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Nogle Metallers og Legeringers 
Egenskaber og Anvendelse. 

Ved OTTO BENDIXEN. 

I 
J ernbanevæsenet, ikke mindst ved Loko

motiverne, kommer hovedsagelig 3 Me
tallegerjnger i Anvendelse, nemlig Bronze 
(Rødgods), Messing og hvi.dt Metal. Forinden 
vi imidlertid kommier ind paa Beskrivelsen 
af disse Legeringer og deres Anvendelse, og
saa i andre Øjemed end ved Lokomotivb�·g
ning, skal ·vi dog for bedre Forstaaelse give 
en kortfattet Beskrivelse af de Metaller, hvoraf 
ovennævnte Legeringer er sammensat. Et 
Kendskab hertil er baade af Betydning og 
af Interesse. Disse Metaller er hovedsagelig 
Kobber, Tin, Zink, Bly og Antimon. 

Den kemiske Formel for Kobber er Cn. 
Det udvindes navnlig af svovlholdige Malme, 
især Kobberkis, der tillige indeholder Jern, 
og af Kobberglans, som er en Forhinclelse 
af Kobber og Svovl. Kobber eksisterer imid
lertid ogsaa gediegent i Naturen flere Steder, 
f. Eks. i Sibirien og Nordamerika.

Af sine Svovlforbindelser udvindes Kobber
eft�r temmelig indviklede Metoder; af sine 

. Iltforbindelser kan det simpelthen faas ved 
Glødning med Kul. Har man Kobberopløs
ninger, da kan Kobberet udfældes af disse 
ved Tilsætning af Jem; dette gaar da i Op
løsning, og Kobber udfældes i Stedet. Brin
ger man f. Eks. et Stykke blankt Jern ned 
i en Opløsning af Kobbervitriol (faas ved Ind-

virkning af varm og stærk Svovlsyre paa Kob
ber), saa vil der snart udskille sig rødt Kob
ber derpaa. Kemisk rent Kobber kan man 
faa ved at ophede Kobberilte i en Strøm af 
ren Brint. Brinten danner Vand med Ilten, 
og Kobberet lades tilbage. 

Kobber gaar i Handelen som Blokke, Stæn
ger, Plader, Traad og Rør. Handelskobberel 
er aldrig helt rent, men forurenet især af 
Svovl, Arsen, Jern, Bly samt Ilt som Kob
berfo1�ilte, der har været opløst i det smel
tede Kobber, men skiller sig ud ved Størk
ningen og fordeler sig fint deri. En større 
Mængde af dette Ilte gør Kobberet skørt, navn
lig koldskørt. - Under Beskrivelsen af Kob
berlegeringerne faar vi Lej lighed til at med
dele om Midlerne til at reducere Iltens skade
lige Indflydelse. 

Paa friske Brudflader er Kobberet lyserødt, 
med silkeagtig Metalglans. Bruddet i støbt 
Kobber er takket krystallisk, medens det ved 
smedet og valset Kobber er senet (trevlet). 
Det er det eneste r ø d e  Metal. Vægtfylden 
er 8,9. ,. 

Kobber er langt b l ø cl e r  e, s e j  g e r e  og 
s træk k e  1 i g e r e  end Jern, og Kobber be
handles . derfor meget i k o l d Tilstand, d. 
v. s. Kobbersmeden strækker det, bøjer det
o. s. v., ofte uden at varme det. Godt Kob
ber maa kunne lade sig bøje mange Gange
frem og tilbage, ,før det brister. Efter kold,
mekanisk Bearbejdning bliver Kobber imid
lertid ligesom Jern efterhaanden mindre sejgt.
Oftest giver man det da dets Sejghed tilbage



ved at g 1 ø d e  det svagt og køle det hur-
tigt af. '•

. Ved Valsning af Blokke til Kobberplader 
begynder man med at valse Kobberet i glø
dende Tilstand, men naar der 11aas tyndere 
Dimensioner, valses det koldt. Imellem Vals
ningerne af koldt Kobber glødes Pladen, hvor
ved den bliver blød, og køles efter Glødningen 
i Vand, hvorved en stor Del af Glødskallen 
springer af, saaledes at den ved den derpaa 
følgende Valsning ikke presses ned i Pladen 
og gør denne mindre modstandsdygtig mod 
Vejrlig eller ved Kobberforhudninger mod Sø
vand. 

Kobberets S t y r k e  er højst forskellig, efter 
hvor stærkt det er bearbejdet i kold Tilstand, 
og hvor meget, og hvor længe det derefter 
er opvarmet, eventuelt udglødet. At el Ind
hold af Kobberforilte gør Kobberet skørt, er 
allerede nævnt. 

Da Kobberets Styrke og Sejghed aftager 
ved stigende Temperatur, bør K o b b e r  -
d a m p  r ø r  ikke bruges ved overhedet Damp 
af over 200-250° C. 
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I tør Luft staar Kobber sig godt. I fugtig 
Luft overtrækkes det med et Lag af Kupri
karbonat (basisk, kulsurt Kobberilte), det saa
kaldte I r, som ikke maa forveksles med 
Spanskgrønt, der er basisk, eddikesurt Kob
berilte. Irlaget beskytter det underliggende 
Metal. Kobbertage bliver efterhaanden over
trukne med et saadant Lag, der danner en 
smuk P a t i n a. Af Havvand angribes Kob
ber lidt efter lidt. Kobberkogekar bør være 
fortinnede, da selv svage Syrer som Eddike
syre opløser Kobber, men iøvrigt er der kun 
ringe Fare for Kobberforgiftning. 

Ved Opvarmning i Luften løber Kobberel 
an og bedækkes ved stærkere Opvarmning 
af Kobberforilte, det brune Dække paa nyt, 
ikkepoleret Kobbersmedearbejde. Ved yder
ligere Opvarmning bliver det delvis til sort 
Kobberilte, og springer ved Hamring, Bøj
ning eller Afkøling i Vand af som sorte Skæl_, 
Kobberaske. 

V ed Opvarmning til ca. 1080° s m e l t e r  
Kobberet. Over det smeltede Kobber ses en 
grøn Flamme af Kobber, der brænder. Smel
tet Kobber kan opløse forskellige Luftarter, 
og dels ved atter at afgive dem, dels ved 

Reaktioner i den smeltede Masse give Anled
ning til Luftudvikling. Af disse Grunde egner 
det sig daarlig til Støbning. Saaledes inde
holder det meste Kobber Spor af Svovl (som 
Svovlkobber) og en vis Mængde Kobberfor
ilte og i smeltet Kobber virker opløst Kob
berforilte paa Svovlet og danner Svovlsyr
ling, som i den høje Temperatur indtager et 
stort Rumfang. 

