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Nogle Metallers og Legeringers 
Egenskaber og Anvendelse. 

Ved OTTO BENDIXEK. 

(Fortsat.) 

Foruden til Lokomotivbrug anvendes Ma
·skinbronze i Maskiner, dels h\'or Jern vilde
give Anledning til stærk Rustdannelse, f. Eks.
DE.le af Sallvandspumper og Pumper for sure
Vædsker (Slempel ·Lang, Cylinderføring, Ven
tiler m. m.), Skibsskruer m. m., del hvor man
,,nsker selv at vælge, hvilken af to mod hin
auden slic!Pnde Maskindele man ønsker mest
slidt, enten fordi den lellest lader sig forme, ,
eller fordi den lel kan indretles Ul nt kunne
efterspændes. (Lokomotivers Driv- og Koh
belstangslagere). Derfor fremstilles Pander til
Lejer ofte af Bronze, hvis Haardhed nærmer
sig Akslens, saa at Panderne dog ret godt
modstaa Slid.

Nogle Eksempler paa Sammensætningen af
Maskinbronce (Melal) er:

men foraarsager Blærer i Godset, formodent
lig ved sin heftige Fordampning { den smel
Lede Masse. Ogsaa til Lok9motivakselpander' 
anvender de danske Statsbaner Bly, som tid
ligere anført, og ogsan andre Jernbaner og 
Lokomotivfabriker, . Eks. Bald win i Phila
delphia har hermed høstet gode Erfaringer. 
For at opnaa ·de Fordele, som vi tidligere 
har omlalt, nemlig slørre Haardhed, ·9g der
med større Modstandsevne mod Slid, ligeledes 

. mere modstandsdygtig mod kemiske Paavirk-
ninger og mere tyndtflydende i smeltet Til-' 
stand tilsættes Maskinbronce meget ofte Fos
for (Fosforbronce), som ovenfor beskrevet; 
men i denne Forbindelse skal yderligere be-
mærkes: I 

Ventiler, Haner, Pumpecylindre .... 
Pander 1:il Jernbanevogne .......... 
Forbindelses- oi Trækstænger, Metal-

pander, naar disse ikke skulde have 
Slidflader af hvidt Metal ........ 

Kobber Tin 

88 12 

79 8 

84 16 

Zink Bly 

3 

5 8 

2 
Overdelen af Lejer, Dæksler til fod- ' 

og Luftpumper, Møtriker, Ventil-
kasser, Metalstempelstænger, som 
skulle besidde stor Styrke.. . . . . . . 90 10 2 

Aarsagen til at Bly anvendes ved Pander lil 
Jernbanevogne er den. at Legeringerne er 
mere eftergivende, naar de tillige indeholder 
Bly, idel Blyet ikke legerer sig med Broncen., 

Ogsaa i et andet Øjemed anvendes Fosfor i 
Form af Fosforkobber. Det er nemlig en 
Kendsgerning, at Broncer bliver slettere ved 
Omsmeltning, de bliver tyktflydende, og deres 
Sprødhed tiltager. Dette hidrører fra, at ved 
Smeltningen af almindelig Bronce opstaar 

1 baade Kobberforilte og Tinilter, og denne Om
stændighed forringer Broncens Styrke og 
Se,i,ghecl. Benyttes Affaldsbronce ved Bron
cens Fremstilling, bliver det dannede Produkt 
endnu slettere. For at raade Bod herpaa, til
sætter man Fosfor i Form af Fosforkobber 
eller Fosfortin, thi dette renser MetaUet for 
de nævnte Ilter og modvirker deres skadelige 
Ii.1dflydelse. - Som vi tidligere· har nævnt, er 
F osforindholdel i Bronce kun yderst ringe, 
ikke væsentlig over 0,1 o;o. 

�an i!Jilsætter ved Fremstillingen af Fos-



{<JfPFOAGF ., . rJ ,31/)l it 0f9,, f osf9:i;�qpbei;, min�st, 
l\tj�,,d,ett�re1:Jq�f<?rr�gt,! og ,der anvendes me
gen Zink, og i Fosfo1r9.f,op.�e1} ,bør p.�r da ku.n 
b,�iyc :l;\�j. t �ogb;r,h\l;sin�edel�. Fosfo1: tilhage. 
Y

i,
ecl �µlt\tnj;1;1g :i D�gel .maa rnan benytte en 

Jl;Y, l;),ge1
11 OJ� ,_und�r Smeltningen holde Me

tall,�t. ,qed��l<�t med Trækul for at f!10dvirke 
ny Iltning, efter al Rensningen for Ilter har 
f�nP,yL,�t�?,.,fiør Udstøbningen maa man røre
gqdt /?�· ,, .. ,.• 
;,fgsi,itln f.,'J?ks. medi 8 °/o Fosfor, kan frem

s�}l,l;tJs· v, t�t:,9_pløse Fosf6r i smeltet Tin. Det 
qr,ugE:s mJp�re end Fosforkobber, da ved dets 
�H1Jyttels� en, _Del Fosfor gaar tabt. Fosfor
½o;t:>_l?,yr,,med ,f. Eks. 10 O/o Fosfor, lader sig 
fteip�liH,e sed Smeltning af Kobber med fos
{or,sp:,; J{f11k,

1
�ul og Kiselsyre i Hvidglødhede. 

, Eitm·.,Ldet Joregaaende at have beskrevet 
l\f'.a�l�jnbron!(i'.ert (Metal) og dens Legering med 
F_osfor, de,n Br;0nce vi vel ved Lokomotiver og 
i ,J e�ttindust.rien er ,bedst kendt med, skal vi i 
det.følgende, komme ind paa nogle andre Tin
l>roncer,, 'riemljg Klokkebronce, Spejlbronce og 
�unst.bron(;'.e. - Tidligere blev Tinbronce og
saa 1anv:endt,: til Fremstillingen af Kanoner; 
meJ} nu , tjener Staal som Skytsmateriale. 
FnemstiUinge,n p..f de af Bronce støbte Kano
ner. gav 1Mledning til mange nyttige Under
søgelser ,aJf ,Bro]Jcens Egenskaber. Legeringen 
til, �anonstøbningen skulde være stærk og 
haard ,og, saa lidt sp1:ød som muligt. Med 
H:e11b1ik paa den sidste Betingelse maatte Tin
indholdet .ikke være stort, en Tilsætning af 
Bly, eller.en større Mængde Zink var udeluk
l'et .P::ia Gru.ud af de i Løbet af Aarhundreder 
høstede:· Erfar.inger og efter Resultatet af de 
anslille.åe v.idenskabelige Undersøgelser gjaldt 
som. det bedste Kanonmateriale en ren Tin
bronce med 9-11 o;o Tin og 91-89 O/o Kobber. 
:tAnve'litlelsen af Bronce til Fremstilling af 

