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HJÆLPE� OG AMBULANCETOGS 

UDRYKNING 

"
V

i har nogle Gange her i Blad t laaet til 
Lyd fOl'. at Hjælpe- og _ mbulan etog udryk
ningerne ble, organiseret aalede . at alt vil'
kede paa n aadan Maade, at det blev aa 
fuldkomm nt. aa tæt op til. om det Yil k mme 
til at foregaa. naar det er ramme Alvor m cl 
Alarmeringen. 

Distrikt chefen h r i 1. Distrikt har Gan r 
paa Gang søgt at dementere. hrnd \'i har !ne
vet om den ag, uden at det er lykkede ham. 
For et Par Uger siden foranstaltede· igen en 
Prøvealarmering, om heller ikke forløb paa 
programmæ sig Maade, men vi er efterhaanden 
kommen til det Resultat, at det ikke kunde nytte 
at fortsætte med at paapege Fejl ved di se Ala1·
meringer. fordi Di trikt chefen hverken er til 
at hugge eller tikke i. ban har altid Ret, elY 
om han har oleklar ret. i hvert Fald søger 
han i Dag pre n at give dtryk for, at de 
Dispo itioner, han foretager, er de ene te riu
tige. For en Gangs kyld har han paa Foran
ledning af en Artikel i »Samariten« udtalt, »at 
Øvelserne netop foretages for at faa alt til at 
klappe og for at rett eventu lle Fejl«. og d t 
er rigtigt - men aa bør man ogsaa rette de 
vær te ka ank r. der kan opdage om man vil 
lukke jnene op - og vi har gentagne Gange 
gjort For øg paa at lukke Øjnene op paa Di
striktschefen. 
· 

l »Politiken« for den 2. ds. findes en Artikel
under Ov.erskrift »Samariter og tatsbaner«. 
som , vi skal tillade os at citere: 

» V€d den Alarmering, der gik forud for
Stat banernes Katastrofeudrykning til den fin-

'eTed J rnlJan ulykke v d Ha,·drup for t Par 
ger , iden. ble,· der - om ,·i den Gang om

talte - begaaet en Fejl fra den vagthavend 
A�,. i tem� , ide, aaledes at Samaritertoget, d r· 
afuik fra HoYedbanegaarden, først naaede 

lykke tedet ca. 2 Tim r efter det fingerede 
Toer ammen ·tød. 

l denne Anledning rett r nu Revisor Dan-
11e/elclt Bøthner i �samariten«, der er Organ 
for Foreningen af amme �avn under Røde 
Kor ' Ke.b nhavn Afdeling, et voldsomt An
o-reb paa tat baneledelsen. Alarmeringen be
t gne som �en Skandalealarmering«, der fik et 
;::aa »parodisk Forløb«, at det nu maa være paa 
Tide at indføre Ændringer i amarbejdet mel
I m , tat�banerne og Røde Kors. Det oplyses, 
at foruden den af den paagældend Assistent 
begaaede Fejl, vkete der ved den paagældende 
Lejligh d og aa andre Fejltagelser. Bl. a. kun
cle man ikke finde Lokomotivet, der skulde for
spændes Hjælp tog€t, hvilket kostede 17 kost
bare Minutter. 

Vi har forelagt » amariten«s Angreb for 
i triktschef Efr, der udtrykker sin Forbav

el e over den Tone, som anslaas heri, og Di
triktschefen understreger stærkt, at det ikke 

er ,>Røde Kor�« om saadan, der staar bag det
te Angreb. 

- D r tale om 'kandale-Alarmering ige1·
Di ·triktschef n. Maa jeg sige, at jeg finder, det 
er en kandq,le at bruge Udtryk som dette i For
binde! e med, hvad der skete ved den paagæl
d nde Lejlighed. 

Di trikt chefen gennemgaar derefter Angre
bet Punkt for Punkt. Han erkender, at den 
A i tent, der lod Alarmeringen gaa videre, be
uik en Fejl ved at sige at Bile1· ikke maatte be-
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nyttes. med n · han kulde have sagt, at Taxa 
ikke skulde alarmeres. Ogsaa i Lokornotivre-
mi en blev der begaaet en Fejl, aalede at man 
ikke straks fik den rigtige Ma kine ud. Men. 
s iger Di trikt chefen, vi foretager jo n top di -
e Øvelser for at faa Apparat t til at klappe og 

for at r ette ev ntuelle Fejl og det er dog helt 
malplaceret at I ruge saadanne Udtryk om det 
skete, som i arnariten « nu gør.« 

Hvor meg t eller hvor lidt, dette Angreb har 
paa ig, kal vi ikke udtale o om, men selv om 
Di triktschefen øger at gøre det hele til intet. 
har der nu nok været noget galt ogsaa paa det 
Omraade, Revisor Dannefeldt Bøthner beskæf-
tig r sig med, vi kender jo af Erfaring Di-
triktschefen Dementiers Værdi. 

Ved denne Lejlighed var der altsaa en rn-
kine disponibel til drykning, men ikke de to 

mindre gik der en Del Minutter tabt, fordi Lo-
komotivet rnr for vundet. Der var altsaa her 
begaaet en Fejltagel e og den bestod i, at Lo-
komotivet rnr kørt hen til Hjælpetogene næ1· 
Remi en i ted t for at kør til tation n. Hvo1·-
Jed kunde denne Fejltagelse ske? formentlig 
fo rdi In truktionerne om, hvad der skal ske, 
naar larmering foretage , ikke er klare nok. 
D er vist for om tændelige, for lang trakte, 
om saa meget andet Instruktionsstof. 

Hvad der med Hensyn til dette specielle For-
hold kunde staa paa 3-4 Linier, bruger man 
en hel ma kin kre,·en Folio ide til. Meldinaen 
fra tationen kunde passende indeholde Oplys-
n ina om, hrnr Lokomotivet kulde møde. Dette 
kunde maask tages op til b haaelig Overvejel-
se, men det udelukker elvf lgelig ikke helt 
Fejltagelse. 

Det vi har paapeget som den største Ska-
vank er stadig ikke bleYet rettet, og det er, at 
der ofte ingen edbrudsmaskine er til tede, 
idet den er anvendt paa en eller anden Maade. 
Da vi omtalte det, fortalte Di triktschefen Dags-
pressen, at det var vor Lyst til at kriti ere, der 
fik o til at fremsætte di se Bemærkninger, oa 
amtidig føjede han til, at vi for Re ten ingen 

For tand havde paa det vi talte om, fordi de 
(Di triktet) nøjagtig vidste, hvor der kunde 
faa en Maskine og hvor Maskinen befandt sig. 
F or dem, der har noget Begreb om Værdien 
af aadan noget ludder, r det kun til at ryste 
paa Hovedet af, men Dagspre en tager jo mod 
Di trikt chefen Meddelel er med Ky haand, thi 
naar en saadan Autoritet iger det, maa det jo 

være rigtigt - og der kan derfor ikke sige no-
get til, at Dagspre en tager Distriktschefen 

dtalelser for gode , arer. 
Det maa imidlertid være klart for enhver , 

at naar der ker- noget, er hvert Minut kost-
bart, og det maa derfor kunde forstaa , at naar 
der intet I edbrudslokomotiv er til Raadighed , 
varer det længere at komme til Hjælp , naar Di-
striktet først skal studere de grafiske Planer 
for at finde en Maskine. 

Det er derfor med Glæde vi læser Distrikts-
chefens Udtalelse om at de laver disse Øvel er 
for at kunne rette eventuelle Fejl. Vi skal der-
for paany henlede Distriktschefens Opmærk-

omhed paa Værdien af altid at have et Loko-
motiv til Raadighed i Remisen i paakommende 
'I'ilfælde - navnlig h vis det drejer sig om en 
virkelig drykning - saa bliver der nemlig ...... 
heller ikke Tid til at forberede hverken Ma kin-
bestyrer eller andre - som skal med for at lede 
- rbejdet - som Distrikt chefen ved Lejlighed 
aa mukt sagde. ~ej, lad os faa Alarmeringen 
om den Yirkelia forekommer, som en Tyv om 

~atten, og lad o aa se, hvor de Folk er henne, 
om kal bruges - og eventuelt Maskinen med. 

_ aar man en Gang finder paa at foretage 
en Prøve paa denne Maade og alt klapper , saa 
kal vi være de førs te til at indrømme. at man 

nu bær er ig rigtig ad. 
Prøv paa en skønne Dag, allerbedst som De 

gaar Hr. Di triktschef, at gaa ind og alarmer, 
uden at have omtalt til et eneste Menne ke, at 
det er Deres Agt, og se saa, hvad Resultatet 
bliver. 

Det kunde da være, at man kommer til at 
sande vore Ord om, at som Prøverne nu fore-
tage er de en Parodi. 

Men inden det ker, gennemfør fremfor alt, 
at der altid er en Raadighedsmaskine og Per-
sonale - eller bliver Resultatet sløjt, elv om 
man tuderer nok aa meget i de grafiske 
Planer. 

HOLLANDS JERNBANEFORBUNDS 
KONGRES 

I den store smukke Sal i N. V. Huis i Utrecbt 
tilhørende Forbundet for hollandske Jernbane- og 

porvejspersonale (Nederland che Vereenigung van 
' poor- en Trampersoneel) aabnedes den 30. Septem-
ber Kl. 19 Forbundets Kongre i Overværelse af 
Kongressen Delegerede, Forbundets Styrelse og en 
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Hække Repræ enta nler for inden- og udenlandske Or-
ganisationer. 

Forbundets Formand P. Moltmaker bød i sin Ind-
ledn ing tale Kongressen s Deleger ede og Gæster vel-
kommen og gav en kort Over igt over :Forbundets 
Virksomhed siden sidste Kongres, han vendte ., 117 

skarpt mod K ommunisterne, om uden H eld i • De 
Tribune og det belgi ke Bl ad » Dra pean Rou g • ha Yde 
søgt at til øle . V. og det. Ledel e, Fremgangen 
viste, at di se plittelsesfo r øg havde Yæret resultat-
løse, idet det s ids t forløbn e Aar har Forbundet nem-
lig faaet 1000 nye Medlemmer, og Medlemstallet er 
nu ca. 20 000. 

Herefter fik de forskellige Gæs ter Ordet . 
Edo Pimmer. (I. T. F.) oplyiste i sin Tale, at I. 

