
17. Aarg. Nr. 15. Redigeret af C. M. CHRISTENSEN. 2. August 1917.

Staalfyrkasser. 
Ved Otto Bendixen. 

Rindende Ror og utæt te Stollebolle er l'orc
kommcl, naar eflcr sln�rk Kraftudfoldelse ni' 
Lokornolivel en for hurtig Afkoling ,1[ F_,-r
lrnssen indlraf ved fuldstændig uclbræncll Fyr, 
eller naar mod Slulningcn :11' Kørsle n  ror me
get Koks var fyrel paa, fordi cl saadant Fyr 
efler Lukningen af Regulatoren mege 1 !nu-tig 
dør hen. Ogsaa udelukkenclc Anvendelse af 
mege\ d:rnrligt Kedelvancl begunstiger. at ·Fyr
kassen bliver utæt; del er derfor incltncngcnuc 
at anbefale at fylde helt op med \'and paa 
Slationen med godt Fødevand og saa meget 
som muligt begrænse Fyldningen paa Statio
ner med mindre godt Fødevand. 

En Fordel ved Anvendelsen af Flussjcrn til 
Fyrkasser er, at del lader sig svejse, hvilkcl er 
en Fordel baade ved Fremstilling og ved Hc
paralion. For at gøre ·srug af denne 'Svejse
evne, bliver forsøgsvis flere Fyrkasser frcm
slillet hvis P_lacler ikke mere er !'orbuncl11e 
med hverandre ved Nillesamlinger, men med 
autogen Slump-Svejsning. Svejsesamlingen 
tør n_al urligvis ikke ligge i Fyr kassens l(_anlcr. 
Dør- og Rorvæggen bliver ydermere om s:cd
vanlig ornbørllet. Derpaa "bliver de frem
staaen·dc Børlelkanler stumpl svejsede med 
Fyr:kassesvøbcl og Svejsesømmcn omli.yggc
lig hamrel, for at opnaa en god (;ennemar-

. bejdning af Svejsemidlet. 1� or al overvinde 
evenluelle Spændinger i Svejsestedern'e, bli
ver endelig Fyrkassen, der saaledcs beslaar 

af eel Stykke, endnu en (;�mg i del Hele ucl
glødel. Da denne Svcjsel'remgangsmaadc alle
rede har vi.sl sig sikker ogsaa ,·cd slalionærc
og Skibskcdler, tør antages, al der oasaa i 
LokomolivinclLtslrien vil blive opnuact gode 
Resul la ler med dette Forsøg. 

Ogsaa de svenske Slalsbancr, ved hvilke 
der ligesom ved de norske tidligere allerede 
med forskelligl H.esullal er anstil I.cl enkel le 
Forsøg med Slaal l'yrkasser, rnaatle m:m i Ug
hed med vore Slalsbaner nntler Tryl·kct af 
de nuværende Forhold gaa til en udvidel An
vendelse af Slaalr yrkasscr. De svenske Slals
baner beslille til en Begyndelse 20 saaclannc 
Fyrkasser, af hvilke 2 blev fremstillet nf NTk
ke}staal med 24 o;o Nikkel. Malerialels Kul
stofindhold skulde være saa ringe som muligl. 

I En Prøvestrimmel, der opvarn1cdcs 'Lil Hvid-· 
glødhede og derpaa afkølet i kolcll \'and, l_od 
sig bøje og presse uden al Ren1e1· fremkom 
i de bøjede Dele, og skønl Graderne fra Skæ
ringen ikke var fjernede. De øvr·igc 18 Fyr
kasser skulde fremstilles af Dampkedelplade 
af første Klasses Siemens-1\Iartin Stanl, som 
ikke er rødskørt, og hvis Fosforindhold ikke 
overskrider 0,05 o;o. Styrken skulde være 
34-39 kg./mm2 og Udvidelsen mindst 2:1 0,10 

paa 200 mm. Længde. Strimler med godl af
rundede Kan ler, uhærdcde el I.er hærdede ved
svag Rødvarme i Vand af+ 28 Gr. C. skulde i
kold Tilstand bøjes Lil 180 Gr, og derpa::i.
kunde lade sig laa sammen Lil Berøring i
hele sin Længde uden nævneyærcligc Brud.
Af de nævnle 18 Sæt skulde elle• 3 hcll svejses.
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Støtteboltene skulde fremstilles af Martinfluss
jern. Tallene for dette er omtrent det sam
me som for Pladen. Prisen for Fyrkasser af 
Nikkelstaal er med de nuværende høje Nik
ke!J>riser omtrent den samme som for Kobber. 
De helt sv�jsede Martin-Staalfyrkasser koster 
omtrent det halve af Prisen for Kobberfyr
kasser, medens nittede Fyrkasser åf Martin
jern er omtrent 8 Gange saa billige. 

Hvilke Erfaringer man i Sverige har ·hø
stet ved Brugen af Staalfyrkasser, foreligger 
elm· endnu intet om. Fra Sverige er leveret Ma
teriale til en Del af de Staalfyrkasser, som 
er i Anvendelse ved de danske Statsbaner. 

Som tidligere nævri( er Flussjernsfyrkasser 
og Støttebolte meget ømfindtlige for hurtige 
Varmestigninger og Afkølinger, og derfor maa 
saadanne Fyrkasser, for om muligt at hin
dre førtidige Beskadige! er og ubehagelige 
Driftsforstyrrelser, have en meget omhygge
lig Behandling ikke alene af Lokomotivperso
nalet, men ogsaa af Haandværkere, Udvaskere 
og Opfyringspersonalet. I den Hensigt har de 
preussiske Statsbaner udgivet· en speciel ny 
,,Tjenesteforskrift for Behandling af Lokomo
tiver med Staalfyrkasser", i hvilken de for
skellige Bestemmelser er indeholdt i en klar, 
let forstaaelig og knap Form. Vi skal i det 
følgende i Korthed berøre dette. 

Allerede ved· Opfyringen af Lokomotivet 
maa Ristefladen over det hele saavidt muligt 
regelmæssigt forsynes med Brændsel.� Ved 
Kørslen til Toget, men navnlig under Farten, 
maa Fyret vises den størst mulige Opmærk
somhed, saa at ingen kold eller utilstrækkeligt 
forvarmet Luft strømmer gennem Risten, og 
Fyrkassen ikke pludselig bliver afkølet. Af 
samme Grunde maa det undgaas at holde 
Fyrdøren aaben ved for stærk Dampudvikling. 
Blæseren maa kun benyttes saa lidt som mu
ligt, trods det den er uundværlig ved en røgfri 
Forbrænding. Overhovedet maa ved Rensnin
gen af Fyret Blæseren kun aabnes saa me
get, at det netop er tilstrækkeligt til at hindre 
Forbrændingsgassen i at trænge ud gennem 
Fyrdøren. 

Bliver Lokomotivet efter endt Fart kørt ind 
i en Remise med centralt Røgtræk, o_g Fyret 
er i Begreb med at slukkes, da maa Klappen 
Lil H.øgtr_ækket lukkes, eller i Fald Kedlen be-

holder Reservefyr ved Rørvæggen, maa Kl�p
pen kun aabnes ganske lidt, saa at ikke store 
Mængder kold Luft bliver suget gennem Ked
len. Først naar Lokomotivet forbe�·edes til 
næste Tjeneste og hele Ristefladen er bedæk
ket med tilstrækkeligt Fyr, maa. Klappen til

Røgtrækket helt aabnes. 
Tilstedeværelsen af en Murbue er af Vig

tighed, thi efter Bortfjernelsen af Fyret eller 
dette er slukket, vedbliver Murbuen endnu 
nogen Tid at være varm, og derved opvarmes 
den Del kolde Luft, som strømmer ind og 
stryger forbi Murbuen. 