lØokker,, ·overhovedet til Klangredskaber �f 
enhver 1 Art, et urgammel. Allerede ved den 
gammelægyptiske Offertjeneste var Bronce
.klangi.J1strumenter i Anvendelse. Større Kirkr
klokkel' blev.indført i. det 6. Aarhimdrede efter 
Kriistus.,·-Nogle af,disse ,Klokker har en uhyre 
1/.ægt.i. Den· silør.ste ·vel ·blev støbt i Moskwa 
i A;irel 1653 og kaldt •Iwan .Welicki. Den li.ar 
en Diarn.'.•1af ,7· ro .. ·.og eIJ,:,Væg� af 240.L Ved 
en,,Bran.d. .,i r�areti 1701, styrtede· .d,en ned fra 
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Taarnet. og .brast. D�ms Rester kan ses den 
Dag i Dag. I et japansk Tempel i Kioto be:

finder sig. �n Klokke, som vejer 75,6 t., og 
som blev støbt i Aaret 1632. Kejserklokken 
i Kølns Domkirke hår jeg selv haft Fornøjel
sen at se; og den er meget imponerende, selv 
om den kun vejer 27 t. Godstykkelsen er 
38 cm., og den er støbt i Frankenthal af 
erobrede franske Malmkanoner fra Krigen 
1870-71. Der ringes kun med den 6 Gange 
om Aaret, og det er meget smukt at høre 
dens vældige Røst runge ud over den gamle 
Rhinby, ellers gør de andre Klokker Tjeneste. 
Der kræves 28 Mand for at ringe med den. 

Klokkebronce maa, naar den fuldt ud skal 
svare til Hensigten, være stærk og haard for 
at have Klang og ikke lide Formforandring 
ved Knevlens Slag. Det bedste Klokkema
teriale er en Bronce af 20-23 O/o Tin og 80-77 
O/o Kobber. Men ikke alene Metallegeringen 
betinger i og for sig en Klokkes Tone, den 
bestemmes hovedsagelig ved Støbningen gen
nem Form, Størrelse og Godsets Tykkelse. 
- Tilsætninger skader Klangen. Saaledes gi�
ver Sølv ikke "Sølverklang", men daarligere
Klang, og i ældre Klokker findes i alt Fald
kun saa lidt Sølv, at de af Fromhed til Kirke
klokker skænkede Sølvpenge i Reglen ikke
kunne være havnede i Bronce-Smelteovnen.

. S p e  j 1 b r o  n c e n s  Anvendelse er nu kun 
ringe, nemlig til enkelte optjske Apparater, 
f. Eks. Metal-Hulspejle. Broncen maa være
meget lys og indeholder derfor af alle Broncer
mest Tin. Den maa kunne lade sig polere
meget blank. Tinindholdet er 30-33 0/o.

K u n s t  b r o  n c e tjener til Statuer, Bas
relieffer, Mønter, Medailler, Smykker etc. An
vendelsen hertil er meget gammel, og brugtes 
af alle Kulturfolk i Oldtiden. Nutildags gør 
Støbejern, Zink eller Messing, formedelst de
res Billighed, den ofte Rangen stridig til 
Kunstværker, men de kunne ikke fortrænge 
Broncen, hvor der ønskes et virkeligt og 
vårigt Kunstarbejde. Som særlig god Kunst
bronce gælder en Leg�ring af 862/3 Kobber, 
62/3 Tin, 31/a Bly og 31/s Zink. Denne Sammen
sætning svarer ogsaa tilnærmelsesvis til Bron
cen i mange gamle og moderne Kunstværker. 
Bronce lader sig bedre end de ovennævnte 
Erstatningsmetaller (Støbejern osv.) ciselere 

I 
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_ •0: behandle med Gravstik og Pensler, staar 1 

sig godt' mod Slid og kan i fri Luft antage 
en m!;lget smuk Overfladefarve. Man forlanger 
almindelig, at Monumenter i fri Luft forvand
ler deres oprindelige, rødgule Farve til en 
v�rm, brun Farve med et lysende, lysegrønt 
Overtræk af Æd e l r u s t  eller Patin a. Dette 
Overtræk bestaar af basiske, kulsure Forbin
delser, og skal efter Aarhundreders Forløb 
endnu lade alle fine Detailler fremtræde 
tydeligt. 

Man skelner mellem b i n æ re Broncer, der 
kun indeholder Kobber og Tin, og t e r  11 æ r e  
og k v a t e r n æ r e  Broncer, der indeholcle1· i 
alt henholdsvis 3 ,eller 4 Bestanddele, nem
lig foruden nævnte Metaller Bly eller Zink 
eller begge Dele. - N aar undtages, at man 
til B r o  n c e m  ø n t e r, f. Eks. de danske, bru
ger t e r n  æ r  B r o  n c e, nemlig af Kobber, Tin 
og Zink, hvor Tinnet skal give Mønten Haard
hed til at modstaa Slid, og Zinken forøge Lege
ringens. Støbelighed, anvendes nu lil Kunst
bronce næsten altid k v a le r nær Br o n c e. 
Den heri anvendte Blytilsælning skal lette Ci
seleringen, medens Zinktilsætningen dels skal 
gøre Legeringen billigere, dels modvirke Sejg
ring, forøge Støbeligheden og gøre Farven 
mere guldagtig. Bliver imidlertid Zinkind
holdet meget stort, og Tinindholclet meget 
lille, har man, som vi lidligere ha1· nævnt, 
Rødgods eller Messing. 

lndtif 1856 var danske Kobberpenge af Kob
ber, men nu er de af Bronce, bestaaende af 95 
0/o Kobber!, 4· O/o Tin og 1 010 Zink og turde alt
saa ikke kaldes Kobberpenge. MedailleiJronce 
er f. Eks. af 95 O/o Kobber og 5 °/o Tin. ____:

Vi har nu omtalt Tinbroncerne, der hører 
til de ældste Legeringer, og af nyere Tinbron
cer har vi nævnt Fosforbroncc, som navnlig 
finder udstrakt Anvendelse i Maskinindu
strien. Man har ,af nyere Tinbroncer ind videre 
S i l i c i u m b r o n c e. Her gør Siliciumlilsæt
ningen: omtrent samme Virkning som en Fos
fortilsætning. S i l i  c i u m b r o  11 c e an vendes 
næsten kun til Telegraf- eller Telefontraad. 
l:Ivad der kaldes Kobberbr,oncelraad er un
dertiden Siliciumbroncetraad. Saakaldl Kob
berb�once er enten en almindelig Tinhronce 
eller Silieiumbronce alt eftersom den foruden 

' ) 

ca. 99¾, O/o Kobber indeholder alene Tin eller 

tillige lidt Silicium. 'Kobberbr<rnde anveWcteJ 
af Statstelefonen og K�benhavi:is ·Te�� qµi�tl
skab som Ledning·straad. · · ' · .;o ,I •. � __ ,-i'i!.l 

'Fo'ri:ndert Vi I fdrladet' gj, p.ceYi-f�, 1(1,H-f�ci fi�'r_ 
maaske ·være Ånlednin'g ''til' at 'WM"' il'.&" t P1ti· 
andre nyere Brdncer fort'.icierr; F dsfok·1b'g Sr� 
liciumbronce, nemlig A 1 u m i n  hi'm1b1r1o'il : J 
og M a n g a n b r o n c e. , ' 1 1 • 1 ' 1 l 1 ' 

Aluminium fremstilles af Lerjbrd· v�d){�k� 
trolyse. Den rene Lerjord vindes især' \if 
Bauxit, et naturligt jernholdigt Lerj�rdhydrat, 
men ogsaa af Kryolit." Aluminium' gaat i Han..: 
delen som Blokke, Plader eller 'Tr:i'åtl, og 'de 
bedre Kvaliteter indeholder o·vei- · 99 'o/o' Æl l;� 
minium, da det mister -sine gode 

1

E�eO:_ska�1ef! 

i temmelig høj Grad, naar det'er t rent'. '\7'ægt
fylden er kun 2,6,· og Lethe'den ..!.fJet1nger · ·f
mange Tilfælde Aluminiumets Åhvendelse, · 
idet det er det letteste af alle' tH Bn1gs:gei1-
stande benyttede Metaller. Alummiurn et sejgt 
og strækkeligt, lader sig valse, trække til Trati.d 
og udhamre til uægte Bladsølv. Dets, Haatd1---• 
hed er væsentlig ringere end IC-O'bberets. ,,·1 ' 

Aluminiurnsbronce bestaar af ·iifobb:er·: ·og 
Aluminium. Det virker dels sorri:"])'in 1til 1 :at · 
forøge Kobberets Haardhed og ·Styrke, dels 
som Fosfor til at gøre KobberforiUet ·uskadel 
ligt. Aluminiumsbronce kan� foruclen 1at stø ... 
bes, smedes i Kirsebærrødglødhede. , Eftei,
haanden som Aluminiumet synker i· Pr-is; v.il 
de nævnte Fordele ved en Aluminiumstilsæt,; 
ning uden Tvivl forøge Anvendelsen af ,Alu
miniumsbronce, f. Eks. i Masld-nindus-tri n, 
hvor den anvendes til Tandhjul, Eksoentr,W:� 
ringe m. m. Det staar sig meg!;ll godt moa. Sø2 

vand og bruges derfor med Fordel til I Skibs-
skruer i Stedet for Tinbronce. Det ,er over'--

hovedet meget modstandsdygtigt mod kemisk 
Indflydelse. - · '' 

Mangan er et Metal, der hører · tit· Jern- . 
gruppens Metaller; i fri Tilstand, findes. det 
kun i meget· ringe Mængde i Nattu.-en, hvor
imod det er meget udbredt i ,Fo,i;-p;i,, af i11

}lække Ilter, ·saasom Bru.µsten, Br:atmit? Ma,1,1-. 
ganit ·o. fl. Det fremstilles· ved· Reduktion··ar . 
Il terne med Aluminium. Mangan ,·ligner ly'&t 
Raajern, det er skørt og saa haardt, at d,et 
kan ridse .Glas· og Staal. ' : _. · , · · . . · · · 

I Manganbronce, der bestaar-af ·Køti>be1· _og. 
Mangan, spiller det sidste en• ligneide · :Rolle . _ 
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som Aluminiumet i Aluminiumbronce. Men 
Manganet er for dyrt til, at Mang�brohcen 

· har vundet videre Udbredelse i Maskintilvirk
ningen.

fortsættes. 

<>eec= aaoc: = oc7?oeao= = o === 

For 1 Krøne aarlig sikrer Du Dig Støtte og 
Hjælp, om . Uheld eller Ulykke rammer Dig

Spar�ommelighed. 

Hvor der spares. Hvor der knibes. Del 
daglige Liv er fl;llds�ndig forandret. Overalt 
mærkes , det, � Lejligheden, i Køkkenet, paa 
Gacien, overalt, og paa Jernbanen skulde del 
pgsaa_ mærkes. Togene er indstillede, og hvad 
kan man vel gøre mere. Da Borgerne omkring 
i Landet modtog Meddelelse om, at nu maalte 
den hidtil'brugte Ration af Gas og Elektricitet 
nedsættes betydelig, saa svor vore Hustruer , 
paa, at d,et absolut ikke kunde lade sig gøre. 
Vi har hidtil sparet af alle Kræfter, og kan 
ikke komme længere ned, men ikke desto min
dre viser det sig, •at selv om det ingenlunde er 
behageligt, saa, naar Nøden er der, bliver 
man opfindsom. Det gaar op for os, at dette 

