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Sr,Jør, Yaaler og Heia er Navne, der i, denne
Tid flyver over det gansk1e Norge.
'Her i Vaalerdalen bar "Nmsk'_ U)k:omqliv
mands Forbund" afholdt deres Aarsmøde, og
har i F:Orbindels-e hermed foretaget Indvielse
af F:erie- og HVilehjommet "Heia".· 1
�fore sundt og fri Lbeliggende k\unde ingen
Lokmand ønske si.g et saadant F:eriehj·em,
1 eter over I-f.avet i den herligste Na
ca. 190 M1
,
tur, ·Jige v•ed_ Glommen, Norges største Flod,
mod høje sk. ovklædte Fjrelde til begge Sider.
I -en med Birk: og F/yrt,bevoksel Park ligger
Hjcmm
. et; naa.r man fra Vejen, der fører
igennem: den liUe venlige· B\y, kommer ind
i Parken, fører en bred og m;a,gel, i,g Gan,gsti
op Lil Bygningen, og det første Indb.'i)r,k, man
faar af H'jem1n-et, ,er ,yderst tiltalende.
U,ygningen, der som de fleste norske: B'yg
ninger, e1• opført af' Trm, er holdt i ljyse og
livlige Farver og frorstynet med en stor og
rnmmclig Altan. Fl''a Hanen, med de magelige
Hvileplads-er, fø1,er en bred Trapipe op Lil
Sioveværelse
, rne i øverste Etage, fra Hallen
kommer man ind i den stoi·e hbrggelige, Dag
ligsluc, hvor Pejsen,_ deUe fim· ethvert norsk
Opholdsrum uundværlige .llds'.ed, indtager
Pladsen tilvenslre i Rummet; tilh:øjrie har
man en rummeHg Karnap med faste, h�rnde
bedækkede B,�nk,e v ecl begg,e Slider, deir1fra
igennem en bred Aabning ind i den fælles
1
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Spisestue ,og h'vorfra -en Dør f .rer, ud til
Veranda og P�k. Køkken og øvrige Uden
omsrum findes Hg,eledes i Stueetagen.
1 m Bolig, fio:r Be
Alle S1ov,evæ:relser, ligeso
s�yrerinden af Hjemmet, findes i den øvør
ste Etage. Hele Hj,e1111net, hvor den stø1rste
Orden log Prioperhed herskler, o,g Parken, na·an
denne først bliver bragt i Orden, vil utvivl
somt blive e- t meget stærkt og søgt s;ommer
opiholdssled; fore- løbig er her Plads til 12
a 1,1 Gæster, men det vil forhaabentlig snai•t
vise sig at være nødv,endigt at udvide
deUe, og det sk!al sig,es til vore norske Kol
legers Ros, at man har været rorudseendei nol{i
i denne Henseende. Park'en, hv,ori "Heia"
ligger, er ca. 8000 Kvad.rat 'M1eter st01' og
rummer · saal•edes rigelig Plads til 11ornød.ne
Udvidelser. Prisen, 8 Kr. pr. Døgn; for fuldt
Ophold, er overkommelig t'o;r enhver, der
ønsker sig el godt, sundt og billigt S:omlrner
opI'lmld, og vore norsk:e Kolleger har hier
stillet sig saa velvilligt, at darrsklc!1Lqkomoliv
m:æncl og Familier, der krlmde ønske al til
bringe nogle Dage oppe i Norg!es her. lige
Natur, kan ved Henvendelse til "Norsk Lo
k,omotivmands Fbrbund"s Forretningsfører,
Hr. Emil Sandberg, Kaysergale 1, 3.11Sal, Kri
stian.ia, faa Ophold paa "Heia" til overnævnte
billige Pris.
Dette Hvile-, Ferie og Rek!reationshjem,
norske Lokomotivmænd her har rejst sig•,
tjener disse i høj Grad til Ærepg vidner om
1
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et k1ammeratligt Sammenhold ,og en Offer' villighed, der maa paaskø,nnes, de� skal he1:
_. _blot i Almindei{ghe_d anføres, at. alene Kri
. ?f ·': �tiania Distrikt.,,sts . L6ko1J1orti vmæ1nd har i nd
..,.
. '$'aml�rover' �000 'Kr.
.
,
. -�',Hie111n�et, dir ioruden i1iointering o,g andre
_· Ojilk:ost,ni'nger,. 'h-a.t kostet ca. ·34;ooo Itr., har
.. ,. . ,'i .. Norge� S:tåts�a:11ers, P'i;:nsi ons·kais.s e f'aaet et .- i Jstei'f_r.kiiiitets,Laari pifa 27,000 Kr..til en rime. , i·ltg··Rente:9i{qidr�gsf:ri t i 5 til 10 Aar.
·Y A(1e·N�nd, der i saa h'øj G1"ad ,har gjort
f
sig :j:ortjent' af Norges Lokmæ,nc , staar ube- .
· tipg�t "Norsk .. L•Ql<.9moti vmands · F:orbund °'s ·
. ·-'<J;)·gffge;:'Forr�tni ngsfører· Hi·:·. Emil :S,andberg
fø.rste Rækk,e; paa hans li;i.i;tiativ er Hjem
:met. rejst, '.oig Hr. S•a�dberg h'ar he/ vist siz
_ tillige som -en god Fiorl'etningsmand.
Und�1;, Indvielseshøjtideligheden, der fandt
Sted paa Aarsmødets 1ste Dag, overdrog Fa
miliehjemsbestyre- ls-ens Fo
: rmand, H1·. Loko7
m:otivfør- er. Hummelnesset, I-I amar Distril<'t, ·
Hjemmet til Norsk Lokmands Forbunds For111;and, 'Hr. Lokomotivfører S. Iversen, Ti·ond
h'jem, der paa Forbundets Ve, gne udtalte en
varrrr Tak for det stor-e Arbejde, der her var
udført, hvore:fter der blev holdt flere Taler og
udbragt utallige Ønsker og Lever rorj "Heia"s
Uykke. og Friemtid.
N1aaler, de_1 1. Juni 19::.0.
C. A. V o r d i n g·.
0

