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T JENESTEKØREPLANEN 

II. 

1 en foregaaende Artikel har vi omtalt Tje
nestekøreplanen og den Ordning af toffet, 
der gør det vanskeligt med Lethed at finde det, 
man har Brug for, og er der noget som skulde 
være let tilgængeligt, er det vel Tilegnelsen af 
det Stof, som Køreplanen indeholder eller bur
de indeholde. Tager man en af de Køreplaner, 
Statsbanerne udgiver og som sælges paa Sta
tionerne, vil man se, at man deri har skilt I ord
og Kystbanen fra hinanden. Man har ganske 
vist endnu ikke i denne Køreplan fundet An
ledning til at sondre mellem Klampenborg-, 
Rungsted- og Holtetog, men antagelig kommer 
det med 'I iden. 

For Tjenestemændene har man endnu ikke 
fundet Tiden inde til en aadan Adskillelse, 
omend den baade vilde skabe en praktisk og 
let Adgang til toffet og ubetinget betyde en 
økonomi k Gevinst, noget man i denne for Ba
nerne aa vanskelige Tid ellers er stærkt ude 
efter. aar det drejer sig om Økonomi, kan 
man næ ten ikke faa Øje paa andet end Ind
skrænkning af Personalet og edsættelse af 
dettes Indtægter - og der er dog and-:e Om
raader, hvor der kunde spares. 

Vi skal i denne Forbindelse nævne, at Stats
banerne udgiver to Togplaner, 9 og 11. Den 
første omfattende Bestem'inelser for Togenes 

porbenyttelse paa Stationerne, den anden 
Rangertider og Skydelokomotiver. Disse Pla
ner, der formentlig trykkes i et ret stort Op
lag og saa godt som altsammen er Skemasats, 
fordeles til en Mængde Mennesker i Admini
stration kontorer, tationer, Maskindepoter, 

Vognop yn, Lokomotiv- og Rangerførere, er 
formentlig ret dyre og vilde formentlig kunne 
pares, idet dette tof kunde optages i Tjeneste

køreplanen. 
Vilde det med Hensyn til Rangertiderne 

for Togs Afgang ikke let kunde lade sig ord
ne, at Rangertiden før Togenes Afgang anfør
tes f. Eks. i Hovedet, hvor Tognumret staar, i 
Parantes saaledes (R. 40) og efter Ankomst 
til Endestationen paa lignende Maade i den 
ledige Rubrik ved Siden af Ankomstrubrik
ken som anført før Afgang, altsaa f. Eks. 
(R. 25). Der vilde ved en saadan Anord
ning være vundet det, at Rangertiden nemt 
vilde kunne findes, og at det saavel for Sta
tion - om Lokomotivpersonale vilde betyde en 
Lettel e i Forhold til den nuværende Ordning, 
hvor man for at finde Rangertiden skal have 
fat i Plan 11. Med Hensyn til Rangertiderne 
for Rangermaskiner er disse ogsaa opført i 
Plan 11, men for Lokomotivpersonalet har 
denne Angivelse, saa vidt vi kan se, ingen-

mhel t Betydning, idet dette Personale i deres 
Kør elsfordeling har angivet Rangertiderne. 
Det kan ikke ses, at der kan være noget til Hin
der for at afskaffe Planen, thi ogsaa for Sta
tionerne kan den ikke være til megen ytte, da 
det ·for deres eget Vedkommende kan lave en· 
lokal Ordre eller Meddelelse, og hvad angaar 
andre Stationer end den, hvorpaa de er statio
ne:.ede, kan Viden om Benyttelse af Rangerma
skinerne ikke ses at være af nogen Interesse. 
Der er til..._ lut kun pørgsmaalet omAnvendelse 
af kydelokomotiv, men er man den omtalte 
Plan igenem, vil man se, at i Planen for Jyl
land-Fyn, der er paa 27 ider, kun er anvendt 
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nogle enkelte af de Rubrikker, der er beregnet 
til dette Brug, og som findes paa hver anden 
Side, det vil sige, at Rubrikkerne er tomme og 
unyttige, og de enkelte Steder, der anvendes 
Skydemaskiner, kunde det meddeles ved en 
lokal Instruktion i Stedet for, som det sker nu, 
at ud ende en ret kostbar Plan til en Masse 
Mennesker, som ingen Brug har for Instruktio-
nen. Endelig kunde det i Køreplanen ved et 
Tegn angives ved.· vedkom·mende Tog, om der 
blev medgivet kydemaskitie. ' 

, j ., • • � 

For Lokomotivpersonalet' vilde det være en 
Lettelse om man afskaffede Plan 11 og paa en 
let og praktisk Maade anførte i Køreplanen de 
Meddelel er, man nu faar i nævnte Plan, del'ved 
vilde dei· kunde spares Penge og Køreplanen 
vilde ikke blive dyrere af den Grund. 

Med Hensyn til Plan 9 angaaende rrogene 
Sporbenyttelse paa Stationerne er vi ogsaa af 
den Mening, at denne Plan maa kunne spares 
og at de nødvendige Meddelelser i den Hen
seeende rnaa kunne gives i Køreplanen paa en· 
baade nem og praktisk Maade. Det, det drejer 
sig om, er at simplificere Stoffer og at redu
cere Antallet af Tryksager det mest mulige og 
at naa til, at det Materiale, der udsendes til In
struktion faar en saadan Form, at det ogsaa 
benyttes. Det er jo ikke Mængden, der gør det, 
t_værtimod, jo mindre af den Slags jo bedre, 
blot Personalet faar den Instruktion, det behø
ver, paa baade den nemmeste og den klareste 
Maade. At man fra Tidernes Morgen har an
vendt den nu brugte Instruktionsform betyder 
jo ikke noget, der er i den Henseende god An
ledning til at prøve_ at gennemføre nogle Refor
mer, navnlig fordi def kan spares Penge.ved det, 
noget man for Tiden i meget høj Grad tilstræ
ber. 