Kobber anvendes mest· til forskellige Kob
bersmedearbejder, f. Eks. store Pander, Koge
kar, Fyrkasser til Lokomotivkedler og Støtte
bolte, Dampledninger m. m., endvidere til 
Kobberforhudninger, Kobbertage og som 
Traad, navnlig til Ledningstraad, f. Eks. tykke 
Telefonledninger, Trolleytraad til elektriske 
Sporvogne og Ledninger for elektrisk Lys. 
Til Ledningstraad anvendes · særlig det saa
kaldte E l  e k  t r o  l y t k o  b b e r, der ved Rens
ning ad elektrolytisk Vej er blevet meget rent 
og derved særlig godt ledende. Næst Sølv 
leder Kobber Varme og Elektricitet bedst. En 
betydelig Anvendelse har Kobber i Galvano
plastiken. 

Kobber anvendes i det Hele sjældnere end 
dets L e g e r i n g e r. Det er temmelig plødt 
til at modstaa Slid; ved L e g e r  i n g b l i v  e r  
d e t  h a  a r d e r  e. Ved at legere det med Tin,· 
Zink, Aluminium, Mangan m. m. bliver del 
egnet til Støbning, hvortil især cle to sidst 
nævnte Tilsætninger virke ved_ at befri det · 
for dets Indhold af Kobberforilte. Endelig 
er Kobberlegeringerne sædvanlig billigere end 
Kobberet selv. 

D e v i g t i g s t e K o b b e r 1 e g e r i n g e r er 
de forskellige K o b b e r-Zi n k l e g e r i n ger 
samt Bronzerne. Hertil vil vi senere komme 
tilbage. 

Et andet i Metallegeringer hyppigt forekom
mende Metal er Tin, Sn. Man finder ikke 
metallisk Tin i Naturen; derimod forekom
mer Mineralet T i n s  t e n, som er en Forbin
delse af Tin med Ilt, baad� i Sachsen, Bøh
men, England og Ostindien, (Banka-Tin fra 
Banka, nær Sumatra, er det reneste Tin), og 
heraf vindes Tin ved Ristning og derpaa føl
gende Ophedning med Kul. Dette forener sig 
med Ilten, og Tinnet frigøres som et sølv
hvidt, blødt Metal, som allerede smelter ved 
230°. Tin kan, naar det er rent, valses ud 
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til tynde Blade; i denne Form kaldes det
,,Tinfolie" eller Stanniol. Tin har en smuk· 
hvid Farve, og er lidt over 7 Gange saa vægl
fyldigt som Vand. I Luften holder det sig 
godt. Vand angriber det ikke. Af disse Grunde 
bruges det til Overtræk paa andre . Me-
taller, f. . Kobber og Jern, for at beskytte 
dem mo ltning. Man "fortinner" .Jernblik 
ved Neddypning af udvalsede Smedejernspla
der i smeltet Tin. Et Stykke blankt Kobber
blik kan fortinnes naar man koger det med en 
Opløsning af nn'fdrkloe (Tinklorsyre) i N a
tron (Sæbesyclerlud) og lidt Stanniol. Ved 200° 

bliver Tin saa sprødt, at det kan pulveriseres. 
At det efter Smeltning og derpaa følgende 
Størkning er krystallisk, kan iagttages paa 
flere Maader. En Tinstang knager saaledes 
ved Bøjning, fordi Krys.tallerne i dens Indre 
forskydes. Fortinnede Genstande vn efter Be
handling med fortyndede Syrer vise en smuk 
krystallisk Overflade, saaledes som den ken
des fra det saakaldte "Moiree metalliqirn", der 
hyppigt ses paa Kakkelovnsskærme, Kulkas
ser og andre Genstande af fortinnet Jern
blik, som er behandlet paa den angivne Maade. 
Man kan faa Krystaller af Tin ved at an
bringe en blank Zinkstang i en Opløsning af 
Tinforklor. Ved Opvarmning af Tin sammen 
med forskellige Syrer eller Sammensmeltning 
med visse Stoffer d_annes forskellige Kemi
kalier, som vi dog ikke skal komme ind paa 
her. Som tidligere nævnt danner Tin med 

· andre Metaller vigtige Legeringer, som vi se
nere skal komme tilbage til, Tin og Kvægsølv
danner Tinamalgram, som undertiden bruges
til Spejlbelægning. Hvis ikke Tinnet var saa
dyrt (det kostede i Kjøbenhavn i Slutningen
af 1911 ca. 3 Kr. 90 Øre pr. kg.), iVilde dets
mange gode Egenskaber sikre det en langt
større Anvendelse. Tin gaar i Handelen som
Blokke, Stænger, Tinfolie m. m. m. Det an
vendes ikke meget i ren Tilstand. Til den
bedste Fortinning, f. Eks. Fremstilling- af me
get blankt Hvidblik, :>: fortinnet Jernblik, an
vendes dog rent Tin, ligesaa stundom til Støb
ning af Husgeraadsager, Kunstsager etc. og
Lodning. Ellers anvendes mest Tin-Blylege
ringer i Stedet for Tin. I det hele anvendes,
som vi siden skal se, Tin meget i Legeringer.

Et andet Metal, som hyppigt anvendes i 
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1Ielallegeringer er Zink, Zn. Det findes ik�æ 
i melallisk Tilstand i Naturen; derimod fore
kommer kulsurt Zinkilte som G a 1 m e i, og 
Svovlzink som Z i n k  b 1 e n d e. Disse to Mine
ralier er de vigtigste Zinkmalme. Zinkblenden 
ristes under Luftens Adgang, hvorved den 
iltes; P'.rodu�tet blandes derpaa med Kul og 
ophedes hermed i særlige Destillationsappa
rater. Kullet forener sig da med Ilten til Kul
ilte; Zinken frigøres og forvandles ved den 
stærke Varme til Zinkdamp, som fortættes i 
Apparatets Forlag. I Europa blev Zink først 
fremstillet· i Begyndelsen af det 18. Aarhun
drede; men allerede før den Tid har det været 
kendt i Orienten. At "Galmei" kunde bruges 
til Fremstilling af Messing, som er en Lege
ring af Kobber og Zink, vidste allerede Græ
kerne i Oldtiden. 

Zink er et blaalighvidt Metal af Vægtfylde 
7; det smelter ved 412° og koger ved omtrent 
1000°: Ved almindelig Temperatur er det 
spi-ødt og krystallinsk; man kan let knække 
en tynd Zinkstang over; ved 100° bliver det 
fuldkomment smidigt og lader sig da udvalse 
til Zinkblik, men hvis man opvarmer det yder
ligere til 200°, bliver det igen saa sprødt, at 
det ved denne Temperatur endog lader 
sig pul�erisere. Det opløses let i fortyndet 
Svovlsyre og Saltsyre under Udvikling af

Brint; fortyndet Salpetersyre opløser det og
saa, men derved udvikles K vælstofforilte. Og
saa stærk Sæbesyderlud (Natronhydrat) kan 
opløse Zink, navnlig naar d�r samtidig er Jern 
til Stede. 