J

af Lkfrb., at den nok var værd at slaa iet
Slag 'fo
, r. De kan, Hr. Lilli e, som FæJl-esud
valgets F:or111a11d, ,gøre meget fm· at fremme
denne Sag, fordi den netop hø1re1" hjemme
i F;ællesudvalget. Og med den Energi , De
Besid
mange Gange har vist at være i
delse af,'. n:a,ar ,der' var eni..'gpd siag,, som1 skuUe
løses,
• kan vi ik'k,e undvære D,er1es Arbejds�··..
kraft i det Srijykkie Arbejde, her maa gøires.
De har sikkert e, li"aret, Hl'. Lillie, ·at de yng
ste. Aargange ikke er dem daarligste Garde, .
I
er
en Htov,edbesfjy1,els•e kan have - de1rI for
. a el:OS�ag 'flor: i ,denne Sag.
de nok værd at sla
: nisatio
Det kan sikfoert qgsaa
, siges, a:t Orga
nerne er bedst tjent med, a:t Miedlemmeirne
alle har de samme Rettigheder og Begunsti
1
gelser, det modsa\te er i Læ,rigden uhold
bart.
N'u ,er Lønningsloven fæ1•di g, Dag:- og Time
da gaa
pengespørgsmaalet ,og.saa, man -kan
:
ud fra, at nu er 1"idspunktet inde til at
kiomme fre, m med Familiefrip, assene:.
Om dette Spørrgsmaal er _man sik;k,er p,aa,
at all-e Organisati-oner inden for Etaten k'an
samles. Og alle gode Kræft-m· vil bidrage.
til 1en re, tfærdi g Løsning.
Aarhus i M1aj.
F l e r e L' ok fly r b ø d e r e.

Rekreationshjemmet.
"Udvalget til Opførelse af et Ferie- og Rekrations
hjem for. danske Lokomotivmcend"

afholdt Møde

København den 12. Maj 1920.
Man konstituerede sig med Lokf, M. Mprtensen,
Es, som Formand, Lokf. A. Madsen, Gb, som Kas
serer og Lokfyrb. Soph. Jensen, Ar, som Sekretær.
Der dr,øftedes de rent forberedende Arbejder, der

F amiliefripcissene.

skulde foretages, men Udvalget var enigt i, at der
. skulde gøres alt fo·r at fremme Sagen saaledes at
Hjemmet kunde indvies til Organisationens Jubilæumsaar i 1924.

SOPH. JENSEN.
_ Vi undertegnede, som, overvæ-rede Dele. geretm:ødet i Aar:h'us, ka
l n ikke andet end, føle
skuffede ove, r den �-verfladiske Behand
Nogle Betragtninger vedrørende
ling, Deleger,etmødet lod F:amilief'ripasspørgs
Eftersyn -af Lokomotivet.
ma:alet blh�e ti l Del. Der var k'un en D�•lie- ,,
geret, der fandt Anledning til a1! berøre dette
Af B. Suaning.
S:pø,rgsmaal, maaske •ogsaa den enes�e, som
· selv l'øler den nuværende Ordning. Da I-Lr.
(forts.)
Lilli-e senere. :riepliceretde, beklagede han jo'
-meget, men (der va
· r intet 1aJf gøre for Øj,eiblik
Ved Eftersynet under Maskinen bør, man
k1 et, den indskræillkede Toggang, cue høje.i Bil- h.ave Opmærk'sornhedei.1 henvendt paa Aks
lettakster m. m. m. var de væ,sentligste Aar- elkasseklapperne og Trækkene til disse, idet
. sa:ger !d\erJ:1or. Det er jo de samme Argu man navnlig maa paase, at Trække,ts: Forbin
mcnio·, · Administrationen farer frem med, delse med Klappen er_ i Orden. H:Vis den
og skal vi v,ente; til disse bortfalder, kom Split, som sikrer Forbindelsen meUem Aks,el
mer· vi sikke1 rt til at vente læ,nge. Der var kasseklappen og den dermed �ql'bundne Vægt
ikke over I Lr.
Lillies Tal,e i Aar, om den stangsarm, tabes, vil Klappen falde til og
' Siag, den Begejstring, man ve• cl tidligere.'( Dele hindre den fornødne Luf'ttilfø1·sel til. Fyret,
·geretmøde1" lfar kunnet spore, og dog er den medens Vægtslangsarmen kan dreje sig paa
Sag ,,�f saa stor Be�ydning foil.f ove, r H1alvdelen normal M,aade, naar Aksel, kassetrækket
be,
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væges, uden at Klappen følger med� .og denne
. Omstændighed har oftere
givet Anledning til
.
Dampmangel og Togforsinkelse.
Endvidere bør man sikre sig, at de for
�;kellige Forl)indelser . meHem Trækkets en
kelte Lod ,er i Orden, og at der i kke mangler
• Splitter i disse Forbindelser.
D r iv- o g K ob bel s t æ n g e r, K r y d s
h o ved e r, L i nea l e r m. m.
Yd Ei'lersynet af Maskinens Dri v- OJ• Kob
.. L,cJslæ�ige;- retLes Opmæ1·k1so,mlrndtd sæ: ligt
moJ Slarrglagerne og · Kilerne i disse.
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N aar 'et nyt tilpasset Stanglager bryster,
'altsaa naar de lodrette Skilloplader (a-a i
Fig. 8) mellem de to Lagerpander •ea· trykket
fast mod hinanden/over hele Slangens Bred
de fra b til c; og naar Kilen er fast antruk
ket, saaledes at Lager og, l{,ile sidder kom
pakt i Stan.gens Strop, vi l Lagerpandernc ikke
ikke blive løse i Stroppen, fordi de slides i
Udboringen, saaledes at der fremkommer S,!ø,r
mellem Lageret og Tappen. l
Hvis Lageret derimod af en eller anden
Grund ikke bryslm·, vil det, efterhaandon som
Udboringen slides, blive løst i St; 1,oppen, saa
ledes at Kilen stadig maa efterspændes fo1·
at forhindre, at Lagm·panderne arbejder i
Slangen, h'vorved der ikke alene hurligt
fremkommer et SHd i Stroppen, som der ved
senere Reparationer, k'un daarli gt kan bødes
paa ved Anbringelse af L1 ejner paa Siderne
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af_ Stangens Hoved (Fig.· 9,X og y), men de
Slag, �om o pslaar i hele Systemet af Lage1·e
og Kile, hver Gang Kraften i S1tang1en, og