Den omtalte Plan er ogsaa ret 01pfangsrig 
og vil sikkert kunde undværes, hvis man vilde 
skride __ til- i Køreplanen i Rubrikken, i hvilken 
anf,ør�� rogkrydsning,_, at anføre med f. Eks. 
cu1·sive1·ede Tal det Spors Numm�r, Toget skal 
benytte paa Statiqnen. Denne Rubrik er ·jo i 
de fleste '

l

'ilfælde ledig; og i de Tilfælde, hvor 
Krydsning finder Sted, kunde Sporbenyttelsen 
anføres med et cu1·siveretTal oven over detTogs 

r., der skal krydses. Der findes ganske vist 
i Køreplanen enkelte rrog, ud for hvilke der 
ingen Rubrik er for krydsende Tog, fordi Toget 
overhovedet ikke krydser undervejs. I saa
danne rrilfælde bliver det maa ke nødvendigt at 

lave en Rubrik, der angiver Sporbenyttelse, for 
aa vidt man da ikke helt kan undgaa den, thi i 

de Tilfælde, hvor det drejer sig om lokale Tog, 
der f. Eks. altid benytter Spor 1, behøves jo 
ikke nogen særlig Angivelse. 

Det er imidlertid indlysende, at der, enten
man vil skride til de af os skitserede Forslag 
eller man ved nærmere Undersøgelse kan finde 
bedre Veje, baade vil kunne spare Penge og 
samtidig vil kunne naa til en bed1·e let 
overskuelig Instruktion end den, man gennem 
de nuværende 3 Hefter giver. 

TYSK LOKOMOTIVMANDS KONGRES 

I Frankfurt am Main holdtes i Dagene den 
19. og 20. September d. A. den hvert andet Aar
stedfindende Kongres. De tyske Lokomotiv
mænd har siden 1869 været organiseret, og
denne den ældste Tjenestemandsorganisation
omfatter med sine ca. 72 000 Medlemmer saa
godt som det hele tyske Lokomotivpersonale.

Til dette Møde var der fremmødt over 200 
Delegerede i Frankfurt foruden talrige Repræ
sentanter for nærbeslægtede Organisationer 
og Lokomotivmandsforbund i I abolandene, 
saaledes fra de nordiske Riger, fra Østrig og 
Frankrig. D. L. F. var repræsenteret ved Lo
komotivfører Soph. Jensen og Lokomotivfyr
bøder A. A. Hasberg. 

Om Lørdagen og om Mandagen var Besty-
. relsen samlet for at tilrettelægge Arbejdet. Om 
Tirsdagen holdt 10 Kommissioner, der beskæf
tigede sig med bl. a. Lønningsspørgsmaalet, de 
tjenstlige Forhold og fremfor alt de tekniske 
Spørgsmaal som Elektrificering af Jernbane
driften og Togsikkerhedsindretninger. De to 
sidste Spørgsmaal beskæftigede i stærk Grad 
Mødets Deltagere under Kongres en. 

Dagen før Kongressens Afholdelse samledes 
Deltagerne i den zoologiske Haves Festsal, 
hvor Formanden for Frankfurter Afdelingen 
bød Velkommen. Derefter tog Rigsbanedirek
tør Dreicher Ordet for Rigsbanedirektionen og 
Hovedforvaltningen for Rigsbaneselskabet. 
Endvidere talte Statsraad Franch som Repræ-
entant for Frankfurt, og for Handelskamret 

talte Dr. Kobner, der fremhævede den gode fag
mæssige Uddannelse som en Betingelse for 
Driftssikkerheden paa de tyske Rigsbaner. 

Derefter talte Formanden for de tyske Lo-
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komotivmænds Organisation, Warstein, Berlin, 
der bl. a. bemærkede, at Frankfurter Lokomo
tivmændene var stærkt med i Bestræbelserne 
for de nationale Friheds- og Enhedsbestræ
b_elser. 

Endelig var der Musik og Sang af Frankfurt 
Lokmotivmands-Afdeling og Optræden af for
skellige Kunstnere. 

I det hele en . meget fornøjelig Optakt til 
Kongressens Forhandlinger: 

Den første Dags Forhandlinger indlededes 
med, at den ene Formand, Neumann, Berlin, 
tog Ordet for at aflægge Bes-tyrelsens Beretning 
om Lønnings- og Tjenestetidsspørgsmaal. 

Han betdnede tinder sfo Beretnihg Lokoino
ti vmændenes Ansvar, der havde stær!� Indfly
delse paa Almenbefindendet og den sid�te 'rids 
mange Ulykkestilfælde skyldes den stærke• Ud
nyttelse af Persop.alet. Nævnede bl. a. ogsaa, 
at de knappe Forberedelses- og Afslutningsti
der af Hensyn til saavel Lokomotivmi;endene og 
i den offentlige Sikkerheds Interesse bør 
ændres. 