Bliver Lokomotivet stillet ind i Remisen til

Udvaskning, som maa foretages grundigt, saa 
at der ikke dannes Kedelstenssamlinger, da 
maa yret aldrig helt fjernes, men der maa al
tid forblive noget Fyr ved Rørvæggen og lang
somt brænde ud, for at Kedlen kun lidt efter 
lidt afkøles. Strengt forbudt er det at lukke 
Kedelvandet ud, saa længe Kedlen endnu staar 
under Tryk, eller fremskynde Trykkets Ned
gang ved at slippe Damp ud. Ligeledes er Ud
vaskningen og Paafyldningen al' Kedlen med 
koldt Vand forbudt, eventuelt maa et Lokomo
tiv under Damp benyttes til denne Hensigt, 
naar Indretning til Paafyldning af Kedlen ikke 
er til Stede. 

Af Hensyn til de svage Fyrkassevægge maa 
hver knækket Støttebolt straks udveksles, da 
ellers Fyrkassens Stabilitet vilde lide. 

Reparationer paa Staalfyrkassen, lndsætnin
•gen og Valsningen af Kedelrø1�, Udvekslingen 
af Støttebolte, Tætningen af Nagler og Sam
linger, skal, som Tjenesteforskriften udtrykke
lig betoner; kun udføres af uddannede Arbej
dere, og saavidt mulig foretages i Hovedværk
stederne. 

(Sluttet.) 

Dyrtidstillæget. 

Som Forholdene efterhaanden udarter sig_, 
trænger Personalet i meget høj Grad til et 
Ekstra-Dyrtidstillæg. Der er som bekendt af 
CentraJorganisationerne gjort et Arbejde for 
for, det første -at faa et Ekstradyrlidstillæg, 
der i nogen Grad kunde bøde paa det bevil
gede Dyrtidstillæg, idet dette jo er aldeles 
utilstrækkeligt. 6om bekendt stillede Ministe-
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riet sig uvillig overfor det fremkomne An
dragende, og vilde ikke bevilge noget Sup
plementstillæg, forinden alle 4 Rater af Dyr
tidst:illæget var udbetalt. Da Centralorganisa
tionerne imidlertid maatte fastholde, at der 
allerede nu burde gøres noget for at afbøde 
Dyrtidens Hærgen af Tjenestemændshjem
mene indsendtes som bekendt et Andragende 
om at faa udbetalt 4. Rate (Oktober Udbe
talingen) allerede til August. 

I den Anledning rettede C. O.s Lønudvalg en 
Henvendelse til Ministeriet i Henhold til ne
densta'aende Meddelelse, der er udsendt af 
C. 0.

Efter Anmodning fra Centralorganisationens Løn
ningsudvalg fandt der den 5. els. en Konference Sted 
melle.n dette og Generaldirektør Michael Koefoed paa 
Konsejlspræsidenlens Vegne. C. O.s Repræsentanter 
motiverede udførligt de fremsatte Krav og gjorde 
Generaldirektøren bekendt med den blandt Tjeneste
mændene herskende Nødstilstand, samt fremholdt 
stærkt Nødvendigheden af, at der hurtigst muligt 
tHvejebragtes en Ordning, hvor�ed Tjenestemændenes 
utilstrækkelige Indtægter fik et absolut paalu-ævet Sup
plement. 

Generaldirektøren udtalte, at Regeringen var fuldt 
indforstaaet med, at �ærlig Tjenestemandsklassen var 
stærkt ramt af den ved Krigen skabte vanskelige 
Situation, og det var ogsaa Regeringens· Hensigt at 
træffe yderligere Foranstaltninger, saa sJ1art Forhol
dene tillod det, hvilket maaske næppe blev muligt 
før den ordinære Ri-gsdagssamlings Begyndelse i Ok
tober. 

C. O.s Repræsentanter gjorde heroverfor gældende,
at Situationen var af den Beskaffenhed, at det var 
et ø j  e b 1 i k k e  1 i ,g t Tilskud, Tjenestemændene 
maatte have, og at yderligere Udsættelse af Sagen 
vilde blive skæbnesvanger for Tusinder af Tjenes.te
mandshjem, hvilket Repræsentanterne nærmere mo
tiverede. 

Til Slut anmodede Repræsentanterne Generaldirek
tøren om at forebringe Regeringen de faldne Ud
talelser og fremhæve Nødvendigheden af en hurtig 
Afgørelse. 

Paa denne Henvendelse foreligger der endnu 
intet Svar fra Ministeriet, men detle agler 
i denne Uge at tage Spørgsmaalet op til Be
handling i et Ministermøde. 

Den, der ønsker at styrke Sammenslutningen 
mellem Lokomotivmændene, er Medlem af 

H,TÆLPEFONDEN 

�c:::>����c;::, 

Forslag til Lov om Nedsættelse 
af en Lønningskommission. 

(Eremsat i folketinget den .13. Juli 1917 

af Konseilspræsident Zah[e.) 

§ 1. Der nedsættes en Kommission med det
Hverv: 
a) at undersøge Spørgsmaalet om Principerne

for Stats-Tjenestemænds Lønnings-, Pen
sions- og Understøttelsesforhold, derunder
navnlig om Lønningernes Størrelse mulig
burde sættes i et vist Forhold. til Prisen paa
de væsentligste Livsfornødenheder, og

· b) at udarbejde Forslag til Lov om Stats-Tje
nestemænds Lønnings-, Pensions- og U n
d erstøttelsesf or hold. 
§ 2. Kommissionen, hvis Sæde er i Køben

havn, skal bestaa af 17 Medlemmer. Kon
gen udnævner Kommissonens Formand og 
Næstformand. Af de øvrige Medlemmer 
vælges 7 af Konseilspræsidenten, 8 af Rigs
dagen, saaledes at 2 udpeges af hvert af Rigs
dagens Partier blandt dets Medlemmer.' 

§ 3. Formanden kan med Kommissionens
Samtykke antage lønnet Medhjælp af enhver 
Art. 

Kommissionen kan ogsaa tilkalde enkelte 
sagkyndige til midlertidig Deltagelse i dens 
Møder. De t:.: kaldte sagkyndige og Kommis
sionens Medlemmer nyder i Dagpenge 10 Kr. 

_ for hver Mødedag, hvorhos Rejsegodtgørelse 
ydes efter Regning. 

§ 4. Udgifterne ved Kommissionen afhol
des af Statskassen og bevilges ved de aarlige 
Finanslove. 

Bemærkninger til foranstaaende lovforslag. 

Da Regering�ns Opmærksomhed alt i længere Tid 
har været henvendt paa Spørgsmaalet saavel om en 
principiel som en praktisk Undersøgelse af Stats
Tjenestemændenes Lønnings-, Pensions- og Understøl
telsesforhold, Spørgsmaal, der ikke mindst under de 
nuværende Forhold .er af vidtrækkende Betydning, 
og om ·hvilke man har ført Forhandlinger baade 
med Told- og Trafiketaternes Central-Organisationer 
og Centralforeningen for Ministeriernes Embedsmænd, 
fremsætter man foranstaaende Lovforslag om Ned
sættelse af ·en Kommission, bestaaencle af 17 'Med
lemmer med en af Kongen udnævnt Formand og 
Næstformand, medens af de øvrige Medlemmer 7 
'vælges af Konsejlspræsidenten, 8 af Rigsdagen

1 
saa-



148 

ledes al 2 udpeges af hvert af Rigsdagens Partier 
blandt dets Medlemmer. 

