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Nogle Betragtninger ang. Loko
motivdrivhjulenes Afbalancering.
fra Engelsk ved Otto. Bendixen . .

Ved det Punkt, hvor Stemplet har naaet Bag
enden af Cylinderen, og Kontravægten er saa
langt fremad, som den kan komme, indtræf
fer igen den _praktiske og tilnærmelsesvise
Afbalancering at de frem- og t'ilbag,egaaenae .
Dele. Begge bevæger s!g i modsatte 'Retriin-

fig. I. Et svært og daarligt afbalancere[ Lokomotivs
Virkning paa Sporet.

ger og i den samme Linie. Denne TingeJve,s.
Tilstand var kun øjeblikkelig, og Hjulets
Rotering bringer hurtigt det hele ud af Ba
lance igen. Afbalanceringen veksler op - og
ned lig· Gryet, Dagen og Nattens-Mørkt:, uden
brat Vekslen mellem nogen Face af Bevæ
gelsen, saalede� at naar Krumtappei:_i er _øverst
og Kontravægten ved dens nederste Punkt
1

2. Juni 1918.

modtager Ski111nen et haardt Slag, som intet
har at\gøre med den statistiskeByrde, ·eller <len
Vægt som bærer paa hvert Drivlager. Dette
Slag, naar det maales i Pund, er blevet kaldt
,,dynamisk Forøgelse", og Tilstanden af Spo, ret i vor Illustration ·i Fig. l viser-dets Styrke.
Denne . dynamiske Forøgelse, eller som
mange forefrækker at kalde den, ,,Hammer
slaget" af Hjulet, er foråar-saget helt af Kon- 1
travæ,gtens Virksom.hed, naar ·den, som oYen
tor nævm, ikke lrnn gøre noge-C fil af ai'balan
ceru de· frem� og 'filbagegaaende Drivværrt.s
ctete. :t,et er cterfor for øj�hJikket et nøavend1gc 01ide. t.Jåehidelsen af Konfra.vægten
vuae 1Kke bøde paa dette, fordi det paa·r\.rum
tapsjden af Hjulet vilde fornarsage nøjagtig ·
den samme Virkning, naar Krumtappen kom
til dens nederste Stilling, blot med den For
skel, at det vilde være V ægten af Krum lap og
Driv- og Kobbelstænger, der foraarsagedc
"Hammerslaget", og at dette vilde. indtræffe
ved det- diametralt modsatte Punkt af DriY
hjulet.
Da' Kontravægten, som man heraf vil se, i
visse Tilfælde ikke f6raarsager nogen Afba
lanceiing, men heller ikke -kan undværes" saa
er det klart, at'i hele Afbalanceringsproblemet
.har maattet løses gennem et Kompromjs. Thi
Afbalanceringen, Ligevægt og Uligevægt, 1 af
de frem- og tilbagegaaende Drivværksdele gaar
i Bølger, bestandig fra Maksimum til Mini
mum
, og op til Maksimum igen, aldrig teorestisk fuldkomment ens, men altid foraarsagende Paavirkninger af Maskineriel.
\
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., Vi har sngt, crt Udel.adelsen af J(orrtra;rægten
'
(det vil sige de'ns hele .Fjernelse),
hvis det var,
muligt ved det Pu'.n kt og i del Øjeblik, d'en. er
unyttig l'or de. 'frem- og tilbagegflaendc DeJes
Indvirkning, teoretisk set vilde v·ære -en god
Ting. Det lader sig imidlertid ikl\e gøre,' thi
Krumtap og frem- og tilbagegaaende D�le vilde
tage dens Plads. 100 kg. afbala11ce.rer ikke 1
100 kg. mere effektivt end 50 kg. afbala11cerur
,50 kg. selv om Paavirkningen · i Forbindel
serne maa blive mindre.-- Disse Betragtnin
ger viser Metodei1 i Ræsonnementet,- som er
anvencll til Hidførelse af en bedre nutidig
Løsni1ig af Problemet, end den man havde
forhen.
Hvis del med større Omkostning -.og ved
omhyggeligt Udkast eller ved Brugen af mere
tilfredsstillende •Materiale' og god Fagd,ygtig
l1ed ka!n op:naas al reduce\t•i:� Væg'.ten af de fi�em
og tilbagegaaeJlqe Dele uden at udsæ!tte Styr
ken af de arbejdonde Dele for Fare, er det
en meget ø:nskelig Ting at gør,e. At afbalan
cere et Drivhjul �ri heldigste
• • Tilfælde et Kom
prOmis, og ved at.reducere de 100 kg., Vi har
talt om, til 50 kg., ændrer vi ikke Virkeevnen
a( Balancen, men Yderpunkterne, Grænserne
for Kompromis'et bliver minclr,e, og Udsmt, telsen for Fejlgreb synker i Forhold. Vi be
høver da ild<e saa svær en K,o.ntravægt, og
1 naar rnan betænker, a,t Sfaget af en 100 kg.
af en 50 kg. Hammer lmcler samme Forhold,
saa i ndses let den store Betydning af en For
minclskelsi af Materialvægten af de paagælelende Maskindele og derigennem en lettere·
I{ontravægt. Det er saaledes ikke af Spar- sommelighed med Hensyn til Materialet, idet
Stemplerne nu p:ness,es af Staal ng saa lette som
'muligt, ligesaalidt som det er af Sparsomme
lighed eJler for Udseendets Skyld, at .Kryds
ho{edet saavel som· Driv- og Kobbe' lstænger
111. m. gennem Fræis11.ing i Profil gøres saa
lette, som det uclsøgt:e og stærke Materiale til2
,
·
lader. '
Med lige saa stærke skønt lettere fre111 og tilbagegaaende Dele er altsaa Vægten af Drh
hj ulets Kontravægt blevet mindre, dog i del
Øjeblik, hvor den e1· ved et bestemt Punkt,
øverst oppe ellør læ:ngst nede, bliv-er de1J1, som
vi har sagt, et ublandet Onde,·I.me' m• dens øde
læggende Virkning paa Sporet er blevet bragt
.
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ned ved Hjælp af deris re:dt\ceJ·e11de. Vægt
Dette er Udbyttet af_ at kaste sig over Proble
met de fr,e,m- og· tilb'agegaaende Deles Ar
bejde og 1�eduoer,e Kontravægten som ·en Følg1e
af, at de· n''har mrndre at udreUe,
' , mi!ndre .at afbalancere. Nytten heraf for SpoPet ei· stor, og
Slidel paa Ba11dagen, hvor Hjulet siaar det om
talte Hammerslag, er altsaa formindsket, saa
at Kravet om Bevaring af Spor <;>g Broer, har
vist sig at væ:re' en Fordel helt igennem.
I "American Railway Master ,Mechanic"s
Rapport ang. Knotravægtsbalaincerin,g for Aar
1914- og · 1915 ,findes et Par bemærkelsesvær
dige Steder, s,01\i e:r værd at gengive. ,,Centri
fugale og frem-, og, tilhagegaa1ende Krætfter bereg,nes i Almil1ctelighed ved ei11 Hastighed af
Mil :pr. Time lig med Hjulcliamelie en i Tom
mer, hvilket maa betn1gt�s som Højden af
god Praksis". :_ saaledes vilde et Hjul 56
Ton1mer 1422,3 mm.) i O'iam. ,give, hvad man
kalder "Diameter Hastighed", hvis Lokomo
tivet, hvortil del hører, kører 56 miles pr.
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Ved enhver Hastighed søgør_ de frem- og
,.
Masl[indele at fortsætte dei,es
tilbagegaaenqe
Bevægelse ved hv�rt Endepl111kt af Slaget, og
ved Diameterha,stigheclen udvikler de en
Kraft, som svarer til ca. 40, Gange ·deres egen
Vægt. Lad os som Eksempel tage, auten
tiske Tal 'fra en1 frem'rage'ncl� ·.rer11ba:nes Op�
tegnElser1 ikke hidtil 6ffentliggjortc, og hvis
Navn forsætlig· er fortiet. Paa v,edkornmende
Lok_omotiy, s9m vai' af 2'..'....,. 10--2-Typen ('1--E
-1) udgjorde Vægten af Stemprl og Sternpel
stang, Krydshoved og Bolt, Glicleirb.evægelsen
og clet halve af Drivstangen ia)t ca. 1675 · 1bs.
O rlbs. = 0,4'53 kg'..), naar de var fremstillet
af Nikkelkriomstaal. ., Samme Maskindele la
vede af almindeligt Smedestaal vejede 1800
lbs. 40 Gange hver af disse angivne "Vægte
,,iser, :;i.t Maskindclcne al' Smedestaal ud
folder en., l}raft, som er 5000 Ibs. støi·re end
ved Delene af Nikkelkromslaal. Det er 2,5
Tons; som sikkert kunde bortskaffes, og en
hver 'vil let kunne i ndse, h�ilket voldsomt
..
Slag· mod Skinnenrn en, saa stor Vægt kan
fora�frsagc. Det vil da tydeli gt frc1ngaa heraf,
hvilken F9rdel det maa væ1,� at kunde bort
eliminer-e denne skadelige Kraft ved at an-
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·vende Specialstaal, i dette Tilfælde Nikkel
kr0mstaal, til de_ paagældende Maskindele.
D'.l Lokomotivet bevæger sig langs Sporet er
det !eUerc paa et Punkt og tungere· paa et
andet.
Forsk,eUene bliver fordelte langs
Sporet i en Afs.tarid' af den fulde Omkreds a;f
Drivhjulene. Lokomotivet, som der' her tales
om, bærer omkring 353,600 lbs. paa Drivhju
lc:ne og omlreint ½ 12 af denne V ægt kom paa
de frem -og tilbageg,aaende Maskindele, naar
disse var fremstillet af Nikkelkromstaal.
Et andet· Eksempel er bJ,evet givet af ell1
velkendl Meddeler om'en M,aski'l11e af 4--6--2Typen (2-C -:- 1), hvor han fortæller, at Stem
pel og.Stempelstang vejer 900 Ibs., Krydshove
det 560 · lbs. og Drivstangen 970 Ibs. N o.get
o\'er Halvdelen af Driv-stangsvægten sammen
' med øvrige nævn le Vægte udgjorde en Kraft
af 40 Tops ved teiil Hastighed af 60 miles pr.
Time. VægtoV1erskudet i hvert Driv:hjul, som
krævedes for at afbalanceæ 2/3. af de frem. og tilbagega,aende Delie, (hvilken Be�egning er
rigtig for Kobbelhjul'ene me;n ikke for Ho
vedd:rivhjulene) foraarsag:ede en dynamisk
Vægtforøgelse af 50 pCt. ·udover det statiske
Hjultryk. Et saadant Lokomotiv med en Ad
hæsio'nsvægt af 93,000 lbs. skulde under disse
Forhold synes at have en Adhæsionsvægt af
139,500 lbs: paa hver 19 Fod, d.· v. s. ved et
vist Punkt af Hjulets Omløbsbane, men kun
93,000 paa øvrige_ Punkter.
Der kræv1es ikke nogen særlig stor Indsigt
hos nogen for herefter at kunde forstaa. Be
tydning·en af at reducere Vægten af et Lo
komotivs frem- og tilbageg(laende Dele ved
at vælge passeinde legeret Staal_og bringe Ud
førelsen af Delene. op Lil den højeste Grad
af Virkekraft uden at ofre Styrke eller Va
righed. I del Øjeblik hvor Kontravæ
, gtein
slaar sit tungeste Slag mod Skin'nen er den
unyttig �om Balance for de foem- og tilbage
gaaende Dele, og det er af den Grund mest
ønskeligt, og -faktisk nødvendig'., at reducere
den. Dette kan som sagt gøres, ved at for
mindske V,�gben af de frem- og tilbagegaa
ende Dele, saaledes at naar Kontrav�
- gten
virker som Balance, at den da har saa lidt
at .udrette, at afbalancere, som det er mu
ligt.