Formand W arstein, Berlin, gav derefter en 
klar og tydelig Skildring af de for Lokomotiv
mændene under Tjenesten herskende Forhold 
der blev til en skarp Anklage mod Hovedfor
valtningen og Rigsbaneselskabets Forvaltnings
raad. Gennem Dawes Planen har den tyske 
Rigsbane tabt Karakteren af en ren Statsinsti
tution, og denne Ændring af Banernes Stilling 
udadtil har medført en fuldstændig Ændring af 
den indre Drift. Ved de sidste store Angreb af 
Offentlighed og af Pressen mod Rigsbanesel
skabet paa Grund af de hyppige Ulykker og 
Katastrofer har Lokomotivmændenes Organi
sation ikke kunnet støtte Forvaltningen, da de 
allerede før den 'l'id har advaret mod Driftens 
farlige Udvikling. Disse herunder berørende 
Forhold har fremkaldt et Samarbejde. Af de 
Krav, der har været stillet til Lokomotivmæn
dene, har bl. a. medført, at ca. 25 pCt. af Døds
faldene blandt Lokomotivførerne i de sidste to 
Aar er foraarsaget vedSlagtilfælde. Spørgsmaa
let om Elektrificering er endnu uløst paa Grund 
af for høje Driftsomkostninger. Rigsbanerne 
gør af den Grund Forsøg paa at spare Perso
nale ved at besætte Maskinerne i de elektriske 
Tog .med kun een Mand, men dette System in
deholder en stor Fare for Sikkerheden og bliver 
derfor bekæmpet paa det kraftigste. 

I Eftermiddagsmødet blev Forslagene, over 

100, der som før nævnt var behandlet i 10 Kom
missioner, behandlet af Kongressen. 

I flere Slutbemærkninger blev forlangt en 
Bedring af de forretningsmæssige og sociale 
Forhold gennem en Nyregulering af Lønnin
gerne, Huslejetillæg samt en Forandring af 
Skadeserstatningen ved pensionsgivendeTillæg. 
En særlig Bemærkning rettede sig imod Præ
miesystemet og Arbejdstillæg�t, der undergra-
11er Moralen. 23 Millioner ell.er 5 pCt .. af dE)n 
samlede Løn bliver aarligt udgivet i det Øje
med. D!:)tte Præmiesystem er en Fare for 
Driftssikker heden. 

Det betydningsfulde Spørgsmaal om Een
mandsbetjeningen paa elektriske "rog blev til
slut behandlet. Organisationen vil af al Kraft 
modarbejde Eenrnandsbetjeningen af de elektri
ske Lokomotiver saavel paa Grund af Forhøjel
sen af Kørehastigheden som af den svagere Be
tjening af Strækningssikkerheden· kræver den 
dobbelte Besætning paa Maskinerne: 

Tilslut blev den tidligere Bestyrelse fore
slaaet og enstemmig genvalgt. 
. Til næste Mødested valgtes Kønigsberg. 

AUTOMATISK STOPPEBOM 

Næ1·trafiksporene paa Klampenborg Station 
endte tidligere med en i den dybe Udgravning 
liggende Drejeskive; denne Udgravning er nu 
delvis opfyldt og afsluttet med et muret Bryst
Yæ:rn, mod hvilket Togene faar Indkørsel med 
kun ringe Afstand til Forløb. 

Her er i Sommer anbragt automatiske Stop
pebomme, der skal kunne standse Togene, hvis 
disse, trods al anvendt Forsigtighed, under 
Indkørslen kører for langt. Stoppebommene, 
der er et tysk Patent og ailmindelig anvendt 
i Tyskland, er anbragt paa en Svelleslæde, der 
yderligere er forbundet med et System af efter
haanden oplukkelige »Sakse«, der øver Brem-
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eYirkning paa kinnerne. Ved en foretagen 
Prøvekørsel standsedes et 2 0 Tons Tog med 
ca. 12-15 km Fart paa nogl faa Meter uden 
Overla t paa Materiellet og uden større Rystel
se end et lidt kraftigt Rangerstød. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

OMKRING MOTOREN 

Efter Referat i D. L. F. ser man, at Lokomoth-
førerne paa Gb. prate terer skarpt imod, al Motor
fører i enkelte 'lilfælde anvendes til Lokomotidører
tjeneste, og fa t laar det absolut berettigede KraY: 
»Lokomotivførere til al Lokomotivførertjenest •. Dette
er elvfølgelig rigtigt, og enhver Lokomotivmand maa
være enig med D,hrr. deri. Men det er mærkeligt
ud, at der ikke samtidig iges noget om, at Lokomo
tivfyrbødere - der som oftest ikke har saa mange
Aar paa Lokomotivet bag sig, som Motorføreren har
- i stor Udstrækning anvendes til Lokomotivfører
tjeneste.

Hvoraf kommer den særlige »Omsorg« for Motor
førerne, og den Tendens, der mærkes mange Steder, 
til at betragte dis e, som en ringere Art af Lokomo
tivmænd. Vi ved jo dog alle, at Motorførerne er i 
Besiddelse af amme Kundskaber, Evner og Uddan
nelse som Lokomotivførerne, og dertil kommer end
da de ærlige Kvalifikationer, der kræves af Motor
føreren. Kan det maaske tænkes, at tat banerne 
blandt de hundredvis af Ansøgere til Motorfører til
lingerne har udvalgt de daarligste eller svage t be
gavede af Lokomotivmændene. Dette er vel næppe 
sandsynligt. 

Og hvis nogen tror, at der i nogen som helst 
Retning kræves mindre af den Mand, som fremfører 
et Tog ved Hjælp af Motor, end af ham, som bruger 
en Dampmaskine dertil, saa se efter i Køreplanen 
og tænk Dem om, vi kender jo udmærket alle, hvad 
det vil ige at tage 150 km eller derover, i et Træk, 
med fuld belastet Maskine, i stærkt forcerede Person
tog, som de køres med Motor, f. Eks. mellem Aarhu 
og Vamdrup eller mellem Randers og Frederikshavn, 
og tænk paa, at Motorføreren er alene om baade at 
køre og pa se Ma kinen. Og der er vel ingen, som 
mener, at Motoren kræver mindre Agtpaagivenhed 
�md Dampmaskinen. 

