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�BANERNES LoKOMOT
20. Juli 1935

. 40 TIMERS ARBEJDSUGEN OG VORE
TJENESTETIDSFORSLAG
Paa en Tid, hvor vi Lokomotivmænd netop
har fremsat For lag om Ændring af vore Tje
nestetidsforhold og nu er naaet ::;aa langt, at
de er havnet i en Arbejdstid kommission til
Behandling, er det af megen Interesse, vi ser, at
ogsaa den internationale Arbejdskonference i
Geneve er blevet færdig med Overvejelserne om,
hvilken Stilling den skulde indtage til Spørgs
maalet om Nedsættelse
af Arbejdstiden og er
•
standset ved Forslaget om Indføre! ·e af en 40
Timer· Arbejdsuge, hvilket viser, at vi med vort
Forslag om Ændringer i vore 'I'jenestetidsfor
hold -ikke har været helt ved Siden af, men
tværtimod saa nogenlunde paa Linie.
Paa et Møde den 20. Juni i Geneve kom Ar
bejdskonferencens Forslag til afsluttende Be
handling og gav selvf-agt Anledning til en læn
gere Debat.
Saa beskæmmende det end kan være for os.
var det en af de danske Arbejdsgiveres Repra•
sentanter, Direktør Ør. ted, del' gik haardest
imod Forslaget; men i ' ' andhedens Interes ·e
maa det og aa nævnes, at flern Arbejdsgiver
repræsentanter fra andre Lande viste mere
Forstaaelse af Tidens Forhold og det van::;ke
lige Problem: Arbejdslø ·hedens Bekæmpelse.
Ved Afstemningen blev der med 81 Stem
mer mod 33 vedtaget en Konvention, i hvilken
Regeringerne opfordres til at indføre 40 Timers
Arbejdsugen med Bevarelse af Arbejdernes
Levestandard, altsaa uden Lønnedsættelsc.
Endnu staaJ' Ratifikationen fra de enkelte
Stater tilbage, selvsagt det van keligste Stykke
af Arbejdet, og vi er ab olut ikke saa opti-
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35. Aargang

mistiske at tro p_aa, at Gennemførelsen vil finde
Sted i Løbet af en Haandevending; men vi har
alligevel Lov til at glæde os over, at Arbejdet
i Geneve for edsættelse af A1·bejd tiden trods
al Modstand alligevel med smaa Skridt gaar i
den rigtige Retning, og vi faar haabe paa, at
alle gode Kræfter nu sættes ind paa, at de for
·kellige Lande ikke faar Lov til at skyde
Spørg maalet og Ansvaret fra sig.
Den nye Tid med sin tekniske Udvikling
ug Rationalisering vil ogsaa kræve af Samfun
dene, at der sker en _-Endring i Arbejdstilde
lingen, saaledes at de flest mulige Menne ·ker
· kommer med ind i Produktionsapparatet, og
gennem dere Arbejde selv fortjener til Liveb
Ophold.
Lad o:,· haabe, at den danske tat. for kel
lige Institutioner ikke maa faa alt fo1· ::;tærk
Modvind, naar KTavene rejses fra Tjeneste
mændenes Side, selv om vi ikke maa se bort fra
den økonomi:cke Side af agen; men vi øn ·ker
ogsaa blot, at det økonomiske ikke maa blive
den me::;t afgørende Faktor.
Vi skal i ::;enern Artikler I omme ind paa
en nærmere Belysning af hele Problemet.

.

HAMMER�SAGEN
I sidste Nr. af »Lokomotivtidende« kom vi
meget indgaaende ind paa• at belyse hele dern1e
Sags Forløb indtil det Tidspunkt, da Lands
retten traf sin klare Afgøre!.·e.
Tilbage tod kun Spørgsmaalet, om Gene
raldirektoratet vilde føre Sagen op til Højeste
ret; men Organisationernes juridi ke Konsu
lent har meddelt, at noget saadant har Gene-
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raldirektoratet givet Afkald paa, og vi kan
derfor anse Sagen for endelig afsluttet, ligesom
den Lokomotivføl'er Hammer idømte Bøde pr.
omgaaende er tilbagebetalt.
Med megen Interesse har vi spejdet efter,
hvorledes Pressen og dermed Offentligheden
modtog den trufne Afgørelse, og det maa straks
siges, at selv om der kunde være enkelte Blade,
hvor det ligesom :,trammede lidt i Ansigtsmusk
lerne, saa har stort set hele den danske Presse
modtaget Udfaldet med usædvanlig stor Sym
pati, hvad der kun kan glæde os som Tjeneste
mænd; thi dermed er givet til Kende, at Rets
bevidstheden hos den danske Borger endnu er
i god Behold, og at man ogsaa ønsker, at Tje
nestemændene skal have den Retsbeskyttelse,
de i Henhold til Loven maa have Krav paa.
Det er givet, at hele Tjenestemændenes Fag
presse ogsaa har omfattet denne Sag med megen
Interesse, og vi vil nedenfor gerne have Lov til
at gengive, hvad Fagpressen for de tl'e Jern
baneorganisationer, som vi har arbejdet sam
men med i denne Sag, har at sige i Anledning
af Afgøreben.
»Værkstedstidende«, Organ for Værksteds
og Remisearbejdernes Fællesorganisation, skri
ver:
Østre Lands1'et giver altsaa ved denne Dom
Organisationerne Ret i, at den af Geue1·alclirektøre11
brugte Fremgangsmaade ikke kan staa ved Magt.
Principielt, og he-i·i maa denne Doms Betydning
ses, betyder del, at den Retsbeskytlelse, som Tjene
stemanden har i Følge Tjenestemandsloven, ikke
uden videre kan ignoreres. Del'for hilser vi denne
Retsafgørelse med Tilfredshed.
Jernbaneforeningens
skriver:

Blad,

» Vor

Stand«,

Det er en god Dom, Landsretten he1· har
afsagt. Men det er fuldkommen ubegribeligt, at en
Administration i Aaret l!:J35 kan faa saadanne
Herske1·-Tilbøjeligheder, al den ikke i sine admini
strative Handlinger laver det saaledes, at de11 ikke
udsætter sig fo1· sligt, som her er .·ket.
For- Trafikminister Friis-Skotte synes Dommen
os mest ubehagelig; tbi han kunde og burde have
fritaget Statsbaneledelsen for at komme ud i del, der
her er sket. Fra Organisationernes Side er gjol"I,
hvad gøres kunde for at faa Forholdet br-agt i Orden
udeu om Domstolene. Vi har henvendt os til General
direktøren og anmodet ham om en regelret Frem
gangsmaade, og da han gav Afslag, gik vi med en
Skrivelse til Trafikministeren selv; men ogsaa han
var ubøjelig. Det kan ikke nægtes, at det ser noget
besynderligt ud, at Trafikministeren - en Mand,

der gennem en Aarrække indenfor Tjenestemændenes
Kreds i høj Grad beskæftigede sig med Relsforhol
dene _:_ nu, hvor han havde Lejlighed til at gøre sin
Indflydelse gældende, ganske glemte sin Fortid og
handlede eudnu mere bureaukratisk, end man havde
kunnet vente sig af selve de Ministre, han i sin
Ungdom med megen Virkning bekæmpede.
Jernbaneforbundets· Blad,
dende«, skriver:

»Jernbane

Ti

. . . . . . Det er ikke uden et vist Ubehag, al v1
besluttede os til at gaa til Domstolene, fo,· at søge
Tjenestemændenes lovlige Retssikkerhed beskyttet
overfor Statsbanerue, Generaldirektøren og Trafik
minister Friis Skotte, som havde laget Ansvaret
for Generaldirektørens Fremfærd. Men vi maatte gøre
det, fordi den af Generaldirektør Knutzen valgte
Fremgangsmaade ikke kunde staa ved Magt, uden
al hele det møjsommeligt opbyggede disciplinære
Retssystem med Auditørforhør, Bisidderassistance
o. s. v. vilde være rokket i sin Grundvold.
Østre Landsrets Dom har ogsaa vist, at Sags
anlægel var berettiget, og al det var Generaldirek
tørens og Ministerens Forslaaelse af Tjenestemands
lovens § 17 og 18 der var forkert.
Bladet »Politiken« har misfo,·slaael Domspræmis
serne paa et meget væsentlig Punkt; det meddelte den
26. Juni sine Læsere, at Sagen aabenbart havde voldt
Landsretten Besvær, da del hed i Præmisserne, at
del Standpunkt, Retten gør til sil, »dog findes at
kunne give Anledning til nogen Tvivl.«
Det e,·, som del [remgaar af de ovenfor optryklP
P1·æmisse1·, helt forkert.
Del, Retten drager i Tvivl, er aldeles ikke For
slaaelsen af de i Lovens § 17 og 18 givne Forskeifter
og Generalclil'ektø1·en::; Overtrædelse af disse Forskrif
ter, 11ej Relt.en udtaler sin Tvivl om, hvorvidt de i
Tjeueslemandslovens § 3 givne Forskri [te1· om Iagt
tagelse af Tavshed om visse tjenstlige Forhold, over
hovedet kuude siges at være overtraacll i Lokomotiv
førerens Artikel.
»Socialclemokrate11« ha,· strnks efter al Dommen
var fa Idel spurgt Generaldireklør Knutzen om bans
Mening. Generaldirektøren svarede Bladet, al han
forstod, al Sagen var tabt paa Grund af den Form
fejl, at Statsbanerne ikke samtidig med, al mau
spurgte, om Lokf. havde sktevet Ari iklen ogsaa med
delte ham, al han var sigtet for at have overtraadt
Slatsbanemes Instruks om Tavshedspligten.
Endelig tilføjer Generalclireklø1·en, at Dommen
dog i hvert Fald ikke har ændret den Advarsel Ham
JTIC'l' ha1· faael, og som sladig staar ved Magt.
Generaldirektø1·en e1· allsaa efte1· denne Dom lige
saa tilfreds med sig selv, som den Dag han med
Ministerens Billigelse, udenom Tjenestemandslovens
retsbeskyttende Bestemmelser, ike11dte Lokomotivfø
reren en Bøde paa ca. 200 Kr.
Den11e Bøde e,· herefter blevet det sekundære. For
Generaldireklø1·e11 er nu Hovedsagen, al Hamme1·
samtidig fik en Advarsel, og den, siger han med sil
store Smil, har Lands1·etten dog ikke dømt mig til
at tilbagekalde.
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Nej selvfølgelig har Land rellen ikke del, og del
er der heller ikke el Menneske, der har forlangt eller
kunnet forlange, lhi i H. l. Tjenestemandsloven har
Hl'. Knulzen Lov lil al udsende saamange Advarsler
lil Tjenestemændene det passer ham, uden al nogen
Ret kan blande sig deri.
Del Landsretten har sal paa Plads og rigtig paa
Plads, er udelukkende Generaldirektør Knutzens og
Trafikminister Friis Skalles Forhold til et Par af
Tjenestemandslovens relsbeskytlende
.Paragraffer,
som de havde overlraadl.
Ud over at. bringe Generaldirektørens rel flad('
Udtale! er bar »Social-Demoke aten« iøvrigt ikke
- indtil disse Linier skrives - kommenlerel denne
for Tusindvis af Arbejdere og Tjenestemænd meget
betydningsfulde Dom - jo Bladet skrev virkelig, al
Tjeneslemandsorganisal ionerne nalul'ligvis »er ti 1fredse med Afgørelsen«. Men »Social-Demokralen«s
egen Mening om et nu konslalerel Relsangreh, be
gaael af en Generaidireklør og den socialdemokratiskL·
Trafikminister, del vil Læserne fol'gæves havP øgl
efter. Har Social-Demokraten virkelig ingen Mening
i et saadanl Spørgsmaal - eller er vi naael dertil,
al vor egen P1·esse ikke lør aabne Munden?
Vi maa dog erkende, al rlen socialdemok rntiskt•
Provinspres es Korrespondance her i_ København
ikke har indskr ænket sig lil al høre Generaldirektø
ren Mening om Dommen, men ogsaa har inter
esseret sig for Organisationernes.

Disse Kommentarer er klare og fyndige og
ikke til at 111isforstaa.
Maa vi endelig til lut. paa Organisationens
Vegne sige de 3 Jernbaneorganisationer 'T'ak,
fordi de saa beredvilligt ·tillede sig �olidarisk
med os, da vi ved Sagens Fremkom t bad dem
om at drøfte Spørgsmaalet i Fællesskab. Vi
ved meget godt, at vi har lagt megen Beslag paa
disse samarbejdende Organisationers Tid; men
alle har hele Tiden været klar over, at her var
en Sag, hvor intet Offer var for . ·tort; her
drejede det sig om samtlige da1rke Tjeneste
mænds Ret. beskyttelse, og ·her var det de
�tærke Jernbaneorganisationers uvægerlige
Pligt at gaa i Brechen, og vi gjorde alle vor
Pligt.

NORDISK LOKOMO'fIVMANDS
FORBUNDS SEKRET ARIATSMØDE
Sekretariatet afholdt Møde i København den 26.
og_ 27. Juni 1935 med følgende
1.
2.
3.
4.

Dagsorden:

Mødets Aabning.
Valg af Protokolrevi orer.
Regnskab for 1934.
Redegørelse for Anskaffelse af Mindesten over
afdøde Lokomotivfører One.

5. Tidspunkt for Afsløring af Minde lenen.
6. Rapporter fra de ti lslullede Organisationer om:
a) Lønforholdene.
b) Tjenestelidsspørgsmaalel.
c) Eenmandsbetjeningen.
cl) Motordriften.
7. Organisationsforholdene indenfor de . L. F. til
sluttede Afdeliuger.
8. Eventuelt.
9. Sted for næ. le ekrelariatsmøde.
10. Afslutning.

Punkt 1. Mødets Aabning.
Præsidenten, Robert lund, Norge, aabnede Mødel

og bød Sekretariatets Medlemmer velkommen.

Punkt 2. 1'alg af Protokotrevisorer.

Til Protokolrevisorer valgtes Narvestad og Knudsen
arge.

Pnnkt 3.

Regnskab /'or 1934.

Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Punkt 4. Redegørelse fur Anskaffelse af Mindesten
over afdøde Lokomotivfører Orre.
Præsiclenten meddelte, at i Henhold til Beslutning

paa N. L. F.s Kongres i 1934 er bestilt en Mindesten
til afdøde Lokomotivfører Orres Gravsled i Vaner bol'g. Slenen vil ko te ca. 500 Kr., og for en Betaling
af 500 Kr. een Gang for alle vil Graven blive vedlige
holdt af Kirkegaarclsslyrelsen.

Punkt 5. Tidspunkt for Afsløring af M·indestenen.

Fra Præsidenten stilledes Forslag om, at Minde
stensafsløringen finder Sted den 10. August 1935;
delle vedtoges. Endvidere vedtoges det al lade Præ
sidenten, Sekretæren og Formanden for hver af de
tilsluttede Afdeliriger møde som Repne entanter for
N. L. F,; dog udlaltes tillige Ønske om, at samtlige
Medlemmer af Sekretariatet møder ved Højtidelig
heden.

Punkt 6 a. lønforholclene.
Borgstedt omtalte Lønforholdene i Sverige: her

har der fundet en mindre Forbedring Sted for Slats
banepersonalet, hvorimod der ved Privatbanerne er
skel en Sænkning af Lønnen, idet Banebeslyrelsen
tilbageholder 5 pCt, af Personalet Løn lil Imøcle
gaaelse af eventuelt Driftstab. Disse Penge er dog i
enkelte Tilfælde tilbagebetalt de paagældende.
Enkelte Privatbaner i Sverige har maatlet likvi
dere, og det er ikke i alle Tilfælde lykkedes al skaffe
Personalet ved disse Baner deres Pension, men man
har i Stedet skaffet dem anden Beskæftigelse.
Soph. Jensen: I Danmark lever vi stadig paa
Lønning loven af 1931 :_ en Lønningslov om i hvert
Fald ikke er blevet ringere for Per onalet i de Aar,
som er gaael siden vi fik den. Der har fra Konserva
tive og Venstre været gjorl Forsøg paa at faa gennem
ført en Forringelse, men For øget mislykkedes.
Brix redegjorde for Lønforholdene ved Privat
banerne. Siden 1932 har vi· staaet paa Statens Løn
ningslov -:- 6 pCl. Vi har gjort. Forsøg paa at faa
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Piinkt 8. Event-uett.
Fra Finsk Lokomotivmands Forbund forelaa en
Indbydelse til at lade N. L. F. repræsentere ved For
bundets Kongres i Helsingfors den 13.-15. Juli 1935.
Der udspandt sig nogen Diskussion herom, men
det vedtoges ikke at lade sig 1·epræsentere.

