
N FORST...US· 

OG PRIV/UBANERNES 

LOKOMOTIVMÆND. 

'Redigeret af C. M. CHRISTENSEN. 

Vort Signalsystem. . Plomberne, for at ikke ·saadanne skæbne
svangre Fejltage-Iser oftere skal finde Sted, 

Den Undersøgelse, dm· h'ar været i An.led- som iden, der sk;ete ved Vigerslev, og .som 
ning af den sørgelige Ulykke ved Vigerslev, · var Katastrofens Aarsag.
har nu meidfø�·t, at der er nedsat en Kom- Vi skal! ikke .sætte os til Dommer over det 
mission for at beskæftige 'sig med Tilveje- der sk,ete den Aften, men vi kan ikke se 
bringelse af bedre Slutsignaler og med even- rettere enld, hvis en saadan "tilladelig" Skæ
tueUe randre Forbedringer af Sirgnalindret- ring ar Plomben kan medføre saad;mne Fejl
ningerne, rder k'unde være paakræivecie. tagelser, Ida maa de absolut forbydes. Der 

D.et er Hensigten, at. denne Kommission er• ingen V,ej uden om. Vi ser af det den 
skal arbejde h'urtigt for at der snarest kan . samme Dag passer-elde Tilfælde. i Sorø•, a't 
ske Foranidring fra de nu brugte Slutsig,na- , der vises/ len saadan Rihgeagt for, hvad Blok
ler til iden Anordning Kommissionen har til apparatet siger;, at man uden videre. afsender
Opgave at anvise. Tog paa Trolds af, at Blokken ikke var løst. 

Naar Idet ,eir besluUet at nedsætte denne Vi antager, at rdette er et ganske ·isol�·et 
Kommission er idet sk1et, fordi man ved den Tilfælde; men for Lokomotivm::endene ska
Forsøgsk1ø1rsel, .lder har væiset etableret veØ ber· rdet Utryghled, og en Betin,gelse for, at 
Ulykkessteldet, har konstate1·et, at det har Lokomotivmændene ikk1e altfor hurtigt skal 
v;æret P,ersonalet paa Ulykkestoget ganske blive øidelagt paa deres Pladser · er, at de 
umuligt paa det Sted at· se Slutsignalern,e, ubeting:eL kan �tole paa, at den Bane Toget 
paa et holdende Tog med Slutlanterne fra k'ommer in:dl paa ,ru• fri til det næste Signal,
et paa; ;det modsatte Spor holdende Lokomo- d. v. s. at der i hve,-rt Pald ildi!e er andrer

I 

tiv imolcf sig, netop s1om Florholdene var den 
skæbnesvangrie November Aften. 

D.et er< godt, at ni. ·an skrider til Forbedring
af Ide omtalte Signaler, saaledes at de, selv 
unider de ugunst�gste Forhold, kan ses tyde
ligt i lang: Afstanid, saa at Katastrofer af den 
Art fremtidig kan undgaas. 

Dette ,er meget goldt, :men vi vil antage, 
at m'an samtidig mep. dis.ses Indførelse eller 
bedre for, giv,er det Personale, der skal 1be
tjene Blokposterne, saaldanne Instruktioner, 
maaske ilg,efrem forbyder Personalet, at skære 

Tog inlde paa samme Interval. 
Hvis ikke ldette er TilfælcJ.et, tror ':'i, .. at 

Lokomotivmærudene ikk:e holder l.ænge p,aa 
der.es Pladser, og vi vil ikk,e h'aabe

) 
at det 

skulld!e komme til at ske ret ofte, at der 
skal ho�des for et andet· foranløbende Tog 
paa samme Interval. 

Det maa ikke sk,e, og hellere maa man 
lade ,et Tog holde, om det saa .skal være 
Timevis, naar man ikke v -eid om Banen e'l· 
fri. Denne Regel overholides sikkert ogsaa 
af alle Ide ansvarsbevidste Tjenestemænd, der 
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I' 

har mekl/ denne Tj,eneste at gøre, paa samme 
Vis som Lokomotivmænidene respekterer et
hvert Stopsignal - !der kan ses. 

Naar man1 'nu ,skal beskæftige sig med Slut-
, 

. 

signalei· m. m., var der maask:e Anledning; 
til at henlede .Kommission-ens Opmærksom
held paa den Ringeagt, der vises overfor 
Signalernes ·synligheid.;

1 
thi Forholdet er jo 

dette, at man vel i .det store og hele, kan 
sige, at selve vort Signalsystem er godt -
naar det er i Orden, Lygter m. m. -, saa 
sætter man paa Station_splaicl.ser Lygter bp, 
der i mange Tilfælde falder i Flugt med Sig
nallanternerne og' fuldstændig skjuler Signa
lets Stilling i Mørke. 

Selvfølgelig har vi tntet imod, al man sæt
ter ide nødvendige Lamper op paa Stations
plaidserne, men vi har meget imod, at man· 
ikke tager fornødent Hensyn til den Skade 
de gør ved at forringe Stationernes Signa
lers V æ11di. Dette maa undgaas, og · det' er 
jo, ikke saa vanskeligt at forhindre dette, 
idet man kan forsyne Lampeane med saac 
danne, Skærme, dør ikke forringer Lysvær
dien paå Pladsen, me:n 'gør den tilsigtede 
Nytte, at blænde Lampen ud mod Stræk
ningen. 

· Det ,er snart •sag� alle Stationer, som lig
geJ· l(ge paa Banen, 1det er 1galt med,, den
kendte Lokomotivfører k a n  finde de Sig
naler han! har Brug for,· om erud det til Tider 
ogsaa for ham kan være forbunden med Be
svær; men paa 1den ikke fuld�tæindig sled
kendte Lokom'otivfører virker alle de mange 
slraalende - og for ham skadelige - Lys, 
som kørle han ind i en Labyrint., Der· maa 
allsaa paa Grund af de månge ikke blæn
dede Lamper køres· med den fornødne For
sigtighed, atf alt 1gaa1; som det skal. 

Lygter o.g · Gtas, ogsaa de grønne,. brand
gule· og rødo0 Glas, maa vær-c i den bedsle 
Orden, herpaa 1 �korter det meget, og Statio
nerne maa �tadig ktilisk paas�e dette. · 

Imildlertid er det jo ganske klart, at cler 
snart sagt ikke er noget, der er mere vig,
ligt enid at de Signaler, der fra en Stalion 
vises mod Slrækningen, mod Tog, er saa 
stærkt 'lysende som muligt, at de er lette 
at se og at Forveksling .er umulig. 

Saaidan er det. som sagt ik'ke,; \men vi haaber 

I 
paa, at Kommissionen ogsaa vil beskæftige 
sig h'erm�dl og at Følgen maa blive: at •v,ore
Signaler fremtræder som de sk1al og at ingen 
anidre Lys bevirker, at Signalernes Synlig" 
heid forringes. 

Vi ved, at der findes noget, der hedder 
Signalkommissioner, !der virk,er nu og da og: 
vel for det ·meste, naar der af Lokiomotiv
førere har været klaget over et elle·r arudet 
Signal eller man har foreslaaet Anbringelse 
af Hjælpesignaler ,el. lign. 

Saa træder Kommissionen sammen _o,g man 
tilkalder ,en stedkendt Lokomotivfører, som 
saa sammen,med Kommissionen skal disku
tere Nøidv,endigheden1'af den paakr.ævede For
anstaltning. Og i Reglen er ider en lang Vej 
hjem·, forinden Lokomotivf'ørerne faar reali
seret !deres Ønsker - hvis de realiseres -
selv om de, set f�a Lokomotivførernes Side� 
er meget nø:dvendige. Der er jo Tjeneste
mænid i en saadan Kommission, der. har me
get at sige o� som_, Idet erk,ender vi, forstaar 
sig uldm,ærket paa Signalernes Vir½emaade, 
men ikke forstaar sig som. Lokomotivfører,en 
paa deres Synlighed. 

