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SIKKERHEDEN PAA JERNBANERNE 

.. Den s�nere Tids 11 ppige Jernbåneulykkei·, 
<ler næ·sten op'træder om en hel Epid mi, kan 
nok give Anledning til Betragtninger om, lwor 
vidt ikkerh den paa Banerne er aa betrycr
gende om den bør være" Ty kland har i ær
deleshed været hjemsøgt af Ulykker, endskønt 
man skulde antage at Ty · kerne, om er bekei-idt 
foi· deres systematiske· Grundighed i alle Hen� 
seeender ogsaa med Hen yn til ikkerhedstjene-
ten paa Banerne skulde være blandt de forre
te blandt Landene. Man spørger da, hvad kan 

Grunden til de saa hyppigt forefaldende lyk
ker være, for saa vidt der ikke er Fejl i dere 
Signalanordning, og ved at læse de ty ke Jern
banemænds Fagblade faar man det Indtryk, at 
Fejlen maa søges i, at de tyske Jernbanemænd 
udnyttes paa en uforsvarlig Maade, saaledes at 
Sikkerhedstjenesten kommer til at lide derun
der. Det er Dawesplanen, der skulde tvinge de 
tyske · tatsbaners Administration til at nedsæt
te Personalets Antal paa en saadan Maade, at 
der maa paalægges det tilbageblivende Perso
nale uforholdsmæssig streng Tjeneste. 

Herhjemme har man heldigvis været for
skaanet for Ulykker, omend der har været Til
løb til saadanne� saa er de Uheld, der eventuelt 
kunde have foraarsaget Ulykker, lykkeligvis 
sket paa saadanne 'Tidspunkter, at der ingen 
Fa.re har været paa Færde. Vi skal saaledes 
nævne det held, der indtraf for nogen Tid si
den ved Ankomst til Korsør med et Iltog, hvor 
en Bremsetrevers faldt ned paa Skinnerne, og 
hvor det, paa Grund af den Hastighed Toget 
havde i det givne Øjeblik umiddelbart forinden 

Togets ndeli.ge 'tand ning, jkke kunde, med
! r nogen Hi. iko. Dette li ld foraar ag de 
en Del nitale i Dag pressen o'g bl. a. Interview 
med Statsbanernes Ma kindil· ktør, der erklæ
rer paa Forespørgsel om Efteriynet': »])et Ef
tersyn, der foretages af tat banerne Materiel, 
er fuldt ud til trækkeligt og for varligt. Det er 
givet, at fandt jeg, at det ikke var Tilfældet, 
vilde jeg øjeblikkelig gribe incl: Men det er min 

�ganske bestemte Opfattelse;- at· Tilsynet faktisk 
er fuldt betryggende. Med Hen yn til dette 
foreliggende Tilfælde kan Jeg foreløbig kun 
sige, at vi har iværksat en n'9"ersøgelse for at 
faa konstateret, om der kulde foreligge en Ma
terialefejl, eller om Eftersynet kulde være fore
taget mindre grundigt end R glementerne for
drer det. Men denne er endnu. ikke afsluttet, 
saa om dens Resultater kan jeg foreløbig intet 
vide.< 

Hvorledes Re ultatet af den af Maskindirek
tøren foretagne Undersøge} e'er forløbet, kan 
vi intet vide, men vi formoder at der intet har 
været at bebrejde den paagældende Lokomotiv
fører. Der er jo herhjemme, ligesom i Tysk
land sket Indskrænkninger af Personale, og en 
Følge heraf, eller rettere for at kunne foretage 
denne Indskrænkning, har det været nødvendigt 
baade at ind krænke Efter syn og at paalægge 
mere og mereTjeneste. Med Hensyn til Eftersyn 
har vi tidligere udtalt os, og her er vi ganske 
uenig med Maskindirektøren. Det forefaldne 
Uheld i Korsør kunne saa vidt vi ved være und
gaaet, hvis man ikke paa kendt Statsbaneadmi
nistrationsvis havde afvist netop den samme· 
Lokomotivfører, som havde Uheldet_ i Korsør, 
da hari for længere Tid til bag . paapegede, at 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

der kunde ske Uheld, saafremt man ikke fore
tog Foranstaltninger herimod. Den Gang vilde 
man ikke lytte til den adv�rende Røst, nu efter 
det passerede er der al Grund til at antage, at 
der foreages hensigtsmæssige Foranstaltnin
ger, saaledes at Uheld af den Art kan undgaas. 

Der er adskillige Gange her i Bladet blevet 
advaret mod den stadige kærpelse af Lokomo
tivmændenes Tjeneste, som altid er nøje sam
menhængend med Sikkerhedstjenesten, men 
det har ikke været muligt at faa Statsbanernes 

dministration til at forstaa vore Advarsler, 
fordi de ser med ganske andre Øjne paa denne 
Tjeneste end Lokomotivmændene, som formo
dentlig maa antages at have førstehaands Kend
skab til hvad der forlanges. Der er jo Forskel 
paa at sidde paa et Kontor og be.dømme Tjene-
ten og paa at skulde udføre den. 

Vi haaber, at det stadig maa lykkes Stats
banernes agtsomme Lokomotivmænd at af
værge forekommende vanskelige Situationer 
trod de Krav, der for Tiden stilles til dem. 

NORSK LOKOMOTIVMANDS 

FORBUNDS KONGRES 

I Dagene den 11.-12. Juni afholdt vor nor
ske Broderorganisation sit Delegeretmøde i 
Oslo. Mødet aabnedes den 11. Juni Kl. ca. 10 
Fm. i Idrættens Hus og var det 33. Landsmøde 
vor Broderorganisation afholdt. 

Da Formanden aabnede Mødet kunde han 
se ud over en Forsamling, der talte ca. 60 Re
pærsentanter fra alle Egne af l orge samt over 
en Række Gæster, der var indbudt til at over
være Mødet, saaledes var orsk J ernbanefor
bund repræsenteret ved Alberti, orsk J ernba
neforening ved Hj. Larsen, vor svenske Broder
organisation ved sin Hovedkasserer Hr. Elf
dahl og vor Organisation ved vor Formand. 

Efter at Formanden for den norske Orga
nisation, Robert Lund, havde budt de delege
rede og Gæstern velkommen samt givet en 
Oversigt over den foreliggende Situation, hvori 
han navnlig dvælede ved almindelige politiske 
Betragtninger og hvad der var overgaaet de 
norske Lokoniotivmænd og Statstjenestemænd, 
Forhold, som var nær besl gtet med, hvad der 
var overgaaet danske Tjenestemænd, nemlig at 
man uden videre gennemførte en 10 pCt. Løn
reduktion, lige om man har indført nye Tjene-

stetidsregler, der gjorde 8 Timersdagen illu
sorisk. Han pegede paa den Harme, der havde 
grebet store Dele af det norske Folk, og som 
havde givet sig Udslag ved de sidst afholde 
Valg til Stortinget. Regeringen havde lidt sit 

ederlag, og selv om en efterfølgende social
demokratisk Regering meget hurtigt maatte 
træde tilbage for en radikal Regering, var Ud
sigterne for en mere hensynsfuld og forstaa
ende Behandling af Tjenestemændene saavel 
lønningsmæssigt som tjenestetidsmæssigt For
holdene lysere, end de havde været i flere ar. 

Han dvælede derefter ved den Urafstemning, 
som sidste Delegeretmøde havde vedtaget at af
holde om Indmeldelse i de norske samvirkende 
Fagforeninger, og udtalte sit Haab om at 
Land mødet vilde vedtage en Beslutning om at 
indmelde l orges Lokomotivmænd under 
Landsorganisationen, som er Navnet paa de 
samvirkende Fagforbund i Norge. 

Derefter hilste Gæsterne paa den norske 
Organisation. Det var ret sammenfaldende 

dtalelser, de forskellige Repræsentanter kom 
med, idet det aabenbart er en fælles Ting for 
hele kandinaviens Tjenestemænd, at Admini
trationerne kraftigt har sat ind paa Lønreduk

tioner samt Forøgelse af Arbejdstiden, men 
om ogsaa har haft til Følge, at Tjenestemæn

denes Organisationer i de nordiske Lande fra 
før at være uden politisk Orientering i bestemt 
politisk Retning nu stærkt præges af en social
demokratisk Politik, som fører dem over imod 

rbejderorganisationernes Organisation mod 
de samvirkende Fagforeninger. 

�,ormand Rob. Lund aflagde derefter Beret
ning over Forbundets Virksomhed, som gav 
Anledning til en Del Disku sion. f en Ræk
ke Sager paa Dagsordenen, som var til Behand
ling skal nævnes, at pørgsmaalet om Loko
motivfyrbøder-Aspiranternes Ansættelse gav 

nledning til en meget lang Diskussion. At 
Forholdene for vore nor ke Kollegers Ansættel-
esvilkaar, Forfremmelsesvilkaar o. m. a. er 

meget vanskelige, fremgik bl. a. af en ganske 
talende Bemærkning, at der nu var Lokomotiv
fyrbøder-Aspiranter i orge, altsaa Mennesker 
der stod som Lærlinge ved Jernbanen, som igen 
havde Sønner, der ogsaa var Lærlinge. 

Forbundets Regnskab godkendtes uden Dis
kussion og for kellige pørgsmaal om det nor
ke Lokomotivmands Tidende henvistes til Ho

vedbestyrelsens Behandling. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Derefter kom pørgsmaalet om Indmeldelse 

i Land organisationen til Behandling og efter 
en lang og indgaaend Diskussion vedtog man 

Indmeld l en med alle temmer imod 6. 
Til Forbundets Formand og Forretningsfø

rer genvalgte Rob. Lund enstemmigt. Et For-

lag om at nedsætte Formandens Løn kom ikke 

frem til Behandling, og Forsamlingen fastsatte 

Lønnen til næste Kongres til 8 500 Kr. om 
Aaret. 

Derefter foretoges der en Række Valg til 
Hovedbestyrelsen og endelig besluttedes det at 

afholde næste Landsmøde i Hammer. 
Efter Forhandlingerne var luttede og Gæ

sterne havde ønsket Norsk Lokomotivmands 
Forbund til Lykke med sine Beslutninger, gav 
Lokomotivpersonalets Orkester i Oslo en smuk 
Koncert, som høstede stærkt Bifald for sim, 
smukke Præstationer. Det er virkelig lykkedes 

vor Broderorganisation i Oslo at samle et Or
ke ter af Lokomotivmænd og Sønner af saa
danne, der ved sine Præstationer aftvinger den 

største Respekt. Landsmødet vedtog ogsaa en 
smuk Bevilling til Støtte af Orkestrets Virksom
hed. 

