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. Den lste September kunde Redaktøren fejre Optræden, idet han udsendte Lister til samt
sit 25 Aars .Tubilæum som Lokomotivmand. lige Depoter for at faa Fuldmagt til at handle
Vi, Fo,rmanden og Undertegnede, har beslut paa samtlig_e Kollegers Vegne og fik denne.
tet, at vi i den Anledning vil smide ham ned
Organisationsforstaaels·en var nu naaet saa
af Redaktørstolen for en Dag
vidt, at dor kunde være
og bruge Bladets F(! rside til
Tale om at danne en fag
at præsentere ham for vore
lig Organisation.
Chri
Medlemmer.
stens�n var da' imellem dem,
0. M. Christensen kom
der samlede Lokt>motivperso
paa Værkstedet den 6. NO·
nalet i "Dansk Lokomotiv
vember 1889, b_lev ansat som
fører- og Fyrbøderforening".
Lokomo_tivfyrbøder d. 1. Sep
Kort efter Organisationens
tember 1895 med Station i
Stiftelse valgtes han ind i
Kjøbenhavn, forflyttedes lste
Hovedbestyrelsen som Repræ
April 1902 til Esbjerg. Blev
sentant for Lokomotivfyr
den 1. eptember 1905 for
bøderne i 4; Maskinsektion
fremme til Lokomotivfører
(Sjælland-Falster) og var
med Station i Kjøbenhavn.
Medlem heraf indtil 1903, da
Jubilaren har lige fra
han gik ud paa Grund af
første Dag, han ansattes som
Bestemmelsen om,atHovedbe
Lokomotivfyrbøder, været en
styrelsesmedlem merne skul
C. M. Christense�.
ivrig Orianisationsmand, der
de bo'i Kjøbenhavn. Var
altid var parat til at gøre et
igen Mediem af Hovedbesty
Stykke Arbejde i Lokomotivpersonalets In relsen 1906-07 som Repræsentant for Loko
teresse. · Hans Arbejde begyndte med Ind motivførerne, Afdelingsformand for G. B.
sendelse af et Andragende i 1897 om højere Afdeling fra 1907-12. Fra 191U igen Medlem
Løn til Lokomotivfyrbøderne. I 1898 søgte af Hovedbestyrelsen og var en Tid Næst
han at samle Lokomotivfyrbø.derne ttl en enig formand. Udtraadte i 1913 af Hovedbesty-
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relsen for . udelukkende at varetage Posten
som Sekretær og valgtes i 1914 til Redaktør
, af "Dansk Lokomotiv Tidende".
Christensen har i alle disse Aar, lagt et
stort og ener�isk Arbejde indenfor Orgaqi
sationen, og særlig i (jen Tid, han ·har. vir
ket som Sekretær, har hans fremragende
Evner til 'at beherske Stoffet været Organi
sationen til stor Nytte. Gennem denne Virk
somhed har alle Hovedbestyrelsesmedlemmer,
han har viret i Forbindelse med, lært at ·
skatte ham som en dygtig Medarbejder og
en tro Kammerat.
Da vi stod overfor .Valget af et Medlem
til Tjenestetidskommissionen� .: faldt Valget
derfor ogsaa· ganske _naturligt paa hain Organisationens Leksikon.
Men det er navnlig som Redaktør af Bia·
qet, Medlemmerne har lært . at kende ham.
Det falder ' i enhver Redaktørs Lod at
maa,tte bruge baade Papirkuryen og den
blaa Blyant. Her har Christensen altid for
staaet at skelne Klinten fra Hveden, at sor·
fere det uvæsentlige ud, ubarmhjertig lægge
såadanne Ting bort, som ikke faldt sammen
med Organisationens Taktik eller Beslut·
ninger -, selv om vedkoJl!mende Forfatter
følte sig aldrig' saa stærkt stødt paa Man
sclietterne -, og altid, valgt netop d�t Stof,
der passede _for Organisationen.
Det1 · maa . ogsaa siges, at han har en saa
rar ligetil Maade at sige baade Venner og
Modstandere. s�n Mening, saaletles at man
altid ved, hvor han er. Disse Egenskaber
har 'vel nok skaffet ham en Di:il Uvenner,
men endnu flere Venner, og . bibragt ham
hele Lokomotivpersonalets Agtelse.
Vi vil derfor bringe ham �ore hjertel_igste
Lykønskninger paa J ubilæumsdagen og sige
hjertelig Tak for de mange gode Arbejd;.
timer, vi har tilbragt sammen, Og haabe, at
han fremdeles maa bevare sin Arbejdskraft,
Energi og sit gode Humør usvækket til Gavn
for Organi,ationen.
M. Mortensen.

LØNKONFLIKTEN VED NORGES
STATSBANER.
I Følge Sekretariatets
·Beslutning har
Præ'
I
.
sidenten og Sekretæren tor Nordisk Lokomotivmands Forbu�d, D'hr. Lokomotivfører
M. Morteqsen og Axe� Ringdahl, Stockµolm,'
været paa en Rejse i Norge for at deltage
i forskellige af de norske Jembanemænd
ar�angerede Møder om Konflikten, og for at
studere den paa pærmere Hold.