Metl Hensyn til Kommissionens Opg:we roresln:1:, 
det i LovrorsJagets § 1, at l<omrnissionen skal over
veje Spor,gsmaa]et om Principerne for Stals-Tjcnesle
mænds Lonnings-, Pe11sio11s- og l'ndcrslullelscsror
hold, derunder navnlig 0111 Lonni11gerncs Slorre]se 
111Ll!i.g burde sættes i et vist Fo1·l10lcl til PrisC'n paa 
de væsentligste Livsfornndenhedcr, samt_ udarbejde 
Forslag til Lov om Stats-Tjenestem:1-·nds Lonnings
Pensions- og Understølle]sesrorhold. 

Forslagets øvrige lndhold vedrorende Kommissions
medlemmernes Vederlag og deslige svarer til Ueslcm
melser, der paa lignende ?lfaacle har været trufne 
verl andre Love 0111 Nedsættelse ar ICommissioner. 

f orslagel er nu l'ærdigbchandlel ar l>cg<Ic 
Higsdagcns Ting, men c1· paa \'e,ien gc1111cp1 
Higsllagen unclcrg::wel el Par Forandringc1· .. 
iclel at Kommissionsmccllemmcrncs Antal. er 
l'orøgcl Lil 21. 1 StedeL l'or al Higsdagc11 skl!ldc 
vælge 8 Medlemmer, skal hverl al' Tingene 
nu vælge 5 efler Forhol.dstal. I(onseilspr�'l'si
denlcn skal vælge 9 i Stedet for 7. 

CenlraJorganisationen afholdl den 2� . .Juli 
cl :\Jøde fo.Jr at tage Stilling Lil Lønkonimis-
sionen. Hesullatet af :;\f ødel foreligger i ne
densl:rnende Skrivelse Lil Konseilspncsiclc.ntcn. 

mode om, at negeringen da ,·il forcl:ige sil Valg 
blandt de nævnte. der er oprorle i alf'.ihetisk Ordc11: 

O,·crloldrorsbetjent .-\. C . .  \nderscn, Kjohenh;1rn. 
Postbud J. Boclsko1·, l,j'111Jenhav11. 
Toldkonlrollor \". 1 lalland, Kjohenh,l\·n. 
Slalionsrorslander 7\. C. llen1ikseJt. Soro. 
Telegrafist L. P. Jensei1. Kjohenhavn. 
Overmonlor 7\. C. �I ogcnsen. KjoiJenha vn. 
Portor Ch. l'elcrse11, Kjohenhavn. 
Poslckspedien.l G. S. \\"illema11n. Kjohc11haY11. 
7\ nar Cenlra lor.gan isa tioneme saa ledes, skon t de 

ikke kan raa del oprindeligt onskede Antal Hcpra:sen
tanler, desuagtet har anset del ror ri,gligst r1t udpege 
�[edlcmmer, der paa Cc11trnlorga11isationcrnrs \'egne 
kan Lage Sæde i Lonningskom111issio11en, er del i de11 
sikre Fon·is11ing, al Antallet ar llepr:.escn1a11tcr dog 
ikke bliver s a a ri11ge. al Cenlr,liorganisationerne ar 
den Grund skulde se sig 11ocls:1gcl til al re11011ccrc 
paa H.epnesenlation, og endYide1·e ud l'ra en ganske 
modsal Foruds:ctning end den. der kom ti-I Orde i 
Folketingsudrnlgels Bel:-e11k11i11g og under Forhand
lingerne i Tinget: at del slwl ,·,tre 11tegel ];enge, inden 
et positid Hesultat ar Kommissionens Arbejde· ko1n
mcr li L at ro re ligge. Personalets Llepra.·scn t:111 ter maa 
lva::rtimocl onskc, :il .\rbejdcl rremmes del mesl muli.gC', 
sa.c1Ledes at Forslag til en ny Lo1111i11gslov kan ko111-
111c lil al roreligge indenro1· en overskuelig Frc111tid. 

IJeL har yderli•gerc været en Foruclsælning ror C:en-
tralor.ganisalionernc, al Be�temmclscn i Lovens s J, 
2. Stk. 0111 Tilkaldelse ar s,1:'rli,ge Sagkyndige og dis
ses Del La gel se i Forhanrl I ingerne vil hli,·e mwend L
s:rnledcs, al. llepra:scnt.rntc1· ro,· <le enkelte El.ilsorga
nisationcr ,·il hli\'e L ilkaldl u1Hler l,ommissionens For
handlinger vcdrorende de e11kcltc Elalers 1:orholcl, ligc-

ToJcl- og Tral'iketaternes Ce11Lralorganisalio11er. der 
repræsenterer sam li igc TjenC'stem:-cncl ,·cd S l:1 tslrn
nernC', Post-, Telegraf- 0" Toldvæsenet, till:idcr sig 
Ile ·,·cd under llenvisning lil tidligere med l{cgeringcn 
rorle l,onfcre1H;cr at fremsætte sine Onskcr om l{c
pra::scnlation i den Lonningsko111111is ·jon. der ved dc11 
nu Yed lagnc Lov er besl 11llct nedsa L. 

1 som man har uwaltel gaa ud rra, at <le valgte Ko111-
missionsmcdlcmmer har l\ct Lil 1tndcr .\rl>ejdet at 
pleje Forhandlinger om tic ·rorl'liggendc Emner med 
Ccnlralorganisalionernes o\'rigc Bestyrelse. 

1 C:e11Lralorga11isalionerne:; tidligere llem·C'1Hlrlser til 
l{egeringen, der har giYcl Foranled11i11g til Kornmis
si01teJ1s , 'eds..cllclsc, ha1· man .insel li llcpr,csc11- 1 
tantc1· ror nodvcndigll, ror at de ca. :n.oun Tjcncstc-
111:.cncls meget rorskclligarledc lnlerC'sser kunde blive 
li ll'redssti Ilende varetagne; er ter at den Ycd l.o,·en 
vedtagne Ko111111issio11 er !>levet af en noget anden 
Karakter end den, hvorom Cc11lr:1Jorga11isalio11crnc 
har rrcmsal Onskc. erkender man :'\odvendi-gheden 
ar, al .\ntallel at' Hepncsentanlcr maa blive noget 
mind1·e end oprindelig onsket, hvor bchl:'nkelig 111a11 
end 111,ia ,·a.-rc ved en ringere Hcpr:l:'sen ta tion, der 
ikke 1adcr Hum ror den specielle Sagku1111dskab med 
llensyn ti I de e11 kel Le Perso11a I gru ppcrs Forhold. 

imirllcrlicl IHl:'rcr Yi den ForvC'n[11ing, al l{cgeringc11 
ogsaa u11dc1· de roramlrcde Forhold vil drage 0111. org 
ror, al CiYilet:1tcr11es H.cpr.l'sentatio11 i Ko111111issioncn 
hliver s:w ryldig sum mulig, og vi skal i den Hen
seende tillacle os at hcnslillC', al de 11ede1111;1_•ynle 
' �Irdlemmer ar Ccntralorganisulioncrnes Beslyrdse 
niaa raa S:-cclc i Ko111111issio11c11. Skulde der mod For
Ye11l11.i11g ikke bli�'C Plads ror dem alle

,.. 
skal v.i an-

Støt vor Organisation i Ord og Gerning 
J 

Togreglementets §§ 43 og 44. 