Forhandlingerne, der havde varet i 2 Dage, 

var præget af en god parlamentarisk Form i 
Kritikken og en saglig Behandling af de for
skellige alvo:dige pørgsmaal, som ligger vore 

norske Kolleger paa Hjertet. Man mærker en 
god kammeratlig Form i Tonen og en stærkt 

udpræget Forstaaelse af deres Ledelses Ar
bejdsYilkaar og , anskeligheder, som gav sig 

dtryk i dtalelse, som gav Ledelsen Grund til 
tor Arbejdsglæde. 

I. T. F.s KONGRES

om tidligere nævnt i »D. L. T.� afholdt In
ternational Transportarbejder Forbund Kon
gres i Stockholm. Møderne blev afholdt i den 

svenske Rigsdagsbygning, som for første Gang 

var taget i Brug til n faglig Kongres. I. T. 
F.s samlede Medlem antal er nu over 2 Millio
ner og som saadan n af de tørste Organisa
tioner i Verden, d ns irkefelt strækker sig
over 33 Lande, og til Kongressen var mødt Re

præsentanter saa at sige fra alle Verdensdele.
edenstaaende skal gi ves en kort Redegø

relse fra de interessante Kongr sdage. 

Da vi paa Aabning dagen kom i 1 ærheden 

af den tore og smukke Rigsdagsbygning i 
Stockholm, kunde man straks mærke, at der var 
noget ekstraordinært paa Færde. Alle I atio
ners Flag mældede festligt for Vinden, og op 
ad Rigsdagens Trapper bevægede sig en tæt 

trøm af Delegerede og Tilhørere, til den store 

internationale Kongres. Men var Flagene for
skellige udenfor, var proget ogsaa forskelligt 
inde i Bygningen, alt var en babylonisk Sprog

forvirring; men I. T. F.s faste Stab af Over

sættere og Sekretærer var mødt frem og var me
get behjælpelige. 

Efter at de Delegerede havde indført deres 
I avne i en Protokol, fik man anvist sin Plads i 

Mødesalen. (2. Kammers Plenarsal.) Her fik 
hver Delegeret en Lædermappe med Dagsor
den og en Mængde Tryksager udleveret, som 

for de skandinaviske Delegeredes Vedkommen
mende var affattet paa Svensk. 

Ved at se sig om i Salen opdager man hur
tig mange interessante og fremmedartede Ty
per. Først og fremmest den bøje, rolige, myn
dige Englænder Mr. Cramp, Præsidenten for 
I. T. F. Vice-Præsidenten med Scbnurr
bart'en, Tyskeren Døring. Generalsekretæren
Edo Fimmen, som minder noget om Bjørnstjer
ne-Bjørnson. Vice-Sekretæren, den lille iltre
med det livlige Minespil i sit Jødeansigt,

atbans. Blandt Gæsterne bemærkes den store 
Arbejderfører Leon Jouhaux fra de samvir
kende Fagforbund i Frankrig. Den slanke og 
soltørre Mexicaner Vargas fra Arbejderbevæ
gelsen i Mexico. I owotny fra Arbejder-Radio 

Internationale i Wien. Desuden Repræsen
tanter fra Canada, Argentina, Spanien, Ser
bien, Jugoslavien, Palæstina o. m. fl. 

Kongressen aabnedes af Formanden for det 
svenske Transportarbejder-Forbund, Charles 

Lindly, som bød den store Forsamling Velkom
men til »Midnatssolen Land«. Omtalte der
efter de faglige og politiske Organisationer i 

verige, og sluttede med at udtale Ønsket om 

et godt Re ultat af Forhandlingerne. 

Derefter blev Ordet givet til Landsorgani-
ationens Formand, Arvid 'l'horberg, som tol

kede de svenske Organisationers Tilfredshed 

med, at Kongressen afholdtes i Stockholm. 
D�suden bragte Formanden for Borgerrepræ
sentationen i Stockholm, Hr. Knud Tengdabl, 
en Hilsen til Kongressen. 

Præsidenten, Mr. ramp, holdt derefter den 
egentlige Aabningstale. Talen blev boldt med 
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DANSK LOKOMOTlV TIDENDE 

stor Kraft og gjorde et stærkt Indtryk paa 
den tore. Forsamling;. men .det v.ar ogsaa en 
sand Nydelse at høre hans prægtige Stemme 
og betragt det .stærke nuancerede Minespil i 
hans nsigt .. Mr. ramp udtalte først, at den 
store Deltagelse til Kongre_ en var . et godt 
'l'egn for Fremtiden, og han haabede paa, at 
alle Organisationer i Verden maatte ammen
slutte ig i l. T. F., aalede at Forbundet 
kunde blive en Verdensmagt. I. T. F.s før te 
Opgave er at højne Transportarbejdernes L -
ve tandard, men for at opnaa et godt Re ul
tat herfor, maa man tilkæmpe sig den jnter
nationale Magt. En anden af I. rr; F. Qpga
VE::r er at indsamle Materiale angaae,nde. Løn 
og · rbejdsvilkaar ho de til luttende Organi
sationer. Og det viste sig ogsaa ved Arbejds
konferencen i Geneve, at I. T. F. var i tand 
til at gøre sin Indflydel . e aældei1de paa. en 
Rækk I unkter. Taleren udtalte _ligeledes it 
Haab om, at vi med vor Styrke maatte være 
med til at slaa ethvert Forsøg paa Krig ned 
og be tandig træbe efter en international Fred, 
bortrydde ationalhad og gøre Verdens rbej
dere til en tor Familie. 

Efter Aabningstalen havde de forskellige 
Gæster Ordet, og Deltagerne begav sig derefter 
til• Lunch paa tockholm vidunderlige Raad
hu , om• holdtes i »Gyllene salen<. V d Bor
det her kede der. en festlig temning, og der 
blev holdt en Mængde Taler, bl. a. talte·Lands
tingsmand Lyngsie. 

roste Dag begyndte Kongressen med Spe
cialkonferencer for Jernbanemænd, hvor bl. a. 
oply tes om de for kellige Landes Arbejdsfor
hold. Man for tod· .deraf, at Danmark ikke hør
te til de Lande, som var daarligst stillet. 

Exekutivkomiteens Beretning og Regnskab 
blev efter nogle Interpellationer og Oplysnin
ger godkendt. 

D13refter hold.t Vice- ekretæren,. athans, 
et udmærket og• t.ankevækkende .Foredrag: »De 
moderne Trafik-midlers Udvikling�. 

Kongre sen behandlede derefter forskellige 
ind ndte F-ør lag., Bl. a. ,et,,gaaend,es ud paa, 
at Exelnitivkomiteen skuid� virke fof Enheds
bestemmelser· for Tjeneste og Hviletider for 
Jernbanemænd paa Basis af en 48.Timers r
bejdsuge. Et Forslag om, at Transportmidler
ne burde være tatsejendom, .foraarsagede sto.r 
Debat, da der var divergerende Meninger, man 
besluttede at lade pørasmaalet gaa i Udvalg. 

'6m"Aftenen vai·�der arrangeret en prægtig 
Sejltur p/la Malaren til Drotningsholm. 

Dagen efter holdt Franskmanden Leon 
J ouhaux en temperamentsfuld Tale, som nær
mest drejede sig om Sammenholdets store Be
tydning. Jouhaux' Tale hilstes med bragende 
Bifald. 

Derefter tog Edv. Fimmen Ordet for at 
takke de svenske Organisationer for den gode 
og praktiske Maade de havde arrangeret Kon
gre sen paa, og om et synligt Bevis paa Tak
nemlighed, bad Fimmen de 5 sven ke Organi
sationer om at modtage hver en I. T. F. ilke
fane. Sven k Lokomtivmands-Forening var 
her imellem. Charles Lindby takkede for Ta
lerne, og kandinaverne udbragte et firefoldigt 
Leve for I. T. F. 

Derefter fik Fimmen igen Ordet, han holdt 
et udmærket Foredrag om » Verdenskapitalis
men og Verdensinternationale<. 

Kongres en behandlede- ·derefter et Forslag 
om Ruslands Transportarbejderes Indmelde! e 
i I. T. F., det vedtoges, at hvis ·Russerne øn
skede Optagelse, maatte de enten udtræde af 
Moskwa-Internationale, eller rette ig efter· de 
Lom, som. er gældende for alle Organisationer 
under I. T. F .. Et Forslag, gaaende ud paa at 
opmuntre Medlemmerne til at lære Esperanto, 
b�ev lige°Iedes vedtaget. 

Kongressen afslutte9-es paa denne Dag Kl. 
16,30 for at foretage en Udflugt til Saltsjø
baden. Efter en henrivende Sejltur paa 1 ¼ 
Time i den svenske kærgaard, stiftede vi paa 
Hotellet bekendtskab med den· svenske S_mor
gåsbord. Efter Spi ningen var der en lille 

vingom, og det kammeratlige Samvær fort
attes til Kl. 24, hvorefter Afrejsen til Stock

holm fandt ted med den elektriske Jernbane. 
Paa Kongres ens sid te Dag vedtoges bl. a. 

at MeµJemsåfgiften skulde være uforandret, 6 
Cent pr. Medl � pr. Aar. · Ligelede �t 0-�ne
ralra?,dets · Sæde som hidtil bliv�r Amsterdam. 
Generalraadet blev genvalgt det sam:rr:ie var Til7 
fældet med Sekretær rne, Fimmen og athans. 
Den næste ,I{;ongres kal bolde i_ to_r-Britan-
nien antagelig' London. . 

Præsidenten, Mr. Cramp, sluttede derefte1� 
Kongressen, og da »Internationale«s. ildnende 

trofer var for tummet, skiltes Deltagerne for 
alle Vinde. 

Hermed var den interes ante og lærerige 
Kon(Yres af luttet. Det gode Indtryk alle. fik, 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

kyldtes for en stor· ·peI'clÆn' 'pral�ti ke· Maacle·, 
Kongre sen blev ledet paa. Den ydre Ramme 
var ogsaa i prisværdig Orden, nvilket det prieg
tige Mødelokale i Rigsdag bygningen i høj 
Grad bidrog til.