Y ej, en til at opnaa dette 111:est ønskede H e
sultat er som sagt ved det omhyggelige Valg
af passende legeret Staal og underkaste det
den mest effektive Varmebehandling, som er
kendt af metallurgisk og me.kanisk Selskau,
og altsaa vise det den største. Oml'lyggeljg
hed ved dets Smedning, FOI'arbejdning og
Tilpas.ning. Hertil maa føjes de!n mest sam
vittighedsfulde og opfindsomme Beregning
af Delene, støttende sig til betydningsfulde
Resultater af Erfaringer og Forsøg, saa at
ingen Usikkerhed og Gæitteva:rk maa gribe
ind og ødelægge de gode Virkninger af Om. hgygelighed i Valg, Behandling og god Ud
førelse. ,,Bestandig Agtpaagivenhed er den
bedste Sikkerhed'', her som overalt i Livet.
Nogle Jernbaner. har benyttet en Sejsmo
graf (Jordskælvsmaal-er) for at maale de Ry
stelser, som alli:d fremkommer veµ et arbej
dende Lok,omotiv.' Dette Instrument gengi
ver Stønelsen af Rystelsern.e og meddeler
Forløbet af Variationen i I disse niinutiøse Be
væ1gerser, saa cfet er'•mtfiigt at vide, hvor ,r idt
vidt man skal gaa i· de be,rettigede Anstræ:n. gelser for at formindske Lokomotivets ujævne
K�rsel. Det kan ikke aJtsammen bortskaf
fes, det er umuligt, men em meget høj Grad .
af Forbedring k� opnaas ved Studiet af hele
Spørgsmaalet og Anvendelsen af de Hjælpe
midler, som er mul�g�, blandt disse er Val
get og den praktiske Brug af Staalel af den
yderste Vigtighed.
Snart sagt den eneste Vej,_ som nu er ladt
aaben for Ko:nstruktøren, er den ·at reducere
Væ1gten af de frem- og tilbag,egaaende- Ma
skindele, fordi derigen11em den rotel'ende
Kontravægt •har mindre .at udrette; og dens
overflødige Væ_gt kan til stor Nytte undvæ�
res. At gøre dette rigtigt er ikke let.
Vi skal senere næ1:mere omtale det le.ge
.
rede Staal og søge at udpege nogle af dets
Fortrin i Arbejdet for at reducere Vægten al'
de frem- og tilbagegaaende Dele og Aarsagen
til dets Anvendelighed for dette Avbe1·de.
,
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Pris, før Krigen, dels maa yde mægtige di
rekbe Tilskud og dels. paalægge Befolknin
gen en betydelig Tribut til Korn.producen,_
terne.
Venstrebladet "Lolland-Falsters Folketi
Nu vil man jo - nok _irn;lvend�,· at Avls
tidcndc'' ledsagede sin Omtale ar Tj,cneste
redskaber,
Arb�jdsløn m. v., e;r steget stærk(,
mandsmødet i Nykøbing F. med nog.le ven·
og
at
hele
Merprisen' ikke gaar i Landbru
lige Bemærkninger om, at Tjenestemændene
gernes
Lomme
som en Gevinst. Det skal
natutligvis skulde hjælpes, og at ma'p virke
\
,ære indrømmet. Men ,vi tror dog ikke, a L
lig ogsaa havde stor Sympati for dlsse Mennogen
Landmand er dristig nok til at paa
. nesker -- omend de, fremfor hele den øvrige
staa,
al
Produktionsomk,ostningerne
ved
Befolkning, havde faaet jævnt ordentligt Dyr
Fremtilling
af
Korn
er
steget
200
pCt.
Lad
tidstillæg i Krigsperioden.
"Lolland-Falsters Folketiden.de'', der er cl være, at de er steget de Htmclrede Procent;
udpræget Gaardmandsblad, løver saaledes i . saa · bliver der dog .alligevel en pæn (ievinsl
den Tro, at det kun er Tjenesternæ:ndene,
• Sta tilbage, som i{or:navleme faar i rent Dyrtids�en har ydet Dyrtidstillæg·. Men det er jo en tillæg.
Hvor stort Statens direkte Tilskud om
fuldkommen gal Opfattelse! Staten har saa
vist i vid Udstrækning - ogsaa udenfor pyr trentlig bliv-er til Koru.avierne for 19j8 vides
tidsloven, som gennem Kpmmunerne yder ikke bestemt; men ,mindre end et halvt HunTilskud til Befolkningen- under, forskellige dr:eqe Millioner bliver det næppe.
Me11 _det er' ikke alene som Kornavlere,
Former -- ydet andre Dyrtidstillæg, og ikke
1
Landbrugerne og da ganske særlig de mel
mindst ti'l Danmarks·-Bø'nder.
Tager ma'n KornloV'eiJ.1 for -1918 og ge:i:mem lemstore og store Landbrugere faar Dyrtids
l:æser den, vil man hurtig væ:re paa det rene tillæg. Ogsaa for at avle Kartofler og jorsyne
Vare
med; at den yder Dyrtidstillæg til Landbruget. Befollmingein med·· denne nødvendiae·
b
faar
disse
�
f
edborgere
betydelit
Statsti_
l
skud.
t
,i betydelig . støræ Omfang end hvad der er
Ved Loven . bemy11digcs Indenrigsministeren
ydet Tjenestemændene.
For det Korn, Landbruget •afleverer til Sta til at lade, dyrke l>,arto.fler til Statein paa
Vilkaar, Der ,skal sikres
t,en, er der saaledes fastsat Priser) der er 3 nærmer-e angivne
•
mindst
5
Millioner
Tdr. og høj�t 6 Millioner
Gange saa høje, som Kornprrs,etne ·var før
Tdr,
Kartofler
sælg
;es af A:vl; �rnc til Kom
' Krigen. D.er,er, ifølge Loven, paaliginet Land
munerne
og
· Priserne_ varierer fra 7 Kr. til,
bruget 7½ Million hkg. og I:ndenrigsministe- 'ries�r dertil bemyndiget til yderligere at ind 10 Kr. pr. Td., alt efter Aarstide:n for Leve
købe 2 Millioner Tdr. til en Overpris af 5' Kr. ringen; disse, Priser ligger op m�d ioo pq.
-vr.,Td. Men e.ndmere ydes der Produce11te1�ne over de Kartoffelpriser, der var gældende /
en nærmer:e fasts?,t Ekstragrodtgørelse, saale før Krgien. Mern.· her ud over yder Staten
des, at Prisen paa Rug og Hvede, naar LJg- Avlerne 5 Kr. i direkte Tilskud for hver til
Kommunerne afleveret Td. Kartofler. Det
, ningen har give,t 7 Millioner Tdr. og Staten har Dyrtidst�llæg', Statskassen ved K�rtoffo)ord
købl 2 Mill. Tdr., vil blive 30 Kr. pr. Td. Giver
'Høsten mindre, og der intet blivier til Eks ningen yder Landbruget, vil saaleqes for
port, vil Prisen g�nske vi�t bl\ve lidt la:Vere_, , Høstaaret 1918 variere mellem 25 til 30 Mil
men dog ikke lavere end 27 Kr. 30 Øre pr. Td. lioner Kr. Nu skal det erkendes,. at Kar,
toffelordningen i Modsætning til Kornord
Brødkor:n og 24 Kr. pr. Td. FoderRorn.,- .
Til Bagerne skal Staten �ælge Brø.dkornet ningen og Sukkerordningen, som jeg. senere·
til en P}i�, der gør det muligt at sælge et skal omtale, sæirlig vil det være ti� de mindre
4 kg. Rugbrød. til F orbrugerqe 15-16 Øre un Landbrugere- s Fordel. Men det er jo oo Sag
for sig.
der den nuværende Pris.
Foruden de her omlalte Dyrti�stillæg,
Ma{1 vil heraf · forstaa, at Stat;n for at
Statxn
)Jar ydet Landbruget gemen\., Lovein
gi,·c Land9ruget en Pris for det avlede Korn,
der ligger [H' Gange ovm· det frie Markeds om Avlen af Høsten 1918 Ih. m., ydes der et

