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ET ALVORLIGT TOGUHELD. 

Er vore Nødbremser gode nok? 

mler oven taaendc O,·er krift bragte vi i 
næn· rend Blad Nr. 6 en Omtale af et Uheld, 
der var par:: er t med Toa 616 i I ærheden af 

van m llen, og kom under denne mtalc ind 
paa p rg maalet om �ødbrem en vir! ede aa 
effektivt, om man caentlig har Grund til at for
v nte, og om cl t pa ._ rede ikke burde give An
ledning til Oven·ej 1 · af en c,· ntuel Foran
dring af N clbrcms ventil og Bør. Det yne · 
at være aivet efter d t, der foregik, at cl r er 
G1·und til at under øge agen, og Lokomotiv
personalet er elvfølg lig tærkt int res crct og 
direkte intere eret heri, og i at d n faar en 
god Lø ning, d. v. . en Lø ning, cl r fritager 
Lokomotivføreren. for igt lse for at for ømme 
sin Pliat, hvilket ketc r t tydeligt i for kellige 
Dagblades Omtale af det pas erede, hvad der 
bl. a. vel var en medvirkende ar ag til, at a
gen blev henvi t til uditørunder øo-el c. aa 
vidt o bekendt har clenn nder øge] e ført til 
det Resultat, at der ikke var nogen \.nledning 
til a,t rej e nogen igt 1 e mod Lokomotivføre
ren, hvilket antagelig kun kan for taa aal -
des, at han har opført ig tjenstlig korrekt. D t 
sagde vi og aa i førn· n1tc Artikel, og nder-

•gel en har altsaa ikke afkræftet dette.
Nu har vi læ t i  Dagspre sen, at tat baner

ne agtede at foran talte For øg for at prøve 
- ødbremserne, og aa ,·idt vi ved, har et saa
dant For øg fundet ted Fr dag den 12. cl . pac
jællandske Nordbane men om Re ultatet af

F orsøaene vides der for Øjeblikket intet. For-
øgene �ar formodentlig fundet ted for en

snæver Kreds af Jernban emb d mænd, og da
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ladene int t har ind holdl derom, kan man ik

kert gaa ud fra, nt der ingen H præsentantcr 
for Pre sen har vær ,t, heller ikke .Jernbane
fagp1: en har ,·æret repræsenteret ,·ed di c 
interes ant For er, m 'n forhaabe11tlig i,·cr 
der efterhaanden no<rct ud 0111 H.e ultatet, om 
vi alt aa er af lrnar t fra at udtal om efter 
, elv yn. 

naaaencle dis e Forsøg er der paa For
haand det at bcrnærl ', at de ab ·olut ikke kan 
ammenligne m cl d t, der e,·cntuclt kan ke 

naar der tr- kkc i �ødbrcm en, og Lokomotiv
f reren ikke paa Forhaancl er und nettet. D r 
er jo in 17en Tvivl om, at Lokomotivføreren med. 
det omtalte Prev tog var forud und netL t om. 
hvad Hensigt n var m d Pr rnto o-ct, vi kan end
da godt ig , at elv om det ikke var agt ham 
direkte, aa vidste han alligevel Be ked om det, 
om ikke fra andre tedcr aa g 1rnem Dag pre -
'en. D. v. s. han vid ·te alt ·aa, at aa nart 
\ akuum faldt en lille mule Yar det et ubedra
geligt Kendetegn paa, at nu kulde , akuum 
laas i Bund, cl. v. . Brem orne kulde paa med 

fuld Virkning. Den Lokornotivføre1· med Prø
vetog t har altsaa holdt et ærligt vagt omt Øje 
med it Vakuum - g Følgen heraf har for
modentlig Yæret den, at Fremme er faldet til
freds tillende ud. D. v. . at den 'reori, men 
har op tillet for Brug n af N dbr m en, har 
taaet in Prøve. 

De Yæn r det l t ikke aadan ud i Pral -
i . Der taar Lokomotidørercn il ke og Yen

ter paa, at Naalen paa \ akuurnmetret kal gaa 
mod yd, oo- han finder ikke paa i det Øjeblik 
han er det, at laa akuum i Bund med min
dre Ud laget er meaet kraftigt, og det er jo net
op d t, det ikke er, el ler kunde der ikk være 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

tale om Fejltagelse og naar der kan være tale 
om det, saa svarer ødbremsen ikke til sin Hen
igt. 

Lad os en Gang e paa, hvad Maskinlæren 
. ·iger om dette Spørgsmaal. Der er god Grund 
iil at erindre sig d t nu, paa den dertil givne 
Foranledning, og amtidig kan der vær n
ledning til at gøre opmærksom paa, at der er 
itor For kel paa den irkning, Aabningen af 
n Kondukt0rventil bevirker, og den Virkning. 

_ abningen af en ødbrem eventil foraarsager, 
den første kend r all Lokomotivmænd fra de 
daglige Vakuumprøver, medens den sids,te kun 
de kender, som har været ude for den ituation, 
at der er trukket i r ødbremsen. Og det er hel
digvis kun faa. Men bør det vær saaled s? 
Men lad o se, hvad Maskinlæren siger om_ ød
brem en: »Naar et af Haandtagene trække ned
ad, vil Akslen dreje sig og ødbrem eklappen 
aabnes, hvorved Luften faar dgang itil Hoved
ledningen. Dette vil fremkalde en let Brems
ning, om. vil vi ig paa Lokomotiv t Va
kuummeter ved en langsom Falden af Led-. 
ningsvi eren, hvilket vækker Lokomotivføre
ren Opmærksomhed og foranlediger, at han 
sætter Bremsen i Virk omhed«. Vi har frem
hæv t to Ord af Citatet, let og langsom, og det 
er netop det, d t daglige Liv vi er o ofte, og 
,·i føler os overbevi t om at den LokomotiY
f ører, der hver ,ang, det Fænomen Yi er sig. 
vilde træde til og ætte Bremsen i Virk omhed, 
han vilde snart faa Afgang fra Tjen ten ved 
Fremførelsen af vakuumbremsede Tog. �aar 
det er saaledes, maa der ke en Forandring, 
:aaledes at Fejltage] er er udelukket. det maa 
ske baade af Hensyn til det rejsende Publikum 
og af Hensyn til Lokomoitivmændene. Der maa 
ikke paa dette Felt ,·ær Rum for Fejltagel er. 
0"' det er der alt aa; m n der er heller ingen 
Td vl om, at der kan raade Bod derpaa. 

Vi omtalte før, at d t h ldigvi kun var faa. 
der kender Virkningen af en Nødbrem e,·entil 

abning, og det er jo for aa vidt ogsaa g dt i 
den For tand, at det heldigvi er jældent, at 
der trækkes i ødbremsen, thi det er den en -
te Maade, man kan faa noget at vide om det. 

Man er aldrig ude for, at der foranstalte Prøv 
med ødbremsen, og det vilde uden Tvivl hav 
nogen Værdi. Vi tror derfor det vilde være 
rart, om der foranstaltedes Demonstrationer i 
den Henseende, hvorved alle Lokomo,tivmænd 
blev bekendte med d Virkninger, Aabning af 

en ødbremseventil foraarsager paa et Va-
kuummeter. 

