
I 
I 

�---;---� ---.;;; 

-�NSH OKOMOTIV IDEN
i�J//IØ'� � 

�;;;;:::::::::;�,:;; 

fØRER OG LO 
"DANSKE PRIVATBANERS LOKOMOTIVFØRER- OG LOKOMOTIVFYRBØDER-FORENIN 

(DANSK LOKOMOTIVMANDS-FORBUND) 

Nr. 1. 1. Januar 1912. 12. Aarg.

Med dette Nummer begynder "Dansk [okomotiu

Tidende" sin 12. Aargang, og med en Tak for de

mange Beuiser for \Jeluilje og Interesse, som Bladet 

i det forløbne Aar har modtaget, bringer ui hermed

Medlemmer af "Dansk Lokomotiufører- og Loko

motiufyrbøder-Forening", ,,Danske Priuatbaners Lo

komotiufører- og Lokomotiufyrbøder-F orening" samt 

øurige Læsere uore bedste Ønsker om et

Red. 

�===========================� 



Lokomotiver 
til de japanske Statsbaner. 

(En Rekordpræstation). 

(Fra Tysk af 0. Bendixen). 

A. Borsig's »Mitteilungen aus dem 
Lokomotivbau « fra Juni f. A. findes · en 
Beretning, som vi i det følgende skal se 
nærmere paa. Den rumm er mange Ting af 
Interesse rent bortset fra, at den særdeles 
tydeligt illustrerer, hvor vanskeligt det er, 
og hvor overordentlig mange forudsætninger 
der kræves for at kunne konkurrere paa 
Lokomotivbygningens Omraade med et Land, 
der har saa stor en Lokomotivindustri som 
Tyskland. Et Land, som yderligere af Na-
turen har den uendelig store Fordel selv 
at kunne producere de vigtigste for Loko-
motivfabrikationen nødvendige Raamateri -
aler og endog har en stor Udførsel af disse. 
Og det er ikke sit eget store Forbrug af 
Lokomotive·r, som Tyskland alene formaar 
at fabrikere, nej, i alle Verdensdel e, i de 
fj ern este Egne af Jorden kører Lokomotiver, 
som ere lavede paa de forskellige tyske Loko-
motivfabriker. -

»Et nyt Resultat af den tyske Industri , 
der overalt har vakt berettiget Opsigt, er 
opnaaet af den bekendte Berliner Lokomo-
tivfabrik A. Borsig i Tegel. I Januar f. A. 
fik denne Fabrik Bestilling fra den japanske 
Regering paa Levering af 12 Lokomotiver. 
Allerede i disse Dage (April Maaned) fandt 
Prøvekørslen Sted med det sidste af disse. 
Medens 6 Maaneder i Almindelighed anses 
for en knap Leveringstid for en lignende 
Bestilling, blev Arbejdet paa disse 12 Loko-
motiver dog fuldført paa 66· Arbejdsdage. 
Det første var endog klar til Prøvekørsel 
41 Dage efter, at den første Streg var slaaet 
paa Tegnebrædtet. « 

For nogen Tid siden gik ovenstaaende 
Notits gennem den tyske Dagspresse og 
vakte berettiget Opsigt saavel i Fagkredse 
som blandt Lægfolk. Den fulgtes vel ogsaa 
her og der af en let Tvivl om Muligheden 
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af en saa hurtig Fabrikation. D t syntes 
jo ogsaa a.t grænse til det umulige i Forhold 
til den almindelige Leveringsfri st indenfor 
Lokomotivindustrien . Man maa erindre alle 
de nødvendige Arbejder, som i det her an-
givne korte Tidsrum kræves for at fremstille 
et saadant Lokomotiv. I Rækkefølge kan i 
Korthed nævnes tekniske Udkast, Detail -
tegninger, Tilvejebringelse af Raamaterialer, 
Fremstillingen af de enkelte Dele og Sam-
lingen af disse ti l . den færdige Maskine. 
Og dog er Angivel sern e i denne Noti ts 
fuldstændig korrekte fra Ord til andet og 
kan saa meget mindre betegnes som urig-
tige, som de intet forraader om de ta lrige 
Vanskeligheder af forskellig Art , der skulde 
overvindes i Forbindelse med den ualmin-
delig korte Leveringstid, som stod til Raa-
dighed. 

Det vi l derfor være af almindelig In-
teresse at følge Gangen i denne Fabrikation, 
som danner en Rekordpræstation og kaster 
et glimrende Lys over Firmaet A. Borsig's 
Leveringsdygtighed. Dernæst udviser Mo-
dellen og Udførelsen af de omtalte Loko-
motiver en Del interessante Enkeltheder, 
der i mange Retninger afviger betydeligt 
fra det alm indeligt benyttede baade i Tysk-
land og det øvrige Europa. 

De japanske Statsbaner udskrev i Be-
gyndelsen af forrige Aar en Kon kurrence 
paa Leveringen af 66 Lokomot iver af for-
skellig Model til deres Banenet, der so m 
bekendt for Tiden endnu ku n har en Spor-
vidde af 31/2 Fod engel sk = 1067 111111 i 
M odsætning til det europæiske Normalspor 
paa 1435 mm. Af disse Lokomot iver bl ev 
30 Stk. bestilt i Nordamerika, 12 i England 
og 24 i Tyskland, af hvilke sidste A. Borsig 
fik overdraget Leveringen af de 12, gru ndet 
paa et af dette Firma udarbejdet Udkast. 
Disse Lokomotiver skulde ifølge Forskriften 
ved Besti llingen bygges som 3-koblede llt~gs-
maskiner med Overheder og en ?.-akslet 
Truck foran (2-C Lokomotiver). De store 
Fordringer, som i Forhold til den ringe 
Sporvidde sti lledes til disse Maskiner, kræ-
vede en anden Udførelse, der betingede 
en fuldstændig Nykonstruktion. 