T. J<'. nu havde 2 ½ Million 1edlemmer fordelt paa 
5 Organi a tion r i 32 Lande, omtalte Betydningen 

af, at alt Tra fikpersonale sluttede ig amm en .<;ctavel 
nationalt som inlernationalt. Til lut overrakle Fim-
men N. V. en ny Fane, idel han udta lte Øn ket om, 
at denne maa tte blive a mlingsmærket . om marke-
rede det lwllandske Jernbaneper ona le 

l<'orinden ~fødet ·luttede b redte, der Sekretær 
H . J ochadc, som repr æ enterede den lys ke Enheds-
orga nisation ( Einhr it verband der Ei. enbahner 
Deut,;c hland s) en Ornrraskelse, idel han , der den paa-
følgende Dag ( I . Oktober) i 2il ar havde været knyt-
tet til I. T. F . om Tak fo r , it Arbejde og ·om Tak 
og Anerkendels for den tøtte han ved adskillige 
Lej lighedc'r ltaYde ydet de n holland ke J rnbanefor-
bund, udnæn1tes til Æ r esmedlem i . V. amtidig 
overrakte des J ochade en Guldmedalje, paa hvis ene 
Side va r præget Forbundets Navn, paa den anden 
Side » Voor trouw a n de Organisatic • (For Troskab 
mod Organisati onEln). Det Tilfælde a t en Organi -
sation vi ·er en ud enl and s k Tillid mand en aa ud-

øgt Opm,t>rksomhed lader formode, a t den paagæl-
dende maa haYe gjort sig særlig fortjent. 

Til Underretning s ka l op lre, a t H . J ochade 
oprindelig var Havnearbejder i H amborg, og at han 
i 1904 va lgte, ind i I. T. F.s Ledelse . Da .K1·igen i 
1914- brød ud indka ldtes L lil .\filitæ rtjeneste OJ rnr 
med . aa,·el ved Ve l- , om Yed Østfr ont n. 

Efter Krig n tog han paa ny Organi. a tion a rhrjclel 
op, og at han. Arbejde ba r Fl'ugt, vi e l' »Einh ei t.,-
verbancl, der Eisenbahner Deul ch land s « som nu tæl-
ler over 25 000 i\ ledlemmer , og det yne , efter de 
Udtalelser som fra fol'skellige S ider frem altC' und er 
K ongr e-i sen i Holland, kun at Yæ re el Tid spør gs maal. 
naar sa mtli gC' J e rnbanemæ nd i Ty kl and, s taar om 
'.\f r cll cm rn e l' a[ t:nhedsorganisalionen i Lighed 1iH'd. 
hvad Tilfældet e l' i Ø tri g, chweiz m f. . . H . J o-
rhad er nu Sekret, r for det ty ke Enhedsforbund . 

D n 1. Oktober aabnedes K ongres en officielt, 207 
Dt> leger do repræsenterede de ca 20 000 Medlemmer . 
Om den af Formanden aflagte B retning ud pandte 
der oig n meget lang Di ku ss ion. der, ,selv om de r 
o,·edes Kritik , og. aa ind eholdt Anerke nde! er til For-
bund ledelsen. 

\'ed det der fter fo! gende Hc. lyrelse valg genvalg-
te.~ . mrd Undtage!. c af I .\l e li m. den siddende Re-
tyrel e. 

Efter at Forbundets Regn kaber og Beretningen 
for Fagbladet var behand let og godkendt, gik man 
over til at behandle de af Led elsen og Afdelingerne 
tillede Forslag, ialt 125, hvora f kun skal n ævnes 

nogle enkelte, om gav Anledning til livlig Di ku s-
ion, aaledes pørgsmaalet om Trnngsmedlem kab 

for alle J ernbane- og porvejsmænd ; det kal her 
bemærkes, at af de ca. 40 000 Tjenestemænd indenfor 
dette Omraade er ca. 20 000 Medlemm r a f N . V., 
ca. 1 - 19 000 i 2 kristelig Foreninger, R esten dels 
uorganise l'ede dels i mindre. Foreninger. 

S pørgsmaalet henvistes til et Udrnlg til videre Be-
ltan Iling. Et Forslag om a t , ende en Kommis ion 
til Ru slan d for a t ludere de derværende Forhold . 
toges tilbage. 

End lig behand ledes en Hæk ke Tjenesletid ,-for-
hold. 

Kongr en sluttede den 3. Oktober Kl. 15, og i 
s in AI ·lutn ingsta le udtalte Formanden , a t den nu af-
. luttede Kongres Yal' den bed le Kongres, som ba Yde 
Yæ ret afholdt und er han. I 0-aarig Formandsv irk-
·omhed, vel var der rettet Kritik, men denne var 
l'e tlet paa saglig og kam me ra tli g Vis og med en Dis-
r ipl in , om Yar Organi a ti onen v, rdig, og om ba ,·de-
aftv unget de uden landske Repræ. entanter Anerken-
deL r. :\f cd denn Kongres Forløb gik han med For-
trnst ni ng det n yo Orga. ni. a tion aar i Møde. 

l'a a dl' udrnland. kr Ga• ter Vegne la kkede G,1'-
s ternes Senior \',Nkmester \Vinter , Wi n, for Gæste-
1·enligheden og for d gode og læ l'erige Dage ikk e a len e 
paa det organisat ion .. nul's. ·ige Omraade, men og aa 
fordi man havd r givet Gæ, terne Lejlighed. til at se 
P n I el af det giganti ke Arbejde, . om for Tid n ud-
fore. ved Zuider øens Udtørring for Øjet. 

\ 'ed K ongre sen ,·a1· følgende Lande repræsentere-
de: Ty,s kland ved H. Jochan ( Ee nh d,sorg.), War tein 
(Lokomotivmændene), Belgien ved Laereman s, Deman 
og Bordela ise, Ø trig ved Win ter , Tjek ko- lovakiet 
Yed Gri.inzner, Danma rk ved Sop h. Jen en og K . Jo-
hansen . 

F orinden jeg luttr r denne korte Beretni ng om 
Besøget i Holalnd, kan jeg ikke undlade at anføre 
nogle enkelte maa Notit er. 

- Som nævnt ejer N . V. den Bygning i trecht, 
h,·ori K ongres• en blev afholdt. Denne Bygning var 
i det 15.- 16. Aarhundrede et Kl ter ; trods den gen -
nemgribende Ombygn in g om h a r Yæret n ødvend ig 
for al gøre den a nvendelig til it nye Formaal, ser 
ma n endnu flere Hum, om bærer Præget af Bygnin-
gens OprindeL: e, enere har Bygningen været anvendt 
som Vajsenhus, og og aa fra denne Tid findes endnu 
:\finder. 

Bygningen er købt for 136 000 Gylden, men taar 
11u l' fle r endt Ombygning og Montering Forbundet i 
ca. ½ 1:illion. 

I Bygningen find es for ud en en Hække Kontor-
lokal r en tor Re tauration, en meget tor al med 
Teater (hl'or Teatret nu er , var fo rhen Klosterkirk n) 
og n ogle mindre Mødelokaler . -

'Yled H en yn til Lokomotherne er d renere, end 
,·[ a lmincle ligd . r va nt til a t dem ude og hjemme, 
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en tor Del a[ dem som rnre gamle Loko Litra .F's 
med blankt1u1d et Dornbeklædning og ligelede pud-
sed Metalli ter i Kanterne af Førerhu et isom det 
endnu vil erindres hos os fra for ca. 20 Aar tilbage. 

- Som foran næn1t havde N. Y. arrangeret en 
Udflugt for de udenla nd. ke Gæster og med en Bane-
afdelings Embedsmand, Hr. Klene, som Leder fore-
toge: en Udflugt til »Medemblik Yed Zuider.søen, hYor 
man havde et stort Ornrblik 01·er det giganti ske Ar-
bjde, om her udføre for al ind\·inde Land et Be-
søg ved et under Opførel,se. nerende luse- og Pumpe-
værk, ·enere ,·ed et allerede under KulliYering nt'-
rendo Areal. l"i le. hvilke • tore Kræfter d0r i Hol-
land lægges paa dette Omrnade, og som ve_! nok er 
en medvirkende Aar ag til , at Arbejdsløshed 1· lidet 
kendt der. Arbejdet paahgyndtes i H)20, men laa af 
finansiel] Grunde lille fra 1922- 2i), man tog igen 
fat med forøget Kraft. og det er Maalet, at Værket 
skal taa fuldført i 1952, naar LandindYindingen er 
fuldført, vil man have indvund et ialt ca. 22:j 000 ha 
eller ha\·e forøget Rolland u Areal med ca. 1/,0 [ru 0 t-
bart Land. 

Det vil fø re for Yidt at komme længere ind. paa 
delte Omraade, men for dem, der ønsker at rejse og 
se noget andet end lorbyer o. I" er Holland \' rd 
at be øge, det egne Byggemaade der tænkes her 
nærme t paa Gaarde og Huse paa Landet de uendelig 
flad e trækninger i Nord-Holland, med dets utall ige 
Kanaler og Vindmøller er en eværdighed .selY for 
et for vænt Øje. 

K. Johansen. 

AF ST ATSBANERNES BERETNING OM 
DRIFTEN I AARET FRA 1. APRIL 1928 

TIL 31. MARTS 1929. 

Oversigt O'l:er Aarels Virk. omhed. 
I Driftsa~ret Løb er dPL ,'lat. hanerne tilhørende 

Banene t ble~et udvidet med 34 09 km, idet den enkelt-
sporede Banestrækning HrnJ.sø-Frederik sund aab-
nedes ror Driften den 17. overnber 192 . Yed en 
Flytning mod Nord aI Padborg tationsbygning er 
Bane trækningen Padborg- Tør bøl bleven formind-
ket med 0,55 km. og Længden af det af Staten drev-

ne Banenet udgjord e derefter \·ed Drift aarets lut-
ning ialt 2517,39 km. Paa trækningen Hellerup-
Klampenborg blev et 3.-,.-4. por taget i .Brug 15. Maj 
192 , hvorved Længden af de med to Dobbeltspor for-
synede Strækninger forøgedes med 5,5 krp,. Den sam-
lede Længde af dobbe!LsporPde Banestrækninger ud-
gjorde ved Driftsaarets Udgang ia lt 4 7,95 km. For-
uden de paa den nyaabnede Banestrækning Hvalsø-
Frederik sund oprettede 4 tationer 1 Billet alg sted 
med offentligt Side por og L1 Trinbrætter, hvoraf 1 
med offentligt idespor, er der i Aarets Løb paa an-
dre Strækninger oprettet 17 nye Trinbrætter, hvor en-
kelte Tog efter Behov standser for at optage eller af-
sætte rejsende, aa at der ved Driftsaaret Udgang ialt 
forefandtes 50 Ek<speditionssteder . 

