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Lok9motivbelysning. 

Da der nu er opmonte:ret ca. 50 Stk. af de 
saal_rnldte A. G. A. Friontlanterner paa Loko. 
Litra P. o� R. for Gasbelysning - A. G. A. 
= Aktiebolagiet Gas Akkumulator, Hjemsterd: 
Stockholm - skal jeg tillade mig at fremsætte 
Forslag, som formentlig vil kunne hav;e nogen 
Interesse. 

Grundet paa, at Lyset fra de ovennævinte 
Standard-Lamper nu eir unødigt stærkt og til 
Tider •endog virker gen;eirende f. Eks. paa 
Dobbeltspor, hvor man i Mørke krydser Tog, 
hvis Lokomotiv: er forsynet med A. G. · A. 
Friontll!Iiteirtne. Lysi�t l):erfra virker cla til Tider 
meget generoode og er saa domin,ei:ende over
for svqgere brændetnde Blokpost- og Stations
mastesignaler, at deit til Tider er ret vanskeligt 
i det hele t�et at se dem, 

Af denne Gru.Ind for.esla,as det at fo;rsøge 
Virkningen af •en halvt saa stor Brænder -
eventuelt ;med aaben Flamme i Lighed mled 
de i de foemskudte Signaler anvendte dog selv-
følgelig med konstant Lys. , . 

Ligel�1dres at forsyne Tenderlanternen med 
den: saakaldt1e "Forenklede A. G.A. Belysning". 
Denne bestaa:r i - efter Oplysninger, som Hr. 
Lokomotivmester Nihlen, Tomteboda, Statens 
Jarnvågar, Stockholm, elskværdigt har tilstil
let :mig -, at man i etn alm. Lokomotivlan
terne fjerner Brænder-en fra Petrol,eumsbeihol� 
del'e!n og i Stedet for indsætter en A. G. A. 
Bræ:nder (med aaben Flamm'e), som er fast
gjort paa Petroleumsbeholderen (se Fig. 1 og 
2). 'l)lførselsrøreit er i Lanternehuset bøjet 
som et "Bourdourør'' i Lygtens Perife!ri bag 
Reflektoren, lige udenfor Lygten er Rø1�et for
synet med ,en Forsknmi:ng, ·saaledes at Adskil
lelse fra og Ombytning af Lampen kan fore
tæges. For at u;ndgaa Brud paa Ledningen 

som: Følge af Spænding o'. 1. er der lige udenfor 
Lygten givet Røret en cirkell,�md Udvidelses
bøjning i Form som f. Eks. en Va:ndlaasbøj
ning paa et M.anometerTør. 
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Naar TerndeTlygtein ved Hjælp af Dæmpe� 
elle,r Afspærrihgshanetn, som er aJnbragt i Fø
re:rhuset, dæmpes eller slukkes under Togkør
sel, vil Gasforbruget bfo�e saa minimalt, at det 
kun vil spille en uvæsentlig Rolle. Idealet vil 
selvfølgelig være om Tenderlampens Brænder 
f_or�_ynedes med "Vaagekone". 
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Saafremt at man som nævnt 1fonde ind
skrænke Gasforbruget til omtrent det halve, 
fra ca. 10 til ca. 5 Liter pr. Time, for Front
lanternein, vilde man med den derved spa
rede Gas kunde føde 2 Lygter (paa P. Mask. 
kun: en fælles Lygte) til Varndsta:nds-· og Ma
nometerbelysning. 

Disse Sta:ndard Lygter (se Fig. 3) er for
synede med Afspærringshane og "Vaagekone" 
samt en Reguleringsskue for Flammens Stør
relse. Disse6 Gasforbrug er ca. ;3-5 Liter 
pr. Time pr. Lygte, alt elter den ønskede 
Flammes Størrelse. 

fig. 3. Vandstands og Manometerlygte. 

Ved at føre dette Forslag frem til Forsøg 
ved Statsbanerne, vil man formentlig opnaa
følgende: ' 

1) at Lysstyrken i n1uværende Frontlanterne
bringes noget ned, hvad kun er af det gode
2) at Baglantern® til enhver Tid ·kan tænd�
og slukkes fra Førerhuset tiden Tidsspilde 
og uden at være afhængig af Storm o. 1. og 
saaledes kun behøver at være tændt under 
Tornkørsel o. l., 
3) naar ligeledes Vandstand.s� og Manometer
lygter gasbelyses, er samtlige de af Maskinens
faste Lygter, som i Almindelighed anvendes
under normale Forhold, alle fødede fra sam-
me Akkumolator, -•'- · 1 

4) at Forb'niget ikke vil stige i Forhold til

det forøgede Antal Lygter som benyttes -
naar Frontlanternens Forbrug nedbringes .til
ca. 5 Liter i Stedet for 10 Liter pr .. Time.

,. 

Med de foreslaaede 4 Lygter vil Forbruget 
· sandsynligvis blive pr. Time:

1 Frontlanterne ca. 5 Liter, 1 Tenderlanterne
forudsættes som ved Svenske Statsbaner ned
dæmpet ca. 3 Liter, Vandstands- og Manome�
terlygter ca. 6 Liter, ialt pr. Time ca. 14 Liter.

Da Akkumulatoren og Trykr1egulator, som
skal anskaff e:s for den enkelte Frontlanterne
jo allerede er tilstede paa de Lokomotiver, smn
er forsynede med A. G. A,, synes Udgiften
for at kunne foretage Forsøget ikke at blive
overvældende, idet Anskaffelsen og Monterin
gen af de nødv·e'lidige Lygter næppe kan bli\·e
kostbar og Gasforbruget vil forventelig J.rnn
stige fra ca. 10 til ca. 14 Liter pr. Time.

Gasprise:n var før Krigein ca. Kr. 2,50 pir.
1000 Liter, er under Krigen ca. Kr. 6,00 pr.
1000 Liter. Forbruget vil saaledes koste' med
·Prisen før Krigen (normal) 10 Liteir Lam_pen
ca. 2,5 Øre pr. Time, alle 4 Lamper ca. 3.,5 
Øre pr. Time; hnder Krigen vil Prisen være
for 10 Liter Lam.Pen: ca. 6.!) Øre pr. Time,
alle 4 Lamper ca. 8,4 Øre pr. Time.