AL ovcnslaaendc §§er i det siclsle .\ars Tid 
eller mere hat· sal en Del ;if cl'Hrr. Togl'11rc
res Sind mere cll er 111 ind rc i Bevæge! se, Ycd 
vi alle. Der er eller Yar ,·cl ikke nogcl al sige 
Lil, al en Kalcgori al' Tjeneslem:. nd frem
kommer med Ønske om Ændring i Togregle
mentet, naar saadanne tilln:engcs cllc1· h<11·. 
Belydning for Sikkcrhec.lcn, men al det er nod-

, vcndigl i del le Tilfælde, er vi Lokomolidørcrc 
ikke saa licll uenig med cl'Hrr. Togforerc i, 
og kan ikke forslaa, al det 1Jaal..Juclle Samraad 

,, 

<:>::::::>~c:::><:x::>c:::::x:::x:::>c::::,®c:::x:::>-~<::>C)C:,c::::>c:>C> 

" 



149 

(som de ønsker sig fritaget for) kan være dem 
saa meget imod, for del er Jo det, det er. 
Togførerne har i en Henvendelse til Gene
raldireklora tet fremsat nogle Grunde for at 
faa Togreglementets ·ovennævnte §§ ændrede. 
De anførte Grunde kan vi ikke tage som fyl
destgørende, og vi skal tillade os at se licH paa 
disse. For det første: Det har i en Række af 
Tilfælde vist sig vanskeligt at komme i For
bindelse med Lokomotivføreren. Dette er saa
ledes Tilfældet, hvor den 'togfører, der paa 
en Overgangsslation skal overtage et forsinkel 
Tog, som endnu ikke er ankommet. 2) Samme 
Tilfælde indtræffer, naar Maskinen med Lo
komotivfører endnu ikke er kon1-met fra en 
fjerntliggende Remise. 3) Lignende kan fore
ligge f. Eks. paa en stor Bystationsplads, hvor 
Rangeringen ledes af Stationens Personale, og 
Maskinen i det givne Øjeblik udfører en 
Række Bevægelser i Nærheden af Stations
-mærket. I første Tilfælde kunde vi tænke os, 
at denne praktiske V nnskelighed kunde over
vindes ved, at man overlod til vedkommende 
Station- baade at pleje Samraad med Loko
motivføreren, at foreslaa og fastsætte Kryds
ningsforlæggelsen, saaledes at Togføreren, der 
dog kun · i uegentlig Forstand har med Sik
kerhedstjenesten at gøre, helt fritages for An
svaret ved Løsningen af denne Vanskelighed. 
I andet Tilfælde kunde vi tænl�e os denne 
Vanskelighed løst paa den Maade, at Tog
føreren, som skal møde en vis Tid før To
gets Afgang, gaar til Telefonen og der plejer 
de,t paabudte Samraacl med Lokomotivføre
r en. I tredie Tilfælde kunde vi tænke os, at 
Togfører,en, naar Stationen leder Rangeringen 
i det givne Øjeblik netop· havde god Tid til

at komme i Forbindelse med Lokomotivføre
ren, navnlig da en Række Bevægelser jo ik_ke 
udføres paa samme Sted, og det givne Øjeblik 
kan jo dog ikke saadan pludselig komme bag 
paa ham, uden at han aner det. Endelig hører 
man ogsaa Togføreren udtale, at Samraaclet 
forsinker en saadan Krydsningsforlæggelse. 
bet kan være, men det er· jo netop et Bevis 
paa, at Administrationen lægger mere V ægt 
paa dette Samraad end som saa, og vi kunde 
nok ønske oplyst, om en eneste Togfører kan 
fremkomme med Bevis for, at Administratio
nen har bebrejdet dem en rimelig Forsinkelse 

foranlediget ved Samraadet, er dette ikke Til
fældet, kan vi slet ikke forstaa hele denne 
Sag, med mindre, at man netop skal søge 
Grunden der, som Hr. Frederiksen lader 
skinne igennem i sin Artikel i Vor Stands Nr. 
9. Hr. Frederiksen siger nemlig et Sted her,
at med Ændringerne er·kun tilsigtet at vægre
sig mod s m a a 1 i g Indvending fra Lokomo
tivførerens Side, naar man har undladt Sam
raadet (tænk, at en Lokomotivfører tør d1i
ste sig til dette). Ja, Hr. Frederiksen, her er
det jo, Tampen brænder, og De kunde lige
saa godt have skrevet det, Samraadet generer
Dem, og De. vil fritages for det, for dette
med Tvivlstilfælde vil jo bare sige, at der
er ingen Tvivl om, at Krydsningsforlæggel
serne, De foretager, al Tid er rigtige, og saa
er der slet ingen Grund til Samraadei, nu
bestemmer vi alene.

Naar vi ikke kan gaa med til de ønskede 
Ændringer, da ·er Grunden for det første den, 
at i Tilfælde af en Krydsningsforlæggelse, ·er 
det for os først og· fremmest Sikkerheden, 
det kommer an paa (og ikke Chikanerier, som 
Hr. Frederiksen mener), og et betydende Led 
i Sikkerheden er jo netop, at Lokomotivf øre
ren ved dette Samraad bliver underrettet om 
Krydsningsforlæggelser. Vi ved, at d'Hrr. vil 
sige: Underretningen faar De ved den ·skrift
lige Meddelelse. Ja vel, hvis .vi faar den, men 
i mange Tilfælde undlades vist delte, og jeg 
skal her minde om to Tilfælde: Birkerød og 
Nivaa. I begge Tilfælde undlod man Samraa
det, i begge Tilfælde gik det galt, og i begge 
Tilfælde undlod man ogsaa Meddelelsen til 
Lokomoti,;fører,en. Et andet og ikke uvæsent
ligt Moment for os er ogsaa det økonomiske. 
Et forsinket Tog rangerer paa en Station, og 
Lokomotivføreren fremskynder Arbejdet, saa 
meget han kan, og lader Fyrbøderen gøre 
Fyret klart til Afgang, men cf ter endt Ran
gering bliver man holdende paa Stationen, 
Togføreren har forlagt Krydsningen til deime 
Station uden at meddele Lokomotivføreren 
noget herom, og nu holder man der med 
stærkt blæsende Ventiler uden egentlig at 
kunne gøre noget herfor. Et betydeligt Spild 
af Brændsel, som kan undgaas ved at opt·et
holde Samraadet. Vi er utvivlsomt i Over
ensstemmelse med alle Kolleger, naar vi siger: 

I 
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Lokomolivførerne ønsker ingen Ændringer i 
§ 43 og 44, men skulde der endelig ske Æn
dringer her, er vi fuldstændig enig med Hr.
A. Larsen i hans Artikel j Vor Sla11ds Nr. G.
Lad Stationerne (efter Samraad med Lokomo
tivførerne) foretage Krydsningsforlæggelserne.
Ogsaa vi tror, at-der derved vil kunne spares
en Del Tid, og samtidig kunde vi ønske, al
Stationerne i Fremtiden gav Afgangssignalet
direkte til Lokomotivføreren {hvad flere Lo
komolivførere allerede ved Signalets Indfø
relse fremhævede), ogsaa delle vilde betyde
Tidsvinding, og Forsøgene har vel nok varel
læ,nge nok til: at man erkender, at den nu 
anvendte Maade at give Afgang paa er bedre 
end Klokkesignalel, i Særdeleshed naar det 
bliver givet direkte til Lokomotivføreren, og 
man frigør derved Togføreren for et indi
rekte Ansvar i Sikkerhedstjenesten, som sy
nes at genere dem ikke saa lidt. Vi skal erindre 
om, at man jo allerede i flere Aar har over
ladt Krydsningsforlægningerne til Roskilde St. 
for Strækningen Roskilde-København. 