I de Driftsaar, der er forløbet siden Indførelsen 
af de nugældende Regler for Afskr.iyning og .Forrent-

ning af den i tat banerne inde taaende Kapital, hav 
del okonomi. ke Re ultat af lat banedriften tillet 
sig aalede : 

Samlede Dr ifts ind-
tægter . . . ... .. . . . 

Ren e Drifts udgifte r . 
Drift. ovcr.·kud .... . . 
Afskrivning ...... . . 
Forrentning ....... . 

ettooverskud . . ... . 

I Driftsaar 
I 

Driftsaai··1 Drlftsaar I Driftsaar 
1928- 29 1927- 28 1926- 27 1925- 26 

M.i~. Kr. Mil t. Kr . I Milt. Kr. Milt. Kr. 

'1 12.620 J 11.510 128.300 137.630 
109.940 112.960 121.760 137.9'i0 

2.6 0 ....:... 1.4.50 6.540 -c-34;0 
l 0.160 10.020 9.560 9.4-20 
rn.9oo 20.260 I 19.370 19.400 

-c- 27.430 ....:...31.730 j-:-22.390 -c-29.160 

Drift ·aaret 192 - 29 har aaledes økonomi k . et 
. till C't . ig noget bedre end Driftsaarene 1927-2" og 
19:2.-l- 26, men daarligere end Driftsaaret 1926- 27. 
Det bedre økonomiske Re ultat i Forhold ti l det s idst 
forudgaaende Driftsaar skyldes ikke alene, at Drifts-
udgifterne i 192 - 29 har været nedadgaaende, m n 
tilli o·e. at Drift indtægterne har \·æret stigende. 

De rene Driftsudgifter er faldet fra ca. 113,0 Jiill. 
Kr. i 19.27- 2 til ca. 109 9 Milt. Kr. i 192 -29, end-
kønt Banenettet er forøget med 34,09 km, og end-

skønt de af Banerne præ lerede Driftsydelser er ,ste-
get ikke une entligt. Saaledes er Antallet af Tog-
kilometer leget med l 932 300 eller 9, 7 pCt., Antallet 
af Toglokomotivkilometer stege t med 2 12.7 700 eller 
9A pCt., Antallet af Vognakselkilometer steget med 
.2 /4-1 /4- 500 elller 5,2 pCt., og Antallet af Vognladnings-
kilometer stege t med 15 73 600 eller 3,9 pCt., medens 
paa den anden Side Antallet af Skibskilometer er fal-
det med 5900 eller 0. pCt. om Følge af den paa 
Grund af den trenge I vinter ind krænkede Færge-
drift. aar del til Trod for en , aa tærk samlet 

ligning i Banernes Drift ydelser i 1928-29 alligevel 
har ncr0t muligt at brnge Driftsudgifterne ned i For-
hold til Drift aaret 1927- 2 , . kylde det ærlig en 
Ned ga ng i Brændselsudgifterne til Lokomotiver, Mo-
to n ·ogne, Færger og kibe fra ca. 9 545 300 Kr. i 
1927- 2 til ca. 7 46 400 Kr. i 1928- 29 som Følge 
af et Fald i Indkøb pri en, der for Kullenes Vedkom-
mende i 192 -29 gennem nillig udgjorde ca. 18,30 
Kr. pr. t imod ca. 20,50 Kr. pr. t i det foregaaende 
Aar . Der har dog ogsaa været edgang i Yis e andre 
Materia lepriser s<1 mt i Udgifterne til Vedligeholdelse 
af Færger og kibe, ligesom Lønning udgi[tern~ har 
været faldende. aaledes beløb de amlede Udgifter 
til Lønninger m. m. til det fa t ansatte og til det løst 
antagne Personale ig til ca. 76,9 Mill. Kr. i 192 -L29 
imod ca. 77,1 Mill. Kr . i 1927-28. Uaar Nedgangen 
i Lønningsudgifterne ikke har været større, til Trods 
for at den ved Lov Nr. 126 af 27. J uni 1927 om Sta-
ten Tjene temænd foretagne edsættelse af det fas t 
an atte Per onales Dyrtids- og Konjunkturtillæg kun 
virkede i 9 Maaneder af Driftsaaret 1927-28, og til 
Trods for at Antallet af det fast ansatte Personale er 
faldel fra 1 055 Mand pr. 31. Marts 192 til 17 6 4 
Mand pr. 31. Marts 1929, skyldes det særlig, at An-
tallet af løst antaget Personale er steget uforholds-
mæ sigt stærkt i Driftsaaret 3 . id te Maaneder om 
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Følge af lærke nefald og vanskelige Overfarts-
forhold . 

Stigningen i Drift indlægtern fra L927- :2 til 
192 - 29 vil fremgaa af neden taaende 0Yersigt: 

I l!'orøge_lse i _For-
Driftsaar Driftsaarl hold til Drift~-
1928- 29 1927- 28 aaret 1927- 2 

---;;i;-solut J i 0/o 

Driftsind lægter: 
Mill. Kr. I Mill . Kr. Mill. Kr. 

Per. onbefordring .. . . ,1_.,. I 52.430 --:- 1.010 ...:.. 1.. 
Gods-ogKrealu rbefor. 51.750 49.990 1.760 3 5 

Postbefordrin g ..... . 5.9 0 5. 1.0 0.140 2.4 
Andre Indtæg ter .... 3.470 3 . .!50 0.2.!0 6.s 

lait ... 112.620 1111.510 1.110 1.o 

af lwilkeu det vil es, at Indtægten af Personbefor-
dringen har været faldende meden alle de andre 
Drift indtægter har været stigende, saaledes at de 
samlede Drift indtægter iall er teget med l 1 Mil! . 
Kr. ell er ca. 1.0 pCt. i Forhold til Driftsaaret 1927 
- 2. 

Hvad Per onbefordringen a ngaar, har Trafikken 
i de . enere .t\ ar stadig n~ret faldende. og ved de 
Tak lnedsættel er for Rej er paa II Klasse amt for 
Rej er paa Dobbeltbilletter inden for Afstande indtil 
60 km , om indførtes den 1. Augu t 192 for at stand-
se edgangen, regnede man med en Risiko paa 3 a 
3½ Mill. Kr. aarlig. 

Naar Indtægten af Personbefordringen fra 1927 
-2 alli()'evel kun er falden med ca. 1,0 Uill. Kr., 
hvoraf ca. 400 000 Kr. faldt paa Driftsaarels 4 første 
Maanecler, inden Tak tned ættel en traadte i Kraft 
vil det ses, a t der ved ovennævnte Takstnedsættelser 
og andre Lempelser synes kabt en betydelig Mer-
trafik, og det uagtet Takstnedsættelsen ikke virkede 
i de bedste Sommermaaneder, hvor Muligheden for 
gennem Takstned ættelsen at skabe Mertrafik er 
stør t. Den edgang af Per ontrafikken, der var en 
Følg af den strenge I vin ter, blev opvejet ved, at 
Paasken 1929 faldt i Mart Maaned. I hvor høj 
Grad Persontrafikken er ,steget i Forhold til 1927-28, 
vil lettest es gennem Antallet af præ lerede Per on-
kilometer, den i 192 -29 i alt udgjorde 1061 3 Mill. 
imod 103 ,7 Mill. i 1927- 2 . 

Indtægten af Gods- og Kreaturbefordringen er 
steget med ca. 1, Mill. Kr. i Forhold til 1927-28, 
en Stigning, der i alt væsentlig kan føres tilbage til 
en Mertrafik, som - udtrykt i Togkilometer - har 
udgjort ca. 3,4 pCt. Denne Mertrafik skyldes deJ.s det 
.A:kkvisilionsarbejde, der bl. a. er udført gennem det 
af Banerne oprettede Transportagentur, dels .r ed æt-
telser i Taksterne paa forskellige Omraader og Ud-
vide! e af Vognmandskørsel fra og til Stationerne, 
deLs de for hele Landet forbedrede Konjunkturer, dels 
at de vanskelige Vejr- og Temperaturforhold, som 
hindrede Befordringen ad Sø- og Landevej for andre 
Trafiklnidler, i Modsætning til Persontrafikken til-
førte Banerne en Mertrafik af Gods. Paa den anden 
Side vanskeliggjorde Vejrforholdene ogsaa Trafikbe-
sørgelsen for Banerne, og for flere Erhvervs Vedkom-
mende - aaledes f. Eks. Byggevirk,somheden - be-

virkede de n tand. ning i Arbejdet med deraf føl-
gende d kydning af Tran porter til Begyndelsen af 
indenPrende Driftsaar. 

Bræucl el fil Lokomoi'ive, , Jfolorvog11e, 
Færger og kibe m. v . 

Den :samlede Kulimport udgjorde ca. 362 000 I. der 
for tørsted len l veredes fra torbritl ao nien. 

Kulbeholdningen ved Driftsaar ets Begynde! e ud-
gjorde ca. 96 COO t, det amlede Forbrug udgjorde ca. 
· 91 000 t, og Beholdningen ved Aarets Udgang var ca. 
67 000 t, svarende til ca. 2 Maaneders Forbrug. 

Indkøb. p1·isen for Kullene varierede fra 14,50 Kr. 
til 36,00 Kr. pr. t (under Isperioden) og udgjorde om 
Gennem nit ca. I ,30 Kr. mod ca. :20,50 Kr. det fore-
gaaende Aar. Priserne for taa frit i J ernbanevogn 
eller frit i Kranka erne. 

De i Aarets Løb til Lokomotiver F ærger og Skibe 
forbrugte Kul - ca. 377 000 t - bljv ført til Udgift 
med ca. 7 530 000 Kr. eller gennem nitlig ca. 20 Kr. 
pr. t mod ca . .26 Kr. pr. l i det foregaaende Aar. I 
disse Beløb er medregnede Udgifter til Udlevering, 
Optænding materiale m. ,·. 