. at spare bestaar ikke alene i, at de store Ud-
gifter undgaas; men tværtimod, at der dag
ligt hver Time paa Dagen passes paa Smaa
tingene, at Gassen aldrig tændes uden at man 
først tænker paa, om det nu ogsaa er tvin
gende :nødvendigt, at man forsøger · paa, om 
det dog ikke nok er gørligt at hente et Stykke 
Tøj inde fra Klædeskabet, eller fra Entreen 
uden at røre ved den elektriske Kontakt. Op
dages det først, at det er ved saadaru1e tu
sinde Smaatmg, der kan spares, saa vil man 
ogsaa opdage, at Resultatet bliver meget større 
end hver enkelt af disse Smaating lader for
mode. Det er ikke behageligt, men under den 
nuværend,e Situation, hvor vi er afskaarne fra 

I 
bmverde�en med dens Kullejer og Petro-
leumskilder, saa kan Idet være nødvendigt, der
som man vil 'llndgaa endnu værre Ting. Hvad 
vilde en fuldstændig Kul- eller Petroleums
mangel ikke betyde. Det vil betyde at al In
dustri standses, at alle de Tusinder af Arbej
dere staar uden Erhverv. Noget saadant maa 

'. undgaas for enhv.er Pri_s. Derfor har hver 

enkelt Medlem af Sam Fundet, enhver privaL 
eller offentlig Institution Pligt Lil aL spare. 
Her kan man ikke lade Pengene gaa i fo1·
reste Række, her er Varen mere værd end 
Pengene, og netop derfor maa der ikke bru-

• ges mere end det absolutte Minimum. Det er
saaledes ogsaa en god Borgerpligt for Perso
nalet at udvise den yderste Sparsommelighed 
.med n e t  o p K u 1 o g P e t  r o l e u m, enten det 
er paa Maskiner, eller del er Lyset paa V æ-
relserne, Talen er om. Vi maa alle være med 
for al hjælpe San1fundet ud over denne no-
get vanskelige Situation, vi befinder os i. Vi 
betænker os ikke ved at paastaa, at den Lo
komotivfører, der ved at tabe Tid paa eD 
Strækning, hvor hans prak(iske Sa11s siger 
ham, at han vil bruge uforholdsmæssig meget 
Kul, ved at forcere Toget frem, han udøver, 
trods alle Beste nmelser, hened en god Bor
gerpligt, thi hvad er værst for den Rejsende 
enten at komme lidt .ror· sent, eller den Si
tuation, at Banerne ikke har Kul til overhove
det at kunne beford1·e den Rejsende. 

Men siger vi saa: ;,Skal da Ledelsen ikke 
spare?"' Vi svarer: ,,Jo, absolut!" Hertil vilde 
Statsbanernes Ledelse svare med at henvise 
til de foretagne Indskrænkninger i Toggan
gen, og vi tvivler ikke paa, at Offenlligheden 
vil lade sig stille tilfreds hermed. Vi andre, 
der har den daglige Ledelse for Øje, vil dog 
ikke nøjes med den Forklaring. Vi ser daglig 
Tilfælde, hvor man ikke qdviser Sparsom
melighed: og i alt Fald langt fra den yderste. 

Vi skal paapege cnkeite Ting, der sikkert 
vilde medføre en belyclelig Nedgang i det dag
lige Kulforbrug. 

Der er allerførst Trafikkens Dispositioner 
over Maskinerne. 

\ i er hver Dag Vidne til følgende: 
Telefonen ringer, og der lyder en Stemme: 

"I Dag løber Tog N. N., Afgang N. N., en 
Maskine udbedes." 

. Den ,vagthavende Lokomotivfører ser paa 
Uret og overbeviser sig om, at der kun er 1 
eller ofte kun ½ Time til Afgang. 

Denne -Meddelelse er stereotyp; det gentager 
sig hver Dag, og som Følge_ heraf maa Re
missen stadig have Maskiner staaende opfyrel 
klar til Afgang. Vi tænker natutligvis ikke i 
Almindelighed paa l edbrudsmaskiner. Og 





Pensionistforeningen. 

Pensionistforeajngen• ved ,,De Danske Statsbaner" af
,holdt en konstituerende Generalforsamling i Jernbane
foreningens Lokaler Søndag den 11. Pebruar 1917.

Pens. Togfører Chr. Sørensen, Hg., bød Velkommen 
og gav Be�tning om Udvalgets Arbejde. H'Hrr. Sta
tionsforstander Henriksen og Lokomotivfører Chri
stensen var efter Indbydelse kommen til Stede. Paa 
Forslag af Togfører Chr. Sørensen valgtes Hr. Sta
tionsforstander Henriksen enstemmigt til Dirigent. Lo
vene blev læst op af Dirigenten og efter lidt For
andring• vedtaget. Til Bestyrelse valgtes følgende: 

Pens. Togfører Chr. Sørenaen, Hg., 
formand. 

Pens, Lok.fører Breuning, Kh.,
Næstformand. 

Pens. Ovpt. 0. Nielsen, Kø., 
Bestyrelsesmedlem. 

Pen&. Portør V. Hansen, Kh.,
Suppleant. 

Pens. Togf. Hetmar, Kh.,
Kasserer. 

ens. Lok.fører M. Larsen, Kh., 
, Bestyrelaesmedlem. 
Pens. Togf. Grodum, Kh.,

Suppleant. 
Pens: Togf. Sonntag, So., Pens. Lok.fører M. C. Sørensen, Kh., 

Revisor. Revisor. 
Pens. Togf. K. Nielsen, Pen,. Lok.fører Chr. Jørgensen, Kh,. 

Revisorsnppleant. Revisorauppleant. 
Alle Oplysninger og Forespørgsler angaaende For

eningen besvares af Kassereren, Togfører Hetmar,
Adelgade 3, 2. Sal, København. 

D'Hrr. Formænd og Bestyrelsesmedlemmer af Fæl
lesudvalget, som har staaet os bi i Dannelsen af
vor Forening, takkes herved mange Gange, særlig 
m.aa vi bringe en Tak til Formanden for Jernbane
foreningen for den store Velvillighed imod os, med 
Hensyn til Foreningens Lokaler, som har staaet og 
fremdeles staar til vor Raadighed. 

Helsingør, d. 24. Februar 1917. 

P. F. V. 
C h r. S ø r e n s e n, 

· Formand.

Har Du raad til at undlade Indtrædelse 

i Hjælpefonden? 