I Japan traadte i Begyndelsen af Juli 

f. A. en ny Toldtarif i Kraft, som havde til
Følge en enorm Forhøjelse af Toldsatsen

paa Lokomotiver. Da de bestilte Lokomo

tiver skulde leveres frit og fortoldet i Japan,
laa for Firmaet A. Borsig del Ønske nær

at faa Lokomotiverne saa tidlig færdig til

Aflevering, at de endnu inden Juli kunde

afhentes fortoldede i Vokohamas Havn.
Den 21. Ja.nuar modtoo· s Bestillingen tele-
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som ere egnede til at modtage saa svære 

og omfangsrige Stykker. Normalt bliver et 

Tidsrum paa 6 Maaneder anset for forholds

vis knap til en saadan Levering, altsaa det 
dobbelte af den Tid, som her var til Dispo

sition. 

Samme Dag, som Bestillingen mod

tages, blev Udkastet delvis forandret efter 

Onske af de japanske Statsbaners tekniske 
Kommissær, cler for en Tid havde taget Bopæl 

�..,, -· · · ----
. . ...... � .. ' ..... ... Fig. I. Arbejdets Stadium den 7. Marts. 

grafisk, og da en Fragtdampers Fart fra 

Hamborg til Vokohama ikke kan gøres 

under 8 Uger, saa var der til fabrikationen 

af Lokomotiverne kun knap 3 Maaneder til 

Raadighed. Det maa tillige erindres, at Ind

pakningen til Sørejsen og Transporten fra 

Tegel ved Berlin til Harnburgs Havn maatte 

beregnes til at tage mind�t 8 - 12 Dage. 

Dertil kom endnu Risikoen, som en Skibs

transport i og for sig betyder med Hensyn 

til nøje Overholdelse af Sejltiden, saavel som 

til given Tid at have Skibe til Raadighed, 

i Berlin. Derefter paabegyndtes Tegningerne 
paa Hoveddelene, saasom Kedlen, Rammen, 

Cylindre og Hjulsæt. De nærmeste Dage 

allerede blev Leverancen af de væsentligste 
Raamaterialier overgivet til Leverandørerne. 
Disse er i Parenthes bemærket f abrikens 

egne i Ordets fuldeste Betydning, idet fir

maet A. Borsig i Borsigwerke, Øvreschle

sien, har deres egne Kulgruber, Jern- og 

Staalværker, hvor de selv fremstiller det 

væsentligste af det Materiale, som skal be

nyttes for at fremstille et Lokomotiv. Den 



6. februar, altsaa 12 Dage efter, at Bestil
lingen modtages, ankom de første Sæt
Kedel- og Rammeplader, og nu kunde fa
brikationen af disse vigtige De.le paabegyn
des, da Tegningerne i Mellemtiden var ble
ven færdige.

Den 7. Marts, efter forløbet af 38 
Arbejdsdage fra Bestillingsdagen, kunde den 
første færdige Kedel afleveres til Montage
værkstedet efter endt foreskreven Trykprøve. 
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drene. Den 17. februar var de i Støberiet, 
efter at Modelsnedkeriet i betydelig Grad 
var gaaet under den almindelige :Leverings
tid. Afleveringen af Cylindrene fra Støbe
riet til Maskinværkstederne skete hver Gang 
Dagen efter Støbningen. Da blot et eneste 
Udskudsstykke vilde have gjort Lokomo
tivets rettidige fuldendelse tvivlsom, blev 
der i Støberiet med den største Omhu vaa
get over, at ingen Cylinder blev Udskud, 

fig. 2. Arbejdets Stadium den 8. Marts. 

De øvrige Kedler fulgte med korte Mellem
rum, og den 29. Marts var den tolvte Kedel 
i Montagen. Den første færdige Ramme 
med alle Tværafstivninger, Akselbakker, Ke
delbærere o. s. v. kom til Montering den 
6. Marts og var altsaa færdig 22 Arbejds
dage efter, at Materialierne vare ankomne.
Den tolvte Ramme blev afleveret i Monta
gehallen sammen med den tolvte Kedel den
29. Marts.

Modelsnedkeriet modtog den 31. Ja
nuar Tegningerne paa Modellerne til Cylin-

men [at de: alle kunde:forarbejdes færdige 
og afleveres. 

I Tiden medens Kedler og Rammer 
lavedes færdige, var ogsaa de øvrige En
keltheder konstruktivt gennemarbejdet paa 
Kontorerne, Tegningerne fremskyndet fær
dige og afleveret til Værkstederne. Maskin
delene var gjort færdige i Smedien, Støbe
riet og de mekaniske Værksteder saaledes, 
at da Kedlerne og Rammerne afleveredes i 
Montagehallen, vare ogsaa de øvrige Dele 
indgaaede der, og den egentlige Sammen-



bygning af Lokomotiverne kunde begynde. 
Ved dygtige og energiske Bestræbel

ser vare ogsaa de Dele og specielle Appa
rnter ankomne rettidig, som skulde forskri
ves andet Steds fra til Dels fra Udlandet. 
Der kunde saaledes undersøges, om nu 
ogsaa i Virkeligheden alle Operationerne i 
de forskellige Instanser havde arbejdet i 
det rigtige Tempo trods den uhørte Force
ring. Paa de hosstaaende og efterfølgende 
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er Kedlen og Rammen paa den første Ma
skine bygget sammen, og Kedlen bliver 
beklædt med Asbestpuder. Til højre staar 
den anden Ramme netop klar til at modtage 
Kedlen. Fig. 4 er taget den 11. Marts, den 
første Maskine bliver allerede anbragt paa 
Akslerne. 

Hvorledes Montagehallen ser ud den 
13 .. Marts viser Fig. 5. Her ses netop 3 
Maskiner paa forskellige Stadier af deres 

fig. 3. Arbejdets Stadium den 9. Marts. 

Billeder fra Monteringen ser man tydelig, 
hvorledes Arbejdet skrider frem. 