Det amlede Forbrug af Brændselsolie og Benzin 
til Di el-Lokomotiver og Motorvogne er ,som Følge 
a f den forøgede Anvendelse af aadan Trækkekraft 
. leget ret betydeligt. I Drift aaret 1928-29 forbrug-
tes der aalede i alt 1 18 667 kg Brændselsolie og 
Benzin imod 40 246 kg i 1927-2 , og dgiften her-
til udgjorde ca. 2 0 300 Kr., henholdsvi ca. 65 200 
Kr. Forbruget af Brændselsolie til Motorfærgen 
»Korsør « har været noget faldende fra 1927-28 til 
1928- 29 som Følge af noget mindre ejlads i idst-
nævnte Driftsaar. 

I Aa rets Løb er endvidere anvendt en Del Tørv 
til Stationsopvarmning. Prisen har i Gennemsnit ud-
gjort ca . 1 ,50 Kr. pr. t mod ca. 20,00 Kr. det fore-
gaaende Aar . Af indenlandsk Brændsel er til Sta-
tionsopvarmning derho forsøgsvi,s anvendt en Del 
Bøge- og Fyrrebrænde. 

Vedligeholdelse af det rullende Materiel. 
Antallet af udførte Lokomotivreparationer i Cen-

tralværkstederne har i Driftsaaret været omtrent det 
samme ,som i 1927-2 , men inden for de enkelte 
Værksteder har der været visse Forskydninger i Ar-
bejdsm, ngden, idet de store tidsbestemte Lokomotiv-
reparationer er forefaldet i noget mindre Antal i Cen-
tralværkstedet i Kjøbenhavn, medens Centralværkste- . 
det i Aarhu har haft et væsentlig større Antal af 
· aa,danne Reparationer end i 1927-28, idet den i 
Aarhu Centralværksted imod Slutningen af Drifts-
aaret 1927-28 indtraadte Forøgelse i Lokomotiv-
værkstedet Arbejc1smængde har holdt sig ret kon-
stant i 192 - 29. 

Med Hensyn til Vognreparationernes Antal stil-
ler Forholdet ,sig derimod saaledes, at Centralværk-
s tedet i Kjøbenhavn har udført et noget større Antal 
Reparationer end i 1927-28, medens disses Antal i 
Centralværkstedet i Aarhus har været noget mi11dre. 
I begge Værk.steder har Vognreparationernes Antal 
været s tigende henimod Driftsaarets Udgang, bl. a . 
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paa Grund af den langvarige Frostperiodes Indfly-
d I o paa Ma teriellel Tilstand. 

Arb jds:-tyrken i Værk tederne r ved Aarets Ud-
gang ca. 0 Mand tørre end ved Udgang n af 1.927 
- 2 , men den genn m. nitlige tyrke for hele Drift -
aarel har r æ ret lidl larnrn end i 1927- 2 . 

dgiflen til \' edli ge holdel e a ( det rull end e ,\l a-
te riel, indb fattet d egen lligc H. eparalionsarbejder. 
om er udført i Di lriktern , udgjorde i J 92 - 29 for 

Damp-Lokomotirnr 12, Øre pr. Lokomotivkilornclei-
(13, 7 Øre i 1927- :2 '), og for"\ ogne 0,96 Øre pr. ogn-
a kse lkil omete r*) ( 1,M Øre i 19:27- 2 ) . 

S porenes \' edligeholdel ·e og c11ulre l•'o rlt ol(l 
vedrørende Bane- or, igna.ltjene len. 

Den u ædvanlig ·trenge og lang l'ar ige Vinter med 
dens meget tærke nefa ld med forte lal ri ge Opfrys-
ninge r a f Spo ret og foranledigede fo r,. kellige Leder 

ed.sæ tt eise r af K øreha ligheden. Vejrforholdene 
lagd ikke a lene Toggangen Hindringer i Vejen. men 
be··værliggjorde tillige \' edlige holdel e. a rbejdet og 
forsinkede de sædvan lige ]< oraarsarbejder ,·ed por 
m. v. b tyd lig t. Med Benytlel e a f lngeniørkorp. els 
Ma teri el og Arbej dskraft blev ta lrSbanern e" Radio-
anlæg i forannævnte Anledning midlertidg ud,·det til 
og aa al omfatte toreb,l'l l or erfa rten . En Række 
Undersøgel. er r ed rørende Muligheden for en perma-
nent Hadioordning i . tørre Omfang C' nd hidlil er ble-
ven iværksat. 

P aa f01·. k I I ige lnckn i nger er poret blevet Jor-
·tærket ved Indlæg af vtl'!'ere kinner og ,·ed For-
øge!. e af Antallet af veller pr. , kinnelmngd e. Til 
den almindelige Vedligeholdelse af Hoved porenc e1· 
for ·amtlige trækninge r · \' edk ommende medgaael 
i alt 2i} 503 løb. m kinner samt til F or tærkrung paa 
for kcllige trækninge r J 7 77 løb. m kinner . 

Den i foregaaende Driftsher etning omtalt<' »Bane-
vagt ordning« er i Aaret Løb yd rligere indført paa 
Banestrækningerne lagel e- Yærsler og paa d<'n 
nye Banestrækning Hval ø- Frederikssund. 

Den i • id te Aars Driftsber etning na:rnl C' 11)'<' 
Konstruktion af \ B Krycl. ning porskiftC' I : 11 er 
encldd ro indført ved nye Kryd ning, por ·kifter I : 9. 
og den nye Konstruktion vil herefter ud elukkend e bli-
re anvendt. 

AnYendelsen af Hulpløkke af Træ til Propnin af 
ud lidte vell kru hull er er fort. a t i :-; lørrC' d-
strækning, efter at de fø rste For øg har g ivel til -
fred tillende Resultater. 

For at opnaa B parelser ved Arbejdet med Qyer-
bygningen VedligeholdPlsc og Forstærkning amen-
des nu Trykluftanlæg - m nterede paa kinnevogn 
- til Brug ved Stopning af kæneballa. t. endYideTe 
ved l aasprøjtning af C men tpud paa Jernbeton-
broe r og Jernbroer. Ren ·ning ved anclhlæ. ning og 
Maling ,·ed Paasprøjlning. 

Benzinmotordrevne, transportable Maskiner er a n-
skaffet Lil s kruning af velle kru er. 

Ma n har paa for kelli gC' Ha nC'stra.'kningC'r for-

·øgsvis over prøjtet Ballasten med en Opløsning af 
atriumkloral for derved at undgaa Lugearbejde. 

Resulta terne har været gunstige, og Sprøjtningen Yil 
blive fort a t i kommende Driftsaar. 

Der e r i Drift. aarets Løb imprægneret J 56 766 
tkr. Fyrresvel le r (313 '153 Stkr. i 1927- 2 ), deraf 

7 J 040 Type 2, og 13 4-22 lkr . Bøgesvell er ( 14- 773 
tkr. i J927- 2 ). Gennemsnitspri en for Impn-cg-

ne ring af v lier har for Fynesvelle r Yæret 1,63 Kr. 
for Typ 1 og :I ,22 Kr. for Type 2 og for HøgesvPllC'r 
2.62 Kr. pr. Stk. mod henh old~vis J .72 Kr .. 1,'.!.7 Kr. 
og :2 .73 Kr . i cl t for gaaenclC' Aar . 

I Løbet af Driftsaaret e r Længden af Banestræk-
ningerne, der er for ynet mC'd tenballru L. bleven for-
øget med ca. 31~ km . 

Til 13rug Ycd Ved ligeholde] es-. Forstærkning - og 
ddd I esarbejder e r der a n ka[fe t 9 63 tkr. dan-

ske uimprægnered(• Bøge veller til n Gennemsnils-
pri af 5,00 Kr . p r. S tk. og 160 959 Stkr. nimpræg-
nerecle udenlandske J< yrres1·eller dPr af 37 705 Type 2 
til en Gennenrn uit pris a f henhold Yi . 5,!)9 og 5,50 
Kr. pr. 'tk. f 'k ilmer er der indkøbt i Udlandet 
ca. 14 J 87 t til en Gennem , nit pr i a f 122,4-1~ Kr. pr. t. 
af l<'ot-binrl<'I. e. dele C'r i dl ancl et anskaffet ca. 
i} 5 6 L Lil en Gennem. nitspri af 167,05 Kr. pr. t . 
lworhos der i Udland t er købt ca. 1 025 t Forbindel-
sesele!<' Lil <'11 GennC'm ·nits pri s af 251 ,99 Kr. 

Godsvognsbenyttelsen. 
\' ed dgangen af Driftsaaret 192 -29 udgjorde 

' tal banernes Beholdning af Godsvogne 11 749 tkr . 
oli er 54, fæn end det foregaaende Aar. Der er 
ingen nye \ 'ogn lilgaaet, medens M Godsvogne er 
ophugget. 

Der har i det forløbne Aar været Vognrigelighed 
undtagen i Feb·uar og Mart Maaneder 1929 i hvilke 
der har Yær t en gennem nitlig daglig "\ ognmangel 
paa 400 Vogne i Februar og 200 Vogne i Marts. 

Yognmang len skylde i før te Hække det usæd-
vanligt ,. lrenge Vintel'l'ejr med ne og I s. hvilket for-
aar agede en saadan Uregelmæ sighed i Toggangen 
paa Banern og ved Overfarterne, at læ ede Vogne 
har maattet hen taa i la ng Tid rundt omkring paa 

tati onerne og Yed 0Yerfarterne uden at kunne blive 
dderebefordret. ligesom ta ndsningen i Landevejs-
trafikken har bevirket, a t Vogne har henstaael længe 
und er f- og Paalmsning. Issitua tionen har end-
rirler<' be,·irket, at de i de foran nævnte )faaneder 
fo r ,·orP H a vne bestemte kibe for en tor Del har 
,' iddet fa. t i 1. en i vore Farvande og før, t er kom-
met fri rnd I bryderhjælp, ·aaledes at et s tort Antal 

kibe e1· kommet i H avn paa een Gang, hvorved 
Vognforbruget er , tC'gC' t uforholdsmæssigt. 

Til Jfodarb<'jdel e af Vognmangelen ble,· der lejet 
i}46 Vogne. 

Toggangen. 
\ 'ed Drif aaret Begyndelse gjaldt Køreplanen af 

2. Oktober 1927. 
------- En ny Køreplan for ommeren 1928 traadte i 

*) llereg11rt paa G.rn11d lag a f det pan tn ts ban cn w Kraft den 15. Maj . 
koi·tc Ramle rlt> Antal Vog11aksc•lkil0incter. Vint erkøreplanen traadte i Kraft den 1. Oktober. 
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Den 17. J ovember toges den nye Banestrækning 
Hvalsø- Frederik sund i Brug. Motortogene mellem 
Næstved 00' Hvalsø gennemførte herefter til og fra 
]<'rederiks und. 

