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H OKOMOTIV I 

ORGAN FOR DANSK LOKOMOTIVFØRER oG LOKOMOTIVFYRBØDIR-FORENING. 

Nr. 2. 15. Januar 1910. 10. Aarg. 

Konduitelisterne 
og Retssystemet. 

At Konduiteli terne har en overordent-
lig Betydning og spiller en vigtig Rolle 
inden for Jem baneetaten med Hensyn til 
Personalets Avancem entsforhold , er notorisk. 
I de senere Aar har stedse Kravet om en 
Ændring af dis.se hemmelige Akter ofte 
været fremdraget indenfor de respektive 
Foren irio-er og Fagblade, hvor alle har været 

-enige om; at denne Fortid s levning snarest 
b ør afløses af et Sy tern , hvis Hovedprincip 
hviler paa et mere nutidssvarende og ret-
færdigt Grundlag, end Tilfældet er for Ø je-
blikket. 

Med Berettigelse maa man gaa ud fra, 
at en Inst itution, som udelukkende søger 
at opretholde sin Autoritet gennem hem-
melige Dossier 's, i l ængden absolut ikke 
er i Stand til at skabe det gensidige Tillid -
forhold mellem dens Administration og 
Personale, ~cm der i Tn:e~trns Medfør 
burde være til Stede i Særdeleshed ved en 
saa stor Virksomhed som de danske Stats-
baner. 

Konduitelisterne, der er en Samling 
. af hemm elige og kronologisk ordnede Ud-
. skrifter, skulde jo efter Opgaven til enhver 

Tid kunne afgive korrekte og paalidelige 
Oplysninger om Per onal ets Forhold saavel 
i tj enstlig som privat Henseende. u er 
det dog en Kend sgerning, at Autoriteterne 
til enhver Tid er a jour med el v de mind-
ste Forseel er, som det underord nede Per-
sonale begaar mod de bestaaende Ord rer 
og Bestemmelser. Hvorfor da i Alverden 
hem mel ighol de disse Aktstykker? 

At Personalet i s in Helh ed betragter 
denne Hemmeligholdelse med Skepsis, er 
selvfølgelig ikke til at fortænke det i; th i 
hvor ofte maa ikke Tan ken fremkomme, at 
Indh oldet er af en saadan Beskaffenhed, at 
det ikke_ taaler at ses i Retfærdigheden s 
Belysning, at med and re Ord den underord-
nede er bragt i et daarligt lys og muligvis 
paa sin fremti dige livsbane umuliggøres 
eller i hvert Fald skades. Det er nu en 
ube trid elig Kendsgerning, at . den eller de 
overordn ede Personligheder, hvis Opgave 
det er at afgive en Erklæring angaaende 
det underordnede Personales Kvalifikationer, 
ogsaa kun er Mennesker og som saadanne 
underkastede alle de menneskelige Svag-
heder, Fejl, Vildfarel ser og lidenskaber i 
mer elle r mindre Orad. Selv om der aldeles 
ikke er Tale om andre Hensigter, vil dog 
en eller anden ikke altid træffe det rigtige, 
og andre har maaske ikke den fornødne 
Tid tilovers, som er en absolut Nødvendig-



hed, medens maaske atter nogle ikke gør 
sig den Ulejlighed nøjagtigt at studere de 
forskellige Karakteregenskaber, som findes 
iblandt det dem underlagte Personale. 
Muligvis gives der ogsaa enkelte, som sav-
ner den fornødne Evne og Kendskab for 
at kunne afgive en retfærdig Erklæring, 
idet disse kun betragter den underordnede 
fra den tjenstlige Virksomheds Synspunkt. 

Et korrekt Vidnesbyrd paa dette Punkt 
vi lde selvfølgelig kunne tilfredsstille enhver 
Tjenstmand; men desværre er det netop 
her grundet paa det hemmelighedsfulde 
Mørke, som hviler derover, at Personalets 
Mistro har rodfæstet sig. Ø nskeligt vil det 
naturligvis være, om denne var ubeg rundet. 

Eftersom det ikke lader sig benægte, 
at ethvert Menneske her i Livet i stø rre 
eller mindre Grad føler sig tiltrukket af et 
andet, saaledes maa man ogsaa med Ret 
gaa ud fra , at den betræffende overordnede 
undertiden kan tage fejl. Resultatet vil da 
blive, at Kvali fikationsberetningen eller Kon-
duitelisten paavirkes af den fremherskend~ 
Sympati eller Antipati. 

Var Tilfældet nu , at di sse Beretninger 
bl ev tilgængelige for Tjenstmændene, da 
vi lde de Mennesker, som gennem en fejl-
agtig Beretning var »mærkede «, i Tide kunne 
faa den fornødne Æresoprejsning igen , 
medens de Tjenstmænd, over hvem Beret-
ningen viste sig at være korrekt, da s ikkert 
gennem større Flid og Agtpaagivenhed i 
Tjenesten eller muligvis Til egnelsen af en 
bedre moralsk Livsvandel absolut vilde 
søge at genoprette det fors ømte. Paa denne 
Maade vil Bekendtgørelsen af Konduite-
listernes Bemærkninger, hvilket i<an. ske 
enten gennem Ansøgning fra den enkelte 
Tjenstmand eller obligatorisk, i bestemte 
Tidsrum faa en opdragende Karakter, for-
uden at der netop derved vil fremkomme 
det mod satte Resultat af, hvad Administra-
tion en i Ø jeblikket befrygter. Ogsaa de 
overordnede, hvem det paahviler at udfær-
dige Konduitelisterne, vil, naar de ved, at 
de underordnede erholder Kendskab til Ind-
holdet, stræbe efter at anvende et endnu 
mere objektivt Skøn ; thi selvfølgelig vilde 
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det være lige saa ubehageligt for dem , saa-
fremt der ved en fejltagelse eller forveks-
ling o. s. v. var paaført unøjagtige Opgi-
velser, som for den uskyldige Tjenstmand, 
hvem Skæbnen her ramte. 

Som Tilfældet er med Konduitelisterne, 
over hvis Indhold der som nævnt vaages 
med største Strenghed, omtrent som om 
det var en af Landets største Nationalskatte 
eller dog betragtes som et hemmeligt Dos-
sier, saaledes hviler der ogsaa over det ved 
Etaten gældende Retssystem en mærkværdig 
Hemmelighedsfuldh ed, formentlig som Følge 
af den nære forbindelse, der bestaar mel-
lem Konduitelisterne og Retsforholdene. 

At Staten som Indehaver af Landets 
største Virksomh ed har Ret til at fordre 
den stø rste Orden og Punktlighed udført 
indenfor sit Omraade, benægter ingen , og 
enhver Tjenstmand forstaar ogsaa godt, at 
dette kun kan gennemføres gennem Indfø-
relsen af visse fastsatte Bestemmelser, altsaa 
en Art Love, som tildels er i Overensstem-
melse med de borgerlige Love. 

Naturligvis fordrer en saadan Ordning 
et organiseret Retssystem, hvi lket som be-
kendt ogsaa findes indenfor Etaten; dog 
opdager man paa nærm ere Hold straks den 
store Forskel, som i Principperne findes 
ved Statsbanernes Retsvæsen. Medens til 
Eks. de civile Love foreskriver den anklagede 
saavel Aktor som Defensor, kendes ved 
Statsbanern e kun en Aktor, hvortil maa 
henregnes Trafik- og Maskinbestyrere og, 
hvor Anklagen er af særlig alvorl ig Art, 
Auditø ren; her paadømmes Sagen dog af 
Generaldirektionen. 

At en saadan Retsordning ikke kan 
være ideel, s iger sig selv ; thi bo rtset fra 
enhver Tanke om personlig Antipati eller 
Sympati overfor den anklagede og trods 
den bedste Villie for at øve Retfærd ighed 
vi l en .forekommende fejltagelse let ske og 
føre til et skæbnesvangert Resultat for 
Tjenstmanden i hans · Fremtid. 

Ud fra et menneskeligt Standpunkt 
betragtet maa dette selvfølgelig undskyldes 
og tilskrives de hos Men nesket forekom-



mende Suggestioner, hvad enten disse hører 
til Svagheder eller Dyder. 