' Hv�m faar . Dyrtidstillæg
her i Landet?
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meget betydeligt 'Dyrtidstillæg til en Række med et Dyrtidstillæg for Landbrugerne.
, af Danmarks rigeste Bønder: Sukkerroedyr
Om Kornlover for 1917 udtalte saaledes
kerne,· de _ lykk�ige Besiddere af Sydsjæl · Hr. Pinstrup ved Finanslovens 1. Behand
lru1ds, Lollands og· Falsters fedeste .Jord. Lo ling·
ven bemyndiger Ministeren til at træffe en
- De_t ærede Medlem for Kjøbenhavns 5te
, Ord11ing med Sukkerfabrikkerne, saaledos at Valgkreds (Borgbjerg) udtalte, at de 50 Mill.
Sukkerroedyrkerne kan faa 2 15.r. 25 Øre pr. Kr., som Kornloven stiller til, B,aadighed an
Ct. Roer - eller en Pris, der er 3 til 4 Gange gaacnde Høsten 1917, er et Statstilskud eller
saa høj som den gældende Sukkerroepris før en Statshjælp til Landbruget: Det er en stor
Krigen. Men· foruden denne Toppris skal Misforstaaelse. Kornlovens 50 Mill. Kr. er ej1
Sukkerroedyrkerne yderligere have en' Eks Dyrqct.shjælp til hele det danske Folk. Efter
trapræmie for de Roer, der produceres ud Omstændighederne det hele
Prisniveau,
over 100 J'.lillioner kg·. Ekstrapræmien skal hvorunder "vi lever og Driftsomkostningernes
m1drage mindst 10 Øre, og kan højst sætte.s Stigning, maa det erkendes, at det er en for
til 35 Øre pr. Cent.
holdsvis beskeden Pris, Landbruget faar baa
Ogsaa ved denne Ordning vil Staten de for sit Korn og for sit Flæsk. I ·Krigens 2 komme til at. yde et. klækkeligt. Tilskud til første Aar var det La11dbruget, som alene
L:1u·ll.in1get, ,foruden det Tilskud Forbru- ydede hele Folket denne Dyrtidshjælp. Efter
gerne gennem doo fastsat.te Maksimalpris. er Kornloven a11gaaende Høsten 1917 yder nu
Staten denne Dyrtidshjælp til Gavn for hele
tvungen til at give, Sukkerproducenterne.
·Men foruden Kol'.:n�, Kartoffel- og Sukker Folket,1 og det er ikke •en Understøtt-else til
ordningen kommer e1 ndvidere- Flæslrnordnin det danske Landbrug.,
Ma:n sporer typ.eligt gennem Hr. Pinstrups
gen, som ligel'edes koster Staten adskillige
Millioner, Smørordningen, d·er er beregnet til Tale en vis Ængstelse for at det ikke til
,at koste Staten ca. 30 Millioner Kr. indtil 31. strækkeligt skal staa Folk klart, _a t Korn
Oktober 1918, og Mælkeordningen, der koster loven er et Offer, som Lanndbruget i Da11mru·k
1 ca. 8 Millioner Kr. Alt.sammen Summer, der
yder den øvrige Befolkning. De Hundrede af
ydes som direkte Dyrtidstillæg til Landbru- Millioner Kr., som Korn-, -Kaftoffel-, ·smør
Sukker- og Flæskeordningen koster, gaar nok
gets Mæno..
i
Bønderhes Lommer, men officielt give;s Mil
Nu ved jeg meget vel, at Bønderne og deres
lionerne
til h e l e F o 1 k'e t.
ma'nge dygtige Talsmænd i Rigsdagen hæv
Saaledes ser Landbruget og dets politiske
der, at State, :ns Indgriben paa disse Ornraa
der ·. saa langt fra betyder en Gevinst for Talsmænd paa deres Dyrtidstillægslovgivning.
Men naar Tjelllestemændene kræ,ver Er
Landbruget, men snarere et Tab, al delll
Stund, Landbrugsprodukterne i disse vare statning for. Lønningernes forring1ede Værdi;
knappe Tider vilde være steget til betydelig naar vi paa samme Maade som Landbruger
højere, Priser paa det frie Marked, end de ne henviser til, at Omkostningerne ved Frem�
her fastsat.te. Det er jo meget troligt, ja vel_ stilling af den Vare, vi' frembri:nger, ygr Ar
endog ret sandsynligt; men det svækker ingen bejdskraft, er fordyret med 60-70 pCt., naar
lunde· den K,endsgerning, at Staten ved de vi paapeger den uforholdsmæssige store For
Priser, den · ansæt.ter for Landbrugeretns skef, der er blevet- paa Statens Lønninger og
Ydelser, har taget mere end fuldt Hensyn · Arl?ejdskraftens nuværende Pris i det frie
�aavel til Produktionsomkostningernes For Marked, saa forandrer d'Hrr. Landborigs
dagsmænd Signalerne. Saa er ef Dyrtidstil-
}).øjelse, som til Pengenes syJiketn4,fr1.Værdi. /
At Landbruget indigneret vH.g. pro test:ere lJ.æg., der kun dækk'er Hal vdeloo af Prisstj_g
imod, at det har faaet Dyrtidstillæg af Stats ni11gen, el ·,,særdeles rundeligt Tillæ,g'', · �om
kassen, ved jeg meget godt. Men Landbru Tjenestemændene s1rnlde skamme sig veo. · �t
gets energiske Talsmand i Folk-etinget, Hr. være utilfredse med. Saa har man fuldstæn
Pinstrup; · har dog vistnok alli' gevef haft en dig glemt Talen om· de forøgede Produktions
Følelse af, at Kornloven let kunde f9rveksles omkostninger og Prisen pa� det fri� Marked.
. '