Antallet af de i Driftsaaret 192 - 29 kørte Tog-
kilometer er teget med 1932300 eller 9,7 pCt. i 
Forhold Lil 1927- 2 . Af de sam led Togkilometer 
blev der i alt præsteret 1 23 000 med Motortog imod 
537 700 i J 9:. 7- 2 : alt aa en tigning paa ca. 
239 pCt., ,saalede at 3 pCt. af det samlede Antal 
Togki lometer ble,· præ teret i 192 - 29 med Motor-
tog imod :., 7 pCt. i 1927-28. 

Det gennem nitlig daglig kørte utal per,sonføren-
de Plantogkilometer efte l' Køre11laneme for J927 og 
1928 . tillr1· sig saalede : 

Sjæ lland-Fa! ·ter Jyllant1-Fyn 

li: o rc planaf'°a l92i 16 52kn1 2 :!lilqn 
• 10 1927 . .. 1605:! :> 402 • 

• " /:, 192 1 52 309 10 • 
• '/,o 192 l 230 30 776 • 

la it 
/45 069 km 
'•4 454 
,HJ/431i 
49006 

Dr r rr i Aaret J 92 - 29 kørt ca. 6 LlOO ær-
god , togkilometer mod ca . -/4-50 200 i 1927- 2 .· 

Overfartm·ne. 
Antallet af k.ibskilometer var i Drift. aaret ca. 

775 1·00 mod ca. 7 1 0()0 i Driftsaaret 1927- 28. An-
tallet af overførte J ernbanevognak. ler udgjorde 
1 062 693 mod 1 085 443 Aaret forud, og af Automo-
biler oYerførie 70 350 mod 57 54-5 i det forrgaaende 
.Aar. 

aar Antallet af kib kilometer og orerført J ern-
banevognak,sler aaledes har været mindre end i 
1927- 28, skyldes det de betydelige 'i anskeligheder, 
I forholdene voldte Færgefarten i Aarets idste Maa-
n eder. 

Motorfærgen »Korsør « præsterede i Driftsaaret 
192 -29 ca. 66 300 Skibskilometer imod ca. 7 f 00 
i det foregaaende Drift aar, en Nedgan o- om i alt 
væsentligt kan føres tilbag til den Ind krænkning 
i ejladsen, der fandt led i Drift aarets 2 • idste 
faaneder som Følge af de van. kelige Overfartsfor-

hold. 
Af det samlede Antal Skib kilometer, der er præ-

steret paa Korsør- yborg 0Yerfarten i Driftsaaret 
192 - 2\:l, har Motorfærgen udført 23,6 pCt. imod 
26,7 pCt. i 1927-2 , og af de paa Overfarten over-
førte Voguak, ler amt Automobiler og :Motorcykler 
er der i Drift aaret 192 - 29 med Motorfærgen be-
fordreL henhold,svis 33, pCl. og 30,9 pCt. imod 35,9 
pCt. og 33,6 pCt. i 1927-2 . 

:Med Hensyn til Prisen paa de vigtig,ste Forbrugs-
materialer, der benytte af øfart væsenet skal man 
- under Henvisning til det foran under 'tykket om 
Br~ndsel ti I Lokomotiver, M oton-ogne, F ærger og 
Skibe m. v. oplyste om Priserne paa Kul - bemærke 
følgende: 

Prisen for Brændselsolie dalede i den sidste Fjer-
dedel af Driftsaaret ca. 12 pCt., og den gennemsnit-
lige Udgift pr. forbl'u gt kg Brænd,selsolie udgjorde 
derefter ca. 7, 6 Øre i 192 -29 imod 9 17 Øre i 
1927- 28. ' 

Smøreoliepri en har været uforandret i Driftsaaret" 
Løb. 

Prisen paa Tovværk har vær t ca. 1 pCt. lavere 
end i det foregaaende Driftsaar. 

Udgiften til Vedligeholdelse af Færger oo- kibe 
har været ca. 600 000 Kr. eller ca. 2 pCt. lavere end 
i det foregaaende Driftsaar. Dette kyldes for en 
Del, a t der i 192 - 29 har været foretaget færre 
gennemgribende Reparationer, særlig af Skibenes 

krog og Dæk, end i 1927- 2 , samt al man de uden 
ha r bestræbt io- fo r at holde edligeholdel ·c;rndgif-
terne aa lave om muligt. De Reparationer af Fær-
gel' 0 0' kibe .. om I, van kelighedern i Driftsaarct. 
sid ste ;\l aaned el' Jirekl .foraar agede, kommer først 
til Udgift paa Regnskabet for Drift ' aarct 1929- 30. 

Kul fo l'IJl'uget til Dampfærg rne ag Damp,skibene i 
Tidsrummet April 192 - Januar 192H udgjorde gen-
nem. nitlig 67 .:2 kg pr. kibskilometer mod 6 ,7 kg 
i det tilsvarende Tid rum i det for aaend Aa r, men 
s teg i de to id te ;\ I aa neder af Drift mn t 192 '-2!! 
som Følge af I van kelighederne aalede. a t det gen-
nem nillige Kulforbrug for hele Drift aar t udgjordl' 
73.3 kg pr. kibskilometer imod 6 . kg i 1927- 2 . 

i\[olorfær en Brænd elsforbru O' udgjorde i Tids-
rummet April Hl2 - J anuar 1929 gennem. nitlig pr. 

kibskilomeler 19.7 kg imod 19,5 kg i det til. varende 
Tid srum i Drift aaret 1927- 2 . medens Forbru,,.et 
for hele Drift aaret 1928--29 udgjorde 21,3 kg imod 
20.1 kg i det foregaaende Driflsaflr. 

Udgiften pr. kibskilometer til Brænd el og mø-
reolie til :Motorfærgen har i ammenligning med den 
tilsvarende Udgft til de lo tore Dampfærger paa 
Kor ør- Jyborg Orerfarten tillet sig . aaledes i 
Driftsaaret J !)2 -29 : 

Motorf..erg n Ko rsør • . . . ... l Kr . 75 Ore pr. kibskm. 
Damp fæ rgen •Ch ri stian I X• . l 60 
Damp færgen >Odin • .. .... . .. I , :! 

Det bemærke , a t Kulpri en har været forholdsvis 
lav i Forhold Lil Brændsel oliepri en. 

Udgiften til Vedligeholde1 e af · Motorfærgen »Kor-
ør « har i Driftsaaret 1928-29 været ca. 50 pCt. 

højere end Vrdligeholdel esudgifterne til de nævnte 
Dampfærger, men en fuldtud gyldig ammenligning 
af Vedligeholdelsesudgifterne for et enkelt Aar kan 
imidlertid ikke foretages, da. tilfældige Forhold her 
let gør sig gældende. 

(.Fort sæt t<>s . J 

KUNZE,KNORR,BREMSEN. 
Ved 1:. Spoer. 

(For1sat.) 

B 1· e m a f s 1 u t n i n g s t i 11 i n g e n. 
tyre templet giver efter for n meget ringe 

Trykfor kel paa templet ider. Hvis man 
ikke vil brem e kraftigt og cl rfor kun slipper 
lidt Luft ud af Ledningen. il der hurtigt blive 

vertryk i Lednino-en igen , da Trykket i Gli-
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derkamr t falder. ved at B-Luften strømmer 
over i C. 

aa snart Trykket i Gliderkamret er sun-
ket en betydeligh d und r Ledningstrykket. 
vil dette Tryk paa Stemplet overvinde Gnid-
ningsmodstanden mellem den lille a-Glider og 
S-Glideren, og Stemplet gaar tilbage, men 
stand es af S-Glideren, da der jo kræves tørre 
Kraft til at hev ge denne med in langt tørre 
Glideflade. I denne Mellemstilling er Forbin-
delsen mellem B og C afbrudt, 00' det i ' op-
naaede Bremsetryk vedvarer aa længe, Tryk-
ket i L edningen ikke forhøjes eller formindskes. 

Ved et nyt lille Trykfald i Ledningen gaar 
a igen til venstre, og B-Luften strømmer over 

i og forhøjer Brems~trykket; man kan fort-
sætte denne Man vre og regulere Bremsetryk-
ket gradvis opefter, indtil Trykkene i B og C er 
lige store, Fig. 4. 

aar man vil løse Bremsen , forhøjes Tryli:-
ket i L edningen ved at tilføre Trykluft, og saa 
snart Ledningstrykket overstiger det Tryk, der 
er tilbage i B og Gliderkamret, tilstrækkeligt, 
gaar Styrestemplet med begge Glidere helt til-
bage til Løse- tillingen. Der findes ingen 
Midler til at standse en påabegyndt L øse-
manøvre. Bremsen løses uhjælpsomt helt uden 
noget Mellemtrin. Det er jo en meget uheldig 
Egen kab ved Etkammerbrem en, der især gør 
sig gældende paa Faldstrækninger. 

I 
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Fig. 4. Etkammerbremse. Bremseafslutningsstilling. 

om man her ser. gælder det med denne 
Br m e om ikke at bremse for stærkt til at be-
gynd med, da man kun kan regulere Brem -
ningen opefter. Har man først brem et for 
tærkt og løser Bremsen. og derefter bremser 

paany, saa kommer Etkammerbremsen anden 
kavank frem, nemlig den. at Bremseluften op-

brugte ved hurtigt paa hinanden følgende 
Br m ninger , og Brem ekraften ophæY . For-
holdet er i Praksis noget lignende det, som 
vi kende;.' paa en Maskine, hvor Vakuum i Be-
holderen synker for hver Bremsning, og der 
mellem hver Brem ning ikke er Tid til at faa 
Beholderen Vakuum helt op. 

' 
I{ unze-1{ norr-Bremsen. 

Kunze-Knorr-Bremsen er en forbedret Et-
kammerbremse. Den be taar ogsaa af en 
Bremsecylinder med Bremseluftbeholder. Cy-
linderen C til venstre, Fig. 5-8 er den 
egentlige Bremsecylinder og indeholder et 
Stempel, der ved en Skruefjeder trykkes i Bund. 
Rummet paa Stemplets venstre ide er i stadig 
Forbindelse med Atmosfæren. Trykluften vir-
ker paa Stemplets h øjre Side, og gennem Stem-
pelstangen, Brem estænger og Vægtarme føres 
det opnaaede Bremsetryk til Bremseklodserne. 