. ~-

Punkt 6 b. Tjenestelidsspørgsmaalet.
Soplt. Jensen omtalte de Forslag til nye Tjeneste
tidsregler, som e,· fremsendt og nu er henvist til en
af Finansministeren nedsat Kommis Rion.
Kom under dette Punkt ind paa en udførlig Rede
gøre! se af hele ,Hammersagen«·I, Forløb.
Brix oplyste, at Privatbanernes Lokomotivmænd
har op sagt deres Tjenestetidsregler med Udgangen af
Aaret. Udtalte at del vist bliver overmaade vanskeligt
al faa løst dette Spørgsmaal tilfredsstillende. ,
Narveslacl
omtalte Forberedelses- og Afslutnings
"'"
tiderne i N arge. Disse Tider er blevet we f:,·entlig ned
sat, bl. a. paa Grund af Lokomotivernes Moderni
sering; men vi har nu paa samme Maade 1-om i Dan
mark fremsat Krav om forbedrede Arbejdstidsregler.
Præsiclenlen: Resumeet af Udtalelserne er, at
Banestyrelserne er imod. Forbedringer af Personalels
Arbejdstidsregler« Organisationerne maa sætte kraf
tigt ind paa delle Punkt, men det maa ikke ske paa
den Maade, al enkelte Medlemmer selv forsøger at
piske Sagen frem, da det kun kan foninge Orga
nisationens Slagkraft.
Om der muligvis kan blive Tale om al optage en
Kamp paa Arbejdstidsspørgsmaalet maa afgøres af
Organisationerne hver for sig, og Sekretariatet maa
aa til sin Tid tage Stilling til Sagen.

Punkt 9. Sted for næ1,/e Sekretarialsniøcle.
Det vedtoges al afholde næste Sekretariatsmødr.
Norge.
Punkt 10. Af slutning.
Præsidenten sluttede Mødet med nogle varme Or<l
for fortsat godt Samarbejde mellem de nordiske
Lande.
K.

DOVREGUBBEN ER KLAR

P.unkt 6 c. Eenmandsbetjeningen og
Piinkf 6 d. M otorclriften.
Soph. Jen. en: Vi bar i Danmark faaet et nyt
Politireglemenl, som tillader Eenmandsbetjening paa
Damplokomotiver paa visse kortere Strækninger. Jeg
har imidlertid Generaldirektørens Ord for, at det ikke
er Hensigten at praktisere Reglen ved Statsbanerne.
Paa Motorvognene derimod er der jo i Almindelig
hed kun 1 Mand; kun »Lyntogene« er det hidtil lyk
kedes al faa Tamands betjening paa.
Brix udtalte, at Eenmandsbetjeni ng af Damp
lokomotiver saa godt som aldrig finder Sted ved
Privatbanerne.
Borgsteclt: De samme Problemer gør sig gældende
hos os. Paa vore elektriske Lokomotiver i Lokaltrafik
bar vi kun 1 Mand.
Narnestacl: Hos os er :Motorspørgsmaalet i Ud
vikling. Vi har endnu ikke faaet Motorvogne til Af
løsning for Damptog, men kun som Supplement. Vore
elektriske Lokomotiver er betjent af 2 Mand om
Natten.

-.

.. ..

Punkt 7. Organi ·ationsfMholclene indenfor de
N. L. P. tilsluttede Afclelinger.
Unde!' delle Punkt drøftedes de N. L. F. tilslut
tede Organisationers Stilling til Landsorganisalionen,
men da Tiden var stærkt fremskreden, enedes Sekre
tariatet om at udsætte Sagen til et senere Møde, for
at faa den behandlet paa en fol'sval'lig Maade. 0(:
respektive Organisationer skal i Mellemtiden se om
de kan finde saadanne Retningslinier, at Sagen kan
løses i Fælless kab.

ophævet Bestemmelsen om disse 6 pCt., og Sagen har
været til Voldgift. Iøvrigt bar vi jo ikke i -�!mindelig
hed faael vor Lønningslov respekteret, idet vi i mel'e
eller mindre Grad har maallel yde Tilskud til Driften:
ved en enkelt Bane heil op Lil 15 pCl. af Lønnen.
Kun ved 2 Privatbaner faar Personalet den Løn de
tilkommer.
Narvestacl omtalte Forholdene i N arge hvor det·
i lønmæssig Henseende ikke er sket Forandringel'
. iden sidste Møde.
Redegjorde for hvorledes Funktionsgodtgørelse
beregnes. Reglen er den, at naat· det· fungeres ud
, den for den højere
over 1 Maaned, skal der udbetales
Stilling normerede Løn.

Herhjemme hører vi af og til, ja, næ$ ten
saa ofte Lejlighed gives, at vore Administra
tion folk fortæller Offentligheden, at det sidste
Damplokomotiv er bygget i Danmark, mi er det
Motorerne" Tid, det er dem, der " kal gaa deres
Sejrsgang som Stat banernes fremtidige Frem
drivelsesmiddel.
Vi Damplokomotivmænd bliver ikke Pessi
mister af den Grund; thi i Øjeblikket kan man
sagtens sige noget saadant. efte!'som Ledelsen
ved, at der endnu er mange udmærkede Loko
motiver tilbage, og vi tror stadig paa, at der
langt ind i Fremtiden ogsaa vil være god Brug
for dem, i hvert Fald skal Motorernes Drifts
sikkerhed adskillige Procent i Vejret, før man
skal sige Farvel til Damplokomotivet; det vil
alligevel altid være rart at have i Reserve.
I Tyskland ser man da ogsaa, at man sta
digvæk bygger store og kraftige Lokomotiver,
og nu for nylig ser vi af den norske Dags
presse, at man ogsaa i Norge bygger Lokomo
tiver til Statsbanerne endog af et saadant For
mat, at Nordmændene udtaler sig med en vis
Begejstring herom, ikke mindst fordi de er byg
gede paa norske Værksteder.
Lokomotiverne er bygget til de svære Tog
paa Dovrebanen (heraf Navnet »Dovregub-
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ben«) og har allerede i nogen Tid været prøve
kørt paa denne Strækning.
Og aa det norske Fagblad beskæftiger ;::i<Y
med »Dovregubben« o� oply.-er følgende:
»Lokomotiverne, 3 iall, er bygget paa Thune mek.
Værksted og Hamat· Jernstøberi. Det første Lokomotiv
bliver en af de nærmeste Dage endt til Trondheim.
Dette Lokomotiv vejer i driftsfærdig Stand 98,5 t,
og Tenderen med fulde Beholdninger - 27,2 t Vand
og 8,5 t Kul - vejer 53 l.
Lokomotivet er el 4-cylindi-el compound Lokomo
tiv. Største Kørehastighed 90 km i Timen. Kedlens
Arbejdstryk 17 kg pr. cm'.
Lokomotivet har en Løbeaksel foran, derefter 4Drivaksler med et samlet Drivhjulstryk af 62,4 t, og
bag disse en Boggie med 2 Aksler. Drivhjulsdiamete
ren er 1530 mm. Cylinderdimensionerne er følgende:
Højtrykscylindre: 465 mm Diam. X 650 mm Slag.
Lavtrykscylindre: 720 mm Diam. X 700 mm lag.
Tenderen har 2 toakslede Boggier aJ lignende
Konstruktion som anvendes paa vore almindelige
. tore Tendere; men den afviger i Udseende meget fra
disse, idel Vandtanken er bygget som en cylindrisk
Beholder, og Understilling i almindelig Forstand
mangler. Vandtank og Kulkasse saml Endebjælker
og Centrumsslykker er svejset i el. Man har ved denne
Konstruktion o_pnaael tor Besparelse i Vægten.
Længden paa LokomotiY med Tender er 22 m,
og den totale Akselafstand er 18,425 m.
Lokomotiverne har en meget stor Kedel med ca.
256 m2 Hedeflade, hvortil kommer Overhederrørene
med ca. 102 m2 •
Det sidste af de 3 Lokomotiver, som leveres, bliver
forsøgsvis udstyret med Hjælpemaskine paa Loko
motivets Boggie bag Drivhjulene. Denne Hjælpe
maskine kan, naar del behøves, kobles ind og anven
des ved Kørehastigheder op til 55 km i Timen. De
2 andre Lokomotiver er bygget saaledes, at Hjælpe
maskine senere kan indbygges med mindst mulige
Omkostninger.
Lokomotiverne afviger foruden i del konstruktive
ogsaa i sit Udstyr fra vore nuværende Lokomotiver.
'Fyrdøren er anordnet som en todelt Skydedør, der
aabnes og lukkes ved Hjælp af Trykluft. fanøv
reringen kan enten udføres af Lokomotivfyrbøderen
ved Hjælp af 2 Pedaler, en for hver Dørhalvdel, eller
af Lokomotivføreren ved Hjælp af en Kran. For at