At de almindelige Signalkommissioner til
sidesætter Lokomotivfør,erens Virksoml�ed i 
disse ses bedst af, at man, selv 0111. det er 
,cten samme Sag der behandles,· ikke generer 
sig for at tilkalde saa en, saa en ande1n 
Lokomptivfører, en,dskønt det maa være 
klart for enhver, at Sagen behandles bedst 
af rclen, der har været med ved. tidligere 
Møder. Det bør derfor være Koulume, a_t 
det stedse er ,den s amme strækningskendte 
Lokomotivfører, ider tilkaldes til de her om
talte Møder, og der _bør tages mere Hensyn 
til hans M1ening, vi kunde fristes til at sige, 
at hans l\foning bør være den afgørende, 
foPdi det er ham, der bruger -�i_gnolerne.

i\T,an bør i den Henseende gøre Skridlcl 
fuldt µd og gøre Lokomolivf'ørcrcn Lil i\li0d
lem .af Kommissionen. 

Vi skal ikke komme dybere ind paa hele 
vort Signalvæsen, men der er cl Signal, vi 
her i Blaiclct for eL Par Aar s·ideø. prole
ster-ec1e imod :_ n.alurli_gvis forgæves -, s-om 
vi ikke kan undlade at omtale og paany 
protestere imod. 

Det er(idet Signal mall i'nclførte fox faa Aar 

., 

. ' 

J 

• 
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siden, -- efter Brammingekatastrofen, for at 
advi�ere Lokomotivføreren om nedsat Køre
hastighed paa ,strækning eller gennem Sta-

• 
tioner. 

Signal�t gives' som bekendt paa den Miaade, i 
at der vises "Stop" mo·d et kbmmende Tog, 
men dette Signal skiftes til "fri Bane", naar 
Lokomo,tivfører,en giver .Signal-et _,,Giv

1 
Agt''. 

Vi protesterede dert Gang mod den Maade 
at vise forsigtig Kørsel paa, udfra den For-

, 

udsætning, a� r ø· d t Lys ingensinde bør vises 
mod et Tog ude:n at det ogsaa er Hensigten, 
at Toget skal standse. 

M:an siger til Lokomotivfø.reren: ,,Paa den 
Str:ækning arbejdes der og Hastigheden er 

· ned.sat til f. Eks. 45 km, dei· vjses rødt Lys,
mod Toget, men naar du fløjter, fo,randres
det røde Lys til grønf, ,og du kan køn�
videre.''.

i\1ren sker Idet -en Dag - det kan ske som
saa me_get an1det -, at man vil have Toget
standset, al det , s k a-1 standse, sqa kan Lo
komotivføreren maaslw ikke holde tidlig nok
fo1�cti han som s æd v a n  l i J troede, al d,et
røde Lys blev grønt, naar han trak' i sin
Fløjte --'- og rder sk:er et Uheld, maaske en
Ulykke - hvad saa? Saa sy-ne:s vi, at Ad
;ministrationen Qr medansvarlig herfor, fordi
den i_kkc vilde høre vor advarende Rø-sL

Vi ønsker kun een Ting, og det maa .vi
�ed denne Lejlighed fremhæve paany: Det
røde Lys, det røde Flag, bør kun anven
des, naati ma,n vil have et Tog stancp;et; man
maa, ikke paa nogen l\foa,de vænne Lolw
motivføreren af med at betragte et "Stop
signal" s,om minldre end "Stop".

Vi betragter idet Signal, der nu g�ves paa
Arbejdssteder, som værende stik imod Prin
cipperne i vort Signalsystem, og det bør hur
tigst muligt afskaffes og erstattes med Sig
nal fm· forsigtig Kø1�sel.

I 
Køre- og �atpenge_. 

Der ,e:i·, nu snart hengaaet en rum Tird siden 
Lønningskommissionen gjorrde sit -'Arbejde 
færdigt, og:�der var ida no

r
gen Grund til at tro, 

at mant_'snart kunlde v,ente at faa Forh'.andling 
om Køre- og N atpengesatserne" for. saa vidt 

det '.dal er Hensigten, at de skal trædev i Kraft 
i en nogenlunidie nær Fremtid. · 1 

1M!en ,enldnu kan man ikke· se, at Forhand
ling herom -er umilddelbart for,estaaende. 

Som Forholdene er i Øjeblikket har'Over
gangen til Timepenge for en. Del af vore 
l\i(edlem'mier bevirket en Nedgang i Kø,re
pengeinidtægt,en, og den forandr�de Bereg
ningsmaaide af Natpengieydelsen har ogs·aa 
bevirket ,en Neid,gang i Indtægt for en meget 
stor Del af .vore M1edlem:mer. 

Det vilide derfor være meget ønsk:eligt, om 
Generaldirektoratet snart kunde tilendebringe 
sine Overv:ej,elser ang. Forslag til nye Satser 
for Nat- og Kørepenge, thi Forholldet er jo " 
saaledes, af den nye Lønningslov først kom
mer til at virke efter sin Bestemmelse, naar 
alle Ide under Loven henhørende Forhold 
er bragt i Ov,erensstemmelse med denne. 

Det kør,enide Personale venter derfor me-cl 
spændt Interesse paa, at Forhandlingen om 
disse Spørgsmaal b:h1 ,er· tilendebragt saaledes; 
at Køre- og N atpenge bringes op til en tids-

. svarende Størrelse hurtigst muligt og paa
en saaidan i¼aade, at 'alle k'an mærke, at Over-

, gangen til Timepengeberegningen ikke alene 
er et rdfærdigt System, men _q_gsaa brins;er 
den F'orhøjelse med sig, s_om er !]_ødvendig 
og smn saa længe har væi·et krævet. 

Vigerslev-U lykkøn. 

Den 20_! November foretoges der Prøvekør
sel ved) Ulykkesstedet for at. komme til Klar
Jied over, hvorledes Situationeq har sel ud 
for Lok:om�tivmaruden paa 8064-J: askinen. ' 

Man �r komrn!en til det Re:mltat ved disse 
,Undersøgelser, der fandt Sted i Overvære!-. 
se af Auditøren · og forskeJlig:e højere Em
be:dsm,ænd, at det har været ganske umuligt -
for Lok:omotivpersonal-et at se Slutsignalerne 
paa Tog ,168. 
, . Der er! he1ig-ennem fø,rt uomtvistel!zt Bevis
for, at L'ok:omotivpersonalet-- paa 'Tog 8064 
er fulidstændig fri• for enhver ,Skyld 
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En Advarsel. 

Iføige "FynS/ V,enstreblad "s Rjgsdagsreferat 
for Lørldag d. 21. Nov. h'ar H,r. Fblketing:s

. manL1d Kofoed v,e·d 1Finanslovbehandlingcn
ho�dt en Tale, der slrejfede forskellige For
hold, som vedrø,rte Tjenestemændene. 

�--

, Hr. Kofoed sluttede sin Tale "med megen 
Beklagelse over, at en Del af Tjenestemæn
dene allerede nu kræver nye Lønforhøjelser 
og kom med mere · eller mindre tydelige 
Trusler om! S tr,ej ke. Jeg vil advare Tjenes te
mændene mod at gaa videPe ad den Vej .1 De kan ikke opnaa ,andet derved end at skade 
sig selv. Tjenestemændene burde kunne sige 
sig selv, at 1der under de herskende økono
miske Forhold i,kke var den fjerneste M,u
ligghed for paany at forhøje Lønningerne 
o� at enhver Aktion med delte M:aal paa

t, 

Forhaand af sig selv vilde' være dømt til fuld
stændig Mjslykkels,e."

- Saaviidt Hr. Kofoed og Tjenestemæn
dene. I samm,e Nr. af "Fyns V enstrehl." 
stod. paa et andet Sted en lille Notits, taget 
efter "N att.", lder lyder: 

"I Gaar forlangtes lder i Ægforretningerne 
52 Øre for et' alminideligt dansk Hønseæg,! 
10 Kr.' 40 Øre for en Snes Æg i Hvilket Van
vild !" 