Der er vistnok ingen Tvivl om, at det rej
·ende Publikum faar den Opfatelse af Skiltene

i J rnbanevognene, at de ved at trække i Nød
bremsen bringer Toget til Standsning, medens
de.t, der ker, i Virkeligheden kun er af en saa
dan Be kaffenhed, at der er Mulighed for, at
Lokomotivføreren antager det for at være no
get andet end det, det er, og ved sin Ejektor
Hjælp ophæver , irkningen af den ind trøm
mende Luilt. Det er Publikum ikke tjent med,
oa Lokomotivføreren er for ·aa vidt heller ikke
tjent med at gøre sig kyldig i en saadan Fejl
tagel e; men han er endnu mindre tjent med,
ait saadanne Tilstande bliver ved at bestaa, og
af den Grund eller af dis e Grunde bør .r ød
br m en ændres derhen, at den virker paa effek
fo· Maadc. hvilket vil ige. at et Træk i r ød
brem ehaandtaget og den derved aabnede Ventil
alene skal Yære i tand til at bringe Toget ,til

tandsning. 
Til lut endnu et Par Bemærkninger om 

Prøvetoget og om Afprøvning af Nødbremsen. 
Det man har foranstaltet med Arrangementet 
af Prøvetoget er gan ke varende til det man 
foretaaer sig, naar man foretager Prøvealar
mering - eft r Forudunderretning. Det er jo 
klarit, at paa den Maade skal det nok klapp 
efter Programmet. Nej, vil man foretage en 
vi.rkelig PrøYe nøjagtig svarende til, hvad der
ker i Praksis, foretag da Prøven i forskell.�ge

af Plantogene uden at nogen faar noget aJt vide
cl rom i Fonejen. Prøv baade i tore og i smaa
Tog. og µr ,· naar Hastigheden er oppe ved
Mak imum og v d den normale Hastighed, og
lad o saa faa at Yide hvnelrde. Situationen saa
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r ud. 

FORUD FOR VALGET DEN 24. APRIL. 

D t, der er mest Anledning til at skrive for
ud for Valgdagen, er en Redegørelse for, hvad 
der er pa seret efter Valgdagen den 2. Decem
ber 1926 - og der er, aadan om Situationen 
ligger, hvor Vl staar foran en Lønningslovrevi-
ion, peciel Grund til at overveje, om man øn
ker, at de nuværende Magthavere skal fortsæt

te efter Valgdagen. 
Da Mini teriet Mad en Mygdal i December 

1926 traadte til, var det i deres Program ud
trykt. at det vilde bringe bedre Orden i Staten 

N 
N 

s 
s " ., e 

0 
s C A B 

s 
s V 

e s 
~\ :N s 7 

e 0 

"' :,.. 

s s 
-t !,; 

e e 
... s s -f 

s s (' s 

N s -; 
A s 

se s es 8 
s 

s 
s 

s s 8 

e - ,.. 
C s s 

,, 
s .. (' 

(' s 
s 

es f,,; 

s e s 

s ø 
8 e 
s 

C !',C 

C 
f-1 

l ' e s 
s e 

A s 0 

s s s s 
N e s :,; -s 

s e 8 s 
N . e s 

s s 

e s 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Økonomi, og det har Ministeriet forsøg.t at gøre 
paa en saadan Maade, a;t Tjenestemændene om 
deres Part har trukket det største Læs. Lad 
os begynde med Begyndelsen. En af de første 
Handlinger Ministeriet foretog var, at det op
hævede Ministeriet Staunings Bekendtgørelse 
om Indførelse af en Voldgift ret i visse Tjene
stemandsspørgsmaal. Dette skete den 17. Janu
ar ved en kriveise til Centralorganisationen, 
og Dagen efter. aer. 1 . Januar, forelaa der 
Meddelelse fra Trafikminister Stensballe om 
Ophævelse af Forhandli11gsretten om tekni ke 
Anliggender. DFM� vin Begyndelsen, der viste 
os, hvad KlokkeH var slsu1,et, og det varede hel
ler ikke længe. inrten Ministeriet viste os, hvad 
mere de havde i l--'08f\n t.il Tjenestemændene. Og 
døt varede jo ikke længe, førendMinisteriet frem
saltte Forslag ti I NP.å8kæring af Tjenestemæn
dene. Dette FoJ'sla!!: indeholdt som bekendt 
For lag om, a,t. Konjunktur- og Dyrtidstillæg 
skulde bortfaldP. og i tedet indføre et Tillæg 
efter Børneantal, at Stedtillægget for de Byer 
og Kommuner, hvor dette var 120 Kr. skulde 
bortfalde, at Ferie- og Dagpenge skulde redu
ceres og i visse Tilfælde er tattes af Køre
penge, at 1 atpengene skulde indskrænkes til 
kun at gælde for Tidsrummet 23 til 5, at Køre
pengene skulde nedsættes til Halvdelen af 'l'ime
pengene og at de før te 3 Timer ikke skulde 
medregnes og at Rangergocltgøi-el en skulde 
bortfalde. Det var mange Millioner Regerin
gen paa den Maacle skulde have halet op af 
Tjenestemændenes Lommer. Efter dette Atten
tat paa Tjenestemændene Lønninger, som det 
kun delvis lykkedes at faa gennemført, og da 
ved nogle Tjene temænds Mellemkomst. (Det 
berygtede L. hr. Larsenske Forlig.) Da man 
vel havde faaet gennemført Lønnedskæringen 
skulde der ændres paa Tjene tetidsreglerne for 
at faa gennemført saa mange Besparelser paa 
Mandskab som muligt. - Først Pengene ud af 
Lommen paa Folk, bagefter mere Arbejde for 
den reducerede Løn. De ændrede Tjenestetids
regler gennemførtes trods Organisationens 
Protester. Lokomotivmændene fik foruden 
dette ·paa anden Maade at vide, med hvilke gode 
Øjne Ministeriet saa paa dem. Ministerie.t 
brød den Overenskomst der var sluttet om Be
sættelse af Rangermaskinerne med Lokomotiv
førere, idet Mini teri�t erklærede ait kunne op
fylde det givn Til agn uden at udnævne det 
fastsatte Antal, oa samtidig med dette afskaf-
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iedes to Mand Betjeningen af Rangerlokomo
tiverne. 

Den Periode, der er forløbet iden Ministe
riet Madsen Mygdal -traadte til, har været en 
drøj Omgang for Tjen stemændene, og Spørgs-
111aalet, der nu skal be vares den 24. April, er, 
om man ønsker dette Regimente fortsat eller ej. 
Der kan vel n ppe være Tvivl om Tjeneste
mændenes Svar der maa blive et fuldttonende 
» Jej«, om iklrn naa Grund af andet, saa paa
Grund af, at Menne kene ikke plejer god
,·illig at lade ig mishandle - og det er
Tjenestemændene blevet. Vi ,·ed jo alle, paa
hvilke Maader Regeringen har kunnet opfylde
Tilsa nrt om at faa Lokomotivførergerningen
udført af Lokomotivførere, trods Stramning af
Turene, trods Indførelse af »B« Tjeneste.

Alle de mange Foreteelser, vi har nævnt og 
som vi kan itakke det nu siddende Ministerium 
for, maa antagelig hos Tjenestemændene frem
kalde et levende Ønske om, at Valget den 24. 
April maa bevirke, at vi faar et andet Mini
sterium, som vil e paa Tjenestemændene med 
mildere Blikke, og for at opnaa dette, maa Tje
nestemændene ogsaa kaste deres Lod i Vægt-
kaalen paa en saadan Maade, at Ministeriet og 

dets Støttepa:mi kommer saa stærkt svækket til
bage, at det bliver de demokratiske Parier, der 
skal bestemme Retning linien. 

RAADIGHEDSTJENESTEN OG 

NEDBRUD. 