Besynderligt virker den forskelligartede 
Retspraksis, som eksisterer indenfor de to 
Domstole til Eks. ved Domsafsigeiser ; thi 
medens Civilretten idømmer den anklagede 
sin Straf og direkte tilkendegiver denne for 
ham i dens fulde Omfang, anvendes ved 
Statsbanerne et højst uheldigt System, der 

·faktisk kun træffer de Tjenstmænd, der har 
Avancement i Udsigt. Her tilkendegives 
vel den ansatte, hvor meget han i pekuniær 
Henseende skal bøde, hvorimod der ikke, 
saafremt Beslutning derom er taget, meddeles 
ham at han ved senere Avancement er sat ' . 
et kortere eller længere Tidsrum tilbage. 

Naar Dagen, hvor han venter sin For-
fremmelse, derfor oprinder, begynder Kon-
duitelisten at fungere, og uventet beredes 
der den ansatte en Skuffelse, som muligvis 
i Tidens Løb i økonomisk Henseende kom-
mer til at virke langt haardere, end selv 
den haardeste Dom ved Civilretten vilde 
oøre for en tilsvarende Forseelse. b 

Gennem Ophævelse af det Hemmelig-
hedssystem, hvormed Udfyldelsen af Kon-
duitelisterne foregaar, og hvorved Tjenst-
manden faar Ret til at erholde Meddelelse 
om, hvorvidt han vil blive forbigaaet, eller 
hvor længe den idømte Tilbageholdel ses-
periode er fastsat, vil der tillige være skabt 
et s ikkert Grundlag for, at der ikke under 
saa lette Former som · nu kan ske uheld-
bringende Fejltagelser med Hensyn til 
Tjenstmandens fremtidige Virksomhed . 

At det ikke alene er hos Tjeneste-
·mændene, at de samme Forhold gør sig 
.gældende, men ogsaa hos Lærerne, vil frem-
gaa af nedenstaaende: -

De hemmelige ln.dberetninger 
om folkeskolens Lærere. 

Paa de Skemaer, som aarlig indgives til 
Ministeriet om Skolevæsenets Tilstand, afgiver Sogne-
præsten i en dertil indrettet Rubrik sin Kendelse 
om Lærerens Flid og Duelighed. Om Arten af 
dette Vidnesbyrd erfarer Læreren intet, idet 
Skemaet indsendes gennem Skoledirektionen til 

· Ministeriet, uden at Læreren har Lejlighed til at se 
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Præstens Bedømmelse. Præsten har saaledes i sin 
Magt at give Læreren et meget nedsættende Skuds-
maal, som kan skade Læreren betydeligt i Frem-
tiden uden at han er i Stand til at forsvare sig. 
Det ~amme gælder for Købstæderne, hvor det dog 
er Skolekommissionen, der foretager Indberetningen. 

Disse hemmelige Indberetninger er meget 
forhadte i Lærerkredse, og der næres et almindeligt 
Ønske om at faa afskaffet denne Fortidslevning, 
der stammer fra en Tid, i hvilken Præsterne havde 
saa at sige Hals- og Haandsret over de dem under-
givne Lærere. Det vilde blive modtaget med almin-
delig Tilfredshed, om Kultusminister Nielsen, hvem 
de, der staar i Skolens Tjeneste, nærer adskillige 
forventninger til, ad administrativ Vej vilde ophæve 
den omtalte famøse hemmelige Indberetning. Den 
gør ikke den fjerneste Nytte, . men føles og det 
med Rette som nedværdigende for folkeskolens 
Lærere. 

Enhver Tjenstmand vil sikkert med 
Glæde erfare, at det samme Ønske, som 
Gang paa Gang har været paa Tale inden fo r 
deres Rækker, nu ogsaa er blevet aktu elt 
indenfor Pædagogernes Rækker. Forhaa-
bentlig vil Kultus- og Trafikministeren i 
Forenina være i Stand til at bringe den 
indenfor Etaten mest uretfærdige Fortid · 
levni ng ind i et mere nutidssvarende og 
retfærdigt Spor med ensartede Forhold for 
alle statsansatte. At man i det civile Rets-
system har indført humane Bestemmelser, 
idet en Samfundsborger, der har forset sig 
mod Loven, kan blive betinget benaadet, 
naar han i et vist Aaremaal fører en pletfri 
Vandel , er kendt af alle. Hvor anderledes 
stiller Forholdet sig ikke for den Tjeneste-
mand, der har forset sig mod gældende 
Bestemmelser; man nøjes ikke med officielt 
at tildele ham en Bøde, men forsætter ham 
til ringe Tjeneste og Fortjeneste, der kan 
bevirke, at han i sin fortsatte Tjenestetid 
faar en Mindreindtægt, der kan beløbe sig 
til flere Hundrede Gange den »officielle (( 
Bødes Størrelse. Særlig paa dette Felt vi r-
ker Retssystemet tungt og forældet. 

Emil Alsborg. 



Et ParaOenummer. 
Den 16/ 12 f. A. fremførte den social-

demokratiske folketingsmand Wiinblad atter 
den gamle Traver om Afskaffelse af Ordner, 
Titler og Rang. I den forbindelse udtalte 
han fø lgende: 

»Medens jeg er ved disse Spørgsmaal 
om Afskaffelse af Rang og forrettigheder, 
kunde jeg have Lyst til at rette et Spørgs-
maal til den ærede Trafikminister, som 
vistnok ikke er til Stede, nemlig om han 
ikke, medens han er Minister, og da han, 
sammen med de øvrige nuværende Mini-
stre, har de bedste Principper, vilde af-
skaffe Jernbanerangen . Nu er det saaledes , 
at i det Ø jeblik, vi kommer ind i et Jern-
banetog, deles vi i 3 Klasser. Afs kaffede 
man dette 3-Klasse-System og nøjedes vi 
med een Klasse, vilde det ikke alene have 
stor moralsk og demokratisk Betydning, 
men det vilde ogsaa have økonomisk Be-
tydning. Nu ser man i et Tog nogle 
1 ste Klasses Kupeer, der som Regel staar 
tomme, nogle mind re tomme 2den Klasses 
Kupeer, medens Passagererne i 3die Klasses 
Kupeerne er ·stærkt sammenstuvede. De, 
der bringer de fleste Penge ind i Banernes 
Kasse, behandles daarligst, de kommer ind 
·i snavsede Kupeer, de stuves sammen, de 
sidder i daarlig Luft og i daarlig Belysning. 
I alle Maader bliver 3die Klasses Passagerer 
slet behandlede, hvorimod den Mand, der 
har Raad til en lste Klasses Billet, omtrent 
faar en Waggon at raade over med bløde 
Tæpper, god Belysning osv. Man vil sige, 
at alle folk nu en Gang ikke ønsker at 
ko re sammen, at de, der har bedre Raad, 
vi l køre i lste eller 2den Klasse, og andre 
maa nøjes med 3die· Klasse, og at det der-
for ikke lader sig gøre at ophæve forskel-
len. Den Betragtning er sikkert ikke rigtig. 
Vi ser jo, at de elektriske Sporvogne kun 
har en Klasse. Paa de Sporvogne f. Eks., 
der gaar til Klampenborg, sidder Mennesker 
af alle Klasser i samme Vogn, hvorimod 
de, der tager med Statsbanerne til Klam-
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pen borg, bliver inddelt i 3 Klasser. f a lk 
af de højere Klasser, ja selv af Kongehuset, 
kø rer lige saa gerne paa elektriske Sporveje 
som med Jernbanetog.« 

Ja i Teo rien ser Tanken o:n Ligheden 
- ogsaa paa vore Baner meget tiltalende ud 
- set med Proletarens Øjne. Naturligvis . 
kan man være overbevist om,· at de social-
demokratiske folketingsmænd - for Lig-
hedens Skyld - vilde give Afkald paa, 
deres fribefordring paa Il. Kl.; men vi gad 
se, om den folketingskandidat, der turede 
Landet rundt fra Valgtribune til Valgtribune, 
vilde være forn øjet med Befordring paa III.. 
Kl. Vi tror det ikke. W iinblads Udtalelser 
maa derfor blot optages som et Parade-
nummer, der praktisk talt ikke for T iden 
lader sig gennemføre. Thi ligesom enhver 
velassorteret forretning maa føre Luksus-
artikler, der maaske ikke tjenes videre paa,. 
ligesaavel maa Banerne, der er almindelige 
forretningsforetagender, fo re saadanne Luk-
susart ikler, som I. og Il. Kl. er, og sorr:• 
hø rer med til enhver »velassorteret« Bane. 