Kan ogsaa nævne, at Kongre en havde et 
eh·stændigt arbejdende Po tkontor og Rejse

bureau. betjent af Personale, om talte de 3 
Hovedsprog ferfekt. Alt i alt var I.'f. F.s"Ifon
gre en jælden Oplevelse, og· Mindet herom vil 
leve længe. 

Carl Petersen. 

DIESELELEKTRISKE LOKOMOTIVER 

Af Dagspressen erfarede man for nogl�. Da
ge siden, at Aktieselskabet Burmeister & Wain 
havde bygget det elektriske Diesel-Lokomotiv 
og at Problemet dermed var løst. Der taar 
saaledes i en Avis følgende: 

»I den nye danske Konstruktion skulde dis
se to Principper være kombineret saa rationelt, 
at Manglerne er bortelimineret, medens alle 
Fordele er beYaret! Man sparer Maskineriet: 
hele den mekaniske Omvej, før Dieselmotorens 
Kraft faar Lokomotivet til at køre .og trække. 
Kraften overføres simpelthen til Elektricitet. Og 
derved opnaas samtidig, at man ikke behøver 
hele det kostbare Ledningsnet, som ellers brin
ger Strømmen til de elektriske Tog. Hvert Lo
komotiv er sit eget Elektricitet værk, det er alt
saa paa sin Vis selvforsynende. 

Burmeister & W ain har for Tiden to Die
sel-Lokomotiver under Bygning, som er bestilt 
af De danske Statsbaner. De vil allerede i Ef� 
teraaret blive sat i Drift paa 1 ordbanen. Man 
har længe undret sig over, at Statsbanerne nok 
vilde fortælle, at der nu skulde prøves Motor
lokomotiver i Driften, men at det blev holdt hen 
i det uvisse, hvilken Type der skulde vælges. 

u er Sløret løftet for denne Hemmeligheds-
fuldhed. < . .. 

Vi vidste meget godt, at tatsbanerne for 
længere Tid siden hos Burmeister & Wain 
havde bestilt to Diesel-elektriske Lokomotiver, 
men samtidig havde Statsbanerne ogsaa bestilt 
to Diesel-elektriske Lokomotiver hos Aktiesel
skabet Frichs i Aarhus. Sidstnævnte Selskab 
har allerede for længere Tid siden leveret nogle 
saadanne Lokomotiver, som har været i Drift 
i 11ogen Tid, saa nogen egentlig epokevækkende 

�yhed kan det ikke ige at være, at Blll'meister 
& Wain ogsaa· skal levere et Par Stykker. 

Det vilde selvfølgelig være ønskeligt, om 
man nart kunde naa det Maal man til træber 

. ' 

at faa nogle driftssikre Diesel-elektriske Loko-
motiver; man tør vel nok sige, at de Lokomo
tiver, Stat banern allerede har faaet og som 
anført har Yæret i Drift i :nogen 'l"'id, har mang
let me(Yet i at være drift ikre. Det fortælles 
ndYid re, at naar tatsb�nerne nu ætter de to 

B. & W. Lokomother i Drift, gælder det ikke
et Forsøg - og herv d skal vel forstaas, at der 
ingen ManCYJer er \' d dem, men at de er fuld-
tændig· dtift iln- . Det faar vi vel Lejlighed 

til at kon tatere, naar de sætte i Drift - og det 
kulde glæde o , om Lokomotiverne holder 

hvad Burrneister & Wain allerede nu, paa en 
meget reklamemæ ig Maade, laar fa t. 

De Lokomotivet', der her er Tale om, er kun 
paa 400 He te Kraft, og det r Meningen, iges 
der, at de kal anvendes paa ordbanen. Vi 
tror ikke, at dette kan være· rigtigt, thi de Lo
komotiver cl r i  Forvejen anvende der, har be
tydelig fl re H. K. og kan ikke anses for at 
være for kraftige naar lige undtages -Masld
nerne. De omtalte nye Lokomotiver vilde an
tagelig komme paa for haardt rbejde, hvis de 
sættes i Drift der, selv om· de er saa fortræffe
lige, om det fortælles allerede nu, ·men det er 
vist H nsigt n at prøvekøre dem paa Frederiks-
undbanen, hvor de i Forhold- til deres Kraft 

meget bedre vil kunde gøre Fyldest - og hvor 
der ikke er saa stor Fare for Forstyrrelse i 
Toggangen, hvis disse udmærkede Lokomotiver 
trods alt skulde finde paa at lave Knuder. 

STEMPELLOKOMOTIVET OG DETS 

UDVIKLING I SAMMENLIGNING 

MED ELEKTRISK JERNBANE• 

DRIFT 

Af Reichshahnoherrat Professor Nordmann, 

Medlem af Reichsbahn Zentralamt. 

Efter Borsig-Zeitung ved F. Spoer. 

Udvikling muligheden for Damplokomoti
v t er, med det der indtil nu er opnaaet, paa 
ingen Maade udtømt. Det kunde være fristen
de, siger Forfatteren, at anstille nogle Betragt
ninger over de endnu ikke af luttede Forsøg 
med Højtryks Turbinelokomotivet og Diesel-
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Lokomotivet, men ind krænker sig dog til at 
omtale Muligheden for Stempellokomotivets 
videre Udvikling. 

En vis Forbedring i varmeteknisk Henseen
de opnaas med Kulstøvlokomotivet, der i sin 
Konstruktion kun i ringe Grad adskiller sig 
fra de almindelige Lokomotiver. Forsøgene 
med Kul tøvfyring i en fritstaaende Lokomo
tivkedel har udvist en betydelig Forbedring af 
Kedlens Virkningsgrad, d. v. s. Kedlens Evne 
til at nyttiggøre Kullenes Varmeindhold. Selv 
om de gode Resultater for en Del kulde ind
skrænke sig til Kedler med et bestemt Hede
fladeareal eller lignende, eller vise sig uop
naaelige i den daglige Drift, saa stiller kul
støvfyred Lokomotiver tørre Ydeevne end 
haandfyrede Lokomotive_r i dsigt, samt An
vendelse af billige Kul orter, om ikke kan bru
ges til almindelig Fyring. 

Til Fyring ro d Kulstøv kan der bruge en 
Lokomotivkedel i den almindelige Form, det 
drejer sig kun om en Forandring af Tenderen 
og nogle Mekanismer til at male Kullene til_ 
Støv og indblæse dette i Fyret. Derimod er det 
til Højtrykslokomotivet nødvendigt at forlade 
den kendte Kedelform, hvis øver te Grænse 
hvad Arbejdstrykket angaar vel nok er naaet 
med Maffeis 22-at Turbinelokomotiv. At ud
nytte Arbejdsevnen af højspændt Damp fuldt 
ud ved Kompoundvirkning i et Stempellokomo
tiv lader sig ikke gøre, da der ikke er Plads 
til de nødvendige Cylindre, af hvilken Grund 
alle Forsøg paa at udnytte Højtryksdamp i 
fuldt Maal ved at afgive sin Arbejdsevne i flere 
Trin er henvist til Dampturbinen. 

Som egentlig Konkurrent mod I utidens go
de Stempellokomotiv kommer Turbine- ller 
Diesellokomotivet ikke i Betragtning endnu, da 
disse først senere efter et langt Forsøgssta
dium vil kunne bygges i større Antal. For Ti
den maa først anstilles Sammenligning mellem 
de moderne tempellokomotiver og elektriske 
Lokomotiver. Om den elektriske Jernbanedrift 
skrive·s meget, i 1 k alene i tekniske 'ridsskrif
ter, men ogsaa i Dagspressen. At denne Drifts
form i visse Tilfælde har Fordelene paa sin 
Side, det være national Interesse i Uafhængig
hed af udenlandske Kul, eller Landomraader 
med stor Vandkraft, eller maaske med mange 
Tunneller, lader sig ikke benægte. I kulrige 
Lande uden Vandkraft vil der i denne Sammen
ligning kun regnes med Driftens Økonomi. 

Der gælder det ofte, næsten som en faststaaen
de Trossætning, at Damplokomotivet er en 
Kulsluger i ammenligning med Kulforbruget 
i Elektricitetsværker, der leverer Strøm til 
Jernbanedrift. Denne Beskyldning er kun be
rettiget naar Damplokomotivet - vel at mærke 

utidens forbedrede Damplokomotiv - bruger 
væsentlig flere Kul pr. Ydelsesenhed ved Be
fordring af Tog. Dette, at Flertrinsturbinen 
paa et Elektricitetsværk arbejder mere økono
misk - regnet efter den paa Værket afgivne 
Kraftydelse - ligger lige for, naar man hu
sker, at Dimensioneringen af Damplokomoti
vet K del og Maskiner er begrænset af Baner
nes Profilmaal, hvorimod man i et stationært 
Anlæg kan anvende de Kedler Maskiner og 
Kondensation anlæg, der udnytter Bræn,dslet 
bedst. 

'er man bort fra den store Anlægssum for 
elektri ke Baner og den v· entlig højere Pris 
paa elektriske Lokomotiver, maa d t staa fast, 
at dgangspunktet ved Beregning af Økonomi 
i et Anlæg til Togbefordring altid maa , ære 
det Antal Togkilometer, der kan præsteres med 
et givet Kvantum Brændsel. Togkilometrene, 
der køres med elektri k Kraft, staar i omvendt 
Forhold til Energitabene ved Omformningen af 
den elektriske Strøm til mekanisk rbejde paa 
Drivhjulene, trømtab i Ledninger m. ro. Det 
maa altsaa undersøges om et Elektricitetsværk 
er i tand til at udnytte Brændselsenergien 
bedre i Form af Togkilometre end Damplo
komotivet, der umiddelbart om ætter Brænd
stoffet til Trækkekraft. Som den efterfølgende 

ammenligning viser, er det ingenlunde Til
fældet; til at omforme Energien i Brændstoffet 
til befordrede Togkilometre er Damplokomoti
vet i dets almindelige Form paa Højde med den 
elektriske Drift og formaar endda at overgaa 
den elektriske Drift paa dette Punkt. 