Allerede nu er flere Damplokomotiver afløst af 
Motor, og man gør vel i at regne med Muligheden 
af, at den Summen, hvormed Motoren nu nynner sin 
Arbejds ang, men den hist og her tager Kampen 
op med Damplokomotivet, engang kan blive til en bru
sende Sejrssang ud over alle Baner, mens de fleste 
af vore gamle, trofaste Dampheste for sidste Gang 
�r gaaet til Ro. Og største Delen af Personalet hen
vist til at tjene Brødet med Motoren. Da vilde det 
jo være rart, om Brødet ikke blev daarligere, end det 
er i Forvejen. 

Endnu et: De Dage maa vel være forbi, da den 
Lokomotivfører, som kører Persontog, føler sig hævet 
over Kolleger, der kører Godstog eller rangerer, bare 

fordi han er ældre, og derfor - efter gammel Skik 
og Brug - er bleven tildelt en mindre anstrengende 
Tjeneste. 

Dette være krevet til behagelig Eftertanke og 
ikke for at afføde en af de for alle uheldige Dis-
1,ussioner om, hvis Arbejde, der er af størst Betyd
nin. Respekt for hinandens Arbejde, og for den, der 
udfører it Arbejde godt; dette baader os alle bedst, 
thi Arbejderen er in Løn værd. - Oftest mere. 

(Efter 13 Aars Lokomotivtjeneste.) 
Sold. 

Vi kan gansk slutte os til Indsenderens Ønske om 
Fordragelighed blandt Per onalet og om de uheldige 
Diskussioners Af lutning om Arbejdets Værdi. løv
rigt maa de øjeblikkelige Tilstande vel i nogen Grad 
tilskrives den Skepsis, der i Reglen følger noget nyt 
og kommer ind under Begrebet «Børnesygdomme«. 

Red. 

DEN FRANSKE NORDBANE 

Den franske Nordbanes vigtigste BaneliI1ier 
gaar fra Paris over Amiens til alais og Bo
logne, over Arras til Lille, samt over Tergnier 
til Erquelines. Dis e Baner er alle af stor Be

tydning for den internationale Trafik. De to 
førstnævnte danner de vigtigste Forbindelses
linier med England, den næste forbinder over 
Lille Paris og Briissel, og den sidste fører 
over Køln til 'l'yskland samt over Liittich til 
Belgien. Paa den firesporede 30 km lange 

trækning Paris-Survilliers og den efterføl
gende 20 km lange dobbeltsporede Strækning 
til Stationen Creil benytter alle de nævnte Li
nier samme Spor, men herfra svinger Banen 
til Tergnier ud, og 75 km længere ved Lon
geau deler Banelinien sig i to, hvoraf den ene 
fører til Lille og den anden til Calais og Bo
logne. 

Den normale Overbygning paa den franske 
Nord bane er 18 m lange Bredfodskinner med 
en V ægt af 46 kg/m, og har 30-32 Egesveller 
under hver Skinne. Det tilladte Akseltryk er 
18 t. I Tunneller anvendes Skinner, der vejer 
55 kg/m. Skinnerne hviler direkte paa Svel
lerne, paa hvilke de fastgøres med 6 Skruer. 
Skinne tødene er svævende, dog anvendes en 
Stødbro, som støtter Skinnerne baade fra ne
den og fra Siderne. 

Paa Linien Paris Survilliers findes en 20 
km lang Stigning af 5 pro mille, paa den øv
rige Del af Linien Paris-Calais forekommer 
Stigninger og Fald af indtil 8 pro mille i begge 
Retninger. Fra Amiens ud mod Kysten er 
Banelinien omtrent vandret, og saaledes vel 
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Tabel 1. 

Cylinderdiameter H 4.tO mm 

Cylinderdiameter L 600 mm 

Slaglængde 600 mm 

Drivhjul diameter 204-0 mm 

Løbehjulsdiameter, forreste 950 mm 

Løbehjulsdiameter, bageste 1420 mm

Fast Hjulstand 4300 mm 

Samlet Hjulstand 10350 mm
Kedelmidte over Skinnen 2820 mm 
Mindste Kedeldiameter 164-0 mm 
Kedelrørones Diameter 125/133 mm 
Kedelrørenes Længde 4500 mm 
Hedeflade i Fyrkasscn t 7,0 1n2 

Hedeflade i Rørene 193,0 m2 
For dam pn i ngs-Hedoflade 210,0 m2 

Hedeflade paa Overhoderen 48,3 tn
2 

Hedeflade total 258,3 rn2 

Risteflade 3,16 m2 

Damptryk 16 at 
Tornvægt 77,5 t 
Tjenestevægt 85,0 
Adhæsion svægt 51,0 t 
Maksimalhastighed 120 km/Tim 

€gnet til Hurtigkørsel. Hidtil har Hurtigtogene 
maattet standse i Abbeville for at tage Vand, 
men Nordbanens nyeste Lokomotiver er ud
.rustet med en Tender saa stor, at Vandbehold-

/6/0Q '"''' l]'fllJO 

I.J8.1"'1 

ningen er tilstrækkelig til Turen Paris-Calais. 
Linierne Paris-Køln og Paris-Briissel af
veksler med vandrette Strækninger og Stignin
ger af 3-5 pro mille. 

Afstanden mellem Paris og Calais er 298 
km. De to hurtigste Tog tilbagelagde før Kri
gen denne Strækning i 3 Timer og 15 Minutter, 
deri medregnet et Ophold i Abbeville paa 3 

Minutter; i modsat Retning var den hurtigste 
Køretid 3 Timer og 25 Minutter. Til at frem

føre Togene anvendtes tidligere 2 C 1 Kom
pound-Lokomotiver, bygget i Belfort 1912. I 
Tabel 1 ses disse Maskiners Hovedmaal. Fyr
kassen, som har sin Plads mellem Rammepla
derne, er 3200 mm lang for at faa den nødven
dige Risteflade paa 3,16 m2

• Overhederelemen
terne er anbragt i 3 Rækker Overhederrør, 
4500 mm lange og 125/133 mm i Diameter. For
delingen af Dampen til Højtrykscylinderen 
sker med Stempelglidere, hvorimod der til Lav
trykscylinderen anvendes Kasseglidere. For 
at kunne indlade Kraftdamp i alle fire Cylin
dre findes en trykluftstyret Rundglider. 