.
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Og naar et karrigt tilmaalt Dyrtidstillæg
langt om længe er bevilget, har Landbrugets
Presse endda den D1istiglrnd at paastaa, at
Tjenestemændetne paa dette Ornraade I]Yd r
en Forret fremfor hele den øvrige Befolkning.
C h r. V e j r- e.

Sikkerhedskommissionen
Banelegemet, Broer, Statiom - og Færgeanlæg.
Ifommissionen
' har end,�idere foretaget en Underdersøgelse U'f Statsbanernes B r -0 e r o-g stiller derefter
Forslag om Indl'øre1sen af et nyt Skema for en noget
sværere Be1astning end for Ticle11, idet man er ble
ve, t _-Opmærksom paa, ,at 1de nye lltogsmaskiner Litra R
under Fart giver en -større Paavirkning end forudsat
ved Beregningen af Broerne men da Broerne iøHigt
er beregnede med en betydelig Sikkerhedsgrad, næ
rer man ikke nogens.6mhelst Betænkel�ghed ved den
Maade, • hvorpaa de befares. For Limfjordsbroens
Vedkommende foreslaas en Unct'ersøgeJse iværksat ved
, en ikl �e
Statsbanernes For,anstaJtning, da Kommission
har ment at burde paatage sig dette mt,get be.ty
delige Arbejde. De periodiske Be1astningsprøver af
Broerne fores1aas derhos erstattede af et mere effek- ·
tivt Eftersyn.
Om S por e t gør Kommissionen opmærksom paa
at man ved Ov,erga11igen til ide sværere Skinnetyper ha;
• bibeholdt det samme Skinnebefæstelsesmiddel, Spiger.
_··som var anvendt ved de }ettere Skinner den samme
Svelletype endog med større Svelleafstand end tid
ligere, og' den samme Ballast, Gruslpllast. · Medens
Skinn�vægten · (45 'og 37 k,g.) paa vore Hovedbaner
gennemgaaende maa siges at være fyldestgørende, kan
dette næppe siges fuldt ud at være Til't'ældet for' saa
vidt angaar Skinnernes Befæste1se og Underst. øtning.
Trafikintensiteten og navnlig Lokomotivvægten paa
H,ovedhaneirne maa sig:es at kræve en bedre Skinne
befæstelse (Sv�lleskruer), en bedre Ballast (Stenbal
last) og et st ørre Svelleantal. Tillige a:nbefales det
at gaa over til at anvende tykkere Svelle- r, hvilken
ForanstaJning, omend den ved at forø,g� Spore ts ·vægt
og Modstanden mod Svel lernes Sideforskydning vil
bidrage til at formindske Faren for Hedeslag, _dog
næppe, kan siges at være ubetinget paakræv�t af
Sikkerhedshensyn.
Af de fores1aaede Foranstaltninger anses Indlæg
gelsen af Stenballa�t, . som den vigtigste og mest til
trængte. For det 37 kg. Spor, som befares med H
Maskiner foresla,as Svelleantallet forøget hvilket alle
rede er_' paabegyndt, del æ1dre gennen;g,aaende ret
'udslidte 32 kg. Spor, pa:t Hovedha11cr l"oreslaa:,, l'or
stærket og Maksimalhastigheden paa denne Sportype
nedsat til 80 · km. i Timen.
Det tilraades endvidere ubetinget, at Anbringelsen
;.it' Vandreklemmer overalt, hvor Sporet viser Til
bøjelig- hed til at vandre' sker saa hurti,gt •som mu-