Efter Statistikken indfyres paa Elektricitets
v rket Muldenstein, der leverer Strøm til elek
trisk Jernbanedrift, en Kulmængde med et Var
meindhold af 216 VE. for hver Brutto Ton
kilometer (br tklm), altsaa Lokomotivet ibe
regnet, og til Driften paa schlesiske Baner ind
fyres paa Elektricitetsværket Mittelsteine en 
Kulmængde med et Varmeindhold af 169 VE. 
til samme Ydelse. Af den udviklede elektriske 
Kraft anvende i Dir ktion Ralle efter Stati-
tikken 42 pCt. til Per ontog, 45 p t. til Gods

toa 0 17 13 pCt. til Rangertjeneste. 
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Med de nyere Damplokomotiver bruges af 
Kul pr. 100 000 br tklm følgende: Trecylinder-

ormal-Hurtigtogslokomotiv paa Strækningen 
Berlin-Hanau 1,85 t og Firecylinder-Kom
pound-Hurtigtogslokomotiv 2,05 t, dette giver 
et Gennemsnitsforbrug, afrundet opefter, af 2,0 
t pr. 100 000 br tklm. De nyere Godstogsloko
motiver (G 12 med forlænget Overheder samt 
Trecylinder- ormal-Godstogslokomotiver) bru
ger til samme Ydelse paa Strækningen vVei
senfels-Erfurt 2,17 t, agan-Arn dorf 2,25 t 
og Wiirzburg-Treuchtlingen 2,08 t Kul. Disse 
Tal tammer fra Rigsbanernes tatistik over 
K ulforbruget. 

ætter man de moderne Godstog lokomoti
vers Kulforbrug til 2,2 t pr. 100 000 l?r tklm, 
er det paaregnede Forbrug snarere sat for højt 
end for lavt, naar det tages i Betragtning, at 
I E Tvilling-Godstogslokomotiverne, der senere 
er sat ind i Driften, udviser et endnu mindre 
Kulforbrug. Til Rangertjenesten er Forbruget 
af et forholdsvis svært, men økonomisk set 
uegnet Lokomotiv i Direktion Breslau medreg
net til 4,0 t pr. 100 000 br. tklm. Dette giver for 
moderne Damplokomotiver et Gennemsnitskul
forbrug af 

(42x2) + (45x2',2) + (13--<i) 2,35 t Kul 100 

•pr. 100 000 Brutto Tonkilometer.
Beregnes disse Kul efter et gennemsnitligt

Varmeindhold af 7300 VE pr. kg Kul, saa vir
ker den delvis medregnede Drift i chlesien lidt
ufordelagtig for denne Beregning, da de schle
siske Kul Varmeværdi ligger lavere. De 2,35
t pr. 100 000 br tklm betyder ved Omregning et
Forbrug af 171 VE pr. br. tklm. Dette oversti
ger Forbruget i Kedlen paa Elektricitetsværket
Mittelsteine gan ke lidt, men ligger betydeligt
under Forbruget paa Værket Muldenstein.

Ved den fordelagtigste Togvægt i Forhold
til Lokomotivet bliver di se Tal endnu mindre;
saaledes brugte et Normal-Tvillinglokomotiv til
Fremførsel af svære Forsøgs-Hurtigtog med
en Gennemsnitshastighed af 75 km/Tim. paa
Strækningen Berlin-Ralle 1,74 t Kul pr.
100 000 br tklm, deri medregnet 10 p t. til Op
fyring. Omregnes dette, giver det, endog med
et paaregnet Varmeindhold af 7500 VE pr. kg
Kul et Energiforbrug af kun 130 VE pr.
br. tklm.

Med Hen yn til Kulforbrucret af de for 

Damplokomotivet nødvendige opfyrede Reser
vema kiner, vil man - selv med Reservema
skiner af amme Størrelse, som de der kører 
paa trækningen - regne rigeligt med et Til
læg af Kulforbruget paa 15 pCt. et Kulforbrug 
der regnskabsmæssig set maa fordeles paa de 
Maskiner, der holdes Reserve for. Dette giver 
højt regnet et Tillæg paa 4 å 5 p t., hvorved 
hele Kulforbruget af Togmaskiner og de nød
vendige Reservemaskiner kun bliver at regne 
efter 136 VE pr. br. tklm. 

»Jeg er mig selvfølgelig bevidst«, skriver
Herr Profe sor .r ordmann videre, »at denne 
Over lagsberegning ikke er tilstrækkelig for en 
indgaaende Sammenligning af de to Driftsfor
mer, hvilket maa være forbeholdt en senere 
Undersøgelse, men den er dog af Betydning 
under Henvisning til, at de traalende Bereg
ninger der under Tiden lægges til Grund for 
Elektrificering af Jernbaner, ofte er bygget over 
Driftsresultater med ældre, mindre økonomiske 
Damplokomotiver. I denne Sammenhæng er 
det af Interesse at paapege, at man i de mest 
kendte nordamerikanske Jernbane-Tidsskrifter, 
der vel nok giver dtryk for de mest nøgterne 
Sammenligningsberegninger kun læser meget 
lidt om Indførsel af elektrisk Drift. aar det 
moderne Damplokomotiv tidligere af mig er be
tegnet som en god, økonomisk Maskine, der er 
væsentlig bedre, end det ofte antages, saa vi-
er ovenstaaende Rigtigheden af denne Paa

stand». 

SKRIVELSER OG SVAR 

I t til Ministeren for offentlige Arbejder indsendt 
Andragende af 15. Januar d. A., J. Nr. 1649, har 
Foreningen anholdt om, at der maa blive tilstaaet 
Lokomotivførere, om er fyldt 45 Aar, en aarlig Ferie 
paa 30 Dage, hvoraf mindst Halvdelen skulde falde 
i ommermaanederne. 

I denne Anledning skal man, efter at Sagen har 
været forelagt Mini teren, herved meddele, at man 
bl. a. af Hen yn til de dermed forbundne Konsekven
er ikke har set sig i tand til at imødekomme An

dragendet. 
( ign.) Flensborg. 

Garde. 

Ved nærværende tillader Dan k Lokomotivmands 
Forenings Lokomotivfyrbøderkreds at ansøge Gene
raldirektoratet om Tjene teanciennitetsforbedring for 
Lokomotivfyrbøderne P. G. 0. . Asp (Tj. Nr. 176), 
H. A. Henrik en (Tj. r. 1 7). T. G. Meng (Tj. r. 
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191), E. J. H. Olsen (Tj. .Nr. �05) og P. C. Jensen 
(Tj. Nr. 206) med tation henholdsvis i Københ·av)t 
e! -"Y�borg, Sl.-;1,gel�e, T(!)-glev. og :J{øb.�nh�:VI\ �--. . . , .• 

Disse Lokomotivfyrbødere begyndte alle dere Tje
ne te ved Statsbanerne som Lokomotivfyrbøderaspi
ranter ved Maskindepotet paa Ø terbro under davæ
rende lsle �laskinkreds. De 3 før tnævnte begyndte 
den 12. April 1910, de 2 idstnævnte den 15. s. M., 
alle blev de fast ansat som Haandværkere den 21. 
Januar 1912. 

Imidlertid var der blandt de i April 1910 antagne 
Lokomotivfyrbøderaspi1:anter ogsaa et Antal, som 
overensstemmende med daværende Kotume henførtes 
til Centrahærkstedet i København, af disse sidste 
paabegyndte nogle deres Tjeneste 18., 19., 21. April 
o. s. fr., altsaa . enere ,end førstnævnte til 1ste Ma-
skinkreds henførte! )Å!:lpira-nter. , .i

Forskellige Omstændigheder, blandt andet indle
dede Sparebestræbelser me�lførte, a;t, ,samtlige orptalte 
Aspiranter ·ikke blev fast ansat efter Forløbet af et 
Aar om Ekstrahaandværker, ·men fårtsa:tte som· sa'å� 
danne, indtil Administrationen h·avde' truffet Beslut
ning om de Foranstaltninger, som skulde foretages. 
De under Centralværk ledet henhørende Aspiranter 
blev saa overført til Værk ledets faste Stab af Maskin
arbejdere og fik nye Tjenestenumre. (�ke-Asp1rant
numre, idet Lokomotivfyrbøderaspiranterne havde en 
Gruppe Tjene tenumre for sig) og opnaaede fast An
sættelse den 10. December 1911. Da som nævnt 
de :under 1ste Maskinkreds hørende Aspiranter 
først opnaaede fast Ansættelse. som Haandværkere 
den 21. Januar 1912 har dette medført, al de 
sid'stnævnte til Trods for at de har paabegyndt deres 
Gerning ved Statsbanerne fra 3 til i4 Dage· tidligere 
end de førstnævnte, i Anciennitetsrækkerølgen er ble
vet placeret et ganske betydeligt Antal Pladser læn-' 
gere tilbage, end deres Begyndelse .som Lokomotivfyr
bøderaspirant egentlig hjemlede dem Ret til. De paa
gældende har ofte fremsat Besværelse herover, og da 
Kredsen maa give d·em Medhold i, at de burde pla
ceres betydeligt længere fremme i Anciennitetsræk
ken, tillader man sig at ansøge Generaldirektoratet 
om, at Tjenesteancienniteten for de i nærværende 
Skrivelses Indledning angivne 5 Lokomotivfyrbødere 
forbedres overen stemmende med deres virkelige An
ciennitet regnet fra Begyndelsesdagen for Tjeneste 
som Lokomotivfyrbøderaspirant. 

Under Hensyn til, at de paagældende, for saa vidt 
dett_e Andragende imødekommes, hvilket man till?-der 
sig at forvente, muligvis kan forvente Forfremmelse 
til Lokomotivfører i indeværende Aars Foraar eller 
Forsommer, tillader Kredsen sig at udbede General
,direktoratets Svar snarest belejligt. 

Ærbødigst 
P. F. V. 

J. Boyesen.

Herpaa modtog man følgende Svar: 
I Skrive] e af 10. Januar d. A., J. r. 1643, bar 

Kredsen ansøgt om Tjenesteanciennitetsforbedring 
for 5 nærmere angivne Lokomotivfyrbødere, der alle 
er antagne som Lokomotivfyrbødera pirånter i tid-

ligere 1. Maskinj(reds i April Maaned 1910, og som 
er fast ansatte som Haandværkere den 1. Januar 
1912. . . 

. . 

