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. ~artiaux og Køchlins Dampvogn paa· 
den franske Nordbane. 

(Sluttet). 

Endvidere er Gulvet her anbragt højere 
end i den øvrige Del af Vognen . 

Havde man anbragt hele Vognkassen paa 
2 Trucker, saa vilde dennes Rredde i Midten 
ved Passage af Kurver hø.ve været for smal, 
og da netop denne Vogndel maatte være bred, 
for at Føreren kande opnaa don største Udsigt 
over Strækningen, besluttede man sig til at 
lade ndføre en leddelt Vogn . Tre toakslede 
Vogne er ved Koblinger s"mmensat til et 
Hele. 

I den· midterste Vogndel er l!~ørerpladsen 
og et Opholdsrum for Togbetjenten, Kedel. 
Oampm'askine og et Pakrum paa 9 qm. , som 

I 
saafremt det gøres nødvendigt., kan omfor-
andres til en 3die Klasses Kupe med 6 Sidde-
pladser. Af de andre to Vogne r den 
ene indrettet som 3die Klasses med !8 Sidde-
pladser, en Midtergang samt 12 Staapladser 
in<\vendig i Vognt1n. Den anden Vogn er 
forsynet med en Afdeling lste Klasse med 8 
Siddepladser og en 2den Klasse med Plads til 
l{ siddende og 6 staaende Passagerer. Ad-
gangen til Y ognen sker fra 4 overdækkede 
Platformer. Paa Platformen i begge Ender 
er tillige 4 Staapladser og 2 Klapsæder pl\a 
hver. · Langs den en~ Side paa begge Ende-
vognene er anbragt en tildækket Kasse for 

Anbringelse af Rejse- og Haandkurve o. a. I., 
men som kun er 940 mm. høj, saaledes at den 
ingen Indflydelse bar paa Udsigten fra Fører-
pladsen . ' 

Under Vognen er anbragt Kasser til Akku-
mulatorerne for den elektriske Belysning · af 
Vognene. Damp fra Kedlen besørger Opvarm-
ningen af Toget gennem eo Varmtvandsled-
ning. Den midterste Vogndel har 4300 mm . 
Akselstand, en ·Drivaksel samt en Kobbelaksel 
med 1040 mm. Hjuldiameter. Paa begge de 
paa langs af Vognen anbragte Profiljern er 
paanittet to Stykk&r 18 mm. tyk Plade, hvor-
paa begge Cylindre, som er udvendig belig-
gendP, er fa11tgjort, tillige for .Paralellerne, 
Jfjerler~amgeværket, der findes forneden, samt 
Drivvær~ets øvrige nødvendige ·Støttepunkter. 
Krumtappene har Kontravægte. 

Kedlen, af Turgans Konstruktion, skal 
være let , optage ringe .Plads, Damp til 100 
HK. og indeholde saa meget Vand, at Føre-
rens Opmærksomhed und&r Kørselen ikke sta-
dig skal være henvendt paa Vandstanden . 
Fyret maa kunne optage saa meget Brænd-
selsstof, at Fyring kun er nødvendig under 
Opholdet paa Stationerne. I Fyrkassen er 
anbragt , to skraat~nedefter beliggende Grupper 
>Fieldcs Rør. Kedlen har to Vandstandsvisere, 
saa at Føreren til enhver Tid kan se Vand-
standen. Af Fødeapparater findes en Pumpe, 
beregnet paa 2000 Liter, samt en Injektor til 
1600 Liter pr. Time. 



±il Overførelse af Drivkraften anvendes en 
.Højtrykscylinder med 195 mm. og en Lav-
trykscslinder med 260 mm. Diameter. Slag-
længden er _320 mm. , Cylindrenes Rnmforhold 
1,645. · Hjulenes Diamet~~ 1040 mm. Damp- _ 
tryk .18 Atm. Trækkekraften ved Anvendelse 
af direkte Damp r Lavtrykscylinderen 
udgør 2160 Kg. Vægten p11ca Hjulene 12,9 
Tons. 

1 .E øre!~u~et er anbragt de_ nød vandige 
Apparater til Vognens Betjening, saasom 
Fødeapparaterne, Lufttrykbreq1sen osv. Da 
der findes to Pladser til Fører.en, er Trækket 
til Omskiftningsmekanismen udført dobbelt. 

Ved en Hastighed af 70 Kim. ·pr. 
Time var Køretøjets . Gang særdeles tilfreds-
stillende. 