- Ja Idet er unægteli!! Vanvid, at et al-,. 
I � 

mindeligt dansk' Hønseæg skal betales med 
52 Øre. Det er en P1isstigning paa 5�600 
pCt. fra Tiden før Krigen. Og som det er 
.med Æggene er det med saa 1gpdt som alle 
anidre af vore Livsfornødenheder, om end 
i en. noget mil,der-e Grad. Dette Forhold kan 
Folketingsmanden ikke vær,e uvidende op1. 
Men hvorfor saa advare Tjenestemændene? 
Vi syne�{ 'unægtelig, at e_n Ad.varsel fra Folke-• 
tingsmanJden til dem, der tager disse van
vittige Priser, var mere paa sin PlaJCls. 

Høje og lave Temperaturer. 
Af Otto Bendixen. 

Hvad er Varme og hvad er Kulde? Til Be
dømmelse af et Leg,e111es Tempe;ralur·, yder/ vor 
Følelse ingen sikker M1aalestok, herigennem 
vil vi kun meget vanskeligt finde Svar paa 
Spørgsmaalet. Vi el' vel i Stand- til at skelne 
mellem varmt og koldt i forsk,ellig:e Grader, 
m.en dog er de paa Følelsen ;grundede Bedøm
mels,er af V armegraden ret utilforladeHge, 
hvilket allerede fremgaar deraf, at det s:amme 
Legeme, som vi under visse Omstændigheder 
benævner varm, kalder vi under andre For
hold kold. Dypper man f. Eks. nc�_g,en Tid den 
ene Haand j koldt og den anden i varmt Vand 
og derpaa be:gge H;:e,nderne i lunkent Vand, 
saa mærker man i den ene Haand F'ø,lelsen 
.af Van1ie, i den anden Følelsen af Kulde. 

En Lufttemperatur paa + 30° Ceieius om 
Sommeren finder vi allerede noget varm, en 
TempeJ·atur paa -+-- 10° om Vinteren synes os 
bidende kold. Naar man læser, at der i W e r
e h ,o j �n s k, det ko! des te Sted i Sibirien, ofte 
hersker en Kulde paa ca. 70° C., altsaa 56° 
Reamur, og at man i Ækvators Egne: hyp
pigt træffer + 50° C., saa finder vi det :næsten 
ubegribeligt, hvorledes Menneskei: formaar at 
udholde saadanne Temperaturer. Vand, som 
er 60° varmt, synes os allered,e hedt, 80° R. 
eller 100° C., Vandets Kogepunkt, forbræn
der Huden. og ligel�des føler man som en 
�orbrænding, naar man holder Haanden nogle 
Sekunder i Is, hvis Temperatur maasike lig.ger 
60 under Nul. 

V,ort Legeme o;g vor-Hud danner altsaa in
gen Maalestok for Varme og Kulde. Vi ved 
med vor }-egernlige Følelse ikke hvad Varme 
og Kulde er. Vi kan kun itænke os til id.e høje 
og lave Temperaturer med vor F1orstand, og 
maa for:Lade os paa, hvad Maaleapparaterne 
siger os. Til nøja,gtig Be�temmelse af et Le
gemes Temperatur betjener 11131n si1g derfor 
af Termometeret, so,!ll ganske nøja1gtigt ved, 
hvad Varme og Kulde er, og i hvor store Tal 
det gennem Kv,æ.gsølvets Udvidelsie og Sam
mentrækning ska:l .udtrykke Varmen ogi Kul
den Det af Mennesket frembragte Apparat . ' 

er. her. :som i saa mange andre Tilfælde, langt 
mere tilforladeligt, ffi'ere følsomt, paa en vis 

., 
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�aade klog,�1,e end dets Opfinder, Mennesket 
selv. 

Ved Kvægsølvstermometeret �er man gen
nem Kvægsølvsøjlens Synken eller Sugning 
i et snæ:vert Glasrør om· Tenweraturen tager 
af eUer til. Ved Ovvarmning udvider Kvæ;g,
sølvet si!!. _det s.ti�er altsaa i Røret. Briuger 
man derjmod Termometeret i sme,Jtende Is 
saa trækker' Kvægsølvet sJ.,g sammen og for
bliver tilsidsV s,a,a længe saa det samme, Sted, 
som det ,endnu .f omgivet a,f det smeltende
Is. Det saaledes fun'.dne faste Punkt kaldes
-Frysepunktet Et andet konstant Punkt faar
main naar1 Temometeret holdes i Dampen fra ' . 
kogende Vand.' Den opad&ti:gende Kvægsø,lvs-
søjle bliver: i en vis Højde staaende saa længe, 

\ 

· som den er omgiv,�t af Damp. Dette andet
fa:ste Punkt kalder man Vandets Kogepunkt.
Afstanden mellem' Frysepunkt og Kogepunkt
er delt) i et Antal lige store Dele eUer

1 
Grader,

80 efter[' Reamurs Beregning og 100 efter Cel
cius. Den' ved videnskabelige N[aalinger sæd
vanlige· Inddeling! hidrører fra Celcius og be
tegner Frysepunktet med 9 9g Kogepunktet
med 100°. Kvægsølvtermometeret er dog be
grænset i sin: Anvendelse, Ui'i Kv�gsølvet fry
ser ved;� 39° C. og koger ved + 357° C. �or
nøjagtige Maalinger( kan det ku11; brwges mel
J em -+-1 200 C. og + 200° C. Laver,e Tempera
tur.er maaler man med Vinaandstermometeret,
deri in,deh;ol•d,er det SOill termomietrisk Sub

stans vandfrie, farvede Vinaand. Denne ud
vider sig- ikke alene fem Gange mere 'end
Kvægsølvet, men fryser ikke selv ved meget
lave- Temperaturer indtil --+-- 1300 C.

Naar vi nu, som ovenfor nævnt, me,d• vor
Forstand kian/ tænke, os til høje og ,lave Tem
peraturgrader, saa · holder vore Forestillings.
evne :sig dqg) inden for meget' snæiwe 'Grænr
ser. Har vi brændt Fingeren paa en Tænd
stik eller glødende Kul, erfarer vi, at Fyr1·e-

. tr:æs Ha.mmepun�t er 395° C. (vi vil kun an
give alle Temperaturer i Cekiusgrader) og
Stenkullets Flammepunkt er 326°. ;vi har nu
et Begreb om høje Temperaturer og er ved
et Tank,eeksperiment maaske i Stand til at
forestillf os en Temperatur af 600°. Højm·e
op t-urde enhver Forestilling sv'.igite, og vi maa
alniindeligt nøjes: m:ed at tage de Tal til Ef
terretning, som Apparaterne viser os. Disse

Tal opefte11 ,eller nedefter, som ikke mere kan 
tale til vor Følels•e ej heller til vor Fantasi 

\ . ) 

er meget interessante. Jo højere opefter eller 
jo l1æf!-1ger:e nedefter Tallene g,aar, desto støne 
Indblik byder de i Naturen af mange Ting; 
som omgiver os og; danner vor Verden. 