Fig. 1 viser Montl!ringsarbejdets Sta
dium den 7. Marts, altsaa 38 Arbejdsdage 
efter at Bestillingen modtages. Cylindrene 
ere allerede anbragte paa Rammen. (Ved 
Siden af ser man en af de preussiske Stats
baners 3-koblede Iltogslokomotiver under 
Bygning). Den næste Dag, den 8. Marts, 
blev den første Kedel lagt paa Rammen 
(Fig. 2). Paa Fig. 3 ser man, hvorledes 
Arbejdet ser ud den 9. Marts. Til venstre 

Fuldendelse. Paa Maskinen til venstre bli
ver begyndt med Monteringen af Gangtøjet. 
I Midten af Billedet er Kedlen til den anden 
Maskine forbunden med Rammen, og til 
højre staar den tredje Maskines Ramme 
og Kedel parat. Den 15. Marts (Fig. 6) 
er allerede 2 Lokomotiver paa Aksler, og 
for 2 andre er Rammerne klar til at mod
tage Kedlerne. Paa Fig. 7 ses det første 
Lokomotiv under Damp den 17. Marts 
færdig til Prøvekørsel. Det er altsaa i Lø-

•
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bet af 4 7 Arbejdsdage efter, at Bestillingen 

mod toges. 
forsendelse af de 2 første Lokomo

tiver fra fabriken, færdig lakerede og em
ballerede til Sørejsen, foregik den 31. Marts, 
og den tolvte Maskine var færdig den 10. 
April. Den samlede Bestilling var saaledes 
fuldstændig fuldført paa 66 Arbejdsdage. 
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1 hvervet den samlede tyske Lokomotivindu
stri fuld Anerkendelse i det mægtige opad
stræbende Japan, og som vil kunne ventes, 
at vil give de tyske Lokomotivfabriker et 
betydeligt forspring for de udenlandske 
Konkurrenter. 

I ovenstaaende er blot de nøgne Tal 

1 
anført, som Bevis for!den fuldkomne Rig-

fig. 4. Arbejdets Stadiu111 den 11. Marts. 

Den Leveringstid, der stod !il Raadighed 
for fabriken efter den første Kalkulation, 
var altsaa formindsket med 2 1 /2 Uge Dam
peren, som havde de 4 første Maskiner om 
Bord, ankom velbeholden til Vokohama den 
7. Juni, saaledes at disse Maskiner var ·5
Uger tidligere til Disposition i Japan end
nødvendig var, med Henblik paa dtn senere
indtrædende Toldforhøjelse.

Dette er en Præstation, som har er-

lighed af den førstnævnte Avisnotits. Vi 
har allerede i Begyndelsen af denne Artikel 
antydet, at der foruden de Vanskeligheder, 
som var forbunden med den forcerede 
fremstilling af Lokomotiverne, og aa var 
andre Hindringer at overvinde. Af disse 
maa nævnes, at alle Tegninger af hvilke 
der udfærdigedes ca. 350 Detailtegninger, 
maatte udføres efter engelsk Maal, fod og 
Tommer, oa ikke efter Millimetermaal, som 



anvendes i Tyskland. Ligeledes maatte som 1 

Følge heraf, Arbejderne i Værkstederne ar
bejde efter engelske Maalestokke, hvilket 
ganske naturligt betød en Vanskeliggørelse 
af Arbejdet, da disse Maal vare uvante. 
Dog blev disse Vanskeligheder mildnede en 
Del ved den Omstændighed, at der kort 
forinden var lavet nogle svære Godstogs
lokomotiver til den brasilianske Centralbane, 
for hvilke det engelske Maal ligeledes var 

tiverne, maatte laves særlig. Der var ikke 
Tale om, at man kunde forsyne sig med 
disse Dele fra lageret. En Del særlige Ap
parater maatte som Specialkonstruktioner 
bestilles i Udlandet, og ved hver af disse 
var der uden Undtagelse stor Vanskelighed 
forbunden med, at de kunde komme Fa
briken rettidig i Hænde. 

Tager man endvidere i Betragtning, 
at det forcerede Arbejde med denne Bestil-

fig. 5. Arbejdets Stadium den 13. Marts. 

foreskrevet. Hver enkelt Tegning maatte 
forelægges de japanske Statsbaners Kom
missær til Antagelse og Kopiering, inden 
de maatte overgives til Værkstederne. Dette 
kunde gamke naturligt ikke gennemføres 
uden Tab af Tid, trods hurtigst mulig Be
handling hos Kommissæren. Skruegevin
dene svarede vel i Almindelighed til det 
Witworthske System; men afveg fra de her 
benyttede Maal paa Nøglernes Størrelse o. 
s. v., saaledes at de normale Armaturer,
·a selv Skruer og Møttriker til Lokomo-

ting ikke maatte have Indflydelse paa de 
mange andre Bestillinger, hvis punktlige 
Aflevering ikke turde forstyrres, saa viser 
det ig i det hele taget at være en højst 
beundringsværdig Præstation, der giver Be
vis for Tegel Fabrikens overordentlige Pro
duktionsevne. Selvfølgelig er der til et saa
dant forceret Arbejde ogsaa knyttet særlige 
Anstrængelser og Omkostninger, som ikke 
gør det anbefalelsesværdigt at arbejde saa
ledes i hvert enkelt Tilfælde; men man vil 
lade det blive ved dette, idet Højden af 



Fig. 6. Arbejdets Stadi11111 den 15. Maris, 

Fig. 7. første Lokomotiv færdig til Prøvekørsel den 17, Marts. 



Arbejdsobjektet var tilstrækkelig stor, og de 
Krav, som skulde opfyldes, ikke kunde 
naas paa anden Maade. At denne Rekord
præstation overhovedet var mulig, er uden 
Tvivl en følge af Værkstedsorganisationen, 
som muliggjorde, at alle de forskellige Af
delinger, der var Tale om, de tekniske Kon
torer saavelsom de forskellige Værksteder 
og den merkantile Indkøbs- og forsendel
sesafdeling, 1 fra den første Dag arbejdede 
t-faand i Haand, og at hvert Hjul i den 
store fabriksbedrifl passede ind i det andet 
uden at svigte. Ordet »Japan,,, der som 
en manende Paamindelse var synlig i :-die 
Værkstedslokalerne under fabrikationen, har 
sikkert gjort mange af de arhejdende !3e
ky111ri11g, men dette blev opvejet ved beret
tiget Stolthed over den progr;immæssige 
Fuldendelse, og ved Bevistheden 0111, .at 
have bidraget til at indgyde Udlandet Re
spekt for tysk Arbejdskraft og· Produk-
tio11sevne. (Sluttes). 