Forsøg til Sammenligning mellem 
Damp- og elektriske Lokomotiver paa 

New York Central-Bitne~· 

Forsøgene iværksættes med et nyt elektrisk 
Lokomotiv fra New York Centralbane og et 
svært Persontogs~Lokomotiv r.f Pacifik-Kon- 1 

struktionen og af den Type, som anvendes 1 

1)11& Michiga-n · Central-Banen. Den totale 
Akselbelastning var ens paa hver .Maskine. 
Prøvetoget bestod af 6 og 8 Vogne. Ved 
Toget med 8 · Vogne udgjorde V ægten af saa-
vel. det elektriske som Damptoget inklusive 
Maskinerne 4°66 Tons, medens V ægten mad 6 
Vogne var 370 Tons for det elektriske med 
Lokomotiv og 387 Tons for Da.mptoget med 
Lokomotiv. 

Forsøgsstrækningen var 9,7 Klm. lang med 
Stigninger fra 9,5 til 38,0 Meter. Den skar-
peste af · 6 Kurver havde 250 Meter Radiue. 
Skinnerne var under Forsøgene tørre. Resul-
tatet viste sjg at være lidt ugunstigt for det 
elektriske Tog, fordi Strømskinnens Diam. 
var mindre end paa de andre elektriske Stræk-
ninger af New York Central-Banan, hvad der 
havde til Følge - og som ved nogle Forsøg 
viste sig - at det elektriske Tog paa Grund 
af den stær~e Formindskelse af St rømmen 

· egentlig Jrnrte langsommere end Damptoget, 
da det først efter l til 1,5 Kim. Kørsel ind-
hentede og overhalede dette. 

Fordelene ved den elektriske Drift, i Sær-
deleshed ved Igangsætningen, viste ig 
ogsaa her. 

Meddelelser fra Af delingerne. 
Aarhus Afdeling. 

Aarhus Afdeling afholdt Generalforsamling 
Onsdag den 10. Januar med følgend e 

Dag s orden: 
Punkt 1. .Beretning om Foreningentt Virk-

somhed. 
2. Regnskabet fremlægges i revideret 

Stand. 
3. Valg af Bestyrelse. 

a. Formand, b. Kasserer, c. Repr{ll-
sentan t for Ar. H., d, Repræsentant 
for Ar. Ø., e. Sekretær. 

4. Valg af 2 Revisorer. 
5. Forslag om en Omordning af D. L. 

og L. F. 
6. Valg af- 6 Delegerede til Hoved-

generalforsamlingen. 
7. Forslag om at Aarhus Afdeling 

hevilger 25 Kr. til de Fattige 
Bespisning i Vinteren 1906. 

8. Eventuelt. 

Formanden aabnede Mødet og ønskede de 
Tilstedeværende glædeligt Nytaar og bad dem 
væll{e en Dirigent. 

Til Dirigent valgtes Lokfrb. V. P. Hansen. 
Punkt 1. Formanden afgav en Beretning 

om Foreningens Virksomhed i de to Maaneder, 
han har været Formand. 

V. P. Hansen afgav den øvrige Beretning 
om Foreningens Virksomhed, da han havde 
fungeret som Formand i den øvrige Del af 
Aaret. 

Punkt 2. RegnRkabet fremlagdes og god-
kendtes. 

Punkt 3. 'l'il Formand blev Lokf. V. Han-
sen genvalgt, til Kasserer blev Lokfrb. Grosen 
genvalg t, til Repræsentant for Ar. H. blev 
Lokf. J . Nissen valgt, til Repræsentant for Ar. 
Ø. blev Lokfrb. ·Nr. 222 Nielsen valgt, og til 
Sekretær blev Lokfrb. Nr. 402 C. Nielsen 
genvalgt . · 



. Pnnkt !. Til Revisorer valgtes Lokf. Sib-
bernsen og Lokfrb. Hang&ted . 

Pnnkt 5. 
Lokf. Bailey : J(lg vil anbefale de Tilstede• 

værende at behandle Forslaget med Rolighed. 
G-rnnden til , at Forslaget er kommen frem, 
er den, at Lokomotivførerne aldrig kommer til 
.Møderne. 

Lokf. C. Anders1:,n : Mine Herrer! J e~ ved 
n.t det er Medlemmernes Tanke at have For-
aningen saa stærk som mulig; uheldigvis har . 
det vist sig, at der mangler mange, og det 
har vist sig, at det er Lokomotivførerne, der 
livigter. Jeg har selv været med til at stifte 
Foreningen slim D. L. og L. F., men nu hører 
jeg mange Røster i Remissen om at faa For-
eningen delt i to Afdelinger, og jeg mener, 
det er heldigt paa den Maade, at vi staar i to 
Afdelinger med fælles Hovedbestyrelse. Loko-
motivførerne og Lokomotivfyrbøderne holder 
deres Møder hver for sig, og Forslagene sendes 
ind til Hovedbestyrelsen, som bestaar af lige 
mange Lokf. o~ Lokfrb. Det er kedeligt nu 
at komme til ·Møderne, da der 1tldrig kommer 
nogen Lokomotivfører. 