,

,,

ligt, blandt andet fordi det er den eneste i\faad\:'
paa hvilken man kan sik,re :,ig, at de rette Tem�
peraturspillerum ved Skinnestødehe er til Stede.
Med Hensyn til S p o r s k i f t -er n e anbefales en
Udveksling af de ældre Sporskifter for 32 og 37 kg_
Spor med den nyere Type i alle Gennemkørselsspor
paa Hovedbaner. en Konstruktionsforandring vecl de
37 · og 45 kg, · Sporskifter, forsøgsvis Indførelse af
Sporskifter med Jængere Tunger for a_t tilvejebringe
bedre Kurveforhold i Gennemkø'rselstogvejene samt
endeJi,g en forbedret Forbindelse mellem Tunger og
Mellemstænger i Sporskifter.
Angaaende P r o f i l.e r n e omLaJer Beta:nkni1uge1,, :11
saavel danske_ som svenske og norske Vogne ra.ger
lidt udenfor Fritrumspro
, filet i K(irver, hvilket bor
modv,irkes,· eventuelt ved at gøre Vogntyperne smal
iere med den voksende Lamgde. Paa Strækningerne
Vigerslev-Roskilde og Hellerup-K!,ampenhorg er
Sporafstanden saa ringe, at re,is·ende kan komme .til
Skade ved at Jæne sig ud af Vinduerne idet de kan
blive .ramt af Slutsignalet. Paa Vestbanf;J1 bliver
Sporal'standen forøget for Tiden, men paa K1ampen
borgbap.en er en lignende Forandring paakrævet. Ved
Frispor:,mærk-er ønskes Sporafstanden ogsaa gjo\-t
støn·e i visse Tilfælde.
I GennemkørseJsspor og paa dqn fri Bane fore
slaas iYærksat en Omlægning al' de K u r v e r, som
betinger. Nedsæ�(e,dse af Kørehasti,gheden, fordi man
ikke kan se bort fra dien Mulighed.,� at den tilladte
Hastighed ved Uagtsomhed, kan blive overskredet
hvorved alvorlig Fare kan opstaa. De· hurti,ge, Per'.
sontog hør ·derhos i saa stort Omf.ang som mu'ugt
benytte GennemkørseJssporet, . fordi afvigende Spor
skifter lider stærkt ved at blive befaret·· af hurtigt
kørende Tog,
0 m l ø b s s p o r e n e foreslaas gjort saa lange, at
- de kan o-ptage Strækningens 1æn�ste Tog, og P e r
r o n� r n e bør - ogsaa ved visse ældre Stations
anJæg - gøres bredere og længere. , ·Gi t t e r a f
s p æ r r ing e r paa Perroneme ellei: mellem · Spo
rene paa Stationerne foresJaas anvendt i større Ud
strækning for at Jette Personalet Tilsynet med a,t
Publikum ikke færdes i Sporene, og B e 'l. y s
n i n g s forholdene foreslaas , forbedr-et i et hurtigere
Tempo,
Vedrørende F æ r ,g e a n l æ g e n e foreslaas en saa
d:an milfdre Forandring i Spillene. at Klappen altid
l'øiger Fær,gens Bevægelser, samt · endvidere en soli
dere Fortøjning, som tænkes iværksat saaJedes, at to
i Land kraftigt fastgjorte Fortøjninger føres ud langs
Klappen paa begge Sider af denne.
For a L der Jettede kan skaffes Hjælp til Stede
naar det ·' 1akræves, foreslaas der by.gg;et T .i ene '.
bo 1 i g e r'.,, ,i Baneformænd i størst muligt Omfang
J_ ,til Næstformænd og _Banearbejdere og Vogterhuse
og andre Boliger forsynet med Telefon.
Med Hensyn til Uidl'ørelsen al' A .r b e j id ,e;'r. i ·s 1iø- r e t
bemærkes, at der under saadanr\e rbejder, hvorved
Sporets Soliditet l'orringes, bor anord1ie::; langsom
Kørsel,
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Endvidere iores1aas en Begrænsning af del tilladte standstræk kun anvendes ved Overkørsi-er der kaii
skinneslid, at Hollene i Sporet· ved Anvendelse ar overs�s f11� Betjeningsstedet, og at de ind�ettes saa
ledes, -at 'der ringes forinden Lukningen, at det røde
fjedrende Under1agsskiver sikPes mod at ryste løse
;amt at man ved Brugen af forholdsvis korte Skrue'. , Lys paa Lukningsindretningerne erstattes af hvidt
Lys ved de Overkørsler, hvor Lyset, kan ses fra
nøgler (I'. Eks. 900 mm for 25 mm Bolte) og ved
Bestrygning af Skinneiaskerne i nyt Spor med et
ifanen at bevogtede Overkørs1er vecl Stationer læ-g,ges
Smøremiddel søger at sikre, at Skinnerne kan udvide under '·disses Kontro-i', at Vejskæringernes Antal i· saa
stort Omfang s,om muli-gt indskrænkes., at der ved
sig i Varmen.
vanskelige Overkørsler paa uindhegned.e Ba:ner for
Forstærkningen al' Te I e 1rr a f s t æ n g e r n e fore
søgsvis anbringes automatiske Ringeværker, at der
' skyndel -og Stængerne anbragt
. slaas derhos frem
ved Overkorsl, ern.e tilve_iebrihg'es den J:re_dst mulige
størst mulig Afstand fra Sporet.
1
Udsigt fra Vej til Bane, at der søges udvirket en Be
.-\ngaaende H ede s l a g i Sporet anfører · Kommis
stemmelse om, at Motorkøretøjer skal køre Jangsomt
sionen, at der siden '1888 kendes 9 Tilfælde af denne
Art, ·11emhg mellem Kvist•gaarcl og Snekkersuen 24. over B-aneskæringer, at Bes_temmelsen om Brug af ,
Juni 1888. Øst for Slagelse 3. Juni 1889, mellem Tudeindretninger ved Kørsel med Motordræsiner uct
- og Pjedsted 30. Maj 1897, Vest for Lun ; viides, til ogsaa at gæld� for indhegnede Baner.
Freclericia
derskov 1911, Vest for Troldhede 28. April 1913, Vest
l'or Bramminge 26. Juli 1913, ved Rungsted 30" Juli
1913, Øst for Ocl:ense 13. Juni 1914 og Vest for Aarup
Kampfonden.
22. August 1916; - ,;\Ile disse Ti'Ifætde er ipdtrufne
under Arbej.del i Spoi'et eller. kort efter,-· og Sporet
har undtagen
' i et enkelt - Tilfælde ikke_ været fuJdt
Af ·uddraget af Referatet fra Delegeretmødet ser