Disse Lokomotiver har i enhver Henseende 
svaret til de Krav, der stilledes. Med et Tog 

T ' 

i 

� I 

I 

,1..._J_..>..e�-

Den franske Nordbanes nye 2 C 1-Firecylinder-Kompound-Hurtigtogslokomotiv. 

Maskine. 

-Cylinderdiameter H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 mm 
Cylinderdiameter L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 mm 
-Slaglængde ............................ 660--690 mm 

Drivhjulsdiameter ......................... . 

Løbehjulsdiameter, forreste ................. . 

Løbehjulsdiameter, bageste ................. . 

Fast Hjulstand ........................... . 

Samlet Hjulstand ......................... . 

1900 mm 

·950 mm

1040 mm

4-020 mm

10420 mm

Kedelmidte over Skinnen ...................... 28-00 mm 

Mindste Kedeldiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747 mm 

Kedelrørenes Længde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500 mm 
Hedeflade i Fyrkassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,3 m2 

Hedeflade i Rørene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228,3 m2 

Fordampnings-Hedeflade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,6 m2 

Hedeflade paa Overhederen . . . . . . . . . . . . . . . . 57,2 m2 

Hedeflade total ....................... . 

Risteflade 
Damptryk 
Tornvægt .......... , ................... . 

305,82 m2 

3,5 m• 

16 at 
85 t 

Tjenestevægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,5 t 
Adhjæsionsvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,5 t 
Maksimalhastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 km/Tim 

Tender. 
Vandbeholdning . ............................. . 
Kulbeholdning . ............................. . 
Tornvægt ....... ........................... • • • 

Tjenestevægt ................................. • • 

Lokomotivet. 

31,5 t 

7,0 t.

25,0 t 

63,5 t 

Hjulstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184-05 mm 

Længde over Pufferµe ...................... 21350 ·mm 
Tje1\estevægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158,3 t 
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af 400 t V ægt 'er de i Stand til at holde en Gen
nemsnitshastighed af 90-100 km/Tim.: ganske 
vist kan Tidstab forekomme ved at de 2040 mm 
store Drivhjul »spiller« under Igangsætningen, 
men Lokomotiverne kan indvinde den tabte Tid 
ved forøget Hastighed paa Faldstrækninger. 

I de første Aar efter Krigen var Køre
hastigheden nedsat betydelig, men er nu efter 
at en sværere Maskintype er sat ind i Driften 
bragt. op, saale,des at Luks1J-s,toget P�i -Ca
lais,. » Den gyldne Pil«, ).,tHbage�ægger d�nn� 
Strækning i 3 'Timer og 10 Minutter i begge 
Retninger. Efter hvad engelske Jernbanefag
blade beretter, brugte dette Tog til den første 
Tur Paris-Calais kun 3 Timer og 5 Minutter. 
Ved Prøvekørsler, som, afholdtes forinden » Den 
gyldne Pil« indgik i Driften, , gennemkørtes 
Strækningen paa knap 3 Timer, hvilket giver 
en Gennemsnitshastighed af 10.0: kmLT.im. Prø
vetoget bestod .af ·10. Pullmahnvogne. af Staal, 
samt en Pakvogn og vejede 500. t;· det,fremførtes 
med et af I ordbanens,'nye Hurtigtogslokomo
tiver som ·se i Figuren. 

De nye Lokomotiver •ad.skiller sig i Hoved-
agen fra sine Forgængere derved, at Maalene 

paa de afgørende Dele er ændret for at opnaa 
en større T1:ækkekraft. Som man ser, har Fyr
kassen faaet den betydelige Længde af 3500 mm 
for at faa en tilstrækkelig stor Risteflade. 
Rundkedlen er ca. 150 �m større, af hvilken 
Aarsag Drivhjulsdiameteren af Hensyn til 
Højdeprofilmaalet er 140 mm mindre. Naar 
det tillades at køre 120 km/Tim. med 1900 mm 
Drivhjul, ligger Forklaringen maaske deri, at 
man i Frankrig længe har kørt 110 km/Tim. 
med 2 C Firecylinder-Kompoundlokomotiver 
med 1750 mm Drivhjul. 

Gennem mange Aar har den franske I ord
bane haft og har ogsaa nu Æren af at be
fordre de hurtigste Jernbanetog paa Fastlan
det. Den gennemsnitlige Rejsehastighed paa 
Banens vigtigste Linier er nu 93,6 km/Tim. 

F. Spøer.

KUNST SOM ANLÆGSKAPITAL 

Overfor det overhaandtagende Udbud af 
værdiløse Malerier, dels ved Dørene, dels i ob
skure Butikker, er der Anledning til at raabe 
V agt i Gevær. Det· er en skændig Udbytning 
af, godmodige Borgere, der kun faar Stene for 
Brød, kun værdiløse Glarmesterbilleder for vir-

kelig Kunst, der ellers byder Hjemmene ikke 
alene en opløftende og daglig berigende Deko
ration, men ogsaa Muligheder for en fornuftig 
Anbringelse af Kapital. Men herved rejser sig 
det Spørgsmaal, hvorledes afgør en læg Op
fattelse, om han i det enkelte Tilfælde staar 
overfor den virkelige Kunst eller ikke? 