Sammenholder man Udgiften, til Olie, Pas
ning og Vedligeholdelse af Lokomotivlygterne
saavel før som under Krigen, vil Gasbelys
ningen, fo1,ekommer det mig, utvivlsomt stille
sig: som det mest øko·nomiske,

,. 
og tænker man

· sig, at Statsbanerne efterhaanden som' der bli-
ver anvendt størrei Mængder Dissousgas - ·
bl. a. til de fr<emskudte Signaler - jfr. Sik
kerhedskommissionens Indstilling og til Au
togensvejsning m. m., selv anlægger Gas
v�rk, kan det formentlig forudsættes, at Pro
duktionsprisen_ kafl nedsættes en Del i For
hold -til Levierarrce fra Privatvæ:rket.

Lokomotivmester Nihlen oplyser ligeledes,
at Standard A: G. A_. Lygter (samme T,ype som
a:nvendes paa Litra P. og H.) er opmonteret
paa 195 �okomotiver tilh. Sv'eriges Statsba
ner. Paa Typerne Litra A., B. og F. er Rør
ledningerne forsyneqe med "Sparehane"; soi11
for Tendeil:lanternens Vedkommende bringer
Gasforbruget fra 10 'LiteT ned til 3 Litei.· pr.
Time.

Standard A. G. A. er ligeleds opmonteret paa
180 .Lokomotiver t ilh. svø,nske Priatbaner.

.Paa de ældre Lokomotivør samt paa Ra:n
germaskine:r er det saakaldte "For·enklet A.
G. A. Belysning" anbragt paa 255 Lokomo
tiver tilh. Sverige,s Statsbaner og 86 paa pri
vate Baners Lokomotiver, alle disse Anlæg
paastaas at virke fulåt tilfredsstillende baade
hvad Paalidelighed og Forbrug angaar.

I Tomboda f. Eks. er den forenklede A. 
G. A. Belysniµg opmonteret paa 34 Lokomo
tiver. De store Lygter bn1ger her fra 6-9 
Liter pr. Time, og ,man har anvendt ,samme 
Slags Brænder i V �dstands- og Manometer-
lygterne. , . 

': i... t 
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Disse Forsøg er her faldet ud til fuld Til-
Jredshed, og det forudses at man i en nær 
Fremtid gaar over til A. G. A. Belysning paa 
alle Lokomotiver der. ,1 

Der findes ialt A. G. A. Belysning paa over 
· 700 af Sveriges Lqkomotiv·eir. 

Paa følgende danske Privatbaner : Nørre-
jydske, Hads og Ning Herreds; S;ydfynske, 
Høng- Tølløse og Lollands Baner li.ar man 
opmonteret d et forooklede A. G. A. System som 
Forsøg. 

Da det muligt kan interessere' Medlemmerne t 
at erfare, hvorledes Dissousgassen fremtil-
les og dens videre Behandling indtil den op-
ladet paa Akkumolatornr afleveres til sin for-
skellige Anvendelse, skal jeg i en senere Ar-
tikel komme tilbage til dette Emne. 

• I L. s.' H ø egh. 

Lør,ningskommissionen· 
' I 

' •- --

Grad beskæftiget sig med Klassificeringen ai 
Tj enestemænde1ne. 

Lønningslovelll af 1903 klass ificer ede Tj e~ · 
ne,stemændene i 15. Løm; ingsklasse og s; a-
l~des, a t 1. · Lønningsklasse omfattede 
de øver ste Embedsmænd, 15. de lavestløn-

. ned~ Funktionærer og Arbejdere. 
Lønningsloven af 1908' skabte -nye Løn-

ningsklasser, saa at · Tallet ialt blev 23. 
Klassificeringssystem et blev i denne Lov 

lige omvendt af d et i Loveo.i af 1903 
anvet,ndte, idet Statsbanernes øverste Em-
bedsmænd nu .anbragtes i 23. Lønningsklasse 
og de lavestlønnede Funktionær er i 1. Løn-
ningsklasse: Samtidig gled en Række A;bej-
dere ud af Lønn ingsloven. 

Loven af 1908 skabte ved sine talrigere Løn-
ningsklasser · en · for flere Tjenestemænd hyp-
pigen:-e Graduering; men fælles for begge Lo-
vene var det, at Klassificeringen (Opbygnirt-

Lønningsk:oJ!lmissiorten arbejder. Om et goo af Lønningsklasserne) samtidig virked,e 
halvt Aar skal Betænkningen foreligge _ en i Retning af at skabe Rangklasser. 
Betænkning, der i dybeste Forstand vil berøre ' Deill nµ arbejdende Lønningskommission 
Tusinder•af 'fjenestemænd og ·deres Familier. søger at genn~mføre en ret stærk. Sammen-

Lø,nningskommiss;ioineill ' har ·som bekendt dragning af · Lønningsklasserne. Efter For-
delt sig i en Række Udvalg, hvis Opgave hver lydende m ener man at kunne trække de 23 
for sig er af Vigtighed for Statstjenes!temæn- Lønningsklasser sammeri til 14'. 
denes sociale og økonomiske Stilling. Samtidig vil sikkert en ret s't-or Del af de Tj e-

Der er Udvalg om Pensionsforholdene, om nestemænd, der ved Loven af 1808 blev skub-
særlige Ydelser udenfor den fast~ P eng,eløn, bet udenfor, ige:n blive optaget i Lønningsklas- ' 
om Folke-sroolen og Folkekirken, om Mænd og serne. 
Kvinders Arbejde, om TjeiJ.Testemændenes soci- De:rmed vil man i det store og hele vært: 
ale Plads i Samfundet, om almindelige ·F æl- vendt tilbage til Loven at 1903. 
!esregler om' Forening af offentlige Stillinger En saa stærk Sammendragning af Lønnings-
og endelig et staaende Udvalg. klasserne vil naturligvis give Kommissionen 