Om dette f orhojcl udtaler K,ommissio jeg, at Kotingent. l'orhøjelsen blev vedtaget, saa]edes at
lrnllast:er�t.
nen, at den Mods,tand, 'Sporet kan. yde. imod Side- denne Kr,o;ne tilflyder Kamp�onden. Dette kan jeg
, 1'01,skydning e1· afhængig af Svellei-n_es-- Antal og Dl fuldtud sympatisere med, og naar ca. 100 D-ele.gerecle
mensio.ner, BaHastens Art og øjeblikkelige 'fils,tanc! · finder det nødvendigt, m-aa man gaa ud fra, at det
og ar Ball-astprofi},et; ror nu at komme til Klarhed er rigtigt; men
: tilb:ige er den kedelige Fejl, at der
over' hvilken Modstand man . kan· regne med unde-r paa dette Spørgsmaal skal være Urafstemning: Om
rorskelli-ge Forh:olcl, har Kommissionen iværksat en Pengene skal ,blive i For-den eller udb.etales hver enlang Række F,orsø,g med al trække Svellerne i for 1 kelt ved Afsked fra Tjenesten.
sk�lli-ge Ballasts•orter_ o,g -profiler.
Har man nog
- e11,sinde hørt eller set nogen Orga
fait er der iværksat 1229 Trækforsøg - et ove-r
ni, sati-o n har oparbejdet sig e11 saadun · Fond og der- , ,
orclenllig• ornl'an1gsrigt .-\rjebde. Pn-a c;rnndlag af disse efter
svække
dette ved stadig at
tilbagebe
/Jndersøge1ser udtaler Kommissionen, at He-clesJa,g kan tale. Med.Iemmeme deres indbetalte Penge; naar de
rnodvi.rkes ·-ved
\
er ho-Idt op med at arbejde. Jeg har ikke set det,
1) A11bringe1se af Vandreklemmer til Forhindring og •jeg vil derfor gerne spørge: ,,hvorfor Lokom�)
ar Skinnevandring,
tivmændene skal gøre dette?" Lad os forudsætte, at
2) Skærpet Tilsyn med Holteskruningen, saaledes
Pengene bliver brugte og at Kassen er_ t om, naar
at Tilspændin-gen ikke overdrives, og for 'den ,15 kg_
man skal have sine Penge udbetalt, skal Foreningen
Overbygni11;g AnvendeJsen af ,1 i St-edet for 6 Laske
saa staa i Gæld til' os eller hvorledes skal den kom
bolte.
me over saada;rme Tilbagebetalin.ger'? Jeg finder det
:'l) AnvendeJsen ar et Smorem.idclel mellem Lasker er et daarhgt :\Iimte l'or en Ma�1� at tænke tilbage
og Skinner ved Lægning af nyt Spor.
paa, naar han ved sin Afsked har været med til at
Ved· disse .Midler kan man formindske Varmespæn svæk rn sin Or-ganisatiion ved at tage ste Penge, han
dingen i Sporet, og endvidere kan Hedeslag modvirhar indbetalt netop for at gøre denne stærk. Stem
•
kes ved
derfor for, at Penge�e forbliver i Fonden; bliver de
I) An.ve11deJs.e af flere og tykkere Sv-cUer.
ikke brugte i vor Tid!, saa kan man dog sige til Ef
. 1) Anvendie[se af Stenballast, hvorved Sporets, Mod terkommere, her er en god Arv, som det bliver Eders
stand mod Sideforskydriing forøges. Naar disse For
Sa-g at fb.rø.ge til Gavn for alle i eventuelle kom
anstaltninger, og da navnlig Indlægningen al' Sten mende Lønl�ampe, Hvis det saa ,viser si.g, at �en-gene
ballast, er trufne. vil man sikkert ikke behovc at bliver 'brugte i ·.det Øjemed, de �r indbet,alte, saa tror
frygte for Hede, s!ag i fuldt ballasteret Spor.
jeg sikkert, at mange gamle Lokomotivmænd vil glæde
J > aa Slrækn.inger med ter- og slenf).'i G1·usba]last, si-g, fordi- han kan sige til si-g selv, ogsaa jeg har
naa� denne er indtørret ved 1angvarig Tørke. eller en Del af Æren for at ikke D. L. F.s Medlemmer st- aar
naar der nylig har været arbejdet i Sporet, �nbefa
b1ottet i Ifampen for Tilværelsen og for bedre
Jes <I.et i sl...'1.'.rk Varme at læ-�ge Ballast op paa Skin Levevilkaar. 1
_
nernes Ydersider, ·hv-orved 1Skinnernes Ophedning i
.Jeg· har _ talt med mange om, hvad de synte� om
Sol sb.in hemmes.
at Pengene sku1d:e tilbagebetales og deriblandt har
,_
Vedrørende B-a11ernes I n d h e g n i n g og B e v o g t jeg truffet paa flere, der fandt det rimeli,gt, men
n i n g indstilles, at Vi)tdebommc, l>0tjc11te ved .-\1'- endnu har ingen af· disse ved Samtalens Ophør tur-
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det erklære, at det var rigtigst at_ udb�\ale Pei1gen\!
Pengeile skal forbli�re i Fot1:clen til evig .-\rv o;/ Eje
eller tilbagebetales lVIedlemmerne, saa ilar 1-Iovcdli,;
Je,g slutter heraf, at mange muligvis stemmer uden
nærmere Eftertanke, hvorfor jeg tillacjer nrig at styrelsen stillet sig saaledes; at den kan· 1nodta_:.\•i
begee Fors.Jag i Haab om, hvorledes encl .\l"stcm11i11fremkomme med denne Opfordring. Tænk ve! over,
hvorfor Pengene indbetales og - stem de1·efter efter gen falder ud. ,at Medlemmerne l oyalt boj er, sig l'or
Afgorelsen, og at denn-2 inaa bi-inge Or;-(a :t atio
bedste Overbevisning· først da faar vi det rette Bil":
·1ede fre1n, om Lo.komotivmæ�dene i Danmark er
nen Kral't til sine Handlinger,
Vi kan fuldt sympatisere m�d Hr.. -\._ I'. :-.nd'erscn::
klar over, hvad en Organistttion ei- værd, og • jeg
tvivler da ikke paa Resultatet af dette K.ainpfcinds · Opfordring til Medlemmerne om at ,,tænke_ sig 01u
inden de stemmer, det er jo et ret vigti,tjt SpurgsVærdi i 9en kommende Tid og ingen maa s_enere kunde
Hed.
sige: jeg skulde alligevel have stemt for_ Pengenes
maal.
F9rbliven, for da er det for sent at angre.
'
r:::::::>c:><:::::;:,.e>::::::>::::;:>C>C::,�:OC>"C::J<:>@<:>C>�<::::;,;C?,<:::::C>==::::::x::::::C>�C>.�
.A. P. And e r s e n.