Udsat for Luften dækker Zink sig efter
haanøen med et ganske tyndt Lag Zinkilte, 
som beskytter Metallet mod ;videre Iltping. 
Det holder sig derefter godt i Luften og be
nyttes derfor som Overtræk paa Jern for at 
'beskytte det mod Rust. Man dypper I Jern
genstande (Jernblik) i smeltet Zink, hvorved 
de overtrækkes med et Lag af dette Metal. 
Saadant zinkbelagt Jern kaldes i Handelen 
"galvaniseret Jern", uagtet "Galvanisme" ikke 
har noget som helst med dets Fremstilling 
at gøre. Galvaniseret Jern egner sig ikke til 
saadanne Kar, hvori der s�al opbevares Føde
midler, fordi Zinken delvis kan opløses baade 
i svagt sure og svagt alkaliske Vædsker, og 
saadanne Zinkopløsninger er giftige. 

.. 
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Ved Destillation af Zink afsæUer der sig 
i Apparaterne saakaldt Zinkstøv, som er en 
Blanding af pulverformig ,?:ink og Zinkilte; 
det bruges som Malerfarve, navnlig til Be
skyttelse af Jern, og som et kraftigt Afilt-
ningsmiddel. 

I aar Zinkspaaner eller Zinkstøv bringes mtl 
i en Kogegas- eller SpirHusflamme, brænder 
det med en grøn Flamme og forener sig der
ved med Luftens Ilt til hvidt Zi n k  i 1 t e, ZnO.; 
dette opstaar ogsaa, naar Zinkdamp brænder. 
I Handelen kaldes det Zi n k  h v i d t  og bru
ges som Malerfarve. Blander man Zinkstøv 
med Svovlblom·ster, (Svovlblomme) o'g antæn
der Blandingen, forener det sig under prægtig 
Lys udvikling til S v o v  1 zi n k, som ligeledes 
er hvidt. 

Ligesom Tin danner Zink ved Behandling 
med Syrer, forskellige Stoffer og Kemikalier, 
som vi dog ikke skal komme ind paa her. 
Kun skal nævnes, at hvis man opløser Zink i 
Saltsyre og inddamper Opløsningen, faar man 
K 1 o r zi n k, som er stærkt vandsugende, og 
hvis koncentrerede Opløsning virker ætsende. 
Det bruges til Imprægnerjng af Træsveller 
og Rensning af Olie. - Flere· Zinkmalme inde
holder foruden Zink andre og slæ1dnere Me
taller. åeriblandt K ad m i  lim. Delte Metal 
vinde� som Biproduf<t i Zinkvæ1.:irnrne og fig
ner i høj Grad Zink, men smelter lettere encl 
dette; det er omtrent 8½ Gange saa væglfyldig 
som Vand. Kadmium bn1ges i Legering med 
andre Metaller. Enkelte af disse Legeringer 
er meget letsmeltelige, f. Eks. vV o o d  s M etal 
(Tin, Bly, Vismut og Kadmium), der smelter 
ved ca. 68°. 

Foruden, som næn1t, til "Galvanisering" af 
forsk.ellige Genstamle, som er udsat for Luf
tens Paavirlming, anvendes Zink, skønt det 
er adskilligt dyrere end Jern, men leUere at 
forarbejde, til forskellige Industrigenst�nd�, 
Bygningsforsiringer m. m., og egner sig til 
sidstnævnte Brug og andre Genstande, der : skal opstilles i det Fri, bedre end Jern, da 
det som sagt kun overfladisk angribes af Vejr
liget. Samme Aarsag giver det en Hovedan-n 
vendelse til Tagrender, Tagdækninger, Bade
kar, Klosetspande m. 'In. 

Lovbefalet Eksamen. 

Nordisk Lokomotivmandsforbund har gen
tagne Gange paa Kongresser vedtaget at søge 
gennemført en lovbefalet Prøve for Lokomo
tivpersonalet, (i: Lighed med hva4... der kræ
ves af Sømaskinisterne. Sagens r•ning har 
imidlertid, navnlig under Krigen, haft en trang 
Vej. Saaledes har Statsbanerne j Stedet for 
at skærpe tværtimod haft Tendens til at slaa 

, af paa Fordringerne. Det synes dog ellers 
rimeligt, at der netop nu, under de vanskelige 
Forhold hvorunder vi arbejder, maatte være 

' 

Grund til at kræve poget bedre Foruddan-
1 nelse af Ansøgerne. Det forekommer os, at 

jo mindre indviklet en Ting er, jo nemmere 
den gaar, jo lettere Arbejdet er at udføre, 
jo mindre er der Grund til at kræve af Ud
øverne i Retning af Uddannelse. Omvendt 

! maa der kræves mere, jo vanskeligere og mere
indviklet et Arbejde er at udføre.

Staar nu Arbejdets Udførelse, som Tilfældet 
er med Lokomotivtjenesten, i en meget intim 
Forbindelse med Sikkerhedstjenesten, saa-

. ledes at et Fejlgreb kan medføre Tab af Men
neskeliv eller Tab af større Værdier af Gods 
og Materiel, saa skulde ,man tro, at der til 
dette Arbejdes Udøvere, netop under saadanne 
Forhold maatte stilles større Krav til Ud-

' 

dannelsen. At Lokomotivtjenesten i de senere 
Aar er blevet vanskeligere, og kræver betyde

: lig mere i Retning af Dygtighed _ og Paapas
: selighed end forhen, ved vi alle. Tidligere 
I var Maskinerne altid i god Stand,' man havde 
1 godt Brændsel, og al�id, i længere Perioder, 

den samme Maskine, som man efterhaanden 
lærte at kende, og som man blev fortrolig 
med. Man kunde dengang ogsaa nogenlunde 

, rette sig efter Kørepl_anen. .I det hele var 
Forholdene bedre og lettere end nu; men trods 
det har man ikke fra Ledelsens Side skærpet 
Fordringerne,. tværtimod. Man har hævdet

i 

at det er vanskeligt at faa Folk. Maaske dette 
er rigtigt, men hvad er saa Aars�gen til �e?ne 
Vanskelighed, til at Tilgangen ,hl en Shllmg_, 
som dog er nogenlunde anset, lider af Man
ael paa Ansøgere. Ja, herom kan man van-e 

1· skelig blive uenige. Aarsagen maa enten 1gge 
i at Lønnen er for lille, eller i a't Tjeneste-

1 tiden er for lang i Forhold til andr-e Virksom-



heder eller i begge Dele. Der ligger ganske 
vist et færdigt Forslag til Regulering af Lo
komotivpersonalets Tjenestetid. Administra
tionen og Personalet er enige, der mangler 
kun, at Ministeren skal blive færdig til at 
gennemføre denne Ordning, som han selv op
rindelig har ønsket. 