formindske Røgplagen og opnaa bedre· Forbrænding
er: anordnet Indblæ ning af Luft over Ri. ten lige un
der Fyrkassens Lofl. Indbli P ningen ker ved Damp
og er gjort automatisk afli;engig af Fyrdøren, saa
ledes al Luft kun kan blæse ind, naar Fyrdøren er
I ukkel. Ristefladen PI' i'i m". Fy1·kassen, der er :vejsel
i Staal, har 2 Vandkamn•, Nichol ons Termosypho
nes, som ogsaa tjener til UnclersløltelsC' af Fyrka Pn:
Loft.
Lokomotiverne er ud tyrel med 2 Regulatorer, eu
i Damphatten og en i Overhederkassen. 1 Damp
hallen er tillige anonlnel 2 tykker »Panlex« Vand
udskillere, Regulatoren i Damphatten kal altid slaa
helt aaben, naar Lokomotivet er i Tjeneste. Over
hederkassen er anordnet i 2 Dele, en D I for vaad
Damp og en Del for overhedet Damp. I clennP sidslP
Kas e er Regulator Nr. 2 anbragt. Manøvrerings
haandtagel for Regulatoren befinder sig lige foran
Lokomotivføreren, og Bevægelsen overføres ved ArmC'
og Slænger anordnet langs Kedlen uden for Beklæd
ningen. Paa del Lokomotiv, som faar Hjælpemaskine,
bliver anordnet særskilt Regulato,· for denne i Ovn·
hederkassen. De lo Regulatorer i Dampka sen ror
overhedet Damp r anordnet . aalede , at Dampen til
Hjælpemaskinen passerer Regulatoren for· Hoved
maskinen. Man kan . aaledes ikke køre med Hjælpe
maskine alene.
Luftsugeventiler findes ikke, men der er anordnet
en saakaldt Torngangsventil, de1· automatisk giver
lidt Damp til Cylindrene, saasnarl Regulatoren luk
kes. Tomgangsvenlilen kan reguleres og lukkes fra
Førerpladsen.
Cylinderkraner og Omløbsventiler manøvreres ved
Hjælp af Trykluft. Paa Førerpladsen er anordnet
lo Kraner hertil. Ogsaa Askekasseklapperne beYæges
ved Trykluft. En Viseranordning paa Lokomoliv
fyrbøderens Plads angiver Stillingen. I Forbindelse
med Trykluftcylindrene er anordnet Oliecylindre, der
rastholder Klapperne i de ønskede Stillinger.
For Hjælpemaskinen er Trykluft anvendt for Ind
og Udkobling af Kraften samt for Aabning af Ud
blæsningskraner paa Cylindrene. Hjælpemaskinen er
en Tvilling Ligestrømsmaskine med Ventilstyring.
Maskinens Omdrejningstal er 3 Gange .Hjulakslens,
og Kraften overføres til forreste Hjulak el paa Bog
gien ved Tandhjul. Boggiens lo Hjulaksler er sam
menkoblet ved udvendige Stænger.
For øvrigt er Lokomotiverne udstyret med Va
kuumbremse, virkendq paa alle Ak ler undtagen de
forreste. Luftpumpen er af en såadan Størrelse, al
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den ogsaa kan anvendes ved eventuel Tryklufts
bremse.
Turbogeneratorbelysning er anbragt. Der findes 4Stykker Smørepumper med tilsammen 80 Smøreløb.
To af Lokomotiverne har Davis & Metcalfe Ekshausl
injektorer paa venstre Side, det tredie har Føde
pumpe med Blandingsforvarmer (Dabeg). Paa højrr
Side har alle tre de almindelige Højtryksinjektorer.•

VORT NYE EMBLEM
Paa vor sidste Kongre::; blev enstemmigt
vedtaget et Forslag om An:,;kaffelse af nyt
Emblem, og Hovedbe:,;tyrel:,;en havde været :,;aa
forudseende at lade fremstille 11ogle Prøver,
saaledes at Kongres ·ens Deltagere ved Selv
syn kunde ovcrbeviRe :-;ig, om Emblemet til
fred ·stillede de Ønsker, :-;om kunde være i den
Anledning, og fra alle Sider blev det Emblem,
som nu udleveres, anerkendt ::;om baadc :-:mukt
og praktisk.
Det udlevere:-: første Gang gratis til samtlio-e
vore Medlemmer; men hvis flere Eksemplarer
øn kes, maa der betales for dem, ligesom ::;enere
Fornyelser ogsaa maa betale:-;.
Ethvert nyt Medlem, der optages i Orga,ni
sationen, vil ved deres Indmeldelse gratis faa
udleveret et Emblem.
Vi vil da gerne udtale Haabet om, at det ny
Emblem maa blive modtaget med Tilfredshed
af Medlemmerne, og at Kongressen her har
haft en heldig Haand til at vælge et Mærke, som
hver ene te Lokomotivmand med Glæde hærer,
aavel ved festlige Lejligheder ::;om paa Ar
bejdspladsen.
1

Det nye Emblem er det tredje i Hækken.
Emblem Nr. 2 kender de fle te Lokomotivmænd,
selv om ikke nær alle Medlemmer har anskaf
fet det; men Emblem Nr. 1 kendes derimod kun
af de ældre Medlemmer, men da vi gaar ud fra,
at ogsaa den yngre Generation af Lokomotiv
mændene kan have Interesse af at se, hvordan
det saa ud, benytter vi nærværende Lejlighed
til ovenfor at forevige det.

�RA MEDLEMSKREDSEN

Lokomotivpersonalets Opholdsværelser i
Fredericia.
Der er nu hengaael ca. 2 Maaneder siden de ny
Anlæg i Fredericia blev taget i Brug. For Lokomotiv
personalet er det blevet en Skuffelse; man havde
ventet nogle bedre Forhold af del ny, som nu er
laget i Brug; man havde troet, al man vilde kunne
faa de haardl Lilt1:ængle Hvilepauser, som er meget
nødvendige eft.er endt Tjeneste.
Naar man _laget· i Betragtning den Forhandling,
:om har fundet Slerl mellem Generaldirektoratet og
Organisationen, havde man Lov Lil al tro paa, at
hvor der blev opført nyt eller hvor Forholdene lillocl
del, al man da vilde gaa over Lil al lave Enkeltmands
værelser. Man er cla blevet sørgel igl skuffel, idet der
i Fredericia er lavet en Del V,Prelser, men blot ikke
Enkeltværelser, derimod Dobbellv,Prelser, hvilket
selv agt ikke opfylder Personalets Ønsker. Lad endda
gaa under de van kelige Forhold, som er Lil tede for
Tiden i Fredericia; men del' kunde godt tages det
Hensyn, naar Værel erne skal bruges som Dobbelt
værelser al ma11 da havde raaPI anbragt. 2 Kontak
ter, en ved hver Seng, saalede al man ikke behøvede
al slaa op af Sengen for al lukke Ly el. Ligeledes
maa man beklage de allfo1· faa Væi-elser, del' er ble
vet. opført., der er en Del af Personalet, som over
hovedel ikke kan faa anvist Hvileværelser, og som
i høj Grad nok kunde lra:?nge til den fornødne Hvile
r-ifler at have kørt en slot· Del af Natten. De er hen
vi L til al gaa i Remisen til næste Tjeneste begynder.
Der findes 3 Værelser med Brikse til Hvileværel
sel' men der er som ofte ·L 6 Sæl Personale til at. be
nytte disse i samme Peeioder, naar der saa endda
kunde anvises Soveværelser, men de er ogsaa saa
lærkl oplaget, al man meget ofte maa vente Lil et
Sæt forlader el Vall'else for saa al lage del i Brug me<;l
del samme.
Ligeledes maa man beklage de 11hygiejniske For
hold i Vad kerummene, hvor der er anbragt W. C. i
samme Rum, hvor man skal slaa og vadske sig, den
Ubehagelighed, del er al vadske ig, samtidig med
al W. C. bliver benyt.let, virker meget uheldigt, man
maa dog mene, al der kunde have været al Skille
rum imellem de lo nævnte Indretninger.
Del er saadanne Foehold, der skaber Utilfredshed
og Uro hos Personalet, og skal den Trafik fortsætte,
·om finder Sted for Tiden (og del maa man ønske
for Statsbanerne), maa der fra Hovedbestyrelsens
Side gøres en Indsat. for at faa disse Forhold. æn
dret til det bedre, det maa være saaledes, at man Lil
alle Tider kan faa den· fornødne Hvile efter udført
Tjeneste, og det er en Nødvendighed, hvi man vil
have el lilfred Lokomotivpersonale.

.

Lokoføreren.

Fredericia nye Remise danner ingen Undtagelse,
Lhi Statsbanerne bygger altid for smaat. Vi ved, der
fra 2. Distrikts Side vil blive gjort visse Bestræbelser
for i nogen Grad at afhjælpe Vanskelighederne, men
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del kan kun blive Lapperier. Opholdsbygningens
Beliggenhed kan uden Overdrivelse siges at vc"ere
fuldkommen forfejlel. De andre maaling skulde del
ikke gel'lle være nødvendigl, al Hovedbestyresen be
skæftigede sig med.

