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MANGLENDE FORSTAAELSE 

II 

I en foregaaende Artikel har vi omtalt en 
Sag angaaende Vinduesviskere, som General
direktoratet har beskæftiget sig med i ti Aar 
og som endnu er paa Forsøgsstadiet. Netop 

nu, i denne Sneperiode, er denne Sag aktuel, 
ikke paa noget andet Tidspunkt føles Mang
len af Vinduesviskere stærkere end naar 
Sneen sætter . ig i tykke Lag paa Frontvin
duerne og hindrer alt Udkik. For den, der 
ikke, om Folkene i Generaldirektoratet, sav
ner al Forstaaelse af Nødvendigheden af en 
narlig Gennemførelse af en eller anden For

anstaltning til Afhjælpning af Udkiksmise

ren, er det ubegribeligt, at man ikke i Løbet 
af saa mange Aar er naaet til et Resultat. 
De, der forstaar, hvorlede Situationen er, 
naar Sneen fyger omkring Lokomoth et, de, 
der kender Situationen lidt fra Landevejene 
i Sneperioder, forstaar ogsaa, at det er et -

vi kan vel nok benytte Udtrykket umenneske
ligt - Forlangende, at Lokomotivmændene 
skal staa med Hovedet udenfor Førerhusets 

Skærm for at holde Udkik, naar Sneen fyger 
dem ind i Øjnene, trænger ind mellem Frak
kekrave og Hals, ned ad Bryst og Ryg, saa
lede at Kuldegysninger er den første Følge, 
- endsige naar Lokomotivet pløjer , neclri
verne fra hinanden og kaster Dynger af Sne
op paa Fyrpladsen, op om Ørerne paa Loko
motivmændene og lægger sig i Dynger paa
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Gulvet, saa der vades i Sne, op i Tenderen, 
saa Kulbeholdningen er saa iblandet Sne, at 
Fyring besværliggøres i høj Grad. 

Saadan er Arbejdsforholdene paa Lokomo
tivets Fyrplads, og da der mangler det Appa
rat, der kan holde Vinduerne rene for Sne, 
enten det nu bliver Vinduesviskere eller et 
andet praktisk Apparat, saa tvinges Lokomo
tivmanden til at holde Hovedet uden for Hu-
et, uanset om Farten er 60 eller 90 km, for 

at holde Udkik med Banen, med Signaler m. 

m., for selv under de ugunstigste Vejrfor

hold at skabe tilstrækkelig Sikkerhed for To
get og dets kostbare Last, enten af Mennesker 

eller Gods. Ethvert Menneske maa kunne for
staa. at det, som er paakrævet paa et Auto

mobil, paa en Sporvogn, for at Køreren kan 
holde Udkik, og aa er nødvendigt paa et Lo
komotiv. 

Javel, vi iger, at ethvert Menneske kan 
forstaa dette, men alligevel, naar man efter 

.ti Aars Forløb endnu kun er kommet paa For
søgsstadiet, naar man mener, at det er til
fredsstillende at fortælle os, at man nu vil 
foranstalte Forsøg med det el ler det Apparat, 
saa maa det skyldes manglende Forstaaelse 

af Situationen. Alvor. Der er skellig Grund 

til at faa Gang i denne Sag, og det es 

og�aa, at man andetsteds godt forstaar Nød

vendigheden af at faa klaret dette Spørgs

maal. For Eksempel har man i Tyskland 

et Apparat til dette Brug, der arbejder auto
mati. k, d. ,·. :,,. bevæges i en Bue ved Hjælp 
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af Trykluft. Vi har ganske vist ikke Tryk
luftbremse, men det varer vel næppe saa læn
ge, inden vi faar den; men Apparatet kan jo 
indrettes ogsaa uden Trykluft, f. Eks. kan· det 
arbejde paa mekanisk Maade. 

Men Apparatet mangler, enten man indret
ter det paa den ene eller den anden Maade, 
bør det snart færdigkonstrueres og paasættes 
alle Lokomotiver, saavel Motor- som Damplo
komotiver. Og da Arbejdet under ugunstige 
Vejrforhold forøge meget for Personalet paa 
Lokomotivet, vil det være naturligt, at Appa
ratet arbejder mekanisk eller automatisk. 

Motorvognene har nu løbet paa de danske 
Statsbaner de sidste 3-4 Aar, med større el
ler mindre Held - der har jo været mange 
Vanskeligheder at overvinde. Hvorvidt man 
nu er naaet saa langt, at Børnesygdommene 
kan siges at være overstaaet, skal ikke omta
les her, men der er en anden Vanskelighed, 
der ogsaa viser sig at være tilstede, og er af 
en saadan Beskaffenhed, at den endnu ikke er 
overvunden, og det er S_pørgsmaalet Forbere
delse:,- og Afslutningstiderne for Motorlwre
tøjer. 

Det er nu 2 Aar siden, at Organisationen 
i en Skrivelse til Generaldirektoratet stillede 
et Forslag i aa Henseende, men Tiden er 
gaaet, og stadig ligger det Spørgsmaal ulø t, 
- man kan ikke i Generaldirektoratet klare
denne Sag, maaske fordi der er flere forskel
lige Typer. oget i den Retning fortælles der, 
og Organisationen, der er i Besiddelse af en 
englelig Taalmodighed, venter og venter, at 
»noget skal vi e . ig�, men den venter stadig
forgæves, i hvert Fald hidtil nu. Vi vil slet 
ikke tale om, at Organisationen i sin Skrivel
se bad om Forhandling om Spørg maalet, for 
saa vidt Generaldirektoratet ikke kunde gaa 
ind paa det fremsatte Forslag, men Forhand
lingsreglerne Bestemmelse om Tidsfristen er 
forlængst overskredet. 

Denne Sag maa, som de andre vi har om
talt, ind under Rubrikken »Manglende For
staaelse, thi hvad andet kan den komme ind 
under end under dette Begreb, naar man skal 
vente Aarevis paa at faa ordnet dette Spørgs
maal. Det kan vel ikke være saa vanskeligt, 
det maa da være muligt at komme paa Tale
fod om Realiteterne i Sagen og naa til en Ord
ning, thi denne Sag indeholder vel endnu ikkP-

store Penge, og rent bort et fra denne Side 
af Sagen maa den vel bringe i Orden, inden 
det sidste Motorkøretøj leveres. Vi var jo 
mange, der troede, at vi, naar vi fik en Chef 
ude fra det private Erhverv, saa fik vi det saa 
højtpriste private Erhvervs Tempo indført, 
men er det Tempoet, saa kan vi med Bekla
gelse konstatere, at det under alle Omstændig
heder staar Maal med Statsbanernes hidtidige 
Tempo, ja er endog ved at komme ind som en 
flot Nr. 1 hvad angaar Langsomhed. Men 
maaske Chefen har smøget Farten af sig, da 
han tog Plads i Chefstolen, - smøget den af 
sig, som naar man smider en Frakke, og helt 
og holdent tilpasset sig efter de hidtil her ken:
de Forhold. 

Hvad enten nu det ene eller det andet er 
Grunden, saa synes vi, at en almindelig Vel
anstændighedsfølelse snart tvinger Sagen frem 
til Afgørelse; der maa da være en eller an
den Grænse for, hvor længe man kan sylte 
den Sag. 

Nu maa Tid punktet for at faa den Sag 
ud af Verden snart være inde, og vi haaber 
paa, at en Paamindelse ad denne Vej skal 
kunne bevirke, at Sagen findes frem til en 
hurtig og forstandig Behandling. 
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SNEEN OG TOGSTANDSNINGER 

Den første og den anden Søndag i denne 
Maaned har Vejret vist sit barske Ansigt 
frem, idet det baade sneede stærkt og blæste 
kraftigt. Disse sammenstødende Omstændig
heder foraarsagede selvfølgelig, at Sneen føg 
sammen og flere Steder bevirkede Togstands
ninger foruden adskillige Forsinkelser. Man 
læser disse Meddelelser som Selvfølgelighe
der, det er aabenbart, at naar det sner og det 
blæser, saa skal der være Togstandsninger, 
i hvert Fald paa Frederikssundsbanen. Hvis 
ikke man fik at vide, at en eller anden sad 
fast paa denne Bane i et saadant Vejr, saa 
maatte der være sket det vidunderlige, at en 
eller anden Leder af Toggangen havde tænkt 
sig om, og enten havde sendt en Sneplov ud 
forud for et Tog, eller ogsaa tillige havde 
formindsket Toget saa stærkt, at Lokomotivet 
var fuldt ud Herre over det. Men endnu er 
Planen ikke brudt, man etablerer altsaa til 
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Stadighed den regelmmssige Togstandsning 
paa den Ba_ne. 

l København var der saaledes den første
Sondag torn Forsinkelser i I ærti-afikken. 
l◄'or denne rrrafiks Vedkommende skulde man 
da i hvert � ald ham LO\· at tro. at tlen 
lmnde foregaa uden 11ævneværdige For. in
kelser. Men det viser ·ig jo (hng paa Gang, 
naar det indtræffer med �nefygning, at det 
volder ret tore Kalamiteter. Vi maa formo
de, at Distriktsledelsen gør, hvad den mene{· 
der bør go res og kan gøre ·, for at undgaa dis
se beklagelige og ubehagelige F'orsinkPlser, 
111eJL gør den m1 og::;aa tilstrækkeligt'? Der 
er en Ting, det strak bliver o-a]t med i ne
vejr, og det er porskifterne. Paa en saa sto1· 
Banegaard med dens omfattende S-poranlæg 
or der jo et Utal af Spor kifter, og dem gælder 
det jo i første Række om at holde i Orden. -
Men der er jo og aa et Utal af Arbejdslø e. 
Hvi porskifterne ikke holde· i Orden, har 
vi det første Tillob til Togstandsning, enhver 
� orsinkelse er jo en Standsning i den regel
mæssige Drift. Der er, saaledes er vi paa 
det, næppe antaget et tilstrækkeligt Antal 
Mand til dette Arbejde. og Følgen er, at der 
:,;ker Afbræk i den normale Toggang. Spor
skifterne bør altsaa først og fremmest holdes 
i Orden, og dertil kal der meget Mandskab. 