At Hr. Frederiksen er ganske uenig med 
Hr. Larsen, er jo en Selvfølge, men naar 
Hr. Frederiksen ikke mener, at Stationerne 
lum skaffe sig alle ved en Krydsnings
forlæggelse nødvendige Oplysninger, maa han 
jo have el eget Syn paa Stationernes Evne 
Lil Samarbejde. Og endelig siger Hr. Frede
riksen, al det er ham ikke umiddelbart ind
lysende al forkaste vort 17aarigc Togreglc
menl til Fordel for Tyskernes 10aarige. Det 
er jo nu en Gang saaledes, at vod: lille Dan
m·ad{ ikke er eller kan være Foregangsland 
paa Jernbanevæsenets Omraade, men al vi 
som Hegel hen ler vore Forbedringer fra de 
slore, sydlige Lande, og Hr. Frederiksen kan 
sikkert give os Hct i, at naar man i Prøjsen 
og mange andre Steder i de sidste 10 Aar 
har kunnet og ·rremdeles kan arbejde efter 
disse Regler, saa er der nok sket en Forbed
ring, som vi før eller senere vil optage her-
hjemme. 1 

• 

Eftersom denne Sag har udviklet sig, kan 
vi slul.Lclig ikke undlade at beklage, al. vor 
ltøj L ærede Formand efter Anmodning fra en 
af de rolige og besindige Togførere, og 
gaaende ud fra, al dermed var § 43 og 44 
Sagen færdig, paa vor Generalforsamling hen-
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stillede til alle Lokomotivførere at se fornuf
tjgt og forstaaende paa disse 2 Paragraffer, og 
vi haaber · at være i Overensslemmelse med 
Formanden, naar vi nu siger til alle Lokomo
tivførere: Gør Bemærkning paa Rapporten 
i a 11 e Tilfælde, hvor Samraadet undlades, 
men diskuter ikke Grunden hvorfor. D'Hrr. 
har selv villet det saaledes. 

C. A.
======$�= 

Hver Dag kan have Bud efter Dig T 

Hjælpefonden kun een Gang om Aaret

�c:::x::><:::::C>::::::x::>c::::>:c:::c::>e>C>C>C>c::::> 

LønkonfliKten i Norge. 

Stortinget har nu vedtaget en Lønningslov, 
der giver Lokomotivførerne en Løn fra 2700 
Lil 3500 Kr. efter 8 Aars Forløb, stigende med 
200 Kr. hvert 2det Aar. For Lokomotivfyrbø
derne fra 1900 Kr. til 2500 Kr. efter 8 Aars 
Forløb, stigende med 150 Kr. hvert 2det Aar. 

Endvidere er Distrikterne blevne enige om 
en Løn af 4 Kr. om Dagen for Aspiranter 
ved Antagelsen, 4¼ Kr. efter 1 Aars Forløb 
og 5 Kr. efter 2 Aars Forløb. Aspira11ter, der 
er færdige med Aftenskolen, faar ved Antagel
sen 4¼ Kr og 5 Kr. efter 1 Aars Forløb. -
Dyrtidstillæg 0,65 Kr. pr. Dag. - De Aspi- _ 
ranter, der har 1 Aars Tjeneste eller der
over, fa.ar Familielillæg. Dyrtidstillægets Stør
relse for den kommende Termin ser saaledes 
ud: 240 Kr. i Grundbidrag, 160 Kr. for den 
første forsørgede, 120 Kr. for den anden og 
100 Kr. for hver af de øvrige. Løn- og Grund
bidraget maa ikke overstige 3240 Kr. for dem, 
der ingen Forsørgelsespligt har. 

Bidraget til Pensionskassen er forhøjet med 
4 O/o. 

Aktionskomiteen havde Foretræde for Ar
bejdsministeren 27. Juli for at faa Rede paa 
Ministerens Stilling til lndf ørelse af ·Maks
imalarbejdstid, Beregning af Timepenge efter 
Lokomotivtimer og Bevilling af Uniformsbe
klædning som tidligere. 

Arbejdsministeren meddelte at Spørgsmaa
let om Lokomotivtimer o'g Uniformering var 
tilstillet Hovedstyret til Udtalelse. 

Som det vil ses, har vore norske Kolh�_ger 
endnu ikke naaet det Maal, de har sat sig, 
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og der foreligger endnu intet om, hvorvidt 
det vedtagne Forslag modtages eller ikke. -
Foreløbig afholJer Lokalforeningerne Møder 
for at tage Stilling til Lønsagen, og til den 1-1. 
August er der berammet ekstraordinært Aars
møde for at træffe Afgørelsen. 

Dansk Lokomotivmands Forening og Pri
udvalg afholdt samlet Møde i Kjøbenhavn, 
hvor Organisationernes Stilling til Lønkon
flikten i Norge og eventuelt andre ligne1ncl e 
Konflikter drøftedes. Resultatet af Forhand
lingerne foreligger i nedenstaaende Udtalelse. 

Paa et mellem Forretningsudvalgene for Privatbaner
nernes Lokomotivmandsforbund og Dansk Lokomotiv
mands Forening afholdt Møde, hvor den norske Løn
konflikt var til Behandling, enedes man om ved Op
krævning af Ekstrakontingent blandt Medlemmel71e 
af den danske Afdeling af Nordisk Lokomotivmands 
Forbund at tilvejebringe den fornødne Fond til Imøde
gaaelse af denne og eventuelt lignende Konflikter. 

Forretningsudvalgene er enige i, at Forholdene efter
liaanden udvikler siig derhen, at det er bydende nød
vendigt saa ·hurti-gt som muligt at skabe en tilstræk
kelig stor og betryggende Reservefond,_ saa at . Nor
disk Lokomotivmands Forbunds dansike Afdeling al
tid er rede til at imødegaa saadanne Konflikter med 
den Kraft, Organisationens Medlemsantal byder denne, 

Af Hensyn hertil vil Ekstrakontin,gentet blive opkræ
vet, selv om den norske Konflikt skulde blive bragt 
til Afslutning uden Kamp. 

N. Madsen. Chr. Christensen. 

N. Th. Brix. M. Mortensen. Rich. Lillie. 

C. M. Ch11stensen, 

Besøg altid din Afd&.lings Møder

naar Du har fri 

,,Etats-Kur�n." 