Red.

I ANGSTØJEBLIKKET
( En Sa 111lale merl Prof.. Dr. W. Moecfr, Leder af del
psykolekni ·ke Laboraloriu111 ved dc11 tekniske Højskole
Bod in.)

Hvorledes er Deres Reaktionstid?
•Det el' ingen tilfældig Betegnelse, naar vi kalder
os Psykoteknikel'e«, saalede ind ledede.- Samlalen af
Professor Walthel' Moede, Lederen af del psykotek
niske Laboratol'ium verl Berlin lekniske Højskole.
»Vi int.eresserel' os ikke fol' Sja?IPlivets hemmelig
hedsfulde Dybder, at uclfol'ske dem el' Psykologernes
og Psykiaternes Sag. Vi vil kun faslslaa de sjælelige
Reaktioner, som lader sig veje og maale, hvorved
man naturligvis maa bedømme enhver Reaktion om
el Urlslag af vedkommendes hele Pel'sonlighed. «
» Kan man da del?«
»Jeg . kal demonstrere det for Dem. Hvor længe
lrol' De, al den menneskelige Sjæl el' om ved Hand
ling at reagere over fol' en udefra kommende Paa
virkning? Gennemsnitlig 0,2 Sekunder, dog under
de allergunsligsle Laboraloriefol'hold.
Prøv det selv!
Vi hal' her et Ur, hvis nederste Halvdel er til
,, at den hul'ligt løbende Viser stadig
dcllkket, . aaledes
forsvinder og bliver . ynl_ig paany. Saa snart De ser
Vi. eren, trykker De paa denne Knap,« siger Pro
fessor Moede.
Den besøgende faal' en mild Bebrejdelse: »De val'
adspredl. De har jo brugt 0,5 Sekund til denne
Reaktion. Pl'Øv endnu engang. « Denne Gang op
naas det normale Resultat af 0,2 Sekund.
»Nutildags ved enhver Fagmand fra rlisse eksperi
mentelle Resultater, al Reaktionen ikke kan ske »med
Lynets Hurtighed«, men at ogsaa den sjælelige
Reaktionsproces kræver en vis Tid, om imidlertid i
alvorlige Tilfælde kan være afgørende for fenne
skers Liv. Netop ved Ulykker piller denne Kends
gerning en enorm Rolle, og disse moderne viden
skabelige Erfaringer har øvet afgørende Indflydelse
,. Praksis.
paa Domstolenes
Tidligere forlangte Dommeren, al en Fører
skulde bringe sin Vogn til Standsning »i Fareøje
blikket«. Nu ved man, al det er overmenneskeligt,
at forlange dette. Ved det Reaktionsur, De har set
her, drejede det sig om en Reaktion, der var ventet,
og som var forholdsvis enkel at udføre. Men naar
der skal reageres over for en fuld lændig uventet
Hændelse og - som f. Eks. ved Motorkøretøjer med en betydeligt mere kompliceret Handling, maa
man mindst regne med en Reaktionstid paa 1 Se
kund. Ved en Hastighed af 40 eller endog 60 km
kan dette ene Sekund ofte spille en afgørende Rolle.
Derfor er del ogsaa nødvendigt, at ikke alene Dom-

.

meren, men ogsaa den molorkørende og Fodgænge
l'en regner med delle »Reaklionssekund«.
Disse Reaktioner kan forme sig heil anderledes,
naar de for ·tyrres af Skræk. Ogsaa del skal jeg de
mon -Lrern for Dem i Praksi .•
Reaklionsu ret sælles
I' i Gang igen; jeg holder igen
Haanden paa Knappen for al standse Viseren i det
rntte Øjeblik; da knalder el Skud! Uvilkaarligt trykker·
jeg Koappen ned.
»En forkerl Reaktion, som De ser«, siger Pro
,
fe ·so1· Moede.
l-Ivorlecles ba il'er mao sig ad, naar man bliver
for krækket?
,,,
Han fortsælter: »Menneske!'
Optræden, naar de
bliver fol'skrækkel, el' yder t forskellig; desværre er
den kun i d0, færreste Tilfælde heosigtsmæ sig. Stort
set deler Menneskeheden sig ved Skrækpaavirkning
i 2 Gl'uppol'. Nogle blivel' efter el Øjebliks Studsen
særligl klare, koncentrerede og velovervejende, men
del er kun 15 Procent. Alle de andre svigter mærk
bart, ofte fuldstændigt.
Del Ol' ikke uinlernssant al iagllagc de forskellige
�lag. Skl'ækroaklioner. Dot mPst urlprægede Eksempel
paa den første Gruppe (de, der reagerer aktivt), som
jeg hal' oplevet i min Pl'aksis, 01· en Lokomolivfyr
hmkr; to Gange Ol' han - kun takket v?el'C' sin Aands
mPrv,-rl"clso - nndgaacl den sikl'l' Liv f,u·e; jeg
lalle med ham kol'l efter begge Tilfa�ldene. Efter den
første Tildl'agelse fort.alle han: »Jeg høl'le pludselig
en Knagen, saa, hvorlede Lokomotivet hældede til
venstre, og le-enkle: Der er kun el al gøre, at pringe
af Lil højre Side.• Han slap fra del med el Par
Hudafskrabninger, meden
Lokomotiv[o1·eren blev
dræbt. Ogsaa den anden Ulykke, som denne fand
var med i, kostede en Lokomotivfører Livet. Selv red
dede han sig paa følgende Maado: »Jeg hørte en
Bragen, aa, hvorledes Toget klemtes sammen, og
var klar over: Kun naar du dukker dig bag Kedlen,
kao del ikke knuse dig. Saaledes slap jeg fra del.«

,,.

»Tror De nu ikke, at del alligevel engang faar
Ram paa Dem? « spurgte jeg.
»Aah, naar jeg bare bar lo-tre Sekunder, skal
jeg nok klare mig. «
Delle, »skal jeg nok klare mig•, er typisk for de
i\fenne kers Holdning, som i Tilfælde af Fare hand
ler fuldstændig klart og maalbevidsl. Det fore Fler
tal af os laber imidlertid Hovedel aa f11 lclslændigl,
al deres Opførsel for en udenforslaaende næsleo
.,
kan virke komisk. De Mennesker,
der ved en Brand
griber Fugleburet og lader Pengesedlerne brænde dp,
er jo næ ten blevet til et Ordsprog. Andre bliver vecl
Skrækken grebet af en direkte Lammelse, der kan
gaa over til fuldstændig Afmagt; naar de kommer til
sig selv, foretager de ig de mesl ufornuflige Ting;
hos andre udløser Skrækken sig i en krampagtig
Graad.
Næ len altid er det imidlertid dybl i Mennesket
. lumrende Instinkt, del' kommer Lil Live i Skræk
øjeblikket. Hos dem, der i Faresituationer handler
med næsten overordentlig Klarhed, er del vel de
gamle Jagl- og Kampinstinkter; andre krummer sig
·ammen og holder Hænderne for Ansigtet for al
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skærme sig (de gør del ikke alene ved Brand, men
og aa ved andre Ulykker).
Disse in tinktive Reaktioner gaar endnu lang(
dybere, end man hidtil bar værel tilbøjelig lit at
antage. Nøje Undersøgelser har vist, at ogsaa de
renl legemlige Reaktioner er fuldstændig fornkellige
ved Skrækpaavirkning. Hos mange Mennesker op
hører i Skrækøjeblikkel mangen Sekretion næsten
liell; Spyllel flyder næsten ikke, Svælget bliver tørt.
Og Videnskaben kender en hel Række Tilfælde, hvor
hos el Menneske, der ved en Ulykke mister en
Arm eller et Ben, i amme Øjeblik samtlige Blod
kar ved del beskadigede Sted lukker sig. Medens
andre uden Lægehjælp vilde forbløde ved smaa Saar,
taber disse næsten let ikke nogen Draabe Blod.
Det er ikke Psykoteknikerne Opgave al under
søge den dybe �jælelige Sammenhæng, .·om maa
gøre sig gældende her; men det er give(, al et Menne
skes dybeste Væ ·en aabenbarer sig gennem deres
Forhold over for saadanne Situalioner.
•Kan vi lære al opføre os fornuftigt i farlige
Situationer, eller er del Ti I fa:ildPt, rier bestemmer,
at den ene b.liver lammet af Skræk, medens den
anden takkel va:•1·e sin klare Tænkeevne• forstaar al
rrdde sig?• spørger den besøgende.
»Jeg har allerede anført, al del i den sid le Ende
var Menne kel. Karakterejendommeligheder, der be
stemte hans Adf,crd i Skrækojeblikkel,• varer Pro
fessor Moerle. • Men lige saa sikke i-t er del, al der
ved Træning kan naas en betydelig Modstandskraft
mod Angst.•
»Hvorlede træner man sig op mod Angst? «
· »El godt Træning middel er Sporten - el haardl
Fodboldspil saavel som Ridning og Fægtning med
fører talrige pludselige Faremomenter og lærer at
imødegaa disse roligt _og faltet.
Vor største KildP Lil Ulykker er jo Trafiken.
Sikkert kan ogsaa en fornuftig og vel gennem
tænkt Færdselsopdragelsc bidrage meget Lil, al Fod
gængere og kørende staar over for pludselige Fare
situationer med mere kølig Hjem . Men jeg er over
bevist om, al man om nogle Generationer vil staa
langt mere eoligl over for disse Farer. »Storstads
trafik« har man jo egentlig først kendt efter Krigen,
saa vi er i Grunden endnu et Folk af Fodgængere,
vant til He ledroskerne Tempo - om yderligere el
Par Aartier vil vi have vænnet os saaledes li! Biler
nes Tempo, al inlel Bilhorn eller 60 km's Fart mere
vil kunne forskrække o . «
•Og P ykolekniken?« indskyde!' den besøgende.
»Ja, jeg bar ikke fortalt Dem meget principielt
om P ykotekniken. Men maaske viser netop dette
Eksempel med Angstøjeblikke!, paa hvilke Omraacler
denne nye Forskningsgren arbejder, og hvilke Op
gaver der venter paa Undersøgelse. «