Formanden : Jeg kau de værre ikke dele 
Anskuelser med Andersen. Det er saadant et 
F-orslag, der splitter og ødelægger vor For-
ening, og skal jeg, fordi jeg bytter Kasket, 
sige Farvel til mine Kolleger, det hverken 
kan eller vil jeg gøre. De Lokomotivførere, 
der har skrevet under paa Forslaget, er for 
en stor Del slettet af Foreningen paa -Grund 
af Restance, og jeg vil gerne spørge Andersen, 
om han tror, at de Lokomotivførere, der nu 
staar udenfor Foreningen, vil komme til Mø-
derne oaar den bliver delt, for jeg tror det 
ikke ; det eneste, vi opnaar, er at sætte .For-
eningens .fi~ksistens paa Spil. 

Lokfrb. V. P. Hansen : Da vi nn h11,r hørt 
Andersens Forslag, synes jeg ikke, di:ir er 
nogen fyldestgørende Grund til at komme med 
et saadant Forslag. Andersen udtalte, at det 
er for at faa de Lokf., der staar udenfor For-
eningen, i .denne, men jeg skal kan meddele 
Andersen, at selv om de alle melder sig i 
Foreningen nu, saa vil i Løbet af et Aar Med-
lemsantallet blandt Lokf. være det samme sorp 
no, og jeg tror heller ikke, der -har været 
noget ved nogle af Møderne, Lokf. kan klage 
over. Jeg kan heller ikke indse, at der er 

nogen Grund for en Lokfrb. at sætte sig . imod 
et Forslasr, der . kommer fra en Lokf. , da det 
jo med Tiden. vil komme til at gavne ham. 

Paa Genera\forsamlingen var Afdeling~lor-
manden for Skanderborg Afdeling til Stede, 
og han havde Mandat fra alle Lokf. i Skan-
derborg, at de, stemmer imod Forslaget, og at 
de, saafremt Foreningen bliver delt, ikke vil 
staa som Medl~_mmer af d!Jnne. 

Herefter var der en livlig Diskussion om 
Forslaget, der endte med, at L_okf. Sibbernsen 
fik Ordet og udtalte : Jeg vil bestemt fra-
raade C. Andersens Forslag, men _kan vi ikke 
foa noget mere binden4e inden(~;I' vor For-
ening i Form af en U nderstøttøløesforening, 
f. F.ks. at hvert Medlem efter Død. faar udbe-
talt l0P0. Kr. Tanken hermed er at binde 
Medlemmerne af D. L. og · L. F. fast yammen 
i Foreningen, og ikke aleije at varetage For-
eningens Interesse, men sa!i)tidig at garantere 
hvert Medlem nævnte .BeløQ. 

Som bekend t er der indenfor Lokomotiv-
personalet en Hjælpekasse, benævnt med 
,Lokomotivpersonalets private Hjælpekasse, . 
Denne, hvis Formaal er at yde .Medlemm!lrne 
ved Død et B~løb, svarende til ~dlemmernes 
Antal Gange 2 Krooe_r, og deu ~ar hidtil vir-
ket tilfredsstillende og vilde ogsaa vedblive 
hermed, dersom tilsvarende Tilgang fandt Sted 
og Medlemmerne var garanteret det Beløb, 
som i Øjeblikket s_tilles i Udsigt, . men d~ 
intet Grundfond eksister11r, ligesom Tilgang af 
yngre Lo~omotivmænd lader meget tilbage: 
er det højst sandsy,nligt, at Udbetalingen til 
de længstlevend" ikke kommer til at staa i 
ForhQld til det ydede. De Medlemmer af 
n~vnte Hjælpekasse, som ikke er, og som: ikke 
vil være Medlem af D. L. og L. J:l,. , svarer til 
hvert Dødsfald 2 Kr. OJ? faar 1000 Kr. udbe-
talt, og Medlemmer af D. L. og L. F. svarer 
ca. l Kr. til hvert Dødsfald og faar 1000 Kr. 
udbetalt. Hovedbestyrelsen for D. L. og L. F. 
og Bestyrelsen for Lokomotivpersonalets · _pri-
vate Hja-lpekiisse udarbejder Love for Med-
lemmerne udenfor D. L. og L . .I!,. samt for 
.Medlemmer, der ved Host'rnens Dø~ · er sikret et 
Beløb til Udbetaling. Hovedbestyrelsen od.ar-
bejder Love for D. L. og r,. F.s Medlemmer. 
Hvorfor jeg fremkommer med dette, er, atjeg 
mener, at det er den bedste Maade at holde 
paa Medlemmerne i D. L. og L. F., og jeg 



tror\· :åt de fleste 11d~riforstaaende Medlemmer 
nok· skal melde sig i Foreningen, da det abso-
lut maa være det bedste Bindemiddel i For-
eningen. 