Dei1' omhandlecle .A;1�øg�ing- ha'r v'ær�t Genstand 
for nærmere Under. øgelser, og det er derefter oplyst, 
åt Adruini trationen i ovember 1911 har meddelt 
Værk tederne og I�redsene, at man vilde benytte Ar-: 
bejdsmænd i Remi erne til Lokomotivfyrbødertjeneste 
i særlig travle Tider, hvorefter der kun maatte findes 
ialt 85 Lokomotivfyrbødera piranter. Da der henlaa 
.f\.nsøgninger om at blive Lokomotivfyrbøder fra 104 
A piranler, fandtes d r . aaledes et Antal af disse, der 
ikke k,unde findes Anvendelse for. i Lokomotivtjene
sten. Det blev imidlertid bestemt, at der kunde med
deles de Asphanteer som endnu var Ekstrabaand
værkere, fast An ælte] e, hvis Værksteder eller. 
K;redse havde Brug for dem, og saåfremt de gav Af
kald paa Fordringen om at blh-'e ansatte som Loko
motidyrbøder, medens de, som ikke vilde"in.dga'a Jier
paa, eller som der ikke rnr Brug for, maatte afske-
�� 

i December 1911 til krev Admini ·trationen alle· 
Værksteder og Kredse, at det ikke var Meningen, at 
de Ekstrahaandværkere, der var anlagne med Ud
dr-nnelse til Fyrbødertjeneste for Øje, men som nu 
ansattes som faste Haandværkere, fordi Styrken af 
Fyrbødera piranter skulde indskrænkes, for . bestan
dig skulde være ude] ukkede fra Fyrbødertjenesten, og 
at der intet var til Hinder for, at de paagældende, 
nåar der om nogle Aar atter blev Plads indenfor de 
givne Rammer, paany kunde gaa over til at blive 
Fyrbøderaspiranter, for saa vidt de iøvrigt maatte 
tilfredsstille Betingelserne herfor. 

Den i hvert Fald siden 1906 - og ved de paa
gældendes Ansættelse som Lokomotivfyrbøder - gæl
dende Regel, at Ancienniteten som Lokomotivfyrbøder. 
regnedes fra den faste Ansættelsesdato i Forbindelse 
med den tvungne Tilbagegang fra Lokomotivfyrbøder
aspirant-Stillingen har, altsaa bevirket, at de, fordi 
den faste An ættelsesdato efter Forholdenes Natur 
er: faldet uregelmæssigt, er kommet i en anden An
ciennit:"etsorden end under normale Forhold, hvorhos 
bemærkes, at man paa omhandlede Tidspunkt paa 
alle Maader søgte at undgaa Afskedigelser. 

Da de paagældendes Anbringelse i Lokomotivfyr
bøderrækken er sket i Henhold til de dagældende 
Regler, og da en Imødekommen af Kredsens Andra
gende mulig kan medføre Konsekvenser, som det i 
Øjeblikket ikke er muligt at overse, maa man med
dele, at man ikke har set sig i Stand til at gaa med 
til den ønskede Ændring i Lokomotivfyrbødernes 
Rækkefølge, for aa vidt vedrørende de omhandlede 
5 ',l'jeneste!Il.ænd. 

(sign.) Andersen Alstrup.

Povl Rørdam. 

Dansk Lokomotivmands Forening har tidligere 
ved Skrivelser til Generaldirektoratets Maskinafde
ling beskæftiget sig med Spørgsmaalet om Sæderne 
paa Lokomotiverne. Man maa erkende, at Maskin
afdelingen har indset, at der var Anledning til For
andringer i Retning af Forbedring, hvorfor der og-
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'I 

saa er skel vi e Forandringer med Hensyn til om
meldle æder. 

Imidlertid er Forholdet det, at Sæderne trods de 
skete Forandringer vedblivende har været Aarsag til 
Utilfredshed, og da en betydelig Del af Lokomotiv
personalet er lidende af Mavesygdomme, Hæmor
roider og andre Tarmsygdomme opstaaet paa Grund 
af de Forhold, hvorunder Lokomotivpersonalet maa 
udføre dets Tjeneste, har Spørg maalet om Sæderne· 
Stopning givet mangeu Lokomotivmand Anledning 
til selvstændige Eksperimenter. 

Foreningen har som et He ultat af disse Forsøg 
fåaet forelagt en bestemt Form for Sæde, og da. dette 
Sæde har været i daglig Brug mere end el Aar, uden 
at det bar giYet Anledning til ·tilfredshed tværtimod 
har rnkt udelt Glæde blandt det Per onale, som gør 
Tjene le paa · det Lokomotiv. hvor paagældende · æde 
har neret prøvet, har Foreningen frem kaffet en 
Tegning sanit Ek emplarer af de i oftnævnte .·sæde 
anvendte Fjedre. . . . ,, 

ldet man hoslagt tilstiller Herr Maskinchefen 
nævnte Tegning og Prøvefjedre, tillader man sig -
ud fra Ma kinafdelingens ovenomtalte For taaelse 
af hele dette pørgsmaal Betydning for Lokomotiv
personalet - at an øge om velvilligst at ville imøde
komme Foreningens Anmodning om Ændring af Lo
komotivernes æder derhen, at samtlige Sæder ind
rette med Fjedre som angivet paa hoslagte Tegning. 

Man tillader sig at forvente Herr Maskinchefens 
Velvillie og For taaelse for dette pørgsmaals Betyd
ning for Personalet og udbeder sig var snarest be-
lejligt. 

Ærbodigst 
P. F. \. 

Ric/i. Lillie. 

Herpaa modtog man følgende Svar: 

Under Henvisning til Foreningens krivel e af 
6. Februar d. A. ( r. 1660) vedroi·ende Sæderne paa
Lokomotiverne kat man meddele, at Centralværk
sledet i København nu har frem tillet et· æde, som
formenes at byde deri samme Bek'vemmelighed ·som
det af Foreningen fore laaede æde i Forbinde] e
med en større Holdbarhed.

Et saadant Sæde vil forsøg vi· bl.ive anbragt paa 
nogle af de under 1. Distrikt henhørende Lokomo
tiver. • •· 

( ign.) Oi·e 'Mimck. 
A. Mamsen.

'I Besiddelse af Herr Ma kinchefen Skrivelse af 
1. ds. (Nr. M. 98 ) skal man tillade sig a,t u!ltale
sin Tak for den med H�ns

1
yn"til Bekveimei'igl1'ea.··og

Formaalstjenlighed af Lokomotiverne · æder viste
Velvillie.

. �an -tillader sig derho at anmode om, at For
eningen til sin Tid maa blive underrettet om, paa 
hvilke Lokomotiver de i o,·e1rnævnte krivelse om
talte æder ·er paamonteret·. 

' Æi·bø'dig t 
P: F. V. 

Rich. Lillie. 

r 

He;1:iaa hår man modtaget følgende Svar: 
. .. 

I Anledning af �oreningens _krivelse. af ?1. f. 
M., J. Ni;.- 1711 meddele , at de nye Prøvesæder til 
Lokomotivførerh u e er henlfoldsvi vil blive a'nbragt 

de nedennævnte Loko nemlig 
Loko ·p_ 90 og 911 amt 
Loko D. 35 og 36. 

De tre førstnærnte 1\faskiner er udgaaet fra Cen
tralværkstedet i København, den sidste vil udgaa en 
af de sidste Dage af indeværende 1\[aaned. 

(sign.) Ove 111.unck. 
A. Mamsen.

NYT MOTORMATERIEL TIL 

STATSBANERNE 

Finan lovforslaget for i ar indeholdt en 
Bemærkning om, at den overvejende Del af Be
villingen til An kaffelse af rullende Mate_riel, 
43/4 Mill. Kr., var tænkt anvendt til Motormate
riel. 

Efter Finansloven Vedtagelse har Gene
raldirektoratet truffet Bestemmelse om at fore
tage følgende Anskaffelser: 

Fra De forenede Automobilfabrikker i 
Odense: 18 Benzin-Motorvogne og 4 Benzin
elektriske Motol'Vognc. 

fra A/ Frich i Aarhu : 2 Diesel-elektriske 
Lokomotiver og 

fra A/ Burmei ter & vVain: 2 Diesel-elek
tri ke Lokomotiver.· 

Benzin�Motorvognene bygges i alt v· ent
lig af samme Type SOP'). de 20 to-ak lede � ogne 

tatsbanerne allerede .har i Drift, dog faar de 
4 Puffere., Det er derefter Hensigten saa vidt 
muligt at samle de ældre Vo.gne, som har Midt
puffere, i 3. Di trikt, navnlig i Viborg og tru:. 
er, medens de nye Vo'gne med 4 Puff re skal 
1/�!lyttes paa den .østjydske Længdeban,ø og 
Ryomgaardbanen amt paa Fyn .. 

De Benzin-elektriske drevne Vogne fra 
Odehse bygge som Truckvogne.· Disse Vogne 
faa:1' 2 i3enzinmototer med tilhørende Dynamo: 
er, a!l,b:ragt, i,. et �askh',l,ru;n:i, i Vognen, ·w�cle.�s 
Elektromotorerne anbringe paa den ene Truck. 
Denne Vogntype skal, fnaa,r den er prøvet, an
vendes i ønderjylland, formentlig Esbjerg
Tønder- ønderborg. 

De Diesel-elektriske Lokomotiver faar i 
Princippet samme Indretning som de 6 Loko
motiYer. Frichs og Scandia i Forening med 

iemens- chi10keH by0gede forrige Aar, og 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

om siden har været i Drift paa den midtsjæl
landske Bane og paa Strækningen Røde-Kro

Bredebro-Tønder. Medens de hidtidige Loko
motiver af denne Type havde ca. 230 HK. Die
selmotor, faar Motorerne i de nye Lokomotiver 
fra Frichs og fra Burmeister & Wain ca. 400 
HK. Det elektriske Anlæg vil i de to Lokomo
tiver, Frichs nu skal bygge, blive udført af 
Dansk Aktieselskab Siemens-Schuckert, medens 
Burmeister & Wains Lokomotiver for det enes 
Vedkommende faar elektrisk Anlæg fra Ths. 

B. Thrige, Odense, og det andet fra Elektrici
tets Akieselskabet Asea i Vasterås.

REMISEARBEJDERE 

SOM LOKOMOTIVFYRBØDERE 

I Anledning af et Interview som Berlingske 
Tidende har haft med Organisationens For
mand angaaende Bollnas Ulykken (Vi aftryk
te Interviewet i Bladet for 5. Juli.) har For
manden for Remisearb. Fællesafd., Hr. Osvald 

Heintze, fundet sig foranlediget til i Social
Demokraten for 18. f. M. at fremsætte følgende 
Bemærkninger: 

Formanden for Dansk Lokomotivmands Forening, 
Hr. Lokomotivfører R. Lillie, er i Berlingske Tidende 
fremkommet med nogle Udtalelser angaaende ikker
heden paa vore Jernbaner, og mener, at der for Tiden 
er Fare for det rej ende Publikum, fordi D. S. B. 
benytter Remisearbejdere som tedfortrædere for Lo
komotivfyrbødere. 