M�:den;s ma,il.
)( 
_som' 1s:agt,_ iO:denfo!li ret sn�vre

G1;ænser kan hjælpe sig med Kvægsølvster
mometeret til' Miaaling af Temperaturer, maa 
man ved M1aalin.g af høje Temperaturer an
vende M1etaJtermometeret� der beror paa Prin
cipet Termostrimler. N aar man nitter to 
Metal strimler af forskellig U dvidQ.ingsevne 
sanune1n. saa han man en Termos!rimmel. 
Opvarmer man. f. Eks. en saadan Zink-Strim
mel, saa' ·udvider Zinket sig mere end J1ernet, 
Strimlen vill altsaa krumme sig ad Jernet til. 
Denne Krumning lader siig fastsilaa paa en 
Skala ved' Hjælp af en v;ed Enden af Termo
strimlen befæstet Viser. Gennem. Stø,rrel
sen af Viseruds:la,get kan man slutte sig til 
Vise.æns Højde. Paa Nøjagtighed kan dette 
enkLe App�at dog; ikke !gøre Fordring. Da den 
nøjagti1ge Fastsættelse -0g Overh:Oldelse af høje 
Temperatur:er spiller en fremragende Rolle 
i Videnskaben og Teknik,en, har man kon
struer:et meget fø,lsomme termoelektnske Py
rometre, som' ,egner sig for alle Te�peratur
m aalinger fra: ca. 400° til 1600°. Lodder man 
·to Traade af forskellige M1etaller sammen j
Enderrw og1 •opvarmer et af Lodningsstederne,
saa opstaar en s,vag elektrisk Strøm, hvis
Styrke er afhængig af Temperaturforskellen
mellem begge Lodningsstederne. Et med
Traadene forbundet Galvanometer vil, alt efter
Størrelsen af :Opvarmningen eller Afkølin
gen af ,Loddestedet, :give et størr1e eller :mindre
. Viserudslag.

Ved det meget anvendte Pyrometer af L e o
G h at e 1 i e r  bestaar Termoelementet af en
Platintraad og en anden Traad af en Lege
ring ,af Platin med 10 pCt. k,emisk ren Rho
dium, be;gge Traade er ved den ene Ende
smeltet tilte� lille Kugle. Til M1aalingen brin
ger: 'man Elementets Loddepunkt til det Sted,
h'vor Temperaturen ,skal fastslaas. Da Helin
gen af Galvanometerets Skale er foretag:et
direkte i Tempm·atur rader,' foregaar M;aa'1in
gen meget hurtigt. Foruden sin Betydning
for mange· videnskabelige Arbejder, til Miaa-

• 
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1i11g af Reakti-ons- ·og, Smeltetempera.turer, fin
. d'er Pyromete1•et .almindeli.g Anv,endelse i Høj
ovLsdriften 'til M.a11ling af Vatmeluften, ved 
For·arbE:jdning af Staulet til Overht>ldelsen af 

· bestemte Temperaturer, i kemiske Fabriker, •
Gasvmrker, 'Glasværke,; Porcelænsfahriker,

· Teglværke·i0 os\r•.' Til '. Isola.tiort · af be!grge Ele
menttraudene mod Varmen 'o,g Indvirkningen

. af. skadelige Gasarter tjener Beskyttelsesrør
eller Armaturer. For Temperaturer indtil
1100'] kan Nikkel anvendes som Beskyttelse.
Ved endnu ,højere Temperaturer indtil 1600J

. benyttes en , af Marquardt angivet ildfast
.M;asse.

Det ,er endnu ikke· meget læ�gie siden, at 
Fre111bring.elsen af meget høje elle1· meget 

· lave Temperaturer hørte tjl de største Van
skeHgheder. M,ange Aar dannede Jernels
Smeltept�nkt (Raajerns,, ca. 1050° - ca. 12000
og Svejsejernets henad lqOOO) dem højst op
naaelige T,empeI'atm�girad indtil man . ved
Smeltnfng af Platin ved 1789° naaede dea høj
este Grænse. 'Der gaves 'da ei:i.ctnu M1:3laller,

• . 1 

som var..,_ fuldstændig usmeltelig1e. N ederter
k•om ma.O::læ,nge ikke ud 0\ler 100°, og Bestræ
b�lser�e fOlr' at gøre Gas flydende stødte paa
tilsyneladende t'J.ov,ervindelige Vanske,lighE der.
Fø-rst i Firserne i forrige Aarhundrede nær
mede man sig langsomt det tilstræbte M,aal.

q_et lykkedes1 at 01jnaa endnu lavere Gratie!' . 
Paa deni 1:id troede man endnu, at der gaves 
saakaldte "ideale Gasarter'', s.om hH11i ik1rn. 
kunde gør·e flydende. 

I Nutiden kender man ingen Gasai't, · sdhi 
ikke kan bringes i flydende THstartd, Ved 

'Hj.�lp af1 flydende Luft lykkedes det at fly• 
dendegøre begge' de Gasarter, som attsaas f0:1· 
yanskeligst at ;gøre flydehde, nemlig B6rtt og 
Heli1J.ni. Brint bliver fl,Ydende ved -;- 255° 
Helium ved -;- 270°, altsaa tæt ved det abso
lute Nulpunkt. HviJken Nytte flydende Brint 
og flydende Helium vil bri�g;e Menneskehe
den ved man endnu ikke. Men den- flydende 
Lufts uhyre Nytte er gen11em Aar prøvet 
og bevist ikke blot i :videnskabelige La.!Jo,.··a" 

,

torier o� Hospitaler, m�n ogisaa i lndustri:e11-
og ved[ Frems-tillingren af mange Næ1ingsmi<l
ler. 

Er nu, det absolute Nul1't,1nkt, om hvilket 
man tror, at det i Verdenstilvæ,relsen vis.el' 
sig som den sidste Kuldegrad, saa antager 
man i1or vor Planetverden et M.aksimalpunkt 
af Varme/ .�om man tilskrher Sulen. S-oll�m� 
p:::råturen bliv-er anslaaet til mellem 5000 og 
7000°, men for det meste vurderet til. 50C0°. 
Nu har Videnskaben gjort del muligt at kom
me nær til ,denne høje og ganske utænkelige 
Temperatur. El:k'r:c·teten, som n�st·)n dag
lig .giver os A.11ledning til Forundring, har 

. Omtrent i Midten af Halvfemserne, egent- skabt dette: Under. 
' ' 

lig ,ganske kort forinden, var Sejren vunden. Opvarmning,m v-eJ Elektric:tel g;�nr,em den 
Opefter var: ved Hjælp af den eleklris,ke Strøm elektriske Strøm, bliver som bekendl b2nyt- ,opnaae;t Temperature/, som intet paa Jo;·den let til Lysfrembringelse i Glødelampen og 
mere formaaede/ at modsl�a, og nedefter lyk- Bue,Jampen. Da man lagde V€Cg:t paa al faa 
kedes det at skabe Kuldetemperaturer, som et saai klart Lys .son1 muligt, havde man fore
rykkede tæil/ til det . teorestiske Nulpunkt. løbig ingen Interesse af at fastslaa, 'hvor høj 
Dette teorrestiske eller saakaldte l:!-bsolule Nul- de elektriske Straalekilder� Temperalur er . 

. pui;i�'t b�lo/bert_ �ig til 273° (under Nul). .. . Først i 1914 er. det lykkedes Videnskaben at 
, Det vil' sige,:·at fr,e1hhrin;ge 'en lavere .Tem- be_stem�11e L_ystraadens T_emperatu� i ddn_ a'.
peratur paa Jorden er fuldstændig umuligil. 1111ndel1ge Kultraads,glød,elampe. ' En E,J1son 
2730 udgø1i den højst tænkelige Kulde,,i hvil- Glø,delampes Ku!traad har ,ed et-Energifo1 .. -
ken alt, :hvad vi kender og ved fra N al uren, br:ug afi 4 \rVat pr. N ormallys en Temperalur 
maa hjemfalde til Død-sstivhed. ; af 2120° eller rundt 2400°, med 1 Wat p1;- Nor-

Hovedarbejdet hertil var ,gjort, da det lyk- mallys 2700° eller rundt 3000°. En endnu 
kedes Fysikeren L i n d e  med. den �f ham stærkere Hede udvikler Lysbueri mellem Kul
konstrue:r:ede Maskine at .gøre Luft i s.tørre enderne i ·den elektriske Buelampe. Tempe
:M,æng·d� flydende. Flydende Luft.li'ar en Tem- raturen ,ed den positive Kulende kan qu efter 
peratur af,,ca. + 1,901. Den Gla11g b:ev dermed·· tilforladelige Maalinger gennem Videnskaben 
opnaaet den laveste. Kuldegr:a.d. · Senere er ans,ættes til1 :rundt 2400°. An:gaaende det intet-

\ \ 

'I 
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essant� Spørgsmaal,' om, denne· Temperatur 
foyandrer sig· med Str�mstyrken ogi Trykket 
er ligeledes foretaget talrige U ndersø,gels!er. 
Resultatet af! disse Forsøg 9amler sig deri, at 
begge Kulendernes Temperatur ved den i fri 
Luft• brændende Buelampe, selv ved Anven
delsen _af nok saa stærke Strømme, ikke kan 
bringes ud over en maksimal Størrelse_(4200°). 
Det vil sige, at indenfor vide Græn,ser af 
Strømstyrken og Lysbuelængden er Tempe
raturen af Ide i fast Tilstand fordampede Kul
e11der konstant. Til Bestemmelse af Tempe
raturen har man udnyttet Lysfølsmµheden 
som blev · agttag,et gennem et �otometer. 