Bev,æge'.sen skifter Retning, v il medføre Fare
for Brud dels paa Lagerpanderne og .tlels
· paa Kileskruen.
Det maa her bemærkes,. at .selvkoni_ L;ageret
oprindeligt har brystet, vil Delingsfladerne
mellem Lagerpand.erne efter nog,eu· Tids F,or,
løb kunne have trykket hinanden saa meget,
at der bliver lidt Luft imelle�,dis�e, saaledes
at Kilen maa efterspændes for paany at. tvinge
Lagerne til at bryste.
Man bør derfor altid ved Eftersynet sikr.e
sig, at Lageret Siddm· fast i Stangen, og, det
er -ikke t ilstrækkeligt alene a t prøve. Fasthe
den af M;øttrikerne paa Kileskru,en, da�denne
meget vel kan være fastspændt i Stangens
Strop, selv . om Kilen og Lage. rp,anderne er
løse. Dette gælder saavel de brede Kiler
med lodret gennemgaaende Kileskrue som
de 'i Stængerne, paa ældre Miaskintyper. an
vendte smalle Kil�·r, der holdes paa Plads
af et Spændeblik med vandreilte Støtter og
Møttrike1·.
N aar man faUer omkring Stangens Hoved
med begge H�nder,-·saaledes at 1�ominelfing
rene trykkes ind mod Siden a.fl Stangen, 11am
ticlig med at de hviler mod. Kr:aven paa hver
sin af de to Halvdele af Lageret, vil , m'a n
ved al rykke Srtang, n frem og tilbage paå.
Sølen i dennes Længderetning (paa tværs ,af
Maskinen) kunne mærke selv en ganske, ringe
Løshed. N aar Løsheden er særlig- stor; vil
Vand og Olje kunne trænge ind i M:ellem
rummene mellem Kilen og ,Lageret, mellem
dette, og Stangeqog mellem . d�nne og Kilen.
Idet Stangen da som ove�fi9r ·amtalt rykkes
frem og t ilbige pai· S'øi16JJl-; vi 1, 'det saaledes
opsamlede Vand sammen rired- snavset Olje
træde ud 'af M1eUem:rummene ·og yderligere
algive B'.evis · p:aa den· tilstedeværende Løs- ,
hed.
,
Hvis Maskinen er standset i en saadan Stil
ling, at den paagæidende Stang . sidder i
Spænd, kan Prøven ikke udt''. ø1;es,, dc;>g .kan
man for Drivstangens Vedkommende l:)i:>r:t
tage Spændingen , ved at aabne �yHride,r
hanerne.
Da der ved Srt:ænger, hvor Stroppen, ;,qi;n ·
vist paa Fig. 9, er lukketv:ed, et Spændstykke
(Bagstykke), erfaringsmæssi gt ret hyppigt kan
pstaa Brud, so)Jli udgaa;r f'ra ,d .etskarpeJI,jør
qer ved. z, hv:or Spæindestykket .�r pass,eti ind
mellem Stroppen� Grene,- vil det .. være na
hirligt ved E_;ftersynet at læigge M�rke, p.1,
om der skulde vise sig Tegn paa Revne.r,, i
Godset. paa disse St�der. Saadanne Revner
vil navnlig kiunne1 fremkomme, naa:i; Spæ i;itje
styk:ket _ er løst i Stroppen, eller naar Bolten
a ikke er fastspændt. , . . .
• ,
.·
i mmende gaar
For Krydshovedets Vedko
Eftersynet ligesom. ved Driv- og Kobbels:tæn·
gerne særligt ud paa at �ik're.s_ig den nødvim
dige faster Fk>rbindels� mellem •de en
, ke.lte·nelf
\