Detailpriserne i Januar 1917. 

· Den mest betydende Prisforandring, som Januar-
- Tallene viser i Forhold til December�Tallene, ved

rører S u k k e r  e t; Sukkerpriserne i Detailhandelen 
b•ev Ira den 2i. December forhøjede med 18 Øre 
pr. kg., men denne Forhøjelse er jo for saa vidt mere 

· 'formel �d reel, som der samtidig indførtes Sukker
. kort, hvorv.ed der sikredes hver Person 2 kg. Suk

ker, pr. Maaned til den hidtidige Pris. Prisnedgang
filldet- mai;i, for Æg og K ø  d samt i nogen Grad for
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I S m o/ r, llfrse Yarer spiller dog nu kun en 1·inge 
Rolle i det almindelige Forbrug, og Smørpriserne er 

I i øvri-gt atter sehere gaaet op. 
Priserne paa de fleste Sorter Mel og Gryn samt 

paa t ø r r e t  F r u g t  er stadig jævnt stigende. Særlig 
stor Prisstigning viser K u 1, der nu er oppe i en 
Pris laf næsten 7 Kr. pr. hl. i Hovedstaden og t3½ 
K,·. pr. -hl i Provinserne. Gasværkskoks kostede i

Københa,nn i første Uge af Januar Kr. 2,75 pr. hl., 
meu Prisen e1· senere steget til Kr. 3,50. 

Dansk Forening for Socialpolitik. 

Vi har fra ovennævnte Forening modtaget 
følgende: 

Efter Afholdelsen af det af ·,,Dansk For
ening for Socialpolitik" i Februar d. A. foran
staltede offentlige Møde om "Lovordnet Pen
sionsforsikring for Privatfunktionærer" er der 
til Foreningens "Bestyrelse rettet forskellige 
Heiiv-endelser om Tilvejebringelsen af en sta
tistisk Oversigt over de her i Landet værende 
P e n s i o n s i n  d r e t  n i n g e r  f o r A r b ·e j  d e
r-e o g  Fu n k t i o n æ r e r  i p r:i v a t e  Vi r k 
s o m h e d  e r, idet man har ·uenvist til, at en 
saadan Oversigt,. der nu ganske savnes, v1f 
være af Betydning ikke alene til Belysing af 
de ved disse Foranstaltninger opnaaede Re
sultater, men ogsaa af Betydning for Spørgs
maalet om Alderdomsunderstøttelseslovens 
Revision. 

Bestyrelsen har ganske \kunnet slutte sig 
til Ønskeligheden af Tilvejebringelsen af en 
saadan statistisk Oversigt og har besluttet -
om end med nogen Betænkelighed paå Grund 
af Vanskeligheden ved Opgavens tilfredsstil
lende Løsning ad priyat Vej - at ivæ:rksætte· 
en Enquete i dette Øjemed: 

Enqueten skulde efter Bestyrelsens Skøn 
omfatte: -I 

1) de a f  A r  b e j  d e r  e o g F u n k t i  o n æ r  er
o p r e t t  e d  e P e n s i o n s k a s s e r, AI d e r
d o m s  u n d e r s t ø t t els e s  f o r e n  i n  g e r
o.l. S a m m e n s l u t nin g e r, hvis ·For
maal er at yde Medlemmerne en· 'Støtte i
Alderdom eller ved Invaliditet, - uanset
om Midlerne dertil tilvejebringes helt eller
delvis af Medlemmerne selv .

I • 

2) P e n s i o n s i n d r e t n i n g e r, d e r  e r  o p-
r e t t e  d e a f  i n d  u s t r i  e 11 e, k o m m  e r-



ci e l l e  e l l e r  a n d r e  F o r e tagen d e r  
(S k o l e r, sce n i s k  V ir k s o mh e d  osv.). 
Bestyrelsen tillader sig at atmode L e d e r  e 

af ov e n n æv n t e  Pe n s i o nsi n d r e t n in
g e r om godhedsfuldt til F o r e n  i n g e n  s ' 
Ko n t o r, Raadhusplads 77, Mezz., København 
B. (Telefon Central 9258) at vi 11 e fr em -
s e n d e  Me d d e l e l s e  om Navn og Adresse
paa den paagældende. Pensionsindretning, til
li gemed Oplysning om dens Formaal, Midler
nes Tilvejebringelse og Anvendelse og de her
for gældende Regler, Formue, eventuelt Med-
lemstal osv., samt at vedlægge et Eksemplar
af Vedtægt, Regnskab og andre Tryksager, der
maatte foreligge, og som kan tjene til· Be
lysning af Virksomheden.

Idet Bestyrelsen nærer det Haab, at man i 
Sagens Interesse vil være den behjælpelig med 
Fremskaffelsen af de til Undersøgelsens Fore
tagelse nødvendige Oplysninger, saaledes at 
den tilstræbte Oversigt kan blive saa fyldig og 
saa god som mulig, tillader man sig at tilføje, 
at indsendte Oplysninger kun vil blive benyt
tede i det nævnte Formaals Tjeneste, og at 
Off entillggørelsen af Enquetens Resultater vil 
ske med al Diskretion. 

P. B. V. 

Philipsen. 

V. L. Faber.
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Kommer Ulykken over Dig, da er det for sent 
at tænke paa Indmeldelse i Hjælpefonden 

I 

==�� 

Juletræsfest. 

Den 12. Januar afholdt Aarhus Afdelinger sit aar
lige Juletræ. Festen, s >m var overordentlig vellyk
ket, var besøgt af 250 Børn, og et meget stort An
tal Medlemmer med Damer. Aarhus A.fdelinger brin
ger d'Hrr. Lokomotivmester Qvisl og Lokomotivfor
mand Schou den bedste Tak or den udstrakte Tje
nestefrihed. Ligeledes en Tak til Festudvalget for 
deres udmærkede Arrangement. Tak til de Medlem
mer, der i deres Fritid udførte Tjeneste for Fest-
deltagerne. B e s ty r e l s e n. 

40 Aars Jubilæum. 

lokomotivfører R. M. Petersen,. 

Den 20. Februar fejrede Lokomotivfører R: M: •P e
t e r  s e n, Kallundborg, sit 40 Aars Jubilæum, som 
ansat ved Statsbanerne. Jubilaren er ansat· som• Ma
skinarbejder i Frederikshavn, og gik -efter, 51 Aars 
Værkstedstjeneste over til Lokomotivtjenesten. ,. 