Ved skriftlig Afstemning stemte 2 for og 
36 imod C. Andersens Forslag. 
· Punk..t 6. Til Delegerede til Hovedgene-

ralforsamlingen valgtes Bestyrelsen fur Ar. Afd. 
Til Suppleanter valgtes Lokf. Sibbernsen og 
Lokfrb. V. P . Hansen . 

Pnnkt 7. Det vedtoges at yde de 25 Kr. 
ti l de · lt'attiges Bespisning. 

Ponkt ti . Lokfrb. Viberg foreslog at søge 
om at faa Fripas til Husholdersker. Det ved-
toges .at henvende sig til Hol'edbestyrelsen, 
om den kan foretage sig noget i denne Sag. 

Endvidere foreslog Lokfrb. Viberg, at Aar-
hus Afdeling selv lejer sig et Lokale, hvor den 
kan afholde sine Møder og mindre Sammen-
komster. 

Forslaget forkastedes, da Generalforsamlin-
gen var enig om, at Ar. A.fdl. ikke kande 
magte et 'stiadant· Foretagende. 
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Da der ikke forelaa mere til Behandling, 
alnttedes Generalforsamlingen Kl. 121/, Nat. 

C. Ni e I se n , Sekretær. 

.A.arhos Afdeling afholdt Torsdag den 18. 
Januar Julebal for Afdelingens Medlemmer 
med Familie. Til Juletræet var der Cl\. 125 
Børn, og til det efterMgende Bal for Voksne 
var der es. 70 Par til Stede. 

Festud valget, der bestod af Lokf. V. H.an-
sen I Sibbernsen og S. Jacobsen samt Lokfrb. 
M. C. Petersen og Harder-Petersen med 
velvillig Assistanee af Fruerne Bailey og 
Møller. 

Kl. 711, marscherede Børnooe til Musikkens 
Toner ind til. et smukt pyntet Juletræ, og Kl. 
9 uddeltes der en Pose med Godter, Kurve 
fra Juletræet, Appelsiner samt et Stykke Lege-
tøj til hvert af Børnene. 

Und1:1r Børneballet var Lokf. Busch udklædt 
som J ni en isse, og Børnene morede sig meget 
over ham. Imedens Julegaver og Godter blev 
uddelt, underholdt Lokomotivfyrbødernes Sang-

' forening Deltagern e med flere forskellige kønne 
Sange, deriblandt Lokomothfolkenes Marsch. 
Fra Kl . 1111,- 4. var der Bal for de Voksne. 

Ingeniørassistent Mansa med Frue deltog 1 

Festen . Maskininspektør Duseberg med Fa:. 
milie og Lokomotivmester Høisgaard til.ed 
Familie var indbudt, men var forhindre t i at 
komme til Stede. 

At bemærke er, at Fruerne Bailey og Møller 
alene har lavet det· smukke Juletræspynt1 ca. 
400 Kurre foruden andet Pynt, og at de i 
Forbindel~e med Ud falget her har vist; at de 
sidder inde med særlig Evne til at pynte et 
Juletræ, da Juletræet var det smukkeste; de 
ffeste af Deltagerne havde set. Endvidere er 
a:t bemærke, at de Penge, der er brugt -til 
F~stens Afholde.Ise, er indkomne ved frivillige 
Bidrag, ydet at Medlemmerne i Aarhus 
Afdeling. 

EndTidere skylder Lokomotivperson11.let i 
Aarhus Afdeling Lokomotivmester H ø i e -
g a ar d en hjertelig Tak for det store Arbejde, 
Lokomotivmesteren har haft med at ordne 
Kørselsfordelingen denne Dag, da aile, der 
hal'de skrevet sig paa Listen, fik fri. 

C. N. 

Esbjerg Afdeling. 
Til Be1-1tyrelse for Esbjerg Afdeling er . 

valgt : Formand Lokfrb. 284 M. Mortensen, 
Kasserer Lokfrb. 191 Hvid , og Repræsentant 
Lokf. 206 S. Nielsen . 

Korsør Afdeling . 
Til Bestyrelse for Korsør Afdeling er valgt : 

Formand Lokf. V. Hoffmann, Kasserer Lokf. 
V. Hansen, Repræsentant Lokfrb,. Hansen, 
Revisorer Lokomotivfyrbødtirne Mathia.sen og 
Mortensen. 