Hvad Lønnen angaar, saa ved vi jo alle, 
at vore Lønninger, s-elv før Krigen, ikke var 
særlig lokkende. - Man kan vel saaledes gaa 
ud fra, at det baade er Arbejdstidens Længde; 
men navnlig den lille Løn, som er Skyld i, 
at Ansøgningerne udebliver, og saa-vælger de 
danske Statsbaner at slaa af paa Fordrin
gerne. Man er fra Ledelsens Side paa del 
rene med, at dersom Fordringerne skærpes, 
saa vil Lønningerne gaa højere op. Det er 
vel det, man vil forhindre. 

I Norge ses der noget anderledes paa denne 
Sag, hvis man da kan dømme efter en An
nonce i "Norsk Lokomotivtidende". Der 
læses: 

"Fyrbøteraspirantposter ved Statsbanerne i 
Kristianiadistriktet skal besættes (fremtidige 
Lokomotivmænd). Ansøkerne maa være i al
deren fra 18-'23 aar, maa ha godt helbred 
og normalt syn, hørsel og Farvesans. De 
maa derhos ha arbejdet i mekanisk værksted 
eller lignende bedrift i ca. 2 aar, og maa 
enten ha gennemgaaet lavere teknisk skole 
eller ha været en elev av saadan saa længe, 
at de ikke har over to aar igen til iEksamen. 

Vi er paa det rene med, at disse Krav ikke 
paa langt nær kan staa Maal med Kravet, 
som er stillet af "Nordisk Lokomotivman.ds
.forbnnd", men der kræves dog, at Aspiran
ten forinden Antagelsen skal have et vist Mi
nimum af Kendskab til Maskinen baade teore
tisk og praktisk. Det er ikke store Krav, den 
norske Statsbaneledelse stiller, men man gaar 
dog ikke nedad. 

Imidlertid har Hovedbestyrelsen stadig et 
vaagent Øje med Løsningen, og vi maa haabe_, 
at det skal lykkes vor Organisation ogsaa at 
bringe dette for den Rejsende saavel som for 
Statsbanernes Drift saa overmaade vigtige 
Spørgsmaal til en heldig Løsning. 

�eføg Clfti'� i)in .a�efing6 @-ø�er 
n<i-Clr 'i)u Ø<i.r fri. 
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-Maskinernes Renholdelse.

Om dette Emne kan der ikke siges ret me
get godt. Maskinernes Renholdelse burde 
egentlig hedde "Renovation", saa uappetitlig 
er de at gaa i. Gang med. 

En Gang var det anderledes. Da blev vore 
Maskiner holdt rene.· Det var den Gang en 
hel Fryd at se en Maskine køre ud efter Ud
vaskning, at se, hvorledes alt var taget med. 
Alt var skinnende blankt og rent. Den la
kerede Kedelisolation var uden en eneste Plet. 
Den røde Stafering stod skarp og tydelig, 
Kobberrørene var blanke som Guld. Stænger 
og Gangtøj var klart og rent som Sølv; ja 
selv Kanten af Hjulbandagen var renpudset. 
Hvem kan nu længere erindre den muntre 
Lyd af Pincestængernes Slag skiftevis mod 
Skinne og Hjul, medens Maskinen med smaa, 
næsten velvillige Hop rokkedes frem til "Pinc
ning". Det var so� om den i al sin straalende 
Glans skammede sig over at vise den endnu 
upudsede Del af Hjulbandagen. Men snart 
var ogsaa denne sidste Rest af Snavs fjernet, 
og Maskinen stod nu som et smukt Vidnes
byrd om Depotarbejderens Dagsgerning, han 
kund� forlade Maskinen med Følelsen af at 
have gjort et godt Stykk� Arbejde. Maskinen, 
og hvad i:nere var dens Personale, kørte nu 
med en vis Stolthed og med en Følelse af 
Velvære, Maskinen for Toget. Man behøvede 
ikke at skainme sig, naar en Fremmed be
tragtede Vidunderet. Nej, min Ven, se Du 
bare væk, det er en af Statsbanernes Ma
skiner; der er Forskel paa den og saa den 
Entreprenørmaskine, som Du maaske hai· set 
et eller andet Sted. 

Vi kan huske, hvorledes vore norske og 
svenske Kolleger en Kongresdag paa Øster
bro Station beundrede en Maskine, som havde 
ført Toget med Kongresdeltagerne fra Skods
borg til Kjøbenhavn. Man saa den rigtig efter, 
og saavel Rengøring som Vedligeholdelse stod 
sin Prøve. Enhver af os ved, at nu vilde 
de sainme sagkyndige fremmede skynde sig 
forbi. Nu er alt forandret. 

Mange vil maaske mene, at nu er Forhol
dene forandrede, man kan vanskelig skaffe 
Materialer, man kan vai1skelig skaffe den for
nødne Arbejdskraft, og maaske har man Ret; 

-----
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men saa vanskelige, at de kan forsvare den 
nuv,rencle Tilstand, tror jeg man med Sindsro 
kan protestere imod; i hvert Fald kan vi ro
lig paaslaa, at der intet vindes ved en daar
lig Vedligeholdelse og en aldeles mangelfuld 
Rengøring. Der er maaske Vanskeligheder, 
ja, det ved vi, der er, men er der noget1, 
som tror, at de er saa store, at de berettiget" 
den nuværende Tingenes Tilstand. Vi tror 
det ikke. 

Der er maaske nogen Forskel paa· 
.
. de for

skellige Depoter, vi tror det g�rne, men over
alt føres der Klager. 

I Maskinlæren Anden Udgave Side 354, 3. 
Stykke, læses: 

,:Udvaskningen er ikke et Arbejde, der skal 
udføres, blot fordi det er en Ordre, men fordi 
det er en Nødvendighed." 

Dersom samme Ord gælder for Bestemmel
serne om Maskinernes Rengøring, saa forstaar 
vi ikke, at man i den Grad ser gennem Fing
rene me<l Overholdelsen, som Tilfældet saa 
maa være. 