/

i Konstru_ldionen, og Hovedp:rincip!perne J:1dr
Naar Kilen i en iøvrigt ri.gtigt tilpasset
Eftersynet ·er, i alt væsentligt de sam1me ved Forbindelse af· en ,eller anden Grund løsner
• de forskellige . Typer af Krydshovede<1·, som · sig, vil S.teml}elstangen
: m·eget ,snart rykkes
forekommer pa:a Statsbanernes Loklomcllive1:, løs i Krydshovednavet, og Kraftoverføringen
idet man navnlig undersøger· Florbindelseme i begg� Retninger vil da indledes nlied et
mellem Driv-st_ang og Krydshov•ed, mellem Ryk, idet Sl: enipelstangen arbejder ud og ind
i Navet. Hvi s M1askinen f. Eks. gø
Krydshoved. og Stempelstang samt meUem
, r 200 Om
:
Kry:dshovedslæideinne og Sk 6ene.
drejninger i Minuttet, vil der fremkiornme i;kke
De efterfølgende Bemæ;rk:ning�r klny,lteir sig mindre end 400 skiftende Ryl<. i Foi•bindelsen
til den· hyppigst J:1orekommende Type a f:
i hvert Miirrut. og .det er. let forstaaeilgt
at.
'.
Kr.y-dshlovedeir, hvor Krydsh�viedbolteq,,. so�n
Paavirkni;g af denne Art efterhaanden
er fastspæ:ndt i · Dr:iVstangens gaffeldelte vil deformere Kilen og. eventuelt vil frem
K'rydshiovedenc:Le, v:ugge. r i et Leje i Kryds- kalde e,t Brud i denne eller i Kry,dshbved
navet ·m�d ideraf følge, nde Fare for Cylinder
hlovedet.
·
ligesom bundene.
De to Pande,r .i delte
L'
a
g�r:
,
der
1
Stanglagerne altid sk a:l bryste, fastholdes ind
Kilef:orbindelsens Fasth'ed bedømmes i Al
byroes ved en Kile (Kriydshbvedkilen), som mindelighed efter Kian.gen ,af et elle1� fler•e
sp�ndes ved -�1ælp af �, n M!øttrikl ·med Kon
Ifanrmerslag paa KHen. Sbgene bør føres
,
tram1øftrik, Underlagssk
, i ve 'Ol �plit, om hvH med en nogenlunde let Ha·and, da Øret p,aa
k�n Florbindelse dw i det stove, og: hele g�l denne M:aæde bliver bedst i Siland til at op
der · det samme som floran anført ◊m Stang- fatte Lydellls eventuelle EJendom'.m!eligh'eder,
lagerkllen.
..
o� Prøven bøl'1 aldrig foreta�es ved k1·aftige
En Løshoo i Ki let1orbind:elsen kionstateres Sila;g paa Kilens brede Ende,, da man der:ved
ved, at Underlagsskiven k'an beV:æg, e sig, na.ae driveT p,aa Kilen, hvilk:et jo �kke· er' Hensig
ma: n slaar paa tden med Hammeren.
ten, hvis denne i Fbrvejen er fast. En Kile;
&tempelstangen er tilpasset m1ed en Konus der j�vnlig prøves paa denne Ml�ade med
i Krydshlov:eqets Nav; o,g Florbindeisen er sik haarde S1lag, vil ikke blot fa:a Endefladen
.ret med en KHe (SitempelstangskHen).
overnittet og ødelagt, men vil tillige _j(:unne
_k'.rum!n1e sig i Krydsl�:<?,Vedets Nav;, ;,bm
tydet paa F'ig. 11. Naar Kilen e'l� løs. bør
den ef'terdriv�s med en Kobberha' mmer.
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· Ved en vel :ud.fød Kile.forbi ndelse af denne
d_rt hør Kilen k:un overføre 'Kraft { een Ret
ning, ({)g Ktlen skal derfor" s:om' vist i F�g.
10, ligge an mlOd Stempelstan,geri ved a og
mod Krydshovedets Nav ved b og c, medens
der sk'al væ,re Luft v:ed d, e og f. Ved Bev�else .under Da.mp
; , i Retning af
Pilen 'A overfør:es Kraften _fra Stemp,els.tang
. at
til Krydsnoved gennem Konus, sa aledes
:
Kilen aflastes noget, og k:un vied Bevæigelse
i Retning af\ Pilen B vil Kraften overføres
gennem Kilen. �,'vis Kilen h'ar yætre1J iJorreklt
tilpasset dg har arbejdet rigtigt, vil den vise
sig , at V :ære bfank ved a, b og c, rraa:r dein
løsn.es af Borbindelsen.
S,aafrem:t der ikke er Luft ved d, e og f,
vil man aldrig k:unne yide sig sik'ker imod:,
nt Stert\Pelstangen sidder løst i Krydsh' oved
navet, saaledes at Kraften i beBge R,eJtning1eo:
overføres .genneh1 Kilen, som derved meget
hurtigt vil r:ok'k'.es lø,s, hvorved hele Fiorbin
delse:n ,bliver upaalideiig.

.

En god Prøve paa Kile.fonbindelsens Til
st_and faar m1an ved at anbring�: en Finger
paa Krydshovedets Nav tæt op im!od Kilen,
saaledes at m:an tillige berører denne. Ved ·
nogle lette Slag mied Ham·meren _paa: Kilen
'.
i Stempelstangens Retning vil m'an da kunne
mærke sel, v en rin�e Løshed.
Bronzeskoene fastholdes· til K:rY]ds,hovedslæ
derne af Bolte, hvis Hbveder er undersæn
kede i Sk1oene, (?g somr ..altid bø,r prøves ved
Eftersynet. Det e;r navnlig uheldigt, naar
Boltene løsnes i den nedadv:enden'die Srkb, idet
de nndersronkiede Hioveder her ka:n sy;n.k.:e ned
og slide paa Linealens op:advenden:de F�ade,
hvilk: et _ særlig virker skadeligt, hvor Boltene,
som f. 1Ek!s. paa·nogJe afl R-!Mia,skinerne, err af
Jern i Stedet fol'! som'. almindeli.�t at' Bronze.
M:an kan undertiden pa·a L:inealetr'.ne se

.

blankslidte Striber, som skyldes,; at de
nævnte Bolte paa et eller andet Tidspunkt
har væ:ret løse Qg har V:ær,et i nærmeire Be
røring. med Linealens · Slidflade.
f:or Linealernes Vedkommende er det af
Vigtighed at prøve samtlige de Bolte, som
fastgø,r Linea,lerne til Cylinderen og til U"
nealbæ.re, lf'en, samt Boltene i Florbindelsen m'el"
lem denne sidste og Lokiomotivets Ramme,
t
id
, 1 et en 'Lineal, somi bliver løs unde� I ørselen�
kan forvolde en meget betydelig Skade paa
Lokomotivets Maskineri.