P. har i den forløbne Aarrække . været; stationer.et
vell Fh., Vm., Ng:, Kh. og Kb, Depoter, hans· Fær
den og Virken har alle Steder medført, at han har 
faaet Prædikatet en stabil Kollega og en ·god_.Kam
merat, og han har ved sit støtte og rolige "Væsen 
vundet sig mange Venner blandt Lokomotivpersonalet. 

Det var Jubilarens Hensigt at denne Fest ikke skulde 
været kendt blandt medansatte, før i sidste Øjebliik. 
Dette medførte, at end ikke "Udsmykningskommileen'· 
ved Depotet naaede at træde i Funktion: ·'" :: �• · 

Jubilaren niodtog i Dagens Anledning, blandt å·n
dre Opmærksomheder, fra Generaldirektionen en ·Tak
skrivelse for de 40 Aars gode Tjeneste. D�ne blev 
overrakt Jubilaren af Hr. Ingeniør Hunderup, som 
i Dagens Anledning var kommen til Stede. 

Jubilaren havde til om Aftenen indbudt tjen.stf;rie 
Kolleger til nogle Timers festligt Samvær i Hjemmet, 
hvortil ogsaa var mødt den ,,evigunge"• nu ,J�åarige 
pens. Lokomotivformand Simonsen. 

Vi vil ønske for Jubilaren, at han i den Tid, han 
endnu forretter Tjeneste, maa rulle lige·•saa lykkeligt 
og godt over Skinl!evejen, som i den forløbne Aar
række, og naar han en Gang "stopper op'\ 'da maa 
nyde sit Otium med ,godt Helbred og den Tilfreds
stillelse, som et vel udført Arbejde giver, -Zero. 

Til Medlemmerne. 
• ; J\' " 

Grundet paa de stadig stigende Udgifter 
ved Bladets Fremstilling. er det besluttet. .at 
begrænse Bladets Tekstsideantal saa. meget 
som muligt, saaledes at kun strengt ri.ødven-
digt Stof kan forvente Optagelse. ,. , , 



Referat 
af 

Hovedbestyrelsesmødet 
26. Februar 1917.

Samtlige M:edlemmer var mødt. 
1 DAGSORDEN. 

Pu n k t  1. Meddelelse fra Udvalgene ang. For
retningsudvalget b. F'ællesudvalgel. c. Lønningsud
valget. d. Bladudvalget. e. Kritisk Udvalg, f, Fra 
Repræsententen for C. 0. g. Fra Repræsentanten for 
Laaneforeningen. 

Pu nkt 2. Meddelelser fra Hovedkassereren. 
I' u n k t ·2 a. Budgetforslag for Hovedkassen. b. 

Budgetforslag for· D. L. T. 
P u n k t 3. Anciennitetsreglerne. 
P u n k t 4. En Sag fra Thisted. 
Pu n k t  5. Forslag om Emoliomenternes l•orhojelsc. 
Pu n k t  6. Forslag til Delegeretmødet. 
P u n k t 7. Eventuelt. 
a. Li l l i  e redegjorde for Forretningsudvalgets Ar

bejde. Kom først ind paa Sagen ang. Jernbaneskolen 
og gennemgik derefter de forskellige Sager, der var 
behandlede. Omtalte derefter Foreningens Forbrug 
af Kontorartikler, som fremtidig rekvireres hos Alf. 
Olsen. 

Forretningsudvalgets Meddelelser toges til Efterret
ning<' 

b. L i  11 i e omtalte først Sagen ang. Forhøjelsen af
Dag- og Timepenge for forskellige Tjenestemænd, den 

' Ordning, man har stillet i Udsigt, er ikke tilfredsstil
lende. - Refererede derefter Tjenestetidskommissio
nens Tilblivelse og vor Stilling hertil. Med Hensyn 
til Løsningen af Tjenestetidssagen saa det ud, som 
denne nu nærmede sig. Udv. havde haft sin, Op
mærksomhed henvendt paa den ny Ulykkesforsikrings
lovs uheldige Virkninger for Tjenestemændene, og_ 
havde i den Henseende rettet Henvendelse. 

Meddelelserne toges til Efterretning. 
F o r m a n d e n  oplæste derefter en fra J. F. mod

taget Skrivelse ang. Togreglementets §§ 43 og 44. 
Efter en kort -Diskussion henvistes Sagen til Forret

ningsudvalget. 
L i  11 i e refererede derefter Sagen ang. Lokfyrb. For

handlingsret, i hvilken Sag 'der den 2. Febr. v_ar kom
met Svar fra G.dir. 

Paa Forslag af Lillie henviste.s denne Sags videre 
Udførelse til Forretningsudvalget. 

c.. L i 11 e l u n d refererede Sagerne fra Lønningsud
valget. Om,talte først en .Sag fra Hg., hvor der intet 
vat at foretage. En anden Sag ang. Rangering paa 
visse Stationer vcar behandlet og er henvist til For
retningsudvalget. Der er endvidere nogle Smaasager 
ang.; Udstationering i Tiden omkring 1. Oktbr., hvorom 
der er sket Henvendelse i Generaldirektoratet. 

L i  fI i e omtalte derefter Lønningskommissionens 
Nedsættelse, som man foreløbig intet havde hørt om. 

Lønudval-gets Meddelelser toges til Efterretning, og 

51 

det v e d  t o g  es at rette Henvendelse om mundtlig 
Forhandling ang. Rangeringssagen. 
, d. V o r  d i n g  omtalte kort Bladudvalgets Arbejde 
og meddelte derefter, at der var kommen en Skri

velse ang. Forhøjelse· ar Prisen for Trykning af 
Bladet. 

Det vedtoges at bemyndige Bladudvalget til at for
handle med Bogtrykkeren. 

f. F o r m a n d e n  meddelte, at C. 0. intet Møde
havde holdt siden ..\i·idste H. B. M. Kom derefter 
ind paa Sammenslutningen af offentlige Tjenestemænd 
og omtalte derefter et Møde, der skulde afholdes i 
Marts. 

