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Nogle Metallers og Legeringers 
Egenskaber og Anvendelse. 

Ved OTTO BENDIXEN. 

(fortsat.) 

Tinbronzes Fasthed er størst ved 17 0/o Tin, 
ca. 1,3 Gange saa stor som det rene Kobbers. 
Bliver dette Tinindhold overskredet, saa for
ringes atter Fastheden. Tinbronzens Haard
hed naar sin højeste Grad ved 20 o;o Tinind
hold, den er da det tredobbelte ar Kobberets 
Haardhed. Tinbronzens Sprødhed vokser 
med Fastheden og Haardheden, man gaar som 
Følge heraf ikke gerne ud over 30 O/o Tintil
sætning. Tinbronzes Smeltepunkt med 20 o;o

Tin ligger ved ca. 800 ° C. Tinnets stærkt 
farvende Egenskaber gør sig meget mærkbarl 
ved Tinbronze. Ved 10 0/o Tin har Bronzen 
en rødgul, ved 20 0/o Tin en hvidgul og ved 
30 0/o en hvid Farve paa den med Filen bear-
bejdede Flade. 

Tinbronzerne har, særligt ve højere Tin
indhold, en Tilbøjelighed til S jgring. Denne 
Tilbøjelighed bliver forminds et ved en Til
sætning af Zink. Men man faar ved Zink
tilsætning ogsaa en billigere Bronze, da Zink 
er betydeligt billigere end begge Hovedmetal
lerne. Denne Omstændighed er saa meget vig
tigere, som Zink indvirker mindre kraftigt paa 
Kobberets Egenskaber, særligt paa Legerin
gens Sprødhed, og man· kan derfor give en 
temmelig rigelig Zinktilsætning uden at for
øge Sprødheden overmaade. Desuden for
mindsker en· Zinktilsætning Bronzens Smelte-

temperatur og forøger dens Sløbeevne. Ogsaa 
til Frembringelsen af vaTm, guldlignende 
Farvetone er en Tilsætning af Zink godt eg
net. Udelukket er Anvendelsen af Zink, hvor 
en højst mulig Grad af aar hed og en mindst 
mulig Sprødhed er en Pe ingelse for Lege
ringens Brugbarhed. 

Bly forøger i hvert l· � d Sprødheden og 
Bronzens Tilbøjelighed il Sejgring. Ved 
Bronzer til hvis Fasthedsegenskaber, der bli
ver stillet store Krav, vilde derfor en Bly
tilsætning være uhensigtsmæssig, ellers for
øvrigt plejer man kun at tilsætte Bronzen 
lidt Bly, særligt føjer man da lidt til� naar 
de støbte Genstande skal bearbejdes med skæ
rende Værkløjer, saasom File, Gravstikker 
eller Drejestaal. Spaanerne fra Legeringen, 
der ved Blytilsætningen er bleven sprødere, 
springer lettere af Skærekanten, Værktøjerne 
beholder længere deres Skæreevne uden at 
maatte renses for fastsiddende Smaaspaaner. 
I mange af de fra Oldtiden stammende Tin
bronzer, finder man Bly i relativ rigelige 
Mængder; en Forklaring for denne rigelige 
Blytilsætning er vel at søge deri, at de Gamle 
ansaa Bly for en mindre værdifuld Afart af 
Tm. 

Med Hensyn til Anvendelsen af Tinbr n
zerne skal vi i det følgende først se, hv rtil 
den anvendes i Lokomotivbygningen, hvor 
den hyppigt er tilsat Zink, Bly eller Fosfor 
(Metal eller Maskinbronze), og hvorom der, 
som tidligere nævnt, er meddelt i "Hanomag 
Nachrichten''. --



Ved Bronze til Lokomotivbrug drejer det 
sig 'hovedsagelig om to Arter, af hvilke den 
ene finder Anvendelse til Armaturer, den an-
den til Lagermetal. Kun undtagelsesvis bliver, 
naVinlig ved tyske Baner, den samme Legering 
anvendt til begge de ovennævnte Øjemed. 

Sammenligner man de enkelte Jernbane-
direktioners Leve1:ingsbetingelser (ogsaa Di~ 
rektioner udenfor Tyskland), saa finder man 
med Hensyn til Legeringernes Sammensæt-
ning næsten ingen Overensstemmelse, dog 
n~mer Forskrifter for Legeringer til Arma-
turer sig tildels hvierandre, som det jo ogsaa 
er naturligt, da de tjener samme ·øjemed og 
gennemgaaende er udsat for temmelig ens 
Paavirkninger. (Damptryk for 12- 16 Atm.). 
Anderledes er dette for Legeringer, som an-
v;endes til bevægelige Dele, i Særdeleshed saa-
danne til Aksel- og Stanglagere. Her kommer 
under alle Omstændigheder de mest forskel-
ligartede Forhold i Betragtning. Legeringerne 
maa være forskellige alt efter det specielle 
Fladetryk, som man tillader, efter Hjulenes 
Omdrejningsantal og efter Driftsforholdene, 
d. v. s. Klima, Betjening osv. Selvfølgelig spil-
ler \0 gsaa Smørematerialet og Lagerets Kon-
struktion, i Særdeleshed Anordningen af 
Smørekanaler · osv., en stor Rolle. Medens 
mange Baner lrar fuldstændige Bronzelagere, 
har andre mere ,eller mindre brede Hvidmetal-
spejl, medens atter andre igen har hele Løbe-
fladen udstøbt med hvidt Metal. 

I øvrigt turde ved Siden af Sammensætnin-
gen frem for alt Legeringens Struktur (Byg-
ning) spille en Rolle. I en Artikel om de 
ved Lancashir,e og Yorkshire Banen anvendte 
Materialer bliv,er dt;}r i "Engineering" herom 
sagt: ,,Resultatet af et Lagermetal beror mere 
paa Strukturen end paa absolut Sammensæt-
ning; den naturlige Fordeling af en Mængde 
Tin-Antimon Krystaller i en glat Støbeform 
af :Tin eller Bly er af væsentlig Betydning. 
Legeringen maa løbe koldt uden nogen Riv-
ning paa Aksler eller Tappe, og Sliddet paa 
disse skal være reduceret til et Minimum." 

Bek,endt er det, at de fleste Metallegeringer 
kun viser sig som stivnede Opløsninger af 
forskellige Metaller, kun nogle faa, f. Eks. 65,5 
Cu 34,5 Zn = Cuz, Zn., danner kemiske For-
bindel,ser. Men Opløsningens Struktur bliver 
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meget paavirket af Arten af meltningen, 
Blandingen, Afkølingen osv. Særlig V ægl maa 
der naturligvis lægges paa Renheden af de 
til Legeringen anvendte Metaller. 

Med Hensyn hertil foreskriver f. Eks. de 
preussiske Statsbaner, at Tin ikke maa inde-
holde n,iere end 1 0/o Urenheder, af hvilke 
dog mindst 0,8 O/o maa være Bly, Kobber 
eller Antimon, Zink indtil 1,5 0/o Bly og 0,1 O/o 
andre U11enheder. Antimon højst 1 O/o, dog 
højst 0,1 O/o Arsen. For Kobber findes ingen 
Forskrifter. Den færdige Legering m~a ikke 
indeholde mere end 1 0/o Urenheder. 

I "Hanomag-Nachri'chten" findes en Sam-
menstilling af de Metalleringer, som af en 
stor Del J.ernbanedirektioner hele Jorden over 
anvendes ved Lokomotiverne. Vi skal dog 
ikke komme ind herpaa, men kun anføre, 
hvad de dansk,e Statsbaner i denne Sammen-
stilling foreskriver for Legeringer. 

Bronze til Lagere, Foringer osv. skal inde-
holde 78 O/o Kobber, 10 O/o Tin, 10 O/o Bly og 
2 O/o Fosforkobber. Bronze til Haner, Ven-
tiler, Smørekopper osv. indeholder 88 °/o Kob-
ber, 10 O/o' Tin og 2 O/o Fosforkobber. Fosfor-
kobberet skal være 5 O/o. De her anførte Tal 
anvendes paa Indsatsen. Den kemiske Analyse 
tillader 78-81 0/o Kobber, 9-11 010 Tin, mindst 
10 ,0/o: Bly og af fremmede Bestanddele højs t 
O 5 010. Dette er for den førstnævnte Bronzes , ' /' 

Vedkommende, for den sidste gælder det 
samme, dog er for den færtlige Støbning til-
ladt, Kobber 87- 93 010, Tin 9- 11 O/o og frem-
mede Stoffer 1 .o/o . 

Ved Fosforbronze eller Kobber spiller Ind-
holdet af Fosfor ingen væsent~ig Rolle. Til-
sætningen af Fosfor har kun til Hensig~ at 
reducere eventuelt tilstedeværende lltforbin-
delser eller forhindre deres Dannelse ved 
Smeltningen eller 'Støbningen. - Fremgangs-
maaden med Tilsætning af Fosfor er i enkelte 
Tilfælde anvendt siden 1854, men til alminde-
lig Benyttelse naaede det først ved Kiinzel 
siden 1869. Denne gav ogsaa den med Fos-
fortilsætning fremstillede Bronze Navnet Fos-
forbronze. Denne Betegnelse er ikke heldig 
valgt, thi den forleder Ukyndige til den An-
tagelse, at der· her foreligger en Legering med 
betydeligt Fosforindhold, medens i Virkelig-
heden ethvert Overskud af Fosfor saavidt mu-
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ligt skal undgaas da det skader Bronzens Fast
hed meget, 'altsaa vilde skade Legeringens 
Kvalitet kendeligt mere end Iltindholdet, hvis 
Tilstedeværelse det skal forebygge eller re
ducere. God<Fosforbronze skal ikke indeholde 
væsentlig over 0,1 . 0/o Fosfor. - Man har fun-

. det, at Bronzens Fasthed, Soliditet, ved den 
ringe Fosfortilsætning kan. bringes 30,.0/o ov1r
dens oprindelige Grad, uden ·at Sejgheden 
lider Tab, at med Fastheden ogsaa Haard
heden =-vokser, altsaa Modstandsevnen mod 
mekanisk Slid, at endvider·e Fosforbronze er 
mere modstandsdygtig overfor visse kemiske 

_ Indflydelser, og at sluttelig dens tyndt 
0

fly
dende Tilstand forøges, hvilket er af Betyd
ning for Støbningen. Derfor finder Fosfor
bronze i Nutiden en temmelig udstrakt Anven
delse, og fortrinsvis ved Støbningen af Ma
skindele, •endvidere til Skibsplader, Torpe
doer, Højovnsforme, altsaa Genstande, der og
saa er underkastet kemiske Indflydelser. -
Man vil heraf forstaa, at Fosforbronzen, som 
ovenfor nævnt, ogsaa finder Anvendelse i Lo
komotivindustrien. 