Fra Rigsdagen. 

Ved Folketingets 2. Behandling af Lovf.,r. 
slaget om midlertidig Lønforbedring ved Hæren 
(den 16. og 17. Januar d. A.) forefaldt bl. a. 
føl gen de lille Replikskifte : 

Forsvarsministeren : Ja, mine •Herrer, den 
store Slotningsl0nning, en Premierløjtnant kan 
faa , er den samme, som en Lokomotivfører 
noder Statsbanedriften kan faa. - -

Zable : - -- Den højtærede Minister sagde, 
at Løjtnanterne skolie stige til 2100 Kr., og 
det er det ,samme, som Lokomotivførerne faar, 



naar de er paå højeste Gage. Men, vel at 
mærke, Løjtnanterne faar de 2100 Kr., naar 
de er henved de 40 Aar, medens en Lokomo-
tivfører først kommer op paa de 2100 Kr., 
naar han er ca. 60 Aar, og Løjtnanter , kan 
åvancere til Kaptejner1 senere til Oberster, og, 
hvis de er dygtige og heldige, til Generaler, 
medens Lokomotivførerne aldrig kommer op 
over de 2100 Kr., og det er dog et betydeligt 
mere anstrengende Liv n.t være Lokomotiv-
før'er end at være Premierløjtnant. Hvis vi 
nogen Sinde, hvad Gud forbyde, skulde faa 
Krig, kan det gerne være, at det er en 
ansvarsfuld Gerning at være Premierløjtnant, 
men siden 1864, altsl.\a i ovar 40 Aar, har vi 
lykkeligvis ikke haft nogen Krig, og i al den 
Tid har dat Ansvar, der paahviler en Premier-
løjtnant, saa nogenlunde værat til at bære. 
Men Lokomotivførerne har sandelig et iitort 
Ansvar at bære hver eneste Dag, Ansvar for 
mange Menneskeliv og Ansvar for et kostbart 
Materiel. Det er et anstrengende og nerve-
anspændende Liv, de Mænd fører hver eneste 
Dag, de gør Tjeneste, medens der i Virkelig-
heden i over 40 Aar ikke har paahvilet 
Premierløjtnanterne her i Landet noget 110m 
helst Ansvar af nogen som helst Betydning. 

Sidstnævnte Taler gjorde sig forøvrigt andet-
steds i sit Foredrag varmt til Talsmand for 
en Forbedring af Portørernes Lønninger. 

Fra Rusland. 

Den russiske Jernbanegeneral Fyrst C hi 1-
k o w, der blev bekendt unrter den store Jern-
banestrejke, hvor han greb personlig iod, har 
beklædt 11it Embede siden 1894. 

Man kan se tilbage paa en bevæget Løbe-
' 
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bane. Oprindelig Officer rejste han i sine 
unge Dage til · Amerika og arbejdede som 
Fyrbøder-Haandlanger i Jernbanens Tjen!;)ste. 
Efter Hjemkomsten til Rusland begyndte · han 
med de i Amerika tilegnede Lærdomme sin ny 
Løbebane som - Lokomotivfører. 

Lokomotivets Begyndelse og 
Udvikling. 

I døtta Numør paabegynder vi en udførlig 
Artikelserie over Lokomotivets Historie, det 
vil sige dets Begyndelse og fortsatte Udvik-
ling - fra den første mærkelige Tingest, som 
under Navn af Lokomotiv blev bygget i Aaret 
1803, til vore Dages moderne og mest fuld-
endte Lokomotivtyper. 

Da vi til Løsning af denne Opgave er givet 
Lejlighed til at supplere vor Viden fra Ud-
landets bedste tekniske Skrifter saavel hvad 
Tekst som Illustrationer aogaar, formener vi 
at kunne paaregne stor Interesse for dette 
Emne hos Nutidens Lokomotivmænd. 

Ydermere kan denne Lokomotivets Historie 
tjene som en paalidelig Maalestok for Kul-
turens Fremskridt ogsaa indenfor 11ndet Virk-
somhedsomraade ved dan menneskelige Soille. 

* * 
Det først e Lokomotiv, bestPm t til at løbe 

paa Skinner, konstrueredes og byggedes i 
Aaret 1803 af en cornn1llisk Grubeingeniør 

1 ved Navn Rickard TreYithick i et almindeligt 
Smedeværksted , tilhørende et Jernværk i 
M.erthyr-Tydfil i Syd-Wales. 