D. L. & L. F.

Hovedbestyrelsesmødet den 1''/i2 1911

nied følgende Dagsorden·: 

Punkt 1. 13eretning fra _Udvalget angaaende 
f orhandlingsr_etten. 

Punkt 2. Skrivelse fra Red. af Norsk Lo-
komotivmand_s Tidende. 

Punkt 3. Eksamensudvalgets�lndstilling til 
Eksamensbestemmelser. 

Punkt 4. Lokfb.s forfremmelse. 
Punkt 5. En Sag vedr. Pensionsloven. 
Punkt 6. Skrivelse fra Generaldirektionen. 
Punkt 7. Generaldir. Ordre H. Nr. 15. 
Punkt 8. Skrivelse fra Slagelse Afd. 
Punkt 9. a. Skrivelse fra Viborg Afd. 

b. Et Anciennitetsspørgsmaal.
Eventuelt: 

Punkt 10. a. Skriv. fra H. B.medlem Alfr. 
Olsen, Hg. 

b. Skrivelse fra Struer Afd.
c. - Aarhus -
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ad Punkt I. 

Beretningen tiltraadtes af Hovedbesty
relsen. 

ad Punkt 2. 

Der anvises et Beløb af Hovedkassen 
til Udbetaling og ref ui1deres af det Belob, 
der indgaar fra Norge. 

ad Punkt 3. 

Henvist til Generalforsamlingen i April 
1912. fra Lokfb. Lillie var fremkommet et 
Mindretalsforslag, for hvis cletaillerede Ud
arbejdelse I lovedbestyrelsen udtalte si11 ufor
beholdne Paaskønnelse. 

ad Punkt 4. 

Det vedtoges at overdra,..;e Sagen til 
Fmcl. og A. Ol,e11, som skal soge oplyst, 
hvor mange Kilometer der er kort af Lokfh. 
som Førere Tdsrummet I. April til 31. 
l)echr. 191 I.

ad Punkt 5. 

Henvist til en tidligere Vedtagelse. 

ad Punkt 6. 

Anledning af en fra samtlige Lokfb. 
i Korsør indsendt Klage over Lokf. Saalbach 
er der fra Generaldirektionen modtHget føl
gende Svar: -
DE DA1\ISKE STATSBANER. 

Gene�aldirektionen. 
K j ø b e n h a vn, B, den 15. November 1911. 

. Bilag. 
Journal Nr. 24028. 

(Becles anfort i Ucsvarelsen). 
I Skrivelse af 21. August d. A. har tfoved

bestyrelsen - i Anledning af nogle Ytringer, so111 
Lokomotivfører Nr. 301 0. F. 8. Saalbach, Korsør, 
skal være fremkommet med paa Slagelse Station 
den 15. Juli d. A., og hvorved han sigtede Loko
motivfyrbøderne ved Depotet i Korsør for at have 
løsnet en Kile paa den ene Gliderstok paa den 
Maskine, han betjente, og for ved en anden Lejlig
hed at have taget Vægerne ud af Stopbøsningerne 
- anmodet om, at Sagen maa blive gjort til Gen
stand for Undersøgelse, for at den skyldige kan
blive straffet, eller Lokomotivfører Saalbach draget
til Ansvar for sine formentlig uvederhæftige Beskyld
ninger mod de omhandlede Lokomotivfyrbødere. 

Saaledes foranlediget skal man meddele, at 
man - efter at Sagen vedrørende Fjernelsen af · 
Vægerne fra Stopbøsningerne paa et Lokomotiv 
uden Resultat har været overgivet Auditøren ·ved 
Statsbanerne til Undersøgelse - ikke herfra finder 
Anledning til at foretage videre. 

-----



Saafremt vedkommende Lokomotivfyrbødere 

maatte ønske gennem privat Søgsmaal at gøre An

svar gældende overfor Lokomotivfører Saalbach i 
Anledning af de ommeldte Ytringer, vil Ansøgning 

om Tilladelse hertil være at fremsende til General-

direktøren. 
Rimestad. 

J. Harhoff.
Dansk Lokomotivfører-

og Lokomotivfyrbøderforening, 

Hovedbestyrelsen. 

Som man ser, har Generaldirek
tionen ikke tillagt Saalbachs Beskyldninger 
mere Vægt end, at den »ikke herfra finder 
Anledning til at foretage videre«. 

Vi henstiller til Afdelingen at gøre 
ligesom Generaldirektionen - ikke at til
lægge denne Herres Udtalelser nogen Be
tydning, af hvad Art nævnes kan. l�cd.

ad Punkt 7.
Toges til Efterretning. 

ad Punkt 8. 
Toges til Efterretning. 

ad Punkt 9 a. 
Det overdrages M. Mortensen at søge 

fornyede Oplysninger i Sagen og udarbejde 
et Koncept, som skal tilsendes l ·lovedbe�t. 

ad Punkt 9 b. 
Lokf. Søby anses for at lrnve hoj<;t 

Anciennitet. 

ad Punkt JO a. 
Der rettes en Henvendelse til Maskin

direktoren angaaende denne Sag. 

ad Punkt JO b. 
Til Efterretning. 

ad Punkt JO c.

Det vedtoges at tilskrive Lokf. Ketler, 
at i Henhold til Lønningsbest. kan der ikke 
erholdes Diæter for midlertidig Forflyttelse. 

Personalia. 

Lokomotivfører H. K. Nielsen, Aalborg, 
er af Ministeriet for offentlige Arbejder ud
nævnt til Lokomotivformand fra 1. Januar 
og med Station som hidtil. 

* 
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Struer Afdeling. 

Struer Afd. afholdt den 2. December 
Fællesspisning til Ære for pens. Lokf. A. 
Andersen. 