Nogle af disse Udvalg er i det :væsentlige eUer rettere det staaende Udvalg en vanskelig 
færdige m'ed deres Overvejelser og · enkelte Opgave, men/Forholdene siden 1903 er, navn-
har ogsaa afgivet Betænkning til den samlede lig hvad Embedsklasserne angaar, forandret 
Kommission. · stærkt. I · · · : , 
r, Imidlertid maa Kom'missiotnehs staaende Ud- En Ræl--ke nye Embedsmandsstilling-er er . 
valg anses for def betydningsfuldes~~- sideltl' oprettet, navnlig i d e sidste 4 Aar. De har_ 
Dette Udvalg, hvis Formand er Kommissio- , skabt nyel Stillinger, nye Klassificeringer og 
ne'Iis Formand, Minister Hassing~J ørgensen, . midlertidige Tillæg ffil. m . 'Alts~fili'meifi: Forhold, 
beskæftiger sig med Beha'ndlingen af de frem:- der maa tages i Betragtning ved Samnie'n;-
satte Lønkrav, med Tjenestemændenes Klas- dragningen af Lønningsklasserne og ved Klas-
sificering i forskellige Lønklasser eller Lø'n- sificeringen. Thi Rangfornemnielse:r er, lige-
grupper ~amt mec:l Betimelig11:ecten af at an- som Afstanden mellem Embedsm;mden o,g 
ven.de den glidende Skalas. Princip i ,den kom- ' Fu;nktionæren, ikke bleven mindre i disse fire 
mende Lønningslov. Aar, og en Nedgang fra 23 til 14 Lønnings-

Dette Udvalg har i den senere Tid i særlig klisser Yil selvf0lgdig bevirke, nt mange Tjc-
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) 
nest·emænd vil føle SammeJ.1dragni11g--.n som 
on Art Degradation, fordi de denecl vil komme 
til at staa i Klasse med Ansatte, der tidliger-e 
stod flere Klasser w1der dem, a:ltsammen Fø
lelser, der er opfostret, fordi den nuværende 
Lønningslov ved sin ·1<:1assificering faktisk har 
skabt el System af'Rangklasser. 

· 
.

' Klassific0ritngen. bliver derfor el overor
dentlig betydningsfuldt og vigtigt Arbejde. 
Ove!l:vejelserne maa foretages med megen 
He1J.1syntage:n, megen Omsigt · og Saglig
hed for al der kan skabes Ro og Til� 

) 

1 fl'edshed om Kommissionens Arbejde. Det 
vil i denne Forbindelse blive "af afgørende Be
tydning, al Lønningsklassern1es Opstilling og 
IG'assificeringen indenfor dem 1.kke i nogen 
Retning faar Rangklassepræget. 

E f t e r  d e p a a g æ 1 cl e 111 cl ,e T j en e s t e
m! æ n d s S l ull ø n11 i n g e r o g  e f t e r _d em 

·alen e  m a a  Lø n n i n g s k l a s s-e r n e  o p
b y g ges, saa at de i Virkeligheden virkeir og
kun ,r.irker som Lønningsklasser.

Her bliver en Opgav•e for Kommissionens
demokratiske Medlemmer, og da Kommissio
nens FOI'i11ancl tillige er en radikal· Minist-e1:,
tør .man maaske gaa· ud fra, al Klassificerin
gctn -og Lønklassernes Opstilling uden Hen
syn• til beslaaende · Forhold maa blive sundt
demokratisk præget.

Centralorganisationernes Klassifikation og
Lønningsforslag eir ikke hell uµen Rangklasse
præg. Man ser her, 'at Elever, :l\fodhjælpm·e og
yngr Assislcnter fofoslaas �mbragt i højere
Grupper end en Rækk,e Tjenestemænd, hvis
SlitliSlill inger indeholder betroet Arbejde' og
som i Lønninger ogsaa betales højere.·

Kommissionen skal da ogsaa efter Forl:yden
do have sal Fi:n,gere,n _paa dette Forhold. Den

· Yil rimeligvis skefoe skarpt møUen paa den
ene Side Stillinger

..._ 
hvortil Udda1melse er sket

ulider Staten saavel som de, der er absolut
assisterc:ncl og paa den andc.n Side Slutstil
linger, hvis Ir-.dehavere,· der er betroet selv-·
stæncl:rgt Arbejde.

Cenlralo(ganisatio.nens Klas.sifikatibnsfor
slag for Lokomotivpeirsonalet i dets Forhold til
andre; nærmere a1igivne Stillinger under Stats
banerne peger stærkt paa LoYe'll af 1903, en·
Lov,_ 

der i det hele giver et stin:dere G1;undlag

for Klassifice:ring end den nugældende st:4rkt 
rangklasseprægede Løntningslov. / 

Vi Lolmmotivmænd modtager dft maa 
siges allerede nu - ikke uden Moct·t.tand en · 
ny Lønnings1'ov, hvor Lønklasserne :hg Klassi
fice:ringen er ra'llgklassepræget. K,un · om en 
Lov ude'l1 dette Præg kan der vent-res Ro. 

. 
1 

R. 1 )·L·11· ,. 1 C 1.1 1 1 e. 

. I 

T ogforsinkelseu'. 

De idelige og for de Rejs1ende aa irriterende 
Togf.orsinkelser har igen besl æftiget Dags
pr,e:ssen paa •en for os J ernbanmnænd alt andet 
end behag,elig Maade. 

De Rejsende sender ofte bebnejdende Blikke_, 
retter undertide:n ogsaa Be1me1rkning,er til Lo
komotivpersonalet, naar et 1,:'og naar R,ejsBns 
End-emaal og Ankomsttid,en/ ikke" kan siges at 
være i Overe:nsstemmels·e .me<:t Køreplanen. 

Hverken Bladene eUer Publikus1:n Kritik er 
dog helt berettig-et. D�� Vanskeligheder, der 
siden Krigens Udbrudt har optaarnet sig for 
Statsban:erne er man�foldige. _ . ·

Først de111 • ga:nsk� overorde11thg stærke 
Krigstrafik, der b.eyirkede, at Spoi·nettet over 
hele Landet overb1"astedes og at Kry.ds:q.inger
nødv•eindiggjordes 

1
:l stort Antal. Herfra stam

mer en væseintlig'Del betydelige Forsinkelser 
og næppe var Kfigstrafiken begy:nclt at tage 
af før -en endnu større Vanskelighed meldte 

) . 

sig: Kulmanglen. Togenes Antal indskrænke-
des, men deres 'Størrels·e forøgedes i ret be
tydeligt Omfa;ng, $amtidig mrd, at Kullene� 
Brændselsvæ.,,rdi blev rignene og ringere. 