Konfliktens Aarsag, er som alt meddelt
denne. at' Hovedstyret for Banerne ikke vil,.
foi·handle om nogetsomhelst. Lønkrav. Man
hævdede, at den nys afsluttede Behandling
af Lønninger til øvrige Tjenestemænd var
bygget paa de Lønninger .Ternbanens Perso
nale havde opnaaet sidste Sommer. Derfor
mente Hovedstyret, vilde man ikke nu for
høje Lønnen, ja, end ikke forhandle om Sa
gens Realitet med Jernbaneorganisationerne
thi dette, vilde betyde, at saa kom de øvrige
Tjenestemænd igen , med nye Krav', og nu
maatte det stoppe. ·
·Saaledes laa Sagen ved Lokomotivmands
forbundet Aarsmøde og vi har tidligere om·
ta�t' Beslutningerne om,_ 'at opsige,Pladse�ne,
om ingen Overarbejde at udføre. Samtidig
blev det' besluttet, at ingen Medlemmer maatte
søge Ansættelse i højere Stillinger. Vi har
i foregaaende Nummer omtalt de· Følger,
disse Beslutninger medførte og de Suspensio
ner og Straffe som overgik nogle Tjeneste
mænd, der handlede efter Orgapisationens
Beslutning OEJ dette havde til Følge at Ek
straarbejderne nedlagde Arbejdet.
I Trondhjems Distrikt, nedlagde 250 Eks
straarbejdere Arbejdet, og efter dette �ægtede
det fi;tste Personale naturligvi1o , at \ optage
Arbejdet. Til' Eksempel var der �aaledes
ingen til at give Kul, og nat�rligvis vilde
ingen at Lokomotivpersonalet seiv·tage Kullene
og Følgen heraf blev. en delvis S�tandsning
af Trafikep. s�aledes var al Trafik paa Trondhjemsbanen afbrudt.
I Hamar Disti·ikt gik det paa sam.me Vis,·
alt Ekstrapersonale ops,agte Pladserne til den
29. Juli, (ialt 300 Mand) hvilket umidrelbart
medførte at 28 Tog indstilledes. I Begy9,-
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delsen -blev Lokomotiverne kulforsynede af
Jernbanens Ingeniører, men dette Arbejd.e
var "ikke blot til Lyst". for di,se, og de
henvendte sig da til Organisationerne med
Anmodning om, og blev lovet Assistance til
at blive· fritaget for dette Arbejde.
Allerede den 31. Juli var der indstillet
32 Tog og al planmæssig Drift suspenderet.
J)en 1. August løb kun 4 Tog i Hamar Di
strikt, og saavel den 1. som 2. August var
Iltogene mellem Trond.hjem og Kristiania
indstillet.
Paa Grund af det fastansatte Personales
, Vægrin·g ved at optage det nedlagte Arbejde
kunne man forudse, at hele Statsbanen saa
vel som Hovedbanen vilde blive inddraget i
Konflikten.
Ekstrapersonalets Opsigelser udvidedes den
31. ,Juli til ogsaa at omfatte Drammen og
Kristiania Distrikt.
En Mængde Sommergæster saavel fra Høj
fjældene som ved andre Rekreationspladser
skyndte sig hjem, dels paa Grund af den
allerede indtraadte Knaphed paa Levneds
midler, dels fordi man frygtede endnu værre
Komplikationer. Derfor saa man Folk rejse
hjem i Strømme, dels pr. Bane. for saa vidt
det var gørligt, dels pr. Bil og iøvrigt med
et hvilket som helst Befordringsmiddel.
Biltrafiken tog et enormt Opsving og der
betaltes svimlende Priser for Befordringen
Snart indtraadte. der Mangel paa Benzin,
saaledes at der maatte rationeres. Trafikvan
skelighederne medførte, at man overalt hvor
dette var muligt, overflyttede Trafiken til
Kystfarten. Denne Udvej stoppedes imid
lertid ogsaa, da de norske Søfolk opsagde
Pladserne for at kunne erklære Sympathi
strejke.
Sammenholdet og -Diciplinen blandt Jem
banefolkene var ubrydeligt. Medlemmerne
holdt sig Organ\sationernes .Direktiver efter
rettelig i den Grad, at de først og fremmest
nægtede at udføre alt nedlagt Arbejde, men
ogsaa alt Arbejde, sopi tanger�de dette.
Det var saaledes ikke muligt at faa erstat
tet Ekstraperso.nalets Arbejdskraft. Man har
fra disse Dage mange morsomme og interes
sante Eksempler paa det gode Sammenhold,
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hvoived man satte en Mur om J ernbanele
delsen og bogstavelig talt lukkede den inde.
Saaledes havde en Mælkekusk selv sat en
Mælkespand ind i en Vogn. Denne Vogn
skulde transporteres med Hurtigtoget til
Kristiania, men da Lokomotivføreren ganske
rigtig hævdede, at Mælkespanden var en
Skruebrækkergenstand nægtede han at køre.
N aa, saa skulde jo Mælkespanden tages ud
af Toget, men nu vilde ingen af Personalet
fjerne denne, og 'l'oget maatte holde. indtil
der var rendt Bud i Byen efter Mælkekusken,
saa han kunde, tage Spanden ud..