(Deutsche Allyemeine Zeituny, 28. Avril 1935.)

UDVIKLINGSLINIEN I DEN
ELEKTRISKE JERNBANEDRIFT I
AMERIKA
Betragter man Udviklingen af den elektriske Tog
befordring i de store Jernbanelande de seneste Aar,
vi[ man i Almindelighed kunne fastslaa, at. de heftig
ste Kampaar mod Damplokomotivet er overstaaet.
Fordelene ved begge Togbefordringssystemer er kendt,
og Kendsgerningerne viser, at den elektriske Drift
vinder Indpas paa Strækninger med særlig stor
Trafiktælhed eller paa Bjergstrækninger, som stiller
ærlige Fordrjnger.
I de forenede Stater er den elektriske Drift siden
Krigen indført med store Spring, hvorimellem Damp
driften er blevet foretrukket. Kan den elektriske
Drift opvise gode økonomiske Resultater, saa viser
de tekniske Foranstaltninger paa de elektriske An
læg en Mangfoldighed med Hensyn til Strømart,
Strømstyrke og Lokomotivtyper. Maaske lader de
nyeste Planlæggelser af elektrisk Drift en Normali
. ering og Forenkling til kende, som er i Stand til
al forene de forskellige Systemer.
Der er Bestræbelser i Gang, som ved en For
højelse af Jævnstrømsspænding i Omformere, skal
medføre et Samarbejde mellem Jævnstrøm og Veksel
strøm; man prøver saaledes al køre med Motorer for
begge Strømarter med Strøm fra en Højspændings
Vekselstrømsledning. I det store Hele gaar Bestræ
belserne ud paa at anvende Jævnstrøm af meget stor
-Spænding. Søger man de højeste Spændinger for
Jævnstrøm i Amerika, viser den sig at være paa
3000 V, men i Italien er den paa 4800 V; den· bestan
dige Stigning af Driftsspænding i Kviksølvensrettere
kommer Jernbanedriften tilgode. Ogsaa den som
"orm for Vekselstrøm gældende Spænding 15 000 V
overskrides nu, og 22 000 V anvendes nu i betydende
Nyanlæg.
Strømforsyningen forskydes ofte fra egne til
fremmede Værker, navnligt i Amerika, hvor de
enkelte Selskabers Ledningsnet vil kræve kostbare
Fødeledninger, saafremt Elektriciteten · skal leveres
fra egne Værker, men dette kræver ofte Omformer
værker til al omforme Frekvensen ved Vekselstrøms
clrift og Ensretterunderværker for Jævnstrømsdrift.
Sidstnævnte vinder mere Udbredelse ved stigende
Ydeevne og mindre Rumbehov pr. Maskinenhed. Be
stræbelserne gaar ud paa at bygge Lokomotiver med
en Ydeevne af 1400 HK pr. Aksel og et dermed føl
gende Akseltryk af 34 t. Her sætter Bekostningen
ved Sporforstærkninger Grænsen. Vægten af Maskin
enheder er betydeligt formindsket ved forclelagtigere
Konstruktioner og Byggemaader, og Stigning i Om
drejningstallet er fremmet ved Indførelse af Rulle
lejer i alle Lejer.
For alle Maskindele indføres Enhedstyper, hvilket
særligt begunstiges ved, at der i Amerika findes Fa
brikker for alle Tilbehørsdele, og disse anvendes af
de fleste Jernbaneselskaber. Til Togenes Opvarmning
- især de dampopvarmede Pulmannvogne - gaar
man bort fra at medføre Varmekedelvogne og anbrin-
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ger en oliefyrel Varmekedel paa de elektri ke Loko
moliver, der muliggøl' en Overgang ar Vogne fra Ba
ner med Jævn lrøm og Veksel. lrøm af forskellig
Styrke.
Paa folorvogne forhøjer man pændingen til
3000 V for at c nlralisere Spændingen paa Fjern- og
For lad strækninger. Til Belysning anvendes Ly. generatorer, som leverer roligt Ly· uafhængigl af
de Lore Svingninger i Sll'øm tyl'ken. J\ulomaliskr
Midlpufferkoblinger og automati k Kobling at Lufl
ledning og eleklriske Ledninger fremmel' en hu l'lig
Ind- eller Udrangering af Vogne.

Motoren har T1·ykindsprøjLning af Brændselsoli.en
og en roterende kylleluftpumpe, som drives fra
Krumtapakslen. Transmi ionen beslaar af en Vul
can-Sinclai r by drauli k Kobling og en Tandhjuls
udveksling med to Ha lighed ·lrin. Kraften overføres
med en Kardanaksel li! den forre le Ak el. l begge
af Førerbu els Sider findes den fornødne Mekanisme
lil Gang- og Gear. kiftning, saa Føreren under Ud
�igl over Rangel'bevægel erne let kan manøvrere Lo
komolivel. Radialorer er anbragt til Cirkulation af
Kølevand og Smøreolie, som køle med en Cenlri
fugalvenlilalor, der drives med Kædetræk fra Krum
lapak. len. Brændsel olietanken tummer 190 kg og
Kølevandstanken 250 kg.
F. Spøer.

ENGELSK
DIESEL�RANGERLOKOMOTIV
Ifølge ,Tlie locoinolive« har Loudon, J\Jidland a11d
Scottish Raihvay hos Harland oy Wolff, Belfast, ladel
bygget el normalsporel Diesel-Rangerlokomotiv med
en Totalvægl paa 27,5 l og lre kobledr Aksler. Trække
kraften er 500 kg.
Del er byggel med Forerhus som paa Damploko
moliver og er kon lruerel ti I at betjene af kun en
Mand. Til Belysning findes en Dynamo med til
hørende kkumulalorbatteri.
Dieselmoloren (1r af Harland - B og W 2-lakts
Typen med en Kraftudvikling af 175 HI ved 1100
Omdr./Min. og er forsynet med en Regulator, der
hindrer Omdrejningstallet i al overslige 1250
Omdr./Min. Motoren har fire Cylindre og el' af
balanceret li! den mindsle mulige Vibrnlion. Den
startes af Trykluft med el Tryk af 25 Alm., som ud
vikles i en 2-trins Kompressor, koblet direkte paa
Motorens Krumtapaksel. Tillige findes en Hjælpe
kompressor, som drives af en 2,5 HK Benzinmotor.
Til Luftbrem en, Fløjte o. . v. bruge Tryklufl paa
7 Atm,, som lages fra Kompressorens Lavtrykslrin.
For at letle Startning i kold Tilstand findes el Varme
legeme paa hver, som opvarme ved elektrisk Strøm
fra Akkumulatoren.

Engelsk Die. el-Rangerlokomotiv.