Den dyre Installation af Gasrør; efter 
Sigende har denne Hi torie kostet en Snes 
'rusinde Kroner; den er jo ganske forfejlet 
naar Sneen smelter løber Vandet ned og sluk
ker Gassen. 

Naar Forholdene i et saadant Vejr bliver 
noget van kelige og unormale, ser det ud, som 
Ledelsen, der, naar olen kinner og Vejret 
er godt, er elvbevidste nok, ikke er saa ovei·
logne, som do gerne vil give det Udseende al. 
men tværtimod taber Hovedet og træffer Dis
po itioner, dei· gør 'itnationen værre end den 
er. Det kau der nævnes Ek. empler paa fot 
Københavns Vedkommende. 

Dot synes ogsaa mærkeligt, at ligegyldigt 
hvor galt Vejrguderne rase1·, linder Distrikts
ledelsen ingen Anledning til pan. eget Initia
tiv at formindske Tog, tammen, nej. man lader 
O-Maskinorne slæbe af med ine 27 V gl., -
uanset �,t de 7 V gl. var mere ond tilstrække
ligt til Antallet af Rej ende. Vi ved ikke, om
de ledende Herrer Trafikmrond ikke foi-staar,
at det .·amtidig med, at man holde1· Sporskif-

83 

terne rene, er det lige , aa nødvendigt at for
mind ke Togene det mest mulige. ja mere, for 
saa vidt man vil nndgaa Tog tandsning, thi 
det er bedre n,t holde Banen aaben med smaa 
Tog end u t :,;idde fast · m cl store. Det er tem
melig afgjort, at Trafikfolk ikke tager Vej1·
forholdone tilstrækkelig i Agt; naar den for 
Toget normerede Maskine i Følge Træktabel
len skal gaa med et vi t Antal V gl.. er der 
selvfølgelig ilde et Mennesk , med Undtagelse 
al' Lokomotivførerne, der tænker paa Mulig
h<'don af, at det, der Rtaar i Træktabellen, kan 
vrere R,d, killige Gange fm: stort, naa1· Vejret 
er saa,dan som det er mL, da di. ·e Linier skri
ves, og dot kan det. Det kan maa ke være 
svært for en Lokomotivførei· at kønne ove1·, 
hvor meget han kan paaregno at køre med. 
,·i maa naturligvi. i denne Fo1·bindoL <" hel
lere sige, hvor meget han kan komme igern1ern 
med, men Stationen bø1· kunne give Oplysnin
ger, der kan danne Grundlag for et Skøn. Der 
er ingen TYivl om, at for saa vidt Lokomo
tivførerne vilde benytte den Medbestemmelses
ret, de har med Hensyn til Togene Stø1·
rolso, og med Henblik paa det Forhold, der 
hor omhandles med Hensyn til Formindskels0. 
af Tog. tarnmorne, vilde ofte1· alle Solemærke1· 
:=i,t dømme. Antallet af Togstandsninger for
mindske betydeligt, fordi der er ingen Tvivl 
om, at de fleste Tog tandsning r skylde efter 
Omstændighederne for , tore Tog, uanset om 
de efter et Kik i Træktabellen vilde blive be
tegnet ,;om srnaa. 

Maa ke er der dot i Vejen, at Trafiklede] en 
ikke vil tage tilstrækkeligt Hen yn til Lokomo
tivfcnern , Mening om TogstørrelRer. derfor 
hør cl r giv s Stationerne fornøden Instruk
tion, thi dot, det drejer sig om. er, at Trafik
ken ikke standRes. 

Hvis man kom bort fra den lendrian, det 
nnder normale Forhold gaar under, hvor To
gets Størrelse er fonid givet, og kom ind paa 
at tage et passende Hensyn til Vejret, til Sne
storme f. Eks., aa vilde meget forme sig an
derledes ond nu, hvor f. Eks. 27 Vgl. hænges 
paaO- faskinen i Snestorm, uan et at der kun er 
-27 rej. ende, og at de2,Vgl. vejer, om var der 72. 

Der er ingen Bevægelighed i Ledelsen, clei• 
e1· Planer for Toa-ene. Formering, og disse 
Planer skal følges indtil, som det heddei·, 
en kompetent Forsamling træffer Beslutning 
om Forandring, eller indtil Togen sidder fast. 
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DOBBELT SKORSTEN PAA DE 

JAPANSKE LOKOMOTIVER 

Ved Verdens-Konferencen vedrørende .Via kin
krntt, der Jornylig blev afholdt i Tokio, Japan, 
holdt �fr . .P . de Gruyter, Direktør ved de Holland. k
Ostindiske Baner, et Ji'oredrag om Forsøg, foretaget 
med et Mallet Lokomotil· fra d n smalsporede Hol
land. k-Ostindiske Ba,ne. Resultaterne af di e For
søg 1·iste, at i de eksisterende Mallet Lokomotiver 
forefaldt et urimeligt pild af Krnft ved Igangsæt
ningen og naar :Farten øgede·, samt at kun en meget 
ringe .Procentdel af pilcledampen var nødvendig til 
l•'remstilling af Trækket. 

Opmærksomheden blev henledt paa en fremlagt 
Tegning af en dobbelt Skol'Sten der særlig var at 
,mbefale til Kedler i smn.l:;porede Lokomotiver, hvis 
11.øjde jo er begrænset. 

Som et Resultat af Konferencen har nu Dr. Asa
klll'a, Chef for de ja,pan.·ke Jernbaners Ingeniør
Bureau, ornrtalt de kej:·erlige Jernbaner til at fore
ta,ge Forsøg med et Lokomofo· af 2 C-O-Typen. for
synet med Dobbelt-Skorsten . 

.Denne Maskine blev bygget i Nagoya Værk le
derne under Opsyn af -ftlelingsingeniør Mr. ayft 
ska, og ovenstaaencle Tegning viser et Snit gennem 
Dobbelt-Skorstenen og Udgangsrørene. 

1 ogle Forsøg er foretaget med Lokomotivet og 
vi er følgende Resultater: 

kg Kul ke- Vand 

·.:: .. : .1 ::::::_ ·--···J._··-··-
. ,-.·-·::,i,-.--�-=,' 

.. · ''f 

Max Vak11m i Aske i Forhold mellem Tryk 
pr. lølJende km pt·. 100 Tons pr. lølJ. km pr. 1000 Ton Røgkamm. Høgkamm. Aske og Kul i Cylinder 
·ar Lokomotiv km af Last af Lokomotiv km af Last mm 3r hn�ujlr kg pCt. kg/cm' 

ormal Skorsten 14.53 2J.8 98.5 
Dobbelt Skorsten 12.50 23.0 8.1 

LOKOMOTIV PAA LANDEVEJEN 

l l�ngland har Transporten fra Fabrik til Ud
skibning sted af smalsporede Lokomotiver, be ternte 
til Kolonieme, altid voldt Vanskeligheder, og ofte ·t 
maatte \.

r

a;,;ki nerne skilles ad, førend de pr. Gods-
1·ogn kunde føres gennem de mange forholdsvis lave 
Tunneller, der er aft almindelige i Nordengland. 

175.0 160 /43.42 2.72 0-29-0.45
161. 15f> 27 9f> :a!.06 0-14-0.22 

Nu har en Lokomotivfabrik i Leeds konstrueret 
en mægtig Landevej maskine, der foreløbig har 
transporteret G Lokomotiver a 53 Tons fra Leeds til 
�{ancbester. Af. tanden fra Fabrik til Havnen er 
ca. 15 danske Mil, og trods det bakkede Terræn ng 
de middelmaadige Veje forløb Transporten uden 

held. Landevejene har endnu Betydning! 

•Påcifik• Type paa Vej til 'udan ad engel�k Landevej.
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SKIBE MED HURTIGTOGSFART 

Det hurtig te Skib i hele Verden er for Tiden 
det italienske Flotilleførerskib •Nicolosa da Ricco•, 
:-;om [laa en Prøvefart den 3. April 1930 opnaaede 
en Hastighed af 4:L,5 Som il i Timen. Da en Sørn il 
er 1852 ·Meter, er de 4:l,5 ømil i Timen lig 77 Ki
lorneter i Timen, hvilket over;-;tiger Grund ha ·tighe
cleri for mange Hurtigtog. Gan. ke vist mafl clor her 
gøres <len Indvending, al man ikke uden videre kan 
sammenligne en med et Krig ·skib over en kortero 
Distance opnaaet Hastighed med et Fragtskib eller 
et Jernbanetog, og dertil kommer, at der til den 
Hastighed gennem Vandet kræves en saa . tor Kraft
udfoldelse, som kun kan tænkes i et Krig 'skib. 