Ved Bordet holdt Lokf. Jakobsen som 
den ældste tilstedeværende Talen for Æres
gæsten og takkede ham for det gode 
Eksempel, han altid havde givet saavel som 
Fører som Privatmand. 

Ved Kaffen overrakte Lokf. Gunde! 
som Formand for Afd. Æresgæsten Diplo
met som Æresmedlem, og Viceformanden, 
Lol<f. Thygesen, hæftede Foreningens Solv
e111ble111 paa ha11s Bryst, hvo,cfter for
manden uJbragfr et Hurra for Æ1 ec;gæstc11, 
som fik Ruderne til at ryste. 

Deklamationer og Sa11ge af:oste hin
anden saavel ved Kaffen som ved P1111 che
gildet, og Stemningen var fra først til sidst 
udm�rket, og det var et almindeligt Ønske, 
at det maatte lykkes at faa lign 1H.le Sam
menkomster en Gang 1mellem. 

1(1.2 hævede Ære gæsten for anilingen 
og takkede for den behagelige Aften, der 
var beredt ham, hvor fler hele S lslrnbet 
fulgte ham til hans Hjem. 

Ved Æresgæstens Oadedor udLra . ..:te 
Formanden et sidste Hurra, der blev be
svaret saa kraftigt af Deltagerne, at fuglene 
forfærdet faldt ned af Træerne, og Nabo
erne udbragte� forskellige mere oprigtige 
end parlamentariske Ønsker over Deltagernes 
syndige Hoveder. 

1 Festen deltog foruden 18 Medlemmer 
tillige Lok.formanden. 

Møde d. 9. December. 

1) Meddelelser fra Formanden, bl..a.
at H. B. havde sanktioneret de ønskede 
Regler for Turb�sættelse med den Ændring, 
at Lokfb. skulde være 2 Aar i hver Tur. 

Regler for Tjenestens fordeling blandt 

Reservepersonalet. 

Afløsning af de faste Tnre. 

Lokf.: Til Afløsning i fast Tur vælges 
blandt alle i Reserven værende Fo
rere indtil en Maaned ad Gangen 
uden liensyn til Anciennitet. 

Lokfb.: Som for førerne. 

C 

s 

C 

• • 

• • 



Anbringelse i de forskellige Ture. 

Lokf.: Naar der foreligger officielt for, at 
en i fast Tur værende Fører ikke 
længer skal køre i sin Tur, da ryk
ker. den Mand ind i Turen, soin i 
Følge gængse Skik er berettiget 
dertil. 

Lokfb.: De yngste kører i Godstogsturen, 
de næstyngste i Persontcigsturen 
og • de ældste i Reserven. - Der 
køres i de 2 faste Ture 2 Aar i

hver Tur. 

Ny til Depotet ankomne. 

Lokf.: Ny til Depotet ankomne Forere 
indtræder i den Tjeneste, de i Følge 
deres Anciennitet er berettiget til, 
dog ikke i fast Tur, i hvilken de 
først indtræder, naar de har opholdt 
sig paa Depotet 1 Aar, og Plads 
haves. - Hvis Vedkommende er 
forflyttet mod sin Villie, og Tjensl
forseelse ikke er Aarsagen, saa ind
gaar han i sit ·Nr., saasnart Plads 
haves. 

Lokfb.: Ny til Depotet ankomne Lokomo
tivfyrbødere træder ind i den Tje
neste, de i Følge deres Anciennitet 
er berettiget til, naar Plads haves, 
dog ikke i fast Rangertur, i hvilken 
de først indgaar, naar de har op
holdt sig paa Depotet 1 Aar, og 
Plads haves. Hvis Vedkommende 
er forflyttet mod sin Villie, og 
Tjenstforseelse ikke er Aarsag, saa 
indgaar han straks i den Tjeneste, 
han i Følge sin Anciennitet er be
rettiget til. 

Rangerturen. 

Rangerturen bliver, som den er, men 
bliver der mere midiertidig forflyt
telse for at udføre Rangering paa 
fremmede Depoter, end de 2 i Ran
gerturen disponible kan bestride, 
saa foretages Rangeringen paa disse 
Depoter af Reservepersonalet. 
Til Afløsning i Rangerturen benyt
tes de yngste i Reserven værende 
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disponible føre re, eller_ de ældste i 
Reserven værende disponible fyr
bødere. 

Anden forefaldende Tjeneste. 

Anden forefaldende Tjeneste forde
les blandt de i Reserven værende 
førere og Fyrbødere, saaledes at 
Tjenesten og Fortjenesten i sin Hel
hed bliver saa ensartet og ligelig 
som mulig i Aarets Løb for hen
holdsvis Førere og Fyrbødere. 

Til Efterretning af Lokfb. Helmer Chri
stensen. 

2) Forslag til Forretningsorden. Ved
toges med uvæsentlige Ændringer. 

3) Juletræsudvalget ønskede yder
ligere Tilskud. Bevilget 50 Kr. 

4) Kontingentopkrævning.
Vedtoges at dele Byen i 6 Distrikter,

oo· at et Medlem, som var over 2 Maanedcr 
:::, 

i Restance og ikke betalte inden en af Be
styrelsen fastsat Frist, vilde blive slettet. 

5) Valg af Bestyrelse:
Kasserer: Lokfb. Sloth (Genvalg).
Revisorer: Lokf. Hubert og Lokfb.

Frank Olsen. 
Repræsentanter: Lok.førerne Thygesen, 

Haugsted, 65 Nielsen og Lok.fyrboderne 
Frank Olsen, Andersen, Christensen. 

6) Indstilling til Formandsvalg. (Der
afgøres ved fremlagte Lister). Indstillet blev: 
Lokomotivførerne Thygesen, Rasmussen, 
Jakobsen, Gundel. 

7) Valg af Lokale: » Hotel Struer«.
Viggo Gunde!. 

Forskelligt. 