Lokomotivpersonalets Kamp for med det 
forhaandenværeJ.1de Brændsel at gennemføre 
Tog-e111e med den. størst mulige Pricision var 
og •�·r hyppigt haabløs Gerning; men vi tør 
hævde, at fra Lokomotivpersonalets Side er 

· og bliver der i disse Tider udført et Arbej'de,
der fortjener støtte Paaskønnelse e1ncl den,
der fya Rejs,endes og Medansattes. Side ydes.
I "J e:rnbanetidende" har Fors�:nkels,e11�ne , væ
ret Genstand for Omtale og for,eslaas der for
skellige Foranstaltninger til muligt i nogen
Grad al afbøde Forsinkelserne. ,,Jernbane
tide111de" mener saaledes, at adskillige Forsin-

( . 
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kelser kunde u:ndgaas, saafremt Indleveringen 
af Rejsegodset sluttede •en passende Tid før 
Togets Afgang, idet derved kunde opnaas,_ at, 

· Godset befandt sig paa det Sted paa Pe1�r'one!n,
hvor Pakvoglrnn erfaringsmæssigt holder.

Heri hat Bl�det Ret; det �r særd;eles ætrger
ligt, naar Toget ankommer til en Station, at
se det Personal:e der burde være ude veo Tog-

' 

ekspeditionen. da først begynde at transp01!-
tere Godset ud af Ekspeditionsl()kalet; Og k'un
de en passende Tidsfrist for Rejsegodsets Ind
levering bevirke, at dette fo·r dansk Jernbane
væsen uværdige Forhold blev ændret, bunie
Trafikafdelingen straks træffe F:oranstaltnin-
ger til at faa fastsat en Tidsflist. ·

I denne Forbindelse vilde det ogsaa være
gavnligt, om man i 'Pakvognelll altid havde
øvede Folk, der udeii Hensy,n til, hv:orleiqes
Godset bliver ih<llæsset, hurtigt kan orienteire
sig, og ikke, som det nu ofte sker, behøver at
føre Konference med Stationspersonalet om,
hvilket Gods, der,fønt skal indlæsses, thi der::

ved tabes megen Tid.
Det vilde maaske ogsaa vær 

P 
af Betydning,

. om · Mandelll i Pakvugnen var udrustet med
større'.Autoritet, saa at han om_ fornødent kun
de rekviPerr1e Togpersonalets Hjælp ved Ind- og 
Udlæsningen, naar den øvrige Togekspedition 
var færdig. 

,,J.ernbanetiden,de'' kan e11dvi:der•e tænke sig, 
at derr til Underretning· for Lokomotivperso
nalet paa Perroner'Ile anbringes forskellige 
Mærker hvor- udfor \Maskinerne skal holde, 

' . 

alt efter som naar Toget ;bestaar af saa elle!r 
saa mange 'Aksler. En saada:n Fora11stalti1ing 
kunde maaske være praktisk, saafremt To,g
stammerne var ensartet formen�t, men ·med de 
ue:nsartede Vogntyper, Togstam111eme her
hj,emme· sannnensættes af, vilde en Foranstalt
ning som de!l.1 foreslaaede ikke svare til Hen
sigten. 

Saa anfør,eir Bladet videre, at det vilde være 
heldigt, om Signalerne ved Togafgangen ikke 
skulde ,gentages altfor ma'ng;e Ga,inge, før det 
hør,e:s af Pers:onalet paa Lokon1otivet. Ogsaa 
heri er vi enige med· ,,J ernban1etidende'.'. Er 
Udkiget fra ½10komotivet ikke tilstrækkelig a'gt
paagiv·ende, bør det naturligvis kritis · es. Mlen 
man maa he:r ikke glemme, at .mange af de 
smaa Ophold paa Sta.tioneir:ne af Lokomotiv-

personalet navinlig i disse paa daarligt Brænd
sel saa rige Tider, udnyttes med det Formaal 
for Ø Je, at. Maskinen ka'Ii være saa tjenstdyg
tig, at Kørslen til •næste Station ka'n foregaa 

. ' med største Præcision .. 'Ogsaa m·aa man erin-
dre, at Spektaklet paa Maskinen, Vacuumop
sugning, snøft,ende Ventiler og Vandpaasæt
nin,ge:n: m. m., alt dette bidrager sit til, at Fløj
teisiginalerine· l,et overhøries. 

Forresten ske:r det da ogsaa, at Signalgiven�n 
venqer Ryggelll til Maskinen og Fløjfosig:ita
le�ne derfor bliver endnu vansk:eligere at op
fange. Og Lokomotivpersonalet har jo en ab-

-solut Pligt til at være sikker i>�a, at Fløjtesig
nalet - undertiden et Signal m,e11:em mange
andr:e - .gælder netop det.

At idelig gentagne Fløjtesignaler, der ikke
respekteres, .gør ,et gaarligt Indtryk paa de Rej
s·ende ,e:r f:orstaa:eligt. Mejn vilde det ikke egent
lig ikke væ:re ov1ermaade formaalstje!llligt h e 1 t
a t  a f s k a f f,e F l ø j t e s i gna l e t  og lade
Togafgan,g•® ��e efter� Ha.andsignal Denine
Fremgan,gsm::i.ade an.vendes overalt i Udlan
det, og har vist sig særdeles tilfredsstillendieJ .

Stationsbestyreren: burde, naar Afgangstiden
nærmer sig, tag�. Plads i Nær heden af Loko
motivet 'og med HaaJnd eller Flag melide Afgang
til Maskinen.

Derved vilde ogsaa"op'naas, at Stationsbesty
reren ligesom blev {?tærkere medinteresse1·et
i Togekspeditilonen, lians Opmærksomhed
mere tvung,e:n mod den Del af Stat:top-en, To,g
udkørsl,eln sker ad, Lokomotivp�sonalet tvun
ge1n til ved qeUe lydløse Signalsystem at holde.
Udkig med Stationsbestyreren, og Personalet
kunde ofre he'.1,e sin Opmærksomhed paa en
hurtig Ekspeditiollr.

Virkni1nge:r:ne �f den;ne Reform vilde sikkert
hurtig vise sig. Mange af de nuværende smaa
Forsink,elser, der opstaar paa- StaUonerne, vil
de undgaas, de, der paa lange Strækninger
m'ed man:ge Stationer altid bliv:er til saa .. og
saa m:an,ge Minutter, naar Endestationen::n:aas.

