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Redaktør: Lokomotivfører L. M a u r i t z e n, Fredericia . 

Nr. I. I. Januar 1905. .\ 5. Aarg. 

Glædeligt N ytaar 
og vor bedste Tak for det gamle bringes herved samtlige Medlemmer 

af vor Organisation samt Enhver, der har støttet os i Arbejdet for 

bedre økonomiske Vilkaar, Højnelse af Standen og i hele Arbejdet 

for at gøre yort Motto: "Enighed, Kundskab, Hjælp" til en Kends

gerning indenfor Lokomotivpersonalet, til Gavn for os og vor Familie, 

til Betryggelse for de Rejsende og til Hjælp for Lederne (vore Fore

satte) i disses Arbejde for at skabe de bedste Resultater for 'den In

stitution, vi alle tjener. 

Atter i Aar vil vi benytte Aarsskiftet til at henlede ærede Med

lemmers Opmærksomhed paa Betydningen af at gøre Indkøb i de 

Forretninger, der averterer her i Bladet, og der'ved støtte ikke alene 

d'Hr.r. Averterende, men tillige Redaktionen i sine Bestræbelser for 

at skabe et Blad, der svarer fuldtud til sit Formaal. 

Endvidere henledes Opmærksomheden paa Nødvendigheden af, 

at alle er med til at tegne Annoncer til saavel Bladet som Omslaget. 

Fredericia, Nytaarsdag 19°5. Ærb. 
L. Mauritzen. 



Godstogslokolnotiv for 
'..,_ . Militærtransport . 

-~nder _ Krigen ' r Øs~a~ien; 

Hosstaaende Illustration 11.0-

skueliggør et sibirisk Gods-
. togslokomotiv, som bruges til 
russis~e ;1:roppetiansporter til 
Ma-ndschuriet. Pansrede Tog, 
'som _ de Englænd~rne brugte 
under den sydafrikanske Krig, 
anv~ndes eodnu ikke i ' øst
asien. 

" ~ ~ ' Lokomotivet ' har fire Høj-' 
:;' '-~ryk,s-'.:og fi~e La-vtrykscylindre 
; -, "9g løber ' 'pas , ganske smaa 
~ : ' .. Hj ur. hvilket giver det Betin
" ,' g'elsen for åt , kunne trække 
,- 'meget ' svære .Tog. . Som det 
.--:, "vil~ ses ~f lll,ustrationen, er alle 

Hjulene koblede. 
Med Undtagelse af 10 i 

Rusland byggede Maskiner 
anvender Jernbanebestyrelsen 
øst for Baikalsøen udeluk
kende Maskiner af amerikansk 
Konstruktion. 

Lygten, der er anbragt 
foran pall. Kedlen, formaar at 
belyse en Stræk.ning fremefter 
p.aa 4 a 500 Meter. 

Lokomotivpersonalet, der 
udfører denne udsatte Tjeneste, 
er taget fra den sihiriske J ern
baneLrigade. 

Ambnlancetog 
under Krigen i Østasien. 

I omstaaende Illustration 
bringer vi vore Læsere Bille
det af 'en J ~rnbaneambulance
vogn, som bruges nnder Krigen i Østasien . 
l første Række er disse saakaldte Sanitetstog 
baseret pall. at bringe Haardtsaarede fra Fronten 
bag om Slaglinien til Rødekors' Samlingsplad
ser. Indretningen af disse Sanitetstogs Syge
vogne fremgaar af Illustrationen. Pall. begge 
Sider af Gangen i llidten befinder sig, to og 

- ~ -

to over hinanden, gode Hvilepladser for de 
Sasrede. 

Toget bestaar sf 44 Vogne, hvoraf de 30 
er Syge vogne, 2 Restsvrationsvogne og 2 
Køkkenvogne. Resten , 10 Vogne, er reserveret 
Læger, Betjenings- og Opvartningsperso
nalet. 



I . den Tid, disse 
Tog har varet praktisk 
prøvet under Krigen, 
har de funktioneret til 
fuld Tilfredshed. 

En Brændsels
besparer. 

N edenstaaende brin
ger vi en Illustration 
af en Opfindelse, der 
er praktisk prøvet paa 
Oregon-Short Line 
ved Glens Ferry, Idsho, 
og som har givet et 
meget tilfredsstillende 
Resultat. Maskiner, 
udrustede med denne 
Opfindelse, sparer 3 a 
4 Tons Kul paa hver 
Rejse. 