En Sølvegekrans. 

Idet jeg haaber paa en li lle Plads i 
»Lokomotiv-Tidende « til Svar paa Hr. »Pei-
ter«s Artikel i forrige Nr. , som jo egentlig 
ikke vedrører vor forening, og saa meget 
mere, som Kritiken mest er rettet mod en 
Mand, som jo faktisk er forhind ret fra at 
svare. Men » Ret maa være Ret for alle «. 
Og forholdet var: En Opfordring fra Lo-
komotivførere blev fremlagt om fra Kranse-
kassen at give en Krans (eventuelt Sølv-
krans) · til Prinsesse Maries Baare. Listen 
blev hurtig fyldt, uden at nogen stemte 
imod. - 5pørgsmaalet er altsaa kun: Var 
Kransen for dyr? Og det har vi jo Lov at 
have forskellige Meninger om. Men Kritik-
bagefter er ikke paa sin Plads, idet vi jo 
som foreningsmænd stedse har lært at 
bøje os for Majoriteten ved en Afstemning._ 



Hr. »Peiter«s Beskyldninger om Mo-
tiverne dertil skal jeg ikke svare paa. De 
smager for meget af Politik. Men et kan 
vi vist alle være enige om: Hun var en 
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Nøden er saa stor, at alt for mange maa 
afvises. Der burde have været mange Por-
tioner flere. 

Med Tak for Optagelsen J. M. 

Mall et-Rimrott Lokomotiv til den amerikanske Great-Northern Bane. 

ædel og varmtfølende Kvinde, som vil blive 
savnet af Tusinder af fattige, naar Vinterens 
Nød . staar for Døren, idet hun jo saa at 
sige var Sjælen i næsten al Velgørenhed i 
Hovedstaden. Men vi har jo forrige Vinter 
vist, at vi kunde stø tte de arbejdsløse og 
lindre deres Nød. Derfor: Giv igen i Aar 
enhver især efter Evne, da handler vi i 
hendes Aand, og da kan vor omstridte 
Sølvkrans fra ca. 140 førere paa Sjælland 
og Falster maaske veje lidt op imod de 
fattiges Taarer, som i hende har mistet 
deres bedste Velgørerinde. 

Og saa til Slut: Lad der først og 
fremmest ikke gaa Politik hverken i vort 
tjenstlige eller vort foreningsliv, men vi s 
Resignation og Enighed. Ved Enighed satte 
vi atter med Glans vor Repræsentant 0 . 
Larsen ind i Sygekassebestyrelsen. Ved 
Enighed og fornuft haaber vi atter at vinde 
en Del af de tabte Medlemmer tilbage. 

I forbindelse hermed falder det mig 
ind, at der vist er enkelte, som nu har en 
besk Smag i Munden, fordi de i sin Tid 
modarbejdede Indsamlingen til Chr. 9.s 
Fond, da det nu viser sig, hvor velsignel-
sesrigt de Penge virker. Men desværre, 

Et amerikansk Kæm~elokomotiv. 
Som det fremgaar af Illu strationen, ser 

man , at det her drejer sig om et Mallet-
Rimrott Lokomotiv (bygget af Baldwin Lo-
komotive Works i filadelfi a til det ameri -
kanske Great Northern-Jernbaneselskab), af 
hvi s 8 Aksler de 6 er sammenkoblede i to 
Grupper. Tillige vil man ved nærmere Be-
tragtning let kunne se, hvor vidt forskellig 
Konstruktionerne er i Amerika og Evropa, 
selv om Grundsystemet er det samme 
begge Steder; man behøver her kun at be-
tragte Illustrationen. 

for de amerikanske Ingeniører har 
Arbejdet været saa meget lettere, som de 
ikke ved Beregningen af Størrelsen og Væg-
ten af de enkelte Dele har behøvet at 
frygte for at overskride et Akseltryk af 15 
til 16 Tons for trods et ringere Antal Aks-
ler dog at opnaa en større Adhæsionsvægt 
end ellers opnaaelig. Mens Vægten af fran-
ske Maskiner kun beløber sig til 78 Tons, 
stiger denne paa det amerikanske Lokomo-
tiv til mere end det dobbelte, nemlig 161,1 



Tons, som fordeles paa 8 Aksler, og det 
højeste Akseltryk overstiger 24 Tons. 

Det første Mallet Lokomotiv i de 
forenede Stater var i Aaret 1904 udstillet 
paa St. Louis Udstillingen, efter at man 
dog allerede tidligere i f ran krig og Tysk-
land havde erkendt disse Maskiners for-
trin. Den endnu i Amerika tildels herskende 
Aversion mod Kompound-Systemet, hvis 
Konstruktion der synes at være for kom-
pliceret og har været Aarsagen til, at disse 
Maskiner ikke paa et tidligere Tidspunkt er 
indført. Vi skal saaledes eksempelvis an-
fø re, at endnu i Aaret 1904 var næsten 80 
pCt. af de paa St. Louis Udstillingen · ud-
stillede amerikanske Lokomotiver Højtryks-
maskiner. 

Samtidig med Indførelsen af Mallet -
Rimrott Konstruktionen har Amerikanerne 
indført den i Evropa allerede i lang Tid 
benyttede Heusinger Styring. Grunden til 
dennes første Anvendelse netop ved dette 
System maa antagelig søges i, at Anbrin-
gelsen af en Stephensons-Styring saa at 
sige umuliggjordes ved Receiverens Anbrin-
gelse. 

I efterstaaende skal vi dernæst omtale 
de vigtigste Dimensioner. 

Vægten paa de enkelte Aksler for-
deler sig saaledes: 

Forreste Del 

forreste 
I 

Kobbel I Kobbel I Driv 
Løber Aksel Aksel Aksel 
8,6 t I 22,7 t I 24,3 t I 24,7 t 
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li 

Adhæsions vægt 

forbindelse, hvor samtidig Løberen er ind-
lagret, samt tillige af et Tværstykke imellem 
begge Lavtrykscylindrene gennem Kedlens 
Anlægspunkter. Ved den bageste Truck tje-
ner den sadelformede Kedelbærer med Leje-
partiet for de to bevægelige Bolte i det tre-
delte Stangparti, fyrkassebæreren samt et 
kasseformet Støbestaalgodsstykke som Af-
stivning. 

Til Begrænsning af større drejende. 
Bevægelse af Truckerne er der paa hver 
Side anbragt en Bolt, som gennem det 
øverste Barrestykke forbinder dette med det 
underste paa det andet Stel. Boltehullerne 
har saa stort Slør, som den fornødne Be-
vægelse fordrer; dog er det et tvivlsomt 
Spørgsmaal, om de forholdsvis svage Bolte 
er i Stand til at modstaa en større Anstren-
gelse i den Retning. Boltene tjener till ige 
til at ophænge det ved Højtrykscylinderen 
belastede og temmelig frit bærende under-
ste Barrestykke i f ortruckens øverste Barre-
stykke. 

Rundkedlen bestaar af 3 teleskopfor-
mede Ringe, som er indskudte i hinanden 
og med Indsnævringen fremefter. Af disse 
Ringe er den midterste forbunden med den 
tredie ved en dobbelt og med den forreste 
Ring ved en treradet Naglerække. Ved An-
vendelse af en smal st rimmelformet Lask 

Bageste Del 

Kobbel 
I 

Kobbel 
I 

Driv 
I 

Bageste 
Aksel Aksel Aksel Løber 
22,7 t I 24,3 t I 24,7 t I 9, 1 t 

143,4 Tons 

Total Vægt 161,1 Tons. 