paa ,en egnet Baggrund et bredt, farvet Baand_,
i h'vi1ket samtlige Hegnbuens Farver k'an seis.
Dette farvede, Baand kalder man et S'pek
trum' · og Apparatet, hvormed dette frerribrin•
ges, et Sp,ektroskiop,. ·sollyset, det tilsiyne•
la'dende h'vide, ensartede bestaar altsaa af
en Ueudelighed af Farvestraaler aI hvilke
I-Ipvedfarv,erne er Rødt, Orange, Gult, Gr;ønt,
Blaat, Indigo, Violet.
Med dette Apparat er Nav·nene paaEng.
lænderen N e w t o n og to tyske Professo�
rer, K irch'h o f f og B u n sen, snevert knyt
tede. De h1ar med dette aabil!eit et heilt nyt
Videnskabsomraade og paa en vis M�ade
Øjets Evne til at skelne Farver.
gjort Prismet til en TrylLestav, der giver os
(Fra, Engelsk ved Otto Bendlxen).
et Blik i Univ,ersets uendelige Fjerne og
aabenbarier Vidundere der. Som Stemmertra
�oruden at havie normal S1vnsevne. er det Eventyrlandet ,lyder et Prismes FortæJlinger.
· naturligvi s uomgængeligt nød�endi;gt, at Lo-. Det giver ios K,endsklab til de;,Stoflfer af hvilke
kiomotivp,ersonal,et, og overhov,edet det Per S:ol,en og Stjernerne er sam)ll:ensatte og siger
... Srtofi1e:r: bef'.inder
sonnle, som besk'.t€ftigies i Jernbanens Sik os i hvilk:en Tilstand disse
kerhedstjeneste, har F'arvesans, at d:et Billede, sig:, 101m de er glødende, fly;dende eller som
der opfanges i det mennesk'eiige Øje opfattes Gasskyer at træffe paa vedkomm.ende Stjerne.
korrekt i Be.vidsrneden. Dette· er ikke alle Endog Stoffer, der tidligere har: v:�et
, os
Mennesker giv;et, og. de Mennesk'er, som! ikk� ubel{endte, er: med dette bleViet opdaget paa
formaar at skelnei mellem de forskelligef Far fjerne Himmellegemer, og først langt senere
ver, benævner man farveblinde. Det er ga, n er deres Tilstedeværelse paa Jorden blevet
ske interessant at s,e: lidt nærm1ere paa · de fastslaaet, s:aaledes. r: Ek!s. 1-Iieiliunt! paa, Sio
Forhold, der gør sig gældende paa· dette Om len. HViorvig.t en Stj,erne, hVis Ly, s ofte bru
raade ,og som' forøvrigt er en Videnskab, ger Aar om at naa til os, bevæger sig mod
hvori der eir gjort store og epoU{,egøO."tmde Jol'den ,eller bort .t'ra denne, ka� dette Prisme
Opdagels,er, og som· forøvrigt stadig er Gen give\o s Oplysning om, ja endo�:iQm medlhvil
stand for Undersøge, lser og Flor[img. M,ed ken Hastighed denne Bevæigelse f.oregaar.
M _den hvide Siolstraale fremtry�ler: a,l:lsaa
Henblik paa ,ct,en Betydni ng Farvesanseri har
for Loklomotivperso�1alet skal vi efter en: Ar Prismet dette Farvebaand. I-I;v:orledes kan
tifoel heriom' i det amerik1anske Tidsskrift deUe gaa til?. Var di sse Farver aller, ede til
"Railway and Locomolive Engineering" i det Stede i Solstraalen o,g blev først synlige,efter
følgende omtale de her, hen hørende Forhold. Passagen gennem Prismet? Elle,r · var de i
Vi sættea· os i Tankien tilbage til hin graa ·Prismet? S�aret er dette : F:anveirne vai·r i den
Fortid, da vor Jord skal hav:e væ;ret en øde hvide Solsb'a:ale, og denne Solstraale er ved
Ørk:en og dækk,et af Mørke. Da begyndte Hiælp af Prismet, om man saa tør sig,e, ble
med det v��dige Magtsprog: ,,Bliv Ly,s !'' det vet .delt i sinre Bestanddele, og den Gren af
store Skaberværk1• Og med dette Lys, ko m -vi-d�uskja:ben, som' beskæftiger :�ig herm·ed,
Dags- oig Aarstider, Vind og Vejr, Befolkl).in ,er netop S:peik:tralanaly,sen.
Hvad ,er nu· egentlig Fiarver? 1-IViorledes
gen og Kulturien paa Jorden. Alt dette 'ud
gaar t'ra hin væadige Udk:ugle, Solen, sollli i _bliver de. til? Ofte giver: d�n daglige! Tale
en Afstand 13-f rundt 150 M�ll. k'.m, drager os allerede et Fingerpeg,- til Oplysning om
sin Bane i Himmelrummet; en I�raft er det, en , e Iler anden Ting. Saaledes _ogsaa he' r.
som! udstrømmer fra denne Gentr,alk:lode, S'øger vi hos Skir::ederen et Slof ud til en
Klæidning,_ saa siger vi niaask,e: ,,Dette S.tof
o g d e ri n e Kr art k a n v i s e.
1
Lys, iog idar falder Sollyset gennem/ haarde vilde leg
• gerne have en Tone �·k'ere eller
Vinduesrude,r uden at m,øde Mlodstand. Til lysere.'' _ Vi f1orbinde her Farven med Tonein
fældigt faJder det paa en af de Glasprismer, og talm- om _,,Flarvetone". Paa den anden
s,�m: pryder Lysekronen, og alt svømmer i Side taler ni!an olll "Klangf,a:rve", naar vi
spillende Far:v,er. Griber man nu fo'rs�tlig udtrykker en Dom ov,er et !Musik,instru:ment.
dette tilfæ1dige og praktiserer Forsøget, idet Altsaa: Farv;etone og Klangfarve!" Vi h1ar a lt
m'an lukker Vinduesskodderne lystæt og, kun saa to F:ænorµ.ener - F:arve, og Tone, der
lader So1 llyset fal,de .gennem en sma\ Aabning, gennem forsk,ellige Sanser bliver bragt til
man h'ar ladet sta.a mellem Skiodderne, og vor · Bevisthed, §aaledes forenede'1 "al nye
tvinger m'an endelig denne sma' lle Siolstraale F�nomenei\ �ye Begreber er opstaaede, som
til at gaa g,ennem-det tre:kantede Pris111:e i atter • �,gen �liver opfattede med cle mods.alle
rt sælrli� kpnstrueret App·arat, S'aa vis�r sig S�anseorganer. Er �p�oge� i St,and ti l atfrem1
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rjcia, A. K. Kleis, Kbhavns. Godsbgd., J. E, Clausen,
Aarhus H, V. L. Nielsen, Helsingør, K. M. Hanseu,
Skanderborg, L. N. Andresen,· Esbjerg, A. C. Ander
sen, Aalborg, F. C. Madsen, Kbhavns Godsbgd., E.
M. Søgaard, Esbjerg; H. J:(. Rasmussen, Aarhus Ø,
N. M. Mortensen, Aarhus H, E. C. Poulsen, Nyborg,
K. Pedersen, Roskilde, J. A. Nielsen, Fredericia, V.
K. Pedersen, Brande,. V. B. H. Lund, Aarhus H, M.
C. Mikkelsen; Acirli.us H, H. P. Christensen, Aarhus
H; K. L. Eriksen, McisneJsund, H. U.Andersen, Ros
kilde, L. Hoffmann,'Kbhavns Godsbgd., c.'Micheel
sen, Fredericia; G. S.'.:.Pedersen, Esbjerg, K. K.4o.
A. Jensen, Aarhus H, A. K. Albertsen; Nyborg, J. P.
S. J. Schultz, Kbpavns Godsbgd., V. Jensen, Aarhus
H, 0. E. Hansen, Slagelse, G. V. V. A. V. Nielsen,
Kb'havns Godsbgd., K. M. Nikolajsen, Esbjerg, A.
P. Jensen, Korsør, R. H, J. Winckler, Korsør, H. F.
Hansen, Randers, F. F. Rysz, Aarhus H. A. G. R.
Christensen, Aalborg, A. P. Knudsen, Nyborg, �
Andersen, Aarhus H, K F. Olsen, Østerbro, H. Jen
sen, Skanderborg, K. M_: Kristensen, Korsør, H. P.
V. Pedersen, Korsør, H .._ Hansen, Roskilde, E. M. J.
Gravesen, Skanderborg; C. F. Jochumsen, Aarhus H,
K. ·f. P�dersen, Kallundborg, A. Kristi�nsen, Struer,
J. F. Nielsen, Kbhavns Godsbgd., E. �- Nielsen,
Skanderborg, E. A. Pedersen, Kbhavns Godsbgd.
0. R. Vedam, Helsingør, C. J. Christensen, Kbhavns
Godsbgd., O. F. Jensen, Struer, C. A. 0. Lønqvist,
Aarhus H.; F. C. Rosenberg, Thisted, S. V. T. Mon
. thell, Roskilde, R. J, Malmgaard, Korsør, V. A. A.
Jeppesen, Østerbro, N, Nielsen, Kbhavns Godsbgd.,
K. Povlsen, Fredericia, P. Larsen, Østerbro, S. W.
Nielsen,- Aalborg, N. C. Christensen, Holstebro, K.
M. Nielsen, Randers, Randers,' L. J. C. F.. Schophuus,
Kbhavns Godsbgd., J. Knudsen, Fredericia, J. C. R.
Nissen; Skanderborg, F. Hansen, Aalborg, C. R. T.
Holmtoft, Nyborg, T. P. H. L'aursen, Struer, A. Bent
sen, Østerbro, M. Jensen, Aarhus H, V. Hansen, As
sens, A. J. Iversen, Nyborg, S. M. H. Petersen,Aar
hus H, ·A. 'A. C. Petersen, Gjedser, T. P. Jørgensen,
Kbhavns Godsbgd., T. 0. Nielsen, Aarhus H, J. K·.
Andersen, Struer, K. Mortensen, Struer, A. V. Jør
gensen, Struer, A. L. Gregersen, Nyborg, J. A. Han
sen, Struer, K. K. Pedersen, Kallundborg, P..A.
Rønaa, Brande, T Hansen, Korsør, C.A. Eisenbich
Jer, Aarhus H, J. J. B. Birkbo, Korsør, K. Petersen,
Kbhavns Godsbgd., A. V. G. Jensen, Aalborg, C.
1
W. H. H. Collmann, Kbhavns Hovedbgd., LP. Jen
sen, Kbhavns Godsbgd., J. F. G. Nielsen, J:(bhavns
Hovedbgd., N. P. E. V. Nielsen, Kbhavns Godsbgd.,
S. C. Jensen, Kbhavns Hovedbgd., R. Jensen, Thi
sted, H. N. Hansen, Brande, E. L: V. Andersen, Ny
borg, ·A. K. J. Romme, Kbhavns Godsbgd., A. Poul
sen, Viborg, J. C. Jensen, Viborg, A. P. T. Rasmus-.
sen, Viborg, N. K. Rasmussen, Slagelse, C. J. S. Sø
rensen, Br' ande, P. E. Rasmussen, S!agels�, F.. L.
Brandt,Kbhavns Hovedbgd., N. K.Andersen, Kbhavns
Til den i Marts-April Maaneder 'd. A, afholdte
Godsbgd., A. A. E. Salling, Langaci, L. Jensen, Øster
Lokomotivførerprøve indstillede sig ialt 161 Lokomo
bro, M. Christensen, Aalborg, J. M. P. Friis, Brande,
tivfyrbødere, hvoraf følgende opnaaede Karahteren
V.
Jensen, Aalborg, J. R. J. From, Kallundborg,
,,bestaaet":
L. M. A. Larsen, Esbjerg, L P. J. Dyhr, Roskilde,
F. Pedersen, Frederihia, L. A. An d ersn, Slqgelse,
K. 0. )5.ræfting, Struer, P.A. N. 0. Ørbech, Kbhavns
C. B. Larsen, Masnedsund, �- W. M. Theilf; frede-- Godsbq_d., _H. A. T. Gotfredsen, Frederikshavn, J, J.