'l'rafikinspektøren og Stationsforstanderen
i Trondhjem havde lastet en Vogn med Kød.
Den tie Vogn skulde til Kristiania med H ur
tigtoget om Aftenen. Lokømotivføreren næg
tede at køre før Vognen blev udsat. Næste
Morgen blev det paa ny forsøgt at faa Vog
'nen med - to Gange - men forgæves.
Først efter at Distriktschefen havde været
i Folkets Hus og erhvervet Dispensation, hos
den af ham selv suspenderede Overkonduk
tør Løhre, blev Vognen afsendt.
!øvrigt gav Organisationerne Dispensatio
ner saaledes, at Iltogene 49-50 mellem Kri
stiania og Trondhjem kunde afsendes. Trafik
ledelsen vilde imidlertid ikke gøre Brug af
Dispensationen, og den dertil egnede Presse
gav naturligvis Organisationerne Skyld for
at 'l'ogene ikke løb. I det hele tik man Ind
tryk af, at man vilde provokere ,Jem bane
mændene til uoverlagte og ulovlige Handlin
ger, samtidig_ med, at man skabte Harme og
Forbitrelse blandt Borgerskabet.
" Borgerpressen betegnede Aktionen som en
Vanhelligelse af Nationens helligste Ejendom.
"Middagsavisen" skrev saaledes: ,, Hvad
er. under disse Omstændigheder Regeringens
Pligt?
,, At mobilisere!"
,,Et tilstrækkeligt Antal Tropper maa øje
blikkelig mobiliseres til Ordenens Oprethol
delse og til Opretholdelse af den nødtørftige
Drift af vore Hovedbaner. Desuden maa
Marinen mobiliseres til Opretholdelse af
Kysttrafiken som standser om 14 Dage.
Hjemkald øjeblikkelig vore Marinefartøjer,
som ,fordriver Tiden med Stads og Fjas i
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Udlandet. Her er mere at bestille end
Verdens Lyst at spille. Samfundet er i
Fare. Fædrelandet kalder paa enhver god
Nordmand· og Samfundsborger mod indre.
Fjender".
"Aftenposten" som er særlig vred over
at Personalet holder sig til de gældende For
skrifter i 'l'jenestemandsloven, og saaledes
ihke gaar til større Aktion tidligere end til
ladt i Loven, raaber med stor Patos: ,, Hvad
nøler i efter? Hvor for i Alverden kommer
de ikke paa en Gang? Gør det, saa faar vi
se om nogen bliver skræmt!"
Personalet lader sig imidlertid ikke røre
heraf, de ved udmærket godt, at gjorde de
nogen uoverlagt Handling, da var det den
bedste Vej til at tabe. Personalet tager
Tingene. med Ro og Overlegenhed, de har
set at Solidariteten er tilstede og ved at
S ejren er deres.
Vi har omtalt, at Landsorganisationen har
grebet ind og forsøgt paa Mægling gennem
et Udvalg. - Dette er nu lyHedes. Udvalget
er nedsat og viJ forsøge paa at faa fremsat
Forslag som kan tilfredsstille ParternP.
Aktionen er foreløbig indstillet, de suspen
dere_de .Tem banemænd er, atter paa Plads,
og der er sa�ledes Vaabenstilstand over hele
Linien.
,Ternbanemændeno har vundet den første
SPjr. De har faaet deq Forhandling, som
Regeringen absolul ikke vilde g!ve dem.
Jernbal}ens Hovedstyre er sat ud af Spillet
og maa nu se paa, at Faktorer der staa
helt uden for .Ternbanen har faaet Sagen til
Behandling, nemlig den faglige Landsorgani
sation.
Dersoi;n det nedsatte Udvalgs Forslag ikke
"bliver saaledes, at det kan til fredsstille Per
sonalet. saa har vi Kampe1i.
Ikke med' 500 Mand i Ilden, men med
alle 9000 norske ,Ternbanemænd.

FERIEHJEMMET-I

I "Dansk Lokomotiv Tidende" for 16. Juni
1915 har Lillie beskrevet vore svenske Kol
legers Feriehjem pae Halvøen "Sarø" i Gøte-

borg Skærgaard. Artiklen er illustreret,
hvoraf man kan se Bygningens Indretning.
Øen er beligg�nde 22 km · fra Gøteborg,
.Forbindelsen dertil sker med Sarøbanen, der
har Endestation paa Øen. Ankommen dertil
begiver man sig op paa Hjemmets Loggia,
hvorfra der er en betagende, herlig og stor
slaaet Udsigt over Skærgaarden med dens
mange Øer, Holme og Skær. Efter at have
nydt Udsigten vender man sig til i,elve Byg·
ningen, der er enkel_, smuk og stilfuld.