For den , der kommer til den herlige By 
Cardiff ved Bristolkanalen, og som har Interesse 
af at se det Sted, hvC\r Lokomotivets Vugge 
- om mao saa kan sige - har staaet, er det 
kun en Rt>jse paa 40 Km. op ad en prægtig 
Kanal, der fører lige iod i Hjertet af en bøj 
Bjærgkæde, i hvis Sænkning den blomstrende 
By Merthyr-Tydfil er beliggende. Denne By , 
der er den fornemste Plads for Jerntilvirk-
ningen i Syd-Wales, er ikke ny ; selvd Trak-
ten er rig paa Jernmalm og Kul , og Ovne 
eller Hytter for Malmens Smeltning fandtes 

. allerede forinden Normændenes Erobring af 
England. 



Efterbasnden som Landets Industri udvik-
ledes, blev Jern en af de fornemste Nødven-
digbedsartikler, og dette havde til Følge; at 
Bjergbruget i Syd-Wales ndvikledes og blom-
strede, saa at Merthyr-Tydfil var en betydelig 
By allerede ved Begyndelsen af det 17. Aar-· 
hundrede . 

I denne By, dAr var Distriktets Residens, 
hoede Efterkommere a[ mægtige Smede. 

Disse mandhaftige Haand vær kere syntes 
mærkværdig"is at have været ukendt med 
Maskinkraftens Opfindelse, thi en af dem ved 
Navn Samuel Homfray 'indgik et Væddemaal 
paa tooo Guinser (18,900 Kr.) om, at ban 
alene ved Dampkraft kunde transportere en 
Jernlast over en Vejlængde af 15. Km. ad en 
,J ernsporvej. Ingeniør Trt,vithik havde eks-
perimenteret adskillige Aar med en Lande-
vejs Dampvogn , og der findes endnu en Ar-
bAjdsmodel fra hans Haand, opbevaret i Pa-
tentdepartementet i South-Kensington-Mosæet 
i London, Hans Forsøg paa at konstruere en 
brugbar Landevejs-Dampvogn var bekendt vidt 
omkring, og ban erholdt ogsaa Tilbud om at 
konstruere den Maskine, der skulde vinde 
Samuel Homfrays Væddemaal. 1 Aaret 1802 
erholdt Trnvithik Patent paa en Højtryks-
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Fig. 1. 

maskine, der dog af Samtidens 8agkyndige 
paastodes 11,t være en Imitation af Maskiner, 
der et Par A1n forud var by~get af Oliver 
Evans i Amerika . 

Trevithick samlede dug hele sin Opmærk-
8orubed psa at kunne anvende sin Maskine til 
LandtranspJrter, 01? han fuldendte Aaret efter, 
altsas I 803, en Maskine (Fig 1 ); der i Febr. 
1804 transporterede 10 Tons Jern over en 
Strækning af 15 Km og van dt herved Vædde-
maalet paa I 000 Guineør af sin Principal. 

· Ihvorvel Maskinen var uskøn og mærkværdig 

bygget med sine komplicer.ide Tandbjnlsnd-
vekslinger, \'ar den alligevel et praktisk, brug-
bart Lokomotiv, og indeholdt alle et moderne 
Lokomotivs elementære Dele med Undtagelse 
af Rørkedlen. 

Denne Maskine var forsynet med en ret 
effektiv Kanalkedel. Som det vil ses af Illu-
strationen (Fig. l), hvilede Maskinen paa to 
Hjulpar med en Diameter paa 1300 mm. 
Kedlen var 1,5 Meter lang og indeholdt kun 
en Kanal. Som Drivkraft fandtes kun en Cy-
linder, 200 X 135(1 mm. 

Spildedampen ledtes ud i Skorstenen for 
at forøge Trækket i Fyret. Denne Maskina 
gjorde kno nogle faa Ture med en Hastighed 
af 8 Km. i Timen, men da den knækkede 
et stort Antal Skinner, blev den stillet til Side 
som et mislykket Forsøg i økonomisk Hen-
seende. 

Ihvorvel Trevithicks første Jernvejslokomo-
tiv i økonomisk Henseende. ansaas for en 
Fiasko, var den derimod i mekanisk Hen-
seende ligesaa vellykket som nogen af de 
Damplokomotiver, der ,i de følgende l!O Aar 
frembragtes af Verdens dygtigste Mekanikere. 
Frembringelsen af enhver indviklet Maskine 
har kostet mange Aars Arbejde, og herfra var 
,Lokomotivmaskinen, ingen Undtagelse. 

I Verdenshistorien paavises, hvorledes de 
af Behovet nødvendige Opfindelser fostres eller 
vækkes til Livl", hvorledes Naturen maa lydes, 
naar denne kræver ny Virkemidler. 