"\ i har her i Bladet adskillige Gange om
talt, at man anvender .r edbrudsmaskinerne til 

ærtog o. lign., og det lader til, at man taler 
for døve Øren, indtil der en skønne Dag sker 
en Katastrofe, hvor man pludselig indhenter en 
dyr og kostbar Erfaring for, at saadan som det 
nu gaar bør det ikke vedblivende gaa. Det er 
kun nogle faa Dage siden, at Gb. Nedbrudsma
skine anvendtes til Særtog. Samtidig med, at. 
Personalet fik nderretning om, ait de skulde 
køre Særtog, fik de Besked paa, at de stadig 
havde edbrudsreserve. ærtoget blev kørt, og 
nu traf det sig hverken værre eller bedre, end 
at der skete et Maskinuheld, aa Nedbrudsma-
kinen maatte kaldes til Assistance. Naa, det 

gik for saa vidt meget godt, som Skæbnen vil
de, at Uheldet passerede paa samme Strækning. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

hvor edbrud ma kinen arbejdede, og derfor 
var forhold vi nem at faa fat i. Men heldet 
kunde jo være pas eret paa en anden træk
ning, og det kunde for Re ten og aa haYe Yær t 
af den Beskaffenhed, at der sl ulde have Yær t 
anrnndt Hjc lp vogn m. m., O<T saa er det jo 
ikke ikkert, at det hele havde spændt aa gun
stigt af. M n lwer Gang man foretag r Pr ve
alarm 1·ing bliver d t Dagen efter i Dagbladene 
for.talt, at larmering øv 1 en foregik til alle 
Tilfred hed, fordi man for tager den fornuf
tige Foran taltning kun at alarmere efter for
ud giv t nq'.ei·retnin , og fordi man saa i:::ikr r 
sig at have n Ma kine hjemme. Der vilde jo 
9g aa bl i ve anik i Gaden, hvis man alarme
reqe og bacr efter maatte meddele, at naar ikke 
det ldappede, om det kulde, kyldte det, at 
man paa Grund af , par ommelighed havde an
vendt ::Nedbrnd ma kinen til ærfog. og før t 
kuld liarn den kaldt hjern. En . aadan itua

tion urnlgaar man klogelig. 

Vi kan i Dag rn ddele lidt om en Tjen te, 
t æt Per onale, der holdt Nedbrudsraadig

hed, kom til at udfør , da det paa Grund af 
edbrud maatte køre ud med Hjælp maskine. 

Det er en o-anske fri k Hi torie, og den pa e
·rede i J. Di trikt. Det P r onale. det drejer
i" om. mødte til Tj neste om Morgenen ri. 6.

I l. "i maatte de ud med Xedbrucl ma kinen for
ait; hjælpe et M tmtog. N dbrnd ma �kinen o,·er
tog Motoritog t og kørte aa frem og till a ae
paa 'trækningen hele Dagen til om ft nen
henad Kl. 21, og det kan være, han havde kørt
der endnu, hvi han ikk havd prote teret og
be temt sagt, at nu efter 15 Timer uafbrudt
Tjene t paa Lokomotivet kunde han ikke mere.
F rm clentlicr kulde den Tjene te, Per onalet
maatte udføre ha\'e været udført af 2 Motor
førere, men da fotortog t brækkede ned. faldt
det selvfølgeli<r ikl e et Menne ke ind at s0J:ge
for flø, nincr af Lokornotivper onalet efter pa -
endJJ Tid Forl b. Paa i Tidspunkt paa Da

gen underrettede Lokomotivfør ren Togkonto
ret o:p1, hvornaar han ha,·d paabegyndi in
Tjene ie og gik derefter ud fra, a;t Togkoni ret
vilde ø1·ge for Aflø ning paa en pas ende Ticl
og Sted. Men der kom ingen fløsning, hvarl
enten _det nu kyldes at Togkontoret har ladet

acren ligge eller det maaske skylde , at der
ild{e kunde kaffes Aflø ning. De maatte om
sag,t køre rtil Kl: 21 og kun efter L kom tiv
førerens l:Je temte Ve g1·ing mod at fort ælte fik

man fremskaffet Per onale. Tjenestetid regler
ne lader man sove en god Dag. 

De dan ke tat baner LokomotiYper onale 
er ind tillet paa, at d t ved forekomm nde Ulyk
ker maa tag en haard Tørn nan,r de maa ud 
med Neelbrudsmaskinen, men der maa proteste
res paa det be temte te mod en aadan Behand
ling om den, vi omtaler foran. Det er dog for 
meningslø t, at et edbrudspersonal kan blive 
ud at for en aadan Behandling, og d t end-
kønt, art de har været Y d Endestation fler 

Gange den Dag. Der kan vel heller ikke be
mærke noget særligt til, at Ma kinen- kører 
Tog tilbage til den gentlig fl sning station. 
Men at man lader Per onalet køre hele Dagen 
ud n at interes ere icr det fjerneste for, hvor 
Yidt d t faar en mecret for lan<r Tj neste, ja 
endog uden at man gider b kvemmc ig til alt 
giv ham et ller andet var paa han Hen
vendel . Vi t ved i, at Hensyn. lø heden r 
blevet at i Højs det under Mini te1· Sten balles 
Regimente, men der maa dog ære Grænser, 
og det har vi erhvervet os et tydeligt Indtryk 
af, at man ikk forstaar. Der kommer imidler
tid igen en Tid, hYor d'Hrr., som nu optræd r 
aa hen yn 1 t, vil blive belært om at nu gaar 

den ikke længere. 

D n Maade man anordner Baadighed tjene
te paa yne efterhaand n at udarte ig ocr 

peeielt er der Anledning til at bemærke det 
med Hen yn· til det Depot, vi her omtaler, der 
er det Depot, der her i Landet er me t udsat 
for at maatte afgive Neelbrudsmaskine. Først 
lader man Personalet gøre rrjeneste ved Tog
fremførelse i ca. 8 ½ Tim , derefter I ed bruds
reserve i 3 Timer; man er ved denne Tjene te 
lige paa Gr n en af d t tilladelige. Men det 
er dog for mening løst at sætt Folk ,til ed
brudsre erve efter den omtalte Tid Forløb, og 
da navnlig paa et Depot, hvor der som sagt 
er store hancer for at k mme ud. Det hæn
der da ogsaa hyppigt, at Personalet faar sam
menhængende Tjene ter paa 14-15 'rimer paa 
Lokomotiv. Vi kan da ocrsaa her sige, der 
maa dog være Grænser for, efter hvor lang 
Tj ne te fornd man kan tilrettelægge en ed
brudsraadighed. Det maa da vides, i hvert 
Fald af Ma kintjene ten Folk at det Perso
nale man ætter til edbrudstjene te, ogsaa 
maa være i tand til at udføre den eventuelle 
Tj ne te der kan komme. Men efter ca. 

½ Time rrjeneste for Tog r det vi t lidt 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

urimeligt at ætte Pcr�onale til �edbrud. og 
efter d t Tilfælde, Yi omtaler furu1, hvor Per
sonalet fik c·a. 15 Ti111e1· Tjene te ud i en Køre, 
da det ble,· kaldt til Hjælp, er d t nogle kedelige 
Udsigter ait ha,·e, naar Per onalet efter 8½ Ti
me paa trækningen kan ri ik r at komme ud 
med N dbrudsmaskinen i ca. 15 'I'imer - det 
kan alt aa bli ,. et D gn i Tn k. naar man 
saa er den Intere e. d r udvise for Per o
nal t Yelfærd, ocr for den , ag kyld og aa 
for Publikum Velfærd, aa rnaa man . ige. at 
Personalet o0 Stat banerne. /')ikkerhed tjen te 
er vel rej t. 