Et Lokomotiv paa 2000 H. K. er i Stand til at 
fremføre et Tog paa 70 V gl. med 77 Kilometers Fart 
i Timen, men til at give det omtalte 20l0 Tons 
sto1·e italienske Skib samme Fart el' det udrustet 
med :Maskiner paa 60 000 H. K. Naar denne Sam
menligning er gjort, saa er det for at bedømme Ha
stigheden i Forhold til et nærliggende kendt Oh
jekt. Jc;,vrigt kan ø- og T,andfartøjer ikke anbrin
g-es _paa . amrne Jævner, særligt a.f den Grund, ut 
Bevægelsesrnod tanden i Vand er meget støne enrl 
i Luft. 

Sammenligner man Skibes Hastighed med hin
anden, ser man, at Bestrrebelserne for større Ha
stigheder er lige . aa tore for Passagerskibe . om 
for Kdg skibe, endskønt hver Sømil i forøget Ha
stighed kun faas ved en overordentlig Stigning i 
Ma1Skinydel en. Nogle spredte Eksempler vil be-

VERDENS STØRSTE z�CYLINDREDE 

DAMPLOKOMOTIV 

Hter er vi i Stand til at meddele om et nyt 
Kæmpelokomotiv, Verdens største, som naturligvis 
er bygget i Amerika. Et Jernbaneselskab Chesa
peake - Ohio-Banen, som bl. a. transporterer Kul 
fra Kulgruberne i We t-Virginia til Udskibnings
havnene paa Eriesøen, har udrangeret nogle uøko 

Verdens slør ·te 2-cylindretle Damplokomoli 1·. 

Cylinderdiameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 mm 
Slaglængde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 mm 
Drivhjulsdiamete1· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 753 mm 
Total Hjulafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.32 m 
Trækkekraft uden Hjælpemaskiner . . . . . . . . . . . /4,1 500 kg 
Trækkekraft med Hjælpemaskiner ............ 118 300 kg 
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Yise det. Det tyske Krigs. kib »Konig«, bygget 19J:3, 
med et Deplacement paa 2 800 Tons (Vægten af 
den Vandmængde, som kibet fortrænger), kundP 
med sine 2 000 H. K. opnaa en Hastighed a{ 20.i'i 
Sømil. Det i , amme Aar byggede Skib »Derfflin
ger« paa 26 000 Tons Deplacement blev· bygget til 
en Fart af � ømil og rnaatte derfor have "\faski
ner paa 90 000 H. K. Ha ·tighedsforøgelsen paa 
7,5 Sømil for det noget mindre kib fordrede alt
saa (i2 000 1:-T. K. mere. Saa. for. ·taar man. at en 
Pan. el'krydse1·. paa 30 000 Ton for at sejle ,!6 So
mil behove1· :?\fa ·kiner paa "180 000 B. K., d. v. ;;_ 
et svømmende Stor-Kraftværk, og at Cunard-Li.
niens unde I' Bygning nu,·ende » l1:-Dages Dam per•. 
en Oceankæmpe paa 75 000 Tons, skal have Maski
ner paa 200 000 H. K., for i 4 Dage at føre SkibPl 
over Atlanterhavet med en Fart af 31 Sømil i Ti
men. 

Det •blaa Baand•, )Ere prisen for den bnrtig
ste Sejlads o,·er Atlanten, har i. mange Aar tilhørt 
Cunard Linien · .Damper • Maurotania•, indtil det 
fo1· et !'ar .-\a,· siden erobrede af »Bremen•. 

;1[ed 70 000 H. K. sejler »Mauretania« 25 Sømil 
i Timen, medens den ty. ke Dampel' »Columbus« af 
omtrent samme Størrelse for at sejle 21 Sømil i 
Timen kan nøje· med 2 000 H. K. For sa.a vidt 
er Forholdet ens mellem Krig - og Pa . agerskibe. 
og til on vL Grad kan man godt sige Jernbane
toget, idet det er de sidste Kilometer (Sømil) i Ha
stigheden, der fordrer saa stor Kraftudfoldelse Ol! 

Kulforbrug. 
Mem,o. 

nomi ke og forholdsvis smaa Lokomotiver i nævnte 
Fart og til Erstatning bestilt 4-8 af disse Kæmper 
paa Lima-Lokomotivfabl'ikken. 

Yed' Lokomotivets Kon truktio11 har man til
stræbt at fremstille et billigt Lokomotiv med den 
størst mulige Trækkekraft.• Da det første kom paa 
Pro,·etur Yiste det sig, at di e Be træbelser var 
lykkedes fuldt ud. Hrnd man strak lægger Mærkr 
til er den ualmindelig stol'e Fyrkasse, der maalt 

Total lldpaavirkningsfladc ................ . 
Ris teflacle . . ........................... . 
Overhedeflade ............................... . 
Damptryk ....................... . 
Lokomotivets Tjoneslevægl ..................... . 
Tenderens Tjenestevægt ....................... . 
Kulbeholdning . ............................... . 
Van cl beholdning 

615 m• 
11,3 ro� 
281 m2 

18,2 al 
257 t 
193 t 

30 t 
89 m3 
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,·ed BundraID.ll1en er 4,15 m lang og 2,75 m bred, 
hvilket giver det næsten utrolige Risteareal af 1 'I .a 
r.n". T Fyrkas en finde :� Stkr. Nichol;;:on-Vand
kamre (Lok. Tid. r. 17 og it 1927), og i For
længelse af Fyrkassen findl's rt 1,676 m langt T<'ol'
brænclingskammer.

Rundkedlen er konisk og har 3 Bælter, hvoraf 
det . tonlte ha;r en Diameter af 2,743 m. Kedlen er 
bygrret af 1 ikkel taal og H.øgkamret af almindelig 
Staalplacle. R11ndkedlens Længde er G.4 m og inde-
1.J.older 59 Stkr. 67 mm Kedelrøl· og 275Stkr. tm 111111 
Kedelrør. l Røgkmmet finde en Overbeder. Man 
har valgt saa store Kecleldirnensioner - navnlig 1r 
Fyrka.-sen - for at holde Forbrændingshastigli(>
den indenfor økonomi. ke Grænser, naar Lokomo
tivet arbejder haardt. Lokomotivet er indrettet med 
mekanisk Fyreappara;t amt en W oi:itbinghon Føde
vandsforvarmer med en Kapacitet af 45 000 Liter
i Timen. Denne er indbygget i Røgkamret. men 
er beskyttet mod Røggassegs Paavirkning. Paa 
Rundkedlen finde en Sandka ·e. der rummer ikke 
mindre end 2 m3 and. med 5 Sandrør paa hver
Side. Under lgangsætningen og paa Stigninger bt>
nytt s nogle l:

l

jælpemaskiner. der er anbragt og
vil·ker paa. flen bagerste Trnck.

c-resc.

BEKYMRINGER 

aar ·Forældre med Horn. som har naaet ueu Alder. 
hvor de skal urlruste� og mlsty1·es til at træde ud i Livet 
raa 8aa pæn en Maacle, som det er muligt, tænker paa. 
at Dagen l'M T-i:onfirmalionen nu nærmei· sig, hø1er man 
ofte: •Jn. liRvdl• vi 111t blot haft c11 Konfirmationsforsik
ring til at dækk • den betydelige dgift mecl«. Dette el' 
.iu ugs;Ja anrlt. thi for maugfoldige Hjem blandt T.iene
�lemænd er rn sn.,iclan Konfirmation jo en Dag. hvortil 
rler ikkr alenr ses hen til med Glæde 111rn ogsan med 
rlyb T-leky11ni11g for. h1·ol'l<'d!:!s rnan nu 8kal kunn skaffP 
nækning for rle slo1•p Omkostninger, der er forbundne 
rlermrd. IJen ns tilmaalte Gage er jo desværre ikke saa
lerles. at 1·i kan holclr Konfirmationsfest urlen 1-1l stifte 
Gælrl. ng r11d1111 mindre ka11 l=tj m. hvori der npvokser 
H0rn, op�pa1·C' noget dertil, men maa være glc1rle endda. 
11aa r lndlæg-t og U<lgi [L blot 11ogcJ1 lunde kan g-a:-i ligr op. 
fJer findes jo nok en Del Sclskn.br1·. som lcgnrr· Kon
l'irmationsforsikringer. nwn naar man vrd, al der for
uden Agenter, der leg11(•r drnne. <'r cl stort Anlnl Meu
nc�ker, der alle ska I lp,·<· de1·a f og tjene• dc1·p;,n. [or
htaar man ogsaa, at en saaclan l•'orsikring- vil være alt 
for dyr. Dette ind.·;ia ogsaa rlc Mænd. rll'r i 1 2 stif
tede »D. S. B. Tjene lemænrl. H0rnefo1·sø1 g-eisesforening,. 
011; i rlen Tid. der e1· gaact siuen, har denne voksel jævnt 
og stille. ligesom den har værel til meget Glæde og Støtte 
for . iur Medlemme1·. Endnu høres dog fra Meclnnsallc 

pørg manl om. hvad det er for en Foi-cning, og hvor
ledes den arbejder. og jeg skal dei·for kort omtale delle. 