I Almindelighed er enhver Konstruktør af 
Dampmaskiner forbavset over, med hvilke 
ringe Tapmaal og Akselhalsdimensioner, hen
holdsvis med hvilke høje speci lle Fladetryk, 
Lokomotiverne vedvarende arbejder ...,,.uden ' 
Vanekelighed, endskønt disse Lagere er ud
satte for de ubehageligste og mest ødelæg
gende Vejrindflydelser som Varme, Kulde, 
Støv, Regn osv., og ofte Timer igennem ikke 
kan føles efter, medens Dampmaskine!2>.gere 
for det meste løber i et regelmæssigt opvar
met, støvfrit Maskinrum, og ·w enhver Tid 
kan undersøges af Maskinpasseren. Formo
dentlig spiller den stærke Luftkøling og den 
for det meste rigelige Smøring af Lokomotiv
lagerne her en afgørende Rolle. 

Efterfølgende Sammenstilling giver et Bil
lede af de under forskellige Driftsforhold osv. 
anvendte Fladetryk. I alle tre Tilfælde drej er 
det sig om mange Hundrede prøvede Udførel
ser, og netop helt igennem om to Cylinder 
Godstogslokomotiver med omtrent samme 
Hjuldiameter, altsaa omtrent samme Omdrej
ningsantal. 

Ved Sammenligningsberegningerne af specie. 
fike Fladetryk maa naturligvis omhyggeligt 

agtes paa, om de Vægte: som ikke hviier her-'
paa, er fraregnede, og om Lagerfladerne (Ak..: 
selhalsene) er regnet med -eller uden Afrurt-· 
ding. Meget nøj-e Beregnere trækker ogsaa 
Smørekanalerne i Lagerfladerne fra. 

Ved Sammenligning af Lagere •for forskel
lige Omdrejningstal maa naturligvis ikke alene 
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det specifike · Fladetr.yk · tages i Betragtning, 
men ogsaa det· opstaaende Friktionsarbejde, 
altsaa Produktet af specifikt Fladetryk og Pe
riferihastighed, Friktiorisværdien kan for 
samme klimatiske og Driftsforhold betragtes 
som ens, altsaa bortfalde vro Sammenlignings
beregninger. Men teoretisk vilde endnu ogsaa 
Friktionsarbejdets Forhold til det varmeaf
ledende Tværsnit være at tage i Betragtning. 
Dog gives der ikke her nogen megen væsent-

· lig Indflydelse, thi med Længden af Aksel
halsen forøges La·gerets - og med Forstørrel
sen af Akselhalsen Akslens varmeafledende 
Tværsnit. , ( . 

Da man hyppig gør Driv- og Kobbelakslens 
Akselhalse ens, for at Aksellagerne kan ud
veksles, men Drivakslen i Almindelighed har 
højere Egenvægt end Kobbelakslen, saa viser 
der sig for den første, som det ogsaa frem
gaar af ovenstaaende Sammenstilling: hyp
pigt et ringere 'specifikt Fladetryk. Men i Ste
det 'har Drivakslen større_ Kræfter ·a"t oplage, 
hidrørende fra Stemplernes Arbejdstryk end 
Kobbelakslen, navnlig ved Tvilling Lokomo
tiver. Ved Lokomotiver mefd 4 Cylindre bliver 
disse Kræfte1· delvis udlignet. 

Som Eksempel for Iltogslokomotiver skal 
nævnes, at de preussiske S/10 Lokomotiver, et. 
2 C" 4 Cyl. med 1980 mm. Drivhjulsdia,m. 
opviser følgende Fladetryk: 

Medregnet Fraregnet 
Afrundingen 

Drivaksel. . . . . . 9, 1 10,0 

Kobbelaksel.. . 12,8 14,2 

Lagerskaalene er fuldstændig beklædt med 
Hvidmetal. Fladetrykkene er her altsaa rin
gere end ved Godstogslokomotiverne. Endnu 
yderligere synker de ved Løbeakslerne. 

Maskinbronzen, hvis Anvendelse i Lokomo
tivbygningen vi ovenfor har omtalt, hører, 

. som tidligere nævnt, til Tinbronzerne, og den 
gaar i Regf en under Navn af M e t  a l. Er dette 
tinf attigt, nærmer det sig Rødgods, der ogsaa 
anvendes i Maskintekniken, men det indehol
der mere Zink end Tin. Begge disse Lege
ringer, Metal og Rødgods, anvendes ofte til de 
samme eller lignende Maskindele. Forskellen 
er ku:n i det ene eller andet Tilfælde Tinind
holdets Størrelse, og da det kan være yderst 
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vanskeligt at skelne om et foreliggende Stykke 
Gode; er Rødgods eller Bronze (Metal), kalder 
Praktikeren ofte ogsaa støbte Bronzemaskin
dele for Rødgods. 

fortsættes. 

'Besøg altid din Afderlings Møder 

naar Du har fri 

I 

Finanslovens 2den Behandling. 

Tjenestetidssp�rgsmaalet 
gøres til. Genstand for Omtale. 

Anden Behandling af Finansloven foregik 
stille og hyggeligt, Borgfreden, der hersker 
paa Rigsdagen, mærkes tydeligt gennem Dis
kussionens moderate Præg. - Ændringsfor
slagene blev alle godkendte i den af Finans
udvalget foreslaaede Form. 

Den 19. Januar kom Ministeren for offentl. 
Arbejders Budget for, Ordføreren, Folketings
mand Rasmus Hansen (Søndervinge) gennem
gik Ændringsforslagene og sluttede med at 
omtale Finansudvalgets Stilling til Jernbane
skolen, idet han udtalte følgende: 

• 

· Ændringsforslag Nr. 14 er stillet af Udvalget og
gaar ud paa, ø.t Summen 200,000 Kr, til Opførelse a.f
en Jernbaneskolebygning udgaar. Naar Udvalget stil
ler dette Forslag, sker det ikke, fordi Udvalget er imod
Opførelsen af en saadan Skolebygning, tværtimod,
kunde jeg godt sige, Udvalget erkender, at det for
Elevernes faglige Uddannelse er nødvendigt, at de
faar Lejlighed til at gennemgaa et Kursus paa en
saadan Skole, samt at det Lokale, hvor Skolen for
Tiden drives, en lejet 1Bolig i Roskilde, er uheldigt
og langt fra tidssvarende, men naar Udvalget desuagtet
har anset det for rigtigt at foreslaa, at denne Be
villing udgaar i Aar, er det, fordi det for Tiden er 
saa meget dyrere at bygge end under almindelige
Forhold, idet der mange Steder i Landet især i de
store Byer hersker Boligtrang, ja ligefrem Bolignød.
Udvalget mener, at under saadanne Forhold skal man
ikke skride til saadanne ny Byggeforetagender, med
mindre Nødvendigheden kræver det, og da en saa
dan Skole er en Virksomhed, har Udvalget ment, at
der ikke kunde ske stor Skade ved foreløbig at ud
sætte Løsningen af dette Spørgsmaal. Den højtærede
Minister for offentlige Arbejder har imidlertid øn
sket mellem 2den og 3die Behandling at faa en ny
Forhandling med Udvalget angaaende 'l:lette Spør-gs
maal, og dette Ønske er Udvalget selvfølgeligt vil
ligt til at imødekomme. Jeg skal derfor tillade mig

.. ==~== 
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paa tJdva1gets \regne at tage Ændringsforslaget til-
bage." 

Som vi i sidste Nr. af Dansk Lokomotiv Ti
dende skrev, vil der sikkert til 3. Behandling 
af Finansloven alligevel, under visse Betingel
ser, blive anvist et Beløb til den omtalte Jern-. 
baneskolebygning. -

I Betænkningen, erindrer ærede Læsere af 
sidste Nummer, har der mellem Finansudval
get og Ministeren været Samraad om Maskin
personalets Tjenestetid. Folketingsmand L. 
R a s m u s s e n  (Fredericia) korn i en kort Tale 
ind paa dette Samraad og udtalte følgende: 

Under Nr. 18 i Betænkningen findes opført et Sam
raad om Tjenestetiden for Maskinpersonalet ved Stats
banerne. Dette Samraad refererer sig til Forhand
linger, der har været førte i flere Aar mellem . Ma
skinp_ersonal@ts Tjenestemænd og Generaldirektoratet. 
Allerede under Finanslovforslagsbehandlingen i 1913 
blev der anket over den lange Tjenestetid, Maskin
personalet har, og Ministeren lovede, at denne Sag 
skulde blive gjort til Genstand for Undersøgelse, og at 
der eventuelt skulde blive stilleL Forslag om en For
kortelse af Tjenestetiden. I den Anledning har der 
været ført Forhandlinger, som resulterede i, at man 
i Februar iMaaned i Fjor blev enig om en Ordning, 
der vilde komme til at koste 300,000 Kr. aarlig, og 
man mente da at kunne ordne det saaledes, at deri" 
i Aar blev stillet 100,000 Kr. til Raadighed, og saa· 
100,000 Kr. yderligere i hvert af de følgende 2 Aar. 
Vi nar nu haft 'et Samraad med den højtærede Mi
nister ap.gaaende denne Sag, imellem første og anden 
Behandling, men den højtærede Minister var paa dette 
Tidspunkt jkke i Stand til at give et bestemt Svar 
paa, om et Ændringsforslag i saa Henseende kunde 
ventes. Jeg tror, at det i nogen Grad hidrører fra, 
at Generaldirektøren for Statsbanerne i længere Tid 
har været syg, saa at denne Sag er blevet noget for
sinket. Jeg vil nu benytte Lejligheden til at spørge 
den højtærede Minister, om vi ikke til tredie Be
handling af Finanslovforslaget kan vente et Ændrings
forslag, der gaar ud paa at imødekomme de Ønsker, 
som Maskinpersonalet nærer, og so1h er i Overens
stemmelse med de Forhandlinger, som har været førte 
imellem Maskinpersonalet og Generaldirektøren. 

Da M i n  i s t e r e n  fik Ordet, sluttede han sin 
Tale med et Svar til L. Rasmussen i Anled
ning af omtalte Samraad, idet han udtalte: 
banerne, som er rejst af det ærede Medlem fra iFre
,dericia (L. Rasmussen), angaaende Tjenestetiden for 
Maskinpersonalet. Det er en Sag, som har været 
Genstand for meget langvarige Forhandlinger, men 
som ogsaa kræver langvarige Forhandlinger og Un
dersøgelser. Sagen staar nu paa det afsluttende Sta
dium, og der vil ved Finanslovforslagets tredie Behand
ling foreligge Forslag fra mig, som betyder en be-

gyndende Gennemførelse af den Ordning, hvorom der 
er forhandlet .mellem Administrationen og Tjeneste
mandsorganisationerne. 

Ministeren bebuder saaledes, at den afslut
tende Forhandling om Tjenestetidsspørgsmaa
let er umiddelbart forestaaende, ligesom Mini
steren til 3. ·Behandling agter at fremsætte Æn
dringsforslag til en begyndende Gennemfø
relse af Spørgsmaalet. -

Det synes virkelig nu, at denne saavel af 
den gamle Generaidirektion som af den. ny 
Generaldirektør saa lidet hensynsfuld behand
lede Sag, staar sin Løsning nær. -

.Dick". 