Til Forebyggelse af Afsporiuger o. s. v. 

er der paa Strækninger, hvor "langso,n Korsel" 

er foreskrevet, saasom ved Sporkrydsninger og 

Sporsammeoslutninger, ble ven an bragt særlige 

Kendingsmærker i 100 Meter. Afataud fra de 

paagældende Steler. Hensigten mel disse er,

•r 



at Lokomotivforeren i Tide averteres om, nt 
Hastigherlen skal formindskes, sanledes at Fare
:tr.det ikke pas:eres med n111re ene'! 2G km Fnrt. 

* 
* 

H 1·or stor Udbrerlelse Loko111otiver med 
Rchmiclts 01·erheder liar op11anet i rle forskellige 
Ln1,de, erf'arnr mnn i P-fterst,naenrle Optælling, 
so111 m· fnrP.ta_!:!;f\l. i l\l irlten nf .Jn 11i El I() 

'1'yskln111l 281) 1- TinsLinrl 1158 
l1el_!!;iP.11 -18] 0.-drig 447 
Frnnkrig ,nc·rl R1·:)rri ;.: 2<1G 

l,oloniPr n�) !, ;\(11'<1- 00' 
,., 

Syd-
TraliL'II 3()0 a111f\rika 2()() 

Sl'll\\·eiz , ,,., . ,,) �p:rnir-11 U,1 

}:,,ghn,l O_'..'; I -Tnll:i11rl o_g 

li:r,l011ir>r I I),� Koln11if'r r,' 

Danmark .111 <,,:-Plrnnh,,.I !J 

Kor:.,e Ul 1 1
, 1rt.1 1g:1 l I'� 

1 ngnrn I .
,

:, Tyr!, iPt. I ,i 

]/ lll11felliP11 ;}. r"'11x,1111LUI'!� 

Æ.l!,V\1tf'II 

* * 
* 

Til EP-lysning nf', l1vnrleilP-s 1lfl11 t.yskP 
.T!lrnbnncncln1ini:-drntion 1sngf'r at gore :it, PP:·
�nnnlo i11trr.1sRerct i Forberlringer, ,:kal 11ntf\1wi, 
nt on Resf\rvrloknmotivfrtrer (her i Lnnrlet el,.,
a111ineret Fyrl,urler 111ed ,1. Anr;; 'l'.jc>ne. te) A lfrr,l 
Dal,'.'rR i Bf'r!in f'r r.ilkPnrlt 1 GO Mnrk :--0111 Pa:1-
Rko11nel. n fM Ud knRl.et til f\n � npol:,nR, 

* * 

* 

Pnriserb1arlflt "l\fatin", iler for nogen Tid 
siden havrle erklrrret clet, for en Umnlighe,l, 
at ilet franske ,JernbanesP-lskab Paris-Lyon -
l\firlrlelhavsbanen havde bestilt 22 Lokomotiver 
hos Hnmbli.llilt i Kuln og Henschel i Kasse], 
har efter m.ennere Oply ·ninger gennem i\Iini
steriet manttet vedgaa Rigtigheden. Dog har 
l\fi nisteren ndtalt: Det er rigtigt, at forskellige 
franske Selskabel' har bestilt Lokomotiver i 
Tysklnncl, iclet rier i clen Henseende ikke er 
paalagt rlii;se nogen Forpligtelser. Ikke clesto 
mi nnl'e har l\Ji11isteren henstillet til Re1skaberne, 
at, clfl retticlig ndbyiler deres Lokomotiv- og 
Vognbestillinger i Frankrig, snaledes at Trn-
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fikken ikke vokser dem over 1tovedet, og de 
derved tvinges til at foretage deres Bestillinger 
i Udlanrlet. 

* * 
* 

Paa ilen nnde1:jordiske Bane i London, 
Dist.riktsbnnen, '\Yaterloo-Piccnililly og Hamp
si.ead-Tunnelbanen findes ca. 1000 automatiske 
Bloksignaler og arnlre selvvirkende Apparater 
til Stanrlsni11g af Togene vecl SignalernP.:s Stop
f-lt.illing, hvill,e 11r!f11rer ,:a. -1-no,non,oon Tiel'rr
glllsllr. 01·,·r ,lern;; Yirk1so111l1erl nag,'s ,ler 
111nget. no_je, og Ko11t.rolleri11gen lt:1r vi,:<t., nt. <lflr 
vrd (if10,()(J() �ig11nll1P-væg,,lsflr k1111 or f,t1·rko111-
n,ot, P.t. Ti l f,rldf', ltvor Ry;;te111et. l1ar :-;1·igt.,·t. 
\'Ild di,-;,-;, c1· 'fogr-ne l,1111 1.lrvf\n ol'hol,lt.P-, 11.1·n 
iklrn 11d,-;at.te fol' Farn. P:in Distrikt.;;lmnen op
rnt .ltolrlf\s Trafikken vr.,l rli::<c �ikkBrltflil:<1 .. r:111 • 
staltningr,r til 'frods for ,le i11d1·ikl_P-d, Forl,nld, 
ltvor1111clc>r ,for nf:-<en,les 88 '!'ug 11na !,vort. S l 'or. 
P;1a Han1ptsto;1,l.-;li11ien_ nnnr Ant:illrt :11· 'l'oge11c> 
f'ltllog ,lf\11 11:1.l 11, i ndfll igo H 11_j,lr :i f 42 pr. Tiu,o, 

* * 
* 

For nogen Tid siden ltar rlen nstrigskr 
St.at�lmnef'orvnlt.ning pna nop:lc Lol;o1not.iv,0r bilet 
foretage For;;øg n,cd ,len nf de ·\Vei11111annske 
I-i:okesværkel' i Schwatz fremstillerle Brunlrnl-;
t.jære. Disse Forsøg ltar givet særileles g1111-

stige Resnltatel': dog ikke ,lrsto 111indre er ,ler 
ikke Udsigt, til, at 111a11 i et overskneligt 'l'idf-l
rnn1 vil kn1111'l udnytte dette Bræ11,1:<els111ateriale, 
irlet den aarlige Prodnktin11 foreløbig kn11 11d
grtr 1 GO - 20n Cisterner. 

Bytning. 
En Lokomotivfyrbøder i Roskilde øn

sker at bytte med en Kollega i Randers. 
Billet, mrkt. »Roskilde«, modtager Bla

dets Redaktion. 