Vi n0Le1.'er derfor med Tilfred. hed t,.il idst, 
ait d t r godt Lol omoli \"lTit ndcnc ,· 'd lwad 
de har med at gorc, n,t de paa r, at de er i 
Stand til at udfør cl 1.·e Tj n te paa betry0-
gende Maad og siger til i Tide - det· er jo 
ud rtil, at .tatsbanerne ledende Mænd ikke for
staar det n yar, de paata(Yer d m ved Anord
ning af Tjenesten. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

OMKRING KØRSELSFORDELINGEN 
M d Foraaret Indto i Danmark melder ig for 

o Lokomolirn1æncl det . Lore pørg maal: hvorlede
bliver Turene? Og med HC'nblik paa Eoregaaende 
Aar har vi jo Erfaring for, at cl t gaar med Turene 
som en kruetYinge, man gi,·er den blot en Tand 
til, aa er alt saare godt - tror man da -, men det 
skal nok vise ig før eller senere, at det gaar bare 
slet ikke; for hvad er Resultatet af den Topnotering,' 
hvori Turene befinder sig, meg n ygdom, Utilfred -
hed og labt Arbejd glæde, og man maa mind t have 
Stær paa bego-e Øjne for ikk at kunne e, at dette 
er meg n dyr Admini tration, om Per. onalet hver
ken har Lod eller Andel i. Fra Afdelingernes Side 
har der gentagend Gano- været fremsatØn ker om en 
Forbedring af de nU\·ærend Tur , men det har atter 
strandet pr1a en Hemisning til Tjene teticl reglerne 
med dere Jormath- r og hvad dertil hører - saa er 
den klar t - gan ke flot, dog ikke fra vor ide, da 
vi ikke al ne har den tvivl omme Ære at køre i dis e 
meget haarde Ture, m n ogsaa bedst ved, hvilket 
snærende Baand di se Regler er. Og at de nuvæ
rende Tjenestetidsregi r er almindelig forhadt er vel 
ikke uden Grund da di se Regler aldeles ikke tager 
Hensyn til Arbejdet ·ærlige Karakter med et om
skiftende Arbejde inden for Døgnets 24 Timer i all 
Nuancer Nat som Dag og hvor der kal udføres en 
Tjene te, der ikke alen� kræY r Agtpaagivenhed, men 
ogsaa en fy isk Kraft til at mod taa de Forhold, vi 
arbejder under, og det kan ikke undgaas, at den Bit
terhed, der er kommen til Orde mod disse Tjeneste• 
tidsregler, før eller enere slaar ud i lys Lue, thi kun 
den der har koen ·paa. Yed hvor den trykker! 

aar dC'rfor Kongres en om kort Tid træder sam
men vil den �lrfølgelig .komme til at beliandle en 
snarlig Redsion af Tjenestetid reglerne, og der maa 
gives saadan et Udtryk, at d t er selv Grundvolden 
i Lokomotivmændene Kamp for at opnaa :M:enne ke
rettighC'der og dermed Glæde v d at udfør den Ger
ning,, hrnrtil vi er at. -

I 'Cl.i se Dage arbejdes der paa den nye Køreplan, 
og dermed paa de ny Kørselsfordelinger, som vi i 
den kommende ommer kal være underka tet, og 
naar di e ny Ture er udarbejdet, faar saa Afdelin
gerne dem til Gennem. yn, og det er vist ikke ket 
endnu. at der- ikke har Yæret noget at rette for saa, 
som H g l lang Tid efter, at faa en Rettelse til Tur 
den og den, men da en saadan Forandring mange 
Gano- larnr c( vi l AfbTæk i en øgt 01i1 merpermi -

--siQn, c1· cl t a:t haabe med lidt god Vilje fra begge 
Parter, at naa1· 'Køreplanen træder i Kraft, ·- aa er 
Turene foranh t i et fast Leje. - M n den nye 
Kør el ·fordeling bøl' og aa indeholde en Rettesnor 
for �[askinclepotet med Hensyn til Rescnelokomoti
vernes Renholdelse paa Fyrpladsen, da di se :Maski
net· er i en megen elendig Forfatning. aar man 
kommer op paa aadan en :Maskine - der om oftest 
har taaet inde i fl�re Dage - er det ikke let at e, 
om det er en Losseplads eller en Fyrplads paa et 
Lokomotiv. 0. La,vbarg. 

ENERGIANVENDELSE I 

JERNBANEDRIFT 

DAMPENS ENERGI OG DENS ARBEJDSYDELSE 

I DAMPMASKINEN 

Efter Die Lol,01110Livlechnik ved J-'. Spocr. 

om den øver te Linie i Diagrammet, Fig. 1, 
viser, er Varmen, der kræve for at bæve Dam
pen 'l'ryk fra Atmosfære til tmosfære, kun 
meg t lille. Ved 1 aJt Overtryk er 'rotalvarmen 
i Dampen 647,2 VE og ved 19 at kun 673,4 VE, 
der behøve altsaa kun 26,2 E mere for at 
Damp n kan antage 1 at højer Tryk. Ved 
For øg m d Højtryk damp har det ist sig, at 
'I otalvarmemængden til n.t udvikle højtsp�ndt 
Damp er tigende indt.il 30 at Tryk, men falder 
derefter. f Dampen 'rotalvarme bliver Ind
holdet af V æd kevarm større og tørre, men 
ved højer Tryk bliver amtidig Indholdet af 
Fordampning varme endnu mindre, hvorved d t 
totale Varmeindhold i Damp af over O at bli er 
mindre jo højere 'l'rykket naar op. Dette frem-
0aar af den øverste Lini i Fig. 2. Ved at 

ammenligne denne Lini med den øver te 
Linie i Fig. 1 vil man , at der til at udvikle 
1 k0 Damp af 60 at Tryk ikke behøves mere 
Varm end til at udvikle 1 kO' Damp af 16 at 
Tryk. 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Tænker man sig Linien, som i Fig. 2 angi
ver Varmeindholdet, fortsætte og angive det 
synkende totale Varmeindhold i Damp af over 
200 at, og man yderligere tænker sig Linien F, 
om i Fig. 1 viser det stigende Indhold af 

V ædskevarme, anbragt i Fig. 2, saa vil Linien 
F mere og mere nærme sig den faldende I:.inie 
for Totalvarmen. Ved 225 at vil disse Linier 
skære hinanden og Fordampningsvarmen være 
lig 0 .. Ved 225 at har Kedlens Indhold en Tem
peratur af 374 Grader; Vand og Damp er ved 
denne Varmegrad, som kaldes Vandets kritiske 
Temperatur, i samme Tilstandsform. 

Medens saaledes den nødvendige \i arme
mængde og dermed Kulforbruget bliver mindre, 
naar der udvikles Damp af meget høj Spæn
ding, stiger Dampens Arbejdsevne med Damp
trykket. Dette Forhold har vist Dampteknik
kerne Vejen for videre Udvikling af Dampma
skinen. Tysklands Rigsbaner understøtter 
tyske Lokomotivfabrikker i at bygge Højtryks
lokomotiver ved at give Bestilling paa Prøve
lokomotiver af denne Slags. 