Vi er alle enige om, at Udvaskning er en 
absolut Nødvendighed, ,,uden Udvaskning in
gen Kørsel, kan det hedde; men vi er lige 
saa enige i, at ogsaa Rengøring af Maski
nen er en Nødvendighed, saa nødvendig, at 
det herom passende kan hedde "uden Ren
gøring ingen s i k k e r  Kørsel." 

Thi uden Rengøring forringes Betydningen 
af Eflersynet i en altfor høj Grad. 

Der staar ogsaa i samme Maskinlære Side 
349: 

"Eftersyn og Udvaskning kan ikke foretages 
for omhyggeligt, thi en forholdsvis lille Fejl, 
der oplages og rettes paa en Station, kan 
maaske forebygge et større Uheld unc:lcr Kør
selen o. s. v." 

Ja, Gud bedre det for Eftersyn under Rej
sen. Man møder i Remisen og vidste før man 
gik hjemme fra ofte ikke, hvad for en Ma
skine, man skal have, om det er en D., K. 
A. eller maaske en Es., eller en anden Stør
relse ved man ikke, Tilstanden i Førerhuset
- som vi skal komme tilbage til i en senere
Artikel ....,... er en saadan, at cf en kne.ver al 
Opmærksomhed. - Et hastigt Eflersyn af 
i\L.tsKrnens uuvendige Dele, er all, hvad man 
opnaar. Hvad er nu Eftersynet værd af en 

18 

Hjulbandage, hvis Kant ikke er renpudset; 
men tværtimod oversmurt med et Lag Ma
ling, findes der en eneste, som gennem dette 
kan opdage en begyndende Revne? Hvem kan 
se, om en Fjeder med Ophængning er i Or
den, naar- baade Strop og Fjederplader er 
skjult i et Aargammelt Lag Fedt? Hvem kan 
se om Axelkassegafler er fastspændt, naar 
Mølrikkene skjules under størknet Olie og 
anden Urenlighed, ofte saa tyk, at et Slag 
af en Hammer lyder, som naar man slaar 
paa en Uldsæk med en Stok, det siger Svup, 
men hvad Svuppet betyder, ved ingen. 

Er det Overdrivelse? Maaske er Forhol
dene ikke overalt og ikke til alle Tider lige 
slemme, men vi tør dog paastaa, at der lø
ber mange Maskiner omkring i den her be
skrevne Tilstand. 

Vi vil ganske se bort fra en saadan Ube
tydelighed, som at Løbestængerne paa Fører
hus og paa Kedelen i en enkelt Kreds er ma
lede. Ingeniørassistenten fandt, at de saaledes 
var nemmere at pudse, pg saa smurtes de. 

N aa, det kan jo agsaa være lige fedt, enten 
Stængerne er røde af Rust eller af Maling, 
naar Fedtet i begge Tilfælde sidder yderst; 
men propert er det ikke. 

Jernbaneorganisatione�nes 
Fællesudvalg. 

Fællesudvalget afholdt Møde den 5. Januar 
med følgende Dagsorden. I. Beretning om 
Virksomheden. II. Forslag til Forretningsor
denen. III. Valg af Formand, Næstformand., 
Regnskabsfører og Sekretær. IIII. Eventuelt. 
SamUige Medlemmer var til Stede med Und
tagelse af Lokomotivfører, M. Mortensen, der 
var forhindret paa Grund af Sygdom, hvor
for Lokomotivfører C. A. Lillelund var mødt 
i Stedet. 

Den fung. Formand Rich. Lillie aflagde Be
retning og meddelte bl. a., at Ministeriet f. off. 
Arbejder under 24. Oktober f. A. havde af
slaaet Andragende om N atpenge til Søfarts
personalet. 

Jernbaneforeningen havde under 10. No
vember meddelt at Togfører P. D. Pedersen 



var valgt til at indtræde i Fællesudvalget i 
Stedet for Overassistent Okkels. - Ved Skri
velse fra J. F. anmodedes Fællesudvalget om 
vecl.blivende at arbejde for Sagen ang. Nat
penge til Søfartspersonalet, hvilket af For
retningsudvalget toges til' Efterretning. 

Forretningsudvalget havde fundet Anled
ning til at søge Tjenestemændenes Dag- og 
Timepenge under Udkommando forhøjede, 
og der var i den Anledning under 9. Decem
ber f. A. tilsendt Generaldirektoratet en Skri
velse, i hvilken Dag- og Timepengene søges 
forhøjede for al Udkommando, der medfører 
længere Fraværelse fra Hjemstedsstationen 
end 8 [Timer.·- Forretningsføreren for D. J. F. 
havde udarbejdet Udkast til en Forretnings
orden for 'Fællesudvalget, som drøftedes, og 
det vedtoges at viderebehandle Sagen paa næ-
ste Møde. '· 

Til Formand valgtes Forretningsfører Ch. 
Petersen, til Næstformand Rich. Lillie, til 
Regnskabsf ører M. Kirketerp og til Sekretær 
P. D. Pedersen.

Under Eventuelt behandledes Sager fra Sø
fartsafdelingen, fra Lokomotivpersonalet og 
det ikke endnu for 1916 fuldt udbetalte Gra
tialebeløb. 

Finanslovsbetænkring 
1917-18. 

Den 10._ Januar afgav Folketingets Finansudvalg Be
tænkning over Forslag til Finansloven for 1917-18.

Det er ikke mange, og heller ikke særliig omfat
tende Ændringsforslag, der her til 2. Behandling frem
sættes. 

I Lighed med tidligere Aar har der været afholdt 
en Del Samraad med \\'linistrene om forskellige vig
tige Sager. 

Af de for Statsbanernes _Forhold berørende Æn
dringsforslag og. Samraad skal vi anføre: 

Ansættelse alf 3 T9g1ørere og 8 Togbetjente, foran
lediget ved nødvendig Indlæggelse af ny Tog. 

For at komme bort . fra qeq nuværende Ordning 
af Brokarletjenesten ved Fær-gelejerne, hvor Stations
personalet hidtil har været anvendt, ønskes Antallet 
af Bromænd forø-get med! 4 til Masnedø, 4 til .Ore-
hoved og 2 til Ftjhavqen. . . 

Posten som Overassistent af 1. Grad med Tjeneste 
som Tilsynsførende ved Vogn.fordelingen har ;ved Be
sættelsen for den paagældencje medført en Indtægts
f .orringelse aJ 540 Kr. Ministeren anmoder om Til-
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ladelse til at maatte hæve Beløbet af Lønningen med 
de 540 Kr. 

Ved Statens Overtagelse af Vejle-Give-Banen over
gik Give Station til Statsbanerne som Holdeplads, 
ligesom den hidtidige Stationsforstander indtraadte 
i Statsbanernes Tjeneste som Stationsmester. Da Hol
depladsens Indtægter nu er saa store, at di$se over
stiger adskillige Stationers, har man fundet det rime
ligt, at Holdepladsen oprykkes til Station saaledes. 
at dens Bestyrer overgaar til Stillingen som Sta
tionsforstander. 