skaffe saadanne For1eninger, saa maa ube
tinget Slægtskabsforhold være Lil Stede.
Miellem Tone og.· Fa.,rve tr;:effer
del · sig saaJedes. ·
. Naar Legemer i uforandret Tidsfølae un
dergaar - regelmæssige Rystelser, saa op,staar
T,oner.
Siaadanne regelmæssige · Rystelser
s_ætler de Luftdele, som omgiver Legemerne
i S.vingninger, og. disse ov,erførea· dem igen
paa de tilstødende Smaade1e qg Lag. Der
opstaar derved i Lufthavet F:ortyndninge: r og
Foiiætninger, som frembringer �,t l!gnende
'Billede som en Vand,ove, rflade, · der ved et
Stenkas_t blive
, r bra-"l ud· af sin Ro. Der 01)
staar Bølger, og disse har del'es Op1indel:Se
i Rystelsen. Ved Legemets Rys,tel,se op\staar
altsaa Toner og Bølge. r, og de sidste er Led
For
ningen gennem hvilken To�ernes
plantning foregaar, derfor Betegnelsen L y db ø l ger.
En M,askine, hvis· Gang er forbunden med
regelmæssige Rystelser af enk!elt,� Dele, giver
ligeiedes en T:one. Opmæirksomme Iagttagere
vil nu· 1-et opdage, at denne Tone med Ma
,..
skinens tiltagende Hastighed
bliver højere
og omve, ndt. Jo oftere altsaa Rystelserne
g,entager sig i •et vist Tidsrum, <le,sto højere
bli\'er den frembragte Tone. Som Følge heraf
maa· vel meUem derr Hastighed, med--hvilken
R"ystelseme sker og mellem Tonehøjden, be:
sta.a visse Forbif!del_ser. Følger Hy;stel1s,erne
regelni:æssig, saa maa og.saa Enkieltsvinlg: nin
gerne, som er en Følge af Rystelserne, an
tage ens· og regelmæssige F'ormer. Den dy
beste Tone i Musiken, Kontra C r opstaar ved
1'6 saadanne Svingninger, · som udføres i el
·1'idsrum af el Sekund, og den hø
' jeste, det
femstreg,ede C, ved 4000 i den samme Tid.
' Te et saa stort Antal
Sk:al ien Streng nu udfø
1
Svingninger, 4000 i Sekundet, saa maa Ry
stelsen af denne· vel ske med større. Hastig- hed ,end hvis der kun skal' op,staa 1'6: I hvert
Fald ud@ver den Hastighed, hvormed Hy
·stelserne sker, en lndfly6els,e paa: Srving
ningstallet M:en er denne Hastigh:ed · be
stemmende for Toneh'øjden, paavirkm· den
paa saqime M:aade Svingningstallet, saa maa
efter en Sætning i Ma
, tematiken, i Føilge hvil
k,e n to Størrelser er ens, naar de begge er
lig med. en og, samme tredjie, ogsaa Tone'
. højden være afhængig af Svingsnin�slallet.
Og netop: Jo s t ørr e5'v i ngn i n g sta l, d e
s t o h ø j e r•e To n e.
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Lokomotivførerprøve.