De i Diagrammerne viste Egenskaber ved 
Damp er Resulitater af Forsøg med tør mættet 
Damp. Angivelserne viser, at Damp godt kan 
have en anden Tilstandsform end den, man i 
Almindelighed tillægger Damp. Bekendt er det, 
at mæt_tet Damp er Damp, som er i· Forbindelse 
med V ædsken, hvoraf den er udviklet, og inde
holder Vand, og at itør mættet Damp fremkom
mer ved at tilføre mættet Damp saa megen Var
me, at Vandet, der indeholdes i Dampen, akku
rat fordamper. Tilføres yderligere Varme, 
fremkommer overhedet Damp (Heddamp). 

l Praksis har det vist sig, at der af Damp,
som bortgaar fra en Dampkedel, medrives Ke
del vand, og dette jo kraftigere Dampudviklin
gen foregaar. l Lokomotivkedlen er Dampud
viklingen langt større i Vandet omkring Fyr
kassen end i Langkedlen henimod Rørvæggen, 
da Røggassen har afgivet det meste af sin Var
me, forinden den naar gennem Kedelrørene. De 
medrevne Vandpartikler svæver i Dampen og 
udgør en Del af denne. Man taler om fugtig 
Damp eller, naar Fugtighedsgraden er særlig 
stor, om vaad Damp. 1 kg mættet Damp med 
10 pGt. Fugtighed indeholder 900 g ren Damp 
og 100 g Vand. Hyppigt benævnes Damp af 
den Ar.t som Vaaddamp med 90 pCt. Tørheds
grad. 

I det efterfølgende skal undersøges, hvor 
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forandrede Egenskaberne ved mættet Damp er 
overfor tør mættet Damp. 

Vand af en bestemt V æg,t har som bekendt 
et meget mindre Rumfang end det samme V ægt
kvantum Damp. Som Følge deraf er 1 m3 mæt
tet Damp med et vist Vandindhold tungere end 
1 m3 tør mættet Damp. Omvendt følger at 1 kg 

mættet Damp har et mindre Rumfang end 1 kg 

tør mættet Damp. Har man 1 kg mættet Damp 
med 10 pGt. Vandindhold, saa svarer dens 
Rumfang til en Dampmængde paa 900 gr plus 

Rumfanget af 100 g Vand =

900 · 1722 + 100 = 1549 900 cm3 

medens Rumfanget af 1 kg tør mættet Damp =

1000 · 1722 = 1 722 000 cm3 

1 kg mættet Damp med 10 pCt. Vandindhold 
har saaledes et Rumfang, der er 

1 722 000 --:- 1 549 9()0 = 172 100 cm3 

eller 0,1721 m3 

mindre end Rumfanget af 1 kg tør mættet 
Damp. 

I Lokomotivdrift gaar Dampens Vandind
hold ofte over 10 pCt.; ved ndersøgelser har 
man endda konstateret indtil 17 pCt. Vand. 
Vandindholdet i Damp fastslaas paa følgende 
Maade: Man lader Dampen, som skal under
søges, strømme gennem en Beholder af en vis 
Størrelse, indtil Beholderens V ægge har anta
get samme Temperatur som den gennemstrøm
mende Damp. Denne Temperatur maa naas, 
for at Beholderen ikke skal afkøle og fortætte 
Dampen. Beholderen indeholder nu en be
stemt Rummængde Damp, hvis Vægt kan be
stemmes etter den i Diagrammet (Fig. 1) gæl
dende Linie for tør mættet Damp (Linien G). 
Derefter lukkes Beholderen tæt og afkøles saa 
meget, at Dampen fortættes til Vand. Viser det 
sig nu, at Fortætningsvand t vejer mere end 
det Rumfang Datnp, som Beholderen indeholdt, 
maa veje efter Linien G, saa skyldes Merevæg
ten, at Dampen indeholdt Vand. 

Ved at sætte Vandets V ægt i Forhold ,til 
hvad Dampen maa veje efter Diagrammet, fast
slaas Fugtigbedsgraden i Procent. 

Kan man gennem Regulatoren faa ,tør Kraft
damp vil det dog paa Lokomotiver uden Over
heder blive Damp med nogen Fugtighed, der 
kommer til at arbejde i Cylindrene. Dampen 
vil paa sin Vej komme i Berøring med kølende 
Flader i Kraftdamprør, Dampkanaler og i selve 
Cylindrene, hvorved fremkaldes en delvis For-
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

t· tning til Vand. Vandet, som findes i Dam
pen, udfører ikke noget Arbejde i Cylindrene; 
a.erimod undrages Kedlen rn ingen Ny,tte den 
Varmemængde, som indeholde i Fortætnings
,·andet, Hver.t kg Vand i Dampen unddrager 
Arbejdsprocessen i Dampdrift med 12 at Over
tryk en Varmemængde paa ca. 190 VE. aar 
Kedelvandet med en Temperaitur af 90 Grader 
tilføres Kedlen (Forvarmerdrifit) saa ,tabes af 
Kullene Varmeindhold 100 VE for hvert kg 
Vand i Kraftdampen. 

Et Hurtigtogslokomotiv for mættet Damp 
fordamper i Timen 7 m3 

= 7000 kg Vand, og 
tænker man sig Dampen indeholde 10 p t. Fug
tighed naar den arbejder i Cylindrene, gaar 
af 7000 kg Damp de 700 kg bort om fortæbtet 
Damp uden at udføre noget Arbejde. Ved 
12 at K deltryk og 10 pCt. Fugtighed i Dam
pen tabes derefter ved en Fordampning af 7 m3 

Vand i Timen 

100 · 700 = 70 000 VE pr. 1'ime. 

rbejd mængden om tabe derved, lader 
�ig let omregne til Hestekræfter. Teoretisk er 
1 Hestekraft lig 632 VE; Tabet bliver da 

70000 
-- = 110,, H. K. 

. 632 

Derfra maa dog regne Tabet, der altid er 
Ted at omforme Damp til mekani k Arbejde. 

Dampens Fugtighed er altid mindre ved 
højere Damptryk end ved lavere. Man har end
videre fundet, at Fug,tigheden er større jo flere 
kg Damp, der i Timen udvikles pr. m2 Vand
overflade i Kedlen. For Lokomotivkedlen 
Vedkommende regner man i Gennemsnit n 
Dampudvikling af 1000 kg Damp i Timen for 
hver m2 Vandoverflade. 

For · t faa saa tør Damp fra Kedlen om 
muligt, anbringe Domen paa det Sted, hvor 
Vandet er me t i Ro, og ved mange Baner an
bringes i Dampdomen en Vandudskiller, i hvil
ken Dampen, forind n den gaar gennem Regu
latoren, tvinge til at skifte Bevægelse retning, 
hvorved Vand i Dampen lynges ud. At Vand
udskilning af Kraftdampen, ja selv Tørring, 
d. v, s. en Efterfordampning af denne, ikke op
hæver Fortætning i ylindrene, har længe væ
ret en kendt ag. Man kan derimod sikre
Damp mod Tab ved Fortætning ved at give den
et Overskud af Varme om saa først maa af
gives til Fladerne, Da�pen berører, inden For-
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tætning kan begynde. Af mættet Damp, som 
er ,tilført Overvarme, fremkommer overhedet. 
Damp, der forholder sig omtrent som en Luft
art, er altsaa en daarlig Varmeleder og afgiver 
derfor mindre Varme til de omgivende Vægge. 
end mættet Damp. 

T moderne stationære Dampturbin anlæg, 
hvi dampberørte Flader ikke behø,·er møring. 
anvendes nutildags en Overhedningstemperatur 
af indtil 450 Grader af Hen yn til, rut Fordelene 
ved overhedet Damp bliver større ved højerr 
Temperatur. 