Begge de to Trucker er forfærdigede 
af en af. Støbestaal bestaaende Ramme efter 
det amerikanske Barresystem. I Befæstelses-
punktet for Cyiindrenes og Kedlens Bære-
leje har disse Barrer et D Gennemsnit af 
127 X 127 mm og en Midteafstand af 1092 
mm. Tværafstivningen paa den forreste 
Truck bestaar af en kasseformet Støbestaal-

udvendig og en stor trekantet dito indven-. 
dig er den fornødne Tæthed tilvejebragt. 

fyrkass en er Belpaire's Konstruktio n 
med skraanend e Loft og Dørplade. Loftet 
og begge Sidevæggene er dannede af tre 
Plader med 10 mm Godstykkelse. Sadel-
pladen er her 3 mm tykkere, ligesom der 
til yderligere Forstærkning er anbragt sær-



lige forstærkningsplader 381 mm i Diameter 
paa de Steder, hvo.r Ankrene er fastgjorte. 

foruden Afstivning med Rundkedel-
ankere foregaar Afstivningen paa almindelig 
Maade ved Hjælp af radiale Støttebolte, 
hvoraf de to forreste Rækker er bevægelige. 
Til Afstivning i Længderetning tjener lige-
ledes nogle efter Tappen og Dørpladen til-
passede Plader, i hvis Ender der er anbragt 
et kort Anker paa 38 mm i Diameter, som 
danner forbindel sen med Sadelpladen. 

Som følge af den store Risteflade 
f indes der to fy rdøre. 

T il forbindelsen mellem Rørvæggen 
og Rundkedlens Underkant findes 10 Stkr. 
Ankre, som i begge Ender kan drejes om 
en Tap, hvorved en mindre forskyåning 
af Rørvæggen opefter muliggøres. 

Afstanden mellem begge Rørvægge 
er overordentlig sto r, nemlig 6406 mm. 
Tilvæksten af en mindre værdifuld Hede- · 
flade, som man ved saa !>tore Risteflader 
og saa lange Kedel rø r, som her er Tale 
o m, kan næppe forsva res ved Vægtforøgel-
sen i Rørlængden, men antagelig er ogsaa 
det omvendte Tilfældet. formodentlig har 
man villet forhøje den paa begge de forre-
ste Kobbelaksler hvilende Adhæsionsvægt 
og derfor anvendt saa lange Rør - et for-
hold, som næppe kan betegnes som hen-
sigtsmæssig t eller efterlignelses værdig t. 

Den lave Dom bestaar af Staal og er 
p resset i eet Stykke. Regulato ren er en 
Støbejern s Dobbeltvenlil. De store For-
s tærkningspl ader paa begge Sider af Mande-
h ulsud skæringern e er trekantet tildannede. 

Cylindrene ligger vel vandrette, men 
er dog ligesom ved mange and re ameri-
kanske Lokom otiver anbragte over Hjulenes 
Midtpunkt. Ved denne Type udgør H øj-
den 51 mm. Oliderkass,ern e dann er et sær-
ligt Godsstykke, hvorved Reparationerne af 
Gliderspejl ene lettes. Begge Højt rykscylin-
drene er fuld stændig symmetri sk udfø rte, 
saal edes at Støbningen af saavel den højre 
som venstre Cylinder kan udføres efter 
samm e Model. Ogsaa ved Lavtrykscylin-
d rene er dette muligt, idet man den ene 
Gang kun behøver at anbringe et Dæksel 
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over den fælles lndstrømningskanal paa den 
forreste, den anden Gang paa den bageste 
Aabning. Dette kan tjene som et fortræffe-
ligt Eksempel paa, hvorledes Amerikanerne 
ved hensigtsmæssig Udnyttelse af enkelte 
Dele sparer paa Fremstillingsomkostnin-
gerne. 

Fra Domen strømmer Dampen gen -
nem to udenpaa Kedlen anbragte Hoved-
damprør, hvis Diameter er 1_27 mm, til Høj-
trykcylindrene. Udstrø mningen derfra for -
ener sig i et Rør, der liggeF i Lokomotivets 
Midtlinie, og hvis Diameter er 229 mm 
med 6 mm Godstykkelse. Dette danner 
samtidig Receiveren. Ved Anvendelse af 
et kug leformet Hoved i en tilsvarende Pak-· 
daase samt 4 Samlinger paa Rørledningen 
er denne i Stand til at føl ge Maskinens 
forskellige Bevægel ser. Paa lignende Maade, 
d og kun med to Samlinger, er Lavtryk-
cylindrenes Spildedamprør konstrueret. 

Skiftestangen til Omstillingen af Heu-
s inger Styringen bestaar af to Dele; den 
fø rste s idder fas t paa Kedlen eller den bage-
ste Truck, medens den anden Halvdel er 
anbragt paa den fo rreste. Begge Træk-
s tænger ender i et Vinkeltræk tæt ved 
Truckens Drejepunkt, hvor de er tilkoblede 
en kort lodret liggende Aksel. Den s tærkt 
fo rkrøbbede Styringsakse! bevæger s ig i 
Lagere, der er anbragte paa nogle af de 
paa Stellene fastskruede Bærestykker. 

Æ ren af at være Ve rdens størs te og 
sværeste Lokomotiv har denn e Maski ne 
dog ikke faaet Lov til at beholde ret længe ; 
th i Eri ebanen har hos American Locomo-
tive-Company ladet et endn u s tørre G ods-
togslokomotiv ud fø re, hvi s Dimensioner er : 

D . t { H øjtrykcylindrene . . 635 mm 1am e er . 
Lavhykcyllnd rene . . 991 mm 

C ylindrenes Rumforhold ... : . . . 2,4 
Stempelslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 mm 
Hjul enes Diamete r .. . ......... 1295 m m 
Den totale Hjulstand . . . . . . . . . 11 ,938 m 
Damptryk .................... 15,1 Atm. 
Ri stefl ade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,25 D m 
Hedefl ade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567,4 D m 
Adhæsionsvæg t. ..... . ... . ... 186 Tons 



Trækkekraft i Trækkrogen .... 
Akseltryk ........ . · · · · · · · · · · 

44,5 Tons 
23 \ ', » 

I Vægt overgaar dette Lokomotiv det 
foran omtalte med omtrent 43 Tons. 

Dermed maa man vel have naaet 
Grænsen eller muligvis allerede overskredet 
denne hvor Talen er om, at saa svære 
Maski~er ophører med at være økonomiske. 
Tidsskriftet Railroad Gazette har under 
Titlen Heavylocomotives and the railroads of 
the future meget udførlig udtalt sig desan-
gaaende. Efter at det har henvist til, at 
det i den senere Tid i Amerika næsten er 
bleven en Mani at sætte en Rekord ved 
Konstruktionen af stadig større Lokomotiv-
typer, skriver det : '> Tilbøjelig~eden til at 
fremsti lle særlige svære Lokomotiver skyldes 
ikke fabrikerne; thi tvertimod vil disse hel-
lere bygge flere og mindre Maskiner, efter-
som deres fabrikbygninger ikke er saa 
godt indrettede paa fabrikationen af di sse 
Mammuth-Maskiner. 

fordringerne desangaaende stilles der-
imod af de forskellige Jernbaneforvaltninger, 
og Lokomotivfabrikerne opfylder kun sine 
Kunders Ønsker. « Det fremhæver dernæst, 
at Aarsagen til Anskaffelsen af svære Loko-
motiver udelukkende er af Hen syn til Bespa-
relsen af Tid og Penge. Erfaringen i de 
sidste 10 Aar har tilstrækkeligt bevist det 
økonom iske i fremførelsen af større Gods-
tog, hvilket atter fremkaldte Kravene om en 
stadig større Maskinkraft. 

Men paa den anden Side, hvilke ufor-
delagtige f ølger har ikke en saa vældig 
Stigning af Lokomotivernes Dimensioner ? 
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Ikke et eneste Jernbaneselskab i hele Lan-
. det har Værksteder eller Remiser, som er 
store nok til at optage saadanne Maskiner, 
og de kunne ikke drejes paa en eneste af 
de bestaaende Drejeskiver. Mange, omend 
ikke de fleste, Broer overbelastes under· 
Passagen af et saadant Tog, mens Træk-
konstruktionerne, naar Lokomotivet arbejder 
med sin største Kraftudfoldelse, anspændes 
indtil Brudgrænsen. 