I aar et Barn indmeldes i Fo1·cningen efter Daaben. 
og- man regner del Konfirmation til det fyldte H. Aar. 
vil der med en maanedLig Præmie af /4,5 Øre være ind
betalt Kr. 75,60, og dette plus Renter T<r. 16.68 og even� 
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lt1ell Over kucl g-ivP ca. Kr. 05,00. Delle ljeløli kan jo 
flerclohles, eftNson1 rna11 ønske I' at hcla le 0,00, 1.35, L.80. 
2,25 o. s. L pr. Mam1ed. hvilket 111,111 srlv kali vælge 
fril. Hvo,· cil'r P1· flere 1\fotllemmcr paa sa111mc 8lcd. 
,·ælger diss<' l'II Tillid mm1rl til al opkræn' og indsende 
L{.onlingenlet, og- bor et Medlem alene paa C't Sled, bJ1 
Kontiugentul indbetales paa 1 uRtgi 1·okonto. 1Je1· er nalu r
ligvis iug •11 Hisiko forhundel n1cd at v.er• Merlle111 jfl'. 
toveu, h1·oraf rll't frerngaa 1·, at rlel'�o,n 13;in1C.Jt •lur. ,·il 
hele del i11dhC'lallc l{rloh + H.cntC' hlive udbet;i Il l•'a
clereu, og- hviH d<•11111• dor. vil hans E11kc blive H[l11rgt. 0111 
hUIJ 01rnkn Hl rortstctte 111etl lfolalingen indtil Harnet. 
r,;:oufirnnliun. l'lle1· hun lwlle1·e vil ha.ve drl imlbel,illc 
ije'i<1h + Renll' udbetal!. li'ore11i11gen, clPr jo l'r /4-2 Aar 
gammel, har en aar)j/! lnd- og UdlJ'lali11g paa ca. 10000 
Kr., sarul e11 l•'ormue paa c-a. 50 000 Kr., rlrr naturlig
vis Lilhører Jl'[ccllem111crn1•. Alle Kategorier ;1 [ Tjeneste
mænd, saavcl l\.ontoi--, Trafik-. Maski11-, Bane- 80111 S,,_ 
fartspersonale er repræsenlcrede i vor Forening. og del' 
er Tillidsmænd i de fl •1;ll' større H1·1•1· ov1•r l1elc La11-
clet. T-lclr l<'oreningen,; Virkscnnl11·tl gaar ud !HIH HI gav11c 
sine J\

f 

·rl il•mmer, og Aclmini�I rntionsudgiftemc er sna 
snwa, al uer i H.eglc11 ved Oµgørelscr11c vil fre111lrn11111lt' 
et Overskutl. dpr ogsaa Libkl-ives disse. i) •t kun d<•rfor 
absolnl anbdalcs a•n·cl • i\1Ieda11. all,• n1etl Dorn al tænkt• 
over rlell1·, inclt'11 clc legnl'r 11oge11 ancl n l·'t,rsikriug. 
Loni til�codes, og l•'ore,;p01·g-slcr hl'sva1·es gerJI(• ucll'11 
Forbillden rle v\'rl l lcJ1 Vl•11rlelsc Lil l·'cmna nden, l 1o 1-1 nr I•'. 
E. l<'ertlinaudH<'ll. J Jo,;l VrII, København H, eller Lil un
dertegnede Ka�be1·e1·. 

Pak111e ler C. D. Ghri8lt'!tSr'lt, 
Ftclsingøl'. 

l8. Februar. Ved Ombord ætningen af Sovevogue 
i Fredericia i Toget fra E bjerg til København Jat
ten til Lonlag ·kete det Uheld, at der ikke blev brem
,;et ticUigt nok op, hvorfor Vognene tørnede mod Fær
gens Stoppebom, der heldigvis boldt, saa der . kete 
ikke andet end materiel Skade. 

Der er indledet en Undersøgel ·e for wt faa kon
sta.teret, hvor Skylden for Uheldet ligger. 

Gud ved, om ikke den under Stensballe afskaf
fede Tomandsbetjening af Rangerlokomotiverne kun
de have forhi111dret del Uh0ld. Denne Gang skete d(•r 
inlet. men 

* 

2. Mart1,. Da Toget, der i Aftes skulde komme til
Tønder Kl. 21,30, naaede Døstrup Station, afspo
redes Motorvognen i Sporskiftet. Der skete kun
materiel Skade. og den var ubetydelig. Det eneste.
Passagererne mærkede, var et Ryk gennem Toget.
der et Øjeblik efter stod helt stille. De rejsende blev
en Del forsinket. Der blev i Hast rekvireret Hjæl-

.., 
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petog fra P<1dborg, der .·traks gik i. Gang med at 
løfte den afsporede Motorvogn op paa Skinnerne 
igen. 

,\ar age11 til Uheldet ,. endnu ikke fuldt opkla
ret, men 1m111 mene1·, at Spon:;kiftet' ikke har Jun-
ge.ret tilfreds.·tillende. J.•'ærdselen opretholdes ved, 
at Togene Nord og yd fra holdt ,·ed hver sin 
!<:ude af Stationen og optog de rejsende. 

I det hele to1get har Døstrup Station haft et l'ar 
Tycho Brahe D,1ge. I Lørdags strejkede ?lfotorvog
nen foran :Motortoget, hvilket havde til Følge, c1 t
der op tod en Del Forsinkelse. der lrovedsageligl 
gik url over Skoleeleverne. 

* 

JJer [a11rl t i il id dags et Togsammenstød lf'cl paa 
lllaribo St.åtion. Et Lokomotiv. der holdt paa et 
Sidesl)Ol', fik afkørl den ene Cylinder, fordi Lo
komotivet ikke holdt porfrit. Begge Lokomotivfn
rere va,r 11den Skyld i ti •t pas;.;erode. 

* 

4. ilforls. Der fa11dt i llforges rn<l Vigerslev en TCJg-
" r sporing St0d, som forvold to nogle Ji'orsi n kel ser i
Løbet af M:orgentimerne. Alt er dog forla:mgst gen
oprettet. Det rnr et stort Godstog, der aJgik Jra
København Kl. c3,08, der afsporedes ved at kore ind
paa Sandsporet. Paa Grund af Sne og Is var del
ikke muligt at faa Toget standset, inden det naae
de Sa odsporet, trods Anvendelsen a,f Sand m. m.

* 

Ved Vindblæs Station, i Nærheden af Løgstør, 
rnr der nc.er hændt en Ulykke, idet et Automobil 
rned �lærk Fm-t kørte ind paa Over,skæringen paa 
Stationen. Lokomotivføreren log Bremsen haarclt 
paa, hYilkot Chaufføren ogsaa gjorde, med det Ho
sultat. at Bilen snurrede rundt og kørte ned ad 
Skraa11ingon, uden at den uheldige Bilist kom no
get til. 

* 

,;. Mori,;. l'aa Rønne H. er der i Gaar Efm. skel 
et Toguheld. ved hvilket der dog heldigvi. kun an
rettedes materiel Skade. 

Godstoget fra Neksø kom som Følge af et for
kert Spor. ki[le ind paa et Spor, hvor der stod en 
Tog:,;tamme af Godsvogne. 

Før Lokomolidøreren kunde faa sla11d;;et sin 
llf,1skino, var denne med ret ,;tor Kraft lørnrt imod 
de lroldondo Vogne. Der skete ingen Afsporing, men 
l'lere af Godsvognene led ved Kollisionen nogen ma
teriel Skade, mens derimod Lokomotivet slap l'ra 
Sammenstødet uden Men. 

Som Følge af Uheldet forsinkedes Eftermiddags
toget 1,J 5 til "eksø, der .-kulde bruge LokornotiYOt 
fra det ankommende Godstog, en god halv Times 
Ticl. 

9. M.arls. Haderslev Amtsbaner har i Aftes været
ude for et alvorligt Uheld. I Nærheden af Kast
vraa gik der Ild i en af de store Motorvogne, som
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paa nær tellet neclbra:'11dte til Grunden. Moto1·
vognen var paa Vej ud til Ørsted, lwor en anden 
Motorvogn ad. fast i Sneen. Vod Ka.-lvraa vilde 
Vognen forcere en Snedrive, herunder gik der Ild 
i Carbun1toren. og inden man fra Per.-onalets Sick 
k1uule gribe ind, lmvdr I lc'len sa,l ,·olcl. oml fat 
Vognens Træværk. at der intet var al 11rl.reltc. 

//. ilforl1:<. • Berl. Tid. « :.;kriver: Allel'0de da Lon
Hingsl'orslaget var til 1. Behandling i Folketinget. 
rnr den Anbefaling, ·om Socialdemokraterne gav 
det Forlig, de selv havde underskrevet, meget for
beholden. 'F'inan;;mini8ter Bramsna's udtalte, at hvis 
han skulde have udarbejd t Forslaget, vilde det h;ivr 
faaet en helt anden Karakter. Da man :,;purglo. 
h ,·il kcn Stilling Ministeren da havde tænkt sig al 
indtarre, sral'0clo han, at der ikke skulde brugp:,; fler(• 
Pr11ge, men /i'ordf'linue11 bnrde vrl'l.'e en anden. 