Vi vil da spørge Herr Lillie hvori Faren bestaar, 
da de Remisearbejdere, der benyttes som Lokomotiv
fyrbødere, alle er kendte med Lokomotivtjeneste, -
der er Folk imellem, som i indtil 15 Aar ved forskel
lige Lejligheder har været anvendt om Lokomotiv
fyrbødere, uden at der har været Grund til Klage, 
men tværtimod er blevet ro t for deres Arbejde. Disse 
Folk har jo ogsaa alle bestaaet de foreskrevne Øjen
og Signalprøver og har kørt til Indøvelse som Loko
motivfyrbødere. 

De paagældende Remisearbejderes daglige Arbej
de be taar i at opfyre og pa e de Lokomotiver, der 
er under Damp, og det drejer sig ikke om en enkelt 
Maskine, men til Tider op til 20-22 Maskiner pr. 
Vagt. De renser under deres Arbejde Fyrene, læm
per Kul, udvasker Maskinerne og opsmører dem, til · 
Føreren overtager dem. 

Det fremgaar af dette, at dis e Folk er fuldt ud 
fortrolige med Maskinernes Pasning og Indretning, 
og jeg tror, at Remisearbejdere, der har været be
kæftiget paa denne Maade i indtil 15 Aar, er lige 
aa anvendelige . om den Lokomotivfyrbøderaspirant, 

der kommer lige fra )faskinværksted eller en Lands-

bysmedie og efter en kort Uddannelse bliver anvendt 
som Lokomotivfyrbøder. 

Det er jo tillige saaledes, at Lokomotivfyrbøder
a piranterne undervises af Remisearbejderne i Pas
ning og Rensning af Fyr og dvaskning af Maski
nen og i flere Tilfælde har haft Aspiranten med paa 
Lokomotivet under Kørselen som tredie Mand. 

Herr Lillie ved jo desuden, lige saa godt som alle 
andre, at mange Forere hellere vil have en Remise
arbejder med som Fyrbøder, fordi disse er bedre 
Hjælpere for Føreren end en Aspirant, hvilket er 
ganske naturligt, da de fleste Aspiranter jo er uvante 
med det forekommende legemlige Arbejde med Fyrets 
Pasning. 

Remisearbejderne er fuldt ud i Stand til at stand-
e Ma kinen og foretage det fornødne i Tilfælde af, 

at der hænder Føreren noget menneskeligt, og der er 
absolut derfor ikke nogen Fare i, at Remisearbejdere 
under Lokomotivfyrbødernes Ferier eller andre For
hindringer anvenrles som Stedfortrædere. 

Derfor finder ,·i Herr Lillies Udtalelser ilde an
bragte. Man kan godt værne sin egen Stand uden 
at nedsætte andres. 

Osvald Heintze, 
Formand for Remisearbejdernes Fællesafdeling. 

Herpaa har Lokomotivfører Rosenkilde 

Laursen i samme Blad for den 29. f. M. givet 
følgende Svar: 

I Social-Demokraten for den 1 . ds. er Forman
den for Remisearbejdernes Fælle afdeling, Hr. Os
vald Heintze, ude med et længere Forsvar for Re
misearbejdernes Anvendelse som Lokomotivfyrbødere. 

Indlæget skal være foranlediget ved nogle af For
manden for Dansk Lokomotivmands Forening, Hr. 
Rich. Lillie til Berlingske Tidende i et Interview frem-
atte Udtalelser angaaende ikkerheden paa vore 

Jernbaner. - Det synes, som Hr. Heintze ved at 
læse di se dtalelser ganske har mistet Fatningen, 
,eller kender Hr. H. ikke den Grundregel, som i højere 
Grad gælder for Organisationslederen end for noget 
andet Menneske at han nøje maa kende de Sager, 
han vil tale om, og stille han overfor Spørgsmaal, 
som han ingen Forstand har paa gør han bedst i 
at tie stille. 

Da der jo imidlertid er Mulighed for, at Hr. H. 
nu, der er gaaet en halv Snes Dage, har genvundet 
sin indsligevægt, vil jeg foreslaa Hr. H. endnu en 
Gang at læse de frem atte dtalelser, og De vil se, 
at der saa lidt der, om noget andet Sted findes blot 

kygge af Angreb paa Remisearbejderne; kan der i 
det hel taget blive Tale om Angreb, maa det blive 
paa Admini !rationen. Remisearbejderne kan da ikke 
gør for, at Administrationen ved Anvendelse af Re
mi earbejdere om Lokomotivfyrbødere ignorerer de 
for Tog- og Lokomotivtjene ten gældende Bestem
melser. 

Hr. H. bør, el\' om disse Bestemmelser ikke har 
Indflydel e paa hans egen daglige Virksomhed ved 

tat banerne, aa i hvert Fald om Organisations
leder dde at der findes en Række Be !emmeiser, 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

som tilsammen danner Fundamentet for Sikkerheden 
ved de danske Statsbaner, og at Signalreglementet, 
som Hr. H. anfører at Remisearbejderne skal kende, 
kun er et enkelt Led heri. 

Endvidere burde Hr. H. vide, at der findes Be
stemmelser for Lokomotivpersonalets .Uddannelse, af 
hvilke det bl. a. fremgaar, at der kræves af Lokomo
tivfyrbøder-Aspiranten, at han forinden han maa 
forrette selvstændig Lokomotivfyrbødertjeneste bl. a. 
skal kunne præstere Attest for at kende ikke alene 
Signalreglementet, men tillige de vigtigste Bestem
melser vedrørende Lokomotivtjenesten (0. A. 144, 
Side 492). 

Som De vil kunne se, Hr. Heintze, ved at læse 
nævnte Ordre, er der en betydelig Forskel paa hvad 
der kræves af en Remisearbejder og en Lokomotiv
fyrbøder-Aspirant, og selvsagt derfor ogsaa, ganske 
bortset fra Værdien af Aspirantens haandværksmæs
sige Indsigt, en ikke ringe Forskel i Værdien af den 
As istance de paagældende kan yde Lokomotivfører
ne, men absolut Forhold, som ikke kan lægges Re
misearbejderen til La t. 

At Administrationen selv kender vagheden ved 
Anvendelse af Remisearbejdere som Lokomotivfyrbø
dere fremgaar af, at det er forbudt at anvende Re
misearbejdere i alle Togarter som fremføres med Lo
komotiv Litre P og S, samt i alle Hurtigtog uanset 
Lokomotivtypen, - at det alligevel er sket _ved en
kelte Lejligheder maa formentlig skrives paa Kon
toen: Nød bryder alle Love. 

Endelig skal jeg minde Hr. H. om hans kraftige 
Protest, da man for blot nogle Maaneder siden be
handlede Spørgsmaalet: Personaleindskrænkninger, 
_og man var inde paa eventuelt at overføre nogle af 
Dansk Jernbaneforbunds Medlemmer til Arbejde i 
Lokomotivremiserne, - ingen Fremmede i mine 
Græsgange, lød Hr. H.s Parole. 

Og hvor var min ærede Partifælle, Hr. H., da 
man for et Par Maaneder siden, f. Eks. paa Køben
havns Godsbanegaard, kom i Bekneb for Lokomotiv
fyrbødere som Følge af den udvidede Sommerkøre
plan, Sommerferier m. v., vel vidende som han var 
om, at edskæringsekscellenceme i September 1927 
og Januar 1928 havde ka tet ca. 50 Lokomotivfyrbø
der-Aspiranter paa Porten, og at disse fristede en 
kummerlig Tilværelse med en Understøttelse af 3 Kr. 
pr. Dag. 

Da kendte Hr. H. ikke Forskel paa mit og dit, 
trods det, at han var vidende om, at endnu var en 
stor Del af disse Mennesker arbejdslø e, paa hvem 
Staten havde kostet Uddannelse i Værkstedet, i Re
misen og paa Jernbaneskolen, altsaa fuldt uddannede 
Aspiranter, som hellere i Dag end i Morgen gik ind 
til den Gerning, hvortil de var uddannede. 

ej, saa er der ingen Anledning til Ophævelser, 
her er et Job for mine Folk. - Gaa væk! Lad mig 
komme til! - Mine Folk findes der let Erstatning 
for, der er jo arbejdsløse nok, om ikke er Maskin
arbejdere. 

Til Slut skal jeg kun rette et Par af Hr. H.s baa
de latterlige og og urigtige Paastande. 

Lokomotivfyrbøder-Aspiranten uddannes paa Lo
komotivet af Lokomotivføreren - (læs forannævnte 

Ordre, Hr. H.) - Uddannelsen ved Fyrrensning un
der Lokomotivmesterens Kontrol, ved Udvaskningen, 
f. Eks. paa Godsbanegaarden, under 2 Maskinarbej
dere (om det passer, at de 2 Maskinarbejdere kun
lever paa Hr. H.s Naade og Barmhjertighed, ved jeg
ikke) - og altsaa ikke af Remisearbejdere.

Endelig skriver Hr. H., at en Remisearbejder pr. 
Vagt opfører og passer 20-22 Lokomotiver under 
Damp. 

Kære Hr. Heintze, De trænger utvivlsomt til at 
faa udvidet Deres Horisont, De kan paa dette Om-· 
raade opnaa det ved at tale med de Remisearbejdere 
(ca. 18-20), der for Tiden gør Tjeneste som Loko
mitivfyrbødere paa Gb., og De vil da sikkert erfare 
Forskellen paa at . holde Damp paa et stillestaaende 
Lokomotiv og f. Eks. et som med 25-30 Tons paa 
Krogen stønnende arbejder sig op ad Bakke fra Holte 
til Birkerød. De vil ved Samtale med disse gennem
gaaende fortræffelige Mennesker, som efterhaanden, 
hvad enten de har kørt 1 eller 15 Aar, bar faaet 
noget Kendskab baade til Lokomotivtjenestens gode 
og daarlige Sider, kunde høste nogen Viden, som 
maa ke senere kan være Dem til ytte. 