Da Ideen om at anvende Varmens mulige 
Kræfter til Lettelse af Muskelarbejdet vaktes 
til Live, troede man, at det nyttigste Omraade 
at anvende denne Kraft paa var at transpor-
tere tunge Byrder og sætte langt fra hinanden 
liggende Steder i intimere og bekvemmere 
Forl>indelse med hinanden. Det var imidler-
tid ikke dette Behov, der i første Række for-
anledigede .Jl'remkomsten af Dampmaskinen, 
men derimod den jernhaarde Nødvendighed , 
der frembragte den paa et Tidspunkt, hvor 
store og værdifulde Anlæg truede med at 
styrte i Ruiner og Civilisationens Nødvendig-
hedsartikler var paa Vej til at blive forbuden 
Luksus, hidført ved Umuligheden af at kon-
centrere og udvikle en tilstrækkelig animalsk 
Kraft indenfor et vist begrænset Omraade. 
Dampmaskinen blev opfundet, da det ikke 
længere var muligt ved Hestekraft at opbringe 



de Vandmasser, der samlede sig i de dybe 
Gruber. Det ur en forudfattet Slutning, at 
Dampkraften maatte anvendes i Transport-
øjemed, saasnart Menneskenes Behov oversteg 
det lettere Arbejde, der kunde udføres med 
Hestekraft. 

Siden Opfindelsen af en praktisk anvendelig 
Dampmaskine, vare~e det endnu et halvt Aar-
hundrede for at udvikle den til en Motor, der 
egnede siR som Drivkraft for Arbejdemaskiner 
i industriel V!rksomhed. 

Yderligere et naivt Aarbundrede hengik, 
inden Opfinderne søgte at løse Problemet 
, Dampmaskinen anvendbar til at fremdrive 
Byrder over Lande . 

En hel Mængde Forsøgs1okom•itiver blev 
byggede .og patenterede i Slutningen af det 
l 7de Aarhundrede, men intet viste sig prak-
tisk anvendelig, førend Trevithicks Maskine 
blev bygget. · 

Til Trods for, at Trevithick opgav Lokomo-
tivbyg~eriet efter sit første alvorlige Forsøg, 

sporedes dog Virkningerne viden omkring. 
Rygtet om hans Bedrift forplantede sig og 
kom til saadanne Mænds Kundskab, der var 
pas Vej til at blive ruinerede paa. Grund af 
den dyre og utilstrækkelige Hestekraft. Un-
der de følgende 10 Aar efter Trevithicks Eks-
periment f!jordes overordentlige Anstrengelser 
for at fremstille en Maskine, der Mhejdede til-
fredsstillende. 

Den største Vanskelighed laa i at finde et 
Middel mod Hjulenes Slipning, hvilket var en 
af de værste Ulemper ved Txevithicks Ma-
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skine og havde sin Grund i, at 1'rækkekraften 
var meget for stor til Maskinens Tyngde og 
den deraf føl gen de Adhæsionskraft. Et stort 
Antal Lokomotiver byggedes og prøvedes, 
men det første , der udførte regelmæssig Fragt-
tjeneste, blev byge et af William Hedbay , 
Overingeniør ved Wylam Stenkulsgruber ved 
Tynefloden i Nærheden af Newoastle:- Hans 
første Maskine mislykkedes, men pau de der-
ved vundne Erfaringer byggede han en an-
den Maskine, der arbejdede forholdsvis godt 
Olt fik Navnet , Paffiog-Billyc (Fig. 2) ; den 
findes nu paa Kensington -Mosæet i London . 

(Fortsættes) . 

Rangerpladsernes Besættelse. 

I forrige Norner af Bladet underkaster De, 
Hr. Schmidt, min HenvendelRe i Nr. 1 en efter 
mit Skøn ret overfladisk Kritik og drager en 
Sammenligning mellem det virkelige og uvir-
kelige uden at tage Indholdet a.f mine Ord 
under Overvejelse. 

De befinder Dem jo i en af de Kr.edse, 
som jeg netop omtalte at Forholdene var til-
fredsstillende i, og sandsynligvis er dette Aar-
sagen til, at De va~skelig vil tro og kan 
forstaa Livet herovre ; thi anderledes er det i 
lste Kreds, hvor Ancienniteten undertiden er 
en Saga blott, hvor Arbejdsfordeling en under-
tiden synes at stamme fra den forkerte Ver-
den , og hvor Græn11en af Vilkaarlighed ikke er 
fj ern . Selv om ogsaa Personalet i det sidste 
Aar kan spore en bedre Omgangs- og forband-
lingsl"enlig Tone fra Avtoriteternes Side, saa 
findes dog denne ulidelige Utryghed , hvor en 
rangerende Fyrbøder pludselig og uden videre 
overføres til Strækningskørsel, medens Rygte-
medene glæder sig, · hvor en yngre Kollega 