JJ,

-

Pedersen, Randers, C. H. Brettschneider, Kbhavns
Gods�_gd., L. 0. Nielsen, Roskilde, C. M. Christian
sen, Ribe, A. Jensen, Gjedser, S. O. Sørensen, Ore
hoved, L. P. Olesen, Helsingør, E. H. C. Nielsen,
Kbhavns Godsbgd., H. P. Lar�en, Østerbro, A. Hen
riksen, Gjedser, A. E. Hansen, Roskilde, L. J. Mor
tensen, Gjedser, C. F. V. C. Bendixen, Struer, M. S.
Bri_sting, Kbhavns Godsbgd., N. C. Jensen, Slagelse,
N. Rasmussen, Aarhus H, J. S. Andersen, Slagelse,
K. A. H. Petersen, Kbhavns Godsbgd., T. Jensen,
Kbhavns Codsbgd., A. J. Borcher, Østerbro, 0. J.
Nielsen, Kbhavns Godsbgd., C. A. Lauritsen, Aalborg.
19 Lokomotivfyrbødere (eller 11,80 0/o) fik Karak
teren "ikke bestaaet"; 1 Lokomotivfyrbøder, der ud
over de ncevnte 161 var indkaldt til Prøven, udeblev
paa Grund af Sygdom.

Fodboldklub.
Medlemmer af Lokomotivfører- og Lokomotivfyr
bøder-Afdelingerne i Nyborg har sammen med Værk
stedshaandværkerne dannet en Fodboldklub (kaldet
Maskinafdelingens Fodboldklub). Klubben tceller 30
Medlemmer og Øvelserne afholdes paa Øen. Disse
Øvelser gjver Anledning til, at en Del gemte Ben
muskler bliver rørt, hvilket efter de førsfe Øvelser
giver lidt ømme Ben, men efter 3 a 4 Trænings
aftener er Bentøjet i Orden igen. Sporten er sund
og morsom, og vi vil anbefale andre Afdelinger at
danne lignende Klubber: Hvis saadanne skulde
• blive oprettet, inviterer Nyborggenserne samme til
en Styrkeprøve her i_ Nyborg til Efteraaret,
Meddelelser bedes da sendt til Lokomotivfyrbøder
M. Dich, Aarsleffsgade 9, Nyborg,

Personalia.

Tillade/se til at bytte Opholdssted under

15/

5

20:

Lokfyrb. C. E. Hansen, Fredericia, og Lokfyrb.
T. M. Rasmussen, Kbhavns Gb.