Nu har SocialdemokraJ rne i et Underudvali.: 
l'rem;:;at »Forslag til Ovenrejelse vPchore11de even
t11rlle Ændringer«. Dette Udtryk skal forstaas aa
ledes. at der ikke er Tale um Ændring ·forsla,�, men 
om en Skitse! Den gaar ud paa, al der skal tages 
fra :I 50 til 800 Kr. fra al le SI utlønninger over 660/l 
Kroner, og at Pengene (ialt en lille halv :llfillion) 
skal flyttes til de lavestlønnede. 

Fra socialdemokrati ·k Side hævder man, at For
maalet er blot at sondere Stemningen. Hvis do 
øvrige Partier ikke akcepterer Ændringerne, vil man 
antagelig falde tilbage paa Forligs-For. laget. 

Der næres ikke Tvivl om, at den socialdemokra
ti. ke Føler har taktiske Formaal, idet den skal øge 
a.t dæmpe Misfornøjelsen bos Sølvsnorene. Men don
Slag. Manøvrer bC'tyder naturligvis en l! are for For
.faget som JJelhed, og inden for 'J'jenestemandskrerl
. e er der megen Æng tel. e for, at Forliget vil blive
srrængt.

Lønning. 1tdvalget begynrlle et Plenarmøde -Kl. 2, 
og her· ventedes det, at baade Konservative og Ven
tre vil afvise det socialdemokratiske ,Forslag til 

Ovon·ejelser«. 

JUBILÆUM 

Den I. April kan de i del [ølgende IH!l \·11tc l,ukomofiv

furere fejre 25-Aal','dagen rol' deres Ansællelsc 80m Loko

moti vrnænd: J. P. Søren ·en, vanemosegaanlsvej 20, V. 

Andrea.sen, Sd i: Bouleval'<l 129, 3., N. Søren.·en, Strincl

ber·gsvej 4./4-, og P. H. Kol,l, Esbem Snal'e gade 22, 3., alle 

paa Gb. 

De er alle '� bl'illiante g gode Kammel'a.ter, og den 

ene kan ikke f1·embæves for den anden. 

f' 
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/. P. Sørensen . 

. I. I'. 'øren�e11 er af N<1lure11 ,lille og rolig. bar al lid 
pas5e.l sin Gerning paa e11 saadan Maatlo. itt man gerne 
nævner ham, en Mand, hvorom man kan �ige: Den Mand 
Pr Guld værdi Ja., Søreni::en hylder ganske sikkert Pi-in
eippet: •Tale er Sølv, men T1Lvshed er Guld• 

V, Andreasen. 

A.Ddreasen e1· en over hele Landet inclcnfo,· Lokomo
liv,nandsst.anden kendt Mand, han har i Afdelingen be
klædt flere TiUidshverv og er kenrlt for drn Aabenhed, 
hvormed han forfægter sine - man kan vist godt sige -
idealistiske Standpunkter, har ogsaa vist ved given Lej
lighed, at der i ham banker el varmtfølende Hjerte for 
han Medmennesker. Er der en eller anden, der sk,d 
have gjot·l en Tjeneste, gaar han alcll'ig fo1·r;æves Lil An
dreasen. 

N. Sørensen. 

orenst·n har og ·aa indenfor Afdeling l gjorl god 
J?yJdest som Bestyrelsesmedlem, har som Sekret.ær saavel 
i Afdelingen som i Bestyrelsen gjort et stort Arbejde, og 
har forstaaet at affalle alt i en kort, klar og lydelig 
Form. Han har været Afdelingsformanden en 11dmærkel 
Støtte. 

Som mange Aars Ordensmand paa Opholdsstuerne bør 
Sørensen ogsaa n�vne . Et Eksempel paa, hvilken Respekt 
han paa dette Omraade forstaar at skabe, kan bedst illu-

streres ved, at man verfor en mindre proper Kollega 
knn lwhon'r at komme 111rd en B mærknin� om al ville 
sladre Lil Sore,rnen. Syndei·en skal da nok i c.le flest(' 
Til[ælrle ,·ctl<- Rin Forseel. e. 

l'. H. Kohl. 

I'. H. Kohl er og�aa en Mand, vi alle kan .;e op til, 
l'll Mand med et aldrig svigtende Humør. og som aldrig 
gaar af VC'jen for en Spøg: at Jyden sidder ham i J-llodPl. 
�er man bedst deraf, at han altid er rede til at træde 
hjælpe11de til. hvis der mangler en Mand verl clet grønne 
Ho1·cl. 

Kohl er en nobel Mand saavel i som uden for Tje
nesten., som Standen er stolt af at ktmne tælle som e11 
af sine. 

For alle fire Jubilarer gælder del, at Lokomoliv(ører
nes Velfærd ligger dem . lærkt paa Sinde. og hver pa,1. 
sin Maade virker de for at højne Standen. Som Lokomo
tivførere er cle alle lro og meget pligtopfyldende, og det 
er A (delingen en Glæde og Stolthed at nævne diRse fire 
. tærkt interosserede OrganisalionsmeclJemmer og onske for 
dem alle, at cle endnu i mange maa kunne virke i deres 
anstrengende og opslidende Gerning Lil Glæde for dem 
selv og Lil Gavn for Standen og den Etal, vi ved, de sæt
ter saa højt. 
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Afdelingen brmger jer alle gennem disse J,injer rlo 
hedste Ønsker for Fremtiden, at I maa bevare et godt 
Helbred, saaledes I endnu i mange Aar maa kunne føre 
Togene over Banen, og tidligere Held ogsaa maa følge 
jer i Fremtiden. 

Ard ling 1 ønsker jer hjertelig til Lykke paa MiIHle
dag-en, . om 1-.ikkert vil give jer alle mange Beviser p,ta 
den Agtelse, jores Kolleger nærer for ie1·. A--!7 1. 

E. Aa. Steen. 

E Aa. SteP1t, Jylla11ds AJie 8, Thisted. teen begyndte 
paa Aarhus Værk1,ted sum Lærling den 7. Juni 1898, bau 
ansalles d. 1. April 1906 som Lokomotivfyrbøder i Thi
sted og forfremmedes rl. l. April 1.918 Lil Lokomotivføret· 
rnmme Sted. 

I' 
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.Jubilaren bar i mange Aar hafl Sæde i Afdelingsbe
styrelsen i Thisted, hvor ban har lagt et udmærket Ar
hcjrle. Han er en pligtop[ylclencle Lokomotivfører og en 
god og tjenstvillig Kollega. Steen har stor Interes e for 
Tegning og Musik, ligesom hans smaa mor omme Sang 
1·pcJ Thisted Afd. Fe tligheder '" velk ndte. 

Yi bringer ham en Tak fo1· de svundn 
trlig til Lykke pa11 F'estdagen. 

V. K. Jensen. 

ar og hjer
L. p J. 

V. K. Jensen, Skovvej 75, Korsor. Han blev a,,rnt som
Lokomotivfyrbøder i København 1. April 1906 til :LOU 
og i Næstved til 1918, da Jensen blev forfremmet Lil 
Lokomotivfører og forflyltet til Korsør, hvor Jubilaren 
har værel siden. 

Jensen er en støt og rolig samt en pligtopfyldende 
Lokomotivmand, der paa en udmærket Ma.ade forretter 
sin Tjeneste og ee et godt Medlem af D. L. F. 

Kor ør Lokof. Afdl. bringer herved Jubilaren sin 
hjerteligste Lykønskning paa Højtidsdagen med en Tak 
ro,· godt Kammeratskab for de svundne Aar og 1110d 
Øn ke om Held og Lykke i Feemliden. .d. G.

K. I. Christensen, Dyrehovedgaards Alle 21, Korsør.
Han blev ansat som Lokomotivfyrbøder i Roskilde l. April 
L906, og der var Chri ·tensen, til han blev fol'frenunet til 
Lokomotivfører 1. April 1918 og blev forflyttet Lil Korsør, 
hvor J u.bilaren har været siden. 

Christensen er en støt og rolig· samt en pligtopfyldende 
Lokomotivmand, der ogsaa paa en udmærket Maade for
retter sin Tjeneste og er et godl Medlem af D. L. F. 

Korsør Lokof. Afdl. bringer herved Jubilaren sin hjer
teligste Lykønskning paa Højtidsdagen med Tak for godt 
Kammerat kab for de svw1dne Aar og med Ønske om 
Held og Lykke i Fremtiden. A. 0.

K. S. P. Jørgensen, Knudsgade 2, Esbjerg. Jubilaren 
er uclgaa l fra yborg Værksled, blev i 1906 ansat som 

Lokomolivfyrbødc•r i �:;sbjerg, forfremmedes 1918 til Loko
motivfører med StHtion samme Sted. Jubilaren kan altsaa 
sH rnme Dag fejre 25-Aarsdagen som Borger i F.sbjerg. 

Jørgensen er en dygtig og samvittighed. fuld Lokomo
Livføre·r, en nobel og tjenslvillig Kollega, som a!lid lw" 
t vaagent Øje med, hvad der foregaar saavel i Byen 

som indenfor Organisationen, altid parat til at udføre et 
Al'bejde for Afdelingen og aldrig bange for et Greb i 
Baglommen, naar Organisationen kalder. 

E"bjerg Lokoførerafdeling bringer Jubilaren de bed
ste Ønsker med Tak for godt Samarbejde gennem Aarene 
H •Id og Lykke med 'f<'remtiden. P. R.

c.: v.:c. J. Petersen, 1'yborg.'. 