Opfindelsen, der, 
som det tydeligt frem
gaar af IlIustråtionen, 
bestaar i en i Ild kas
sen anbragt Murbue 
anordning, forøger 
Varmeudviklingen i ' 
den Grad, at man har 
kunnet forøge U dgan
gen Dled indtil 1,27 
cm., og Følgen heraf 
er, at Forbrændingen 
af Brændselsmaterialet 
foregaar fuldstændig, 
saaledes at Kulpartiklerne ikke, som det 
jo er Tilfældet paa vore Maskiner, rives 
med Bf Dampslag~t gennem Rørene til 
Røgkammeret, og under haard Kørsel ud 
i Rummet. 

Opfinderen, Mr. M. J . Conigan, Fo'r
mand pas Oregon-Short Lines Værkste
der i Glens Ferry, har patenteret sin 
Opfindelse. 
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Røgudvikling. 

Fra Lokomotivets, allerførste Dage og op 
til vore Tider har Jernbaneteknikere eksperi
mentere~ med at give Brændselsmaterialet' den 
mest fuldstændige Forbrænding i Lokomoti
Ternes Ildkastjer, og utallige er ' de Apparater, 
der er prøvet for at muliggøre dette og hindre 
unødig Røgudtræden og den dermed forbundne 
Ødslen med Brændsel. 

Som bekendt anvendes i dette Øjemed de 
saakaldte Ildskærme (Murbuer), af hvilke vi 
herhjemme kun kender et System. Det vil 
derfor sikkert interessere vore Læsere gennem 
h08staaende Figurer at blive bekendt med en 
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Del andre Systemer, der er gj ort til Genstand 
for indgaaende Forsøg paa Udlandets Jern
baner. Forsøgenes ReHultat, der er omtalt i 
en Afhandliog om dette Emne af Hr. G. Elbel, 

Forstander for Maskininspektionen i loster
burg, vil det føre for vidt at komme ind paa 
her, og vi skal derfor kon henvise tillllustra-

tionerne, pBa hvilke man af Pilenes Retning 
kan canne sig et Begreb om den atmosfæriske 
Lufts Vandring gennem Fyret. 
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Nedenstaaende Figur fremstiller en paa ~'yr
di1ren anbragt Anordning til Regulering af 
Lufttilførsien ovtlr Fyret. 

Gennemgaaende Lokomotiver. 

I Tilslutning til vor Notits i BladHts Nr. 23 
om ~Gennemgaaende Lokomotiverc ser vi os 
i Stand til efter ~The Engineerc at gengive 
nedenstaaende Fortegnelse over de hurtigste 
Tog, som paa engelske Baner har tilbagelagt 
Strækninger større end 160 kw. (100 miles) 
uden Standsning, og efter indeværende Aars 
Sommerkøreplaner : 
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Til Sammenligning anføres, at Statsbaner
nes hurtigste Tog over den længste Strækning 
efter Sowl!lerkørepla~en ~904 var Tog 73, som 
tilbagelagde 122,1 km. fra København til 
Masnedsund uden Standsning, i l Ti~e 50 
Minutter, hvilket giver en Hastighed af 66,6 
km. pr. Time. 

- Strækningen . Vt' wdrup-Frederikshavn er 
373,3 km. Efter Great · Westerns Køreplan 
skulde denne altsaa kunne befares af et Sæt 
Personale med samme Lokomotiv i 4 Timer 
10 Minutter, men saa maa man rigtignok 
først t ænke sig alle de nuværende Endesta
tioner saaledes ombyggede, . at de tillader 
en Gennemkørsel, hvilket turde blive ret 
vanskeligt. 

Det havde han ikke ventet. 

En for sine Vittigheder bekendt Lokomo
tivfører kørt!! en Dag ind paa en vest jydsk 
Station med et blandet Tog. Da Toget gik 
ganske langsomt, maatte han udfor Stationen 
sætte-Damp til for at komme langt nok frem. 
Det regnede, og Skinnerne var fedtede, hvilket 
foraarsagede, at Hjulene spillede, hvorved som 
.bekendt kan fremkomme Gnister. 

En Bondemand stod udfor med sin Knark. 
i Munden samt opslaaet Paraply. Pludselig 
sætter Føreren sit mest bistre Ansigt op, 
medens han tordnet' ned til Manden: ~For 

8 ... . , Mand, slaa den-Paraply ned, De kan 
jo se, den er bange fur deo. ( 

I samme N u blev Paraplyen slaaet ned, 
og Knarken fllldt od af Mundeo, medens 
Manden skrækslagen stirrede paa Dyret samt 
dets Styrer. 

Først da Perronen var passeret, vendte 
Føreren sig om til Fyrbøderen, og begge 
fik sig en forsvarlig Latter over det 
kostelige Syn af Mandens Skræk. M. 