Og hertil maa der svares: Køberen kan 
raadføre sig med en Ekspert, hvis han har For
bindelse med en aadan. Men denne vil na
tu.rnødvendig altid være tindergivet egne Sym
patier og Antipatier, som ikke altid-rammer det 
rigtige. For enkelte er Farven og Rytmen det 
afgørende, for andre Tegningen og Formen. 
Det gælder her, som i alle andre af Livets For
hold, at Samleren selv maa gøre sine Erfarin
ger. Han maa dygtiggøre sig til selv at se. 
Han jne maa opøves til at fornemme de K va
liteter, der gør det paagældende Billede til 
Kunst eller stiller det udenfor dette uhaand
gribeHge Kriterium. Han ,maa se og atter se, 
aa meget som muligt, følge saa mange Ud
tillinger, som han kan overkomme, være en 

flittig Gæst paa de mange udmærkede offentlige 
og -private Samlinger, om findes ikke alene i 
Hovedstaden men og aa i Provinsen, og læse 
saa meget som muligt om Kunst '_ og læse 
med Kritik. Af Dagspressens Anmeldelser 
kan han dog næppe hente synderlig Belæring, 
idet han her vil møde saa mange afvigende Op
fattelser om den samme Kunstner eller Bevæ
gelse indenfor Kunsten, at han efter at have 
kaperet de forskellige dtalelser vil føle sig 
temmelig rundsk. Og i Virkeligheden er For
holdet ogsaa det, at kun Tiden - Aarene -
er den paalidelige V ærdimaaler, som sætter alt 
paa Plads. Det er ikke altid saadan, at det, vi 
i Øjeblikket betegner som de fornemste K vali
teter i Kunst, beholder sit Værd overfor en 
senere Tids Vurdering, og omvendt ser man 
ogsaa, at det, vi i Øjeblikket au.ser for lige
gyldigt eller rent ud kalder passe, senere faar 
sin Renaissance. Men for den rene Novice, 
Begynderen, hvis Kunstinteresse netop er vakt, 
gives der en betryggende Vej at gaa. Han vil 
nemlig kunne samle under betryggende Garan
ti ved kun at henvende sig til den Kreds af 
Kunstnere, som man under et sammenfatter 
u.�der Betegnelsen »de censuranerkendte«, hvil
ke er de Kunstnere, der enten udstiller eller
har udstillet paa en af de censuranerkendte

· Udstillinger. Af disse findes der her i Landet
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fire, nemlig Charlottenborg, I{ unstnernes· Efter
aarsudstilling, Den f1·ie Udstilling og Grønnin-' 
gen. Paa de to første Udstillinger, der e1' 'of� 
fentlige, er enhver Udstiller underkastet Cen
sur af den for Udstillingen nedsatte Censur
komite, og kun de Produkter, der finder Naad� 
for Censurkomiteens Øjne, slipper inderi.for' 
Murene. Der kasseres hvert Aar en 'Mæ�gde· 
Kunstnere og Kunstværker i Hundredvis. - Om 
Censuren er retfærdig eller ej, skal ikke un
dersøges her, men--givet-·er det, at denne Sigt
ning i hvert Fald by<le·r· det købende, kunst
interesserede Publikum en betydelig og værdi
fuld Garanti. De to sidstnævnte Udstillingen, 
Grønningen og Den fri, er vel private Sam, 
menslutninger, men Garantien er her den sam
me, idet disse Sammenslutninger rekrutteres fra 
en af de to førstnævnte Udstillinger, Charlot-. 
tenborg og Kunstnernes Efteraarsudstilling. 
Der findes kun en Sammenslutning, som yder 
en endnu mere omfattende Garanti, nemlig 
»Kunst for Varer«s peni1anente Udstilling. Af
den kan nemlig kun de Kunstnere blive Med
lemmer, som er optaget som Medlem af Dansk
Kunstnersamfund, i hvilket atter kun den
Kunstner indrulleres, der har enten udstillet
5 Gange indenfor et Tidsrum af 10 Aar paa
en af de censuranerkendte Udstillinger eller
har erhvervet den store eller lille Guldmedalje
eller anden Udmærkelse for et Konkurrence
arbejde eller for et eller flere særlig betydelige
Komposifrmsudkast. Men naar disse Betin
gelser foreligger, optages han i Dansk Kunst
nersamfund af den dertil nedsatte Jury, der
bestaar af Akademiraadsmedlemmer.

Dansk Kunstnersamfund er nærmere be
tegnet en Forsamling af Kunstnere, som i 
Kraft · af deres Medlemskab af dette Samfund 
er Vælgere til Landets højeste kunstneriske 
Domstol, nemlig Akademiraadet. Og kun Med
lemmer af Dansk Kunstnersamfund kan blive 
Udstillere paa »Kunst for Varer«s Udstilling, 
et Krav, der af denne Forening er stillet netop 
for at stramme Garantien til Køberens Fordel 
mest muligt. Det har ogsaa vist sig,. at Han
delens, Randværkets og de frie Erhvervs 
Kunstinteresserede i stigende Grad benytter 
sig af denne Garanti, idet »Kunst for Varer«s 
Udstilling, Stormgade 19, endda den kun har 
eksisteret i fire Aar, allerede har naaet en'. Aars
omsætning paa over 100 000 Kr. 

Som man af det foregaaende vil forstaa, by-

der de censuranerkendte Udstillingers Kunst
nere Publikum saa stor Garanti, som det over� 
hovedet er muligt· at fremskaffe for Kunstpro
dukters Værdi. Det bliv�r saa Køberen13 Sag 
- hans Finsans eler Næse om man vil - at
vælge dem, hvori Fremtiden gror.

Jens Heiring. 

AFSKED 

Oscar Larsen. 

Med Udgangen af Oktober Maaned afskedigedes efter 
An$øg�ing Materialforvalter Oskar Larsen af Statsbaner
nes Tjeneste paa Grund af Alder. 