Til Repræsentationen · var Formanden, M. Morten
sen, C. A. Lillelund, Rich. Lillie og Soph. Jensen 
valgte. 

g L i l l e l  u n d fremsatte derefter forskellige Op
lysninger fra Laaneforeningen. 

P u n k t ·2. C. L a r  s e n  gennemgik derefter Regn
skabets forskellige Poster. 

S o  p h: Je n s e n  meddelte paa kritisk Udvalgs 
Vegne, at der intet var at bemærke til <lette. 

C. L a r s e n  gik derefter D. L. T.s Hegnskab igen
nem. 

Efter en kort Diskussion· toges Merldelt!lserne til

Efterretning. 
2 b. R e d a  k t ø  r e n  redegjorde for Illadets Budget 

for 1917 og gennemgik de enkelte Poster og udtalte. 
i øvrigt, at han antog, at det fremlagte Budget kunde 
holde. 

L i  11 i e vilde foreslaa, at man forandrede Formen 
for Tilskudet til Bladet om til et vist Tilskud pr.1 
Medlem. Vilde for at indskrænke Udgifterne fore
slaa, at man indskrænkede Tekstsiderne saa meget 
som muligt. Kom derefter ind paa en anden Form 
for Regnskabet for D. L. T., som saa skulde udskil
les fra Hovedkassen. 

Efter en Diskussion vedtoges det at fastsætte Til
skudet til D. L . . F. til 11 Øre pr. Maaned pr. Medlem. 

H o v e d  k a s s e r e r e n  fremsatte de: efter Forslag 
til Budget for Hovedkassen l'or Aaret o� udta· te sig 
om de forskelli-ge Poster. 

A l f. 0 l s e n  fremsatte forslag om, at Budgettet 
til Hovedkassen anlagdes i Lighed med l{udgettet for 
D. L. T. saaledes, at Tilskudet f.astsal(l'.'s pr. Med
lem, og foreslog, at dette- fastsattes til 36 Øre pr.
Medlem.

Efter nogen Diskussion vedtoges del, :i.t Budget
tet omlagdes, og at de 3 Kasserere i hirening ud
arbejdede dette. 

P u n k t 3.- A n e i e n n i t e t s r e g  l e -i· IJ e. F o r-
m a n d e n udtalte sig om disse og omh1lle det li.hel
dige Forhold, at det for ældre Ansøgt!i'e var meget 
vanskeligt at blive forflyttet, idet at n]k de efter 
Reglernes lkr.afttræden forfremmede Førnre havde 
fortrinsvis Ret til Forflyttelse. 

Efter en meget lang Diskussion v e  d to iJ e s  det at 
søge en Ændring indført til Reglerne, <.ier gik ud 
paa, at en Ansøgning om Forflyttelse, der havde 
henligget et .'\.ar uden at blive bevilget, !�avde For-



trinsret forud for Ansøgninger fra . nsogere, son, er
forflyttet ved Forfremmelse.

pu n k t  4. Fo r m a n  cl e n  refererede en Sag fra 
Thisted ,ang. Betaling af Natpenge for Reserveholrl 
i Hjemmet. Personalet havde tidligere oppebaaret 
saadanne. 

Sagen henvistes til Lønudvalgel. 
Pu n k t  5. E111 o l u m ent e r11e s F o r h øje lse. 

Li 11 i e henstillede, al Organisationen ret.lede J-len
venclelse til Fællesudvalget om al tage denne Sag 
op, fordi at Kørepengene ikke mere stod i passende 
Forhold til Værdien af disse, da man fastsatte denne 
Godtgørelse. 

D e t t e v e d t o g e s. 

5T 

P li n k t 6. L i 11 i e oplæste derefter nogle For- ·I
slag til Delegeretmødet. 

1. · Der oprettes en Ekspeditøt posL.
2. Der anvendes et Beløb til Afholdelse af en aar

lig Sanimenkomst Sommer og Vinter. 
3. Der foreslaas anvendt et Beløb. til L dsmyk11i11g

af Værelserne. 
• 

Efter nogen Diskussion v e d t o g e s  Forslagene. ror
retningsudvalget redi-gerer Ordlyden af disse. 

Li 11 i e foreslog derefter. al der opretledes en He- , 
servefond, ved at de opspar de Penfie indsættes i 
dette. Endvidere ved et fast Beløb pr. .\[ed lem pr. 
i\Iaaned. Tilli-ge ved at ny optagne .\focllemmer be
taler et vist Beløb pr. ?11aaned det fprste Medlemsaar. 

Forslaget vedtoges, og Beløbet fastsattes Lil 10 0re 
pr. ]\[ecllem pr. Maaned eller 1 Kr. 20 Øre om Aaret. 

Pu n k t  7. E v e n  t li c 1 t. C. La 1· sen foreslog en 
Ændring til Lovene, saaledes 'at pensionerede :\Jecl
lemmer )JleY kontingentl'ri. 

Li 11 e l  u n d  vilde foreslaa i Tilknytning hertil, at 
alle pensionerede Medlemmer. der havde staaet som 
Medlemmer ar Organisationeil eller al' 9. Kreds blev 
betragtet som forhenværende Medlemmer. 

D e t t e v e d t o g e s. 
L i  11 e 1 u n d  foreslog at rette Henvendelse om Af'

skaffelse af Tjenestenumrene for Lokomotivførerne. 
D e t t e v e d t o g  e s. 
L i  11 e l  u n d  vilde foreslaa, at man afskaffede Kul

listerne og rettede Henvendelse derom. 
Sagen henvistes til Forretningsudvalget. 
L i  11 e 1 u n d  omtalte derefter vacumbremsede Togs 

Standsnin.g paa farlige Stationer. - l\fan havde ven
tet en Bestemmelse om, at s aadanne Togs Stands
ning skete ved Vacumbremsen alene; vilde henstille, 
at Sagen rejsets paa ny. 

Sagen henvistes til Forretningsudvalget. C. M. C.

Referat 
af Lokomotivførerkredsmødet 25. Februar 1917. 

Samtlige ?lfodlemmer var til Stede. 

DAGSORDEN. 

Punkt 1. Meddelelse fra Kassereren. 
,, 2. Budgetforslag for Kredsen. 