.

I
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Betal dit Kontingent punktlig.
Hr. A. P. Andersen ved formejn[l]ig, �t Forsbget
Restance gavner ingen
om , 1 at det fsirøgede Kontingent skulde tilbagebeta
les Medlemmerne ved Afgang fra Tjenesten, stammer
<:>e>®C><::;.�����<x::>��o�
r:::::::>�cx:::r���c:::�<>0�
'
fra Hovedbestyre1sen . der har ment at det var til .
strækkeli.gt at ,ordne' si,g paa den Maade, idet Hen
sigten var en dobbelt: at man ve<l Hjælp af Ren
terne af disse Penge skul de kunne dække muhge
Udgifter, som' vort almindelige Kontingent- ikke
strækker til, samtidig med at man skabte sig
, en Ka.
pital · tilstrækkelig st:or til lmødegaaelse af alle even
tuelle Situat io
, ner.
Den ærede 1ndsender spørger:
Hvis Pengene er brugte, so
• lh skal 'tilfl yde -Kamp
fond en, hv,or skal Medlemmerne saa faa de · Penge,
de skal have tilbagebetalte? Ja, er de,r ingen,
Til
"'saa skaf Medlemmerne heller ingen have, saa er de
anvendte til det givne Formaal, og saa har de heller
A fdelingskas�erern
- .e'!
ingen Krav paa disse, hvad · Vedtægterne selvfølge�
'
lig kommer · til at indeholde _Besternme1, se om. Der,
Til Oplysning tjener, at der ,hos Kr.edskassereren
er· noget vrst godt ved Bestemmelsen om Tilhagebe kun kan rekvireres Medlrmsbøger og Lovr, Re:
taling saavel organisationsmæssigt set soqt for .Med.
.
I
stancelister, Fortegnelse avec til- og fraflyttede
lemmerne, som Hr. Andersen maaske ikke, straks hqr
Medlemmer
samt "Udskrift aj'Kassebogeri", medens
faaet Øje paa, 1rlen clet er . alligevel tilstede. i\'aar
1
Delegi:retmødet imidlertid har bestemf, at det øvrige Tryksager maa rekvirert:s hos Ekspeditøren,
te Spørgsmaal skal afgøres ved en Urafstemning, om Lokomotiyf. ALF. OLSEN, Helsingør,..

' .,
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Adresse fortegnelse.

\

Hovedbestyrelsen:

Formand: Lokomotivfyrb. Rich. Lillie, Classensgade 49 3, København 0. � Tlf. Øbrg 3219 x.
Hovedkasserer: Lokomotivfører H. Kann, Dybbølsgade 26 •, København B:
Red�ktør : C. M. Christensen, Vesterbrogade 98 a 2, Købei:ihavn B. Telt. Vester 2895 v.
Sekretær:
Expeditør; J-okomotivfører Alf .. Olserr;- ,,Siesta", Solvej, Helsingør.

· Loko�'otivførerkredsen: -

Formand: Lokfører M.. Mortensen, Rose, nvænget,, Esbjerg,
Kass,erer:
"
Næstform:_
Kredsbestmql. "

Telf. 402.
R. Hviid, Odensegade 45 •, Aarhus.
C. A. Lillelund, Lygtebakken, Korsør.
C. A. Vording, ,,Dan", N. Chr. Vej,
· Helsingør.
✓

I -

• I

Lokomotivfyrbøderkredseq:

Formand: Lokfyrb.
Kasserer:
,,
Næstfmd:
.,,
Kredsbesfmdl.: ,,
,.

.,,

L. Rasmmussen, Villa:, ,.fri", Skanderborg.
Soph. Jensen, Biilowsgade 57 1, Aarhus.
K. Johai-isen, Somm�edsg. 22�8•.
P.- A. Jensen, Svendsgade 82, .Slagelse:
E.. Kuhn, ,Lindegade'4;. Kallundborg.
,

'
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Afdelingsformænds• og Kassereres Adresse:

G. 0. F. Lund, Taigensvej B 1, N.
A. Christensen, Ingers1evgade 128 1 B.
A. V. Jahnsen, K'rprs. Sophievej 23, F.
A. V. Jahnsen, Krprs. Sophievej 2s; F.
G. C. V. Hessner, Melchiorsp]ads ss, Ø.
Aug. Christgnsen, Bogensegade 112, Ø
A.. J. Hansen, ,,Bøge}Y"; Gl. Banegaarclsv
K. Bendixen;" Stengade 65
I
Alfred Petersen, '13runsvej 7
J. Knudsen, Skovbogade 15· St. '
M.· Johansen
F. Nielsen
Jul. Nielsen, Corclilgade 41 ,
Chr. F. Hansen; ,,Solglimt"
.'
I. Pedersen,' Valbyvej 20
P. J. R,aabæk, HerJuf Trol}evej
C. Lorenze11, Ly,gtebaklmn 3
I._ C._ Børgesen, Lyg,tebakken 3
H. M. Petersen , ,,Ængsmo". Birkhovedvej
j I. C. hersen Vørrishøffergade 16
L. Christians�n, Vejlevej 13 1
K. Frederiksen, Da.legade 1 Ql
0. Larsen1 Finsens,gade 38
"
Harder Petersen, FinsensgaØe _ 58 1
N. F. Schilling, ,Toldbodgade 16
F..Gehlsep , Rosenkrantsgade 16
C. A. Andersen, ·Bryggergade 11
· S. Schophuus, Mundbjergsalle 1
P. Christiansen , Boyesgade , 4 1
N. Løgstr-up, JyUandsgade 113
I. Bech, Søndergade 43 1
S. A. Sørensen Ska�segade 20
·p_ N. Wendelboe, ,,Creigton", Hobrovej
· A. .Hougaard, ,,Pax", Mar. Hemmingsensvej
H. P. Hansen·, Karl Metzgade. 18 3
•, A.. c: Christensen_, Vesterbro 32'
A. Strand, Skansepalæet 3
R. Hviid, Odensegade 353 .- · ·
Evald Nielsen, ,,Karinsminde"
P. Haugs!ed, Egholmsvej 31
H. Rasmussen, Nygade 32
A. Petersen, Plantagegade
I. _S. Christensen, Stationsvej
R ;H. Rasmussen, Stationsvej
C. Ramkilde
.Johs. Schwalm

I.
•
3
,,
5
•
7
9
•
11
13
•
15
"
17
"
19
"
.21

. I

23
•
25
"
27
•
29
"
31
"
33
. "
35
"
37
•
39
"
41
"
43
•
45

Afdeling ·

Lokomotivførerkredsen

Nr.

..

; Hjertelig Tllk.

Nr. \

København G.

2

H

4

Ø.

6

,,

,,

"

,,

,,
,,

"

Helsingør

,,

Roskilde
Gjedser.

"

Ka
, Uundborg

,,

'Slagelse

,,

.

20

•

"

22

•
24

,,

Thisted

'\

Struer
))

"

Viborg

,,

Frederikshavn

,,

,,

Randers
"
Aarhus

V,amdrup
"
Brande

For, udvist Opmærksomhed· ved mi_t 25 Aars .Jubi
læum saavel af H_ovedbestyreJsen som mine Kolle-'
ger, der har .medvirket til at gør.e det til .en Festdag,
takker jeg paa det hjerteHgste.
A. F. C 1-'e m_e n s.e n.

n

32
"

36

,,
Skanderborg

,,_

•

30
34'
"

Aalborg

,,

14
"
16
18

Fredericia
"
Esbjerg

Langaa

12

n

Iforsør
"
Nyborg

,,

8
10

"

.

.
.

"

38

.