Som tidligere meddelt i "D. L. T." bevilgede Sta
ten 13,000 Kr. til en Rekreationskur for nervesvage 
Tjenestemænd i de 4 Civiletater. ·Denne Kur fik som 
Følge deraf Navnet Etats-Kuren". I denne Kur del
tog i det første H�lcl 16 Tjenestemænd, nemlig 2 
Postmestre, 3 Postekspedienter, 1 Toldinspektor, 1 
Toldkontrollør, 1 Toldassistent samt 2 Damer l'ra 
Telegrafetaten, endvidere deltog fra Jernbaneetaten 
6, nemlig 2 Lokomotivførere, 3 Trafikassistenter og 
1 Godsekspeditør. Et nyt Hold deltager hen paa 
Eftersommeren. Foruden 4 Timers Sløjd, hvori der 
undervises af Hr. Sløjdlærer Lund og Hr. Løjtnant 
Dall, er der 2 Timers Kur.gang og ½ Times Kur
øvelser. Disse sidste ledes af Hr. Dall. Kuren i det 

hele ledes og kontrolleres af Hr. Sløjdinspektør Mik
kelsen. Alle Kurdeltagererne mødte som forud be
stemt Søndag den 29. April. Det var bidertde koldt 
med Snesjap og Storm, men vor elskværdige Regn
skabschef, Hr. Munck, samt den ledende Komite mod
tog os saavel med personljg Varme som med et godt 
Baal i Pejserne (Kaminerne). De første 14 Da-ge i 
Kobæk har været ret barske med Kulde og Storm, 
men Vejret bedrede sig, saa der ·til Gengæld blev 

· herligt at være. Kosten var rigelig og god, og Tonen
blandt Deltagerne holdes i en kamme1�atlig Aand. 4
af Deltagerne beboer en af Villaerne, hvorai der
findes 10 foruden Restaurationsbygningen. Angaaende
Kuren er Sløjden i Forbindelse med denne, da for
skellige Legemsstillinger er foreskrevne under Arbej
det, og derved kommer i Takl med Kurøvelserne
og Kur.gangen, fordi ret Ryg og frit Blodomløb i
Legemet fremkommer i Forbindelse med bestemte
Ind- og Udaandinger, som foretages med regelmæs
sige og aftalte Mellemrum, som udføres paa Tælling.
Blodomløbet som ved Kuren faar det frie og nor
male Løb, som det skal i Legemet, bevirker, at de
forslidte Nerver kommer i fornyede Omgivelser, og
i Kobæk findes da ogsaa udmærket sunde og gode
Omgivelser. Mangen Etatsmand trænger netop til en
lKJ&dan Kur, og ikke mindst Lokomotivpersonalet. Vi
var altsaa 2 Lokomotivførere, som deltog i Kuren,
og vi er af den Mening, at den har saa • god Virk
niuJ, at vi efter Kurens Ende kan tage fat paa
Tjenesten med fornyet Kraft. Tillige var der i Ko
bæk en velsignet Ro og Fred, og desværre maa man
sige, er der mange, der som Følge af deres ansvars.
fulde og opslidende Gerning trænger til at komme
,,bort fra det hele" en Tid. Vi kan d�rfor ikke nok
som takke Administration og Lovgivningsmyndighe
derne for den Sum, som er bevilget i dette Øjemed,
thi disse Penge er anbragte i god Forstaaelse og
med Sympati, -og det vilde være til endnu større
Glæde, dersom Summen bevilgedes hvert Aar, helst
med et endnu større Beløb, saaledes at flere kan
deltage, thi der er mange, som trænger til en saa
dan Kur. Naar vi ser hen til Midlerne til Kuren
i Fjor blive tilvejebragte ad privat Vej, maa vi rette
vor Tak til de Mænd, som har været Foregangsmænd
herfor, thi den Ihærdighed som · ,,Etats-Kurens" Be
styrelse med Hr. Munch i Spidsen ved at slaa Mø11t
til Planens Realisation det første Aar udviste, har
givet et smukt Resultat, efter det store Arbejde, s01u
dette har kostet, og de Mænd, ;;om med private Penge
har stillet denne Sag i Forgrunden, har haft god
Forstaaelse af Tjenestcmæncltnes Ansva1· og det
Forbindelse de1:mecl opslidende Arbejde.

j, Nielsen. 

• 
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Fra det daglige Liv. 

Kære Kaspar Røgbrænder I 

Først min bedste Tak for dine mange gode Indlæg, 
men jeg maa dog sige Dig, al det sidste i i\r. 11 
faar Du vist intet Honorar for. 

Du maa dog huske paa, at vor ærede 11cgnsknbs
fnrer er Medlem af I. F.s Hovedl>eslyrelse, og som 
snadan arbejder for sine i\[edansaltes Vel, hele drn 
lange Dag fra Kl. 9 til -I -+- Spise- og Hvilepavser. 

!øvrigt er det jo en ·meget fornuftig Foranstallning
at indskrænke dbetalingsliden, husk paa, del bli
ver saa megel vanskeligere at faa Pengenr henlrde, 
o.� såa længe vi ikke har c\em, faar vi jo ikke givel
cbm ud, og del betyder dog ogsaa noget i disse slo_je
Tider, at man har et Par killing i Kassen.

Der er ogsaa et andet Forhold, som Du ikke har 
lHget i Betragtning, husk paa, at <ler er Bncndsels
rnangel, hvilken Fordel vil den kortest mulige Cd
b-atalingstid ikke faa til Vinter, naar vi Lil den Tid 
- stuves sammen, et halvt Hundrede i\[ennesker paa
en ca. 5-G Kv. i\Ieter, saa kan vi da holde \'ar
men saa længe.

i\Ien den storste Fordel er alligevel den, at nu raar 
.ic,g selv Lov til at henle mine Penge, ror har min 
Kone altid haft Eneret herpaa, og omendskonL hun 
h'.>lder forfærdelig meget af at blive lr\'l<lrnL saa har 
han dog nu betakket sig for al blive l;ehan,dlct som 
�n Sild i en To11de, og saa i Tilgift f�a sit Toj ode-
1:;.,gt i Trængselen. 

Der er ogsaa en anden Aarsag, hvorfor Du ikke 
l121r kritisere Regnskabsforeren, han er jo nenrli-" <11-
ticl Elskværdigheden selv, kommer man med en a'r
lJøclig Foresporgsel, er man allid sikker paa at l'aa 
et e l s k v æ r d i g t  Svar. El Svar paa gammel Ern
hedsma.ndsvis, i en · brosi,!! Tone er norret man ai-

...., ' . i:, ' 

drig møder 'der, og er der noget Sted. cler spares paa 
f. Eks. Papiret, saa er det hos Regnskabsl'oreren, man
kan altid v,cre sikker paa, at man l'aar Svar slrnks
paa en J.7orespor,gsel, selv den mindste Ubelydeli-ghecl,
uden at det er noclvendi-gt al gaa den tange Omvej
gennem Depol, Sektion, Distrikt og Lil Regnskabs
f0reren O·" samme Vej tilbage.

Altsaa "kære Kaspar", lad være rned at krilisere 
uden Grund. 

i\Iecl Hil ·en, 
Din Ven 

0 I e l\I a 11 g e p e n g e. 

P. S. Kunde Du ikke en Gang ved Lejlighed in-
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vitern Generalclirektoren eller maaske l1cllcre Tra
Fikmi11islere11, ud O" overvære Fore ·til I ingen paa en 
lJclbelaJingsdag'I .\Jen husk i s.ra Till'�l!!de endelig at 
sige Tiden, det vilde jo være kedeligt at gaa den 
lange Vej forgæves. 

0. i\I.