Glem ikke at sende nødvendige Me·ddelelser 

til Hovedbestyrelsen og Bladet 

En "Kritik" og et Svar. 

Jeg protesterer! 

Vi har modtaget nedenstaaende Artikel gen
nem Afdelingsformanden for Gb. Lokf. Afde
ling, Hr. Axel Madsen. Artiklen har vi. fundet 
os beføjet til at optage alene paa Grund af, at 
den har væl'et oplæst for en Forsamling af 
Førere ved et Møde. Vi har derfor ønsket at 
imødegaa de i den fremsatte kritiske Bemærk
ninger for derigennem a1 konstatere Arten og 
Værdien af disse. - - Med den fremsendte 
"Kritik" og Svar er den S� uddebatteret her 
i Bladet. Vi _giver hermed Ordet til Indsen
deren: 

Den pro�inente amerikanske Humorist Mark Twaii1 
giver i en af sine muntre Fortællinger en Beskrivelse 
af hans kortvarige, men "opsigtsvækkende" Redak-
tørtid. 

Anledningen dertil var, at en Ven af ham, der var 
Redaktør af et Landbrugs- og Gartneritidende, i aller
højeste Grad trængte til et Rekreationsophold. 

Mark Twain, der ikke havde Gnist af Kendskab til 
de Emner, Bladet behandlede, lod stg dog - omend 
med store Betænkeligheder, overtale til i fjorten Dage 
at overtage Hvervet, som R�daktør. Hvorlede� det 
forløb og endte - ja, derom beretter han selv. .Efter 
at have sat sig mageligt til Rette i Hedaktørstolen, 
skulde han ,,tænke" paa og skrive den ugentlig.e .,,Le
der", men om Emnernes Behandling faar man et 
Begreb, idet han i sin "Ov�rsigt" blandt maQ�f .·,an
dre Uhyrligheder skrev, at "nu staar Ru�kelr.oe
træerne i fuld Blomstring" - og; at Red. m�4 Alvor 
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og Dybsind har tænkt over et ,gammelt, men stadig 
lige nyt Problem, nemlig "Hvorfor vokser Gulerød
·deme neda.dl"

Efter denne Artikels Fremkomst mistede Bladet de
tre Fjerdedele ·af sine Abonnenter. Dagen efter da
Mark Twain gik til sin ,,Virksomhed", stod der ,uden
for Kontoret e� bleg og forvaaget Mand, der venligt
blev jndladt. Han forebragte som Abonnent sit Ærinde,
idet han undseligt og frygtso,mt forespurgte, om det
havde sin Ri,gtighed med ,,Runkelroetræerne i Blomst".
Mark Twain slog ham fortroligt paa Skulderen, idet
liiµi sagde: ,,Javist, min kære Mand, det er saamænd
rigtig nok!"
· Et Lettelsens Suk undslap Abonnenten, der sam

tidig betroede Mark Twaiin, at han under Læsningen
havde tvivlet stærkt paa sine Aandsevners fulde Brug.
�den · gik trøstet bort med Bevidstheden om, at 
han ,,endnu" var paa den sikre Side. - Det hele
endte med, at Redaktøren - for at redde Stumperne
- hovedkulds maatte afbryde sin Rekreation.

- ?.jan )'il o;i.a�ske finde denne Optakt til det, jeg
her vil sige, noget aparte; men - taget enkelte
,,Blomster" ud af en hel Buket, vil man maaske
finde, at Ljgheden med det Mark Twain'ske Tidsskrift
har ien Del til fælles - -dog er der hos os den For
skel, at vi ikke er saa frit stillede, at vi kan al'sigc
det; men derimod kun kan kritisere det.

J� har. i længere Tid ventet paa, at andre blandt 
Lokpersonalet vilde protestere mod de ,,Kameler", 
der skulde sluges. Jeg har holdt mig tilbage, fordi 
jeg ,ved, at min Kritik maaske fra visse Hold dels 
vilde blive opfattet tveæg,get og dels blive ,,maalt" 
med en anden Alen end den almindelige. 

For paa Forhaand at forebygge �nhver Misfor
staaelse, skal jeg forudskikke den Bemærkning, at 
det jeg her har at sige, intet som helst har med 
Formaliteter at gøre; men udelukkende drejer sig 
om Realiteter. 
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'Et Fagblad, der pretenderer at være teknisk Tids
skrift--. kan altid hos den a a r  v a a ,g n e Del af sin 
Læsekreds paaregne udelt Interesse, og maa følgelig j 
da i første Række s øge korrekte Oplysninger, forinden 
nye Opfindelser og Fremtoninger præsenteres for 
Læsekredsen. Der kan imidlertid ved adskillige Em
ners Behandling spores en Mark Twain'sk Ukendskab, 
og :b ie r  er det, jeg vil protestere. Man bør kende 
sin Begrænsning - enten skal man give fyldestgørende 
Oplysninger - eller ogsa:a skal man lade det ligge, 
man ikke magter, da Lok. Tid. ellers bliver mere 
vild- end vejledende, 

IFor at paavise enkelte af mange Tilfælde, skal jeg 
anføre, at i Lok. Tid/Nr. 6 for 20. Marts f, A, 
findes omtalt en stor "Dieselmotor" paa 3750 H. K.,
der er konstrueret som Skibsmaskine, og skal benyttes 
som Drivmaskine paa Harland & Volfs Værfter i 
Belfast •.11 

Der staar, at Maskinen er forsynet med to ')pule
pumper, direkte koblet til Hovedmaskinen. (Een kan I 
ikke gøre deU) - - og at S k y 11 e l  u f  t e n  indføres 
i Arbejdsc_ylinderen - - ! 

Kan man nu med RimeJi.ghed tænke sig; at man 
om �ord i et Skib vilde sætte Hovedmaskinen i Gang 
(3750 Hestekræfter), fordi 2den Styrmand forlangte 
en Vandstraale pa,a ca. 2" til Dækket - næppe I 

Dette med ,,Skylleluften" maa sikkert være en La
kune, og om •hvis Eksistens end ikke Mestre i Motor
skibe har Anelse om. 

Paa samme Side findes omta.lt Tlirbinedamper u 
,,Transsylvania" (det engelske Udtryk for Siebenbi.'1r
,gen), og der staar, ,,at det oprindelig var Hensigten 
at forsyne den med to f i r  e - Tr i n s-Dampmaskiner." 

Jeg liror - uden Selvros - at kunne smigre mig 
med at kende alle Slags Dampmaskiner; men hverken 
et, toj eller tre - ja, langt mindre fire-Trins-Damp
maskiner kender jeg noget til -:- og maa derfor 
spørge: ,,Hvad er Trin-Dampmaskiner for nogle Tin
,gester? - -'' 

I Lok. Tid. Nr. 15, Side 178 ,gaar man med et enkelt 
Ord (leddelt) hen over det, der er disse Maskiners 
iøjnefaldende og opsigtsvækkende Ejendommelighed, 
nemlig den h a r m o n i k a f o r m e d e Kedel. 

I den instruktive Artikel i Nr. 18 om autogen Skæ
ring og SvejsJling staar der, ,,at der gennem det i
Kedelvandet opløste Soda opstaar en galvanisk Strøm" 
- - Ældre Læsere kan sikkert erindre den i sin
Tid berømte Humbugsartikel "Volta-Korset", som i
det hele taget kun "virkede galvanisk", naar Tøj
mellemlæget mellem Zink og Kobber holdtes fugtigt.
Det har hidtil været et uomstødehgt Faktum, at den
galvaniske Strøm i en Kedel opstaar, fordi Metaller 
(Armaturen) og Staalet (Kedelpladerne) kom i For
bindelse med hinanden, fordi K e d e 1 v a n  d e t e r
L e d e r n e  � at det nu skulde være ,,opløste Soda
rester", er i hvert Fald en ganske ny Hypothese. -

Ved Ord som K o r r i s i o n og K o b b e r o x y d u J 
skal jeg ikke hæfte mig; men blot antyde, at de 
ved en mere omhyggelig Benyttelse af en Ordbog 
kunde være gengivne i rigtig Form. 

Af disse i Flæng fremdragne ,,Prøver" faar man 
et bestemt; men ogsaa højst mærkeligt Indtryk af 
dem, der har Ansvaret for, -at saadant Tøjeri kan 
finde Optagelse i Lok. Tid., men naar disse ikke . 
selv forstaar Indholdet - hvorledes vil man da kunne 
begribe, at gemene Læsere skal kunne forstaa det? 
- med mindre det a la Mark T\\'ain blot gælder om
,,at faa noget i Bladet" - saa blæse med Kvaliteten. 

Udenforstaaende Læsere, der har nogen teknisk Ind
sigt, maa uvilkaarligt faa nogle højst mærkelige Be
greber - enten om Lokomotivpersonalets tekniske 
Niveau - eller i hvert Fald om dem, .der kan le
vere saadanne ,,tekniske Meddelelser". 

Jeg vægrer mig ved og protesterer mod at skulle 
velsignes med mere af den Slags, idet jeg ikke vil 
have, at der hverken for, - eller bag paa min 
Ryg skal kunne skrives det Ord, som Caspar Røg
brænder indirekte tillægger en konstitueret Maskin
besty_rer og deri bestyrkes af Redaktøren. 

P. Hansen.

-

Vi skal nu i det følgende give Hr. P. H. 
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et udførligt og vel dokumenteret Svar, som vi 
vil bede vore ærede Læsere læse igennem fra 
først til sidst for derigennem al faa den rette 
forstaaelse af Hr; P. H.s "l{ritik". 