I Lokomotiver er Overhedningstemperatu
ren sædvanlig 350 Grader. Foruden at beskyt
te mod Fortætning af Dampen faar man ved 
Overhedning en større Dampmængde, idet ikke 
alene Fugtigheden i Dampen vil fordampe til 
tør mættet Damp, men Dampen modtager Over
varme, d. v. s. antager en Temperatur, der lig
ger over 1'epiperatur n for det givne Damptryk. 
hvorved Dampen udvider sig. Man formind
sker derved Vægtforbruget af Damp, da et gi
vet Rumfang Heddamp er lettere end det samme 
Rumfang mættet Damp. Vægten af Dampen. 
som indlade i Cylindrene, bliver derved f01· 
amme Fyldning grad mindre. 

Ved Damp af 12 at Tryk, overhedet til 350 
Grader, kan Rumfangforøgel en sæbtes til 35 
p t., men det maa ikke overses, at Varmen, som 
Dampen optage:· ved Overhedning, ikke er 
pildevarme, men Varme om undcfrages Ked

len. Imidler,tid er Varmeforbruget til Damp
overhedning kun lille i Forhold ,til Dampen 
tørre rbejdsevne. Til 1 kg overhedet Damp 

bruges 12,5 pCt. mere Brændsel end til samme 
Kvantum mættet Damp, men saa maa tages i 
Betragtning en Vandbesparelse paa 30-33 pCt. 
og Kulbesparelse paa 15-20 pCt., hvorved man 
kan regne, at for hver 5 Graders Overhedning 
fremkommer en Besparelse paa 1 p t. 

25 AARS JUBILÆUM 

Lokomotivfører N. C. Nielsen, ørregade 40, kander

borg, fejrer den l. Maj 25 Aars Jubilæum om Lokomotiv

mand. - Nielsen blev ansat som Lokomotivfyrbøder ved 

Vejle-Givebanen den 1. Maj 1904 med Station i Vejle 

ord, og forfremmedes til Lokomotivfører den 1. Oktober 
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S C. Nieisen. 

l!Jl:l. \'cd Ginbanens Cht•rga11g til Stat�b,t11l' fol'flyttedc•s 

Nielsen til Brnndl' den 1. Oktolwr 1914- o;; l0rflyttcclc>s d

ter Ansø<Tni11g til kanderborg den 1. Fcbrnar 191l:J. Ju

bilaren er en dyglig Lokomotivmand og god Kamin •rat og 

Organisatio11s1na11cl. l it•lsen har været i A(delingsbesty

rt•lscn i Brandl' og har va•rl'l dC't i en længerl' Aarrække 

i kanderborg. Nicis •n l'r Ht•præscntant for RekrNtlion -

hjpmml't og er t•n ivrig Agitator for Hj<'mmet. Jubilaren 

har ,·ed sit roligl' Væsen og god Humør kun Venner mcl

ll'lll sint• li:ollegm•r og �ledansatte. A(dl'li11gen 011 ·ker Ju

bilar<'n til Lykkt• paa rP. tdagen med Tak for de . vund-

11c Aar. ./. '. C. 

OvN[or/ som < /,:,/rnordinær<' Jl1ullem111er: 

Pens. Lokomotivforl'r 1-1. M. Peters n, Nyborg. 

Pens. Lokomotivforer E. E . .Bielefelcl, kanderborg. 

Pens. Lokomoti\'for<'r \'. ,. V. li:rnse, Nyborg.

Lokomol i-vforerkred 11e11: 

1-ldsingør: Afdt>lingsforma11dens Adr. r ttes til: Ma

rie11lyst SideHilt' 12. - Kasserl'l'l'ns Narn og Adr. r<'ltl'S 

til: H. A. Loft. Ros nsta11dsvej. 

S11/Jorg: J<asscn•n•ns 1av11 og Arlr. rette.· til: A. tor111, 

.B1'l'flahlsgade 19. 

/,oko1110/i11[11r/Jod( rkredsrn: 

Ho:,kilcif: Kasst•rC'J'l ns Adi·. rettes til: Gl. Landevej 21, 1. 

,'1.!Jhorg: Afclt>lingsfol'll1Hndens Adr. rcttcs til: Aarsle(fs

gadc 19. I. 

/ d11æv11else [ret 1-4-29: 

Lokomotivfyrbøder P. K. Christensen, Struer, til Lo

komotivforer i Thisted. (.\[in. Udn.) 

Loko111otivfyrbode1· I:'. A. Rasmussen, Langaa, til Loko-

1notivfol' I' i Glyngore. (l\fin. dn.) 

Lokomotivfyrbodcr K. Kristen. en, Langaa, til Lokomo

tivfø1'C'I' i Padborg. (Min. Ucln.) 

Lokon1otid)'l'boder H. "M. Jeppl'Sl'n, Korsør, til Loko-

111otidøn'I' i Orcbovl'd. (Min. Udn.) 

Udnærnc/:,e [/'/i 1-5-29: 

Lokomotivfø1·L•r H. Lillil', Ø�terbrn, l'. Ans. iflg. Op. lag 

til /ilatl l'ialfol'valtl'I' ,·pd L'nt ralrn>rkstl'det i J<jøbenha,·n 

(Kgl. Ucln.). 

/•'orfl11ttcl11c fra 1-4-29: 

Lokomotivful'<'I' H. I . J. Jens n, Kolding, efter Ansog-

11i11g if. Op. lag til Ryomgaarcl (Depotforst.) . 

Lokomotivfører R. . Ra. mu . .  en, Oreboved, efter An-

søgning til l<bhvns Godsbg. 

Lokomotivførel' T. C. teffensc11, "Flolstebro, eft r An-

:ogni11g til J{bhvns God ·bg. 

Lokomotivføl'cr N. K Andr1·sc•11, Kolding, efter Ansog

ni11g til Kbhvns Godsbg. 

Lokomotidorer K. P. Hambak, Glyngøre, efter Ansøg

ning til Hol tcbrn. 

Lokomotidører 0. Kornild, Padborg, efter Ansøgning 

til Kolding. 

Lokomotivforer K. F. Honore, Thi ted, efter An øg-

ning til truer. 

Lokomotivfyrbøder G. F. Gjode. en, Aarhu H, efter An

sogning til Langaa. 

Lokomotivfyl'bøder K. V. Mølll'1·, Aarhus H., efter An

søgning ti I Aalcstru p. 

Lokomotivfyrbøder C. L. Frrderiksen, Slagel e til Aar

hus H. 

Overgang fil c111c/e11 lilling /ret 1-3-29: 

Lokomotivfyrbøder J. P. A. . K. ielsen, truer, af 

Hrlbred. hC'nsyn til Stillingen . om Haandværker trner. 

Orclrusdckora/ io111-r: 

l,nngen hal' under U-4-1!)29 bc11aadcL Lokomotiv

føn•r r. Poulst'n, Esbjerg. og iJl'IIS. Lokomotivfører N. J. 

.r. HohrlL• (J{bhv11s Goclsbg.), med Dannebrogsmændenes 

H,edPrstcgn. 

Afskal: 

Lokomotivfj'l'bøder C. V. V' c Haderslev, paa Grund 

af vagt lighed med Prnsion fra 31-7-29. 

.\'c1•r1111·re111fr Numnwr er n/leveret pan A11ispnstku11/ore/ il. 20. April . 
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DA SK LOKOMOTIV TIDENDE 

EN VINTERNAT P AA LOKOMOTIVET. 

EftedolgL•ndl' lille Historie l'r Sl'lldt o. 

af l II ung studL•rl'ntll' Da111L•. der har O\'l'l'

sat dc•n fra Tysk. Forta.>llingPn er gammel. 

ca. iiO Aar. og gi\'CI' l'l Billede ar Porhol-

dt•nL' dl'11 Gang. Reel. 