Bladet henviser derefter til de store 
Vanskeligheder, som en Afsporing af disse 
Maskiner fremkalder, samt paapeger Mang-
len af en tilstrækkelig stærk Overbygning . 
Saafremt Lokomotiver som dem, Eriebanen 
nu lader bygge, vil vinde almindelig Indpas, 
maa der anvendes uhyre Summer for at 
bringe det andet Befordringsmateriale op 
til samme Højde. Omkostningerne til For-
bedringer; som Anvendelsen af saa svære 

• Lokomotiver kræver, maa staa i det rette 
·forhold til den Besparelse, som opnaas 
ved at benytte disse. 

Videre hedder det i den nævnte Ar-
tikel at dersom man vilde foretage en nøj-

. agti~ Beregn ing over Besparelsen af Drifts-
omkostningerne ved Anvendelsen af de vok-
sende Lokomotivdimensioner og en anden 
Beregning over Udgifterne til Banelegemets, 
Broernes forstærkning o. s. v., da vil man 
finde at det mest rentable og økon omiske ' vil være at vælge en mellemliggende Stør-
relse af Lokomotiver. 

Af disse Udtal elser fremgaar det, at 
man i Amerika nu maa være naaet til Græn 
sen med Hensyn til Lokomotivernes Væg t 
og Dimensioner. 
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Jernbanestatistik. 
fortegnelse over forskellige Banelængder. 

0) "' 1885 I 1905 -0 lait ved Aarets Slutning ._ C bil paa hver .2~-= Lande - C 1840 I 1870 I 1900 I 1905 1 oo 
1

10,000 I 100 
1

10,00 
;~< Kilometer 

0 km Indb. 0 km Indb. 
-t.2 Kilometer 

0 

1 Tyskland .. .... ............ 1835 549 19575 51391 56477 6,9 8,0 10,4 10,0 
2 Østrig-Ungarn ............. 1838 144 9589 36883 39918 3,4 5,6 5,9 8,5 
3 Storbrittanien og · Irland .... 1825 1348 24999 35186 36447 9,8 8,4 11,6 8,8 
4 Frankrig ............ . ..... 1832 497 17931 42827 46466 6,1 8,7 8,7 11,9 
5 Evropa ............ . ...... 1825 2925 104914 283525 309393 - - 3,0 7,7 
6 forenede Stater i Amerika . 1830 4534 85139 311094 351503 2,2 36,4 3,8 44,7 
7 Amerika ...... . ......... .. 1830 4754 93139 402171 460196 - - - -
8 Britisk Indien . . ........... 1853 - 7683 38235 46045 0,5 0,7 0,9 1,6 
9 Asien .. ...... .. ... . ..... .. 1853 - 8185 60301 81421 - - - -

10 Afrika ............ .. ...... 1856 - 1786 20114 26616 - - - -
11 Australien ............ ..... 1854 - 1765 24014 28069 - - 0,4 56,8 
12 Total Antal paa Jorden . . .. 1825 7679 209789 790125 905695 - - - -

Særlig Interesse frembyder Summen af den paa 1 km Banelængde faldende Anlægs-
kapital. Den udgjorde neml ig : 

I Østrig- Storbritta-
T yskland 

I 
Ungarn nien og 

Irland 
Mark Mark Mark 

1890 .......... 250390 247238 555762 
1900 ... .. ...... 255608 277611 660570 
1905 .. ... . . .. . 264981 281212 689805 

og viser i de fleste Kulturlande en stigende 
Tendens. Bemærkelsesværdig er den store 
f orskel i Anlægsomkostningerne saavel i 
Evropa som navnlig i forhold til andre 
Steder paa Jorden. I Aaret 1905 var den 
totale Anlægskapital 92,199,114,000 Mark, 
medens denne paa den øvrige Klode ved 
en Beregning af 151,000 Mark pr. km ud-
gjorde 90,076,483,000 Mark. 182,275,597,000 
Mark var altsaa nævnte Aarstal anbragte i 
Jernbaneanlæg. I Aaret 1904 udgjorde Sum-
men 178 Milliarder - med andre Ord: i 
et Aar var der anvendt over 4 Milliarder 
Mark til nye Jernbaneanlæg. 

forenede Britisk 
Frankrig Evropa Stater Indien 

i Amerika 
Mark Mark Mark Mark · 

318969 302477 165957 155309 
316319 292322 158070 149230 
316870 298000 167752 107063 

D. L. & L. ·F. 
En Oversigt. 

Aaret 1909 begyndte med et Medlems-
tal af 866 Medlemmer og sluttede med et 
Medlemsantal af 945. D. L. & L. f. har 
saaledes, trods 12 Udmeldelser, som er an-
ført nedenfor, kunnet glæde sig ved en 
fr~mgang af 89 nye Medlemmer. Det kom-
mende Aar vil uden al Tvivl give et endnu 
større Antal nye Indmeldelser, saa at D. L. 
& L. f. efter 1. April vil kunne tælle sit 
Medlemsantal med et firecifret Tal. 



Siden den sidst offentliggjorte Rettelse 
t il Medlemsli sten er følgende indmeldte: 
!/s 09 Lokfrb. (589) G iithler, Struer Afd. 
1/12 (136) H. C. Hansen - -
1/ 10 (364) H. A. Simonsen, 

Falster Afd. 
1/ 11 (591 ) J. Hansen 

Udmeldte er: 
Lokfrb . (34) V. Hansen, Struer, 1/s 09. 
1/,1 09 Lokf. (287) F. Eriksen, Ng . 

(182) F. Arum, 
(257) J . Møller, 

(62) C. Voigt, 
(21 4) L. V. P. Larsen, -
(118) S. Knudsen. (Slettet for 

G æld). 
(35 1) Molbeck, Skanderborg 

(56) Bagger, 
(205) Petersen, 
(275) Nielsen, 

1 17 09. (98) Rasmussen, 
de fire sidste paa G run d af det forh øjede 
Kontingent. 

Indmeldte fra 1 /4. 09 : 
Lokfrb. (6) Morttmsen, Skanderborg 

(224) Larsen, 
(367) Stephensen, 
(355) Raben, 

. Stigningen i Medlemstallet har saa-
ledes været omtr. 10 °,o og afgiver Bevis 
for, at D. L. & L. F. er i god og kraftig 
Vækst, idet det fo rl øbne Aar har været et 
g odt »Høstaa r ~. 

For vo re Separatister har Aaret været 
. et Hungeraar, idet den Tilslutning, de har 
ventet, aldeles og fremdeles vil udeblive. 

Separatistforeningens Formand Lokf. 
Bø nnelykke (der efter Fo rlydende har over-
g ivet Styret til Lokf. Holm), d er ligeso m 
Odin erfarer alt, hvad der vil ske, har i det 
forløbne Aar sendt sine Ravne, i d 'H rr. 
Holms og Strands S kikkelser, over det gan-
ske Land for at agi te re fo r Separatistbevæ-
gel sen. De har nu atter taget Plads paa 
hans Skuldre med Næbet i hans Ø ren, og 
kan derefter bebude, at denne Bevægelse 
har været eet sto rt Fejlgreb. 
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D'Hrr. Afdelingskasserere bedes 
snarest indsende Udskrift af Kasse-
bog, senest i sidste Uge af Januar. 

Kjøbenhavn, 10. Januar 1910. 
Hovedkassereren. 

Den sjællan~-lalsterske Sygekasse. 
Det nyvalgte Repræsentantskab har til 

lægekyndig t Medlem valgt D r. med . Jessen 
i Stedet for Læge Arnold Møller. 

Canossa. 
Det maa være drøjt at have været 

Forslagsstill er til den »store« Jernbane for-
enings Dumpekandidater til Syg ekassen, 
hvis man da ved saadanne foresti lle r sig 
tænkende og fo reningsinteresserede Mæn d, 
der tror, at Jernbanefo reningens Repræsen-
tanter har ment noget med, hvad de g ik 
til Valg paa . 