Trafikafdelin,geri, der efter deln ny Statsbane
ord.:ni'11g føl,err med sig selv, at den er den fø
rn:nde, den pi,ed J ernban,eforsta:nd bedst ud
rustede Afdeling bør snart tage Initiativet
til at To,gekspeditionsforholdene i Danmark
kan bliye de saipme, som, i vore Naboland�;
d€1r. altid opstilles som M:øinster for danske

•· 

• .. _ 
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J e,r'nbanemænd. hvad Præ.cision ved Tog'eilles 
Ankomst- og _Afgangslider angaar. 

E'ndelig bemærker ,,Jernbanetidende", at 
vore Lokomotiver mere• end Lokomotiv,er i· 
andre Lande er utilbøjelige til at lade sig 
sætte i Gang. Grunden hertil maa ikke søges 
i Konstruktionsfejl ved 'de. danske Løkomoti
V'er. Det er de la11ge, meget for lange, ja un
de:rtiden unødv,endigt lange Togstammer, der 
gør, ll:t det kniber for Maskiil)el.1 at k,om:me i 
Gang. For ogsaa Lokomotiver har deres Be
grænsning, selv: om Trafikfolk ikke altii::l kan 
forstaa det Dif c'k. 

Dyrtidslovene. 

Den 26. September blev Lov1eil.1 om det mid
le;rtidige Lønningstillæg endelig fæ1rdig fra 
Rigsdag�. 

Der var vel ikke ma11ge Tjenestemænd, d�r 
den Gang Tjmlestemæ:ndenes Repræsentanter 
blev einige nied Regeringen, uden at de glæ
dede dem til de ekstra Udbetalilnger som blev 

I , l 

stillet i Udsigt. 
1 I de1Une Glæde er der kommet et l'et betyde

ligt Skaar, fordi Rigsdageill har udsat U dbe
tali:ngein af de forskellige Tillæg i henholds
vis 1 Maained og · 14 Dage. 

Det er ganske ubegribeligt, at det nedsatte 
l:Jdvalg ikke har kunne.t se, at de med denne 
Ændring. er kommen: umaadelig mange, Tjeine� 
stemænd paa tvæ/rs, at Rigsdagen ikke kan 
forstaa, at for Tjenestemande'n gælde�· det . 
mere end for nogen anden, a't hm;tig Hjælp 
er: dobbelt Hjælp. 
· Trods det, at der fra alle Sider vistes For
staaelse af Tje,nestemændenes vanskelige Stil
l}ng, da det konservative Folkeparti rettede
eill Interpellation til Rege1ingeil.1 om at kiomme 
Tjenestemændene til Hjælp, mente Regerin
gen det ikke mulig at faa Rigsdagei1 kaldt 
sammen . ale!ne for denne· Sags Skyld, fordi 
at Rigsdagsinæt1:den.'e ikke vilde opgive deres 
haardt tiltrængte Ferie. ,, 

Men er.dnu haardere tiltrængt var Udbeta
lingen af disse Beløb, fordi at hver Dag der 
gaar gør Tjeillestemændenes økonomiske Si
tuation vanskieligere, og fordi _denne Maaneds 

J 

/ 

,UdsæUelse .er ensbetydende med, at Pengene 
er mindre værd. 

Tje:nestemændene ha1· jo gennemgaae1nde 
været usselt aflagt under hele Dyrtidsperioden. 
Og der er nu Brug for mange Penge, der skal 
anskaHe,s Brændsel og gamle Gældsposter 
knuger,, stadig Tjenestemændene. 

Vi begribeQ· ikke, at det ikke kunde være v,ed
taget saaledes, at Udbetalingen kunde finde 
Sted hurtigst mulig, og vi ved da, at den kunne 
hav•e.rf1urndet Sted meget tidligere. 

Men d'Hrr. Rigsdagsmænd forstaar altsaa 
endnu ikke Tjenestemændenes Stilling, de 
anei� endnu ikke, at der saa godt som ingen 
Tjenestemænd findes, der er i Besiddelse af -
ø�onomisk Modstandskraft. 

Hvis Rigsdagsmændene kender Tjeneste
mændenes Stilling, eti en saadain Vedtagelse 
helllsynsløs, ogsaa' fordi den strider mod Ov,er
e1nskomsten, 

Fra Dagsp�essen. 

Følgende lille interessante Notits fmd:tes 1 

,,Fyns Venstreblad" for 21. September: 

Form,erne vakler, og ingen ved, hvad ,en �ronprins 
nu om·Stunder kan ende som. Det er derfor glædeligt 
at 1æse om, at vor egen Kron2rins for alle Eventuali
teters Skyld er ved at lære en praktisk Haandtering, 
som dog altid vil kunne give, sin Mand det dagli:e 
Brød. Forleden Dag mødte Kronprinsen der for 

'Tiden opholder sig paa Marselisborg, ned� paa Ho
vedbanegaarden i Aarhus, besteg et Lokomotiv og 
førte det egenmægtig (dog med Føreren ved sin Side) 
fra Aarhus til Langaa og tilbage igen. En Del højere 
Jernbaneembedsmænd, der var med som Passagerer 
slap fra <f,et med Livet, og skulde Kronprinsen ikk� 
vise sig dueli� 'til' at ,sfyre en S t å t, saa har han 
altsaa nu ig;odtgjo:rt, at han k;an -styre et L o k  o m  o-
t i V. 

Af Hensyn til den he,rskeil<;le Kulmalligel vilde · det 
imidlertid 'være ønskeligt, om Kronprinsens Uddan
nelse snart var tilendebra,gt. 

Det er vel nok usaridsynligt, at vor Kron
prins nogelnsinde tænker paa · at skulle gaa 
over i Lolwmotivmændenes Rækker, m'etn' lige 
saa usandsynlig er det, at han "egenmægtig'' 
førte L komotivet fra Aarhus til Langaa og 
tilbage. 

Under alle Omstændigheder kan det ikke 

6 

l 
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være den "kongelige" Gage, Lokomotivperso
nalet oppebærer, der kan friste ham; 'men 
lad os haabe paa, at vi, naar Lønningsloven 
e1· blevein ge111Jnermført, dog har opnaaet at faa 
saadanne Lønninger, at ogsaa en Kiionprins 
kan slæbe sig igennem med denne, ·selv om 
deir ikke kan blive Tale om _at gifte sig paa 
dem: 

Vi tænker os dog, at Kronprinsen taber 
Lystern til denne Bestilling, naar han forin
detn Lokomotivførerstillingen opnaas, skal 
gøre Bekendtskab med Lokomotivfyrbøder
stH.li;ngein i 12-14 Aar. 