For os danske Lokomotlvmænd er det,
netop som vi beskæftiger os med Tanken
om selv at bygge vort Hjem, af Interesse at
faa oplyst, hvorledes . det svenske Hjem er
bleven til.,
Grunden er skæµket det svenske Lokomo
tivmandsforbund. Derefter tog Ideens Fader,
Lokomotivfører R0sengren, Gøteborg, fat og
levnede fra det Øjeblik ikke sine Kolleger
hverken Rist eller Ro, før han ,havde . det
nødvendige Beløb tegnet og indbetalt. Paa
ethvert Møde, der afholdtes i Forbundet,
var man sikker paa, at Rosengren kom frem
med en Opfordring til at bidrage til Hjem
met. Møderne ei1elte saaled�s altid med en
Omtale af Hjemmet, der tilsidst stod for et
hvert Medlem som en Ting, man ikke kom
udenom. Foruden Beløbene, der indkom ad
denne Vej, bevilgedes_ der ogsaa adskillige
Beløb af Forbundets Kasse. En skønne Dag
havde Tanken vundet endelig og afgørende
Sejr, de nødvendige Midler var tilstede,
bragt tilveje ved vore svenske KoHegers
Offervillighed, og Hjemmet blev bygget og
stod i 1915 klar til at tages i Brug.
Brugt er Hjemmet blevet, trods alle Paa
stande om, at der i_ kke var nogen, eller i
hvert Fald kun faa, der havde Raad til at
benytte sig af Hjemmet.
Efterhaanden . som 'riden gik, opdagede
saa en, saa e·n anden, og stadig fl(lre og
flere, at man ved at holde Ferie paa "Sarø''
opnaaede at faa virkelig Ferie, at faa Ro og
Hvile, at' tilbringe _nogle Dage i kammerat
lig Samvær med Kolleger, ja, man opdagede,
at denne Maade at holde F.erie paa egent
lig ikke kostede mere end den hidtil kendte
at rejse paa Gæsteri hos Familien.
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Saa stærkt er dette gaaet op for vore
svenske Kammerater, at Hjemmet ·allerede
sidste Sommer var for lille til at huse alle,
der søgte Optagelse til nogle Dages Rekrea
tion,
Bygningen var oprindelig beregnet til 40
Personer og bliver i Aar udvidet til det
dobbelte Antal.
Pengene til denne Udvideløo er tilvejebragt
ved en sidste Sommer afholdt Bortlodning.
Naar denne Udvidelse er tilendebragt, har
de svenske Lokomotivmænd rejst et smukt
og værdigt Minde om, hvad der kan opnaas •
ved Udholdenhed, ved at arbejde i Takt og
Forstaaelse.
De Danske, der har besøgt Hjemm.et i
"Sarø", har under Besøget sendt Tankerne
hjem til Danmark, ledsaget af et inderligt
Ønske om, at det ogsaa maatte lykkes for
os at faa et tilsvarende Hvilested.
Spørgsmaalet er nu rejst og vil i den
nærmeste Fremtid rykke ind paa Livet af
hver enkelt af os. Vi haaber da, at alle vil
være �e<1 til at løse .Opgaven, være lydhør
overfor de Krav, der nødvendigvis maa stil
les til den enkeltes Offervillighed, thi uden
Enighea bringes Spørgsmaalet ikke til Løs
ning.
· Endnu inden Udvalget har rettet Henven
delse til Medlemmerne, har vi haft den store
Glæde at se, at Sagen har Venner blandt
Lokomotivpersonalet, Venner, der er parat
til . at bringe endog betydelige Ofre, for at
Opgaven kan blive løst paa en smuk og
værdig Maade.
Ud valget modtog den 3. August fra vor
Kollega, Hr. Lokomotivfører J. Knudsen og
Hustru følgende Skrivelse:
København, den 3. Auguøt 1920.

1 il Udvalget for Oprettelse af et
Lokomotivmandshjtm I
Da min Hustru og jeg, ved gentagne Ophold
paa de svenske Lokomotivmænds Rekreations·
hjem, har følt Savnet af et lignende dansk Hjem,
glæder det os meget at høre, at der nu er gjort
Skridt til Afhjælpning af dette Savn, og for at
vise, hvormeget Oprettelsen af et saadant dansk
Lokomotivmandshjem ligger os paa Hjerte, til
stiller vi herved Udvalget et Bidrag hertil af
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200 Kr., som vil være disponible 14 Dage efter,
at Udvalget anmoder derom.
Med Ønsket om, at Udvalget maa faa den
Glæde ret snart at kunne skabe danske Loko·
motivmænd et rigtig Feriehjem, sendes de bedste
Hilsener fra
Lok(. J. Knudsen og Hustru.
Udvalget bringer herved vor hjerteligste
Tak for Gaven og for det smukke Eksempel,
der her er vist.

DET NY TOGREG LEMENT.Foridrag af, Distriktchef C. C" Wissenbacb.
(Sluttes).
Hvad jeg her har sagt om Krydsninger,
gælder ogsaa for Overhalinger, om ikke i
saa høj Grad, særlig fordi deres Tal er væ
sentlig mindre end Krydsningernes.