En anden Række F!ors- beskæfti.g1ede sig
med at 'smelte Kulstoffet, det vil sige overføre 
det i flydende •Tilstand. Da dette ikke lyk
kedes ved almindeligt Tryk, laa den Følge
slutning nærJ at Kulstoffets Koiepunkt i Lig: 
h'ed med' andre Substansers, f. El<s. Vandets, 
synker melt den omgivende Lufts, aftagende 
Tryk ogf maa stige med -tiltagende ydre Tryk. 
Ved formindsket Tryk brænder Buelampen 
rolig og konstant, Lysstyrken ved Kulspid
serne. og dermed qgsaa deres Temperatur, 
synker ved aftagende Tryk. Bliver Trykket 
formindsket til/ en halv Atmosfær,e, saa bliver 
den positive Kulspids let flydende. I det fly
dende i k-ke afdryppende Overfladelåg svøm
mer klare Perler om, som om V ædsken kogte. 
Kullet er altsaa paa dette Sted gaaet over i 
flydende Tilstand. Ved Forsøg under forhøj�t 
Tryk viste· det sig derimod, at en 111'ed Ren
kul forsynet1-Buelampe ovcrho-vede,l ikke dan
nede nogeni Lysbuc, i det mindste ingen kon
stant Bue, med .et med Strømstyrken tilsva:
ren.de Krater (de lysende Kulspidser). Fø,rst 
ved Anvendelsen af en speciel Kulart kunde 
med voksende Tryk iagttages en regelmæssig 
Temperaturstigning. Ved ca. 20 Atmosfærers 
T1;yk blev: opnaaet eu 18-dobbeH Overflade
lysstyrke, som( svarede lil en Temperatur h'm; 
Flammen paa mere e·ucl •6000°. Denne h'øje 
Varmcg;rad turde vel danne Græ,nsen for de 
hidtil opnaaedo jordisk-c Temperaturer. 

Elammebucn i den saakaldte elektriske 
Ovn udvikler en Temperatur, som intet Le
geme paa Jorden formaar at modstaa. Stene 
'nyder bort i . den som .flygtigt V and,. Jorden 

smelt�r og Metaller, der h'ar modstaaet den 
stærkeste Hede, som Cnriom, -Miangan ,oig Vana'.
din, bliver flydende og lader si:g legere med 
andre Metaller. Den ,elektriske Ovn frem
bringe,r Temperaturer. paa 3500-4000�. Først 
efter at man er, k,ommen i Besiddelse af den 
elektriske Ovn er det muligt ved Smeltning 
af Lerjord at fremstille Aluminium i store 
Mæ�der til billige Priser, og &'ennem Smelt
ning af Kalk og: l{ul at frem'bringe S.tofl"et 
Ka1ciumkarbid, som· lever�r Acetylingas. De 
kunstige Diamanter, der ligeledes hentes ,fra 
den elektriske Ovn, er dog endnu saa mikro
skopisk smaa, at de endnu ikke regnes med 
i Handelen. Men )vem ved hvilke 'Undeiie 
den el,ektriske/ Ovn e_ndnu ror�aar ab skænke 
os i Fremtiden. En -ganske ny Tekni\{ er o,p
staaet paa "dette ·omraade, en ··Teknik, som 
allerede nu er bleven af stor og stadig voks
ende Betydning. For talrige videnskabelige, 
tek'niske og industPielle Øjemed er den el·ek
triske Ovn allerede blevet et uerstattelig,t 
Værktøj, og en stor Del af· Nutidens. Teknik 
beror' paa 'Muligheden af, ved Hjæ:lp af den 
elekt�iske Smelteovn;_ at frembring-e Tempera
turer paa; flere Tusind Grader. Vi skal i en 
senere ArlikeJ komme nærmere ind paa disse 
Ovne. 

Varme og Kulde! Deres yderste Grænser 
er ikke fattige for vor· Føilels.e' og· vor Fore
stillingsevne. Me� det menneskelige Skarp
sind erf trængt frem til disse· Grænser-·og:-har 
tv�mget deres: Virkninger i sin-Tjeneste: 

Stpt vor Organisa(ion i Ord og Gerning. 

O,C> :OC>C>�b<::>c:>c::,,c::::)� C,,C:<::> 

I / 
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· 25 Aars Jubilæum.

C. A. Andersen.

Den I. December kan Lokomotivfører, C. A. Andersen, 
Struer, lejre 25 Aars Dagen. for sin Ansættelse som Loko
motivmand. Jub,ilaren er født 13. Januar 1865, og begyndte 
sin Virksomhed i Banens Tjeneste paa Nyborg Værksted 1892, 
blev ansat som Lokomotivfyrbøder 1. December 1894 i Frede
rikshavn .. Ved sin F orlrem·melse til· Lokomotivfører I. Februar 
1903 kom Jubilaren til Struer. 

Jubilaren er kendt al de mange Jærnbanemand han er · 
kommen i Berøring med som et bravt og rettænkende Men
neske der altid trofast og bestemt har .udført sit Arbejde, 
sa,mtidig en god F orenings1nand der har Arbejdet for bedre 
Levevilkaar for Standen. Jubilaren har 2 Gange været Alde
lin.gsformand he� i Stru,er. 

Jubilaren vil· nok i Dagens Højtidelig modtage mange 
Lykønskninger. 

Fra det- daglige Liv. 

lir. Redaktør! 
Maa jeg lægge. Beslag paa lidt 'Plads i Deres 

ærede Blad, De ved jo, at jeg med visse Mellemrum 
melder mig for at bede om liusrum for mine smaa 
Udgydelser. 

Saavidt jeg ved, er det for Tiden knapt med 
Brændsel, selv om Kulsituationen nu har bedret sig 
lidt; men der er visse Mennesker, der ikke nogen
sinde lærer, at det at standse et Tog, naar det ikke

1 

er strengt nødvendigt, koster Penge, som udmærket 
g.odt kunde spares. Jeg tænker paa de Dispositioner
Oodsbanegaa!·den ofte træffer med Tog, der afgaar
derfra. I Regelen kommer Togene først fra. Opstil
lingssporene ved Dybbølsbroen tæt før Afgangstid, .
meget ofte senere, og 'ofte, meget ofte,· faar Loko
motivføreren den Meddelelse, at Toget skal standses
ved det gule Palæ paa Bjerget - og det er meget
besværlig at komme i Gang derfra � fordi der mang
ler Slutsignallygter ved To'gekspeditionen eller en
Kontorlygte eller en Iiaandlygte eller ogsaa en Slut
planke til at sætte Slutsignalerne paa.

Ser De,. lir. Redaktør, disse Sager skal vi na
turligvis have med, men jeg begriber ikke, at Tog
ekspedition:n undlader at rekvirere saadanne Ting· i 
betimelig Tid,. de kan da sendes ned med en eller an
den af de Rangermaskiner, som utallige Gange om 
Dagen løber frem og tilbage mellem disse to Steder. 
- livorfor gør. man det ikke? Er det saadan gam
mel Slendrian, eller forstaar de lierrer, der bestyrer
Ekspeditionen ikke, at det koster baade Tid og mange
Penge at standse Togene for saadanne Bagateller, til 
Tider kan denne Standsning, unødvendige Stands
ning, blive den Draabe, der faar Bægeret til a-t flyde
over, og blive Aarsag til mangfoldige Genvordigheder
paa Togets videre Løb mod Endestationen.