Bremseluftbeholderen er ved et Stempel, A-
B- templet, delt i to Kamre A og B, B-Kamret 
indeholder Bremseluften, og A-Kamret indehol-
der en Luftmængde, der bruges til at udøve 
et Tryk paa A-B-Stemplet og paa Gliderkam-
mersiden af Styrestemplet. A-Kamret og Glider-
kamret er uden Afbrydelse i Forbindelse med 
hinanden, der er altsaa altid det samme Tryk 
i Gliderkamret som i A-Kamret. 

Paa A-B-Stempelstangen er der foruden an-
bragt et mindre Stempel, der for en Del ophæ-
ver Trykluftens Virkning paa A-B-Stemplet og 
er samtidig Stopbøsning mellem A-Kamret og 
Atmosfæren. 

aar B- og A-Kamret fyldes med Trykluft 
af 5 at, saa er det virksomme Tryk paa Stemp-
lets B-Side Stemplets Areal i cm2 + 5 kg, og paa 
A-Siden er detStempletsAreal + 5 kg minus det 
lille tempels Areal + 5 kg, idet Trykket paa 
det lille Stempel virker modsat Trykket paa det 
store. 

Hvis man, for at bruge nogle Tal, tænker 
sig, at A-B-Stemplets Areal er 100 cm2, og det 
lille Stempels Areal er 20 cm2, saa er der paa 
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Fig. 5. Lo,P~ tillin g. 

B-Siden et Tryk af 500 kg og paa A- iden 
et Tryk af 500 kg + 100 kg = 400 kg. Tryk-
ket paa ·B- iden er 100 kg større end det effek-
tive Tryk paa A- iden, og dette har til Følg . 
at Trykket paa B- iden vil kyde Stemplet til 
h øjre, indtil A-Trykket er saa stort, at det kan 
opveje B-Trykket, og Stemplet bliver da i Hvi-
le. I Virkeligheden er Stemplernes Areal saa-
lede at Trykket i~ er 7,2 pCt. større end i B. 

Paa Cylinderen er skruet en Styreventil med 
Styrestempel og Bundglider og Regulering -
glider a, om ved Etkammerbremsen; Sa-Gli-
deren følger ogsaa her alle Stemplets Bevægel-
ser, medens S først følger med, naar Stemplet 
har bevæget sig et tykke. Fyldekanalen, som 
er paa Etkammerbremsen 'findes ikke, men er-
s tattes af Kanaler i Glideren og Gliderspejlet. 

Styrestemplet kan ved Kun ze-Knor-Brem-
sen indtage fire Stillinger : 

1) 'Løsestillingen, li. rnri Bremsen løses eller 
er løs. 

2) Bremsestillingen. hvori Bremsetrykket ti-
ger, eller det høje te Bremsetryk er naaet. 

3) Bremseafslutnings tillingen, hvori der af 
det fulde Bremsetryk er naaet en vis Pro-
cent, om opretholde , saa længe Trykket 
i L edningen er uforandret. 

4) 'Cøseaf slutnings stiltingen, hvori Bremsens 
Løsen afbrydes, og· det tilbagevær ende 

Brern tryk opretholdes. aa længe Tryk-
ket i Ledningen r uforandret. 

Løsestillingen. 
:Naar Brem en fylde og lø e , trømmer 

Trykluft af 5 at fra LedninO'en gennem Af-
spærring hanen Z ind i tempelkamrct og tryk-
ker templet m cl G lid re til højre til L øsestil-
lingen. 

Naar tyrestemplet er iLø tillingen,strøm-
m r Trykluften gennem Kanal f og Kanaler i 
Glidere og lider pejl ind i B-Kamret og tryk-
ker A-B- t mplet til den yderste tilling til 
h øjre, Fig. - . 

I clenn , tilling er der gennem en Kanal i 
Væggen Forbinde! e mellem B og , hvorved 
der bliv r 5 at \·eral t undtag n i Brem ecylin-
deren, der O'ennem Kanal c, begge Glidere og 
Kanal o er i Forbindelse med den fri Luft. 

Bremsestillingen. 
Hvis man for at bremse nedsætter Trykket i 

L edningen blot 0.3 at aa gaar Styrestemplet 
med begge Glidere til venstre og indtager Brem-
sestillingen. I denne er Forbindelsen mellem 
Bremsecylinderen og Atmo fær en afbrudt, og 
B-Luften str ømmer gennem Kanal b, begge Gli-
dere og Kanalen c over i Bremsecylinderen. 
Den d falder Trykket hurtigt i B og det større 
Tryk i A trykker -B templet til venstre, 

I 
t 

~ ~--J 
E ·Z 

Absperrlt11hn 

C 

Fig. 6. Brcm. c~ t illing 
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f ig. , . Bromsea f lu lningsslilling. 

hvorved Forbindelsen mellem B og A afbrydes . 
Den omtalte Trykforskel i B og A vil da være 
til Stede, naar A-B Stemplet kommer i Hvile, 
Fig. 6. 

Bremse af slutningsstillingen. 
Naar. Trykket er faldet saa meget i B, at det 

nævnte procentvis større Tryk i A og Glider-
kamret er sunket en Ubetydelighed under Led-
ningstrykket, saa gaar Styrestemplet til h øjre 
med Sa-Glideren og standser, naar den støder 
mod S-Glideren i Bremseafslutningsstillingen, 
hvor Sa pærrer Forbindelsen mellem B og C, 
F ig. ,. 

Der er nu opnaaet et bestemt Tryk i Brem-
secylinderen , og ved at gentage denne Manøvre 
kan man forhøje Bremsetrykket i meget smaa 
Grader indtil ';l'rykkene mellem B og C er ud-
lignet, lwilk t er det højeste Bremsetryk. 

L øse af slutningsstillingen. 
Hvis man ned ad et Fald eller ind til en Sta-

tion har ansat en Bremsegrad, der bremser T o-
get stærker e end det var tilsigtet, saa forhøjer 
man Trykket lidt i Ledningen, hvorved Styre-
stemplet omskiftes fra Bremseafslutningsstil-
ling n til L øses ti Ilingen , og der trømmer C-
Luften i det fr i, og L edningsluften strømmer 
over i Bog driver A-B-Stemplet til h øjre og for-
h øjer Trykket i ~ og Gliderkamret, Fig. 8. 

Naar Trykket i Gliderkamret saa overstiger 

Ledningstrykket ganske lidt, gaar Styrestemp-
let med Sa-Glideren til venstre og standses af 
S-Glideren og bliver staaende i Løseafslut-
ningsstillingen, hvor Sa spærrer Forbindelsen 
mellem Ledningen og B-Kamret og mellem 
Brem ecylinderen og den fri Luft. Nu er 
Bremsegraden altsaa bleven mindre ved, at der 
er sluppet Luft ud af C og Ledningsluft ind 
i B . Paa den Maade kan man løse Bremsen 
Trin for Trin, indtil den er helt løs. 

Ved Hjælp af A-B-Stemplet og A-Karnret 
dannes en Luftpude, der gør, at Bremsen 
kun løses i et bestemt Forhold til Trykstig-
ningen i L edningen. Man er derved kom-
met bort fra den gamle E tkammerbremses før-
s te Mangel, nemlig den, at Bremseklodserne 
falder helt fra, saa snart man begynder at løse 
Bremsen . 

Etkammer bremsens anden Mangel , at Brem-
eluften opbruges ved gentagne Bremsninger , 

er man ogsaa kommet bort fra ved Kunze-
Knorr-Bremsen , idet man for at løse Bremsen 
maa tilføre B-Kamret lige saa meget ny Luft 
fra L edningen , om der er brugt ved Bremsnin-
gen. Naar Bremsen er løs paany, saa er B-
Kamret. altsaa Bremseluftbeholderen, fyldt helt 
op igen og parat til en ny Brem ning. 

Ved Hjælp af A-B-Stemplet opnaas som 
nævnt at danne en Luftpude, der muliggør grad-
vi L øsen af Bremsen , men amtidig opnaas det 

¾ 
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at rr øre Bremseluftbeholderens Rumfang foran-
<lerligt. Naar B-Luften strømmer over i C, saa 
gaar -B-Stemplet til ven tre og gør B' Rum-
fang mindre. Derved fremkommer et højt 
"Tryk i C med den forholdsvis lille Hjælpeluft-
beholder, og samtidig opnaas, at Trykket i 
C bliver mindre afhængig af C-Stemplets Slag-
l ængde, altsaa mindre afhængig af, hvor meget 
Bremsetøjet er spændt op. C-Trykket er derfor 
tilnærmelsesvis det samme ved længere ell er 
lrnrtere Slagl· ngder. 

LONDON~NORDØST~BANENS 
NYE HURTIGTOGSLOKOMOTIV 

Fra England kommer Meddelelse om, at 
L ondon-Nordøst-Banen paa Lokomotivværk-
stedet i Darlington har ladet bygge 28 Stk. 2 B 
.3-cylindrede Hurtigtog lokomotiver. Efter at 
man i de senere Aar overalt er gaaet over til 
tre- eller firekoblede Hurtigtogslokomotiver. 
maa man bet1·agt Bygninrr af 2 B som noget 
af en Begivenhed. 

Midlanu-Banen har i nogen Tid haft et n-
tal 2 B 3-cylindrede Kompoundlokomotiver. 
.som i Driften har givet gode ReP~ltater. >l ord-
øst-Banens nye Lokomotiver har 3 Højtrykscy-

lindre med en Diameter paa 420 mm og 660 mm 
Slag. Grunden til , at nævnte Baner kan an-
vende 2 B Lokomotiver, maa søges i det høje 
Akseltryk, som for de sidstes Vedkommende er 
21 t paa Drivakslen. 

Kedlen er 6 225 mm lang med en Rundkedel-
diameter paa 1 676 mm. Kedelrørenes Antal er 
198, hvoraf de 21 er Overhederrør. F yrkassen 
er placeret mellem Rammepladerne; dens Læng-
de er 2 945 mm og Bredden 1 232 mm. Kedlen 
er forsynet med 2 Ross-Sikkerhedsrnntiler. 