Vi skal fortælle lidt mere om den i foregaaende 
Artikel omtalte ,,blege Abonnent". Han er nemlig 
ikke, som det af Artiklen kunde synes, en Biperson. 
men derimod en saare ,, vi-«tig" Person, som kun For
fatterens ,,store BeskJ:!denhed" har sat i Ba,g-grunden_ 
vel sagten,s fordi han foruden sin Blecrhed og For
vaagethed har flere andre Lighedspunkter med ham 
selv: -

Altsaa, hvem er den blege Abonnent?" - Se'l.vføl
gelig har Hr. P. n:'.' her tæ�kt paa si-g selv, og hvor
for er han bleg og forvaaget? - Fordi han er et 
af disse stakkels miskendte Genier, der er saa meget 
klogere og mere forud ror sin Tid end alle andre, at 
han slet ikke kan forstaas af de almindelige ,,Fjols", 
og derfor, - trods sine store medfødte geniale Evner. 
suppleret med forskellige Eksamensstumper osv., er 
henvi�t til kun at være et lille ,,beskedent" Hjul paa 
Maskinen. Men naar denne store Aand der føler, 
at han rettelig burde sidde i Chefredaktørens Stol, 
b v o r h a n i ø v r i  ,g t i s i n T i d · i v i s  s e R e t
� i n  g e r  p a a  i n,g e n  Ma a d e  s t o d  t i l b a g e  f o r  
M a r k T w a i n, t v æ r t i m o d, d a d e n n e d e b u
t e r  e d e  s o m S t e d f o r t r æ d e r, af de dumme er 
henvist til kun at være en ,,bleg, forvaaget Abon
nent", fordi de dumme nu en Gang har Magten i 
Kraft af Kvantiteten, - er det da saa underligt, at 
han - den ene -, der repræsenterer Kvaliteten. 
bliver bitter og ikke alletider kan føle Trost i det 
Faktum, at store Mænds Lod nu mangen Gang er 
saaledes, men forarges over, at vi kun bringer Ar
tikler om ganske almindelige Fremtoninger indenfor 
Maskintekniken, og som "rettelig" bør kritiseres, Ting 
som ethvert Fæ (Hr. P. H. incl.) kender og ikan 
finde den mindste T r y  k f e j  l i. -

Nej, saa vilde det rigtignok være noget ganske an
det, hvis vi i "Lok. Tid." kunde bringe noget saa 
opsigtsvækkende som Beskrivelse med Kliche af ,,Det 
hjulløse Lokomotiv uden Kedel", og "Hvad er hel
digst. amerikansk Lokomotivkedel med Harmonika 
eller med Lilletromme?", samt Forslag om, at hvert 
Medlem redigerer og trykker sit Nr. af Bladet, saa 
det kan faa Indhold som ønskes - osv. At saadanne 
,,tekniske Forbedringer" endnu ikke er konstruerede 
eller gennemtænkte, gør jo intet, tværtimod, det vilde 
netop dokumentere Bladets Fremsynethed, og maa
ske l;lndelig være Emner, der muligvis kunde gøre Hr. 
P. Hansen endnu mere ,,bleg og forvaaget", end han
er i Forvejen, naar han skulde til at "læse Korrek
tur" paa slige Artikler. For som Korrekturlæser maa
vi antage, Hr. P. H. læser "Dansk Lok. Tid," derom
er den forudgaaende Art. ,,Jeg protesterer!" et meget
talende Vidnesbyrd, som vi efter denne Optakt i det
følgende skal se. -

Det lader sig særdeles vel gøre at fordøje nogle 
af de ,,Kameler" som Hr. P. H. i Følge sin ;,Pro-

41 

test", har faaet forkert i Halsen, da han skulde sluge 
dem efter ,,Lok. Tid", og uden bagefter at være 
saa uheldig som Hr. P. H. at faa Halsbrænde eller 
Opstød. Det gælder blot om ;at holde Maven og navn
lig Hovedet i Orden; men her har det aabenbart 
rablet for ,,Kritikeren". - Vi er endvidere i det hel
dige Tilfælde, at vi først har haft nødig at• søge 
de ,,Oplysninger", som Hr. P. H. anbefaler os, efter at 
Artiklerne har været i Bladet, og ene alene for hans 
Skyld (meget smigrende) for at kunne dokumentere 
os, og det vil af disse Oplysninger ses, at vi er paa 
den rigti-ge Side, medens "Kritikeren" mildest talt 
er kommet nogei langt ud, har været meget uheldig 
i Valget af "Blomsterne" fra Buketten, som han saa 
smukt skriver, og hvoraf han v�l har taget de ,,smuk
keste" for sin egen Skyld. • 

For straks at sætte Læserne i den rette Stemning, 
er Hr. P. H. saa hensynsfuld i sin ,,Protest" at aaben
bare en rent ud forbløffende Uvidenhed om det Emne, 
der først ,,nyder godt" af hans ,,kløgtige Kritik". - -

I ,,Lok. Tid. "s (Nr. 6, 1916) Omtale af den store 
3750 H. K. Dieselmotor, der konstrueret som Skibs
maskine skal benyttes som Drivkraft paa H a r  1 a n d  
& W o 1 f's Værfter i Belfast, staar at Maskinen 
har to Spulepumper, som bevæges direkte fra Krum
tapakslen, og Skylleluften indføres i Arbejdscylin
drene ... " - Dette synes fuldstændig at have taget 
Pippet fra Hr. P. H. (man læse endvidere hans Be
mærkninger h_ertil), og han aabenbarer her i. sin "Pro
test" en for en ,,Kritiker" s aare uheldig Egenskab, 
nemlig U k e n d s k a b t i  1 d e t, h a n k r i  t i  s e r e  r, 
o g g e r n e v i  1 r ø b e K e n d s k a b t i  1. - Det er
os en virkelig Tilfredsstillelse i det følgende at kunne
belære Hr. P. H. om sin f u l d k o m n e  U v i d e n-
h e d om det angivne Emne. - .

Den store Totakts-Forbrændingsmotor (som den i 
Artiklen omtalte og som Diesel-Lokomotivets) anven
der som almindelig bekendt Trykluft til Udblæsning 
af Forbrændingspartiklerne i Cylindrene. (Ved Diesel
Lokomotivet har Try¼.luften til dette Brug et Tryk 
paa 1,4 Atm.) Denne Luft, der tilvejebringes af Pum
per - S p u l e p u m p e r, S k y  11 e 1 u f  t p u m p e r  -, 
s o m  i Re g 1 e n  t r æ k k e s  a f  M a s k i n e n  s e l v, 
kaldes paa Engelsk for s � a v e n  g i n  -g a i r = R e n s e
F e j e 1 u f t, paa Tysk : S p ii 11 u f t = S k y 11 e I u f t. 
(I !den os i sin Tid fra Gebr. Sulzer i Winterthur sendte 
Beskrivelse af Diesel-Lokomotivet nævnes S p ii 11 u f  t 
og S p ii 1 v e n t i  1 e). P a a D a n s k h e d d e r d e n  
v e  k s e  1 v i s  S k y  11 e- e 11 e r  S p u 1 e lu f t. -

De to i Artiklen nævnte Spulepumper, er, altsaa 
ikke som af ,,Kritikeren" antaget ,,Spulepumper til 
Dæksbrug" (hvilken anden Hjerne end Hr-. P.. H:s 
vilde vel kunde tænke sig dette anvendt ved en 
Maskine, der skal bruges. paa Landjorden), men til 
Udspuling, Udskylning af Forbrændingspartiklerne for 
hvert Udstød. For Vellydens Skyld har Artiklen an
vendt begge Udtryk, d e r  e r  l i g e  k o r,r e k t e. -

Denne Udspilling af Cylindrene er sikkert ikk,e frem
med for Maskinmestre (trods Hr. P. H.s mere end 
dristige Forsikring herom), 10g naar "Kritikeren'.' derfor 
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anfører, at Mestre i Motorskibe ikke .har Anelse 
herom (?), maa det 'ligge i, at Stormotoren herhjemme 
næsten udelukkende forekommer arbejdende i Fir
takt, hvor Begrebet Spuleluft -pumper o. l. selvfølgelig 
ikke .forekommer. (F. Eks. er Burmeister & Wains 
store Dieselmaskiner til Motorskibene Firtakts). 

Ordet "Lakune", som "Kritikeren" anvender om 
S k y 11 e l  u f  t e n  er i denne Forbindelse ganske ufor
staaeJi.g; men det har formentlig skullet pynte. -
- Lakune er et latinsk Ord, som betyder: Hul, Aab
ning. � 

,,Kritikerens" ,,aandrige Bemærkning" om at · sætte 
en 3750 H. K. Motor i Gang ,,for at give Vand til 
Dækket", skal vi af forstaaelige Grunde ikke nær
mere gaa ind paa, den vil vi skænke Hr. P. H. til 
Oplivelse, naar han i Ehsomhed tænker over den 
forfærdelige Brøler, han indleder sin "belærende Kri
tik" med, og som vi ovenfor har klarlagt. -

Vi undlader ikke at anføre, at for Ri.gtigheden af 
ovenstaaende Oplysninger indestaar Hr. Skibsingeniør 
L. Bense, Red. af Tidsskrift for Maskinvæsen". 

Vi gaar nu over "m det næste· Punkt i ,,Protesten". 
hv�r ,,Kritikeren" med Bl'!gejstring har grebet ,,Fejl
trinet", ,,Firtrinsdampmaskine". Dette. er da meget 
forstaaeligt, da der jo her har været en passende 
Lejlighed til, -; i al Beskedenhed selvfølgelig -, at 
dokumentere sin store Viden paa dette Omraade og 
samtidig gyde lidt Olie over den forudgåaende ,,uhyg
gelige Vandgang". Der foreligger virkelig her en For
veksling i det ovennævnte Udtryk om Dampmaskine, 
der endog har indsneget sig i det store engelske Blad 
'Times" tekniske Meddelelser hvorfra Omtalen al 
' ' 

,,Trans·sylvania" stammer, og herfra endvidere har 
fnudet Vej til et herværende højt anset teknisk Tids
skrift. Der er _ jo saa megen mindre Grund til at 
tage denne Forveksling højtidelig, med mindre man 
som ,,Kritikeren" eller ,,Korrekturlæseren" har sær
lige Grunde; thi man tør vist dristi-gt gaa ud fra, at 
enhver Maskinm::nd ved, at der t'.lles om F I e r g  a n  g s
D a m p m a s k i n e r, og naar, der i det givne Til 
fælde er nævnt "Firtrins-Dampmaskine", er der tænkt 
paa noget andet. Udtrykket F I e r  t r i n  bruger man 
nemlig kun om D a m p tur b i n e r. Analogt hermed 
taler man som bekendt ved Motorer om F I e r t a k t " 

Naar der endvidere i , Kritik.en" ankes over at der 
kun med ·et enkelt Ord jeddelt" (i Lok. Tid.'.' Nr. 15,
Side 178, 1916), benævnes disse de amerikanske Mal
let Lokomotivers ,,iøjnefaldende og opsigtsvækkende 
Ejendommelighed", saa ,er det dog nærmest en Skøns
sag, som vist ingen ,anden end Hr. P. H. kan tage 
højtidelig, �ftersom enhver paa Illustrationen, hvor
under "leddelt" staar, kan se, at dette Led er "har
monikaformet". ,,Kritikeren" siger endda yderligere 
selv, at det er i ø j  n e f a l d e n d e. - Det vilde nær
mest være en daarlig Kompliment til Læsernes Op
fattelsesevne yderligere at fremhæve denne Form un
der en Illustration. Desuden er der paa Side 126
og 127 i samme Artikel b a a d e  b es k r  e v e  t o g  
i l l u s t r e r e t  _tle n h a r m o n i k a f o r m e d e  K e
d e  I s ·a m I i n g. - Det maa da siges ai: være mere 

end dristigt, naar Hr. P. H. paastaar, at vi med· et 
,,enkelt Ord" gaar over denne Ejendommelighed. 