0 kar Larsen var forinden Ansættelsen som Material
forvalter Lokomotivmand og var i Aarene fra 1901 til 
1912 °Dansk Lokom

0

otivmand Forenings Kasserer, hvilket 
Hverv han udfyldte paa. en fortræffelig Maade. 0. L. 
overtog denne Post efter Foreningens første Kasserers 
Død den 20. April 1901, og da det var i Foreningens 
første vanskelige Aar, var der et ikke ringe Arbejde at: 
udføre. Han var tillige i de Aar Næstformand i Besty
relsen og maallc, paa Grund af, at Formanden var bo
siddende i Esbjerg, i denne Egenskab udføre en Del af 
del Arbejde, som ellers naturlig vilde paahvile Forman
den. Ved sin Overgang til Stillingen som Materialfor
valter maatte 0. L. nedlægge sit Mandat som Forenin
gens Ka serer. 

Ved sin Afgang af 'Foreningens Tjeneste blev Oskar 
Lar en udnævnt til .il�resmedlem. 

Der er Grund til nu ved 0. L.s Afgang af Statsbanernes 
Tjeneste at mindes hans fortjen. tfulde Arbejde for Loko
motivmændenes Organisation, et Arbejde, som for Største
parten af Forenii1gens Medlemml'r nu er ukendt, men som 
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ikke desmindrc har været af Betydning for Lokomotiv

mændene. 

Vi vil derfor minde om dette nu ved hans Afgang, hvor 

han efter mange Aars Arbejde i Statsbanernes Tjeneste 

trækker sig tilbage for at nyde sit velfortjente Otium, idet 

vi udtaler Haabet om, at dette maa blive langt og lyst 

Mavcl for ham Rom for hans Hustru. 

70 AAR 

Foreningens første Formand, pens. Lokomotivfører 

C. W. Roo. en fejrede den 21. Oktober sin 70 Aars Fødsels

dag. Roosen har, som det antagelig vil være Foreningens

Med.lemmer bekendt, sin store Andel i Arbejdet for Stif

telsen a{ Organisationen. Han blev ved sin Afgang fra

Tjenesten udnævnt til Æresmedlem.

Paa 70 Aarsdagen lykønskede Foreningen ham og 

sendte ham en Opmærksomhed. 

LOKOMOTIVPERSON ALETS 

HJÆLPEFOND 

UDDELING AF UNDERSTØTTELSE 

I Henhold il Hjælpefondens Vedtægter ud
deles i December Maaned d. A. Understøttelser 
(i Portioner fra 50 til 100 Kr.), der kan søges: 

1) af Medlemmer, 2) af pens. Lokomotiv
mænd, 3) af Lokomotivmænds Enker, 4) af for
ældreløse Børn under 18 Aar efter de under 1) 
2) og 3) nævnte.

Ansøgningsskemaer udleveres fra 1. Okto
ber og maa senest være tilbagesendt den :i..5 
November d. A. til Lokomotivpersonalets Hj8"-'l
pefond, Ny Vestergade 7, 3. S., København K. 

De Ansøgere, hvem Understøttelse bevilges, 
vil modtage Underretning herom den 15. De
cember d. A. 

Repræsentantskabet. 

�i : . ·-.-�·_.:: -·.-. . . . 
. . ' .. 

'.:,:· -__ �l

I Tyskland 

bar man længo arbejdet paa et paalideligt Sikkerheds

anordnings ystem for Jernbaner. Det lader nu til at være 

lykkedes for en Ingeniør at konstruere et Apparat, som 

baade er billigt, fuldt paalrdelig for sit Formaal og for

bløffende enkelt i hvert Fald i Principet. 

Det er en Lysstraale, som sætter Lokomotivets Brem

.ser i Virksom hed, hvis Lokomotivføreren ikke respekterer 

et Stoppesignal. Foran alle Stopsignaler er anbragt et 

System af Spejle, som indstilles automatisk paa samme

Tid som Signalel. Disse Spejle træffes af en Lysstraale 

fra en paa Lokomotivet anbragt Lampe, og i Spejlene ka

stes Straalen tilbage mod et System af Linser, som er 

anbragt fortil paa Lokomotivet. Fra Linserne gaar Lys

stralerne til et Apparat, hvor de forvandles til elektrisk. 

Energi, og denne indvirker paa Bremserne. 

Forsøgene med det nye Apparat har haft et heldigt. 

Forløb og man venter sig megen Nytte af Opfindelsen. 

Frankfurter Lokalbane A. G., 

som allerede driver lo elektriske Jernbaner fra Frank

furt til Bad Hamburg og til Obermel-Hohemark ved den 

sydlige Del af Tannusbjergene, har nu beslullet at bygge

en Bjergbane fra Hobemark til Toppen af det 880 m 

høje Feldberg. Banen vil blive en ren Adhæsionsbane, 

altsaa uden alle Tandhjul. Bygningsomkostningerne an

slaas til 5 å 6 Millioner Mark og Bygningstiden beregnes: 

til et Aar. Den nye Bane vil muliggøre en direkte Tra

fik mellem Storstaden Frankfurt og de højeste Toppe af 

de omliggende Bjerge. 

En i Finland 

arbejdende Elektrificeringskommission bar besluttet. 

allerede i indeværende Aar at fremsætte Forslag til Elek

trificering af vi se Statsbanelinier. Anledningen til Ar-

bejdets Fremskyndelse er at søge i, at Statens store Krflft-

station ved Imatra i den nærmeste Fremtid er færdig til 

at levere Strøm. I første Omgang kan der blive Tale om 

Elek.rificering af Linierne Helsingfors-Vibo, Tammers-

fors-Helsingfors og Aabo-Helsingfors. 

Den jugoslaviske Stat 

har placeret et Laan i Udlandet paa 100 Millioner

Mark, som skulde anvendes til Bygning og Forbedring 

af Jernbanerne og Jernbanemateriel. 

Ny Vandstandslygte. 