Karakteristisk er det jo og11aa, at vort
gamle Krydsningsforlægningssystem, saa vidt
jeg har kunnet opdage, ikke bruges uogen
Steder itdenfor Danmark, or af vore større
Privatbaner herhjemme er det kun Aalborg
Privatbaner, som har Regler, der nærmest
svarer til vore ældre Bestemmelser. Der er
det nemlig Togføreren for det forsinkede
Tog, der foreslaar Krydsningsforlægning, og
Togføreren for det andet· 'l'og, der fastslaar
Krydsningsforlægning. Det er imidlertid over
vejende Konestationer, man har paa disse
Baner, derfor bliver en �aadan Ordning for
staaelig. Da Viborg-Herning Banen hos
os var en Konebane, var Togledelsen paa
den henlagt ·til Viborg Station.
. Af større danske Privatbaner bar sydfyn
ske Jernbaner den Ordning, at Initiativet til
og Fastsættelsen af Krydsningsforlægninger
paahviler Stations- og Toginspektørens Kon
tor, dog at Bemyndigelsen for visse Tilfælde
kan overdrages til Stationer som Nyborg,
Odense og Faaborg.
Paa lollandske Jern baner. tager Stationerne
i Tilfælde af Forsinkelse Initiativet til For
lægning af Krydsninger, medens· Fastsætte!·
sen for,"tages af Maribo Station.
Paa Hornbækbaneri er det. Driftsbestyre
i'en eller den, han bemyndiger dertil, der
'

.
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Joretager nødvendige Forlægninger af Kryds
ninger.
Paa Slangerup Banen er det Endestatio
nen i København, der tager Initiativet til
Forlægning af Kry.dsning og f astslaar For
lægningen.
For de øvrige mindre Privatbaner har je g
ikke nærmere Angivelse af, hvorledes For
holdet er ordnet, men jeg har Grund til at
tro, at det er Driftsbestyrerens Kontor eller
den, Station, hvor han har Sæde, d er fore·
tnger nødvendig Fm-lægning af Krydsninger.
Hvilke andre Fremgangsmaader har man
med Hensyn til at forlægge · Krydsninger
foruden vor ældre, Ordning? Ja, der er
egentlig kun to, som jeg for Kortheds Skyld
vil kalde
Stationssystemet og
�ogledersystemet.

.

Enkelthederne ved deres Anvendelse kan
variere de forskellige Steder, men i Hoved
sagen kan de alle henføres til et af disse
Systemer.
Ved Stationssystemet er det Stationerne
der ·tager Initativet til Krydsningers Forlæg
ning, og som, fastslaar den. Det var den
Fremgangsrnaade, der var il.ældende paa
,,gamle Sjæliand", altsaa før danske Stats
baner 'sammensmeltedes. Den første Kryds
ningsforlægning, ji>g havde Ansvaret for blev
forlagt efter dette System, Det er uu 35
Aar siden. .Teg var den Gang en l 9aarig
glad ung Mand paa Viby Station. Kryds
ningen blev forlagt fra Viby til Roskilde.
Fribaneordre kendtes ikke. Toget var gen
nemkørende, men standsedes ikke for at faa
nogen skriftlig Underretning. Det fortsatte
sin Kørsel paå Signalgivningen paa Maste
signalerne og paa mit Haandsignal: Fri Bane.
Stations Systemet bruges paa alle tyske Ba·
l}er, og formentlig ogsaa paa franske, belgi
ske og hollandske Baner.
Det andet System, Togledersystemet,
bruges paa svenske Baner og er vist ogsaa
det, der overvejende anvendes paa engelske
og amerikanske Baner. Krydsninger forlæg
ges der- af Togledere, som kan være, hvad
der svarer til vore Trafiksektioner. Hvor
Sektionens Omraade er for stort, deles det

i mindre Afsnit, der hver faar en 'l'ogleder,
eller ogsaa lægges Togledervirksomheden over
en vis Strækning paa en dertil egnet større
Station.
Depecherne, hvorved. Krydsnings
forlægning fastslaas, gives enten af Toglederne
direkte til Strækningen, eller Toglederne gi
ver so·m i Sverige en Forlægnings-Ordre telegrafisk eller telefonisk - til den oprin
delige og til den nye Krydsningsstation.
Den nye Krydsningsstation afsender da til
den oprindelige Krydsningsstation en saa
kaldet Iværksættelses-Depeche, og først der
ved forlægges Krydsningen. Selvfølgelig maa
'l'oglederen for at kunne følge Toggangen
have Melding om alle 'l'ogforsinkelser, baade
dem, der allerede er opstaaede, og dem, der
kan· ventes at fremkomme, ligesom om de
Tilfælde, hvor de mindskes.
Der kan næppe være Tvivl om, at Tog
ledersystemet er det mest ideelle, og det,
der bedst er i Stand til at lede Toggangen,
naar denne naar sin maksimale Størrelse paa
en enkeltsporet Bane.· Det kræver imidler•
tid et særlig stærkt udviklet Telegraf og Te
lefonsystem og Togledere, som omtrent gan·
ske kan hellige sig denne Virksomhed. Har
man ikke det, giar Fordefen tabt.
Da vi ikke for Tiden havde nogen af
Delene, i hvert Fa.Id ikke i den Maalestok
som maatte kræves for Gennemførelsen hos
os af dette System, foreslog Distrikterne
Indførelse af Stationssystemet.