TRÆG AS VÆRK FOR
MOTORKØRETØJER
De kæmpemæs8ige Brændslofmængder. der saa
vel i kovdrifl som i mange Tra-industrier gaar til
Spilde om Aarnl, in leholcler V,Prdier, hvoraf der
ved simpC'l Forbrænding i Ovne o. I. kun udnytte:
c•n Brokdel, medens del ovrig gaal' tabt. Her fore
ligger el Malcrialespild, . om har Krav paa den lor
sle Opmærksomhed.
Muligheden for en fuldstændig
d.nytlelse af
Brændværdien i Træ bar længe været kendt: Gas
brænding af Træ har man værel Herre over i mer
end el Kvart Aarhundrede. D seneste prakl iske cl
nytteiser a finclvunclne Erfaringer i Virksomheder
med egne Kraftværker er nvendelsen af al Træ
affald i saakaldte Trægasværker, hvis Grundprincip
beror paa. al man i skakllignencle Apparater for
gasser Træ og anvender Gassen Lil Drifl af statio
nære Kraftmaskiner eller om Kraftmiddel til al
drive el Køretøj.
Til Gasbrænding egner sig bedst Træaffald i
Stykkeform, som er lufttørret og delt i passende smaa
tykker, men del maa særligt fremhæves, al for
uden Slyktræ kan ogsaa all andel Træaffald saa
som Sav-, Høvle- og Fræse paaner, saml Bark og
I. vi le i passende Findeling anvendes i visse Rum
mængdel', man kan endog brænde Ga af Ris-,
Koko - og Kaffeskaller. Den bedsle Blanding er Styk
træ og av- eller Høvlspaaner i Forholdel 1 : 3.
I Ty kland som i andre Lande sættes lol'e Kræf
ler ind paa al finde el Brændstof, som kan erstatte
Benzinen, og det nalurligvi helst af Produkter, der
ellers gaar til pilde. H umholl-Deutz fotorfabrikken
har ifølge Die Lokomot-ivlechnik i over 25 Aar haft
en særlig Afdeling for Forgasning af Træ og Træ
affald, og da Benzinpri en ladig er steget, og Pri
sen paa Træ er faldet, har Virksomheden laget den
Opgave op al udvikle lalionære Gasmotoranlæg med
egne Ga værker lil at finde Anvende! e i Motorkøre
løjer. Resullalel er blevet Ga -Moloranlæg for Motor
vogne til en rimelig An kaffelse pris og med stor
Økonomi i Driften og tillige Drift sikkerhed.
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JUBILÆUM

E11 Dcutz Træ[orgas. er.
Vedstaaende Tegning viser et Jille Trægasv,-erk.
Forgasseren beslaar af en cylindrisk Skakt 73, som
foroven er afslullel af Fyldedækslel A.
kaklens
underste Del 7'' er uclmurel med ildfaste Slrn G for
al beskytte mod Tæring og Varmctab. Omlrrnl paa
Midten er anordnet. n Ringdyse C, hvor igennem
atmosfærisk Luft indføre . Under Motorens Gang
suger denne den nødvendige Gasmængde fra For
gasseren, og samtidig strømmer en tilsvarende
Mængde Friskluft ind gennem Ringdysen. For at
faa Forgas eren hurtigt i Drift og faa en regelmæs
sig Fyrfordeling i Forbrmndingsrummel blæsrs under
Gasværket Igangsætning den nødvendige Luft ind
med Venlilaloren D. Forneden er Forgasseren af
slullel af Gasaflrmksringen H og Ryslerislen /. Gen
nem Røret M fjaar Gassen Lil Gasren eren
hvis
Form bestemmes af Forgasserens KonslrukI ion og
Størrelse og i de fle sle TiI fælde køles med L11fl. 1 il
at udskille Støvpartikler fra Gassen finde i Rense
ren en .lille Vandbru e N, om ved en lille Pumpe
holdes i Drift af Motoren. Støvet kan dog ogsaa med
dertil egnede Apparater ndskilles i lør Tilstand.
Gassen ledes gennem Af pærringsbanen Q og Led
ningen R til Motoren men naar denne er .i Brug,
kan Gassen afledes gennem Aftrækket T. Da hele
Anlæget er indkapslet og ingen Gløder eller Gni
ster forekommer er enhver Eksplo ions- eller Brand
fare udelukket.

n.

Den l. August kan T,okomotivfører H. P. Danielsen
fejre sil 2fi Aars .Tubilæum ved Stat. banerne. Jubilaren
hlev antaget til
g. Maskinværksted den 1. Nov. 190'3.
Forfremmcdrs til Lokomotivfyrbøder l . August 1910 med
Station i Nyborg. Blev forfremmet til Lokomoliv[ører l.
April 192(i med Forflyllelsc til Esbjerg. kom derfra til
Fredrricia I. September 19·26, blev saa forflyttet til Ny
borg J. August 192 .
.fubilaren er godt kendt omkring. hvor ban har været.
for �it gode Humør. Hvor H. P. er tilstede, skal snart
samles flere for al høre en eller anden Vits fra Jubi
laren. som han har stort Lager af. Fynske Lokomotiv
m,>'JHI hringcr vore hjerlelig,;le Lykønskninger paa Fest
dagen med Ønsket om godt Samarbejde en Tid endnu i
Fremlideu.
A.
Lokomotivfører P. H. T, Pedersen, l\ia i,. ned und, kan
den t. August fejre sil 25 Aars Jubilæum som Lokomotiv
mand ved D. S. 13. Thv. Pedcr8en udlærte paa Stats
han rncs V,1:'rksted i Aarhu� i 1906. blev Lokomolivf)'l'bø
der I. August Ul IO i lage Ise, hvorfra han efter nogle
Aar kom til i\l[asnechund. hvor han siden har være1.
Thv. P.. rier er en god Kammeral og· Kollega, er for
Tiden Formand for Lokomotivførernes Afdeling.
J-fclrl og Lykke jlaa Dagen og i F1·erntiden!

C. A.

»ASPIRANTEN« 1910
Medlemmerne mecl Damer indkaldes herved til 2:>
Aars Jubilæum i Aarhus den 19. Augusl ifølge Vedta
gelse ved Sammenkomsten i Fredericia 19. August 1930.
Nærmere Program i Bladet den 5. August - søg Fri
hed straks!
K. Nørgaard, Struer.

TAKSIGELSE
Hjertelig Tak for al Deltagelse ved Lokomotivfører
N. P. Hansens Død og Begrave!. e. En særlig Tak til
Afdelingerne Frederi.cia, Aarhus, Nyborg og Masnedsund
saml lLl Hr. Neclergaard-P.edersen for_ den smukke Tale
ved Graven.

Nielsine Hansen.
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De tyske Jernbcine111æncl vil stadig ilc ke makke re/.

Op/age/ s0111 eks/ rnordinære
Pens. Lokomotivfører T.
vej 18, København F.
Pen . Lokomotivfører C.
Kalundborg.
Pens. Lokomotivfører T.
borg.

I Ci!'kulære 72 · Plr/1935 har Higsbaneclirektionen i
Dresden fornylig meddelt, at Arbejd fronten klager over,
at et større Antal af de ved Rig banerne be kæftigede
Arbejd�re endnu ikke har sluttet si,/.,. til Arbejdsfronten,
hvorfor det hen. lilles, at de paagældende A1·bejde1· og
Ansatte paavirkes ad /jens/lig Vej. Higtip1·æ. identen un
derstreger, at han er e11ig ined Arbejdsfr·onten i, at det
er nødvendigt, at alle Arbejdere ug Ansatte slutter ·ig
sammen. Cirkulæret lutter med en Meddelelse 0111. at
dets Indhold skal bringes til samtlige Ansattes Kundskab.
l. T. P.

.

.

.

Da Skagensbanens 11!Je lokonwli.v væltede.