Ærbødigst 

A. Rosenkilde Laursen,
Formand f. D. L. F.s Lokomotivfører Afd., 

Kbhvns Godsbanegaard. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

TEORI OG PRAKSIS 

Nu efterhaanden som vi føler Virkningen af den 
iværk atte Spareteori her ved D. S. B. fremgaar det 
tydeligt, hvem der skal betale Gildet. Hvor helt 
anderledes vilde det ikke være bleven, om vi nu hav
de haft et Bedriftsraad, saa Teori og Praksis Haand 
i Haand kunde væri:i udnyttet, Resultatet var da ble
ven et helt andet, end det nu er blevet. Der er al
dele ingen Tvivl om, at aafremt de forskellige, lad 
os kalde dem Udøvere, her indenfor D. 8. B. var taget 
med paa Raad, vilde der være fundet Momenter, 
saa Spareteorien i Praksi havde givet bedre Gevinst. 

om det nu er gaaet, og som det herefter vil gaa, 
afhænger for en stor Del af, hvornaar vi segner 
under Byrden, der haves ingen Vished for, hvormeget 
vi kan holde til, Turene, man gaar paa sine Fridage, 
bliver kortere og kortere, en Dag bryder det hele 
sammen, saa er man færdig. Ja, saadan gaar det 
nu ved D. S. B. Der spares paa killingen, men sam
tidig lader man Daleren springe, det er overflødig her 
at gengive de Protester, vi fra vor Side er fremkom
men med, der haves ingen Sans for Hjælp, men maa-
ke det kommer: »Se bare Tiden an«. 

Vi maa nu lade Møllen gaa og saa se, hvad der 
kommer ud af Kværnen. e, hvordan gik det med 
de 19 Aspiranter, der blev kastet paa Porten, de er 
saavidt jeg ved nu snart i Arbejde igen; at det har 
kostet D. . B. Ma ser af Penge til Udkommando og 
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micllertidig Forflyttel e langt m re, end hi der ikke 
Yar bleYen rørt ved den ag, er givet. Og hvordan 
er det gaaet ude paa Banelinien, ja det kan vi, d r 
færd s hen ornr kinnerne, daglig bekræfte, vi be
høv r i lwert Fald ingen andre Gyngeture, end dem 
vi Iaar der. Ja, saadan kunde 1Jareleorien fra Be
gyndelsen til aa vidt Yi er kommen trevle op, o� 
kommen 11d i levende Bill der vilde den ikke have 
meget til Fælles med parsomm lighed. I aar jeg nu 
har funden Anledning til her i vort Blad at tage til 
Ord , er det ikke aa m gel for at kriti ere, lwordan 
og hvor ledes Tingene er ti Ilet paa Hovedet, men for 
at pro te tere mod den 11 aade, pareteorien prokla
mere paa, j g lader mig ikke om god amfunds
borger udlernre Lil at gøl' Tjene te paa ".\faskine i

10 å J 2 Timer uden Prote t. 
Allerede da pareteorien skulde "føres ud i Livet; 

det foregik jo som bekendt med stor ·Halløj, takket 
være vore Embed mænd, som !made blæste i Ba
uner og· Trompeter; gjorde der fra Orgaoi ationer

nes Side Indvendinger herimod. Organisationerne 
fandt den anvendte Fremgangsmaade uforsvarlig. 

pareteorien, som den var anlagt, kunde ikke god-
kendes, fordi vi kulde betale hele Gildet. 

Det betryggende Gode, vi nu gennem mange Aars 
Kampe Yed nedsatte Kommi sioner og drnlg med 
Hen yn til Sikkerheden havde faaet, vilde og kunde 
Yi ikke give Afkald paa. Lige aalidt som vi vilde 
ofre de engang vedtagne Tjene tetidsregler. 

Men hvad hjalp vor Protest, intet, der blev vist 
os en Haan, som man skal søge længe efter for at 
finde Mage til, og derefter er vi siden blevet be
handlet. 

Embedsmanden dikterer os nu Reglerne, hvoref
ter vi os haver at rette •eller« - ja hvad ellers?. 
Ja det ·er nu ikke alt, der har været saa let at gen
nemføre; vi er jo nu kun Mennesker, og vi kan jo 
ikke som en Maskine eller et rværk trækkes op og 
saa gaa i saa og saa mange Timer; den er nu ikke helt 
let. 

Men hvis nu nogen tror, at den anslaaede Teori 
er holdbar, saa vil de blive ørgelig skuffet; vi husker 
nok fra Ambts Tid, hvordan det da gik, og den tager 
vi ikke om igen; det vil bare ko te Tid og Penge at 
forsøge. 

Lad os hellere være med til indenfor selve Admini
strationen at træffe saa vidtløftige Dispo itioner til 

dvidelse af nart hver anden tation, til Ombyg
ning af alle vore Maskiner og til Anskaffelse af alle 
de tore, nye faskiner, der i Forhold til Landet 
er alt for store. Om en Del deraf kan det ige 
at det er godt at modernisere Jernbanen, men naar 
vi skal undgælde derfor, aa hold hellere inde med 
Skydningen. 

Ogsaa er der en Ting til, som jeg ogsaa er stand
set ved, og det er Begrebet, hvorfor der tages fra 
de fattige og gives til de rige. Hvorfor skal jeg taa 
paa en Maskine i 10 å 12 Timer, medens en Kontor
mand maa nøjes med 7. Er der Spor af Mening 
deri? Fornuften vil vist indrømme, at der var mere 
Mening i det omvendte. Der skal nu et stærkt Bryst 
til for at staa for en saa hensynsløs Behandling, som 
vi er ude for. 

Ja saadan er det h lt igennem, og Guderne maa 
Yide, hvor vi til sid t ender: der er nart ikke et 
Tog uden der og aa er en Kontrolør med for at 
in picere; det kendte man ikke til i gamle Dage, og da 
var der baade flere Rej ende og mere Gods. 

• aar den anvendte pareteori ikke bar formaaet
at bringe Belance i Regn kabet, fralægger vi o med 
rolig amvittighed An varet herfor. Havde Regerin
gen fra første Færd henvendt ig til Organisationer
ne, vilde der nok kunde nure fonden en pareteori, 
der havde været m re hen igt mæssig end den nu 
prakti ·erede, men af Erfaring blil"er man jo klog, 
jælden rig. 

Vi har nu efterhaanden om vi er bleven belært 
om, hvorlunde den anlagte pareteori prakti eres, 
faaet kan tateret, lwor uheldigt vi er tiltet med 
Di.' Lrikterne som :M ltemled. Da der fra Regeringens 
, ide er faret haardt frem mod os, har vor Formand 
ret ofte maattet henvende sig i. Generaldirektoratet 
for· at faa Di trikt rne bremset, naar Lov ns Bog-
tav har hjemlet d m Ret til en alt for ublu Be

handling af os. 
Det er den lag Ting, der er til at tage Lære af. 

Det maa vi t være herligt at kunde regere efter sit 
eget Forgodtbefindende, naar man har Regeringen at 
kravle i kjul bag. :Min Opfattelse af Teorien, om 
den er anvendt mod o , er, at det mere er for Mag
tens Skyld end for P uge. De1� efterfølgende Tid vil 
nu vise det. 

Om det nu er for at pynte lidt derpaa at Distrik
terlfe tilstiller Af del i ugerne Kørselsfordelingerne, 
naa,,r disse udkommer, eller det er en Regel, der er 
givet dem Paalæg om at følge, ved jeg ikke, men at 
det" er til ingen ytte paa den Maade som er anvendt 
sidste Gang, bevises derved, at der ingen Hensyn maa 
lages eller er taget til de Krav, der fra vor Side er 
stillet, og det er ogsaa nok ud fra den Betragtning 
her i 3. Distrikt, at Per onalet i Tur I og III har 
handlet, ved at nægte Godkendelse af Rettelserne 
som Distriktet havde foreslaaet, vi ved jo af Erfaring, 
at hvad der gives med Fingeren, tages tilbage med 
Haanden. 

Det er ikke let al holde Ørene stive, naar ilHt'J 

faar den ene Knytnæve i An igtet efter den anden. 
Kan noget fornuftigt Menneske nu forstaa, hvad det 
skal betyde, at der i en Tid om denne, hvor der er 
Overflod af Maskinarbejdere at der saa i stedse sti
gende Tempo uddannes Remi earbejdere til Lokofrb. 
Hvorfor kan der end ikke her tages Hensyn til os. 
Hvad Forøgelse af Arbejde der er for Lokomotiv
føreren at . taa paa Maskinen med en Arbejdsmand 
som Hjælper i ledetfor en Maskinarbejder, behøver 
man da ikke at have megen Indsigt i Lokomotiv
tjene te for at forstaa. Og hvad Udgifter er der ikke 
og aa forbundne hermed. 

Hvad det næste bliver, skal nu Tiden vise, men 
en Ting er da givet, hvad del gælder om er, at vi 
holder ammen om det vi har, det skal saa nok vise 
ig, at ved at regere udenom os er der begaaet et 

utilgiveligt Fejlgreb. At det, at Distrikterne mener, 
de har Magten, betyder jo ikke saa meget, det var 
nok klogt at tage os med paa Raad af og til. 

Ju skal De bare se, hvorledes det gaar med den 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

hudflettede Raadighed -tjeneste. I hvert Fald tYiYler 
jeg paa, at den pareteori, der her i Di triktet bliver 
an\'cndl, er holdbar, det \'il vist me t bero paa Til
fældigh der om det gaar godt, det ser unægtelig ud 
til, at den engang aa vigtige Re ervetjeneste for Ned
brud nu kal laves om til en Biting, og enten maa 
afgaaede Embedsmænd have regeret forkert eller og
saa er d�r nu fremkommet et Hul, som vi maa se at 
faa lukket. 

Jeg skal nu ikke frem ·ælt flere Momenter som 
Bevi for, at den anslaaede Spareteori ikke er prak
ti k men slutte med at fremhæve, hvad jeg anførte 
i Begynde! en, at saafremt vi havde haft et Bedrifts
raad, vilde det have sPt helt anderlede ud, og Spare
teorien havde da været anlagt meget mere formaal -
tjenlig end hvad der nu er blevet Tilfældet. 

Til lutning kun dette: Der kan maaske bebrejde 
mig, at jeg af og til i min ned krevne Artikel ha:c 
malet med for stærke Farver. Men i Betragtning af 
Hu Pts daarlige Kulør maa De und kylde de an
"''endte Faner. 

.\ 
::::· 

truer, den 1 . Juli 192 . 

Frantz C. Nielsen. 

�i:. ··.·�·-:: ··.· ..... 

. (/}--

Ny stor tysk Jernbaneulykke. 