Før Valget s krev »Vor Stand «, at 
Personalets Dom . over d 'H rr. 0 . Larsen og 
Overbanemester O wesen vil de blive let, idet 
den med sit store Stemmetal paa Forh aand 
har følt s ig lige saa sikker paa Valgets Ud -
fa ld, som da Goliath stod overfo r David . 
Efter Valget skriver »Vor Stand « o m Syge-
kassevalget bl. a.: 

Resul tatet af dette Valg vid ner da om en 
mærkelig Inkonsekvens hos den Del af Medle m-
merne, der har afgjort dets Udfald - mange for-
skellige O mstændigheder har medvirket, ikke mindst 
den paa usandfæ rdige Paastande byggede Agita-
tion, der anven dtes overfor ind ifferente Medlemmer, 
og som bl. a gik ud paa, at F lertallets Hensigt var 
at oprette lønnede Sti llinger (,,Ben") fo r Tillidsmæn-
dene - endvidere den meningsløse Valgordning, 
der gør det muligt, at Overbanemestrene alene med 
31 Stemmer kan besætte en Plads - og o m O ver-
banemestrenes bristende Evne til at kunne abstra-



here fra en Sags tilfældige Omstændigheder og træn-
ge ind til dens Kærne har Jernbaneforeningen tidli-
gere gjort beklagelige Erfaringer - at Lokomotiv-
fører Oscar Larsen valgtes skyldtes noget lignende, 
det skæve forhold, hvori Jernbaneforeningen meget 
mod sin Vilje er kommen til at staa til Dansk Loko-
tivfører- og fyrb øderforening, overskygger for Ti-
den indenfor denne forening alt andet, hvorfor 
Lokomotivførerne, hvis store flertal sikkert ikke de-
ler den Oscar Larsenske Opfattelse af Sagen, men 
snarere hylder vor, har følt sig forpligtet til af for-
eningsinteresse at gennemføre hans Valg - natur-
ligvis støttet af Togpersonalets forening, der her 
fandt en udmærket Lejlighed til at gøre sig gæl-
dende. 

Vi har ingen Steder set Protester mod, at 
disse foreninger deltog i Valget - de har i ud-
strakt Grad nydt godt af "Dansk Jernbaneblad"s 
Bevaagenhed - havde Jernbaneforeningens Med-
lemmer vist en lignende Trofasthed mod deres for-
ening, var Resultatet blevet at andet, men i Stedet 
for at bevare Ligevægten og støtte deres forening 
i dens Syn paa, hvad det i Hovedsagen gjaldt om, 
fortabte de sig, som saa ofte før, i Biomstændig-
hederne og underordnede Hensyn og drog ud med 
Dansk Jernbaneblads Velsignelse for at fælde friis-
Skotte. 

- Selvfølgelig har alle Modstandere af Per-
sonalets Selvstændighedstrang af et godt Hjerte be-
nyttet Lejligheden, men uden betydelig forstærk-
ning af vankelmodige Medlemmer, som vi med 
Rette kunde have ventet mere Organisationsfølelse 
af, havde det ikke lykkedes. Den, der vil Maalet, 
maa ville Midler. Hvad kan det nytte, at Persona-
let kræver Ret til at organisere sig og hævde sin 
Selvstændighed, naar det ved enhver given Lejlig-
hed, hvor Principerne skal staa deres Prøve, viser 
sig, at smaalig Lyst til Kritik og Misfornøjelse med 
enkelte af Ledelsens Handlinger er nok til at faa 
store Dele af Medlemmerne til at give Pokker i 
Selvhævdelse og Organisationen og med fuld Mu-
sik gaa over til selve disses fjender - med en 
saadan Hær vindes ingen Sejre. Der trænges i høj 
Grad inden for Jernbaneforeningen til noget; som 
vi ikke ved bedre Navn for end Disciplin; en 
flok Mennesker, der er løbet sammen i en for-
ening, men forbeholder sig ved enhver given Lej-
lighed den »fuldstændigste Handlefrihed « til at gøre 
det modsatte af, hvad den af flertallet udgaaede 
Ledelse finder rigtigt, er ingen Organisation og kan 
intet udrette - kun ved, at den enkelte til en vis 
Grad underordner sine subjektive Anskuelser under 
Helhedens fællesvilje, bliver denne en Magt, som 
formaar at handle og som kan tiltvinge stg Respekt ; 
hvis Administrationen lægger mindre Vægt paa 
Jernbaneforeningens Mening, end ønskeligt er, skyl-
des dette maaske nok, at den har tilstrækkeligt 
Kendskab til dette Personales Evne til standhaftigt 
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Sammenhold - der vil altid være nogle, der kan 
lokkes til eller trues til at løbe over og blive den 
Kile, der sprænger Sammenholdet og tager Magten 
fra det. 

Vi beklager særlig Friis-Skottes Udtræden af 
Sygekassens Ledelse; det betydelige Arbejde, han 
der har udrettet paa Personalets Vegne for at sikre 
dettes Indflydelse paa en saa vigtig Sag, som betryg-
gende Sygekasseforhold er, maa han nu forlade, just 
som en endelig Løsning stund~de til, og overlade 
det i Hænder paa folk, som - deres øvrige Kva-
lifikationer ufortalt - vil blive føjelige Redskaber 
i en formands Haand, der med Dygtighed arbej-
der for de Interesser, han er sat til at værge, og 
det er ikke i første Række Personalets. 

Lokomotiver 
med 

Hjælpemaskiner. 
(Fortsat). 

For at forebygge dette underretter 
Lokomotivføreren paa det elektriske Loko-
motiv sin Kollega paa Damplokomotivet 
ved Hjælp af Lyssignaler angaaende de 
forskellige Manipulationer, som denne bør 
foretage. Hvor ulige lettere det kombinerede 
Lokomotiv vil være at betjene, fremgaar 
tilstrækkeligt, naar man tager i Betragtning, 
at Lokomotivføreren ved Hjælp af Ampere-
metret til Stadighed kan kontrollere Elektro-
motorens Arbejde og ved for høj Spænding 
personlig er i Stand til at forøge Damp-
maskinens Omdrejningsantal. Forøvrigt vil 
den automatiske Strømafbryder kunne træde 
i funktion. 

Lokomotivets Konstruktion falder -i 2 
Dele, nemlig de paa henholdsvis Truck-
og Tenderhjulene anbragte Motorer og 
Hjælpeapparaterne til disses Regulering af 
Kraftudviklingen. Som det fremgaar af Fig. 
27 sidder Rotoren (den bevægelige Del) 
direkte paa Akslen, mens Stator (Motorens 
faste Del) dannes af Rammepladerne og 
deres Tværforbindelse. Paa denne Maade 



er lagernes ja end ikke Smørehullernes 
Antal bleven forøget. Om en Komplikation 
ved Betjeningen kan der altsaa ikke være 
Tale, hvilket ogsaa maa siges_ om Regule-
ringsapparatet, idet Lokomotivføreren altid 
maa sætte sit Tog i Bevægelse ved Hjælp 
af D,iimpmaskinen, idet de elektriske Led-
ninger kun anbringes, hvor de stærkeste 
Stigninger findes. Som Regel forekomm'er 
di sse paa Strækningen, kun undtagel sesvis 
paa Stationerne. · 

Har Toget, naar det anko mmer til den 
strømfo rsyhede Strækning , opnaaet den fo r 
de elektriske Motorer fastsatte Maksimal-
has tighed, er der faktisk in tet at regul ere . 
Er derim od f arten ringere, saa maa den 
ti lsvarende Difference ud lignes gen nem 
Stromti lførslen. Det vil her ko mme ti l at 
bero paa Lokomotivfø reren s Ø velse med 
Hensyn til Reguleringen af den elektri ske 
Strøm. En Konstrukti on til Strø mregulering 
maa und er alle Betingel ser være til Stede 
for ved en uforud set Standsning paa stærke 
Stig nin ger atter at kunne sætte Toget igang. 