M ecllemmer:
A. T. Bærentzen,

yelands-

P. Andersen, Gisselørevej 16,
Vaaben, Fredensgade 8, Ny

/ J clnævne/," efler Ansøgning ifølge Op i,·lag (min. Udn.)
Jm /.-7.-35:
Motorføre 1· II J. E. Staberg, æstved, til Motorfører I
H elsingor.
Lukun1otivf \'!'bøderne:
F. F. Hysz, Aarhus H. til M0to1·fører
i Tønder.
H. A. CIHistiansen, Nyborg, til Motorfører I i Tønder.
II. N, 1-fansL•11, Nybu1·g, til Molorfør·c,· l i Tønder.
A. 8. I-lansen, Hu,kilcle. til "Nfotor·fører
i Helsingør.
li: H. Gjørtsvang, 0sterpor·t, til ·i'IIotol'fører I i Helsingør.
F'. V. Jensen, Slagelse, til Motor·føre1· I i Tønder.
F. G. Bl'Und. Ha11ders, til Motorforer JJ i Odense.
C. F ..Juchu1nsen, Aarhu · H., til Motorføl'ur J[ i Aarhus H.
0. H. Vedarn, Helsing-ør, til Motorfore,· ] r i Næ. tved.
S. V. T. I.fontheil, Hoskilde, til Motorfører IT i Næstved.
K. Mortense11, Kalundborg, til Motorfører· TI i
æstved.
N. K. Andersen. Kbhavns Goclsbgcl., til Motorfører TI i
Aal'l1us .H.
L .. Jc,nse11, Khhav11s Gudsbgd" til Mutor·fore1· I I i 'kel. kH1'.
K. 0. Krwl'ling-. Stn1l'I', til Moto1·fø1·Pr 11 i Struer.
C. lian en, J.;bhavns Gorlsbgd., til Motorfører I l i Viborg.
M. C. Pcder·,!'11. Nyhurg, til Mutorfø1·er li i 'll'uer.
A. Chrisll'11sP11, Viborg·, til Motorforer rr i Aarhus H.
ielsen, L,blwvns Gudsbgrl., til Motur·fø1·e1· 11
C. C.
Aarhus H.
.lcrnbanPpakmestc1· P. Lybæk-HansPn, Hingkøbing, til
Me1l111·fc,re1· 11 i St1·11u1·.

Som bekendt har F1·ichs Icabrikke1· leveret Skagens�
banen et nyt Diesellokomotiv. Oa det . kulde afleve1·es og
vise sine Præstationer. afspo1·edes og væltede del so111
bekendt paa Skørµing Station. Denne Episode ha1· µni!
get sig saaledes i et af vo1·e Meule111111ers Erind1·i11g, at
han bar ment al burd tilegne det nye Lokomotiv ne
denstaaende lille Digt:

r

r

,S/cwldyrl'l Lø-ven.«.
Hos Aktieselskabet Fric:h': i Aabyhøj
høt·es HammersJag og Motorsløj.
Staaldy1· bli'1· lavet og al i Sta11d.
nu fare,· de som Lyn genne1n hele vo1·l Land.
Et af Dyrene e,· ogsan. �endt højt rnocl Nord,
det vilde sig· tumle paa Skagens .Je1·nbanespor,
stærk som e11 Løve. del er uden Tvi vi,
det traver nu daglig mellern Graner og Gyvl,
glad man Dyret betragter, for del e1· rigtig fiks,
fremstillet n1ed Snille af AktiesPlskab(•l Fl'ichs,
nu siger· vi stoµ, og det uden Tøven.
Navnet er fastslaaet, del skal hedde »T,oven«.

.

STATSBANEPERSONALETS SYGEKASSE
Ændret Konsultationstid.

.Jernbanelæge Thamsens Vikar. Dr. C. C. Jac:ob ·en,
Vesterbrogade 6'5, afJ10lu.er Konsultation Kl. J I- L2½. i
Stedet for som tidligel'P 1nedrlL·lt Kl. 11-1:3½.

,

fm l.-8.-35:

Luk111110tivfy1·bnde1· J. Knud, en, Fredericia, til Moto1·
fnn,r I i Tu11der.

Motorførerkred1,en.
Fyns Motodørerafd.: Furniandens Navn uµ; ArlrPsse
rettes til: 0. Berl'ig, Teisensvej I, Odense.
Sjælland-Jcalster Afd.: Kas. Cl'Cl'ens Navn oµ; Adresse
rnltes til: L. B,·etl:ehneidcr. I<ilrlL•nia1·ksvej 45, Næstverl.
L,oko111oli'vfyrbøclerkredsen.
København Gb., Afdeling 2: Jcorniamll'n� Navn c,µ;
Adresse rettes til: S. S11neson. Blegdamsvej 50, :3., T(hh. Ø.
Padborg Afd.: Kassererens Navn og Adresse rettes til:
S. V. Andersen, Oksevej, . P adborg.

Porf/lft/1'/.�P:
Lokun1ot ivføn•1·nr:
P. T. 1!11lrln1p, ��nghave, fra 1.-7.-:35 til l(bh. Godsb.
E. H. Hl'nrlts1•n. Enghav •, fra 1.-7.-:-lf> til Kbh. Godsb.
F. T. L. Toft, Eng'IH1vu. fr-a 1.-7.-35 til Kbh. Godsb.
Enghave, fl'a 1.-7.-85 til Kbh. Godsb.
N 1,;. Andersen,
•
P. V. ,J;ll'nholl, EnghavP. fn1 1.-7.-35 til Kbh. Godsb.
H. V. Madsen. Enghave, frn 1.-7.-:35 til Kbh. Godsb.
V. M. l,lc.is, Englrnvc, fra l.-7.-::!5 til Kbh. God sb.
T. M. He1111ing,;e11, Enghave, fm 1.-7.-35 til Kbh. Godsb.
0. T..I .. Jørg-L•ns<•n. Enghave. fra 1.-7.-35 til Khh. Godsb.
J. E. l•'redel'iksP11, Enghave, fra 1.-7.-:35 til Kbh. Godsb.
H. N. H�m 11sse11. Enghave, fra 1.-7.-35 til Kbh. Godsb.
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F. Mogensen, Enghave, fra 1.-7.-35 til Kbh. Godsb.
P. G. O. N. Asp, Enghave, fra 1.-7.-35 til Kbh. Godsb.
T. C. Steffensen, Enghave, fra 1-7.-35 til Østerport.
Motorførerne I:
A. P. Knudsen, Tønder, Ira 1.-8.-35 efter Ans. iflg.
Opslag til Aarhus H.
T. P. H. Laursen, Tønder, fra 1.-7.-35 efter Ans. iflg.
Opslag til Helsingør.
Motorfører II:
C. Pedersen, Randers, fra 1.-7.-35 til Viborg.

Overgang til anden Stilling fra 1.-7.-35:
Lokomotivfører C. S. J. Høbo, Næstved, efter An!,
iflg. Opslag til �otorfører I ved Helgoland Maskindepot
(min. Udn.).

Dødsfald:
Lokomotivfører N. P. Hansen, Masnedsund, den 24.6.-35.

STATSBANERNES DRIFTS�INDTÆGTER OG DRIFTS�UDGIFTER
m. v. i Maj Maaned 1935 samt i Tidsrummet April -Maj 1935 og en Sammenligning med Beløbene
tilsvarende Tidsrum i 1934 i runde Summer.
Maj Maaned
1935
1934

1935
Forøgelse Formindskelse

Personbefordring .............................
Gods- og Kreaturbefordring ..................
Postbefordring ...............................
Andre Indtægter . ............................

4 170 000
3 570 000
530000
430 000

4 530000
3 450000
520 000
400000

[ndtægter i alt ....................................

8 700000

8 900000

Driftsudgifter ................................
Afskrivning ..................................
Forrentning . ................................

9 180000
540 000
920 000

8 750000
510000
820000

430000
30 000
100 000

Udgifter i alt ......................................

10 640000

10 080 000

560 000

Statens Tilskud til Driften ........................

1 940000

1180000

760 000

April-Maj
1935
1934

120000
10 000
30 000

360 000

200 000

1935
Forøgelse Fonnindskelse

Personbefordring .............................
Gods- og Kreaturbefordring ..·................
Postbefordring .............................. .
Andre Indtægter . ............................

990000
6 820000
1 020000
840000

8 030000
6 540 000
1000000
720000

Indtægter i alt ....................................

17 670 000

16 290000

1 380000

Driftsudgifter ................................
Afskrivning ..................................
Forrentning . ................................

16 440 000
1090000
0
l 8300 0

15 740 000
l 020 000
1630000

700 000
70000
200000

Udgifter i alt ......................................

l9 360000

18 390 000

970 000

1690000

2100000

Statens Tilskud til Driften

de

960000
280 000
20000
120 000

410000

D. S. B. Maj 1935.
Indtægten af Personbefordringen er i Forhold til Maj 193A gaaet ned med 360000 Kr. Mindreind
tægten skyldes Pinsens forskellige Beliggenhed, i FJ01: i Maj og i Aar i Juni. Paa Godsbefordringsind
tægten har der været en Fremgang paa 120000 Kr., og paa ,Andre Inrltægte1·« har der været en mindre
Stigning.
De egentlige Driftsudgifter er si.eget meu ca. 430 000 K t'. En Del a[ Stigningen skyldes det Forhold,
at der var en Ugeløn. periode mere i Aat· end i den tilsvarende Maaned i Fjor, og vil blive udlignet i
Juni Maaned. Endvidere har Forhøjelsen af Reguleringstillæget, forøgede Brændselsudgifter samt ekstra
ordinære Sporarbejder medført Udgifter, der ikke har kunnet udlignes ved rlen Udgiftsnedgang, der fin
des paa andre Poster.
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