Paa Miincbcn Hovedbanegaard indtraf cler om Aftenen 
KJ. ca. 2 l ¼ den 15. ds. en ny stor Jernbaneulykke, 
idet et Tog, som under Udkørsel fra talionen var bleven 
bragt til land'15ning, fordi der blev trukken i r ødbrettl
. en, blev vaakørt af cl efterfølgende Tog. De lo bageste 
Vogne i det føl' te Tog blev kubbct it1d i hinanden· og 
kom i Brand. Ilden greb voldsomt fat i del tøne '.l'ræ
nork. og før. t efter en Times Forløb var det muligt al 
faa Branden . aa vidt slukket, at man kunde trænge ind· 
i \ ognruinerne. JO Mennesker blev dr,,bt og 17 saarel. 

lykkens Om fang kylde·s i bøj Grad Branden, idet Sanr• 
men tødel i sig elv ikke var ærligt voldsomt. Den 'ne
af de paakørle Vorrne var for ynet med elektrisk Lys, 
den anden med Ga lys. 

Aarsag •n til Ulykken synes al ligge i Fejlb ljening af 
ikrin" anlæggene. Ifølge de før t afholdte Forhør har 

Person,tlcl paa den baa- forre. te 'Fog· liggende Blokpost' 
n'l bcmærkcl, at det paagælclencle Felt viste rødt. 11ien da' 
man randt'• rlrt ·paa'faldend�, '.at p·æn'in·gen' varede saa
længe, . purgte man pr. Telefon den foranliggende Blok
post og 111ente af var t al kunne slutte, al Af nittet' var 
frit. hrnr [ter mah deblokerede og gav Udkør el for det 
efterfølgende Tog. Foreløbig lemmer dog de paagæltlen
cle. cl. agn ikke heil . ammen. agen r overgivet til 
ret. lig nd rsøgel�e, og de paagælclende 3 Centrålanlægs
Beljcnte anholdt. 

Herimod har »Der Einheit ,·crbancl der Eiseubabner, 

Bezirk iiclcleul. chlanclc taget kaq1l til Orde i en o[fent
liggjorl dtalclsc, i hvilken 3 overnrdn de Tjenestemænd 
paa tationen lemp les . om de ,·irkelig skyldige, fordi de 
har modsat sig Krav om Personaleforogel. e til Belj nin
gen. 

lykken - den fjerde store i løbet af kort Tid - har 
i vi e Del a[ den lyske Pres e givet Anledning til stærke 
Angreb paa Jernbanestyr Isen. idet man vil før Ulyk
kerne tilbage til den af Dawes-Plancn nodvendiggjorle 
stærke par politik. 

Still•Diesellokomotiv. 

till-Moloren - delle de engel. ke Teknikere KælP
barn - dukker med Mellemrum op i nye Forklædninger, 
nu idsl som Lokomotivdrivma kit1e. Arbejdsstemplets 
Underside paavirke af Damp, paa det Overside forbræn
dei: Olie efter, Diesel ystemet, en oliefyret Dampkedel le
ver r Damp til Gangsætning, i samme Kedel findes Rør, 
om gennemstrnmmes af Die elmotoret1s Forbrænding -

produkt r. 
Denne nye Lokomotivma kine bar følgende Dimensio

ner: Cylinder Diam. 343 mm, Slaglængde 395 mm, Antal 
Cylindre . 

De før. le kinneprøver fandt Sted 8. Marts i Aar og 
fik efter de Tilstedeværendes Udsagn et rnegel gunstigt 
Forløb. Paa et Banelegeme m cl ad killige Kurver samt 
med en Stigning 1 : 100 trak Lokomotivet en Last paa 
100 Tons. Efter at have op11aaet en Fart af 8 km pr . 
Tim blev Dieselcylindrene sat i Drift· og Damptilførslen 
standset. Største opnaaede Fart var 72 km pr. Time. 

Endnu bedre Resultater haab r man at opnaa, naar 
Lokomotivet tages i Drift paa lange Stra>kninger, idet den 
forholdsvis korte Prøvefart ikke tilladci· Motoren at blive 
rigtig varm, og følgelig ikke giver Forbrændingsproduk
terne rigtig Lejlighed til al uclfolclP. sig . om Dampfrem
bringer. 

Udnævnelse fra 1.- .-28: 

Lokomotivfører A. E. Jensen, Hel ingor, c. An . ifølge 
Op. lag til Lokomotivmester II i Brnnde (min. Udo.). 

Lokom livfyrbøcler C. P. imonsen, Fredericia, til Lo-
komotivfører i Bramminge (min. clt\.). 

'L komolivfyrbøde1· 0. T. J. Jørg nsen, Kblrnvns Gods
bgd., til Lukomotidører i Esbjero- (min. Udn.)." 

Lokomotivfyrbøder J. A. Mathiescn, Kbbav1; Gotlsbgcl., 
til Lokomolivfyrbødet· i Brande (mi11. Udn.). 

Lokomotivfyrboder J. E. Frederik en, Kb.havns Gods
bgcl., til Lokomotivfører i Oddesund Jord (Depotforst.) 
(min. dn.). 

Endvidere er dtemævnle fra J .- .-2 efter An� 
øgning ifolgc Opslag uclnærnl til i[olorførere (min. 

Ucln.) merl tation som ua for In-er enkrlt anforl, nemlig: 
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DA SK LOKOMOTI TIDE DE 

Lkmtfyrb. H. W. Gir rup . .  .\arhu H. - Aa.rhu H.

,·. J .. ). Frederiksen, Aarhus H. - Aarhu H. 
C. . J. Robo, kjel kor - Aarhu H.
M. R. øren. en, Fredericia - Aarhu R.
R. G. Lars<'n, Aarhus H. - Aarhus H.
E. M. J. Grave <'Il, kanderborg - Aarhus H. 
P. 0. J. Ni<'I en, Tønder - Tønder. 
0. P. Jensen, Vamdrup - Tønder. 
N. Ra. mu sen, Tondcr - Tønder. 
0. H. Ottzen, Tønder - Tønder. 
A. . Peder en, Tønder - Tønder. 
H. P. WilkC'nskjeld. Aabenraa - Tønder. 
P. Pedersen. æ. tved -
A. C. 1L La.ur n, æ lved. 
H. P. Chri -n, - · æ tved.
P. Jensen, vec 
H. E. Larsen, Næ tved - �æ�tved. 

Togbetjent M. P. K. Lav1·idsen, æstved - æstved. 
Lkmtfyrb. "· V. P. P ter en, Kbh. Godsbg. - Kbh. Godsbg.

H. K. Jensen, Kbh. Godsbg. - Kbh. God. bg. 
..\. J. Borcher, Kbh. Godsbg. - Kbh. God bg. 
A. Bentzen. Kbh. God bg. - Kbh. Godsbg.

Togbetjent K. M. Kri ten en, Ø terbro - Kbh. God bg. 
J. . M. Beusen, Kbh. God bg. - Kbh. Goclsbg. 

Lkmtfyrb. A. Poulsen, \'iborg - Viborg. 
A. M. Dal gaard, Viborg - Viborg.
A. M. Jørgen en, Viborg - Viborg.

Togbetjent P. Els, Skjern - Viborg. 
Lkmtfyrb. J. J. Birkbo. As ens - Assens. 

L. P. J. Dyhr, Roskild - Assen .. 
Togbetjent M. ørensen. Rander. - Assen . 
Lkmtfyrb. J. P. 0. Jørgen. en, TingleY - Odense. 

C. A. G. Jensen. ønclerborg - Odense. 
Jbpakmst. ..\. P. JC'n n. Fredericia - Oden . 

Lkmtfyrb .. J. E. [. Gel ing, Rand r - Rander . 
E. K. Henrik. en. Randers - Randers. 
L. H. Dybdahl. truer - Randers.
C. J. or n en, Hacler,lev - Rander . 
P. Iver en. Fred rikshavn - Ranclers.
T. T. Riberholt, Randers - Rander . 
I. G. A. NiC'lsen, Aarhu H. - Aarhus Ø. 

Togbetjent J. kaarup. Aarhu Ø. - Aarhu Ø. 
)[. \'. \"angu·. Aarhus Ø. - arhu Ø. 
A. Bi holt, Aarhu. Ø. - Aarhu Ø.

Lkmtfyrb. B. A. Han en, Østerbro - Østerbro. 
P. Lar en. Øst rbro - Østerbro.
J. H. Lar en. Kbh. God bg. - Ø terbro.

Togbetjent F. Pedersen, · ørrebro - Ø terbro. 
L. P. V. Lar. en, ørrebro - Ø terbro.

Portør H. D. i lsen. ørrebro - Ø terbro.
M. C. Vestergaard, 1 ørrebro - Ø l rbro. 

Forflytt,·lse efter An øgning fm 1. .-28: 

Lokomotivforu .J. Donby. Brande. til Randers. 
Lokomotivfører H. A. Loft, Fred�ricia, til Hel ingør . 
Lokomotivforer A. . ,Jørgen. n, kjern, til Fredericia. 
Lokomotivfører P. I . Larsen. Bramminge, til kjern. 
Lokomotivfører J. K. Danielsen. E bjerg. til Varcl (De-

potforst.). 

Tilladelse lit al bytte Tjenr ·le led frn 1. .-2 : 

Lokomotivførerne P. e ing, Ø terbro. og A. J. Borg, 
Kbhavns Godsbgcl. 

Af ked: 

Lokomotivfører F. J. Møll r, yborg. . An . p. Gr. af 
vage I ighcd med Pen . fra 3 l. .-2 (min Afsk.). 

Lokomotivfører E. Flie�. Kbhavn. God bgd., p. Gr. af 
vagelighed med Pen . fra 31.-10.-2 (min. Af k.). 

GRAVMONUMENTER 
Edv. Schiøler & Co. 
(Ved Vester fængsel) • 

V. Fælledvej
Tlf. Vester 8879 

F I LIA. L = V i g e r s le --v- a, l l e --v-ed I::o..d.ga::r:1.ge::r:1. til Te:r:ra.sse::r:1.. 

� 
� 

ALBANI ØL 
OG 

AlBANI PlliNIR 
erbedst. 

KoF�øF 

LØVE 
M a:rg arine. 

AVERTER I DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Kal. Hof-Ouldlrakker 
Køl. •••n•k Hotteverander 

C. L. SEIFERT
St. Be1oecade 12 -16 KJøbenb••o 

Ouldtrell:kerart.111:ler og Uo1formuffelner 

Specialilcl Eleganlt Uniformshuer 
,,1,,,.,..,,.,u ... 
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