Paa Opfordring 
attesterer vi gerne, at Hr. Lokomotivfyrbøder 
Nr. 238 O. A. Petersen, Korsør, ikke har 
indsendt de her i Bladet i sin Tid optagne 
Artikler sign. Peter Simple. 

Den indsendte Artikel kan ikke 
da Diskussionen om denne Sag er 
her i Bladet. 

optages" 
afslutte 
Red • . 



Firekoblet Compound· Tanklokomotiv 
for Gøteborg-Særø Jernbanen. 

-6 

Fra Nydqvist og Holms Lokomotivfabrik i 
Trollhattan lereredes i Asret 190:1 3 Stk., 
Tanklokomotiver for den nybygged'e Stræk-

Lokomotiverne, der er forsynede med 
Glideraflastning af v. Bonies System, br 
Metalpakning, System IT nited States. med 
Malmros Smøreanordning for Glider og Stemp
ler samt Hardys Vakuumbremse. 

End videre er de fortil forsynet med en 
firehjulet Boggie af Bergslagernas Jern
vægars Model og bagtil med et Sæt 
radielt indstilleligt Løberhjul. 

Hoveddimensionerne pal' det hos
staaende illustrerede Lokomotiver føl
gende: 

.Cylindrenes Diam. (Højtryks) 415 mm. 
Cylindrenes Diam. (IJavtryks) 630 . mm. 
Slagets Længde 
Dri vhj ulsdiameter 
Boggiehjulsdiameter . 
Hjulbasis, fast 

tot~l 

Lokomotivets Længde over 

600 mm. 
1650 mm. 
800 mm. 
4200 mm. 

8300 mm. 

Bufferne 11,350 mm. 
Ristareal 1,48 O Meter 
Ildpaavirkningsflade, total, 93,53 O Meter 
Damptryk pr O cm. 14 kg. 
Lokomotivets V ægt i tjenstfær-

dig Stand 65 Tons 
Adhesionsvægt 24 Tons 
Trækkraft ved 60 pCt. Fylding 4000 kg. 
VandfoHaad 6 Kubikmeter 
KulfoHaad 20~0 kg. 

Stockholms-V æsteraas Bergslagens 
Jernvægars Lokomotiv 

Nr. 37 og 38. 

Denne Lokomotivtype, af hvilken vi 
omstaaende bringer en Il1ustration, er 
leveret af Nydqvist og Holm, Trollbat
tan, og har følgende Hoveddimen
sioner : 

ning mellem Gø.teborg og Særø. Af disse I Cylinderdiameter 
Lokomotiver er to StykkfIr byggede. af den Slagets Længde 
kendte Nynæstypa, en Type, dllr har vundet l Drivbjulsdiameter 
almindelig Anerkendelse pal' Kontinentet for Damptryk pr. O cm. 
lQkal fersontogstrafik, 

432 mm, 
610 mm. 

1530 mm. 
Il kg. 



Trækkraft 
0,6 pd i l 

v. 
Ildpaavirkningsflade, Ildkassen 

Rørenes 
Total 

Ristareal 
Total Vægt i tjenstfærdig Stand 
Adhesionsvægt 
Fast Hjulbasis 
Lok. og Tenders Hjulbasis 
Tenderens VandIUm 

Kulrum 
Materialvægt 
Vægt i tjenstf. Stand 

4911 kg. 

. 9,3 M.t 
97,45 M.i 
106,75 M. 

1,70 M. 
40,720 kg. 
35,200 kg. 
4800 mm. 

11,300 mm. 
9500 kg. 
3700 kg. 

11 ,400 kg, 
25,000 kg. 
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Meddelelser fra Afdelingerne. 
De . københavnske Afdelinger 

afholdt Maanedsmøde den 8. December paa 
,Nyt Landmandshotele . 

Til F orhandling forelaa blandt andet det 
ny ~ignalreglement. Det \'edtoges, Ilt For
handlingen genoptages, og endelig Udtalelse 
om det sker senest l Maaned efter dets 
Ikrafttræden. 

Angaaende de maanedlige Møder vedtoges, 
at Bekendtgørelse om Møderne skal finde Sted 
senest 10 Dage forud , og Dagsordenen be
kendtgøres mindst 4 Dage før Mødet, samt at 
et kort Referat af de vigtigere Sager, der er 
forhandlet, ~ltid bekendtgøres i Forenings
bladet. 

Paa Forshig af Lokomotivfyrbøder G. O. 
F. Lund blev der nedsat et Ud valg paa 5 
Medlemmer til at drøfte og forberede Regler 
til Dannelse af en Diskussionsklub indenfor de 
3 københavnske Afdelinger. 