Maskinens koblede Hjul har den s tore Dia-
meter af 1 980 mm. Truckfjedrene er krue-
fjedre med 128 mm Diameter. De 3 Dampcy-
lindre ligger vandret paa Truckens Midte. 
Dampfordelingen sker paa de 20 først byggede 
med 204 mm Stempelglidere og paa c1e s idste 8 
med L entz-Ventiler; til alle Lokomoti\·erne er 
an vendt udvendigt anordnet H ensinger- tyring, 
som ved en af Maskindirektør Gresley konstru-
eret Overføring ogsaa fordeler Dampen for den 
indvendigt liggende Cylinder. 

Lokomotivet er udrus tet med Westinghouse-
Bremsen med en Brem eklod paa hvert af de 
koblede Hjul. Sandkasserne er anbragt paa 
Fodpladen og sander kun foran Drivhjulene. 

Den 3-akslede Tfmder rummer 19 m3 Vand 
ug 7,5 t Kul. F . 8 pøe1•. 

Lonclon-Nordøs tba11 en s nye Hm:1i g togslok o 111 oti,·cr . 

Cylinderdia111 ctcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 111111 

Slaglængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 mm 

Drivhjul diameter .... .. . . ....... . . .. . ........ 1980 mm 

Damptr yk ...... . ...... . . .................... 12,5 a t 

H edefl ade i F yrkassen . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 16,0 m 2 

i R øren e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4,0 rn" 
paa Overb ederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,4 m2 

total ....................... ... .... 155,4 m 2 

Ris tefl ade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,42 m 2 

Tjenes tevægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,0 1 

Ad bæs.i on s væ gt . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 42 t 

Ak selt r y k paa Løb erne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 l 

Træ kkekrafl (0.85 p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9800 kg 
:Ma ksimalhas tigb d ................. ... .... 120 km/ Tim. 

0111clrPjningri- pr. Min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,.4 

Tenderen : 
Vandbeboldniog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l9,0 m3 

Kul beholdnin g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 l 

Tj eneslcvægl . . . ............... ." ....... . .. . .... . 53,0 t 
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FRA MEDLEMSKREDSEN. 

Et Forsvar! 
Man forbavses i allerhøjeste Grad over, at se den 

Maade, hvorpaa den Lokomotivfyrbøde1:, der har 
gaaet paa Værkstedet, behandler det pørgsmaal, der 
for de af Medlemmerne der ha r forrettet Værk teds-
tjeneste har økonomi k Betydning. Vedkommende 
mener altsaa, at nogle af Medlemmerne, de vilkaarligt 
udt~gne, kal bære det Tab om Værk tedsgerningen 
har forvoldt, fordi Venstreregeringen fik det lavet 
saaledes, a t der pludselig blev for mange Lokofyrb. 
Me,d Hensyn til vor Organi. a tious kloge Politik maa 
det jo betragtes som en Ting for ' ig; men et er sik-
kert, hvorfor bar vi vor Organisation og vort Knmp-
fond, og hvorfor staar vi solidariske knyttede, hvi 
den og dette ikke kuld e træde hjælpende til, naar 
Hjælp er nødvendigt. Mange Lokofyrb. blev forflyt-
tede til de store Depoter for at forrette Vært.steds-
tjeneste og havde Udgifter ved Flytning o. s. v. som 
vi for en stor Del : elv maatte dække og i mange 
Tilfælde af ovennævnte Grund er der sikkert flere af 
o , der er komm t lidt bagefter i økonomisk Hen,se-
ende. Andre har døjet den Haan daglig a t se frem-
mede Maskiner kommet til Depotet med Remi~ ar-
bejder rsom Lokofyrb., medens vi -elv maatte forrette 
Haandværkergerning med Lokofyrb.løn. Jeg synes, 
naar man har prøvet og :set ovenstaaende, bliver man 
ikke saa let filantropisk anlagt, at man med en flot 
Haandbevægel e afviser den Hjælp, som vi saa længe 
bar ventet paa, a t der forlæng. t kulde været fore-
taget noget i den Retning er indlysende, hvorfor 
kunde Kreds 2 ikke lige aa let have hjulpet Kolleger-
ne, der gik paa Værkstedet, som de kunde gaa med 
til en Ind:samling til de afgaaede Lokomotivførere, 
der har lige aa meget i Pension, som vi har i Løn. 
Med Hensyn til at anvise D. . B. Besparelser, da 
har vi jo saa grundigt prøvet det, tænk paa Ran-
germaskine-Spørg.smaalet. · 

En, de1' og aa ha1· været paa Værkstedet. 

Uden iøvrigt at komme ind paa Spørgsmaalet, som 
den ærede Indsender beskæftiger sig med, finder vi 
Anledning til at henlede Opmærk omheden paa, at 
Kampfonden har vi ikke til det i Artiklen omtalte 
Brug. Se Lovene. 

Red. 

Kongresbeslutning. 
I D. L. T. af 20. Oktober læser man en Artikel, 

som den ærede Indsender har benævnt: »Til Efter-
tanke«. Indsenderen forbav,ses over den Sum, som 
det vedtagne Forslags Gennemførelse vil koste. En-
hver Lokomotivmand maa indrømme, at Summen, det 
drejer sig om, er anselig; men Lokomotivfyrbøderen, 
der lige har været med til at gennemføre et andet 
Forslag med maaske langt større Konsekvenser, og 
hvor ummerne gik langt højere end den i omtalte 
For lag hvilende, vil eventuel have vanskeligt ved at 
finde ud af at give den ærede Ind ender Medhold i 
sine Betragtninger. 

Uden iovrigt at komme ind paa Omtalen om For-
·kel ·løn, Forslagets Berettige! e og den eklatante 
elvkritik, den ærede Kollega fremfører, .skal jeg 

nøjes med at holde fa t ved et i Artiklen nævnte Ci-
tat. (Et aadant For.slag ,syntes paa Forhaand at 
være død. dømt, men paa en eller anden forunderlig 
M aade, som mange af Kongresdeltagerne ikke engang 
kan gøre rede for blev Forslaget vedtaget.) 

Ærede Kollega! Maa jeg spørge, er du i Besid-
de! ·e af pa rlamentari k Forstaaelse, saa ved du, a t 
Afdelingerne Landet over umiddelbart før Kongre -
en gennemgaar den ud.sendte Dagsorden, tager Stil-

ling til Beretning og Forslag og foretager, efter at 
de enkelte Medlemmers Stilling til Forslagene er 
kend t. Valg af Kongresdeltagere. 

I Delegationen, valgt af Afdeling 2, var Stillingen 
til omtalte For lag bestemt, af den før Kongressen i 
Afdelingen afholdte Generalforsamling, og at man nu, 
efter at Forslaget er vedtaget, farer i Blækhuset og 
sværter Papiret over med insinuerende Bemærknin-
ger om Kongresdeltagernes manglende Agtpaagiven-
hed overfor dette Forslag, syntes mig derfor at være 
malplaceret. 

Ogsaa jeg vil gøre alt for Organisationen Vel, 
men vil ogsaa være med til at vogte dens Anseelse, 
og vil derfor fraraade, at man beder om Eftergivelse 
af nogen Art. 

København, i Oktober 1929. 
A . E. Ma1'tinsen , Kb . Gb. 

For at man ikke iskal diskutere alt for svimlende 
Tal skal vi gøre opmærk-som paa, at den Sum, der 
kan blive tale om, er betydelig mindre end den, der 
er nævnt. 

Red 

. :-_i;. ··\·,:. ·-.. . 

'.;.:" oj,_ 

Lommehaandbogen . 
Lommcbaandbogen vil som ~ædva nli g blive uds ndt en 

cif dr idsto Dage i indevær ende Mcwned. Det kan endnu 
lade• sig gøre a t ind en.de Be~tilling paa Bogen. 

ru r de n Lokomutivmand , der an~er det for nødvendigt 
at have en let liaan dtC'rlig Raaclgiver ved Haanden, er 
Lomm ebogen uundværlig, thi den r altid ført å. jour 
og derfor ab olu t vaalidelig, saa enhver Lokomotivm and 
bør derfor være i Besiddelse a f den. 

Den •r i anden H enseende meget værdifuld, nemlig 
med H en yn til Opførelse af den daglige Tjeneste og de 
for Tj enes ten tilkommende Emolumenter. 

Regnskabet i Bogen er let al føre, og det kan have 
stor Betydning, at Lokomotivmanden fører daglig Regn-
skab og !ører det rigtigt. At Lokomotivmanden ikke fører 
nøjagtig R egn kab bar i visse Tilfælde medfør t Vansk e-
lighed er . 
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Derfor: Køb Lokomotivmand n: Haanclbog for dens 
.klare Vejledning i Tjenes tesager , men ogsaa fordi du ved 
den s Hjælp kan holde den bedste Orden ·i dit Regnshab, 

Hvis Bogen endnu ilcl.e er be tilt, indsend da Bestil-
ling ,m nwcl clet ·c,•11wie - og den kan da ud se ndes .. am-
men med alle de tidliger e he ti lte Bøger. 

New Yorks Kommunikationsnævn 
har bekendtgjort, at den første tigniug i Udviklingen 

af Storbyens J ernbanesystem bliver Anloogcl af flere 
Hundrede Miles nye hurtige, hovedsagelig uuderjordiske 
Linier til en beregnet dgift af 438 Millioner Dollars, Stor 
New Yorks nuværende Jernbanen et h ar en Længde af 94-
Miles med 288 Miles Spor. hvoraf en S t,rækning • paa 57 
Miles og en porlængde a f 170 Miles tilhører det under-
jordiske System, Udvidelsen tilfører h ,·er Bydel hul'!ige 
Forbindelser og føjer 294 Miles nye Spor til det nuvæ-
rende Net. De fleste af de nye Linier bliver firesporige. 
,Størstedelen af Omkostningerne falder llaa de i11dre Br~ 
dele. Anlægene i Queen. beregnes til 120 Mil!.. B1!0ok'-
l yn til 114 Mill. og i Manhattan til i Mill. , 

Canadian National Jernbane 
har efter tre Aars Eksperimenter en konstn1erel , el Die-

selelektri sk Lokomotiv, som udfører Kørselen over det 
amerikanske Kontinent fra Monireal til Vanc~uve/ paa 
67 Timer uden at blive forsynet med Brændsel under 
Rejsen. Den normale Rejse tid er 90 Timer , 

Lokomotivet kan drives c•1i til Has tighed af over 100 
Miles i Timen, og tiltræk;.er sig især Opmærksomhed paa 
Grund af det lille Brændselsforbrug, som ved samme Ar-
bejde udgør ¼ a 1/ 5 a f et kulfyr et Lok omotivs, Lo-
komotivet bestaar af to Enheder paa 2 660 HK. , der kan 
a rbejde uafhængig af hinanden . Hver a f disse Maskiner 
vejer 23 t og hele Lokomotivets Vægt er ca, 300 Tons. 