Kære Ole Mangepenge I 

Vor ærede Redaktør har været saa elskværdig at 
tilstille mig cLil lndlæ" Lil Besvarelse, og jeg nwa 
jo desværre •"ive Dig Hejt i, at dine Betragtninger er 
l'uldkommen 1·iglige. En Sag kan jo altid ses rra 
forskellige ider. - Jeg tænkte nalurligvis slet ikke 
paa Regnskabsførerens Tillidspost indenfor Jernbar�e
foreningen, men egentlig talt kan jeg godt

. 
l'orst<1a, 

at han med Beredvillighed er gaael rnecl til, at Ho
vedbestyrelsen indenfor J. r. har l'oreta-get Skridt 
l'or al forbedre ;Hegnskabsforerens Sti Iling. - Del 
er dog en Lønl'orbedring. - Analog-med dette er jeg 
megel ked af, at vor Hovedbeslyrelse ikke kan rinde 
Udveje til at l'orbedre Loko111olivmæ1tde11es Lonnin
ger, men de trænr1er naturligvis heller ikke saa meget. 
Saa synes jeg man i hvert Falcl kunde tage rat paa 
Rangerl"orernes [,'orfremmeJse til Lokomotivførere. 
Jeg gad vidst, om man ikke og ·aa kunde foreslaa 
dem rykkede op i en hojere Lom1ingsklasse, saa 
at det kunde und-gaas, al Pers_o)rnlet er dode af Sull, 
inden vi naar at faa en bedre Lonni11-gslov. Javi,;t 
er det meget rornurLigt, al flegnskabsforeren har incl
skrænkel Tiden, naar i\lotivernc har: voerel dem, som 
Du skriver, ,,Ole \langepenge", men hvad saa i Som-· 
merliden, naar vi skal ind paa den snævre Plads efter 
Pengene, da bliver Varmen ·saa stor, at der sandsyn
ligvis kommer store Fedtpletter paa Gulvel - saa 
en Eksport til Tyskland af Fedt med· Fordel kunde 
etableres - . rorcli at man nok skal komme til at 
sme[le der, hvis man ikke er srnel.tet paa \"ejen til 
det meget cenlralt beliggende clbelalingssted. i\len 
naturligvis er det noget Sludder, jeg sidder her og 
skriver, Fedtet er l'or]ængst forsvundet af de Men
nesker, der henter Penge der, fordi Kosten eftcr
haanden er iridskrænket til det mindst muli-ge. Hi
meli,gvis er Du velsitueret "Ole \fangepe!1ge", det 
tyder Navnet da ogsaa paa, l'or naar Du tater om, 
at din Kone faar To.jet odelagl i Trængslen, saa gæl
der det ikke dine fattigere .\[edansatles Huslruer, de 
har nemlig ikke haft Raad til at gh·e de1·es Hustruer 
Toj de sidste Aar, medens Verdenskrigen har raset, 

1 

og som Folge deraf lider del ingen Skade af en 
no-get ublid Om<rang. D e t  kan ikke blive daarligere. 

Ja, det maa jeg jo inclromme, at man altid faar 
Svar straks paa Henvendelse hos· Regnskabsføreren, 
men sommetider er det sket, al man bagefter har 
maattet gaa den lange Vej, som Du omtaler, for 
at faa et mere elskværcli-"t Svar, som passede en 
bedre. - Det sidste maa "Du ikke saa gerne bede 
mi-g om, jeg tor nemlig ikke vove. at sige en Tid,
Udbetalin-gen kommer til at foregaa paa, fordi der
nemt kan være sket Indskrænkninger igen. Thi gan
ske vist spiller det ingen Rolle, at vi almindelige

s 
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Dodelig.c erterhaandcn ikke ,·ecl, om det er mellem 
11, 11½

0 
12, 121;2 eller 3; 3L/

2 
a I; at Cdbetalingen 

f'oregaar, vi venter pligtskyldig til Tiden kommer, 
ganske a.nclerledes ,·ilde del være, om saa hoje Her
rer kom til at lobe ror Nar. 

Ja, jeg kan jo l'orslaa, at Du alligevel er enig 
med mig, og jeg kan st"adig .ikke begrib�), hvorledes 
Hegnskabsl'orcren uden Yidcre Gang paa (;ang kan 
indskrænke LdbelaJingsliden, uden al der nedl.cgges 
l1Jdsj.gclse. kal v.i spurge Heda kloren"/ 

Med Hilsen 
Din 

Ca s p a  r n o rr b r æ n d e r. 

\'i ved ikke, om der kan gores noget ved dette. 
vi ved dog, at det ,er i .\ludslricl med Chefen ror 
.\Iaskinljenestens Ordning, 111en man ku11cle jo hen
stille Lil r\l'delingsl'ormrendene paa Gh. 0111 al tage 
si•" lidt ar denne Sag, eYc11tucll rorsogc at raa l'cnge
uclbctaJingen -henlagt under Distriktet, lwur den ror
mentli<T en Gang skal henr1�·Ues til. 

\"i kan med Hensyn Lil .\rbejdet 1rn,1 Forfremmel
sen ar Hant1erl'orer11e lil 1.okomulil"l'orere 111eddclc, 
at cletle vil blive aktuelt igen, og ·der vil l>live lage/ 
rat herpaa med al mulig l(ral'L. 

Hed. 
====e-====-========-=:--====------

En By, der opvarmes ved Naturgas. 
Den ungarske 13.v Tonla er Yislnok den rorsle B_,·, 

der kan ro e sig ar al hav'e indl'orl :\alurµas som 
Opvanm1ings111iddel i si11e Beboelseshuse. :\all1rgas
sen eller Jurdgass.cn. so111 den kaldes i l·ngarn, har 
en. Varmeværdi ar 8000 l(alorier, og leveres til en 
Pris ar 8 Hel ler pr. h: u bi kmetcr. 11 Yi I kel med den 
tidligere normale l'engenl'rdi sv.1rer til omtrent .i1 t 
Øre. ;\,.1lur-gassen er ,1[lcrcde rurud i r\nveJJ(lelsc i 
Torcla som Drivkral'L i fire slorc Fabrikker, en Soda
l'abri k, en C.emcn ll'abri k, en Gi bsmo I le ug et 13r,vg
gcri. 

Selvantændelse af Jern-· og Staalspaaner. 

Sclvanlænclelse i Bunker ar Fil-. llcJ\·l- eller Burc
spaaner ar .Jern og Sl:1:11 er cl F,t'11ome11. �om er 
vel kencll i Jernindus[rjen . .\lan har hidtil s<!gl (;run
den Lil denne Sehanl:endeJse i den Olie. der :1n,·cn
des som Kolcrniddel ved Bearbcjd11i11gen .11· t;oclscl. 
og man har dcrl'or, hvor saadan.11c Spa:111cr frem
kom i store .\fængder, fraskilt Olien ,·cd Ccnlril'11gc
ring ar 'paancrnc, hvorved man tillige opnaaedc al 
incl,·inde den brngle Olir p,1a n.,·. 

lfl.g. Teknisk Ckeblad lwr denne 1.:remgangs111aatle 
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dog ikke vist sig betn·ggende, idet der for nylig er 
opslaael Selvanl.•nclelsc i cl Parti 'paaner, der Yar 
befriet ror Olie. :\fon t,1'nkcr sig n11, al Selvantændel
sen skyldes Luftens JH, der i ret stor ,\længde op
tages ar Jern i saa findelt Form. ·om det findes i 

paa11ernc, og at muligvis llustda11nelscn kan med
virke til Selvan Lændelsen. 

Del anbefales nu at lagre Spaancrnc i rnndl',Ylcllc 
BchoJclere, eller, hvor delte ikke kan lade ·i-g gore. 
at lagre dem i lul'Lige, t01Tc, ovcrtlrckkcde Lagerrum 
og i ikke ror store Bunker. 