• HvPm ,kal i Dag kore �alill gel?«, spurgte Jn
·pekloren, iclPt han kort for ,\lidnal trnacllP ud af sil
b liageliO'e Kontor i Afgang ·hallen i Maar ledt, ind i
hvilken en bidende' Nordø lvincl u ·l og snart l cl clPn
lange Hmkk Ga flammPr blw,se op. snart igpn halvt
slukkede dem. Iltoget holdt foran d<'n brede statelige
Perron, Døren til de faa, elegant \'ognc med forsle
og anden Kia' c, hrnraf Toget bcslod. rnr aabnc og
tillod. al man i Kupeernes ·vagt oplyst Indre skim
lede underlige, samm nfolclrde Pclsrnas er. som om
Vinteren opfylder et 'Naliltogs iddeplad er, og ln-or
fra der nu og cl,L titler en rodfrosscn N,l':c eller en
dampende ,\I und. ndcrliden slaa r en vaag11e11cl<'. for
trædelig Passager de søvnige, mi . ende Øjne op, idet
han er i TviYI, om han befinder si" i Prag. Dresden
eller Hannon•r og sporger Koncluktø1·cn om Tid og

led og Grunden til, al Toget holdL'I' a,l laingc. Kun 
faa Pas ag 1·cr ha,·dc forladt Toget ,·ed let ,'tecl. og 
endnu færre Yar kommet til; kun nu og da ;;kubbcdc 
en mørk, formummet kik kel ·c .-ig b SHcrli"t gen
nem n \'ogndør, medens Perronvogne med nene
rystendc Rullen bracrlc den ubetydelige Ba"agc Lil 
Pakvognen. og Pakkarlen, Pakrncsteren, Poslkoncluk
lørcn m d monolom Rytme optalte det modtagne 
Ilgods, Rej egod · og Poslsagcr. med n \'ognpas erne 
omhyggelig rnc-d Lanterne og Hammer li lede langs 
med Undenognen, bely end lwer Ak el, hvert Hjul, 
hver Fjeder .lier dron ncl Hammer lag prøvede 
Hjulene, thi kun el fuldtud undcrsogt Iltog maa fort-
ætte it Løb. I denne officielle i1 islyd bland r ig 

Raab fra Kelnerne, der løber frem og tilbage langs 
Toget og med skingrende temm tilbyder de øvn
drukne og for krækl<ede ud af dcre T-'el værk opfa
rende Pa sagercr: Grog, krydret Vin lier en Kop 
rarmt Øl. Den Uclbyden af pise- og Drikkevarer er 
karaklcristi k for Ty klancl. [ Frankrig, n !gien og 
fremfor alt i England ,·il Yi er næsl n med .\lagt 
bliYe tukkcl den rejsende i Haanclen. Ty k ren kan, 
synes det, spise og drikke i hrnr Time og paa l1Y rt 
Sted, ligesom Englrencleren uophørligt læ er, hvor der 
byde ham Ly og noget, d 1· er trykt. 

»Hvem skal kør Naliltoget?«, pørger lnspekløren.
der krider frem lang. Toget, idel den • højbened • 
Iltog maskine uden tød kobler til Toget, og derfra 
den aabn Fyrclor kaste el ilclrodt kær ud over 
den und lupne Damp. »Den gamle Zimmermann« . 
lyder varet og straks trænger en lille, tyk kikkelse, 
indhyllet i en Læderpels, hvorom n Rem er spændt 
om Bmlte, ig frem mellem :i\[askinens Gelænder og 

Tenderen og hil ·er paa In pektørcn. Den »gaml « 
Zimmermann er· en 1[an 1 i sin bed te Alder. men 
en gammel LokomoliYiørcr. thi taaencle paa den ry-
tcnde, bru ende illaskine et kvart arhundrcdc i 
,·ejr og torm, Hed , Kul lo og Regn, tilba(Telæg-

gcncle n \'ej. der naa1· ti Gange Jorden rundt. d l er 
cl rbcjd . om hurtigere skaber Olding , eud del at 
l,l'se kter med I ennen bag Øret ved en ,·arm Kak
kcloYn, Zimmermann lofter med rnklencle, matro. -
agtigc, sknt'vcnde kridt. h,·ormed han kommer frem. 
he Yærligt de af at taa, paa den buldrende :i\la kine 
. vagelige Ben, der stikker i lykke Filt, tovl r. Han 
har trukket T-'elshucn langt nccl OYCr Ørene og snoet 
et Tørklæde om Nakke og Hals. l cl af del uhchjæl
pelige l)a:-kk kigger en lille I el af et godmodigt, jo
vialt af Kulde broncerel n. igt. Den næ. ten violct
fan-cdc lr,-e P viser alligcvC'I inlcl pm· a[ de Blom
slcr. som sUerkc Drikke plejer at fremkalde, Øjen
laagenc- er opsvulmede, og del hvid i de livlige Øjne 
PI' blod. prængl. 

»Om ij Minutter er d fa:-rclige, lworlcdes slaar det
Lil h s Dem. Zimmermann?« . s1 orger In pektørcn. 
»F'orbislrcl koldt, ·15 Grader godt og YCI « . svarer
denne, har aller de min »Direktion rnrme Øl« -
hvorfor Gud vel. ignc dc>n - i Li,·cl; men min Lui;;e
bringer mig nok en Kaffe mPcl en »HommPr«. den
drikker jeg. medens jeg endnu en Gang efter. r og
smører min »Greif«. Pokker og.aa! .\lod denne
Joro·t ,·il neen i Dag . tikke. ,om ble,· man he
skucll mPcl Plokkel' gennem Blæserør 1 Naa, der er
nok allereel Luise! •En lillP Thincle, tærkt tilsn et,
lober vil'kel ig m d en Kun· . kynd om. l O\'CL' Per
ronen. knik. er for In pekløren og pakker . aa. idet
hun ilsomt med Lokomotivføreren gaar h n mod
J[a kinen, Kaffekanden ud. hvis Indhold hun skæn
ker op til barn. medens han endnu en Gang med
Oliekanden i Haanden gaa1· rundt om sin mregtige
Iltog. maskine. der med glodcmdc Øjne fra den tore
Lanterner slirr r [jendllig ud i vejret, meden han
endnu en Gan befolcr enhver Del og oYerbeviscr sig
om, ckr er Olie i alle mørekopper, 0111 Risten er
behørig renset f01· lagger, om Kedlens Hør er befriet
for A ke, om noget er lo t eller pændt for fast, og
om han. • rcif« er i land Lil at lade inc Kæm1 c
lemmer pille- midigl, frit al udvikl , ine 120 Heste
kræfter, og om dens Yælcl igc Legem r i tand til
med dPn tilkoblede La ·t I aa OYer· 2000 C ntner at
fare- gennem tormnallen med Ørnens Hasti"'hed.