Komplikation ved disse Lokomotiver 
vil selvfølgelig ikke helt kunne undgaas ; 
men Maskinerne bør være konstruerede 
saaledes, at de forskellige Apparater kun 
undtagelsesvis skal betjenes af Personalet. 
Et meget vigtigt Punkt er det, at der, hvor 
Lokomotivførerens forøgede Arbejde kræves, 
er Hastigheden formindsket saaledes, at der 
bliver m·ere Tid til Udførelsen af de for-
skellige Manipulationer. 

For at undgaa disse Komplikationer 
paa Damplokomotiverne har der været Pla-
ner fremme om Anvendelsen af særlige 
elektriske Lokomotiver til forspand for de 
førstnævnte ; men hvilket Tilbageskridt dette 
er i forhold til det kombinerede Lokomo-
tiv, paaviser Ing. Lichty og anskueliggør, 
hvorledes Togets Totalvægt ved Anvendelse 
af et elektrisk og et Damplokomotiv og 
lige Nyttevægt er bleven 100 Tons mindre 
end ved Benyttelsen af 2 Damplokomotiver. 
For nu at kunne befordre en Nyttelast af 
240 Tons under lige forhold · paa Bjerg-
strækninger med elektriske Forspandsloko-
motiver, saa vil dette fordre et elektrisk 
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Lokomotiv med 40 Tons Tjenstvægt og 32 
Tons Adhæsionsvægt, hvorved Gevinsten 
af den døde Vægt ved de blandede Loko-
motiver vilde reduceres fra 100 Tons til 65 
Tons. Dette er imidlertid et Tilbageskridt 
af 35 Procent. 

I driftsteknisk Henseende vil der ved 
Indførelsen af elektriske forspandsmaskiner 
yderlig fremkomme følgende Ulemper: 

1. Samtlige Stationer og hele Banestræk-
ningen skal forsyn es med elektriske Led-
ninger. 

2. Togene rnaa holde flere Gange fo r at 
erholde forspandsmaskinerne tilkoblede. 

3. Togene maa lige saa ofte holde for at 
fa a de samme Lokomotiver frakoblede. 

4. forspand smaskine rne maa ledes tiibage 
som tom Maskine. 

5. Til dette fo rmaal maa det andet Spor 
ogsaa være elekt rificeret. 

6. De elektriske Lokomotiver vil optage 
en stor Plads i Remi serne. 

7. Disse forspandsmaskin er maa betjenes 
af et særlig t Personale. 

Samm enlignet med di sse Ul emper 
viser det sig altsaa tydelig t, hvorledes de 
elektriske Hjælpemotorer paa et. Damploko-
motiv anvendt paa rette Sted og Maade 
vil kunne bringe fordel saavel i økonomisk 
Henseende som Arbejde, Plads og Tid, 
selv om der ogsaa kan være Tale om en 
kompli ceret Sammensætning af underordnet 
Betydning. 

Kampen om Nordpolen. 

At naa Polerne - særlig Nordpolen 
hvilket nu paa en saa overraskende 

Maade er lykkedes de to amerikanske For-
skere Cook og Peary, har for Aartusinder 
tilbage været et af Menneskehedens Maal. 
Allerede fra første Færd, den, som gjordes 
af Pytheus fra Marseille Aar 325 f. Kr., til 
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Engelskmanden Davis' Ekspeditio n 1587, 
hvi lken kom til 73 G rader nordlig Bredde, 
fo rsøgte efter hverandre Normanner, Vene-
zianere, Portugisere og G enuesere at trænge 
saa lang t som muligt frem mod Nord. De 
opdagede og udforskede derved en Del af 
d en nordamerikanske Ø verden og tillige det 
sydlige Grønland . - De egentlig vigtige 
Polarfærd finder Læseren i hosstaaende sta0 

tist iske Fremstilling . De talrige andre Eks-
p editioner, som ikke er o ptagne paa denne, 
var dels Hjælpeekspeditioner, dels Færd for 
Opmaalimg af de nordl ige Vande eller for 
y derligere Udfo rskning og Kortlæg ni ng af 
.a llerede o pdagede Punkter. 

Rejseindtryk Ira En~land. 
Straks ved Ankomsten til England 

undgaar den Fremmede ikke at lægge 
Mærke ti l den nationale Forkærl igh ed, som 
Englænderne lægger fo r Dagen i deres 
Valgsprog »My house is my castle (( fo r at 
bl ive Herre i s it eget Hus. Endog i Lon-
,don er di sse Bolig fo rhold gennemførte i et 
forbausende stort Omfang, og eksempelvi s 
skal her til Sammenligning anføres, at me-
den s der i Kj øbenhavn gennemsnitl ig kom-
mer 72 Beboere pr. Hus, finde s der i Lon-
don kun 7. Omtrent hele det mægtige 
Areal , hvorpaa London er bygget, tilhører 
nogle enkelte rige Adelsslægter, som fakti sk 
ikke ødelægger deres Besiddelser, men der-
imod kun bortforpagter disse Grundstykker 
paa mangeaarige Kontrakter. Føl gen deraf 
bliver, at man derovre ikke kender den til 
T ider vilde Grundspekulation, som her-
hjemme nødvendigvis er Tilfældet, og som 
resulterer i Opførelsen af de store Leje-
kaserner, idet en tilstrækkelig Forrentning 
af den indskudte Kapital ellers er umulig. 

Dog maa man ikke tro, at det er lutter 
Glæde at bebo Huse af denne Konstruktion. 
De fleste er anlagte i lange Rækker tæt 

30 

ved Siden af hinanden med 2 højst 3 Vin-
duer i Frontsiden og ofte indtil 3 å 4 Eta-
ger i Højden, hvilket ikke gør Lejlighederne 
tiltalende. Dog synes det, som en ny Stil 
er ved at bryde igennem; thi allerede nu 
kan man i London se moderne indrettede 
Lejehuse, hvis Lejligheder alle ligger i en 
Etage. Man skulde nu tro, at det under 
saadånne gunstige Forhold var billigere at 
opfø re og vedligeholde et lille Hus end et 
s tort med smaa Lejligheder ; men dette er 
aldeles ikke Tilfældet. De mindre bemid-
lede Folk er derfor tvungne til at ofre en 
forhold svi s s tor Del af deres Fortjeneste 
til deres Bolig ; men da disse Forhold fører 
ti l en vidtstrakt Bebyggel se, er det altid de 
mindst bemidlede Arbejdere, som skydes 
længst ud i Udkanten. 

Siden Aaret 1894 har Grevskabsraadet 
(Kommunalbestyrelsen) i London forsøgt 
at erhverve Grundareal er og derpaa opført 
Beboelseshuse, Butikker og Værksteder, 
hvoraf enkelte er smaa Bygninger, and re 
store Komplekser, idet det gik up fra, at 
Arbejderne burde bo i Nærheden af Arbejds-
centret. Beboelseshusene indehold er Lejlig-
heder dels med et enkelt dels fl ere Værelser 
fo r gifte, ligesom der ogsaa er sørget for 
de ugiftes Husly. 

Efter Stati stiken fra November forrige 
Aar var der paa den Maade sikret 45000 
Mennesker Husly, som, naar et nyt forestaa-
ende Projekt er fuldført, vil forh øjes til 
65000 Personer. lait vil der, naar hele det 
erhvervede Areal er bebygget, kunne opta-
ges ca. 100,000 Mennesker. Den til dette 
kolossale Byggeforetagende anvendte Kapital · 
udgør allerede nu ca. 46 Millioner Kron er, 
medens der til de resterende Udførelser 
endnu skal bruges ca. 24 Millioner. 

Huslejen i disse Huse er for en 2 
Værelsers Lejlighed fra 16 til 32 Kroner og 
for en 3 Værelsers fra 20 til 42 Kroner pr. 
Maaned . Forøvrigt findes der i dette kom-
munale Foretagende flere Bygningskom-
plekser paa 4 å 5 Etager, der omslutter 
store Gaardspladser eller rettere sag t Have-
anlæg, ligesom der her hjemme enkelte 
Steder findes, og saaledes anlagt, at der er 



rigelig Adgang til Lys og Luft. Mærkvær-
digt er det, at flere Mennesker ikke har 
Interesse for saadanne hygiejniske Foreta-
gender. 