Forflyttelse eftd Ansøgn. fra 1f6 20:

[Lokf. S. V. Andersen, Masnedsund, til Kbhvs. Gb.

Min Afsked e. Ans. fra 31/5 20 p. G. af Alder m. Pens.:
Lokomotivmester li H. F. Hansen, .Roskilde.

Rettelse til Adressefortegnelsen.
lokomotiv/ørerafdelingen:

Under Korsør rettes Formandens Navn og Adr. til:
P. M. Johansen, "Lunden", Taarneborgvej.
Under Kallundborg rettes Formandens Navn og
Adr. til: C. F. Hansen, "Solglimt".
Under Kallundborg rettes Kassererens Navn og
Adr. til: H. H. Hansen, Slagelsevejen.

lokomotivfyrbøderafdelingerne:

Under Gjedser rettes Kassererens Navn og Adr. til:
Otto Rasmussen, Gjedser.
Under Fre'i&ricia rettes Formandens Navn og Adr.
til: A. A. Hasberg, "Godthaab", Prangervejen.
Under Fredericia rettes Kassererens Navn og Adr.
til: H. R. Petersen, Dronningensgade 98, St. th.

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO
AKVAVITTER

Hvad kosteI! Serges?

Det kommer an paa, hvad De vil anvende det til, og hvor De køber det! Naar De skriver til A. Wildes kontante
Manufakturforretning, Nyborg, saa er det til en af de store forretninger, som fra selve Produktionsstederne indfører
særlig· store Partier, og som i Kraft heraf tilbyder gode Varer-- til billige Priser saa langt under almindelige Butikspriser,
at det ikke er Smaabeløb, der spares ved enten at besøge forretningen selv eller sende denne sine Ordrer. forretnin
gens gode Navn er erhvervet, fordi dens Navn aldrig misbruges,. men fordi ethvert Tilbud derfra er mønsterværdigt.
Vore Kunders fulde Tilfredshed er vort M-aal, hvorfor enhver Vare, der ikke tilfredsstiller Køberen tages tilbage og
godtgøres naar Returnering sker straks..
Garanteret Hel Uld
Garanteret Hel Uld
Garanteret Hel Uld
Garanteret Hel Uld
120 Ctm. bredt marine Kjole- 140 Ctm. bredt sort eller ma 140 Ctm. bredt Marine Kam 135 Ctm. bredt marine Herre
serges, vævet af fineste en- rine Cosiume Serges, kraftig garns Cheviot. En meget so Serges. Overordentlig smuk
gelsk Uld, meget smuk og Kvalitet
lid Vare til at slide paa. Til og stærk Vare til Herre- &
blød Vare
12,40 Øre pr. Meter.
stærkt Herre- og Drengetøj Drengetøj
12,20 Øre pr. Meter.
Opgiv Farven De ønsker.
16,70 pr. Meter.
15,63 pr. Meter.
forbrug til Nederdel 2 Meter forbrug 3½ Meter til frakke
Ttl hel Kjole 3¼ Meter
43,40. 4 Meter til Costi.ime: forbrug 3,15 Meter til Herre- Forbrug 3,15 Meter til Herre
39,65
49,60.
Habit 52,61.
Habit 49,25

A. WILDES

�()NTANTE MANUFAKTURFORRETNING

NYBORG

FORENINGSFANER
& BANNERE

saavel haand- so1n rnaskinbroderede leveres til alle Priser

Hurtigt, solidt og s:mukt Arbejd�
Tilbud, Overslag og Skitser gr�tis

1.-. Forlang Katalog ---al
(Leverandør til Dansk Lokomotivmands Forening, Fredericia)

DANSK BRODERI FABRIK
forb. C. Petersen Rask
RANDERS

Telefoner: 2ol'Kontoret 2498 Fabriken
2499 Aage Hansen
283 Lageret

Husk!

Fabriksu Udsalget

HuskI

(Privat)

PRØV

---- Stort Udvalg --

Zephyr
& Gummi
Kravetøj

081 elektriske Skomager Saxogade 17 e

S. J O H A N N E S S C) N

SWPlie U.... :ta, H8JBR()PLAD8

13. Største Udvalg.
.._,._.owtJPe-1-le.Pe-t Virksomhed.
Ttf. 3849. Rwtrer udsæt,ges bHttg't fredag og Lørdag. _ T 1 f. 3684.

Praktisk og billigt, i n g en
Vaskeregning
mere, kan af
vaskes af en
hver i koldt
Vand. føres i
alle r acons

K·. Hintz,

,flippen«, Jstedgade 128, Kbhv, B

.....

E. Svet1dsen� Sliberi,
samt Udsale' af Knive Ofi Saxe
1.
;

�,
8UNtllUM 1. TtH. Jtyen y 51-tO

s p JENSEN
Rantzausgade 40, Kbhvn. N.
Telhfon
Central
3033

°

•

Tclelo�
Central
3033

Alle Slag,-, ,Tern og /JleJ,aller
kobes til højeste Pris.

Herre1•nes Magasin

, Tlf. V. 220x
Istedgade 64
Største Udvalg i Hatte, Huer,
Manchetskjorter
5 pCt. til Jernbanefunktion -eret
Største Udvalg paa Vesterbro i alle
Slags Straahatt�

A. Zingenberg's
Restaurant - Stationsvej
Stor Have:
Madkurve kan medbringes

KNUD ØHLERS,

3

Ger Deres Indkøb
hos VOl.9eAnnoncerer
tltll!tlm!H�tt!lll!Ulllmll!lllllnttll!Hll!lfmr.1�11111111111
HELSINGØR
I. V. Christiansen

Hand�Jsgartner- Helsingør

Største Kranse- og Buketbinderi
Sendes over hele Landet

LÆDER HANDEL
---- NØBREBROGADE 213 C