Men ,i ,n doj g
l

æde os over, om Kronprin
sern. vedblivende skulde føle Interesse for Ar
bejdet paa Lokomotivet og for det der tjenst
gør,ende Personale. 

_ Afstemningen. 

Efter at alle Stemmesedler fra Afdelingerne 
nu er indkommen, har Optællingen fundet 
Sted, og den viser et Resultat, som Lokomotiv
mændene har G1�und til at være stolte over. 

Af Organisationens 1624 Medlemmer har 
ialt 1510 Medlemmer indsendt Stem'.m1eseddel 
e:Jler 92,98 pCt. - 114 Medlemmer eUer 7,02 
pCt. har ikke afgivet Stemme. - 1483 Med
lemmer :_ 91,32 pCt. - har stemt f o r  For
slaget og 20 Medlemmer - 1,23 pCt. - har 
stermt i in o d  F:orslaget. 7 Stemmesedler -
0,43 pCt. - var blanke eller ugyldige. 

Det fremsendte Forslag er saaledes vedtaget 
jmed en khusend� ,.Majoritet, og vi føler os 
ove:rbeviste om', at af de 114 Medlemmer, som 
ikko har naaet at afgive Stemme paa Grund af 
Sygdom eller af andre Aarsager, vilde en lige 
saa stor Procentdel have stemt for Forslaget. 

Hovedbestyrelsen har al Gnwd til udmærket 
Tilfredshed med den Maade, hvorpaa Medlem
merne har modtag�t Forslaget, fordi den der-

igemnem føler Medlemmernes Tilslutning til 
Arbejdet og fordi denne med saa meget �tørre 
Tryghed kan fortsætte det paabeg:y,ndte Ar
bejde uden at behøve at nære nogen som helst 
Ængstelse for ikke at have det nødviendige 
økonomiske Rygstød i den Tid der kommer. 

Vi fremsætter om.staaende en Oversigt 
over, hvorledes Afstemningen, har formet sig i 
de forskellige Afdelinger. 

Nye Afdelinger. 

Fra 1. Oktober er der oprettet en Lokomotivfører
og Lokomotivfyrbøder-Afdeling i Masnedsund. Afde
lingernes Nr. er 47 og 48. 

Jernbanelægerne. 
I 

Iit Undt•rretning for sjælland-faiserske Syge-
kasses Interessenter meddeles, at JernhaneJæge H. P. 
A. Rager Smallegade 2 efter Ønske fratræder, og at
praktiser�nde Læge Eile� E. M. Nielsen, Frecleriksbierg
Alle 68, tiltræder Stillihgen som Jernbanetæge i 25 B
Sygedistrikt fra, 1 · Oktober 1918, at hans Konsulta
tionstider er Kl. 1 ½-2¼ samt Tirsda:g Aften Kl. 6-7, 
og endvidere at de i Vanløse, Husum og Rødovre bo
ende Interessenter i 25 B Sygedistrikt fra 1. Oktober 
1918 som hidtil" vil kunne henvende sig til prakti
serende Læge Vilh. Brandt, Klingse.yvej 20, Van1øse, 
(Konsuttationstider: Hverdage Kl. tl½-'---12¼, fredag 
Aften Kl. 6-7 'og 2den Helligdage KL 9½-1()) 
og af ham blive behandlede paa !ernhanelægens Vegne 
ifølgE el af denne, med Repræsentantslmbets Sam
tykke, truffet privat Arrangement med Læge Brandt. 

Dødsfald. 

Loh,orntivfører T. M. Schmidt, Slagelse, er den 16. 
September afgaaet rn.d Døden. 
, .\fdøde, der var afholdt af alle dem, han kom i 

Berøring med for sin stilfæ�dige og bramfrie Færde11 
blev kun 48 Aar gl. \ ' 

Jordfæstelsen fandt Sted Søndag d. 22. Septem
ber i Kjøbenhavn under stor Deltagelse. 

Hjertelig Tak. ·. 

Modtag alle ved M.askin- og Stationstjenesten min 
hjerteli,gste Tak for al udvist Deltagelse v,ed min 
Mands Begravelse. En Tak til Hr. Lokomotivformand 
Enghave for udvist Imødekommenhed. En Tak til 
de forskellige Afdelinger i Landet for de smukke 
Kranse. 

M'a t h i l d e  Sch m i d t, Slagelse. 
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Lokomotivfyrbøderne. 
Medlemsantal For Forslaget Mod Forslaget Blanke Ugyl1ige Procentvis for Procentvis imod 

København G. Afd. Nr. 2 156 150 1 1 1 96,15 0.64 
" H. " " 4 19 13 1 0 0 68,40 5,26 
•

ø. " " 6 32 31 0 1 0 96,87. 3,12 
Helsingør " • 8 19 17 0 ·O 0 89,47 0,00 
Roskilde 10 33 29 0 I 0 0 87,88 0,00 " " 
Gedser " " 12 22 22 0 0 0 100,00 0,00 
Kallundborg " " 14 15 15 0 0 0 100,00 0,00 
Slagelse " . " 16 31 28 3 0 0 90,32 9,68 
Korsør " " 18 47 41 0 0 0 87,23 0,00 
Nyborg " " 20 73 59 -2 0 0 80,82 2,74 
Fredericia " " 22 65 62 0 0 0 95,56 0,00 
Esbjerg " " 24 48 43 1 1 0 89,58 2,08 
Thisted " " 26 10 9 0 1 0 90,00 0,00 
Struer " " 28 61 51 0 0 0 93,44 0,00 
Viborg " " 30 32 21 0 0 0 65,63 0,00 
Frederikshavn " " 32 16 16 0 0 0 100,00 0,00 
Aalborg " " 34 35 34 0 0 0 _9r,14 0,00 
Randers " " 36 17 17 0 0 o, 100,00 0,00 
Aarhus " " 38 129 120 1 1 0 97,67 0,78 
Skanderborg " " 40 21 21 0 0 0 100,00 0,00 
Vamdrup " " 42 , J 10 10 0 0 0 100,00 0,00 
Brande " • 44 , ', 16 15 0 0 0 93,75 0,00 
Langaa " " 46 12 10 0 0 0 83,33 0,00 

• 919 840 9 5 1 

Lokomotivførerne 
Medlemsantal For l'orslaget Mod Forslaget Blanke , Uiyldice Procentvil for Procentvis imod 