Jeg ved, at De forstaar mig, lir. Redaktør, men 
jeg tror skam ikke, at de Mennesker, der anordner 
·en saadan Standsning begriber dette, eller 01gsaa, er
de mindre interesserede i at faa Toget afsted saa
tidlig som det er muligt. - Men det hedder stands
og tag de Lygter op, om dette Eksperiment kos.ter
40 eller 50 Kroner, det betyder mindre. Tror De paa,
at det nogensinde lykkes at faa dette afskaffet?
.... Det var den Ting og det er vedrørende Togenes
Afgang, men det er næsten lige saa galt ved Toge
nes Ankomst. Naar Toget er bragt til Standsning, ja,
somme Tid�/ kan der gaa baade 5 ·og 10 Minutter
derefter, kommer der en Overportør, for at rangere
med Toget. lian begiver sig ned langs Vognrækken
for at se, hvorledes Vog11ene staar og hvilke Vogne,
Toget bringer med sig. Naar dette er sket, hænder
det meget ofte, at saa godt som hele Toget skal skil
les ad. Er der Vogne til Kvægtorvet, skal de paa et
Spor, til Ilgodset paa et andet o. s. v., indtil det hele
er bragt i den tilbørlige Orden, hvorefter Togmaski
nen faar Lov at køre i lius. Nu er det jo saaledes, at
Personalet, der kommer ude fra med Tog, lader Fy
ret brænd.e ud, det skal man jo, og noget andet vilde

• 
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være merningeløst, thi det er en bekostelig· Historie 
at smide et stort ikke udbrændt fyr ud, men paa 
Grund af den større eller mindre Rangering, der for
langes, maa Lokomotivfyrbøderne til at stikke den 
nogle Skovle Kul for at have Damp nok, og Resulta
tet er i mange Tilfælde det, at der bliver for megen 
Ild. Man kunde forstaa denne Rangering, hvis det var 
en lille Station, man kom til, men paa en Station som 
Gb., - saa kan jeg den ikke! Jeg kan altsaa ikke 
forstaa det, lir. Redaktør, og Grunden er den at der, 
medens Tbgmaskinen rangerer

.i 
ofte holder 3 a 4 

Rangermaskiner med fuld Damp og venter paa at 
komme til. - ttar man den Opfattelse, at Togmaski
nen gør det bedi:e eller hurtigere, eller hvad kan 
Grunden være? - formentlig ikke manglende Ma
skinkraft! Det er maaske ogsaa en gammel Regel at 
def skal være, saadan, men det, er vist paa Tide· at 
faa denne Regel annuleret. ' -- Det er sommetider lidt 
vel dyrt at blive i den gamle Skure. 

Synes De saa ikke, lir. Redaktør, at. en Medde
lelse om, at der er 25 Km. Kørsel ved Arbejsstedet 
mellem Ringsted og Sorø og at der vises Signal til 
langsom Kørsel, er lidt langt.ude i det blaa? Næste 
Gang kommer det vil at hedde, at der vises Signa! 
for langsom Kørsel ved Arbejdsstedet mellem Køben
havn og Korsør. Hvorfor ikke? Lokomotivføreren 
kam selv se om han kan fiqde Stedet! Er det Tanke
løshed - eller hvad er det? Kan d'Iirr., der laver 
den Slags Meddelelser ikke forstaa, at Lokomotiv
føreren ikke hele Vejen kan være i Stand til at sætte 

1 farten ned til 25 Km. med kort Varsel, forsaavidt
han skal holde Tid?. 

Jeg maa alb;aa bede om at faa Stedet betegnet 
saa tydelig og godt som mulig, saa Lokomotivføre
ren ved, hvor det er galt - thi det hænder nemlig, 
at Signalmænidene glemmer at vise Signalet. 

Tror De, lir. R�aktør, man kan opnaa ·det? 
Med :Tak for Optagelsen er jeg Deres 

. Caspar Røgbrænder. 

Vi ved skam ikke, om »Caspar Røgbrænder·« kan 
faa sine Ønsker gennemførte, men vi maa give ham 
Medhold, de forhold, han paataler, bør ændres! Spe
cielt Spørgsmaalet om nøjere Betegnelse 'af Arbejds
stederne er saa indlys·ende, at det maa kræves, at 
man ikke oftere sender saadanne meningsløse Med
delel'ser ud. 

Red. 
r 

• 

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

Dødsfald. 

. C. F. Duus.·

Mandag den I 0. November ·1919 afgik· Lokomotivfyrbøder 
C. F. Duus i Fredericia ved Døden efter' lang Tids Sygdom, 
i ham mistede vi en g�d �rganr�ati�n;f,.\ld;og en god Kam-_
merat. Duus var agtet og ·afho_ldt ,af alle, sa·avel a-1 sine Over
ordnede som af sine Kamme.-ater_. og. han var meget lorstaaend·� 
_ove,for andres Ulykker, ald�(g var per sket Anmodning om '!t 
hjælpe andre før Duus straks var rede' med endog store Beløb, 
og ofte gav han endda i Stilhed et ekstra Tilskud, han øn
skede aldrig sit Navn. sat i Forbindelse med sin Godgørenhed. 

Overfor sine Forældre var han en god Søn og trofast 
Støtte. 

Duus blev 34 Aar og var �gift. 

Ære være hans· Minde I 

Chr. IX. Understøttelsesfond. 

Af Kong Christian den IX's Understøttelsesfond 
ved de danske Statsbaner, vil der · den 29. · Januar 
1920 kunne uddeles ca. 1400 Kr. i Portioner a 100 
Kr. Ansøgninger om at blive delagtig i Uddelingen 
maa for at komme i Betragtning indgives. inden 
Udgangen af indeværende Aar til et af Bestyrelsens 
Medlemmer. 

Blanket tll Ansøgning kan erholdes ved tten-
vendelse til et Bestyrelsesmedlem eller Generalse-
kretariatet. , . 

Blanketten maa n\)jagtig · udfyldes. 
Legatet uddeles· til ansatte,· som · uforskyldt erc 

komne i Trang og tll ansattes· trængende efterladte, 
hvilke sidste i lienhold· til Fundatsen kommer i for
trinsvis Betragtning ved Uddelingen. 

Bestyrelsen bestaar af: 
Generaldirektør· Andersen Alstrup, Togfører Du-

/' 
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el und, Køb,enhavn, Overbanemester li., Gran{, Ros,
' kilde, . Søfartsc'hef ·tteise, København,, Materialforval

ter�.@)'. .Larsen, København, Værkmester P. · Mikkel
sen, Aarhus; Assistent- frk: W'estergaard, København,
Distriktschef , Wissenbach, Struer. og �aneingeniør
Wolfhagen, København. , ,

'<' ' ' 

,BiØrag til' Agitationen 
_ Sønderjy'lland. 