40
42
n

44

•

46

"

I

'

Lokonwtivfyrbøderkredsen

�===-�

C. H. Carlsen, Kongshøjgade 7 :1, B.
Frode Nie- Jsen, Knud Lavardsgade 1•, B.
G. Nielsen, Godsbanegade 71, B.
C. Thorngaard, Langetandsvej 423, -F.
M. E. Jensen, Ryesgade 65 t, 0.
H. Kaster Classensvej 133 Ø: .
C. F. Oi�en, 1,:sø1yst", Ryesvej
L. Nielsen, Kong-ens.gade 183
V Jørgensen, Skovbovængcts Alle :J�J
0. Kornerup, Skovbogade :121
A. Endersen
V Hansen
E. Kuhn, Lindegade 41
B Fischer, Slotsgade 3
P. A. Jensen, . �vendsgade g t
M. Sørensen, Løvegade 77 St.
Marius Hansen, Tvervej 21
A C. Jørgensen, Færgestræde 10
A. P. Andersen, Søndergade 36 St.
A. Storm, Nørrevo1dgade' 571
N. L. Hansen, Bjergega,d� 48�
F. C. Jensen Norge&gade 142
Ch. Christen�en, Finsens,gade ·54
J. Madsep, Finsensgade 56
R. Jensen, Dragbæksvej 1-7 1
C. Larsen, Vestergade· 31
0. G. Olsen, Dusebergvej 15
L. Kragh, Nygade 5
Chr. Morgen, Graven 19
H. Mohi1�1e, Dalbl e rI,gIgade 5 1 1
P. Hansen, Peder Mølleri;gade
A. M, ø bius, · Søndergade 58
V. Heftholm, Prinsensgade 40
�- C. Andersen, ·valdemars-gade 331
S. A Blach, Sennels.gade 6
A. Nielsen; -Sennelsgade 7 2
Soph. Jensen, Biilowsgade 57 1
Th. Peter.sen, Annagade 39 1
A. 0. Jørgensen, ,Bånegaardsvej
A. He1dt, Korsvej
A. C. Madsen, _ Nørregade
J. M. �ensen, Plantagegade 12
A. Greger.sen, Villa "Højbo"
P. J.acobsen, Nørrehus
C. ,F. Berg-Petersen
A. Givskov, Villa "Bakk�bo"

Min hjerteligste • Tak for den, overor,dentlig smag
fulde Gave, jeg gennem Lokomotivfyrbøderkredsen�:
Bestyrels� har modtaget.
Helsingør, d. 15. Maj 1918.
A If r. 0 l s e n.
1 ·•
i
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Pigtraad: 1,800,000 yardi;, Væ-gl 110 Tons,
Stokke 6 Fods 12,000 Stkr., Pæle: 12,000 Stkr
Sandsække: 6¼ Million, Vægt 1000 Tons.
Bølgeblik: 36,000 , Fod.
Tømmer: Germemsnitsdimensioner 3" X 3'·, 1,125,000
Fod.
t,
Dertil store Mængder af Naglemateriale, Planker.
Staaltraad etc.
Med Hensyn til Tiden det tager med. Arbejtlcts
Udførelse bemærkes: Gennemsnitlig kan en i\fand
fylde og lægge 25 Sandsække op pr. Nat .. Til de
6¼ Mill. Sandsække behøves 1 Batail!-011 i ca. 2!0
Nætter lig 8 Ma,aneder. Men -- og del er al' vrcsentlig
Betydning - hvis Sappørerne skal udføre Arbejdet
uden Hjælp af Fodfolk, vil det tage et SappørkomHjerte1ig Tak for udvist DellageJse ved mjn Moders
. pagni m�d dets regulære Arbejdsstyrke, 80 �fand.
Bisættelse.
omtrent 6 Aar. Deraf følger, at del er abs·olut nød
Paa Familiens.og egne Vegne.
vendigt, ·at F;odfat:ket l1jælper In,geniø-rE�ne med hver
0. E. P o u l s e n, Lokforer KJ,
eileste, Mand, der kan undvær�s, og, det er nødven
cJi.gt at begynde ForberecleLserne for Vinteren i _sod
Tid.
Naar man anvender den størst . mulige Arbejds
styrke maa man · regne med, al man vil behøve 2-:l
Maaneder. Slutningen af Juli bliver da del senest!.'
Tidspunkt for Paabegyndelsen.

Vi vilde saa gerne herigennem udtrykke vor hjer
teligste Tak til alle, der har været med til at rej"e
det smukke Minde paa vor elskede lille .\fand og
Faders Grav.
Tak for det smukke Minde o.g Tak for den smukke
Tm1ke, der ligger bag.
Selv midt i So
. rge:n, selv midt under Taare1· kan
man føle sig g].ad, ,og saadan føl te vi os den Dag
ude paa Kirkeg,aard.en, da Mindet blev overgivet til
os; vi vil værne om det altid og aJdrig glemme. at
F,ader havde Venner, der hjalp os at bære den store
Sorg.
M a r i e B r u u n.
E 11 e n og r- a n n y.

~"""""'=----==--===,-==:,,...,...,,,,-,,..--....,,......-...,,...,...,,,

Til Medlemslisten.

Materialemængden til Skyttegrave.
Den Mæi:;igde Materiale, der anvendes i Skyttegravs
krigen, er, som man kan tænke sig, enorrµ. En in
teressant Artikel af Løjb1ant, G. C. Martin i "Journ.
Royal Artillery" giver et godt Indblik i de engelske
Ingeniørtroppers Arbejde i Felten.
Arbejdet med at samle Materiale e:r vismok del
betydeligste og samtidi-g det keds1ommehgste · af alt,
hvad Ingeniørerne har at gø}e med. I Begyndels.en
tog de, hvad de kunde overkomme af Tømmer paa
Stedet, fra Bygninger o. lign., men det viste sig snart,
at der til Tilvejebringelsen maatle træffes andre For
holdsregler efter en stor Maalestok. Og vismok de
færreste Officerer, selv Ingeniørofficerer, har Redle
paa, hvilken uhyre Mængde Materiel, der gaar. med
til et Skyttegrava11lmg, naar det skal indrettes for Vin
teren. Man faar Modeltegninger til forskellige Ty
per Skyttegrave og overdækkede Hum, men naar man
skal undersøge, hvor meget Materiale, man skal bru
ge, finder man, at man aldrig har nok, og man. maa
skaffe sig , mere, koste hvad det vil.
Det følgende er et detailleret Overslag over en
Mil (engelsk) · Front, omfattende første og anden
Linie med alle Kommunikationer, i et fugtigt Ter
ræn som nødvendiggjorde opbyggede Brystværn·.
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Overført fra D. S. og M: F.: L okfyrb� J. J. Petersen.
Randers, Chr.. Christiansen, Ribe, C ..I. S. Sørensen,
D. L. F.:
Struer, M. Christensen, Struer. Optaget
Aspirant Chr. Hansen, Kbh. Godsbg.

\

Fo
, rfremmet til Lokfyrh. fnt I. Juni 1918 _: Haanclvæ:rker \V. L. A. Jiingens,e n. Fredericia, i Fredericia.
Forttyttet efter Ansøgning und.er 25. Maj 1918: Lok
ryrb. J. Knudsen, Kbhvns. Godsbg. til Fredericia
og Lokfy.rb. P. A. N. 0. Ø'rbech, Frede,ricia, til Kbhvns'.
Godsbg.
Tilladel se til at bytte Opho.Idssled efter ·Ansøgnitnl4
fra 1. Juni 1918: L·okfyrb. A. K. J. Homme Vedde, o,,..,;,
Lokl'y.rb. E. H. C. Nielsen, Kbhvns. Godsbg.

Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 1918

ca. 85 Millioner Kroner.

Saml�tforsikringsbestand pr, 1.Jan.1918

ca. 300 Millioner Kroner.

' .
Udgaar 2 Gange maanedltg.
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Godt økonomisk Nltl

Klingry Sæbespaaner.

Den mest økonomisk og, let
teste Maade at bruge Hushold
ning-ssæbe, paa. faas overalt.
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