København G. Afd. Nr. 1 164 145 4 0 0 88,41 2,44 
" H. " " 3 13 9 0 0 0 69,23 0,00 
" 

ø. " • 5 22 22 0 0 0 100,00 0,00 
Helsingør " " 7 14 11 3 0 0 78,57 21,43 
�oskilde • ,. 9 19 14 0 0 0 73,68 0,00 
Gedser I 

-11 14 14 0 0 0 100,00 0,00 • 
, "

Kallundborg " " 13 14 14 0 0 0 100,00 o,do 
Slagelse " . " ·16 24 21 0 0 0 87,50 o,oo 
Korsør " " · 17 32 26 1 0 0 81,25 3,13 
Nyborg 

' 
19_ 46 43 O' 0 0 93,45, o,oo " " 

Fredericia 
. " 21 44 41 0 0 0 93,:8 o,oo 

Esbjerg• " ·" , 2_3 36 33. 2 0 ' 0 91,67 5,55 
Thisted " ,·,. 25 7 7 0 0 -0 100,00 o,oo 
Sttuer • " 27 45 43 0 0 0 95,56 0,00 
Viborg " " 29 28 28 0 0 0 100,00 0,00 
Frederikshavn • " 31 11 11 0 0 0 100,00 0,00 
Aalborg " " 33 22 21 0 0 0 95,45 0,00'-
Randers " " 35 8, 6 0 0 0 75,00 .0,00 
Aarhus 

,, " 37 89· 86 0 1 0 96,63 0,00 
Skanderborg " " 39 20 16 1 0 0 80,00 5,00 
Vamdrup " " 41 6 6 0 0 0 100,00 0,00 
Brande " " 43 17 16 0 0 0 1 94,12 0,00 
Langaa " " 45 10 10 0 0 0 100,00 0,00 

705 643 11 1 0

.. 
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Snittappe fremstillet ved Slibning. 
Efter et amerikansk Patent er man begyndt at frem

stille Snittappe ved Slibning af Gevinnet ud i hærdet 
!tatEriale. idet man paa denne Maade undgaar den
Risiko, der altid er tils,ede for at de kaste sig ved·

· den ,gamle Metode - at arbejde Gevinnet ud i blødt
1 Staal og bagefter hærde dette.

Frerngangsmaaden er, saa vidt vi forstaar, anvendt 
til Fabrikation af Tappe og Bakker fra 0,157 inches i 
Diameter med 36 Gevin paa Tommen og pp til 4 
Tommer i Diameter med 4 Gevin. 

Ved de største Tappe anvendes• Fremgangsmaaden 
kun til at færdiggøre Tappen, idet denne skæres groft 
paa den gamle Maade i blødt Materiale hvorefter den 
hærdes og slibes færd,ig, medens man 'ved de mindre 
Taps,tørrelser udelukkende fremstiller Snittet ved 
Smergelskiven. 

Tappene fremstilles i en særlig i dette Øjemed kon
strueret Drejebænk af Presh lVfochine Works. i Brook
lyn, som efter Sigende skal kunne levere Tappe af 
enhver Dimension. efter ovennævnte Metode med en 
Nøjagtighed af 0,0002 til 0,003 inches. 

Radio-Teiegrafiens Udvikling. 
I de sidste Par Aar er de� i Sverrig_opført flea-.e nye 

Radiotelegmfstationer, saaledes i Hoden ved Hårnø
sand, ved Vaxholm og Karlsborg. Den sidste, som 
tillige bliver en af de største Radiostationer i Europa, 
er dermed klar til at træde i Virksomhed. Stationens 
Rækkevidde bliver under gunstige om'stændigheder op 
til 5000 km.; den kan følgelig let spænde over hele 
Eur.opa, og kan ogsaa faa Forbindelse med de store 
amerikanske Radiote1egrafstationer paa Østkyst�n af 
Nordamerika. 

Ved Stillehavsk,ysten og paa Hono1ulu er under Op
førelse for den amerikanske Regering et Par Kæmpe
stationer til Radiote1egrafering. Det er Forudsætnin
gen, at begge skal være færdige i Løbet af Efteraare,t. 

Stationen ved Stillehavskysten anlægges ved San 
Diego. - En lignende Station er Qgsaa under Opførelse 
paa Filippinerne. De anlægges efter Valdemar Poul-· 
sens System, hvilket 1ige1edes bliv,er Tilfældet med to 
ener tre Stationer, som er planlagt i Arge,11tina pg 
Brasilien. Alle Stationer bliver paa 150 til 400 KW. 
med Master omtrent saa høje som Eiffeitaarnet. De 
skal spænde over en Afstand paa ca. 10,000 km. eller 
dobbelt saa langt som fm Kristiania til New York. 

Naar den traad1øse Station paa Jæderen bliver fær
dig til - at tages i Brug efter Krigen, vil Norge med 
Amerika som Mellemled kunne staa i stadig traadløs 
Forbindelse med Kina og Japan. 

En 3000 Tons Lægter uden Besætning 
er bleven bygget i England, dog foreløbig kun paa 
Papiret. Dens Hovedegenskab skal ligge i, at den. kan 
slæbes uden Vanskelighed at den kan bygges overor-

• l 

denthg hurtig, at den praktisk talt er synkefri paa 
Grund af sine mange vandtætte Rum, at den hai� ringe 
Fribord, og derfor yder en meget lille Skive for Un
dervandsbaade. 

For at forhindre Lægteren i at sk�re fo,r meget ud 
under Slæbningen, er den forsynet med et Y-formet 
Fordæk og Stævn, hvor Krydset er anbragt, og· den 
er yderme1ie forsynet med se1vvirkende Ankergrejer, 
som lettes op i Klydset af Slæbedamperen. Om Læg
terne kommyr længere' end paa Papiret maa Tiden ' 
vise. 

Tætning af R�rmuffe� uderl Bly. 
Det kommunale- Ga,; ærk i Wien har under Krigen 

nedlagt flere Rørledninger paa 500-550 mm Lysning 
og 1000 Meters -Længde, hvor Tætningen udførtes paa 
sædvanlig M.iade" dog ikke med Bly, men med Jern
spaaner, som stemmedes tæt i Muffen. • 

Man anvendte hertil god, udglødet Jerntraad fra Q,6 
til 1,2 mm· Tykkelse, der blev afskaaret i d,en ønskede 
Længde og flettet sammen til et snoet Jernbaand, der 
passede i den Fuge, de11 _skulde- tætnes - hvorefter det
stemmedes fast. · , · . 