1: Maskfos�ktion 61:00,' Aarhus -'Laboratorium
20.00, , Gadbjerg ' lip,I. 6.00, Overingeniørens Konfor
81:00, sfendstrup, Jyll. 10:00, Grenaa Station 17.00,
Klampenborg Station 51.00, 4. Trafiksekti,an, Frederi
cia' 3�.00, Bogh'olcl.erkontoret, K,bhvn. 24.00, Belys
ningsingeniørens Kontor 35.00, 2. �arifkontor 13.00,
Statistisk' K9ntor 54,00, faarvang Station 30.00, Tra
fik-Bane-Maskinsekti<in, · ,Herning 41.00, Billet- og
Blanketforyaltningen 31;00, Gredstedbro Station 50.00,
Maskintienesten, 1. Distrikt 63.00, 2. og 3. Ballesek
tion 24.00, Roslev Station 16.00, Valby Station 24.00,
Værkstedchefens Kontorer, Kbhvn. '15.00, Vejle Gods
ekspedition �2.00,, Rødkjærsb·ro Station 6.00,' Iiurup
Station 20.00, 1. -og 2. Tr_afiksekti:on 32.00, Herning
·station -20.00, 5. ,Banesektion 2.00, Brande Maskinde
pot I0.00, Aarhus li' Godseksped. 38.00, Krogager
Ho1drPI. 5.00, 2 .. Maskinsektion 35.00, Langeskov Sta
tion 24.00, Magasinet, Maskinafdl. Kh. 11.00, Stoholm
Station 13,00, livorupgaard'ilioldepl. 15.00, Onsild Sta
tion {2.00, Vemb Station 24.00, Kontoret,, Gb Maskin
depot 20.00; Remisearbejdere, Gb 11.00, Birker�d Sta
tion 17.00, Østerbro Station 25.00, Olstrup Station
35.50, Ulfborg Station 12.00, Orehoved Station 10.00, ·
Hedehusene Station 17.00, Knarreborg Station 10.00,
Værkstedschefens Kontorer, Kh. -2. Bidrag 4.00, Brø-'
rup Station· 16.00, 2. Trafikkontor 40.00, Stationsforst.
Dolmer, Siørring 5.00, Østrup Station· 15.00, Bjerring
bro' Station 24.00, Skanderborg Station 32.00, Herning
Station 50.00, Stationsforst. .Falcon, lijørring 5.00.
Svebølle 'station 900, Masnedøoverfarten 20.00, Struer

. Station.- .39'.,oo, .Arden Station 20.00, Centralvkst. Kon
torer :m. m., Ar. 116.00, Stationsm. Grunnet, Thyre
god 5.00, Auning Station 32.00, Hillerød Station 15.00,
Kalµndborg Station 24.00, Klampenborg Station (2.
Bidrag) 1.00,. Maskinkontoret 74.00, 1. Tarifkontor
30.0Q, Hovedrevisoratet 15.00, Sekretariatet. 2. Di
strikt, Ar. 24.00, Trafiktjenesten, 2. Distrikt, Ar. 67.00,
2. Distrikt B, & T 25.00, Trafiksekt. og lnventarkont.
2. Disfrikt,67.00, Maskintjenesten, 2. Distrikt 4.00,, Ho
·bro Sta-tion · 25.oo; fra Togpersonale, Ar. 31.QO, Jers
lev, Station 4.00, Vraa ,Station 30.00, Aultim .Sta_tion

• dere og ·overban_emester Wehrs, Aarhus .·Ø. 33.70,
Iiolsted Station 19.75, fragtgodseksp. U Godsbane
gaarden '11.00, Assistent Thormod, Godsbanegaarden
5.00, · Pa){husmester -Beck, Godsbanegaarden 10.0rl,
Sparkjær Station 11.00, Ullerslev Staion 33.00, An
satte paa Randers Staiion 68.00, Stationsmester Jen
sen, Munkebjergby 10.00, Hyllinge Station 15.00, Sta
tionsforstander Kiihle, Hvalsø 10.00, Dampskibet
»Freja« 20.00, liaslev

1 
Station 12.00, 7. Trafiksektion,

Viborg 10.00, Thorsø 'Station 10.00, Godseksp. I, Gods
banegaarden 29.00, Togpersonale, Ar. (2. Brdrag) 4.0Q,
Stationspers. Togeksp., Godsbanegaarden 15.oo; fri
havnsstationen, Østerbro 5.00, · 19. Overbanemester-
strækning, Vejle, ved OverbanefTiest;r Roulund 96.00,

· Nykøbing M. Station 30.00, Stationsforstander Red-
skov, Darup 10.00, Glyng�re Station 24.00.

Indkommen ialt Kr. 2892.45. ·
Bidrag modtages fr-emdele�.

Taksigelse. 
• I 

Herved beder jeg Lokomotivfyrbøderne paa Københavns
Godsbanegaard modtag� Jin hjerteligste Tak for al den ud
viste Deltagelse ved min Søns, Lokomotivfyrbøder C: A. Niel
sens Død og for den kærkomne Pengehjælp.

J e ns i n e N i e I s e n.
For udvist Opmærksomhed ved min kære Mands, Lokomo

tivfører H. Johansens Begravelse bedes alle gennem disse 

Linier �odtage min hjerteligste Tak,
J o h a n n e  J o h a n s e n ,

Nyborg.

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved min kære
Mands, Lokomotivfyrbøder Bjarnesteds Begr11velse. 'Tak til
alle Afdelingerne for de smukke Kranse, Tak til Lokomotiv-
personalet, i Esbjerg for den smukke Deltagelse.

_ E l n a  B j a r nes t e d'r

Modtag herigenne� min hjerteligste og varmest� T ak.· for
den overstrømmende Venlighed og Deltagelse, der er blev�n
vi�t mig ved min elskede Mands saa sørgelige og bratte Død,
En Tak til alle Kolleger, der viste, min Mand den sidste
Ære ved hans Begravelse. - Tak, til de forskellige Afde-,
linger Landet over for de 1smuk,k1e Kranse.

Paa Børns og egne Vegne
E m m a. H ø glto l t ,

f; Røepstorff.

Rettelse til Adreeeefor.tegneleen. · -
Fbrmanden for Lokomotivfyrbøder Afdeli�g i,Fredericia's Ad,resse
rettes til: Villa "Ly" Prangervejen.

I/ 

Til Medlemslisten: 
11.00, 'Ny.borg Station 75.00; Tingsted lioldepl. 2.50, O�erførf fra D. s. og ,M. F. _ 1HOl!m�tru1> Stajidn .,14.00, Helsingør Statiorl 61.00, · Lokomotivfyrbøderne, C. Chr. Nielsen, 0. W. Thorngaard,
Helsingør Oo'dseksP,edition 29.00, Overbane.mester. Aalestrup, Chr. C. Hansen, Vedde; John Chr. Roed, Br�nde,
Polk,enberg 10.00,°Hovedgaard Station 18.001 Støvring $. Jensen, E. Mikkelsen, 0. Djernæs, S. Halvorsen, F. N.
Station 30.00, Bailetienesten, i?

. DJstfikt 36.PO,_ Skal- Frederiksen, Struer, G. C. Christensen og -L. C.- Knudsen,
bjeri Station 9.00, Holbæk Station 34,00, · Baµearbel- Hol,tebro .. J. K, Chriatian�en, Gb. 

I 

315 

. . 
, 

J 



DANSK LOKO,MOTIV ,TIDENOE ·316

Tilbagekaldt F orllyttelse: 
F orllyttelsen af Lokomotivfyrbøder N. K. Hansen efter Ans. 

Ira I. Novbr. 19 Vamdrup-Aarhus H. er tilbagekaldt. 

, Afgaaede ved Døden: 
Lokomotivm. Il J. C. Petersen, Masnedsund, den 2. Novbr. 19,

Lokfører H. P. Molbech, Skanderborg, den 16. Novbr. 19,

H. Johansen, Nyborg, den 3. Novbr. 19,

A. Høgholt, Kbhvns Godsbgd, den, 1. Novbr. 19 
Loklyrbøder C. A. Nielsen, - den 3. Novbr. I 9 og 

C. F. Duus, Fredericia, den _ 10. Novbr. I 9. 

Ansatte som Lokomotivfyrbødere Ira 1. Novbr. 19: 
Ekshaandv. 0. S. J. Thieson, Kbh�s ,Godsbg, i Korsør, 

P. J. Andreasen, Aarhus H, i Brande, 
H. E. V. Larsen, Kbhvns Godsbg, i Kbhvns Godsbg, 
0. L. Rasmussen, Gjedser, i Gjedser, 

--------�-----------

Ekshåandv. 0. K. Cj'�rnæs, Fr�dericia, i Struer, 
N. J. Christensen,_ Esbjerg, i -'--
J. K. M. Anderseii, Kbhvns Godsbg i Slagelse, 
K. Frederiksen, Kbhvns Godsbg, i Kbhvns Godsbg, 
K. N. Krogbæk, Aarhus H, , i Struer, 
H. M. Hansen, Fredericia, 
J. Nielsen, Aarhus H, 

1 

J. K. T øttrup, Thisted, 
E. Mikkelsen, Struer, 

i Fredericia 
i Struer, 
i Brande, 
i Struer, 

S. A. V. Jensen, Struer, i Struer, 
S. K. T. Niel�en, V ærkst, Nyborg, i Masnedsund, 
P. Andersen, V ærkst, Nyborg, 
P. A. Grann, Roskilde, 

i Masnedsund, 
i Roskilde, 

H. C. Petersen, Kbhvps Godsbg, i Kbhvns Godsbg, 
S. A. P. Halvorsen, Struer, i Struer, og 
J. Kristensen, V ærkst, Nyborg, i Masnedsund. , 

Afsked med Udgangen al F ebruar Md. 1920:

Lokfyrbøder N. B. Nielsen,:Kbhvns Godsbgd. 