Det foreslaas, at den bygningskyndige Overbane
mester I i København erholder Godtgørelse i Lighed 
med Overbanernesterne ved de købh. Stationer; hertil 
ydes pOO Kr. 

Der ønskes en bevægelig elektrisk Kran til Køben
havns Godsbanegaard, hertil medgaar ca. 34,500 Kr. 

Til cl.en ny Godsstation paa Nørrebro ønskes yder
ligere en Bevilling paa 58,000 Kr. til et nyt Læsse
spor. - , \ 

Af, Samraad har der været forhandlet om Anlæg 
af en ny Bane fra Vigerslev til Køge, om Opførel�e 
af Tje�esteboliger paa forskellige Stationer og Holde
pladser, hvor det er vanskeligt at skaffe private Bo
liger, om forskellige Licitationstilbud paa Uniformer 
og Benklæder og om Tjenestetiden for Maskinperso
nalet 

Dette sidste Spørgsmø.al, som særli-g interesserer 
os, vil efter hvad vi har bragt i Er•faring, blive Gen
stand for Omtale ved Finansløvens 2. Behandling, idet 
den skandaløse Behandling, Generaldirektoratet har 
givet denne Sag, vil blive omtalt i Folketinget. 

Finansudvalget har endelig udbedt sig forskellige 
Oplysninger, - saaledes foreligger fra Jernbaneraadet 
•nogle interessante Skn'velser angaaende dette Haads
Syn paa Statsbanernes nye Organisationsform.

Endelig Oplysninger om Arbejdet ved Lægning af
Stenballast, {let fremgaar heraf, at ca. 24 pCt. af
Hovedbanernes Hovedspor for Tiden er forsynet med
Stenballast.

Finansudvalget har til almindelig Overraskelse fore
slaaet, at . den ved 1. Behandling ønskede Bevilling 
paa 200,000 Kr. til en Jernbaneskole udgaar. 

At de overordentlige høje Byggepriser har været 
en medvirkende Aarsag til denne beklagelige Beslut
ning, anser vi for givet, men forhaabentlig opn;:ias 
der all,i,gevel en Ordning til 3. Behandling, saaledes 
at de ønskede 200,000 Kr. stilles til Haadighed, naar 
mere normale ·Byggetilstande indtræder. 

2. Behandling af Finansloven vil sandsynligvis be
-gynde omkring d. 16. Januar, 

.. 
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Detailpriser paa Landet 
Oktober 1916. 

Paa Grundlag af det for Oktober indsamlede. Ma
terj.ale � der beregnet Gennemsnitspriser for Land
distrikterne i Oktober 1916. 

Som Hovedresultat af Undersø,gelsen kan fasts.laa'.s, 
at tlen Prisstigning, som gennem de statistiske Under
søgelser er konstateret i Hovedstaden og Provins.
byerne i samme Omfang :agsaa har fµndet Sted i Land
distrikterne. Paa de. fleste af de vigtigste Forbrugs
varer er Prisen højere i Oktober 1916 end i April 
samme Aar. 

Den procentvise Prisstigning i Landdistrikterne hen
hoidsvis fra April 1916-Oktober 1916 og fra Februar 
1914-Oktober 1916 fr_emgaar af nedenstaaende Pro
centtal. Prisstigningen i, det sidste Tidsæ-i1m falder 
paa (let nærmeste sammen med den · egentlige Krigs
Prisstigning, ,:la der ikke kan antages at være fore
gaaet nogen syn,derlig Forandring i Prisniveauet fra 
Februar 'til August 1914. 

Den største Prisstigning fra 1914 vis;er Kartoffel
mel, der nu er 225 pCt. dyrere; for de øvrige Mel- og 
Grynsorter varierer Prisstigningen fra ca. 50-150 pCt. 
Rugbrødsprisen er steget med ca. 60 pCt: og Sigte- pg 
Franskbrød er ca. 80 pC t. dyrere. 

For Svedsker og Rosiner er Prisstigningen ca. 150 
pCt., for_ Smør 65 pCt., for Margarine og Plante
fedt ca. 40 pCt. Ost og Æg viser en Prisstigning paa 
113 pCt., Sødmælk 33 pCt. og Skummetmælk og Kærne
mælk 66 pCt. 

Trods Nedgangen i Kødpriserne ved den nye Kød
ordning er Okse- og Kalvekød dog ca. 100 pCt. tlyrere 
nu end før Krigen. Sild, Torsk og Rødspætter er gaaet 
ned i Pris ved Fiskeordningen, men Maximalprisenne' 
lig.ger som Hellied væsentligt ·over Priserne i Februar 
1914. ' 

Af andre Varer med stærk Prisstigning kan nævnes 
Klipfisk ,(157 pCt.), Kartofler (75 pCt.), Soda (157 pCt.) 
og Kul og Koks (henholdsvis 187 og 143 pCt.). 

En Betragtning af Priserne paa de forskellige Varer 
viser, at der ikke som Helhed er synderlig Prisfor
skel i Hovedstaden Provinsbyerne og Landdistrik
rtefne. Hovedreglen' er, at Priserne er lidt iavere 
i Landdistrikterne men muligvis kan dette for visse 
Varers Vedkomm�nde skyldes en Forskel i Kvalitet, 
og cler er enkelte Varer, som synes at være �yrere 
paa Landet end i Byerne. Af de egentlige Landbrug�
produkter er der kun for Mælk en væsentlig Forskel 
paa Prisen i By og paa Land. 

Med Hensyn til den økonomiske Betydning af Pris
forskellen mellem By og Land henvises til Artiklen 
om dette Spørgsmaal i nærværende Nr. af Bladet. 

Prisforholdet for Fødevarer 
i Byerne og paa Landet. 

. Det. statistiske Departement har gennem sine De
tailprisundersøgelser siden August 1914 skaffet Op
lysning bm de forskellige Varers Prisbevægelse i Krigs
perioden; disse Undersøgelser har særskilt omfattet 
Hovedstaden, Provinsbyerne og Landdistrikterne. Her
igennem er man for d e e n k e 1 t e V a r e r s V e d
k o m  m en d e  i Stand til at maale Forskellen. mel
lem Byernes og Landdistrikternes Priser, baade ab
solut set paa et bestemt Tidspunkt og med Hen
syn til eventuel Forskel i Prisbevæ,gelsen. 