Naar det er slige Spidsfindigheder, der skal "pro• 
testeres" med som ,,sagkyndig Kritik", da er det mær
keligt, og i hvert Fald særdeles smigrende for os, 
at ikke, mere er falden ,,den blege Abonnent" for 
Brystet. Man ser heraf tydeligt, hvor lidt der lig
ger til Grund for ,,Kritiken", og har Bevis for, hvad 
der er dennes fornemste Bevæggrund. -

Vi gaar videre i ,,Protesten", hvor "Den blege Abon
nent" atter giver sig selv' og sit Geni en uhyggelig 
Blottelse. Der ,,kritiiseres" nu over. at �er i Artiklen 
i ,,Lok. Tid." Nr. 18, S. 213, 1916 om "Autogen Skæring 
og Svejsning" staar skrevet: ,, . . . og saaledes ops.taar 
der gennem det i Vandet opløste Soda en galvanisk 
Strøm ,' .. " - Vi vil straks pointere og i det føl
gende bevise, hvilken forbløffende Uvidenhed den 
,,høje Kritikus" her lægger for Dagen, og samtidig 
stiller han fuldstændig Sagen paa Hovedet; men Hen
sigten helliger maaske Midlet. -

Hr. P. H., skriver i sin ,,Kritik": ,,Det har hidtil 
været et uomstødeligt Faktum, at den galvaniiske 
Strøm i en Kedel opstaar, fordi Metaller (Armaturen) 
og Staalet (Kedelpladerne) kom i Forbindelse med 
hinanden, fordi K e d e l v a n d e t  e r  L e d e r e n  -

., 

at det nu skulde være "opløste Sodarester", er i hvert 
Fald en ganske ny Hypothese". -

Vi skal ikke hefte os ved, at "Kritikeren" her cite
rer galt, idet der i det paagældende Stykke, som vil 
blive anført nedenfor, slet ikke staar "opløste Soda

)rester", men derimod, ,,det i Vandet opløste Soda". 
!Denne bristende Evne til at læse Dansk korrekt, kan
jo være sket i blind Iver for den ,,gode Sag", om 
lend den dog meget nødig skulde forekomme hos den, 
_.der vil kritisere og belære. andre. (Paa et tidligere 
Sted i Artiklen staar derimod: ,,Gennem den Omstæn
dighed, at"det Vand, der tjener til Fødning af Loko
motivkedler underkastes en kemisk-mekanisk Rensning, 
som sædvanlig bevirkes gennem Anvendelse af Kalk 
og Soda, maa man i Kedel-Fødevandet regne med 
S o d a  r e s t e r  i o p l ø s t  Ti Is t a n d. - I det ori
ginale Foredrag herom staar: ,, . .. muss mit dem 
Vorhandensein von Sodaresten in geløstem Zustande 
gerechnet werden.'' - Men tilbage til Sagen. 

Den ,,kritiserede" Del af nævnte Artikel stammer 
fra et Foredrag, som Ingeniør K a u  t n y  fra Niirn-
1berg har holdt i Foreningen for tyske Maskiningeniø
rer, og han er bekendt for at være en Autoritet 

)paa dette Omraade, hvilket jo berettiger os til at tro 
1hans Fremstilling kan staa for Kritik, endog for Hr. 

I P. H.s, og det vil da sige noget. - Sætningen, hvori 
!den kritiserede Udtalelse forekommer, lyder som
følger: 

,,Da nun die innere Kupferwand der Feuerbiichse 
mit dem Flusseisenbleche des åuseren Keslselman
tels verni�tet ist, berfrhren sich an der Verbindungs
stelle zwei in ·ihrer elektrischen Spannung sich ver
schieden verhaltende Metalle., s o d a s  s b e i V o r -
h a n d e n s e i n  v o n  i n  d e m  W a s s e r  g e l  os t e r·

.S o d a  d i e  B i l d u n .g e i n e r· g a l v a n i s c he.r 

I 
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Ke t t e  e i n  t r i  t t, was dazu fiihrt, dass Korrosio
nen des Blechmaterials, insbesondere an solchen Stel
len, die nicht von frei zirkulierendem Wasser in 
genugender .Weise bespiilt werden, h:lufige Erschei� 
nungen sind." -

Dette er oversat i det paagældende Nr. af Dansk 
u,k. Tid. saaledes: 

Da nu Fyrkassens indvendige Kobbervæg er nittet� øalJlDlen med den ydre Fyrkasseplader af FlussJern, 
SIA kommer ved Samlingsstedet to Metaller i Be
rørfng med hinanden, der i deres elektriske Spæn
dfnS forholder sig forskellige, o g  s a a l e d e s o p -
et a ar d e r  g e n ne.m d e t  i V a n d e t  o p l ø s t e
S o d a en g a l  v a n  i s k S t r ø m (K æ d e), som bevir
ker. at Pladeµiaterialets Korrosion ,(Opløsning, Æts
ning) er en hyppig Forekomst i Særdeleshed paa saa
danne Steder, der ikke paa tilstrækkelig Maade over
skylles af frit cirkulerende V �nd." 

Det" kan absolut ikke forstaas anderledes efter lng. 
�a u t n  y's Udtalelse

J 
trods Hr. P. H.s "Protest", 

Ol (ler hører et Overmaal af Dristighed, for ikke at 
sige noget værre, til at paastaa, at Meningen med 
vor Gengivelse er, at 'det er det i Kedelvandet opløste 

. Soda, der fremkalder den galvaniske Strøm, naar der 
udtrykkelig staar: ,, .. . 6, a a k Om ll1, e r  Ve d S a m
U n g s s t e d e t  to M e t a l l e r  i B e r ø r i n-g m e d
'h i n  a n d e n, ø. e r 

1
1 d e r e s e l e k t r i s k e S p æ n

d l n g fo r h o l d e r  s i-g f o r s k e l l i g t, o g  s a a l e
d e s  o p sta a r  d e r  .g e n n e m  d e t  i V a n d e t  o p
I ø s  t e  S o d a e n  g a 1 v a n  i s k S t r ø m . .. " - Selv
følgelig er det de to indbyrdes forbundne ?lletallers 
forskelliige elektriske Spænding i F o r b i n d e 1 s e 
m e d  K e d el v a n d  e t, der fremkalder galvanisk 
Strøm og- deraf følgende Korrosion. Det er rent ud 
sagt Dumhed at forstaa det anderledes, eller ogsaa 
er med Villie Meningen søgt fordrejet i ,,Kritiken" 
for den smukke, Hensigts Skyld. 

Her viJ vi gerne med det samme benytte Lejlig
heden til at belære Hr. P. H. om, at clet er en 
Kendsgerning, som vi, efter ,,Kritiken" at pømme, 
bar Lov til at tro, at han er aldeles uvidende om. 
trods alle "Kvalifikationer", nemlig - a t d e n  g a l  v a
n i s k e S t r ø m, s o m f r e m k -o m ·,m e r v e d t o i l e
d e n  d e  Fo r b i n d e l s e  m e d  h i n a n d e n  v æ
r e n d e M e t a 11 ·e r o g V æ d s k e e r m e g e t s v a g, 
n a a r V æ d s k e n e r V a n d, d a d e t t e 1 e d e r 
S t r ø m m e n d a a r 1 i g t. - T i 1 s æ t t e s S o d a, s t i
g e r  Le d n i n g s e v n e n, o g  d e r v e d  f a a s  e n
s t æ r k e r  e S t r ø m. -

Det �r da, trods Hr. P. H.s "Kritik", fuldt kor
rekt, naar der tales om den galvaniske Strøm, som 
opstaar gennem det i Vandet opløste Soda, og det er 
en meget kompromiterende Reklame for Hr. P. H.s In
telligens, naar han i sin Protest" vil gøre Grin" 
ud ar Kendsgerninger. - D

1

�t virker tragikomisk, men 
i modsat ,Retning af Hr. P. H. tilsigtet, naar han da 
yderligere, for at stille os i et forkert Lys sammen
ligner det fremstillede med ,,Humbugen vd1takorset". 
Dette vil ses .åf følgende: 

For �og yderligere at overbevise os om, hvor langt 
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Hr. P. H.s Kløgt strakte sig paa det her saa over
legent kritiserede Omraade, og for at give vore Læ-

1 sere et klart Bc.vis for den fremsatte ,,Kritiks" Lør 
digbed, har vi sendt ,Direktøren for polyt. Lærean
stalt, Hr. Professor H. I. H a n n o  v e  r, Ekspl. af 
, Dansk Lok. Tid." med paagældende Art. samt Hr-. 
P. H.s ,,Kritik" dertil. - Paa denne Henvendelse har' 
Hr. Prof. H a n  n o v e  r meget elskværdigt svaret pr. 
omgaaende, og skriver bl. a.: 

,,S o m S v a r  p a a D e r  e s  æ r e d e  a f  1 7. d s. t j e
n e r, a t U d t a I e 1 s e n  i "L o k  o m o t i  v T i  d e n  d e" 
N r. 1 8 e r  r i  ,g t i g. D e n  S t r ø m, d e r  o p  s t a a r, 
e r i k k e s t æ r k n o k t i 1 a t g i v e n o .g e n V a n d
d e k o m p o s i o n, m e n  p a a e n h i d t i  l u o p k l a
r e t M a a d e ,g ø r e s, s o m D e g a n s k e r i g t i g a n
f ø r e r  e f t e r  m i n T e k n o l o .g i  S. 7 3, d e n  i 
V a n d e t o p 1 ø s t e I 1 t a n g r e b s d y ,g t i g. M a n
k a n  i k k e  s a m m e n l i g n e  d e n n e  V i r k n i ng 
m e d  V o l t a k o r s e t, 'd e r  g a v  e n  S t r ø m  s a a  
s v a g, a t  d e n  v a r  H u m b u g. In g. K,a u t n y  e r
m e .g e t s a g k y n d i g p a a d i s s e O m r a a d e r." 

Herefter er vel ingen i Tvivl om, hvor meget Værdi 
der er i den fremsatte ondsindede og spidsfindige 
��� 

Men videre, thi der er endnu et Par smaa Aand
rigbeder .tilbåge i ,,Den blege Abonnents" ,,Protest". 
Atter lyder den "Vises" Røst, for at bruge en Joh. 
Jørgensensk Vending i "Klokke Roland", denne Gang 
for at anbefale en flittigere Brug af Ordbogen med 
Hensyn til Ordene "Korrision" og ,,Kobberoxydul", 
der begge forekommer i Art. om "Autogen Skæring og 
Svejsning" henholdsvis S. 213 og 214. 

Denne Henstilling til at bruge .Ordbogen er aaben-
. bart dikteret under .den Forudsætning, at Krummer 
er ogsaa Brød, ogsaa T r y  k f e j  l kan i Mangel af 
bedre benyttes, thi for det første Ords Vedkommende 
er det de tre Gange, det er benyttet, s k r e v e t t y d e
l i g t o g k o r r e k t K o r r o s i o n, i M a n u s k r i p
t e t, og s o m :e n  n a t u r l i g F ø I g e hu.af ogsaa trykt
rigtigt i den paagældende Art. (Se S. 215, 21 L. f. n" 
2. Sp.); men det har man maaske ,,ikke villet se".
Var dette ikke Tilfældet, vilde der seJvfølgelig være
fremkommen en Rettelse i det paafølgende r. af Bla
det. Yderli'gere -er der i Artiklen oplyst om Ordets
Betydning.