Valgte blev IJokomotivførerne C. A. P eter
sen og Busch samt Lokomotivfyrbød erne Lund, 
Thomsen og C. V. Larsen. 

Til Medlem af Besøgsud valget valgtes 
Lokomoti vfyrbøder Lund i Stedet for Hansen, 
der er forfl yttet til Korsør. 

Mødet i Januar bortfalder, grundet paa 
J uletravlheden og Festen i Januar Maaned, 
hvis ikke sælig vigtige Sager kommer til at 
foreligge. 

* * 

Den 1. December havde Udvalget for 
Foredrag og Besøg foranstal tet en behagelig 
Sammenkomst paa Landmandshotellet i Køben
havn. 

Kl. 8 samledes man med sine Damer i 
Hotellets Sal, hvor Hr. Maskiningeniør Bruun 
holdt et lærerigt Foredrag over >E lektrisk 
J ernbanedriftc. Derefter underholdt man Del
tagerne med Koncert af Lokomotivfører Mott
laus Grammofon, der m ed sine udmærkede 
Sange af Kammersanger Simonsen, Forseii , 
Helge Nissen, Aug. Svenson samt mange andre 
gjorde megen Lykke. 

Efter at man havde indtaget nogle For
friskninger, begyndte Dansen til Tonerne af 
Lokomotivfører Mottlaus velklingende Forte-



pianospiJ. Først KJ. 3 brød man op, ef tor at 
alle havde ndtalt deres store Tilfredshed med 
den behagelige Aften. xy. 

* * 
Den 12. Januar 1905 afholdes Julefest Ol! 

Bal pall. Vodruflund for D. IJ. og L . F.s Med
lemmer: med Damer og Børn. 

Der vil i Aftenens Løb blive givet for
sk('lli g Underholdning. 

PERSO N A LIA. 

F o r f I Y t t e d e ere: 

1.-12. 04. 

IJokomot.ivfyrbøder Nr. 153 J. K. Nielsen, 
Aarhus H., til Skanderborg. 

1.-4. 05. 

Lokomotivfører Nr. 320 J. F. Ranths, Rlls
kilde, til København li. 

Lokomotivfører Nr. 326 A. F . Petersen, Kø
benhavn H., til Roskilde. 

Meddelelse til Afdelingerne. 

D'Hrr. Afdelingsformænd bedes erindre, at 

de til Afdelingerne udsendte Lister til Indsam

ling af Bidrag til et Finsen-Monument skal 

være sluttet den 5. Januar og Lister og Penge 

indsendt til Hovedkassereren, Lokf. O. TJarsen, 

Forhaabningsholms Alle Nr. 15 a,l. 
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Strø . 
Politibetjenten: >Er det nu ikke 

uforskammet. Disse to Labaner af Drenge 
!liger, at det er Dem SE'lv, der har bedt dem 
om at lave en Glideliane udenfor Deres Hus Ic: 

\' æ r t e n: >Ja. dl't. pr ganske i sin Or
den. Jeg skal sige Dem, jeg venter Besøg af 
min Svigermoder! ( 

BEKENDTGØRELSER. 
- <Ln -

HUSK 
Intet er sall. praktisk og hold bart 

som det af mig indførte 

c~u\. Lellul~iijs , Kravetøj, 
Jeg har Eneudsalg af det bedste 

engelske Fabrikata, der er fremme, og 
Mønstrene ligner sall. sknfIimde Lær
red, at De selv pall. nært Hold . 
vanskeligt kan se Forskel. 

Skriv efter et Sæt, og De vil blife 
over bevist. 

Sendes overalt pr . Efterkrav. 
Opstaaende Flipper pr. Stk. 
Nedfaldende 
Kraver 
Manchetter 

0,35 
0.60 

80 - 100 
0,93 

c. PROHASKA, 
STRUER. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. Abonnementsprisen er 1 Kl'. halvaarlig. Avertissementsprisen E'r pall. Omslagets 
l ste Side 15 ø. og paa Omslagets andre Sider 12 ø. pr. mm. Plads i Spaltebredde h a l v a a r l i g. 

Spaltebredden er 58 mm. 
Samtlige paa Omslaget tegnede Annoncer ('re staaende mindst Ilt Aar. 

I Slutnin gE'n af Teksten optagco Annoncer til en Pris af 10 Øre pr. P etitlinie eller dens Plads, med Fradrag 
af 20 pCt. for staaende Annoncer. 

Telefon 123. Ekspedition: Got.hersgade Nr. 29, 1. S., Fredericia. Telefon 123 • 

• Fredericia Dagblades Bogtrykkeri, Fredericia. 
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