Sammenholder vi det med Togledersyste
met, som man har det i Sverige, ser man,
at en Overgang let kan ske fra Stationssy
stemet til Togledersystemet, naar man har
tilvejebragt de fo1:_9ødne 1'elegraf- og Telefon
forbindelser og har de fornødne Togledere..
De Telegrammer, som skal udveksles mellem
Stationerne, naar en Krydsningsforlægning
skal fastslaas, er nemlig væsentlig de samme
ved begge Systemer. Initiativet og de nær
mere Overvejelser og Beregninger gaar kun
ved Anvendelse af Systemet med Togleder
over til denne fra Jen oprindelige Kryds
ningsstation, som det, naar 'I'rafiken naar
en vis Størrelse, ogsaa vil være ønskeligt at
frigøre for dette Arbejde.
Den Forandring af Reglerne for Forlæg-
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ning af Krydsninger m. m., der skete i Maj
forrige Aar, er saaledes antagelig, eller burde
i hvert Fald sikkert være, en Overgang til
To- gledersystemet, ssaledes at Reformen gen
nemføres i de bekendte 2 'l'empi.'
Ved de to her nævnte Systemer, der,
som jeg allerede har· nævnt, i Hovedsagen
er dem, der anvendes i den øvrige Verden,
kan aet ikke altid undgaas, at et 'l'og, der
er forsinket, kan ankomme til en Station
eller maa standses ekstraordinært paa en
Station og først der faar Un�erretning, om,
at det paa Stationen· skal krydse et mod·
gaa.ende Tog, som det ellers skulde have
krydset paa en efterfølgende Station.
I de prøjsisk-hessiske Sikkerhedsbestem·
melser staar der kort og godt om Underret
ning til et forsinket gennemkørende Tog om
en saadan foretagen Krydsningsforlægning:
Skulde det forsinkede Tog i Følge Køre
planen ikke standse paa den ny Krydsnings
station, skal det standses for at modtage
Kryd11ningsordren.
I det Forslag til Sikkerhedsbestemmelser
som er udarbejdet af den tidligere nævnte
•
svenske Sikkerhedskommission af 1914,
er
der blot foreskrevet en lignende Fremgangs
maade overfor et gennemkørende Tog, der
skal krydse paa en Station uden forud at
være underrettet derom, som vi kender i vore
Regler om Standsning af ellers gennemkø. rende Tog.
Naar det 'l'ilfælde indtræffer hos os, at
et forsinket Tog kommer til en Station, hvor
det efter foretagen Krydsningsforlægning skal
krydse et 'rog, som det planmæssigt først
skulde have krydset paa en efterfølgende
Station, og det ikke er underrettet derom
paa en foregaaende Station, fores�rives det
som bekendt i vore Bestemmelser, at Toget,
enten det planmæssigt skal holde paa Stationen
eller planmæssigt skal køre igennem d1mne,
skal standses uden for Stationen ved Maste
signal: ,, Hold udenfor". Naar Toget er stand
set og Lokomotivføreren har givet Damp
fløjtes'ig�al: ,, Færdig til Indkørsel" skal Sta
tionen forandre Signalet: Hold udenfor" til
Signalet "Kør frem". Stationsbestyreren skal
m_od Toget vise Faresignal - rødt Flag eller

rødt Lys. Naar 'l'oget er standset inde paa
•Stationen, underrettes 'l'ogfører og Lokomo
tivfører skriftlig om Krydsningsforlægningen
og efter en i det nye 'l'ogreglernent optageI1J
Bestemmelse skal der gives skriftlig Kvitte
ring for denne Underretning.
1 Sverige anvender man disse Regler kun
overfor 'l'og, som planmæssigt er gennem
kørende paa den nye Krydsningsstation. Et
Tog med Holdet.id paa Stationen tages straks
in.d for Signal "Kør frem" og faar derefter
Underretning om Krydsningen.
Jeg er gaaet noget nærmere ind paa hele
dette Forhold, fordi man fra enkelte Sider
har søgt, hvad man kalder, at male Fanden
paa Væggen i Anledning af Indførelsen af
de nye Regler. Det er der ingen Grund til.
Selv om man er nok saa konservativ og hæn
ger nok saa meget ved _det, man nu en Gang,
har vænnet sig til, har man ikke Lov til at
forudsætte, at den Ordning, som hele Verden
uden for os ser sin Fordel ved at benytte
skulde betyde en Fare for os. Danske Stats,
baners Personale kan virkelig fuldt ud maale
sig med andre Landes Jem banepersonale, og
de Hjælpemidler, der er givet dem i Hænde
ogsaa med andre Landes.
Forandringen af System er heller ikke fore
taget, fordi Togførerne udførte deres Arbejde
mindre godt, men fordi det paa stærkt trafi
kerede Strækninger var vokset dem over
Hovedet. 'l'iden var løbet fra det gamle
System, og derfor maatte det forlades.
Ved. Indførelsen af de nye Regler er
Togføreren - paa en Maade givet tilbage til
· Toget. Der er saa" meget der at varetage,
ikke mindst ved at tilvejebringe Samarbejde
· mellem Tog�ts ofte talrige Betjente, ved Vej
edning af Publikum og meget andet, at det
vil kunne tage sin Mand fuldt. ud, og man
vil samtidig bedre kunne opfylde et N utids
publikums berettigede Krav paa større Hen
syntagen.