-Ved Accelerationen udvikler Lokomotivet en Trækkr aft paa 
46 tons og ved jævn Gang en Kraft paa 20 Ton, De 
med tung Olie drevne Dieselmotorer arbejder i en Takt 
ira 300 til 800 Omdrejninger i Minuttet og er fol bunden 
med Generatorer, som i Tur trækker de med Akslerne 
forbundne Motor er, 

Kon struktionen af el saa driflbilligt olieelektrisk Lo-
k omotiv er af den stør ste Betydning i en Tid, da Udvik-
lingen Verden rundt tenderer til Ove.rgang fra damp-
drevn e til elek trificerede J ernbaner. 

.Lokomotivfyrbødere i Amerika. 
I internationalt Transportarbejder Forbund s Maan ·ds-

"blad findes en Artikel om Sikkerhed og Sundhed ved · de 
amerikan sk 
Uddrag. 

Baner, vi tager af nævnte Artikler nogle 

En Lønslrid ved de forenede Staters Sydøstbaner. var 
"henvist til Voldgiftsretten, i hvilken Anledning Lok omo-
tivfyrbødernes Organisation fore lagde Voldgiftsretten en 
in teressant Pjece om Lokomotivpersonalets Arbejdsfor-
hold og de dermed forbundne Farer for Sundheden. Det 
hedder i Pjecen: , Lokomotivfyrbøderen er under Udøvel-
sen af s in Gerning bes tandi g udsat for Fare: thi hans 
Arbejdsplads er altid Lokomotivets Førerplads, og selv 
naar han rykker op i Lokomotivførrestillingen formind-
skes Faren ikke «. 

Ved Hjælp af Tal indsamlede af Staternes Hande!s-, 

kom mi sion J aavi ·er Pjece n. al ikk P mindre eud 1 315 
Lokomotidyrbøcl.crc i Tidsrumm et 19.16-25 er døde som 
Følg af Jernbaneka la trofcr , og at 67 437 Lokomotivfyr-
bødere i samm e Tidsnun og af samme Aarsag blev saa-
rede. \' idere anfører Pjecen , at der alene i 1925 dræbtes 
30 og· saarcde 1058 P er. oner ved Baneoverkørsler i de' 
paagældencle Baners Orn raade, Fagforbundet henviser til, 
at Lokomotivpersonalet aitid maa a 11 spmnde dets Nerver 
til det yder te. hvilket i F orbind e]. med andre Syg-
domsspirer, Lok omotivperso nalet bes tandig er udsat for, 
virk€r nedbryde-ude. Det llaagældende Fagforbund har en 
lægekyndig K onsulent, so m hl. a. fører et Sygdomsregister 
o,·er· Forbundets Medlemmer. Af en tatistik, om gaar 
helt tilbage ti l 1882, fremgaar, at Lungebetændelse er den 
Sygdom. som hyppigst hj emsøger det paagældende P er-
sonale, i 1924 døde 12 Medlemm er af Lungebetændelse, 
66 af Tube1:kulose, ligesom 101 afskedigedes so m arbejds-
udygtige paa Grnnd af sidstnævnte Sygdom. Samme Sta-
tistik viser, at ' i de sid, le 10 Aar opviser Hjerte, og 
Nyi-esygdomme den største Procentsats a f Dødsfaldene. 
I 1924 døde 87 Medlemmer af Hjertelidel se, 28 af Nyre-
lidetse. medens henholdsvis 18 og 18 afskedigedes paa 
Grund af de nævnte Sygdomme. I samme Aar blev 54 
a fskediget 1faa Grund af Blindhed, opstaael . om Følge 
af' det tærke Fl ammeskær fra Fyret, hvilket Lokomotiv-
fyrbøder en jo under sin Gerning· maa stirre ind i. Læge-
konsulenten henleder i· den omtalte Pjece Opmærksom-
heden paa, at Statistiken ogsaa viser , at Stigningen i 
Hjerte- og Nyresygdomme samt i Antal Tilfælde af Blind-
hed . taar i nøje· Forbindelse med Udvidelsen af Frem-
driftsmidlerne med deraf følgende tungere Tog samt med 
Forlængelsen a f Tjenest etid en. Diss_e Omstændigheder er 
nemlig nøje forbundet med en usædvanlig lege mlig og 
aandelig Anspændelse af for lang Varighed, 

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEKER 
Jyll, • Sj,• NYE BØGER 
Fyn Falster. 

15340 13838 Begtrup, Holger: Gru ndtvigske H jem i det 
19. Aarhundrede, 

15341 13859 Tandrup, ·Harald: Manden fra Havet, 
153112 13842 Oppenheim, E, Phillips: b en hemmelig-

hedsfulde Vej. 
15343 1384, Grandjean, L, E.: En tøt te for ham . 
15344 13 54 Yfouster, 0.: Kærlighed og andre Smating. 
15345 Andersen, .. Mørk Latter. 
15346 13843 Andersen. Knud: Ved dt'l yder ste Hav. 
15347 
1534 

13846 Estaunie, E,: Tingen e ser, 
13840 Dal1l , Val borg: Valget. 

15349 13841 Martin, Stuart: De femten Celler. 
15350 13853 Mikaely, L.: Anita. 
15351 13845 Duharnel , G.: To :¼ænd. 
15352 1385" Silkeborg, Ellen: Barnet. 
15353 Frederiksen . Carla: Tl.torborg . 
15354 13862 Uldall. D.: Krigskammerater. 
15355 
15356 
15357 

1535~ 

13849 Heinbcrg, Erna: Lille Husmor. 
Geismar, 0.: Den evige Sang. 
Kej er Marcu s Aurelus Tanker Til s ig 
eln. 

13 :)2 y(eyer . A. C.: ,n Agitators Erind1:i11ger, 
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15:359 

15360 
J536l 
15362 13' 5 
15363 18 55 
l536lo-
15365 13 
15366 
15367 J3 57 
1536 
15369 13 63 
15370 13 5(i 
1537 1 13 70 
1506,c- I 31fi5c 

13. li5 

13 66 

Altenbau en: En berørnt Ma nds Kærlighed 
i Breve 1 98-1903. 
J ohn on, Martin : Løver. 
Ocly seus und sein anger R omer (lysk). 
N rdkild, G.: Kulsvierblod. 
Oterclahl , J anna: En a f os. 
Kamban , G.: Gesandten fra Jupiter. 

trøm, J .: Fordømt. 
Gomarcl, A.: I .Havn. 
Robert , C. G. D.: Høde Ræv. 
l"ischer, Fr.: lesvig ke Folkesagn. 
Vik ten, A.: Bæverbækk 11 . 

Paludan-Mi.i llcr, Jobs.: Det P ar Aar. 
Anet , Claucl : Da J orden kælvede. 

Aakjæjr, J eppe: • ør cl t dage . 
Guå i, faxim: Erinnorungcn an Zcitgr nos-
.·en (paa lysk) . 
Hut chin son: Thr un . er lain Trumpct ( pa a 
c>n!Jel k). 

Ocrrfør l fm D. J. /•'. til D. L. P1
• J. - l2 .- 29: 

1Iotorførcr G. J. Ør kov. Handers 
Motorfører t . P. Chri tensen, R an ders. 
Mo:o r fø ru· Chr. P edersen, R and er s. 
-~fo to rføn•r M. ørensen, R a nd er~. 

Brug Svendborg Eksport Mil-Co 
med 1.2 °/o Fedt. 

Drøj ere i Drug"~:og mere velsm agende . 
(Al mind elig E kspor t Fløde har kun 90/o) 

n : Ti l alt Kontorarbejde 

I;0!.-omoli -vforcr !.-rcdse11: 
\' ibor g : Fo rma nd ens Aclr0sse r ltes ti l: Brovej 5. 

llfoto r forcrkrcd ·c11: 
Fyn: J asserer en Adre e rettes til: K ochsgade 26, 1. , 

Od en . c. 

t oko111 oli vf yrboderkreclsen: 
Slagclu·: Rcp ræ. en tantens Navn og Adr 'SSl' for N'w t-

H'd nd C'r11 fd cling l'C'lt e. li !: E . . Jørgen en. dr . F'a ri -
mag \'l! j 12. 

For /lu l /cl c < /lu An1,ogning: 
L kornot.idørC'r 0. . F isker, Gjccl 1·. til Kj øbe nh avn. 

Goclsbgd. fra 1.-11 .-29. 
Lokomotivfyr bøder . A. T. PC'ter, en. H C' r11 ing. t il Aar-

hus H. fra 1.-12.-29. 

Ti llacldlic fil al by/le Tjenestested {ret 1.- .11.- :d9: 
::lfotorf r rn c A. P. And rcasen, Assens, og A. T . Ho-

se n lahl. Viborg. 

Amk. Gummi-Industri. 
Vestergade 3 København K. 

lllustr. Katal og gratis m. 15 Øre t. Porto. 
Vor Brochure : Børnefødslernes Be ørænsntnø. m. 14 Bil l. 
g iver Oplysninj!'er om de sikreste præventive Midler . 

Sendes mod 65 Øre i Frimærker dis kret i lukket Oouvert. 
Tj enestemænd 100/o Rabat 

Støt dansk Industri! 

AlBANl0L 
OG 

Smith 
Premier 
tørs t T a pe-t Camillus Nyrops Etabl. 

· Nyrop og Maag A /S. 
Købmagergade 43. - København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028. 

AlBANI PlllNIR 
erbedst. 

og 
beds 

Alfred Fischer & Co.s Eftf. 
Jernbaner;ade 6 . 

T lf. 7319. København. Tlf. 7337 

billigst. 
RABAT 

til Medlemmerne. 

H AM M ER I C H S GAD E 4 
Tlf. Byen 37 0 7. 

. . . 
Bandager oo SygepleJeartlkler 

I stort Udvalg, 
Spectaltt,r: 

Bandager til vanskelige Tilfælde. 
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Udgaar 2 Gange mdl. _ Abonnemen tspris: ? Kr . aarhg. Telefon Central 14 613. - Kontor tid Kl. 10--4. 
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