For det sidste Ord "Kobberoxydul's" Vedkom�ende 
er ,,Kritikeren" som en passende Afslutning i sin ,,Pro
test, for ikke at slutte anderledes, end han begyn
der, a t le r .g a a e t  y n k e _l i g i V a nd e t. Vi ior
staar saa godt, at "Den blege Abonnent" maatte ty 
til Redaktøren, naar hans egen Ordbog eller Viden ikke 
er i bedre Orden. -

Ordet "Oxydul-Kobberoxydul er nemlig f u l d t  ud 
k o r r e k t, og ved at se efter har vi bl. a. fundet det 
i ,,Hagerups ill. Kon. Lek." ',,Oxydul" er det samme 
som "Oxyder" = Ilter, og herved forstaas som Regel 
Grundstoffernes I}tforbindelser. - Ved Glødning med 
Kul reduceres de fleste Metalilter til Metal. Hvis et 
Metal danner 2 Rækker af Salte, benævnes Rækken 
med laveste Valens: F o r i l t e s a l t e el. Oxy d•u l-

, 

I 
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s a l  t e, Rækken med højeste Valens: Tv e i  l t e s  a l t  e 
e l. 0 x y d s a l t e = I l t e s a l t e. 

Man IViJ. heraf se, at "Kritikeren" kun har meget 
ringe Indsigt i det han vil ,,kritisere". K o b b e r
oxy d u l e r  a l t  s a a d e t  s a m m e  s o m  K ob b e r
f o r  i l t e. Vi kan imidlertid oplyse "Kritikus'' om, 
at man har en ny Betegnelse herfor, og som nu be
nyttes, nemlig: K u p  r o  oxy d. (Til Trods for at 
den næppe findes i ,,Kritikerens" Ordbog). - Det 
dannes ved, at det smeltede Kobber, s o m a n f ø r t 
i p a a g æ l d e n d e  A r t. S. 214, ilter sig paa Over
fladen, og det dannede K u p  r o  oxy d opløser sig 
i det smeltede Kobber. Naar dette størkner, skiller 
K u p  r o  oxy d e t  · sig ud, og da dette udskilte Stof 
er, usmeltelig, bliver Kobberet desmere skørt, jo mere 
af dette udskilte Stof, der er til Stede, idel det jo 
afbryder den metalliske Sammenhæng. - · 
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Vi h aber, at Værdien af den af Hr. P. H. i sin 
,,Protest" fremsatte ,,Kritik" af det foregaaende lig
ger klart belyst, om Hensigten, den han gerne selv 
vil bortforklare, kan ingen tvivle. - Skulde Hr. P. H.
en anden Gang føle Trang til at slaa sin ,,Alviden
heds Toga" om sig i Raadet, i dette Tilfælde en For
samling -af sine Kolleger, for at "deklamere" sin Kri
tik, :da vil disse sikkert ikke mere lade sig vildlede. 
,,Den blege Abonnent" vil dukke op for deip, og det 
vil vist blive nærmere undersøgt, inden det tillades 
at slig ,,Kritik" finder Vej til vort Blad, en Kritik, 
der trods sin ydre Overlegenhed og Brug af mange 
,,skønne fremmede" Ord,- dog viser sig at være tom 
Skvalder, ret beregnet paa at imponere· de uforbe
redte intetanende Tilhørere, naar Protesten" med 
Pathos oplæstes for at opnaa Sanl�tion. - "Niaatte 
Hr. P. H. heraf lære sin egen Begrænsning at kende, 
den han gerne vilde vise os, da har han ikke "pro
testeret" for.gæves, og hvis det har været Hensig
ten at dokum_entere 'denne sin Begrænsning for Læ
serne, ja, da tror vi, det maa indrømmes, at det 
tilfulde er lykkedes. -

Lad os sige til Hr. P. H., at vi trøstig overlader 
, til de udenforstaaende Læsere der har nogen tek
�isk Indsigt", af dømme om, 

1

hvorvidt de tekniske 
Meddelelser, vi fremkommer med gennem D. L. T. 
er af en saadan Beskaffenhed, at de vidner om, ,at Lo
komotivpersonalet staar paa et lavt teknisk Niveau, 
eller det- modsatte. 

Med Hensyn til Hr. P. Hansens Slutningsbemærk
ning i sin ,,Protest" ang. ,,Kaspar Røgbrænder" og 
Betegnelsen ,,Fjols" skal kun anføres, at "Kaspar 
Røgbrænder" formentlig ikke ønsker at udtale sig højt 
til Hr. P. H.s Slutbemærkning; men vi tror, at hvis 
P. H. var Tankelæser, da vilde han hurtig opdage, 
hvad ,,Kaspar Røgbrænder" tænkte, og at han. da 
vilde bemærke, at han mod sin Villie, alligevel, paa 
Grund af Artiklen "Jeg protesterer!" fik heftet netop 
det lille Ord paa sig, som Hr. P. H. ikke ønsker 
at nævne. 

Støt Lokomotivpersonalets Hjælpefond! 

Et af de ti Bud, 
som man ikke skal holde. 

8. Bud. Hvis Du er klogere end and1·c,
(hvad der ik4.e absolut behøver al. være Tilfrcl
det) saa pas paa, naar en af Bestyrelsen eller 
en anden af Foreningens Tillidsmænd begaar 
en Fejl eller en Forsømmelse. - Fald saa 
straks over ham. - Men Tak aldrig dine Til
lidsmænd for det A!·bejde, de udl'ører. 

Ingen udenfor Lokomotivpersonalets 
Hjælpefond 

Reserveforholdene paa Gb. 

...;. 

Anledningen, hvorfor jeg !'inder mig Leføjet til at 
fremdrage lidt om Forholdene inden for den slore 
Stab af Reservelokomotivførere paa Københavns Ho
veellokomotivdepot, Godsbanegaarden, er, for at andre 
Kolleger ude i Landets Depoter kan se, hvilken elcn� 
dig og uretfærdig Ordning, der !'inder Sted paa Goc.ls-
banegaarden. 

Det er en Skamplet, ikke alene for .Gb.s Afdeling, 
men ogsaa efter som vor Position er for Tiden, 
ogsaa for hele Lokomotivmandsstanden. M�n har for 
nylig kunnet træffe Bestemmelsen om nye Turord
ningsbesættelser, nu da Kredsene er ophævede. Som 
bekendt var det tidligere noget vanskeligt at faa en 
retfærdig Turordning paa Gb., fordi der skulde søges 
fra den ene Kreds til den anden paa det samme 
Depot, for at komme i Kredsenes henholdsvis lste og 
5te forskellige Ture. Dette er jo nu forbi, og il11� 

har nu truffet Bestemmelser og l'aaet disse sanktio
nerede af Sektionen. Samtidig skulde man jo formene, 
at ogsa� Reserveforholdene paa Gb. skulde have været 
omordnet. 

Men dette har, trods Vedtagelsen, endog paa et 
Afdelingsmøde, om en ensartet Ordning, ikke fundet 
Sted. Den stedlige Afdelingsformand fandt, at det 
ikke efter hans Mening var et belejligt Tidspunkt at 
rette lovlig vedtagne I:Ienvendelser. Dette skete for 
over et halvt Aar siden, og endnu er Tidspunk
tet ikke fundet, som er passende\ . 

De fleste Lokomotivmænd i Landets andre Depoter 
vil vistnok staa forbavset og ul'orstaaende over for 
et Forhold som dette; der nu vil blive fremdraget 
her igennem disse Linier i Dansk Lok. Tid. 

Inden for en Forening som. D. L. F., der iledes el'ter 
demokratiske og i alle Maader parlamentariske Prin
cipper, er det et Forhold, som burde raades Bod ;paa. 
og hurtigst muligt, uanset, om Tidspunktet, set fra 
Afdelingsformandens Standpunkt, findes belejligt. 

Paa Københavns Godsbanegaard er Reserven ind. 
delte i 3 Klasser, som foruden Klasse 1, 2 o!g 3 ogsaa

0

bar deres populære Benævnelser, nemlig �ste Klasse, 
• 



ogsaa kaldet Spejderne, som bestaar af 12 Lokomo
tivførere. Disse 12 I,,okforere har al dkomrnando 
og al Afløsning i de faste Ture for Sygdom og Per
mission og lignende. 

Ve l a t m æ r k e  forsaaviclt at det er forbundet 
med Udkommando, kan Spejderne køre i alle Ture, 
men paa Hjemstedsdepotet løser han i Reglen kun 
af paa Lokomotiver med høje_ Hjul og Sidevinduer, 
og helst hvor disse er til at sku b b c ned. Spej
deren kører ikke geme Tog (u11der 60 Km. i Timen, 
ined mindre det er nødvendigt at medtage Lagner 
paa Turen, eller at denne er under 221/2 Km. Spejde
rens Gennemsnitsfortjeneste om Aaret er, ligesom visse 
Eksportører, de saakaldte K S._ vanskelfg at kon
trolere. men vistnok åldrig under 100 Kr. pr. ·i\faaned. 
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Den 2den Klasse af Reserver er de saa1mldte 7de 
Turs M�nd. En Reservetur, som "beslaar af 19 Sæt 
Personale og hedder 7de Tur, har der nogle en
kelte Godstog til Helsingør, ·mnerød og Roskilde samt 
Re·serve for Nedbrud, Telefonvagt og e.n Del faste 
Mødetider i 7de Tur, tidlig om Morgenen, tillige med 
en Del Tjeneste paa Klan1penborg, Holte og Hel
singør om Søndagen i Sommerperioden. I Tilfælde 
af Ballastkørsel tages en Mand fra 7de Tur, og ien 
3clie Klasses Reserve rykker da op i 7de Tur, saa 
længe Ballasteringen finder Sted. Tjenesten i 7de Tur 
er jo meget variabel, idet man ofte kommer ud at 
køre umiddelbart før Tjenesten nonnalt skulde slutte, 
hvilket i høj Grad fordyrer Tilværelsen, da Madkas
sen jo saa er spist tom, og man kan jo saa ikke 
spise sammen med sin Familie, som saa, naa1· man 
endelig kommer hjem igen, maa til al' varme den 
Mad, som var færdig til den Tid, man ifølge fl'jeneste
fordelingen i Reservetur 7, skulde have været fri, 
og dette er jo i disse Tider en næsten uoverkom
melig Fordyrelse, naar man tager i Betragtning, at 
den normale Sportelindtægt for 2den Klasses Reserver 
af Lokomotivførere kun er far 30-35 Kr. pr. '�faaned. 