Et Jernværk ved Porjus. 
?-Iellem Vm1cHaJdsstyrelscn for clet store Porj11s 

Krartværk og et nydannet Aktieselskab, .'\ B Porjus 
Sm,Htevcrk, er cl.er blevet Lnd'l"cL Ovc1�en komsl .om . 
Overladelse ar Grund og Levering af elektrisk Kral'l 
for en FalJrika Lion ar Kval. i trlsjern. Fa brikrn er rore
løbig beregnet paa at skulle beska:fligc JOD .\rbejdere, 
dens Bygning skal rremmes saa meget, at IJriflen 
kan La,gc sin Begyudelsc i ,\larl · .\laanecl 1917. Delte 
Forcta,11ende cla1mc"r en Begyndelse til en rnlio11cJ 
Forædling ar de norrboltniske . lern111al1111"e[lcrs Pro- · 
clukler ved Krarten rra Porjus, og del lwabes i Sverige, 
at Udviklingen vil ,gaa r::isk fremad i del 11u p:rn
begynclte Spor. 

En ny Bane i Schweitz. 
Det er i Sommer lykkedes al l'ulcll'orc den si1a

k:1ldlc Brienzerso Bane, der bringe1· Koreliden for 
.Jer11b:111crejsen l'ra L11zern Lil 1nler.laken ned pa;i I 
Time1·. Banen er rorelol>i-g anlt1gl som Snwlsporh:111e, 
men �11lc Bygy:crker er beregnede og anlagte :;a:i
lerles, al man, naar del,l'o1·drc·, kan gaa over til
.\"ormalspor. 13anen har ikke mindre end 9 T1111-
nele1· merl en samlet L:engde paa over 2 km. og er 
rurt over .\ad]oclen 1ni:1 en Bro, ·0111 lrnr kostet 
220,000 Kr. llclc Ba11canlæ-gel har da ogsa:1 rn.'rct 
koslbarl, irlcl den kun 161;1 Jrn1. lange smalsporede 
Ban•) har kostet 11æsle11 13/L .\lillio11 Kroner at bygge. 

Amerikansk Selvstarter til mindre Motorer. 
,-0111 anvender Tryk I 1tl'L, er nylig rre111kommet pa:1 
i\larked l. Siw! :\lotore11 i.gangsteltes, ledes Tryld11r
ten fra cl) lille Beholder gennem en l{cgulalon·entil 
lil en ·ærJi.i• l(arburalor, lwor den lager Benzinen 
med sig i l"uldslændiig rorsluvel Tilstand. c;enncrn 
en selvvirkende Fordeler rores mt Tr,Ykg,1sse11 Lil :\lo
lorens Cylindre i de11 lhekkcl'olgc, livorcl'Ler T:cndin
gen l'oregaår i disse; Trykket er cl:1 hojl nok Lil 
al bevirke, at del rorstc Stempel, som lige liar endt 
sit Samlrykslag, gaar nedad, ug i sa111me Oj'eblik l,t'JJ
der J\lagnelen, hvorertcr .\lolorcn hurtig gaar over 
paa 11orma] llastighcd. Tryklul"te11 opbevares i en 
mindre Slaalbcholcler og fremstilles ar en lille T1·yk
lul'tpumpe, som trækkes ar selve Motoren. 

Husk Indmeldelse i Hjælpefonden 

s 

n 
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Adresse fort egnelse . 

Hoved- og Kredsbestyrelse: 

Formand: Chr. Christensen, finsensgade 40, Esbjerg. 
Kasserer: Chr. Larsen, Dybbølsgade 14 4, København B. 
Sekretær og Redaktør: C. M. Christensen, Vesterbrogade 98 a '· - Telf. Vester 28YS v. 
Expeditør: Alf. Olsen, Gedser. 

Lokjører Kredsens Formand: M. Mortensen, Rosenvænget, Esbjerg. 
Lokjyrb. Kredsens Formand: Rich. Lillie, Classensgade 49 8

, København 0. - Tlf. Øbro 32l9 x. 
Lok fører Kredsens Kasserer: H. Kann, Dybbølsgade 26 2, 
Lok.fyrb. Kredsens Kasserer: Soph. Jensen, Bi.ilowsgade 57 ', Aarhus. 

Ti l Medlemslisten. 

Overført fra D. S. 8t M. F. 
Lokomotivfyrb. K. Eriksen, Ms., K. M. Kristenseu, 

Kø., H. P. Petersen, Kø., A. C. Albertsen, G. V. 
Nielsen, Gb., K. Poulsen, Kb., S. N iclsen , Ab., R. 
Petersen, Str., . 0, C. Nielsen, Ar., C. Chrislcn
scn, Holstebro og Martin Jensen, Sg. 

Optaget i D. L. F.: 
Lokomotivfyrbøderne P. Schultz, Gb., R. Frand

sen, Ge., H. G. Larsen, Fa, 

Bytning. 
Undertegnede Lokfyrb. v ed Kjøbenhavns .Pcrson

banegaard ønsker at bytte Opholdssted med en Kol
lega i Skanderbor-g eller et andet Depol i Jylland. 

K. M. Ni e 1 s en,
Pensionatet, Vimmelskaftet 36, 111. 

Undertegnede onsker at bytte med en Kollega 
København. 

V i 111-; M a r t i  n. s e 11, 
Lokomotiv fører, Soro. 

Støt Lokomotivpersonalets Hjælpefond 1 

I
Godt økonomisk Nyt! 

Kli11gry Sæbespaaner. 
Den mest økonomisk og let 

teste Maade at bruge Hushold 
ningssæbe paa. Faas overalt. 

AALBORG OG A.BRØNDUM & SØNS 
AKVAVIT.l"'ER 

• CHR. HELMBÆK

H A F N ·1 A 
Sa!��

r 
fJ{Ji¾\7rste:.iand I Nørrebrogade 206

· 
Samlede Garantimidler i Cigar-og Vinhandel

over 75 Milt. Kr. 
_ _ _ ___ __ i Telefon Taga 297 y. 

-------------------------- ------------

Vlklfo!e�a�e,iz':>'!-Tsalle J I 
,.....-,==.==,-, 

Haslund & Larsen, 
Costumer kulørte, engelske I Vinhandlere, ' { 

bl aa & sortSerges • 

Alpaca graa & • 
Overstykker Als;;�;·& kul. I Nørrevoldgade 2 7. 
Plgekjoler&Overstykker • 
Drengetøj - Stortrøjer, I 

- PRØVELAGERET •
,- - NØRREBROGADE 187 '· I . 

Telefon 1899. Telefon 1899. 

Prima vellagrede Vine og 2pirituosa. �----------··································· i 

; Yesler�ros �t1løjs�us 1 --1:manue1-iøiier &c;:-Villhandrere:---
= 15, Absalonsgade 15, I St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold). Telefoner 4518-2897

: bø D FODTØJ • 

Kvaliteten gør Udslaget, 

: Le�e�:;�ør T
res I Ved nye Etableringer og eventuelt Skifte af Leverandør vil d' Hrr. Købmænd ikke

: Forretningen grundlagt 18?9. 1• blivt skufftde ved at træde i Forrttnin11sf orbindelse med os. Som Grund for dette
:••••••••••••••••••••••••••••• •••••• anføres, at vi sidenEtableringsaaret J895haropnaatf en meget beiydeligOmsætning. 
---------------------·-----------------------

Udgaar i Oan�e maanedlig. Redaktion: Vesterbrogade '98 a 1, Kjøbenhavn B. flf. Ve1ter 2895 v.
Abonnementapri1: 2 Kr. 50 Øre aarlig, Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien.

Annonce-Ekspeditioner: For Kj•b�nhavn: C. HanHn, Sommerstedgade 22•, Telefon Vester •011,

N 

• . • • • • • . • • . . • • . • . • . 

N 

--.---.-~----..:..... __ _ 
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