G. V. C. J. Petersen, Aarijleifsgade 12, yborg, 
begyndte som Læ1·Jing ved Ma kinværksledet i Nyborg, 
var en Tid udenfor Statsbanernes Tjeneste, hvorefter 
Petersen igen an alles som Lokomotivfyrbøder-Aspirant 
og udnævntes til Lokomotivfyrbøder 1. April 1906, 
udnævntes til Lokomotivfører 1. April 1!Jl8 med Station 
i Brande, hvorefter han igen blev forflytlet Lil Ng., hvor 
Petersen nu har slaaet sig til Ro. Petersen har ved sit 
gode Humør og ligefremme Væsen skaffet sig mange Ven
ner, hvor han har været er der ikke andet end gode Min
der al erindre, delle vil ogsaa nok give ig Udtryk vaa 
hans Festdag. 
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l?ynske Afdelinger for Lokomotivmænd bringer ham 
vor hjerteligste Lykønskning paa Højtidsdagen med Ønsket 
om, at de Aar, han bar tilbage, maa gaa med godt Hu
n10r og et godt Helbred, som de første 25 Aar er svundet. 

Som Organisationsmand takker vi dig, du har slaael 
som et godt Medlem af vor Organisation i alle de Aar, 
du har været Lokomotivmand, og har i den Tid fulgt Ar
bejdet i det stille, hvorfor du bedes modtage Organisatio
neus hjel'teligste L11kon. kning paa Højtid&dagen. 

M. P. C. A.

J. H. K. Lar.,en. 

J. K. fl. Larsen, Eget Bo 8, Roskilde. Larsen blev au
sal som Haandvierke1· i København d u 27. All){USt 11)05 

•
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og sorn Lokomotivfyrboder paa Gb. den 1. April 1906. 
l�fter Ansøgning kom Larsen til Ro. den 1. Oktober 190
og vat· her i 7 Aa1· til 1. April 191n. Rejsen gik d:i til Gb .. 
hl"or i_;'oi-frommelsen til l-'oror fandt Stod den t. April 
l�l"l8; mon La1·sc11. kunde ikke glemme Roskilclo , nnjag-Lig 
Aarc-t ofle1· For[rommelsen var Larsen efter A11s0gni11g i 
lloskildC' igen og hnr siden d11 slaael sig til Ho hc1·.

lfenn' Lm·. en er godt koncil blandt Kolleger pua S.irnl
lancl med sit stille og bramfri Væsen vinder lrnn sig kun 
Venner, og al han hat· mango ar rlisse. ,·il han sikk ri 
f.ia 13evis for pa11. Minrl<'cla(l"en.

Hoskilde Afd. fojor til sin Lykøn. kning- Haal··el. om
l'ndnu i m11.nge Aar al have clig som aktiv Medlem. 

I'. A . .J. 

R. N. Rasmussen. 

Il. N. Rasmu.,srn, 'l'røjbo1·gvej ;!(i, 2., Aa rl111 .. Hasmu ·
s,m er ansat paa A:11"l1us Ccntralv,orhtecl den I. Oktober 
IH05, hvorfr:1 han an. alle. som Loko111otivfyrhødo1· don 
lste Ap1·il l!J0(i paa A1·. H. 13lov forflylloL Lil Ar. Ø. sam
me Dng Aarct efter. For[romrnodo til Lokomotivforer rlc-n 
I. April 1918 mod Station i Brando, men forflyltorles til
hage til Aa rbu. sn mrne Aar den ·1. Seplembet·.

Hasmnsson, der dot me I.C' af sin Tid hal.' opholdt sig 
paa .\r. Ø., ·har nu af Hclb1·cclshunsyn valgt at rang-orc
og saalcdc· forer en 111cro rolig Tilværnlse, er i alle Hcn
scend01· 011 pligtopfyldonrle Lokomotivmnnd, en gorl og iu
lorcsseret Organi. ationsrna.nd, en god Karnmera.t, hvem 
Afdelingen he1· og sikkert a Ile, som kender ham. ønAkcr 
hjertelig Lil Lykke [)fla ,l 11bilæurnsrl11gen og haabor, al han 
P11dnu i mange Aar man heva.rc drt rolige og lune H11-
11101·, dci· altid hilr sairp1·ægct han.- Væsen. 

Held og Lykke i t,'1•c-111ticlen. 
-(). 

1'.:ndvirlerc har folgende Lokomotivførere den l Ap1·il 
1•11•1·<'t ansat 25 Aar: 

8. 1/muwn., Østerbro, St. Billcsgadl' I. :l. Kjøbenh11vn.
A. S . .Jorg<'IIS<'n, fasanvej IH, l•'redoricia.
K. /Jl'lersen, P. Gyrlc-�voj, l�sbje1·g.
C. A. Cl1risteu;;rn, Jeppe Aakjæ1·R Alle, 1•:shjorg. 
C. F. 1J. F',•tcl, Vc-stc1·aa 22, �-. Aalborg. 

idstnwv1110 fr11hcclc1· sig c-nhror Opmæ1·k,nnl11ccl.

Endelig kan tilfr1jo., al pen.-. Lokomotivfornr K. A.

Swulbera, Gustav Ba.ngsgade 17, København V, kunde 
have fejret Jubilæum, men grundet pua el Nervochock, 
paadrnget ved en i sin Tid foretaget modig Handling for 
al afværge en Ulykke ved Skive, har ban maat.tel_ tage 
sin Afsked. For sin kække Dåad ble\d S. Dannebrogsmand. 

DØDSFALD. 

A. J. H,1nse11. 

l•'l"Orl1,g dC'n 27. Jan ua1· a fg-ik Loko111uli vfø1·01· Anion 
./oochim 11rmsrn, Helsingor, vccl Doclon i l'll AldC'I" ar 
k1111pl. 60 Aa.r C'ftC'I" � Maa11c-drrs slræogt ygolojc. 

\101· Organisation har i Hansen n1istoL ol af .. i11c mosl 
trof11ste MerllcnllnC'l" og indenfor vore Hmkkl'r her ,·il vi 
la•ngo savnc- en god og hjmlpso1n 1-;ollcga. 

P1rn mange i\faador var vor afclodo 1-i:ollC'ga en stærkt 
lil'nyttol Mand. han har saaled s gentagne Gan!-(O værN 
valgt til vor Af1lolingsfonnand, og i Period n 1909-"101:! 
var Hansen Medlem af Helsingm· Hyraacl, ligesom lulll 
rnr Medstifter af Helsing0t· Brugsforening. 

l1og1·avolscn fandt. Stell fra Hcnsingor :Kirkegaard. 
l(apel Onsdag den 1�. Marts nnder megen stor D •ltagelso. 
langt ud over hvad Kapellet kunde rnmme. Vod Kislen 
paracle1·ede Socialclemoha.ti k Poreaingti, Dansk J"ornhane
forbunds og Remisoarhejdornos Faner, do�nden �',111or [rn 
de københavnske Afdelinger, Roskilde Afdeling og llel
singoJ" Afdeling. ligesom et meget storl Anlal Krans l"id
nrdodc 0111, i hl"or hoj Grad Hansen vae afholdt. 

Frnrl mod hans Minde. 
V. 

TAK 

Min og mine Børns hjerteligste Tak for al udvist Del
la.gclse ved vor kæl'C' Mand og Fader ·Lokomolivføl'cr A. 
.Joachim Han. eus Hogra1·elsc. Tak til Foreuingorno, del' 
rlelfog med Faner, og Tak fo1· rle smukke Kran. c. 

ffolsingor, i �forts l!)BI. 
fdn Tlrmsen og Born. 

INDSAMLINGEN 

til fhv. LokomoliviyrbødoJ" M. 1\l[ikkelsen, Aarhu .. 
r nrlsaml ingen til vol' pensionore,lc Kollega , ri, v. Lo

komotivf)' l'hodcr M. Nl"ikkolscn, Aarhus, inclhraglo folgon
de Bel0h: 
Afd. 2. Kobenhavn Gb . .................. K1·. 276. 00 

6. Eobenlrnvn Ø. . . . . . . . . . • . . .. . . . . . 36. 00
8. Helsing-111" . ..................... . 

• JO. Roskilde ........................ . 
• 12. Gerlser ......................... . 
• Ue. Kalundborg ..................... . 
• 16. Slagelse ................... , .. 

81. 00
:-l . 00 
/4-2. 0
66. 00
75. 00 

At ovedure. . . . Kr. 564. 00 

. . 

s 

• 
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Afd. 1 . Korsøl' 
• 20. Nyborg

Overført .... Kr. 564. 00 
54. 00
90. 00

• 22. :Fredericia . ..................... . 
• 24. Esbjerg ........................ . 
• 26. Thislecl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •· 
• 28. Struer ......................... . 
• 30. Viborg ......................... . 

32. Fl'ederikshavn . ................. . 
• 34. Aalborg . ....................... . 
• 36. Randers ........................ . 
• 38. Aarhus . ....................... . 
• 4-0. Skanderborg .................... . 
• 42. Padborg ........................ . 
• · 44. Brande ......................... . 
• 4-6. Langaa . ....................... . 
• 48. Masnedsund .. � ................. . 
• 50. Sønderborg ..................... . 
• 52. Tønder ......................... . 
• 54. Herning ................. . 