AALBORG• BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

Adr�ssefortegnelse. 

Foreningens Kontor: Vodi:_offsvej 3 b, Kjøbenhavn V. 

Hovedbestyre1$en: 
Formand: Lokomotivfører Rich. Lillie, ylassensgade 49 S, København Ø. - Tlf. Øbro 3219 x. 
Hovedkasserer., Lokomotivfører H. Kann, Dybbølsgade 26 •, København B. 
Redaktør: Lokqmotivfører C, M. Christensen, Vesterbrogade 98 a 2, København B. Telf. Vester 2895 v. 
Sekrei(!!rer: -

og K. Johansen, Sommerstedgade 22 8, København B. 

Lokomotivførerkredsen: 
Formand: Lokfører M. Mortensen, Rosenvænget, Esbjerg, 

Telf. 402. 

Lokomotivfyrbøderkredsen: 
Formand: Lokfyrb. L. Rasmmussen, Kirkevej, Skanderborg. 
Kasserer: ,, Soph. Jensen, Biilowsgade 57 1

, Aarhus. 
Kasserer: R. Hviid, Odensegade 45 8, Aarhus.

C. A. Lille\und, Lygtebakken, Korsør.
C. A. Vording, ,,Dan", N. Chr. Vej,

Næstfmd.: ,, E. Kuhn, Lindegade 4, Kallundborg.
Næstfmd.: Kredsbestmdl.:

,,
,.., S. Overgaard, Hedemansg. 15 2

, Aarhus. 
Kredsbestmdl. ,, ,, C. Andreasen, Vest. Fælledmøllevej 11 1,

Helsingør. Kbhv. B. 

---~---~---~-----------------..... ..------------------~--

I . Samlede Garantimidler pr. 1. Jan'i1ar 19191 

HAFNIA 
ca. 95 Millioner Kroner. 

, Samlet forsikringsbestand pr, 1. Jan.1/9191· 
c�. 350 Millioner Kroner. 

Nørre�ros Isenkramhandel 
H, E, Saabye 

· Nørrebrogade 160, Hj. af Thorsgade.
Telefon 8888. 

Isenkram - Køk,kenudstyr 
GhJs - Porcellæn. 

, Annonce-Ekspeditioner: Udgaar 2 Gange maanedlig. 
For Kjøbenhavn: Chr. Hylver, Sommerstedgade 22 1,

Telefon Vester 1011.
Redaktion: Vesterbrogade 98 a 1,, Kjøbenhavn B.

Tlf. Vester 2895 v. 

for Provinsen: L. Rasmussen, Hans'Tausensgd. 14, Odense. Abonnementspris.: 2 Kr. 50 Øre' aarlig, 
Tegnes paa alle Poatkontorer i Skandinavien.TelefQn 2288. 

• 



�manuel Møller & Co., Vinhandlere, 
/ 

HOTEL -ISTED 
St. Pederstræde 34 og 36 (ved Vestervold). Telefoner 4518-2897 

. Kvaliteten gør l,Jdslaget. 
Tlf. 7622 Istedgade 86 Tlf. 7622 

Ved nye Etableringer og eventuelt S kifte af Leverandør vil d' Hrr. købmænd ikke 
blive skuffede ved aftræde i Forretningsforbindelse med os. Som Grund for dette Ve5terbros billigSle MadSted 
atanføres, vi sidenEtableringsaaret 1895haropnaaet en meget betydeligOmsætning Concert hver Aften. 

N Ø.P.Peb.POS Vinjmpo.Pt Nørrebrogade 178. c. Haageµsens Eftf.
ROBERT BERTHELSEN Tlf. Taga 1300 A. Jeppesen.

Stort lager af lste Klasses Vine og Spirituosa. - Billigste Priser, 
. C. Clausen I Co. , ! Personbanegaardens Marketenderi.

F c L. Vil toft 
anbefaler sig til det ærede Lokomotivpersonale. 

� 

Musikhuset AllegPo 
N ø r r e b r o g a d  e 16 3 - Kø b e n h a v n L. 

Gramophoner og alle .Musikinstrumenter. 
Jernbanefunkiionærer 10 pCt. 

E. L. "W"EIMANN & Co.
St. Strandstræde 9-11, 4. Tlf. 5871 - 10871. 

InvaP 0g Eleetion Præcisions Uhre er de 
bedste og faaes hos alle Landets Urmagery. 

Intet Salg til Private. 

Alfped LilliestPand 

·VINHANDEL
Saxogade 73 (ved Istedgade). Tlf. Vester 55 22 y. 

. !merepu�er 
samt Smøreplidetøj og Væger 

udføres efter Bestilling. 

Ghr. H. Gerlachs Eftf. 
Tlf. Byen 1676 x. Skindergade 3 

KØBENHAVN. 

Bageriet Hj. af Jagtvej 
og Borups Alle, anbefaler sig med 

1. Klasses Varer
til Jernbanefunktionærerne.

Ærbødigst Georg Johansen. 

Le,getøls •le rnbaner 
i.stort Udvalg 

Senge-Udstyrs
Lageret, 

- Nørrebrogade 158
Hj. af Thorsgade. 

Uldtæpper, 
Vattæpper, 

Dynevaar, 
Dynebetræk 

Lagener kun 750 Øre 
- - samt Ga rd i n er - -

(mindst 100 Mønstre)

Voksdugs-
og Linoleum.stæpper 

samt Løbere i stort Udvalg. 

Leverandør til Vare- og 

Stort Lage!' af Cigarer, Ci
garetter, Piber og Stokke. 

" Østerbrogade ,114. 

Ryg 

tobak. 

0. 6REGERSENS.
Bl om s_t er-Forret n in g 

BLAAOAARDSOADE 25. 
Telefon Nora 1979 .. 

Leverandør til Jernbanen i 25 Aar. 

Uhrmager ved Statsbanerne 

L. Beyer Holgersen,
(C. Weistrups Eftfl,)

Colbjørnscnsgade 17. København. 
Telefon Vester 2637. 

S'tations- og Bygningsuhre. 
stort Udvalg i Lomme- og Stueuhre. 
Vækkeuhre (vækker ca. '/• Time) 8 Kr. 

Smagfuldt Udvalg i Kæder. 

,Elektr. Bor.dlnmp er, 
Kro n er, Ampler �te. 

i største Udvalg. 

Lund & Lawerentz �s-
Basaren, Vesterbrogade 39. Landbrugslotteriet. Pilestræde 32. __ _

·VAREHUS. S C HULT Z''
Istedgade 134. 

forefindes i 

, , . , Telefon 11372. 
AL T I MANUFAKTUR TIL BILLIGSTE PRISER. 

SPECIALITET: Maskintøj; Skjorter, Underbeklædning, Drengetøj, Linned, forklæder, Sengeudstyr,

Gevinstsedler modtages. Statsbanefunktionærer 15 pCt. Rabai. 

.. 
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