-la-

/i'orlænget Tilladelse til ol stem uden for Nummer: 

l,okomolivfyrbøder uden for Nummer H. H. E. 
ehæbel, (Østerbro), har erholdt Tilladel. en Lil ·at 

slaa uden fo_r rummer forlænget Lil al gælde indlil 
30-9-28. 

Navnesl,i[le: 

Lnkornolivførcr A. C. Wedebye, Slagelse, herl
dcr fra 26-7-27 Axel Christian Kajberg. 

-
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