Bytning. 
En Lokomotivfyrbøder i 5te Kreds 

(Falster) ønsker at bytte med en Kollega. 
Billet modt. Red. 

Bytning. 
En Lokomotivfyrb. i Struer ønsker at 

bytte med en Kollega paa Sjælland. 
Billet modt. Red. 

* 

i, 



Regnskab 
over Indtægter og Udgifter i Regnskabs

aaret 1910-1911 for 

de sjællandske og falsterske Stats
baners Embedsmænds og Betjentes 

Sygekasse. 

(Aflagt af Statsbanernes Bogholderkontor). 

Indtægt 

1. af Interessenter .. . . . . . . Kr. 
2. - Statsbanernes Tilskud
3. - Mulkter............ -
4. ved Salg af fundne Sager -
5. af Adgångskort.. . . . . . . 
6. - Avertissementsopslag -
7. Renter og Udbytte af

Kassens Aktiver . . . . . . . -
8. forskellige og tilfældige

156698,56 
23400,00 

949,85 
3953,65 

777,00 
0,00 

2033, 13 

Indtægter . . . . . . . . . . . . . - 236,40 

Kr. 188048,59 
9. Renter og Udbytte af

P. E. Rovsings Legat. .
I 0. Renter og Udbytte af· 

Jernbanemandens Legat 

160,00 

35,35 

Kr. 188243, 94 
Aarets Underskud: 
Sygckc1ssens Underskud 
Kr. 7191,00-+- Overskud 
ved rørende Jern bane
mandens Legat �- 0,35 7190,65 

Kr. 195434,59 

Udgift 

I. Udgifter til Medicin. . . . Kr. 57786,67
2. 
3. 

do. til Sygehuspleje - 48843,63 
do. i Henhold til 

Statutternes § 7 (Ban-
dager, Bade m. v.).. . . . 

4. Honorar til Læger . . . . . -
5. Begravelseshjælp....... -
6. Befordringsudgifter.. . . .
7. Kontorudgifter.. . . . . . . . -
8. Anskaffelse og Vedlige-

9890,92 
60585,20 
14522, 18 

2053,03 
1205,25 

holdelse af Inventar.. . . - 18, 75 
9. Rejseudgifter .......... - 15,66 

10. forskellige Udgifter. . . . - 318,30 
_______ _:__ 

Kr. 195239,59 
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11. Understøttelse af
P. E. Rovsings Legal. . -

12. Understøttelse af
Jernbanemandens __!-egat.

160,00 

35,00 
Kr. 195434,59 

Status 

Aktiver 
Sygekassens Obligationsbe

holdning.. . . . . . . . . . . . . . . Kr. 
P. E. Rovsings Legats do. . 
Jernbanemandens do. do. . -

Kr. 
Kassebeholdning 

den 31. Marts 191 I...... -

Passiver  
Kassen Kapital 

Kr. 

den 31. Marts 1911 ... ... Kr. 
P. E. Rovsings Legats Kapital 

den 31. Marts 1911...... -
Jernbanema!1dens Legats Ka

pital den 31. Marts 1911 . Kr. 
Kr. 

10145,50 
4000,00 
1000,00 

15145,50 

4182,61 
19328, 11 

14287,02 

4040,00 

1001,09 
19328, 11 

Regn kabel revideret og bel'undet i 
Overensstemmelse med de foreliggende 
Bilag. 

l<jøbenhavn, den 20. eptc111ber 1911. 

V. Tietze. R. Stoumann.

_ Bytning. 
En Lokomotivfører i Skanderborg øn

s_ker at bytte til et sjællandsk Depot eller
til Nyborg, naar Bytningen kan ordnes sna
rest. - Billet, mrkt. »H. L. A.« , sendes til 
Lok.-Tid. 

En 
at bytte 
Slagelse, 
ben havn. 

Bytning. 
Lokomotivfører i Vamdrup ønsker 
med. en Kollega paa Sjælland -
Helsingør, Kallundborg eller Kjø-

Billet modtager Red. 



Min Barberforretning 
Hj. af Brunsgade og Hallsuej, Aarhus 

bringes i [oRomotiupersonalets ueluillige Er-
indring. Ærbødigst

N. Nicolaisen.
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Afklippede Frimærker, 
Stempelmærker, Privatbanemærker og Vel

gørenhedsmærker købes til 1 Kr. pr. Pund. 

(20 Øre pr. 100 Gram). 

Viggo Gunde), Struer. 

Vesterbros største Handskeforretning.
Ægte Randers Handsker. - Prima Skindveste. 

Jernbanefunktionærer JO 0/o. 

=== Vesterbrogade 10. === 

� Skotøjs=f orretningen tektor � 
anbefaler sig med smukt, solidt 

Herre-, Dame- og Børne-Fodtøj 
1il Nutidens billigste Priser. 

Husk TEKTOR, Stjernegade 17. 
===== Helsingør.===== 

Wilh. Dalgaard, Vesterbrogade 24.

Det aarlige Udsalg begynder Tirsdag 2. Januar. 
Alle Varer er nedsat 33 Procent for paa den 
Maade at holde lageret fri for overgemte Ting. 5) 

Vesterbrogade 24. Kjøbenhavn. 

Billige Betalingsvilkaar. 20 Aars Garanti. Reparationer udføres. Brugte tages i Bytte. 

I København er Guldsmed F. MICH EELSEN Sdr. Boulevard 34 billigst. 
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rn"kte til Fo,brngem�,�!"��!�S�;,, �,!t �e�b�l�"��l: og Bomold, U"oed, I
Reformbenklæder, Dowlas, Medium, lagendowlas. - Specialitet: Børnestrømper, ret & vrang, mindst 
33 1/n pCt. under alm. Pris. Besparelse: Garanteret 25 pCt. 
Tlf. Byen 173,2 X. Trikotage,.- og Linnedfabriken, Forlunslræde 4, 1. (Ved Højbroplads). 

Logi !'.=========Logi!

ttusk Ølhallen 
Gothersgade 32, f redericia. 