90. 00
117. 00
25. 00
99. 00
62. 00
45. 00
54. 00
20. 00

555. 00
19. 00

143. 00
38. 00
29. 00
14. 00
45. 00
88. 00
22. 00

lait Kr. 2 173. 00 

Paa Kredsbestyrelsens Vegne bedet' jeg alle, som har 
været mod virkende til ovenslaaende smukke Resultat, 
modtage vor hjerteligste Tak. En særlig Tak bringes de 
Herrer Lokomotivførere og Motorførere, som har vist Sa
gen deres Interesse. 

Del er vort Haab, at den Kammeratskabsfølelse, som 
her er udvist, maa hjælpe vor Kammerat over den første 
svære Tid, . om vil melde sig nu, da Sygdom bar slaaet 
ham ud af hans Erhverv. P. K. V. 

Kai Svendsen. 

,_;;·�_.::····•·"· . 

;";': 

De spanske Jernbanemænd 
kræver Lønforhøjelser. Den 2. December f. A. indsend

te Jernbaneforbundet til alle Jernbaneselskaber Krav om 
en Minimalløn paa 8 Pesetas pr. Dag for Arbejdere samt 
3000 I esetas om Aarel for Tjenestemænd og umiddelbar 
Forliøjel. e af de nuværende Lønninget· med 4 Peseta pr. 
Dag resp. lfiOO Pesetas pr. Aar. 

Under Angivelse af, at de befandt ig i en pinlig øko
nomisk Stilling fo1·elagde Selskaberne Sagen for den da
værende Regering Berenguer, der overgav Spørgsmaalet 
til Prøvelse af en Kommission, bestaaende af 2 Repræ
sentanter for Selskaberne og 2 fra Jernbaneforbundet 
samt en af Regeringen udnævnt Formand. Kommissionen 
kunde ikke enes. Parterne afgav hver sin Udtalelse. Mi
nisteren lagde begge Udtalelser til Side og foreslog selv, 
at alle Lønninger under 6000 Pesetas pr. Aar skulde 
forhøjes med 1,50 Pesetas pr. Dag. Daglønnen for Lær
linge skulde forhøjes med 0,50 Pesetas. 

Forbundet besluttede at udtale sin Utilfredshed med 
de tilbudte Lønforhøjelser, men afviste ikke Forslaget, 
som man ansaa for et godt Grundlag. 

Endskønt Regeringen allerede havde godkendt Mini
sterens Forslag, var Forordningen endnu ikke underskre-

vel af Kongen. da Regeringen Beronguor faldt. Man 
maatte aa afvente Dannelsen af en ny Regering. Den 
nye Regering viste sig snart at være en monarkistisk Koa
lition. Ministeren f. off. Arb. opretholdt ganske vist For
bindelsen med Jernbaneforbundet, men samtidig enedes 
lian med Jernbaneselskabet om et andet Forslag, efter 
hvilket Lonuingel.' undel.' 6 Pesetas pr. Dag skulde for
højes med 0,50 Pesetas og Minimallønnen fastsattes til 
5 Pesetas pr. Dag. Lønforhøjelse skal ikke finde Sted til 
Lønninger, der er højere end 6 Pe etas pr. Dag. 
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Det siger sig selv, at den nye Regerings Afvigelse fra 
den foregaaende Regerings Forslag foraarsagede stor Uro 
blandt Jernbanemændene. En spontan Aktion var meget 
nær ved at udbryde, men en saadan vilde under de nu
værende Omstændigheder blive ødelæggende saavel for 
Personalet som for Organisationen. Forbundet blev imid
lertid Herre over Situationen. Paa et Massemode, der 
afholdtes i Madrid den 27. i f. M. kom en saadan Stem
ning til Udtryk, at Regeringen saa sig tvungen til paany 
at prøve hele Sagen. Den har nu indkaldt det højeste 
Jornbaneraad til Sammentræde den 10. Marts til Prø
velse af Trafikens og Jernbanernes økonomiske Forhold. 

Man maa nu afvente Resultatet af disse Forhandlin
ger. Det er imidlertid tydeligt, at kun store Imødekommel
se1· kan bringe Ro i Sindene og forebygge en Konflikt. 

I. T. F.

De tyske Statsbaners Fremgang. 
Da de tyske Smaastaters Jernbaner i 1920 blev sam

lede i ,De tyske Rigsbaner,, bestod Lokomotivmaleriellet 
af ikke mindre end 210 mere eller mindre forskellige 
Typer, nogle byggede umiddelbart før eller under Krigen, 
og altsaa ret tidssvarende, men de fleste ganske forældede 
tidsspildende og kulslugende. Efterhaanden er de fleste af 
disse Lokomotiver nu erstattede af faa, men effektive Ty
per, der har simplificeret Administration og Betjening be
tydeligt, og i det hele taget bragt de ty ke Rigsbaner op 
til deres nuværende lHtje Standard. Forsøg paa yderligere 
at forbedre Lokomotivmaterialet er stadig i Gang, baade 
med Højtryksmaskiner, pulveriseret Kul, Turbiner etc. etc. 

Automatisk Oplysning. 
I engelske Tog er forsøgsvis installeret Belysnings

anlæg, der tænder og slukker automatisk, naar Toget kø
rer ind gennem Tunneler, under Broer og Stationsover
bygninger, eller naar Dagslyset i det hele taget bliver for 
svagt til Læsning. Systemet, der baade gælder for Loko
motiver og Wagoner, er analogt med Thermostaten, der 
regulerer Togets Opvarmning. Ikke mindst paa Grund af 
de mange Tunneler, der findes overalt i de bjergrige Dele 
af England, har den automatiske Belysning vakt Tilfreds
hed hos Betjeningen saavelsom bos Passagerer. 

Det ,noderne Eksprestogslokomotiv. 
For at kunne følge med i den enorme trafikale Ud

vikling er det nødvendigt for de førende evropæiske Jern
baneselskaber bestandigt at øge Eksprestogenes Hastighed 
og Vægt. 

Efter indgaaende Forsøg, foretaget med Lokomotiver 
af ,Pacifik« Typen, har disse nu, efter at Indførelsen af 
Staalvagoner er blevet almindelig, vist sig ingenlunde at 
være tilstrækkelig kraftige. 

Nutidens Eksprestog trækker almindeligvis ca. 500 
Tons, men det kan forudses, at denne Vægt snart vil blive 

...... .,. 
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betydeligt forøget. I Frankrig og Østrig et' den tilladte 
Vægt pr. Aksel i de fleste Tilfælde kun 19 Tons, hvorfor 
det har været nødvendigt at øge Antallet af nrivak. -
ler. I Belgien er den tilladte Akselvægt 23 Tons, i Tysk
land og Italien 21. Formodentlig vil de store fr1tn. ke Lo
komotiver og de østrigske 1 D 2 Type Lokomotiver være 
for Jette, naar Togets Vægt øges til 7-800 Ton . Denne 
enorme Vægt skal jo trækkes indtil 100 km Timen, hvilket 
vil kræve uhyre Maskiner i Særdeleshed paa Linier med 
stærk Stigning, der er saa almindelige i Mellemeuropa. 

Disse Lokomotiver maa for al kunne kore de lange 
Strækninger, medføre ca. 36 000 Liter Vand og 10 Tons 
Kul; Tenderens Vægt er 84 Tons. 

LANTERNENS STIFTELSESFEST 

Lanternens Lys var aller tændt Lørdag den 28. Fe
bruar 1931 for al fejre 10-Aarsdagen for Lanternen. 
Festen begyndte med, at Formanden Tho1·kild Olsen bød 
Velkommen. Efter Formandens Velkommen blev der 
fremsagt et Prolog af Carl Christensen. 

Formanden for Lanternen holdt derpaa ved Bordet 
Fødselsdagstalen og gav i korte Træk Lanternens Histo
rie. Efter Talen blev Sangen: •En Hyldest til Lanternen« 
afsunget. Nu var Stemningen begyndt at blive god. Ta
len for Damerne blev holdt af Lokofører J. Boysen, og 
det maa siges, at den gjorde vældig Lykke. Damernes 
Sang afsynges.- Forskellige Talere fik Ordet, blandt andre 
Lokofører Th. Christensen, der talte for Lanternen. Kreds
formanden J. Knudsen lalle for D. L. F., Lokof. Th. 
Christensen udbragte el Leve D. L. F. Lokofyrb. L Knud
sen talte for de gamle Bestyrelsesmedlemmer. De indløbne 
Telegrammer, som alle udtalte de bedste Ønsker for Lan
ternen' blev nu læst op. Fru Johannes Knudsen holdt en 
morsom lille Tale for Mændene og udbragte el Leve. -
Lokof. Kroner ønskede Lanternen til Lykke, kunde ønske, 
al Damerne ogsaa blev Medlemmer af Lanternen og ud
bragte et Leve for Formanden Th. Olsen. Medlemmer 
med Damer begav sig ned i de nederste Lokaler, hvor 
Kaffen serveredes. Her holdtes nu mange Taler. Saa log 
Dansen sin Begyndelse til Hr. Musikdirektør Cederstrands 
forstærkede Jazz-Orkester, som havde spillet under den 
upaaklagelige Middag. Dansen blev ved til langt ind i 
de smaa Klokketimer. Stemningen val' intet Øjeblik i det 
lille Spjæld. Jeg maa nok sige, al Lanternen lyste lige 
kraftig i begge Ender af Salen. Med Hensyn til Afløs
ningen til denne sent glemte Fest havde Lanternen mødt 
den smdvanlige Venlighed, alle havde faaet fri, for hvilket 
Lanternen lyste med dobbelt Væge. Ejnar.