Hvor værdifuld end dette er, giver disse Oplys
ninger tlog ikke fuld Besked om Forskellen i Hus
holdningsudgifterne i de forskellige Dele alf .Landet. 
For at maale en Prisforskels Betydning i denne Hen
seende maa man vide, i hvilket Omfang vedkommende 
Vare indgaar i Husholdningens Forbrug. Oplysnin
ger herom findes i Departementets Undersøgelser over 
Husholdningsregnskaber fra 1909, men da Forbruget 
har forandret sig stærkt under Krigen, er blevet "om
lagt" paa Grund af den forskellige Prisstigning paa 
de enkelte Varer, kan Forbrugsstatislikken fra 190!J 
ikke give en paalidelig Basis for en Undersøgelse 
af Forskellen i Husholdningsudgifterne i Landets for
skellige Dele paa nærværende Tidspunkt. 

En nyere Forbrugsstatistik, fremstillet paa Grund
lag af Husholdningsregnskaber, omfattende Hovedstad 
og Provinsbyer, men ikke Landdistrikterne, og man 
er saaledes ikke i Besiddelse af et fuldt tilstrække
ligt Grundfag til Bedømmelse af den nuværende For
skel i Husholdningsudgifterne i By og paa Land. 

En Sammenligning af en vis Værdi kan dog naas 
ved at antage et e n  s·a r t e  t Forbrug i de tre Dele 
af Landet og maall? Rrisforskellen herpaa. Denne 
Metode er anvendt i neden_staaende Beregning af Hus-. 
holdningsudgifterne, idet man har lagt en Provins
byfamilies Forbrug til Grund for Udgi'ftsberegningen. 
Beregningerne omfatter en Uges Forbrug af de al
mindeligste Varer i Husholdningen, som man har til
strækfi:elig paalidehge Prisopgivelser for, og Udgif
ten er beregnet efter Priserne i Oktober 1916. 

Ugentlig Udgift pr. Familie i Oktober 1916. 
Hoved- Provins- Land-
staden byerne distr. 

Øre Øre Øre 

Rugbrød . 158 158 151 
Franskbrød 46 46 43 
Sigtebrød 76 74 74 
Oksekød , . 47 45 46 
Kalvekød 26 25 24 
Flæsk 73 73 73 
Lever 10 10 10 
Paalæg 64 64 59 
Smør 13 12 12 
Vegetabllmarganne 300 289 288 

I Fedt 42 42 34 
Ost � 37 37 



Æg ... 
Skummet Mælk 
Sød Mælk 
Kartofler 
Sukker 
Kaffe 
Te 
Flormel 
Risengryn 
Andre Gryn 
Hvidt Øl 
Forskellige Kolonialvarer 

Tilsammeh 
Forholdstal , . 

22 
41 

. 129 

80 
. 125 

97 
8 

97 
12 
19 
32 
84 

1646 

100 

21 _,,. 21 

21 15 

97 74 
72 55 

122 119 

99 95 
8 8 

97 100 

11 10 
17 16 
32 29 
78 84 

1553 1479 
94,4 89,9 

Det viser sig, at en Provinsbyfamilies gennemsnit
lige ugentlige Forbrug af de i Undersøgelsen medtagne 
Varer efter Hovedstadens Prisnivieau koster 1646 Øre, 
efter Provinsbyernes Priser 1553 Øre o,g efter Priserne 
i Landdistrikterne 1472 Øre. Sætter man Hovedsta
dens Tal = 100, faas føl,gende Forholdstal: 

Hovedstaden . . . . . . 100

Provinsbyerne . . . . . 94 
Landdistrikterne . . . 90 

Herefter skulde altsaa Udgifterne for en Provinsby
familie være 6 pCt. lavere og for en Familie paa 
Landet 10 pCt. Javere end tilsvarende Udgifter i Hoved
staden. Denne Forskel er en Del mindre end efter 
tidligere Undersøgelser af lignende Art, og dette svarer 
ogsaa til det Resultat, som Prisstatisfikken iøvrigf 
har givet, at Krigen har udjævnet en Del af den 
tidligere Prisforskel mellem Hovedstad, Provinsbyer 
og Landdistrikter, idet Priserne er steget stærkere de 
to sidstnævnte Steder end i Hovedstaden. - Af Ta
bellens Tal for de enkelte Varer vil det ses, at en 
ikke ringe Del af Forskellen i Udgift skyldes For
skellen i Mælkeprisen. Det samme Mælkeforbrug ko
ster i Hovedstaden 170 Øre, i Provinsbyerne 118 Øre 
og i Landdistrikterne 89 Øre. 

Den her foretagne Undersøgelse omfatter kun en 
Del af en Families Udgifter, saaledes ikke Udgifter til 
Brændsel, Klæder Husleje Skatter osv., og man kan 
derfor ikke af d� her m�ddelte Tal uddrage noget 
almindeligt Resultat med Hensyn til Forskellen mellem 
samtlige Udgifter for en Familie i Hovedstaden, Pro
vinsbyerne og Landdistrikterne. 

50 �Aars Jubilæum, 
.... 

Lokomotivmester J. Hansen, Kjøbenhavn H. fejrede 
�- Januar 50 Aarsdagen for sin Ansættelse ved Ba
nerne. 

Personalet ved Depotet mindedes denne ved Ba
nerne ret sjældne Begivenhed ved at sende en De 
putation hjem til Lokomotivmesteren, bestaaende af 
en �okomotivfører, en Lokomotivifyrb. og en Depot
arbeJder, der overrakte Jubilaren en Sølvfruglskaal
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og en pragtfuld Blomsterbuket. Deputationen ud
·talte overfor Lokomotivmesteren Personalets bedste
Ønsker i Anledning af Dagen, og Jubilaren var syn
lig bevæget, da han takkede for den smukke Gave_,
og var særli,g glad for, at den var et Udslag af
Sympati fra hele Personalet ved Depotet. Lokomo
tivmester Hansen er jo kendt af en meget stor Del
af de danske Statsbaners Lokomotivpersonale og har
altid forstaaet at vinde Personalets Agtelse, hvor.for
han ogsaa i Dagens Løb modtog talri,ge Beviser paa
hvor afholdt han i Aarenes Løb havde gjort sig.·

Juletræsfest 

Skanderborg Afdelinger afholdt sin aarlige Juletræs
iest Torsdag den 4. Januar. Børnene, 51 ialt, dansede 
omkring Juletræet fra Kl. 7 til 11, hvorefter de 
voksne. tog fat og svang sig i Dansen til Kl. 6 Fm. 
For den fremskaffede Afløsning bringes herved vore 
overordnede vor bedste Tak 

c. 

Til Medlemmerne! 