En lige saa god Tætning opnaaede ma1i med lange, 
udglødede og sammendr,ejede Jerndrejespaaner. Til 
Beskyttelse mod Rust, maledes P,akning,en med en tjæ
reholdig Farye, som 'imidJertid ikke maa kunne blive 
haard O€ sprød, da dep. i saa Tilfælde vil faide af 
hvorfo:r Asfalt og Bei ikk:� egner sig $Odt. 

-�

P,.aknin_gen viste sig · yderst holdbar og en af Rør
længderne prøvedes med et Tryk paa 5000 mm Vand
søjle og var under denne ganske 1ufttæt. 

N avnesk:ifte: 
Lokomotiv'fy:rbøder L. C. Hansen, Kbhvns. Godsbg.�

hedder Peter. Ch:ristian Hylver fra 12.-9. -18. 
Dødsfal'd: 
Lok;omotivfører T. M. �chmidt, S1aigelse, er afgaaet 

ved Døden den 16.-9.-1918. 
Forflyttelse efter Ansøgning fra 1.-io.--'1918: 
Lokomotivførerne 0. V. Thorkil�en, K.orsør, til 

Slagelse, og B. G. Larsen, Struer, til Korsør. 
FQrfr,emmet til Lokomotivfør;er fra �--10.-1918: 
Lokom.otivfyrbøder H. P. Nissen, Vejle H:, (Ran-

gerfØrer) i Brande. 

I 
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Rettelse til Adressefortegnelsen. 

Ny Afdelingsformand for Struer Lokomotivfyrboder
afdeling: M. F. Appel, Kirkegade 19 b .. 

HAFNIA 
Sam

��

e 

�5
ar

�
t

���:::;· ��:�:/918 1

, S�mlet Forsikringsbestand pr, 1.Jan. 1918
1 ca. 300 Millioner Kroner. 

-..... _____________________ , ___ _

NøPPebros Yinim.port NørrebrogadQ 178.
,ROBERT BERTHELSEN Tlf. Taga 1300 

Stort La1er af lste Klasses Vine & Spirituesa. - - Billigste Priser. 

Emanuel Møller 1& Co., , Vinhandlere, 
St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold).. · T11lefoner 4518-

- Kvalltetea gør Udslaget. 
Ved nye Etableringer og eventuelt Skifte af leverandør vil d'Hrr. købmand ikke 
blive skuffede ved at træde i Forretnings{ orbinde/se med os. Som Grund for dette 
atanføres, vi sidenEtab/eringsaaret 1895haropnaaet en mezet betyde/igOmsætning 

Statsbanepersonalets 

Brondf o rsikiDUS· e�f :u. 
Ekspeditionskonror 

Vesterb ro gade 26. 
Telefon Nr. 6626. 

Foreningen er oprettet 1891, har ca. 7000 Medl. 
ejer ca. S7,000 K . og har i Understøttelser 

uddelt ca. 36,000 Kr. 
Lav Præmie. Kulant Erstatning. 

Indmeldelser og Oplysninger: 
pr. Brev eller gennem Tillidsmændene, der for 

. København er: 

Hr. fuldmægtig P11ckel, Hr. Rangerme-· 
ster A. C. Lemming, Hr. Overbanerne
ter falckenberg og Hr. Lokomotivfor
mand Clausen, Maskinarbejder Kirke
terp, ligesom Hr. fuldmægtig B. Ber-

1 telsen, Revisionen, ·giver Oplysninger 
om alle f9reningen vedrørende forhold. 

SkPædePmeøteP 

M. Ekstrand,
Strandboulevard 57. 

Anbefaler sig med alt til Faget 
henhørend.e. Specialitet: Kjoler, 

Smoking og Jakett. 
Cafe "Laurits", 

Rvø 

tobak. 

PELSVARBR. 
= Afbetaling. = 

Frederiksborggade 10 1

Lageret.· 

0. GREGERSENS

Bl om ste r-Forret n in g

BLAAGAARDSOADE 25. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

r V�sl�r�ros �toffl�Ms 
15, Absalonsgade 15, 

bør være·D�res FODTØJLevera'l'ldør 1 · . 

Forretningen grundlagt 1879 •
..•......... , ...................... . 

BekendtgøPelse 
til Dansk Lokomotivforøunda Medlemmer. 

Det meddeles de zrede Medlemmer, at der er 
aabnet et lste Klasses Møbelmagasin, hvor de 
erholder 10 pCt. foruden en yderst billig Pris 
paa alle Møbler. Ratebetaling kan indrømmes. 

. Ærbødigs! 
Snedkermester A n to n D a ni, 

2 Bnghavevej 2 (HJ. af Veste,rbrog,) 

D I A 

DAMER 

I
Lad Deres 
. gamle 

Vinter hat om
presse, den bli

ver. som py. 

■·: I
· Nye Velour-, 

Filt- og 
Fløjetshatte 

.til Fabrlksprls. 
NØRREBRO,G. 169 

s en g e u d � t y r S· 
Lnueret 

Nørrebrogade . 158, 
Hj af Thorsgade 

5 Min. fra Slangerupbanen 
5 Min. fra Nørrebros Station. 
. DyneP 

.UldtæppeP 
. VattæppeP. 

PudevaaP 
DynevaaP 

samt GaPdine:r- ,
(mindst 100 Mønstre).' 

Fjer renses - Vaar vaskes. 
vaar yes· og stoppes · grati•. 

Sdr. Boulevar(J 60, 
anbefaler sig til det ærede Publikum 

med �ode Varer til billige_ Priser. 
Telefon: Laurits Haagensen, 

Telefon,_ Nora 1979. filial: Ryesgade 75. 
Vester azso. fh. Tjener i Hotel •!sted«. Le..-erandør til Jembanm i 25 Aar. · C!�CH�cece� 

,, 

'

Uclgaar I Gange maanedlig. Redaktion: Vesterbrogade 98 a '• Kjøbenhav'1 B. Tlf. Vester 2895 v. 
Abonnementspris: 2 Kr. 50 Øre aarlig. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

· Aanonce-Ekspeditioaer { For Kjøø�nhavn•: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22', Telefon Vester 4011.
1 l'or Provuasen: L Rumuuen, Han Tau91!Degade 14, Odense. Telefon 2288. 
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