,, 
3. 2den Behandling ar Forslag om Kontin

gen,tforhøjelse.
,, 

4. Valg al' Repræsentanter til Repræsenta
tionen af ofl'entlige Tjenestemænd."

,, 5. Eventuelt. 
P �1 n k t 1. K a s s e r e  r e n  forela.gde en Ove1:sigt 

over Regnsk�et 1916, der udviste et Overskud af

2308 Kr. 13 Øre. - Kredsens Formue er nu 5261 Kr. 
82 Øre. - Medlemsantallet begyndte med 568 og slut
tede med 611 og 12 pensionerede Medlemmer. 

Efter en kort Diskussion toges Regnskabet til Efter
retning. 

Pun k t  2. K a s s e r e r e n  fremsatte derefter For
slag til Budget for 1917. Dette viste et Underskud 
paa Grund af Tilskud til .K�ntor. 

Efter nogen Diskussion vedtoges Budgettet, C. Lar
sen forbeholdt si-g sin Stilling til Udgiften til Kontor. 

P u n k t 3. Formanden anbefalede Forsla.get om 
Kontingentforhøjelse, som det var rimeligt at skride 
til. i 

H. K a n  n anbefalede ligeledes Forslaget.
Det vedtoges derefter at stille Forslag om Kontin

gentforhøjels.e .til Generalforsamlingen. 
Pu n k t.� Mortensen og Lillelund valgtes.
Pu n k t 5. Vo r d i n g  redegjorde for . en Time

pengesag fra Helsingør, hvor Hovedbestyrelsen havde 
truffet Afgørelse. 

Sagen henvistes til Hovedbestyrelsen. 
Li 11 e .l u n d  stillede derefter Forslag om Tjene

stenumrenes Afskaffelse· for Lokomotivførerne, om 
Kullisternes Afskaffelse og om Vaeumbremsede Togs 
Standsning paa farlige Stationer. 

Forslagene henvistes til H oveclbestyrelsen. 

Referat 
af 

Lokomotivfyrbøder-Kredsens Bestyrelsesmøde 

den 2 6. Februar 1 91 7. 

DAGSORDEN. 

Punkt I. Meddelelser fra Formanden. 
,, II. Meddelelser fra Kassereren.
,, II a. Budgetforslag. 

I• 

,, III. Sager fra Masnedsund, Randers, Struer,
Vibor,g, Fredericia og Skanderborg. 

,, IY. Valg af Repræsentanter til Repræsentatio-
nen af offentlige Tjenestemænd. 

,, V. Eventuelt.
P u n k t I. Formanden -gennemgik og refererede for

skellige fra Afdelingerne indsendte Skrivelser og Svar 
paa udsendte Cirkulærer. Beklagede, at de_r var Af
delinger, der stadig synes at mangle Kendskab til 
den i Lovene optrykte Forretningsorden, og ,betonede 
Ønskeligheden af, at Afdelingsformændene nøje fulgte 
Reglerne ved Aspiranternes Optagelse i D. L. F. Re
fererede Forhandlingerne og Henvendelserne ang. 
Aspiranternes Lønninger. 
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i P u n k t ·n. Kassereren gennemgik Aarsregnskabet, 
10m toges til Efterretning. 

P u n k t II a-. Kassereren forelagde Forslag �l Bud. 
Jet 

I 
for 19,17. Dette bl�v med nogle smaa Ændringer· 

go�e�dt. .- · · 

j- ,Punkt liI. P. Jensen, der havde undersøgt og be
handlet · eii Anciennitetssag fra Masnedsund, refere- I
rede endvidete · Sektionschefens Afgørelse hertil, som 
Kredsbestyrelsen ikke kunde godkende. Sagen vil nu 
blive forelagt Distriktschefen. - Fra Randers fore
laa' en Sag angaaende Deling af Drikkepenge. Gene- 1 

raldirektoratet har udtalt sig til Spørgsmaalet, og 
Kredsbestyrelsen vedtog ikke at foretage videre i Sa
gen. - Struer Afd. havde fremsendt Anmodning om 
Exklusion �f et Medlem. Det vedtoges, at Soph.· Jen
sen 'Skulde søge Sagen nærmere undersøgt. - En Sag 
fra Viborg toges til Efterretning. - Fra Fredericia 
Afd. forelaa Meddelelse om et beklageligt Optrin af 
to Medlemmer paa den derværende Banegaard. -
Kredsbestyrelsen besluttede gennem Fredericia Afd. 
at tilstille de paagældende en meget skarp Misbilli
gelse af deres Optræden. - En Anciennitetssag fra 
Skanderborg blev der truffet Afgørelse i. -

P � n k t UII. Hertil valgtes Rich. Lillie og Soph. 
Jensen. 

P u n k t  .V. K. Johansen refererede en Sag ang. 
et Medlems Beklagelse over Forbigaaelse ved Ansæt-

telsen som Lokfyrb., og som Johansen havde under
søgt. - Kredsbestyrelsen vedtog ikke at gøre mere i 
Sagen. -

Soph. Jensen omtalte et Forhold fra Aarhus ang. 
Retten til Familiefripas. - Der var intet at gøre { 
Sagen, vedkommende har ingen Ret til Familiefripas 
ifg. gældende Bestemmelser. ·-

P. J e n  se n, Sekretær.

Statsl;>anepersonalets 
Ulykkesforsikring 

afholder o r d i n æ r  Ge n e r al fo rs a m I i n  g i ,,.Na
tional", Jernbanegade 11 Kjøbenhavn den 22. Marts 
1917, KL 71/2 Em., 'med Dagsorden: 

1) Beretning for 1915-16.
2) Forelæggelse af Regnskab for 1915-16.
3) Valg a,f 5 Medlemmer til Bestyrelsen, 2 Supplean

ter, 2 Revisorer og 1 Revisor-1Suppleant.
4) Eventuelt.

B e s t y  r e 1 s e n. 

AALBORGOGA.BRØNDUM &SØNS 
AKVAVITTER 
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Portvin: 85, 100, 125. Cacao: 75, 100. Ma1tel: 125. Htnnessy: 150. _ 
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PAKKER a 25 0 .RE. 
0AA�ERå 5O0R.E. 

Vine og 2pirituosa. 

PAKKERQ 15 ØRE. 

PAKKER a 30 0RE. 
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