Anvisningen af disse Boliger f oregaar 
efter bestemte Regler. Til hvert Værelse 
regnes 2 Personer; Børn under 5 Aar med-
regnes ikke, og Børn fra 5-10 Aar regnes 
for en halv Person. Efter denne Beregning 
an sættes Værelsernes Antal. Forandrer 
Antallet af Familiemedlemmerne sig, det 
være ved Af- eller Tilgang, til Eks. at mindre-
•aarige Børn vokser til, anvises der den 
betræffende Familie en større Lejlighed. 
I Marts f. Aar fandtes kun 1,39 Personer 
pr. Værelse. 

Foruden Familieboliger har Grevskabs-
raadet indtil Dato anskaffet 3 store Hjem 
fo r ugifte, som ligger i forskellige Dele af 
London, hvor hvert Hjem kan optage 600 
å 700 Personer. De er foruden store, med 
Seng, Stol og Bord forsynede Sovestuer 
for en enkelt Person, tillige rigeligt udsty-
rede med Vaske- og Badeindretni nger, store 
og tiltalende Samlingsstu er, Spisesale, Ryge-
værelser, Læse- og Skriveværelser. Saavel 
tillavede som ikke tillavede Spise- og Drikke-
varer leveres til rimelige Priser, og for de 
Personer, der selv ønsker at tilberede Ma-
den, er der en bekvem Adga ng dertil, idet 
aavel de forn ødne Ovne som Køkkentøj 

fo refindes. Betalingen sker ved Lø ning af 
en Billet til en Pris af ca. 50 Øre pr. Døgn 
elle r for en hel Ug e å ca. 3 Kroner, hvortil 
kommer et mindre Vederlag for Leje af et 
lille lukket Skab. 

Angaaende Beboern e da maa disse 
rette s ig efter det bestaaende Reglement ; 
men forøvrigt føres der ingen Kontrol , 
enhver kan komme og gaa, naar han vil , 
uden at der spørges hvorfra eller hvorhen. 

Medens det for Grevskabsraadet i 
London hovedsagelig drejer sig om at skaffe 
Storbyens Arbejderbefolkning gode og sunde 
Boligforhold, findes der i Nærheden af 
Birmingham en Arbejderby, hvis Navn er 
Bournville, som er grundlagt med det For-
maal at trække Arbejderne fra Byen ud paa 
landet og der garantere for sunde Lejlig-
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heder. Dens Grundlægger, Cadbury, der 
er Indehaver af en stor Chokoladefabrik, har 
i Grunde og kontante Penge skænket ca. 
41 12 Million Kroner til dette Foretagende, 
saaledes at det indvundne Overskud efter-
haanden anvendes til Nyopførelser. 

I denne Arbejdermønsterby er Prin-
cipet, et Hus til hver Familie, uden Undta-
gelse gennemført; dog er disse ikke opførte 
i lange Rækker ved Siden af hinanden, 
men derimod opførte to og to eller højst 
fire i en Karre, hvorved der er sikret enhver 
Lejer saa meget Lys og Luft som muligt. 
Desuden maa hvert enkelt Hus kun optage 
en Fjerdedel af hvert Grundstykkes Størrel se, 
ligesom Husets facade trækkes saa langt 
tilbage, at hver faar en Forhave, hvad der 
tillige bidrager til, at saavel Luften som 
Lyset faar større indflydelse paa Lejlighederne. 

Husene bestaar af 1 eller 2 Daglig -
s tuer, 2 til 3 Soveværelser, Køkken eller 
idetmind ste Vaskerum , Badeindretning og 
andre af Nutidens Bekvemmeligheder. Dertil 
kommer yderlig, at Haven modtages i fæ r-
dig anlagt Stand. Til Trods for denne 
Komfort er Lejen dog ikke hoj (G ru nd-
stykkerne er ikke til Salg, men fo rpagtes 
i 99 Aar) ; den bevæger sig nemlig imellem 
16 til 30 Kr. pr. Maaned, hvilket efte r 
engelske fo rhold maa anses for billigt, og 
det er derfor let at forstaa, at Efterspø rgslen 
efter d isse Bygninger er meget sto r. Omend 
Begyndelsen fø rst gjordes i Aaret 1895, 
tæller Landsbyen dog nu henimod 700 
Hu se med ca. 3200 Indbyggere. Hvad 
særlig maa fremhæve s, er, at Byen ikke 
udelukkende er forbeholdt Chokoladefabri-
kens Arbejdere, tværti mod; enhver, som 
vil , kan bosætte sig i Byen ; om Boligtrang 
er der aldeles ikke Tale, hvilket ogsaa bedst 
kan ses, naar man erfarer, at langt over 
Halvdelen af Byens Befolkning ikke er 
beskæftiget paa denne fabrik. Anlæget af 
denne Mønsterby er med andre Ord det 
rene filantropi. 

I forskellige Kredse i England er der 
i den senere Tid opstaaet en saakaldet 
Settlement-Bevægelse. formaalet i denne 
Bevægelse er at bygge en Bro over de 



sociale Modsætninger, som findes mellem 
den besiddende Klasse og folkets bredere 
Masser. Det er naturligt, at saadanne Be-
stræbelser, der gaar ud paa at bringe de 
forskell ige Befolkningskredse nærmere hin-
anden, i første Linie maa foretages i de 
Lande, hvor de sociale Modsætninger er 
størst, nemlig i Englan d og Amerika. For-
men, hvorun der denne Tilnærmelse foregaar, 
er gennem das Settlement, d. v. s. bedre-
stillede og uddann ede Folks Bosættelse i 
Byernes fatt igste Kvarterer, og hvis Opgave 
hovedsagel ig gælder det sociale Arbejde. 
Selv om denne Bevægel se oprindelig er 
udgaaet fra Eng lands gamle Universi tet, 
findes der dog nu for Tiden mange »Sett- . 
lement «, som ikke arbejder i Forbindel se 
med Universiteterne, ligesom deres Arbejde 
er langt mere forskell igartet, alt eftersom 
Opgaven omhandler Børnenes, Ungdom-
mens eller de Voks, Uddannelse. 

(Fo rtsættes). 

Personalia. 
31 112 09. 

Afskediget er: 
Lokomotivfører Nr. 210 N. C. Høier, Kbhvn. 0. 1, 

med Pe nsion. 
1, ·1 10. 

forfremmede er: 
Lokomotivfyrbøder Nr. 388 C. f. Hansen, Orehoved, 

til Lokomotivfører med Tj.- 1r. 27 og Station 
i Glyngøre. 

Haandværker Nr. 5110 J. H. E. Andersen, Nyborg, 
til Lokomotivfyrbøder Nr. 388 i Gjedser. 

forflyttede er: 
Lokomotivfyrbøder Nr. 493 S. P. Sø rensen, Struer, 

til Holstebro. 
lokomotivfyrbøder Nr. 318 H. A. E, H ansen, Gjed-

ser, til Orehoved. 
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5/1 10. 
Lokomotivfyrbøder N r. 192 U. Sørensen, Korsør, 

ti l Fredericia. 
Loko motivfyrbøder Nr. 334 A. R. Laursen, Frede-

ricia, til Korsør. 

· Fra ·Formanden. 
Forslag, der ønskes behandlet 

paa Generalforsamlingen i Marts, 
maa være Formanden ihænde se-
nest den 15. Februar 1910. 
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FORENINGENS MÆRKE 
LEVERES TIL BILLIGSTE PRISER KUN Af 

Lok.='Cid.s Bogtrgkkeri, fredericia. 

Adressefortegn el se. 
Formanden: 

Lokf. Chr. Ch ristensen, Jernbanevej 29, Es-
bjerg. 

Hovedkassereren : 
Lokf. 0. Larsen, Svanholmsvej 16 111, Kjø-

benhavn V. 
Redaktionen: 

Lokf. P. Hansen, Ojedser. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
I Slutningen af Teksten optages Annoncer til en Pris af 10 Øre pr. Petill inie eller dens Plads, med fradrag 

af 20 pCt for staaende Annoncer. 
Red igeret af Lokomotivfører P. H ansen, Gjedser. 

R. Ottesens Bogtrykkeri, Fredericia. 
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