Den 20. December 1916 udsendtes følgende Skrivelse 
til d'Hrr. Afdelingsformænd: 

,,Paa Forretningsudvalgsmødet 16. ds. forelaa Skri
velse fra det af Jernbaneorganisationernes Fælles
udvalg nedsatte Retsudvalg, der skal indsamle nød
vendigt Materiale til Belysning af de uheldige Rets
forhold, Jernbanepersonalet lever under. 

Skrivelsen gaar ud paa at meddele Retsudvalget 
faldne Domme blandt Lokomotivpersonalet, som de 
paagældende anser for velegnet til at blive gjort 
til Genstand for Udvalgets Behandling. 

Man skal dog samtidi-g henlede Opmærksomheden 
paa, at Domme over Personalet, hvortil Spiritus har 
en medvirkende Aarsag, ikke vil blive behandlet. 

Da det er Dansk Lokomotivmands Forening, der 
er Aarsag til Udvalgets Nedsættelse, ska1 man bede 
den ærede .Afdelingsformand om at foranstalte en 
,grundig Undersøgelse og s n a r  e s  t b e s  V'a r e  denne 
Skrivelse, ledsa,get af de nødvendige Bilag." 

Besvarelser af denne Skrivelse indløber ret spar
somt, og man &kal i den Anledning henlede Med
lemmernes Opmærksomhed paa denne Sag og sam
tidig anmode de Medlemmer, som mener at være i 
Besiddelse af Materiale af ovennævnte Art, om pr.
omg. at tilstille K r  e d  s f o r m a n  d e n  dette. 

. .. . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 
. . . . . . .. 
. . . . . . . . ... .. . 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
0 o o I O • 0 o • 0 0 0 0 . .. . ... · .. . . 

. . . 

- .. 



Til Afdelingsbestyrelserne. 
For at opnaa den bi}Ji,gst mulige Pris paa Forenin

gens Forbrug af Papir, Konvolutter osv. har man 
centraliseret Indkøbene heraf og i den Anledning ind
købt et større Parti. Man skal derfor henstille til 
de ærede Afdelingsbestyrelser at gøre deres lndkob 
gennem Foreningen, hvorfor Bestilling herpaa bedes 
sendt til Lokomotivfyrb. A l f. 0 l s e n, ,,S i e s � a·', 
S o 1 v e j, H e 1 s i n .g ø r. 

Bestillinger vil altid blive ekspederet hurtigst muli0t. 

Tak fra Jubilaren. 
Maa jeg herved bede alle, der saa smukt bidrog 

sit til at ,glæde mig paa min 25-aarige Jubilæumsdag, 
modtage min oprigtige og hjerteligste Tak. En sær
li•g Tak til mine Kolleger paa Østerbro for den 
praktiske Gave. I lige Maacle en særlig Tak til 
d'Hrr. Lokomotivfyrbødere paa Østerbro for den 
smukt udførte Adresse, hvis Indhold jeg ald1ig skal 
glemme. 

Hjertelig Tak. Johannes Christensen.

Tak. 
Generaldirektoratet for Statsbanerne samt Dansk Lo

comotivmandsforening, Aarhus Afdelingen, bedes her
igennem modtage en Tak for den smukke Maade, 
40 Aars Dagen ved Hansted el· bleven mindet. 

A. Birnbaum,
Maskinmester, 

D. F. D, 

F. Birnbaum,
Lokomotivfører, 

D.S. B. 

S. Birnbaum,
Overtoldrorsbetjent. 

Bladets Ekspedition.
Alle Henvendelser angaaende Bladets Ekspedition, 

saasom Meddelelse om Flytning, Klager over mangel
fuld Besørgelse o. lign. bedes indtil videre tilstillet 
Lokomotivfyrb. A l f. 0 l s e n, ,,si e s t a", S o lv e j, 
H e l s i n g ø r, der foreløbig varetager alle Forrelnin
øer vedrørende Bladets Ekspedition. 
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Elektrisk Svejsning af Metalt"aad. 

Som bekendt er det vanskeligt at svejse Kobber
og Aluminiumstraad, fordi den iltes, og en effektiv 
Kontakt derved forhindres. Ved Forsøg med elek
triske I(ondensalorer har fogeniøreme Skinner og 
Club nu iagttaget, at Kobber- og Aluminiumstraade 
af sig selv sammensvejsede ved KondenlsatorC'nS 
Aluminiumsplader, naar en Gnist slog over imel
lem disse, og at denne Svejsning blev særlig stærk, 
naar Berøringen fremkaldtes ved Slag. I Anled
ning af denne Iagttagelse konslruerecle man et 
elektrisk Svejsningsapparat, hvori Traadene, som skal 
svejses sammen, gribes af Tænger, opvarmes meget 
hurtigt og dernæst bringes i Berøring med hverandre; 
Svejsningen foregaar da øjeblikkelig. Ved yderligere 
Forsøg fastslog man, at der til Svejsning af to 1 
mm Aluminiumstraade ved 210 Volts Spænding for
brugtes en Strøm af 500 Amperer paa 0,0012 Sek. 
Energiforbruget er saaledes ubetydeligt. 

Til Medlemsli8ten. 

Indmeldt i D. L. F. Fredericia Afd. 

Lokomotivfører C. Breum, fra 1. Jan. 1917� 
Dermed er alle Lokf. i Fa. Medlemmer af Org. 

� 
AALBORG OG A.BRØNDUM & SØNS 

AKVAvn:rER 

I
Til gensidig Fordel og Støtte anbefales d' Herrer 

Medlemmer udelukkende at anvende 

D. D. P. A.'s PETROLEUM
der er ubestridt den bedste der findes. 

Samtlige Nær!ngsmldler.;for 

◄ Sukkersyge ►

S A N A
ll Skindergade 28,

1 

11 I København _ , , 
Tlf. 5650. Forsendes overalt. 

I {t_t -�-
'"'

__________ ( ______ Tlf. Taga 1118 

Moderne Pelssæt 22 · Kr. 
Ulsters, Costumer, Kaaber• 
Blaa rundskaarne Nederdele 

fra Kr. 7,50. 
samt Drenge- & Pigetaj, 

PRØVELAGERET, 
NØRREBROOADE 187, I. 
Altid stort Lager af Rejse

prøver til ca. !Jalv Pris. 

I
Godt økonomisk Nyt! 

I 

Klir19ry Sæbespaaner. 
Den mest økonomisk og let 

teste Maade at bruge Hushold 
ningssæbe paa. Faas overalt

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

Udgaar 2 Gange maanedlig. Redaktion og Ekspedition: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. fif. Vester.,_2895 v.
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Ek d.. { for Kjøbenhavn: C. Hansen, Sommerstedgade 222, Telefon Vester 4011. Annonce- spe itioner: for Provinsen: L. Rasmu11sen, Hans Tausensgade 14, Odense. Telefon 2288. 
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