FESTREFERATER 

I Anledning af de forskellige Fe. treferater, •Dansk 
Lokomotiv Tidende« stadig indeholder, bedes nedenstaa
ende lille Hjertesuk optaget. 

Organisationens Medlemmer bedes erindre, at •Dansk 
Lokomotiv Tidende« ikke er noget Børneblad, men el 
Fagblacl med oplysende og belærende Fag- og Forenings 
stof. Dersom Forfatterne af de naive Fe. lreferaler vilde 
tænke lidt derpaa og samtidigt erindre, at det er uden 
Interesse for Bladets Læse1·e, om et Barn paa en Jule-

trrcs(f'sl i. el eller andet Depot faar 2 Stk. Wienerbrød 
og 3 Stk. Sukker til sin Kaffe, eller en Hr. Peter en op
lraadte og gjorde stormende Lykke som Klovn. 

Disse Referater minder meget om de færdig trikkede 
Sange, der kan købes til alle Festligheder og er ligesaa 
aandsforladte som disse. 

Dersom de lokale Fester ønskes omtalt, foreslaas Re
fera tel lrykt som Sæ1·tryk og alene omdelt til Deltagerne. 

Niels Sørensen. 

SYGEKASSEN 

Foranlediget af gentagne l�orespørgsler, meddeles, at 
Lægeskifte kun kan finde Sted 1. April, og at Anmodning 
derom maa være Sygekas. en i Hænde senest 15. April. 

Samtidig gøres de Medlemmer, . om /1ar anmeldt Pri

vallæge, opmærksom paa, al Regningen fra Privatlægen 
skal ind endes til Sygekassen i April Maaned, senere ind
komne Hegninger vil ikke blive honoreret af Sygekassen. 

Frode Nielsen. 

Lokomotivførerkredsen. 

Sl,x111clerborg. Formandens Navn og Adresse rettes til: 
P. Haugsted, Villa •Lien«, Egholmsvej.

Kassererens Navn og Adresse rettes til: H. Lind, Bak
kely, T<orsvej. 

Lohomolivfyrbøderkreclsen. 
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Aalcs/rup. Repræsentantens Navn og Adresse rettes 
til: L. J. Anthonsen, Vestergade. 

Skanderborg. Kassereren Navn og Adresse rettes til: 
E. Jørgensen, Kirkevej.

Overført fra D. S. & M. F. til D. L. F. 

Den 1. Februar 1931: 
Lokfb. C. B. Jensen, Glyngøre. 

Død fald. 

Lokomotivfører A. J. Hansen, Helsingør, den 27.-2. 
-31.

Overgang til anden Stilling: 

Lokomoli vfyrbøder H. B. Bertelsen, Lunderskov, er af 
Helbredshensyn overgaael til Stillingen som Haandvær
ker med Tjene. tesled i Tønder 1.-3.-31. 

s 
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KALKULATORISK OPGØRELSE 

af 'lal:sbaHerne� Drifl�-Jndtægter og Drifts-Udgift r rn. v. i Janua,· Maaned l\J31 saml i Tidsrummet 
pril .Januar l!J3 31 og en ammenligning med de regnskabsmæssige Beløb i de tilsva,·ende Tidsrum i 

L929-30 i i-unde Summer . 

Perøonbefordring .......................... • • 
Gods- og Kreaturbefordring ................. . 
Postbefordring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Andre Indtægter .............. : ............ . 

Drifts-Indtægter ialt 

Tl-ifts-Udgifter (uden Afskrivning og Forrentning) .. 

Drifts-Overskud ............................. • 

Perøonhefordring .......................... • • 
Gods- og Kreaturbefordring ................. . 
Postbefordring .............................. . 
Andre Indtægter ........................... . 

Drifts-Indtægter ia.lt 

. Januar M,urnecl 
1931*) 1930 

Kalkulatorisk 
H 0000 
3 800 000 

.)3 0 000 
:-:120 000 

!l 130 000

9 520 000 

-:--390 000 

'i 570 000 
:1790 000 

510 000 
320 000 

9190 000 

9 960 000 

-:--770 000 

April-Januar 
1930-31 * 1929-30 

Kalkulatorisk 
;,.5 560 000 
4/i 230 000 
5 24-0 000 
3 01-0 000 

98 070 000 

4-'� 720 000 
45 390 000 

5 l40 000 
3 020 000 

!J 270 000

1931 
�'orøgelse Formindskelse 

90 000 
lOOOO 
20 000 

60 000 

440 000 

380 000 

1930-31 
F'orøgelso Formindøkelse 

40 000 
I l60 000 

100 000 
20 000 

200 000 

DriftA-Udgifter (uden Afekrivning Di Forrentninir) . . 96 140 000 95 240 000 !100 000

Drifts-Overskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 930 000 3 030 000 i 100 000 

*) Anm. For hele Finansaaret er 
Afskrivningen anslaaet til 94 7500 J<i-. og Forr entningen til HJOOOOOO Kr. 

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

V. Fælledvej
Tlf. Vester 8879 

FILIAL: V i g e r s le -v- a, l le -v-ed I::o...dga:n...ge:n... til Terrassen.. 

Herre- og Drenge-Klæder 

uden · Udbetaling 
til 1-ltatens og Komm. F11nkt., ellers fra 20 Kr. UdbetalinJ?.

Altid 11100 Stk. Konlektion paa Lager. 
I Kl. Herrekonfektion ou Skræderl I.::.: Nr. Farlmag■gade 68-70, 

1sk, og 1?lem ikke, det er den høje ,'tue. 

Frakker og Smokings udlejes 

DEN NY LAA.NEBA.NK A/s 
lle■tre Boulevard 9 01 11. Telefon 438 01 9708. 

Anerkendt af Staten, J(øbenhavn• l\llagi,tral og- Frederiksberg Kommune 
som berettiget til at modtage Lønforskrivmnger fra Tjenestemænd. 

Nærværende Nummer er afl.everel paa Avisposlkonlorel d. HJ. Maris. 

HEDAKTLO : \'esterbrogade 9 A, 2. Sal, Kjøbenbavn V. I 
Tlf. Vester 173 eller Centr. 14 613. 

Ucl

gaai- 2 Gang·c mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. · I 
'l'egi�paa alle Po8lkontorer i SJ,;andin __ av_i_e·i_i ___ � 

A Jr O CE-EKSPEDITION: 
Hevenllowsgade 2 , Kjøbenhavn V. 

Telefon Centi·al 14 613. - Kontortid Kl. 
Postkonto: 20 541. 

l•'rndcriksberg Bogtrykkeri, Rowitzvej 49. 
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1/~ Amk. Gummi-Industri. t-;.;-] Vestergade 3 - København K. 
J\~ lllustr. Katalog gratis m. 15 Øre t. Porto. 

Vor Brochure : Børnerødslernes Begrænsning, m. 14 Bill. 
g- iver Oply~nin!!'Pr nm <ie ~ik ri>~te præ vt>ntive Midler. 

Sendes mod 65 Øre i Frimærker diskret i Jukket Couvert. 
Tjenestemænd 100/o Rabat 

Brug Svendborg Eksport Mil-Co 
med 12 °/o Fedt. 

Drøjer e i Hru" og mere velsmag·ende. 
( Almiu<lelig Ek ~port Fløde har kun 90/o) 

Tilbud til Tjenestemænd! 
Som sædvanlig faar De Konto paa 1. Kl.s Herre• og Damesk.ræderi. 

Herre== og Damekonfektion til Lagerpris. 
Kjoler, Børnetøj, Vinterfrakker og Ulsters. Ratebetaling med og uden Udbetaling. 

Skrædermester I. V. Jensen, Gl. Kongevej 135 B. 
Veste r 46 10. Vester 46 10 • 

HA RAL D H A N S E N 
A KTI ESE LSKA B 
AMAGER TORV 11 4 

Damekonfektion, 
færdige og efter Maal. • • • 
• • • Imprægnerede Frakker. 
Kun mod Rekv isi tion. 

Tlf. Byen 3537. Lagertid 9- 5 1/2 . 

FORLANG 

I 
VILHELM LANCiES 

Cigarer og Cigarillos 
Tobakker og Skraa 

Leverandør til Lokomotivmændenes FerlebJem. 

Køb danske Varer! 

TANDLÆGE 
S. A MARTEN~EN 

Tage Hansens Eft. 
Konsultation: 10- 8 og 6- 7 

Lørdag 10-2: 
Telt. Vester 3330. 

Enghave Plads 6 

Blomsterforretning 
H. D nnmmberg. 

25 
Tlf. Nora 1979 Tlf. Nora 1979 

Me_dJ..uuner erholder 10 pCt . 
Varerne bringes overalt . 

Ny ~avnsborg I stedgades L~getøjshus 
V I Fælledve1 8 2 • Tit, IO 718 A. M. Thuneby) Istedgade 66 

anbefaler sine Specialitet : Dukker og Dukke, 
Selskabs- og Foreningslokaler reparat. 5J:mg~#~:!f i Legetøj. 
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