ansættes i den Plads, som efter et Retfærds-
Standponkt burde t ilfalde den ældre. Ikke 
sandt, Hr. Schmidt, Forhold, som vel nok 
trænger til at tages onder Behandiing uden 
Frygt eller Skam. Hvad nytter os det uvirke-
lige ( Ansættelsen af Førere), naar vi daglig i 
den virkelige Tilværelse savner ordnede og 
bestemte R~gler, Hr. Schmidt, De ønsker mit 
Navn. Med hvilken Ret spørger De derefter ? 
Jeg forstsar ikke Deres Sprog. For mig staar 



ku•n dette, at fra den Dag, en Medaosat ind-
tr.æder i Foreningen som Medlem, har ban 
~amme Ret til at stille Forslag, som den , der 
b;ar været med fra dens Startning. 

l, e o. 

·Hoved-Generalforsam-
lingen. 

Ds Organisationens aarlige Generalforsam-
ling som bekendt i Henhold til Lovene skal 
afholdes i Marts M.aaned d. A. i Fredericia, 
erindres d'Hrr. MedJemmer om, at Forslag til 
Generalforsamlingen, for at kanne blive be-
handlet paa denne, skal være Organisationens · 
Formand i Hænde senest den l ii . F41bruar 
dette Aar. 

Formandens Adresse er Frodesgade 11 , 2. S., 
Esbjerg. 

Endvidere erindres d'Hrr. Delegerede om 
at søge Permission i god Tid med Angivelse 
af Grunden. 

Generalforsamlingen afholdes Torsdag den 
15. Marts. 

Esbjerg, den 30. Januar 1906 
C hr. C h r is t e n s e n , 

Formand. 

Medlemslisten. 
.Esbjerg Afdeling : Indmeldt fra l. Januar : 

Lokfrb. 366 J. R. Larsen og 490 Thomsen. 

En Artikel om Ranger.pladsers Besættelse 
maa vi af Mangel paa Plads udsætte til næste 

umer. ~e d. 

Tilføjelse. I Artiklen om Lokomotiver til 
Finlands Statsbaner tir der glemt at medtage 
nedenstaaånde Oplysninger, .som derfor gen-
gives her. 

Det ved Bessemer- og Siemens-Martin-
Processerne fremstillede bløde Staal anvendes 
nu til alle nyd Lokomotiver til Plader,,Vinkler 
og Stænger. Det er omkring 25 pCt. stær-
kere end Smedejern. Det er næsten lige 
stærkt i alle Retninger, medens Smedejern er 
bPtydelig svagere paa tværs end paa lan1,?s ad 
Valseretningen. Det kan behandles i kold og 
varm Tilstllnd ; en Strimmel kan bøjes og 
klappes sammen kold, medens en Str(mmel 
Smedejern sædvanligt revner, før den er bøjet 
90 °. Det kan svejses lige saa let som 
Smedejern. 

Spørgsmaal og Svar. 
Hr. Redaktør : 

Tillad mig gennem vort ærede Blad at 
rette en Forespørgsel om man, naar man 
henter sine Sportler paa Fa. Station, , da er 
forpligtet til at gaa i Byen for Stationen og 
veksle Penge for at faa sine Penge udbetalt 
den- 18. i Maaneden. 

.Ærbødigøt 
Lokomotivfyrb. V. H o n o r e , 

Fredericia. 

Absolut ikke. Red . 

Meddelelse til Afdelingerne. 
Cigaren "Funktionæren" kan faas 

Statsfunktionærernes Brugsforeninger . 
Se Annoncen paa Forsiden. 

BEKENDTGØRELSER . 

HUSK liARBERFORUE'i' 1lNtjKN lf 
= T G.TE UDESBORG = •. 

dgaar 2 Gangl' maancdlig. Abounementspriscu er J Kr. halvaa,rlig. AvertissemenLsprison er paa OmslageL• 
lRtr Sirlc 16 Ø. v/! pau Omslag-ct,s anr:lrc Sider 12 Ø. pr. mrn. Plads i paltrbrodcli ha I v a: a r I i g. 

Spaltebredden er n8 mm 
::lamtlige pan, Omslaget, tegnede Annoncer N C staaeudc mindsL ' lv Aar. 

Slutningen al T r>ks ten r•ptagcn Annoncer til en Pris af 10 Øre p r. P etitlinie eller dens Plad s, med Fradra,.. 
a f 20 pCt. for taaenclo Annoncer. · 

Telefon Uld Ekspt>tlition : • ,jecld sborg« 2. S. mod .Tyl landsgade. Fredericia l'eleton 123 
,. 

,Fredericia Dagblades Bogtrykkeri . Fi:ederici11 . 
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