Derefter kommer 3die Klasse, som populært kaldes 
. for Støvsugere. Det er alle øvrige paa Gb. værende 
Lokomotivførere, som repræsenterer den Klasse af 
Reserven. Der kunde for Resten passende oprettes 
en Klasse mere inden for Gb. Depot. Thi det hed
der sig jo, i Følge de for hele Landets Lokotnotiv
mæ1Jd gældende og vedtagne Anciennitetsregler, ,tt 
en Mar:d, Jer i h,lgc Ansøgning, efter flere AarB 
Ophold paa et Depot, kommer til et nyt Depot, bli
ver han at betragte som yngste ved det tilflyt
tede Depot i en Karenstid af et Aar og indtif Plads 
bliver ledig. Men da saadanne i mange Tilfælde er 
ældre Førere, bliver der taget betydelig mere Hen
syn til disse end til de øvrige i tredie Klasse. Man 
kunde derfor passende oprette en ny Klasse af sidst
nævnte, og saa sætte disse imellem lste og 2den Klasse 
som Spejdertur B., ligesoin man nu, til Tider kalder 
Støvsugerne for 7de Tur B. Thi det er meget sjældent 
at saadanne Depottilgaaende ældre Lokomotivførere 
kører de daarligt betalte Godstog til Hillerød og des
lige, hvor man er 8-10 Timer uafbrudt paa Ma
skinen, og for en saadan Tur foar man den isvimlende 

Betaling fra 85-100 Øre. Og Lønningslisten udviser 
ogsaa en betydelig større Sportelfortjeneste for disse. 
Og med bedre Tjeneste, end for 3die Klasse af Re-
server i Almindelighed. • 

I 3die Reservehold er Forholdene saaledes. Hvis

det en enkelt Gang træffer, at man ingen Spejder har 
ved Haanden, og man maa benytte en Støvsuger til 
at køre i en Persontogstur, eller det mærkelige og højst 
,jældne. skulde ske, at en Mand fra 7de Tur ieller 
en Mand af 3die Klasse Reserven skulde blive sendt 
paa Udkommando, er man sikker paa, at næste Dag 
�liller straks en 1. Klasse Reserve, med Besked paa, 
.it den af Depotet, l'ra en af de andre Reservehold 
ttclsendte straks skal rejse hjem, og den fra Re
,crvehold 1 overtager Tjenesten. 

Det samme foregaar paa Hjemstedsdepotet, riaar en 
',ke til 1ste Reservehold · hørende Lokomotivfører 
.,immer til at køre, som Afløser i en lltogs eller 
· :rsontogstur, k u n  e t T o g, og Spejderen er der,

med mindre at denne i Forvejen har en bedre Tjans.
Er det derimod i en Godstogstur, hvor der skal Af
løsning, er der sjælden nogle af Spejderne d i s  p o
n i b 1 e.

Der har endog været Tilfælde, hvor der med kor
tere Varsel; hvad jo næsten altid er Tilfældet paa 
københavnske Depoter, er bleven forlangt ,et Sær
godstog, og der paa Reservestuen har siddet flere 
disponible Førere af 1ste Reserve-1:wld, men ingen 
åf disse skulde eller kunde Røre Toget, og en 6die 
Klasse Reserve maatte, da Toget, som ovennævnt, 
kun var et Godstog, køre dette. 

Nu vil maaske mangen en Lokomotivmand sige: 
Ja, men Førerne i 2det og 3die Reserve,hold er jo 
ogsaa yngre og kan af den Grund ikke gøre ·For
dring paa andet, før hans Tid kommer. Dertil er 
kun at svare, hans Tid kommer aldrig. Thi man 
maa jo vel erindre, at den Lokomotivmand, som i de 
senere Aar er bleven forfremmet til Lokomotivfører, 
ingenlunde kan kaldes for yngre hverken i Levealder 
eller i Jernbanetjenesten. De er saa godt som alle 
i en Alder fra 40-45 Aar, ja, enkelte er endda pp 
imod de 50, og har alle tjent Staten i 16-20 Aar
som Fyrbødere og Haandværkere, og har paa den 
Maade ofret deres bedste Leveaar til en Tjeneste 
som Fyrbødertjenesten, der kræver en langt større 
legemlig Anstrengelse, og rStiller et langt større Krav 
til Helbredet end den betydelig lettere Førertjeneste 
gør, i Særdeleshed for Lokomotivførere, som næsten 
altid h�r den samme og vel uddannede Lokomotiv
fyrbøder i flere Aar i Træk. 

Endydermere maa man jo vel betænke, at en Mand, 
der er over 40 Aar, naar han bliver udnævnt til 
Lokfører, kan man jo ikke kalde for yngre, og naar 
man tager hans langt fremskre_dne Levealder med 
i Betragtning, og der.til ved, at han, særlig nu for 
Tiden, kun faar .ganske unge uøvede Haandværkere 
eller Arbejdsmænd med som Fyrbødere paa Maski
nen, er det jo næsten det samme som �t begynde 
forfra med at ,gøre Strækningstjeneste som Lokomo
tivfyrbø�er. Kun med den Forskel, at han nu er 

, 
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i 40 Aars Alderen, og hans Legeme og dermed hans 
ljelbredstilstand reagerer ganske anderledes over for 
·&sse Anstrengelser end for 16-20 Aar siden. Og
han tillige kun har Udsigt til de daarligste Gods
tog, den daarligste 'Tjeneste den laveste Fortjene
ste og de daarligst uddannede Hjælper� i en uover�
sKueffg Aarræltke, kan man ve1 · me·a Sandhed ·sige,
at hans Tid kommer aldri-g. Thi naar den efter
:r'0-12 Aars Forløb endelig KOmmer, er -rtan gamme·1
og ua.slidt og trænger ·ran-gt m·ere tiI s'ii Otium end
til at 'Røre i Tur.

Jeg haaber, at denne Artikel maa blive forstaaet
og derigennem kunne bidrnge til, at man i Fremtiden
kan indse, at Stillingen som Reservelokomotivførere i
2.-3. Klasse er kapabel til err Revision, der kan skabe
bedre tjenstlige, og, saa godt som Forholdene for
Tiden tillader, økonomis!ce Kaar, og dermed en langt
større Tilfredshed inden for den store Part af Re
serverne paa Gb.

Til Slut skal bemærkes, at Lokomotivførerne i 3.
Reservehold i Lighed med 2. Ho1d, normalt har en 
Sportelfortjeneste af 25-35 Kr. pr. Maaned. Det synes 
derfor at være, ligesaavel som i ,andre Depoter, med
stort 'Reservehold, et berettige.i Krav, at man for
langer Klasseficeringen inden for e t  Depot afskaffet,
og Fortjenesten og Tjeneste ligelig fordelt iblandt alle
paa samme Depot værende Reservelokomotivførere.
For Lokomotivfyrbødernes Vedkommende finder paa
Gb.- ingen Klassificering Sted, og Forholdene hos Lo
komotivførerne burde være fuldkommen lrge saa de
mokratisk og loyalt ordnede igennem Afdelingen, som
hos Lokomotivfyrbøderne. Thi det er og bliver ellers
den Skamplet, som vil pege_ henimod en konserva
tiv, men uretfærdig og uparlamentarisk Ordning, som
giver et Mindretal særlige Begunstigelser og Fordele
baade økonomisk og tjenstlig, til Trods for et langt
overvejende Flertals retfærdige Forlangende om en
ligelig Fordeling af Tjeneste og Fortjeneste. Samtidig
maa det jo haabes, at Gb. Førerafdeling ved næste
Generalforsamling kan f i n  d e  en Formand, som· kan
f i n d e  belejlige Tidspunk�er til at rette Henvendelse
om lovlig vedtagne Forslag fra Medlemmerne, til Ad-
ministrationen. J.

Det er formentlig ikke den ærede Indsender bekendt, 
at <ler paa et Møde i disse Dage foreligcrer et For
slag til en Ordning af de omtalte Forhold. Man maa 
derefter haabe, at den Ordning, der nu vedtages, er i 
Stand til at skab{' Tilfredshed blandt Reserveførerne 
paa Gb. Re d. 

Støt vor Organisation i Ord. og Gerning 
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Afskedsfest. 

Den lste Februar i Aar samledes Medlemmer af 
D. L. F.s Lokomotivførerafd. Falster, paa Hotel Royal
i Nykøbing F. for vea en festlig Sammenkomst med
!"'æflesspisning at tage Afsked med vor afholdte 1<.ol
lega, Lokf. J. M. Christensen, der denne 'Dag tog
sin Afsked fra Statsbanerne efter ca. 30 Aars Loko
motivtjeneste.

Ved Bordet, der var smukt dækket, og hvor der 
herskede den bedste Stemning, overrakte Afdelingsfor
mand, Lokf. V. P. Hansen, _Ge. paa samtlige Medlem
mers Vegne Hr. Christensen en Gave, bestaaende af 
et smukt udført .Gruppebilled� af Lokomotivm. Møller i 
Ge. og falsterske Lokomotivførere. 

Paa Billedet, der var smukt indrammet, var an
bragt en Sølvplade til Minde om Dagen. 

Form., Lokf. V. P. Hansen, Ge, talte for Hr, Chri
stensen, og takkede ham for de mange Aar, han 
havde staaet som en trofast Støtte i Organisationen, 
og med al<irig svigtende Beredvillighed havde stillet 
-sig til Tjeneste, hvor det gjaldt at varetage Loko
motivmændenes Interesser. Haabende at Christensen,
der efter Sigende nu vilde ,anvende sit ellers velfor
tjente Otium med at foretage en Rejse omkring Jor
den, maatte faa det tilsigtede Udbytte af denne, og
bad Christensen, naar han atter betraadte de dan
ske Strande, om ikke at glemme sine gamle Stands
fæller, men lade disse nyde godt af de Erfaringer
og Indtryk, som han eventuelt høstede derude i det
fremmede. f ' 

Hr. Christensen takkede synli-g bevæget for Ga
ven og for de smukke Beviser paa Sympati, der j.:)lev
vist over for ham nu ved hans Afsked fra . Stats
balierne, hvilket sent eller aldrig vilde gaa ham al'
Minde. Udtalte, at det var ham en Glæde, nu da han
stod ved Afslutningen af sin Livsgerning, at være
sammen med sine Venner og Standsfæller, og lovede
at efterkomme Opfordringen, naar han kom hjem l'r�
sin Rejse, at stille ,sig til Disposition for Lokomotiv
mændene med Hensyn til de Erfaringer, han muHg
høstede paa sin Rejse, og kunde for øvrigt meddele,
at han havde tænkt at besøge et Par store Loko
motivfabriker i Amerika.

Ved Kaffebordet oplæstes et Par Festtelegrammer,
der var sendt i Dagens Anledning, deriblandt et 1ra
Danmarks ældste Lokfører, Jensen ·i Nykøbing "'F ..
hvorefter man sang nedenstaaende Sang, der gjorae
stormende Lykke.

Christensen opruflede 'herefter nogle personlige Op
levelser fra sin lange Tjenestetid, der fortalt med 
hvorefter man sang en for Lejligheden forfattet Sang,
der gjorde stormende Lykke.