M. RASMUSSEN

Pilsner Logi !=========Logi!

Viggo Nielsen. 
Tlf. Central 

9327 lstc<lyndc fi-1- (lstedgaard). 
BØG ER PAPIR MUSIK 

BRYGGERIET PHØNIX, Langgade 75 B. 
Vi leverer paa Flasker: '"/• Dobbeltøl 72, I Dus. Pri111a 96, I Dus. Hvidtøl I 84, I do. li 66, I Dus. 

'kibsol I 84, I do. Il 66 Øre. '"'• Skibsøl 48, '" 2 Hvidtøl 48 Øre. Porter 14, Pilsner 11. Træer: 1/10: Td 
Dobbellol 1,25, do. Prima 90, do. lividtol I 75, do. li 60 Øre. '/11: Td. Skibsøl l 75, do. li. 60 Øre. 

Send o t Brevkort eller ri11g !il 3968. 

Carl Olsens 
Skræder�E tab/issement 

Enghaveplads 8 Tl�.o�f�:cr

anbefaler sig til d'Hrr. Lokomotivmænd. 

Møbelmagasin i Suanholm 
GI. Kongevej Nr. 66 

Kom og se mit lager. lng-en Købetvang. 
Smaa Priser. Afbetaling indrømmes. 

Møbler leveres med fuld Garanti for Soliditet. 

1 Tlf. Vester 1592 y. G. Christensen, Snedkermesler

� iivslorsikrin�sselsh�et "DlNMlBK". � 
Medlemmer optages med eller uden Helbredsattest og med Præmiefritagelse ved Invaliditet

vecl lienvendelse til Overinspektør F. Rasmussen, Arkonagade 22", Tlf. Vester 677 - H. P. Mortensen,
Asger Ryg gade 43, Tlf. Vester 1480y. 

Kontor Steenstrups Alle 9 •, Kbhvn., aabent 11-1, samt St. Pauls Kirkeplads 9", Aarhus, Tlf. 2862, 
Kontortid 9-3. 

MARINE-ROM 

Direkte importeret fra St. Croix. Pris 1,10 pr. Fl. 

I Sophus Sørensen, Monlanagade 28, Aarhus. 2Ws.

Gummi-Kravetøj 
(hvidt og k11lort). 

Største dvalg. Billigste Priser. 
Nedfaldende Flipper, k11lørte, 60 Ore, 
opstaaende, ku lorte, 45 Øre, 

alle Numre, 
dobbelte Flipper, kulorte, 75 Øre, og 

hvide 65 Øre. 
Knlort Servitenrs 1,00, hvidt do. 0,75, 

Manchetter 0,75 faa i 

,,FLIPPEN" 
Istedgade 128. Kjøbenhavn V. 

Ærb. K. Hi ntz. 
Postordres ekspederes pr. omgaaende. 

���������������� 

� Brø�r. ��ristiansen i 
� 55 Istedgade 55 tlf. 2516 � 

Trikola�e- &Manuiakluriorrelnin� 
� Maskinstrikkeri & elektr. Systue � 
� Strømper forføddes i Løbet af 2 Dage �
� 

Jernbanemænd 5 Procent Rabat 
� 

���������������� 

.. 



H. J. Hanse-ns 
S kræd e rforretning rnis1t�

ter 

38 Sønder Boulevard 38 
anbefaler sig til d'Hrr. Jernbanemænd. 

���������������� 

� Af betaling. � 
!:!I Al 6erre= & Damekonfektion � 
� leveres med � 
[:!I ugentlige eller maanedlige Afdrag. 

�· Udbetaling efter Overenskomst. 
� Gode Varer og godt Arbejde garanteres. � 
!:!I 1. Dannebrogsgade 1. �
� � 
[:!I� [:!I� [:!I� [:!I� [:!I� [:!I� [!!I �[!!I� 

Dameovertøj. 
med fuld Garanti for udmærket god Pasning køber

De absolut bedst og billigst. 

A. MUN�K, �verstykkema�asin
ISTEDGADE 87 Telf. Vester 283 x 

Leverandør til de fleste Jernbanefunktionær. Hustruer. 
---

Køb Vin 
hos Chr. Bertelsen, Sønder Boulevard 66. 
Detailsalg til en gros Prise,. Tlf. 3545. 
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Stort Udvalg 
Slags Møbler 
fra egne �
Værk• 

gives 0
� Afbe

taling indrøm
mes solide Købere 

Adressefortegnelse. 

formanden: 
Lokf. Chr. Christensen, Ny Englandsgade 34 

Esbjerg. 
Hovedkassereren: 

Lokf. 0. Larsen, Svanholmsvej 16 111
, 

Kjø

benhavn V. 
Redaktionen: 

Lokf. P. Hansen, Ojedser. 
" 

Ny og praktisk Opfindelse. 
(Patent). 

Ingen vaade og kolde fød der mere. 
Fremtidens Vinterstøvle. 

forsaaling kan udføres af enhver og koster kun fra 55 til 80 Øre 

Parret. Støvlen er med Træbund, men i Udseende ikke til at skelne 
fra en almindelig Støvle med Lædersaal. 

faas i fedtlæder, Boxcalf og Lak.
forsendes overalt i Danmark. �

Skriv eller ring i Telefon Palæ 1540 efter Prospekt, som om
gaaende sendes af Eneforhandleren for Danmark: 
Vilhelm Berbom, St. Annæ Plads 13, Kjøbenhavn. 

Møbel-Magasin 
leverer Møbler overalt i Danmark paa særdeles favorable Vilkaar. 

==== Garanti for Soliditet. ==== 

Chr. Nielsen, Tet�J;b�:���n�09· Enghaveplads 1 & 2. 
Udgaar 2 Gange maanedlig. 

Annoncer optages i Bladet ved Henvendelse til •Jernbanefagpressens Annoncebureau«, Asger Rygsgade 4" tv. 
Kjøbenhavn V. Tlf. Vester 1480 V. 

R. 0 t t  es e ns Bogtrykkeri, Fredericia.

i al 

sted , 
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