Den af Hr. Lokomotivfører Munkeboe, Gb., konstruere-

de Vandstandslygte er af flere Lokomotivførere i Slagelse

prøvet paa Loko Ltr. 0. G. og I., og den kan anbefales

som praktisk, ved det, at en Lygte er tilstrækkelig til at 

belyse begge Vandstandsglas, og en Besparelse paa 50 pCt. 

er opnaaet og da de gamle Lygter kun ved en ringe 

Omforandring kan benyttes, vil det antagelig ikke vare· 

saa længe, inden Maskinerne bliver forsynet med den. 

u da det snart er Vinter, hvorfor kommer saa ikke·

den ogsaa af Hr. Munkeboe konstruerede Vinduesvarmer, 

hvorved Sne og Em kan undgaas, og en klar Udsigt .. 

opnaas; eller i det mindste en Vinduesvisker a la Auto

mobilerne. 

Lokof., Sg. 
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Lokomol ivforcrkred en. 

Kor�or: Ka, sc-ren•n, Adre>��e rette· til Thic-, n alli> :?. .... t. 
Padborg: Formandens drC'sse rett . til • orrrgadr, 

Padborg. 

Orcrforl som kslrnardinære Medlem11ur: 

Lokomolivfyrbøder-A. piranl K. G. L. Larsen. Odense-, 
pen .. Lokomotivfører Th. ieL en, Kbhvn., pens. Lokomo
tivfører C. Aunskjær, Yarde, pens. Lokomotivfører 
C. A. Lillelund. Korsør, pen .. Lokomotivfører ..\. Lar en.

kjern.

dnævnclse frci 1-11-2 

Lokomolivm sier II J. Hendriksen, Fredericia, efter 
Ans.øgning ifølge Op lag liJ Lokomotivmester I i Fred -
ricia (kgl. Udnævnelse).

Lokomotivfører C. F. B. P dersen, Padborg, efter An
søgning ifølge Opslag til Lokomotivmester II i Skander
borg (min. Udnævn I e). 

Lokomotivfyrbøder M. L. Hansen, Aarhus H, til Lo
komotivfører i Tinglev (min. Udnævne] e). 

Lokomotivfyrbøder V. Lar en, Fredericia. til Lokomo
tivfor r i Bramminge( min. dnævn Ise). 

Lokomotivfyrbøder E. J. J n en, Langaa. til Lokomo
tivfører i truer (min. dnævnel ). 

Lokomotivfyrbød r A. A. J n en, Aarhus H .. til Loko
motivfører i Padborg (min. Udnævne! e). 

Lokomotidyrbøckr A. A. Obcn, Korsør, til Lokomo-
ti, f( l'l'r i Aalestrup (min. dn ,·11p] e). 

Lokomotivfyrbøder 0. P. Peter n, Esbj rg, til Loko
motidorer i kjern (min. UrlnæYnc-1. e). 

Forfl!Jlillse fra 1-11-2 : 

Lokomotidon•r P. K. Larsen. kjern, eftc-r An øgning 
til Viborg. 

Lokomotivf rc•r H. P. �i.srn. Kbhvn. God bgl.. eft r 
..\nsCJgning til \'iborg. 

LokomotivførC'r T. V. Joban en. truer, efter Ansøg
ning til Kbhvn God bgd. 

Lokomotidører C. P. imonsen. Bramminge, efter An
sogning til Fr d ricia. 

Lokomotivfører T. Han <:'Il. Bramming<' (D potfor t.), 
efter An. øgning til ilkeborg. 

Lokom livforer A. . P. kotting, Tinglev, fl r An
ogning til Fred rieia. 

Lokomotivfører E. B. Bendt. en. Padborg, efter Ansøg
ning til Kbhvn. Godsbgd. 

Lokomotivforer A. K. J. T. John en, ilkcborg, efter 
An. øgning til Aarhus H. 

Lokomotivfører A. C. Morten en, Aaleslrup, efter An
sogning til Padborg. 

Lokomotivfyrbod r A. K H. chneider, Gjedser, efter 
An øgning li! Ro kilde. 

L kom tivfyrbød r C. . Ø. Han en, Korsør, eft r An
søgning til kjelskør. 

Lokomotivfyrbøder J. K. Jc-n.en, Padborg, efter An
tiøgning til Kalundborg. 

Lokomotivfyrbøder A. P. J n en, Tinglev, efter An
, ogning til Padborg. 

Lokomotivfyrl od r A. Han. n. Assens, til Haderslev. 

Afsl.:ed. 

Lok motivfører H. Peter en, lagelse, paa Grund af 
vag ligh d mecl P n ion fra 31-1-29 (min .. Afsked): 

Lokomotivfører Y. L. J. Thomsen, Kbhavns Godsbgd., 
1 aa Grund af vagelighed m d P n ion fra 31-1-29 
(min. Afsk d). 

Lokomotivfører H. M. A. chultz, Kalundborg, paa 
Grund af va0elighed med Pen ion fra 31-1-29 (min. 
Af k d). 

GRAVMONUMENTER 
Thorvald Hansen 
(V e d V e s t e r Fæ n g s e I) ♦ 

V. Fælledvej
Tlf. Vester 8879 

FIL I ..A.. L = V i g e :r s le -v- a, l l e -v-ed I::o...dga::o...ge::o... til Ter:rasse::o.... 
-----·------------------------------------------------

Ægleskabsbog en 
Averter i Dansk Lokomotiv Tidende. Hv1ordan man begrænser Børnefødslerne Støt vore Annoncører! 

Oplysende - 18 gode Billeder 
Pris 1 Kr.+ Porto. - S. Vogel, 
Ve tergade 8. Koll nhavn K. 

ærværenrle ummer er afleveret paa Avispostkonlorel d. 6. '
v

ovember. 
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