Lokf. 0. P. Olsen, Ge., tak.kede Christensen for det
iode Forhold, der altid havde bestaaet mellem han,
•� hans Fyrbødere, hvilket han med flere, der havde
!•enlevet deres Fyrbødertid paa Falster, kunde bevidne·

Efter at der af Festdeltagerne v,ar udbragt et Lev 
."or Hr: Christensen, takkede Lokf. L. Hansen, Ge., Bt 
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styrelsen for det udmærkede ArrangE;Jnent ved Festen, 
og udbragte et Leve for denne. 

Derefter blev Sangen sunget ,,da capo" og Festen 
endte med et . lille Punchesold, hvorunder der blev 
boldt Taler dels for Hr. Christensen og dels for For
eningen. Hvorefter man skiltes med Fo_rvisnin'' om 
at have tilbragt en fornøjelig Aften i hyggeligt Sam
vær, og dog enige om at beklage, al man ikke oftere 
skulde se den populære Lokomotivmand paa Maskinen. 

Deltager. 

Den, der ønsker at styrke Samm·enslutningen 
mellem · Lokomotivmændene, er Medlem af 

H.TÆLPEFONDEN

· Juletræsfester.

Struer Lokomotivfyrbøder Afdeling 

afholdt Juletræ paa_ Hotel Struer Lørdag den 13. Ja
nuar. Træet tændtes Kl. 7¼, hvorefter 80 Børn mar
cherede ind i deil festpyntede Sal, hvor de morede 
sig til Kl. 11. Der blev i Løbet af Aftenen uddelt 
Godter flere Gange. Der var skænket Foreningen en 
Pengegave af Hr. pehs. Lokf. Andersen, som blev brugt 
til Indkøb af en Automobil og en Dukke, der bort
loddedes. Der var stor Spænding blandt Børnene, 
særlig da det var gratis. - Saa tog de voksne fat 
paa Dansen, der varede til Kl. 5 Morgen. 

I Festen deltog- flere overordnede. J. M. 

Lørdag den 6. Januar afholdt Brande Lokomotiv
førere og Lokomotivfyrbødere en vellykket Juletræs
fest paa Brande Hotel. Festen vår arrangeret godt, 
et Par Nissemænd trillede ind mect' en pyntet Trille
bør med Julegodter under det store, flot pyntede 
Juletræ, som blev tændt Kl. 71/2 Em., hvorefter Bør
nene dansede til Kl. 11, og derefter serveredes Cho
kolade og Kage for dem, og Kl. 11¼ begyndte Dansen 
for de voksne, som varede til Kl. 4 Morgen, hvor
efter vi skiltes med den Forvisning, at vi havde 
tilbragt en fornøjelig Aften, i Haab om en Gentagelse 
til næste Aar. N. C. N i e l s  em 
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Nedstyrtningen af anden Quebeck-Bro. 
Man imødesaa fornylig Aabningen af Verdens største 

Cantileverbro (over St. Lawrencenoden) ved Quebec 
og dermed 'den nye Rute gennem Kanada. Da kommer 
der pludselig lVIeddelelse om, at Broen er styrtet ned 

. . netop da den sidste Del, :l: den mellemste Del af 
Midterpartiet, skulde sættes ind paa sin Plads. De 
fra Flodens Strandbredder udbyggede Arme skulde 
nemlig forenes ved et 195 m langt Midterparti, som 
blev bygget paa Pontoner og ved hydraulisk Kraft 
skulde hæves op i sit Leje 45,72 m over den. højeste 
Vandstand. Man mente kun at behøve 24 Timer til 
dette Arbej.des Udførelse, og den 195 m lange midterste 
Del var allerede bugseret ud fra Strandbredden, op
løftet fra Pontonerne og disse fjernede, da man hørte 
et pludseli-gt Knald, og Spandet styrtede ned med 
den ene Ende, medens den anden svævede i Luften 
endnu nogle Sekunder, inde,n det Hele styrtede ned 
og forsvandt i Floden, som paa Ulykkesstedet er 60 
m dyb. 

Det hidtil foreliggende giver ingen Oplysning om 
Aarsa-gen , til Ulykken, og man maa derom forvente 
nærmere Meddelelser. At denne Bro vilde være ble
ven den største i Verden, og at den en Gang før 
er styrtet ned, forinden den var færdigmonteret, vil 
vække en overordentlig Interesse indenfor tekniske 
Kredse. 

Broens hele Længde vilde blive 548,64 m eller 30, 48 
m længere end Forth-Broen i Skotland, dens Bredde 
var 26,82 m og dens Højde over Vandfladen 45 m, 
hvorfor de største Atlanterhavsdampere kunde have 
passeret derunder. Bygningsomkostningerne var be
regnet til over 42 Millioner Kroner. 

lltfattig Lufts Indflydelse paa Dyr og Mennesker. 
Efter et i Journal of the Franklin Institute gen

,givet Referat af officielle amerikanske Forsøg over 
Luftsammensætningen i Minegange og dens lndfly- . 
delse paa Arbejdernes Sundhed og Sikkerhed er det 
blevet fastslaaet, at Smaadyr som Mus og Kanarie
fugle ikke saa hurtigt paavirkes af en iltfattig Atmos
fære og derfor ikke kan anvendes til Undersøgelse 
af, om Grubens Luft er saa iltfattig, at den er farlig 
for Mennesker. 

Det viste sig, at Jltmangel foraarsagede, at Men
neskene blev bevidstløse omtrent p�a samme Tid som 
Mus og Kanariefugle. Dyrene brød, sammen i Luft 
af forskellig _ Sammensætning, og det samme sluttes 
derfor at være. Tilfældet for Menneskets Vedkom
mende, hvorfor Mus og Kanariefugle ikke, som tidligere 
antaget, kan anvendes for at konstatere, om Grube
luften har et livsfarligt ringe Iltindhold. Kanariefugle 
er li�t mere følsomme overfor Iltmangel end Mus, og 
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Navne1kifte: 

er værdifulde til Undersøgelse af, om Grubeluften
indeholder Kulilte, som de er meget mere følsomme 
overfor end Mennesker. I Blandinger af Ilt og Kvæl
stof med 7,6 a 7,8 pCt. Ilt viste Kanariefugle udpræget
Aandenød. Naar Iltindholdet gaar ned pa 7 pCt., viser 
ogsaa Mus udpræget Aandenød, og l\fonnesker er i 
alvorlig Fare for at kvæles. Beretningen fraraader at 
anvende de nævnte Dyr som Indikatorer for Luftens 
lltfattigdom og anbefaler, at man ikke tillader Menne
sker som ikke er forsynede med Rø,ghjælme, at vove 
sig ned i Gruber, hvor en Olielampe ikke kan brænde. 

Lokomotivfyrb. A. M. Andersen, Nyborg, hedder 
Anders Michael Andersen Rønaa fra 3. Januar 1917. 

Til Medlemslisten. 
Overført fra D. S. & M. f. 

Asp. Svend C. Jensen, 
,, L. P. Jensen,

Købh. Gb. 

,. C. Gollmann,
,. J. V. Hansen, Esbjerg." 

Aarhus. 
Aarhus. 

AALBORG OG A.BRØNDUM å SØNS 
,, N. Rasmussen,
,, J. K. Andersen,

Brobergs aarlige Udsalg ! 
begynder 2. Januar. Trods de vanskelige forhold, som gør det besværligt at I
fremskaffe Varer, er det dog lykkedes os at fremskaffe ny Saiso;ivarer,. saaledes • 
at vi kan tilbyde en Del overklippede og udrangerede Kvaliteter til Priser, som I
vil kunne konkurrere med ethvert Tilbud. Vi anbefaler at gøre Deres Indkøb • 
hos os, da De derved køber billigst og de faar 5 °/o extra Rabat. I 

Gulvtæpper: Gardiner, hv. og creme: fortræksgardiner, 
·
• 

21/1 mtr. fra 32 Kr. 10 000 mtr. fra 1915 hvide og creme: • 3 ,; 41 
" 

udsælges fra 60 Øre. 500 550 650 750 
� 4 ,, 

-
75 

" 
Disse ere lidt smuskede. Stort Mønsterudvalg. � 

50,000 mtr. Rester af Lagendowlas, Medium, Tvistlærred, Bolster, Nankin, I
Dynebetræk, Sherting, Viskestykker, Haandklædedreiler. - Se vore Restbunker •

·igjennem, der finder De altid et eller andet for en billig Penge, som De netop 
har Brug for. 

Benyt formiddagen 
vælie det bedste. 

til . Indkøb, saa kan De blive expederet i Ro og 
Husk Adr.s. 

BROBERG, Amagertorv 16," 
Leverandør til Vare- og Landbrugslottetiet. 

... ·-·-·-·-·-·-·-·-·-------------
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\! TOBAK 

PAKKERir 25 ØRE. 

I
PAKKERå 15 ØRE.

DAASERci 5O0RE. PAKKER a 30 0RE. 

___________ ,.. __________ ac.a __ 

r. Stig /\ndersen \Jinhandel
. 10 Hyskenstræd, 10

DANSK CALORIC PUNSCH ==-=--- mrk. P. S. A. 

forlang den - faas overalt. 
• 

AKVAvmER 

I
Godt økonomisk Nyt! 

Klingry 5æbespaanør. 
Den mest økonomisk og let 

teste Maade at bruge Hushold 
ningssæbe paa. faas overalt

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

Moderne Pelssæt 22 Kr. 
Ulsters, Costurner, Kaaber, 
Blaa rundskaarne Nederdele 

fra Kr. 7,50. 

sarnt Drenge- & Pi2et. j. 

PRØVELAGERET, 
NØRRBBROOADB 187, I. 
Altid stort Lag�r af Rejae-

Tlf. Ta2a 1118 prøver til ca. halv Pris. 
------------

Tandlæge Frk. Sørensen 
69, Istedgade 69, 

Konsultation fra I 0-7 Tlf. Vester 905 x 

Hele Tandsæt fra 20Kr. 
Ældre Tænder omsættes billigt, Plom
'bering og Tandudtrækning, Moderate 

Priser, Bedøvelse hver Dag Kl. 2, 
Reparation udføres paa faa Timer, 

Jernbanefunktionærer \ndr. 5 pCt. 
------------

12 Fotografier 50 Øre 
AMERICAN PHOTO Co. 

47, Nørrebrogade 47. E. NIELSEN. 
(NB. Billeder kan leveres paa 1 Time) 

Udgaar ll Gange maanedlig. Redaktion og Ekspedition: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. fif. Vester 2895 v.
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig, Tegnes paa alle Po�tkontorer i Skandinavien. 

Annonce-Ekspeditioner: { for Kjøbenhavn: C. Hansen, Sommerstedgade 222
, Telefon Vester 4011.

for Provin11en: L Raamuasen, Hans Tausensiade 14, Odense. Telefon 2288. 
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