1

Ny Togoverhaling og Forlægning
af Togoverhaling.
.Bestemmelserne herom i det nye Togreg
lement er overensstemmende med dem, der
har været gældende siden Maj Maaned for,

§ 38.
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over Strækningen. Det var jo en særdeles
god Sikkerhedsforanstaltning. Den havde
den Skavank, som ogsaa vort Togstavssystem
har, at i de Tilfælde, hvor 2 Tog skulde
'følge efter hinanden i samme Retning uden
nogetmellemliggendemodgaæende Tog, maatte
Lodsen befordres tilbage, eventuelt benytte
Apostlenes J;Ieste, for at ··kunne føre det næste Tog over sin Strækning, ' Det tog Tid,
og hele Systemet var jo meget kos'tbart paa
Grund af den store Personalstyrke, det ,kræ- ·
vede. Saa fandt man paa, at en særlig med
Strækpi_ ngens Navn betegnet Stok eller Stav
kunde gøre akkurat den, samme Nytte som
Lodsen. J;iigesom tidligere ingen Lokomotivfører maatte køre ind paa en Strækning, før
Strækningens Lods havde taget Plads paa
Lokomotive�, saaledes maatte han nu ikke
§ 45. Baade Telegra_t og Telefon i Uorden. køre derind, før Strækningens T0gstav var
Der er kommet nogle Tilføjelser, der' overleveret ham.' Lodssystemet var nu blevet
til et Togstavsystem. Se! v efter at den tlekudvider Anvendelsen af Togstavssystemet.
Som bekendt kan 'l'ogstavssystemet efter triske 'l'el�graf var indført ved Banerne og
de hos os i Øjeblikk�t gældende B�stern' derved en mere intensiv Trafik muliggjort,
melser kun anvendes paa dobbeltsporet Bane, bibeholdt man i England og Amt,rika Tog
hvor det ene Spor er ufarbart, samtidig med• stavsystemet mange St�der og udvi. klede det
yderligere ved Indførelse af meget kompliat Telegrafen er i Uorden.
Fremtidig kan .Togstavssystemet i visse cerede· Apparater med elektrisk Afhængighed.
Tilfælde ogsaa anvendes paa enkeltsporede der skulde gøre det unødvendigt at bringe
Baner og ogsaa i Tilfælde hvor 'l'elegrafen Togstaveri tilbage. Der kunde nemlig af
Apparatet tages en 'l'ogstav paa den Græner i Orden.
Det er forsaavidt en Retfærdighedshand-' sestation, hvor man . havde Brug for den.
Jing overfor 'l'ogstavssystemet, som det netop· 'l'ogstavene paa den anden Grænsestation
i sin Tid fremkom i Udlandet for at sikre' blokeredes automatisk ved Udtagelse af en
Toggangen paa enk:eltsporede Baner. Det 'Togstav og deblokerede� ved Anbringelse af
var i Banernes Barndom, før man havde en Togstav.
Lods- og Togstavsystemet freµikom som
ele�trisk Telegraf. , Man benyttede da Lod-·.
ser ved Gennemførelse af Togene paa enkelt- nævnt paa et Tidspunkt, hvor man ikke
sp,orede Baner, der befaredes af mere end havde den elektri'ske ·Telegraf til at lede
et Togelement, og hvor 'l'ogene derfor maatte Togenes Gang. Vi tog· det frem igen til
krydse hinanden paa Stationerne. ·For hver B'enyttelse, naar Telegrafen svigtede os, og
Stræknings-Interval mellem, to Stationer med bibeholdt' det tidligere Navn, skønt Togstaven
f
Ordre.
Krydsningsspor havde man en Tjenestemand hos os afløstes' af en staaende skrfftlig
der· benævntes Lods. Intet 'l'og maatte pasNaar Telegrafen og Telefonen koml!ler i
ser.e mellem de to Stationer med Krydsnings- Uorden paa en enkeltsporet Bane, gælder
spor, uden _at Lodsen befandt sig paa Ma- som bekendt hos os den Hovedregel, at der
skinen. Naa:r Lodsen kom til sin Stræknings ikke maa føres andre .Tog over Banen end
Endestation, tog han Plads paa Lokomotivet · Plantogene og de ,forud anmeldte Særtog og
for et Tog, der skulde ind paa hans Stræk•· eventuelt Hjælpetog og H�ælpemaskiner, men
ning, men i modsat Retning og lodsede 'det Plan- og Særtogene , skal da ogsaa gennemrige Aar. Der er kun foretaget nogle min•
dre redaktionelle Ændr{nger.
Reglerne for Togoverhaling blev jo �n- •
drede samtidig med, at der indførtes. nye
Regler for Forlægning af Krydsninger.
Den Fremstilling jeg nylig gav af disse
Reglers Fremkomst, gælder derfor ogsaa
Togoverhalinger.