Vil Forvaltningen dog aldrig bygge k,-ermvægge 
paa ;\laskincrne for Eder, ·takkels Folk?«, spørger 
Jn.·pektoren Lokomotivforcrcn. »I maa lide frygteligt 
der foran i n saaclan \'internat. « Ja. cl Herrer i 
clere. Forsamling vc-erel c ,·ed ikke. lwor en ne torm 
fra orclø. t bid r«, varer Føreren hult fra sine 
tykko Tørklæder. »de mener, vi hverken hører eller 
er i aadan lille Hytte. ;\lon man hører bedre med 
aa. tilbundne Ør n og ser bedre med . aa betændte 

Øjne9•, fojecle han leende til, idet han pegede paa 
it Hoved. »Færdig, Herr, De kan lade giYe Afgang. « 

Inspektøren vinker; P rronklokken jager endnu n 
Gang med in kingre Bjælclelyd de ovcncle op, 0"' 
den siclslo Tone mclt r sammen i det endnu m re 
af kyelige, langtrukne li'løjt fra :Maskinen. Udefra 
hører man de Qleklriske Klokkers Dobbeltslag. c. e 
- c. e, c. e. hendø i tormen. • Vorherre be,·ar Dig,
Zimmermann« , iger Konen, s m endnu en Gang
nekker Haanclcn Lil den paa Maskinen taaende Fø-
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rer. - »God at, Mor, tænk paa mig, naar I ligger 
varmt.• - »Du stakkels Mand.« Han lægger den 
pel behandskede Haand paa Regulatoren, et Ryk, Ma
. kirren · tter ig i Bevæge! e, stønnende ligesom gen
. tridig følger Vognene den, idet den stødende blæser 
den før t Damp ky mod Hallens Tag, og den næste 
allered ind i det tætte Snevejr, aa Fnuggene som 
forfærdet farer op og stødes fra hverandre. Hylende 
anfalder den bidende tarm de to tavse Mænd paa 
Lokomotivet. Lokomotivføreren og Fyrbød ren og sky
der :om Tsnaal næsten vandret de i Lokomotivlan
ternens kin tindrende og som smaa kolde Plage
aander de dansende neflokke i An igtet paa dem. 
Føreren er sig om, om alt er i Orden ved Toget. 
Do OJJlysle Vognvinduer kin glider over Sneen. 
Hvor brhageligt maa der ikke være i de polstrede 
Kupeer. Paa Vogn ne idder om arte Klumper 
Konduktørerne begravede i Pelse og Kapper, og tar
men farC'r med hæslig HYi len ind mellem Hjul o 
Vogne. 

ignalel'l1c: røde Lys ved por kifterne glider 
lano- ·oml forbi. nu har Toget det sidste bag sig og 
er ude paa den frie aabne Bane. Ba?lgmørk, storm
fuld, gennempi ket af ne ligger l atten foran Føre
ren; han kan næppe se Skorstenen paa . in Maskine. 
Hvilko Farer skjuler dette Mørke for ham? Har 

tarmen væltet t Træ, eller en Vogn fra en Station 
drevet ud paa Banen? Har Snedrivernes Tryk ned
. tyl'let Telegrafledningen? Eller er alle por kiiterne 
tillet til del rigtige Spor? Har en op af Jorden 
ivende Kilde dannet Isklumper paa Sporet? I alle 

disse Tilfælde er han i høje te Livsfare, og naar han 
nu aabner Regulatoren mere, og Maskinen hurtigere 
og hurtigere pu tende og stønnende farer ud i Nat
tens lælto :Mørke, i hvilket Stormens Hyl n og aa 
. ammen fletter ethvert Advarsel raab fra Signalerne, 
indtil 1faskinen drønende Hjul næppe mere ynes at 
berøre kinnC'rne saa iler han blindt Farerne i Møde 
- helt i Guds Haand. - Intet taar Yed hans ide
uden han )fod. hans Aarvaagenhed og han Aands
nærværelse. Og aal des staar han da paa den ilende
"lfaskine, med Blikket rettet __:_ trods det, at tarm og
ne pisker ind i hans betændte Øjne, - paa det 
nævert begræn edo Skær, om Lokomotivet Lan

tern med ry tende, ·blaaagtig traale ka ter paa 
Banen, og om ved Maskinens pilsnare Løb faar Te
legrafpælene til at vandre om nedadgaaende Lyn, 
og faar Vogterhuse, Vandkraner, Kratskov, Klippe
vmggc, Broer til at lukke op og kynd omst igen for-
vind ligesom Billederne i en »laterna magica«. Un

dertiden blinker om røde opdukkende venlige tjer
ner ly. ene fra de nmrliggende Land byer Hytter. -
»Hvor Yarmt og sikkert og hyggeligt maa der være!•

---------··-

- Dog, de er allerede igen for vunden i en Hvirvel 
af oppisket ne eller i de puffende Dampmasser, S0ill 
Maskinen slynger med Vinden, og som bølgende o: 
rullende led ager den, som Dæmoner i Hastværk. For
bi! Fremad. Lokomotivføreren ser paa Uhret. tar
men holder op; han er 4 Minutter forsinket. Fremad! 
Han aabner Regulatoren mere, hurtigere bliver d11 
ra lende lags Tempi endnu mere skyndsomst iler 
Togel ind i Natten. »Kul«, raaber han, efter at Far
ten har varet en halv Time, til in Fyrbøder gennem 

tarmen og tøjen fra Maskinen, der jager Lvden 
fra Munden, aa det af Bragen, Hvislen, Klapren og 
Hylen overdøve1· Ord næppe formaar at naa den 
nærstaaendes Øre. 

Fyrbøderen taar drø)nmende og stirrende hen 
for ig ved Tenderbremsen og hører ham ikke. 
»Gartner! Kul! « , skriger Zimmermann til ham, idet
lian kogger Haanden paa hans Arm. Fyrbøduen
farer op og griber efter Fyr kovlen. medens Føreren
river Fyrdøren op. En uhyre funklende Lyskegle fa
rer ud af den lwidglødende Ildmasse gennem Døren
og næsten lodret mod Himlen, forvandler Dampmas-
erne i en vild rødglødende Jagt og berører med it
traalebundt de lavt drivende neskyer. I Flamme

skæret bøjer Fyrbøderens dunkle , kikke] e sig maa
ske omtrent ti Gange, idet han hver Gang fra Tcn
d ren har fyldt den tore, tunge Fyr kovl og styrtet 
Indholdet ind i Fyret. Han har omtrent ka tet 2 
Centner nyt Brænd elsmateriale ind i det hvidglo
dendc Gab. Lokomotivføreren lukker Fyrdøren. 
Straalebund tet, der kød . ig ud deraf, lukkes. og
oph det og pu tende træder Fyrbøderen tilbage til in 
Po t, medens en uhyre Mængde pragtfulde Ildgni ter. 
som det mukke te Fyrværkeri farer op af korstenen, 
hvi voldsomme kun lige Træk hurtigt antænder dC' 
lette Dele af det nylig indka lede Brændsel og slyn
ger dem om hvi lende Funker ud i ne tarmen. 

• Hvad er der i Vejen, Gartner?« skriger Føreren
Fyrbodercn i Øret. • De hverken . er eller hører i Dag! 
Pas dog paa! « »Ak, Hr. Zimmermann, « skriger 
Gartner tilbage. »det gaar mig ilde, min Kone lig
ger hjemme i være Fødsel smerter, halv død. Sø tc
ren, som plejer hende, er bleven yg, nu er hun helt 
alene med den liaarige Hedevig - jeg kulde til 
Tjene te - Gud alene kan hjælpe.« Føreren vender 
. ig bort og trækker Pelshuen dybere ned over �jnene. 
- ,Der er Wolffsberg, iger han efter nogen Tids
Forløb, da en tations røde og hvide Ly begynder
at flimre for ham genn m nehvirvlen. Han fløjter.
og straks derefter buldrr Togt ind under det over
hæno-ende Perrontag paa tationen.

(F'orl�æll<>, l. 

Sam.l alle Deres Kredi·torer paa een Haand. 

Hent en Rekvisition 1 !J� 
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