,
. De følgende Afsnit, som omhandler: § 39'
Afiysning. a.f 1og, § 40 Affysning af den regelmæssige Drift. § 41 Ufarbare ·Banestræk-"
ninger, § 42 Det ene Spor paa en dobb elt1
sporet B ane ufarbart, § 43 Blokanlæget i
Uorden og § 44 1elegrafen i Uorden indeholder i det store Hele kun en Kodifikation
af de nu gæl?ende Bestemmelser.
Vi kommer saa til

..
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føres, da de fastsatte Krydsninger og Over da Sneumbroen mellem Bramminge og Tjære
halinger ikke · kan eller maa forlægges. Toge-. borg i sin 'l'id blev ufarbar paa Grund af
ne skal blive holdende paa de planmæssige Stormflod. Der fandt i maanedvis en Udveks
Krydsnings- og Overhalingsstationer, indtil ling Sted af Rejsende, Post og Rejsegods ved
de krydsende' eller overhalende· Tog er ind 1Broen mellem_ 'l'og, der var udsendt fra
Bramminge og Tog, der var udsendt. fra
trufne og udløser dem. ·
. Naar Togene er noge�lunde rettidige, kan 'l'jæreborg. l!'oruden disse Tog og returnerende
det ogsaa meget godt gaa, men har man i tomme 'l'og udsen'dtes fra begge Sider til
Forbin�else med Telegraf- og Telefonafbry Broen Tog med Materialier og Ballast, saa
delsen Snevanskeligheder paa Banen, eller mange Tog . som det overhovedet var muligt
denne er mere eller mindre belemret af væl- at faa stukket ind. Der kunde kun være et
. tede 'relegrafstænger eller 'I'ræer, saa bliver 'I'og paa hver. Side af Broen. Afstanden
Togg)1ngen en saadan, at Bestemmelsen om, fra Stationerne til ·Broen va� saa stor, at
at Togene skål I blive .,holdende paa Kryds 'l'ogene ved den .ikke kunde ses fra de to
ningsstationerne, indtil de krydsende T.og Stati<;rner.
For at opnaa fornøden Sikkerhed og spare
eller Erstatningen for. dem er ankomne, prak
de. to Stationer for en meget vidtløftig Tele
tisk talt virker som en Togstandsning.
For i saadanne 'l'ilfælde at kunne komme ,grafering eller Telefonering ved Afmelding,
over det døde Punkt, foresk;·iver det nye . 'l'ilbagemelding, Anmeldelse af Tog, _Fri baneTogreglement, at man bør tage under Opvej , ordrer o. s. v. til den Post, der var oprettet
else, om ikke en Opretholdelse af Toggangen ved Broen, gav den tjenestehavende Trafik
..
· kan ske ved Indførelse .af Kørsel paa Tog inspektør •ved en Indførsel i de to Stationers
Telegrafjournal Forskrifter for Indførelse af.
stavsordre,
Initiativet til Udfærdigelse af Togstavs Kørsel paa Togstavsordre fra Stationerne •,til
ordren- skal tages af den Krydsnings- elln Broen.
De fornødne skriftlige Insfruktioner til
Overhalingsstation, hvor Tog afventer Kryds
Tog- og Lokomotivpersonalet udstedtes af
ning .eller Overhaling.
Selve Udfærdigelsen af Togstavsordren for Kredsen.
Bramm.inge saavel som Tjæreborg Station
Strækningen mellem 2 Stati,oner maa kun
foretages af de� Station, som først skulde havde en paa Pap opklæbet Togstavsordre
have afsendt Tog oyer det paagældende udstedt af Stationsforstanderen efter Togt
Banestykke. Togstavsordre til Brug for et reglementets For_.,,,skrifter og gyldig fra Stati
'l'og maa altsaa eventuelt afhentes paa den nen mod Broen. Intet {rog maatte afgaa
· anden Station.
·
··
· fra de to Stationrr mod Broen, uden at
En Overhalingssta,tion vil altid kunne Togstavsordren var i Lokomotivførerens Be
udfærdige en Togstavsordre og afsende det siddelse. Naar Togstavsordren ikke var ude,
holdende Tog med de�,. idet · den altid har hav.de den sit bestemte Søm paa Væggen i
Ret til at afsende det første 'l'og over Bane . vedkommende Stations 'l'elegrafkontor, hvor
stykket. En Krydsningsstation maa derimod den. kunde afvente Begivenhedernes Gang,
altid lade Togstavsordren afhente.
og hvor den saa markerede for Personalet,
!øvrigt gælder de ilmind�lige Regler for at Banestykket i Retning af .Broen var frit.
Udfærdigelse af Togstavsordre ogsaa i det Den var. dog mest paa Farten.
her .omhandlede Tilfælde,·
Denne Kørse.l paa Togstavsordrer bibehold,
Endelig foreskriver det nye Todreglemeht, tes i det lange Tidsrum, Ud vekslingen varede.
at 'l'rafikinspektøren under særlige 'l'rafik og virkede sikkert og til alles Tiifredshed.
Nogle Aar efter fandt der et meget ondforhofd kan anordne Kørsel paa Togstavs
ordre paa nærmere angivne Strækninger, selv artet' Dæmringss_kred Sted mellem Shnderom der ikke foreligger .Telegrafafbrydelse.
borg og Alken. Der fandt i over 14 Dage
En saadan Fremgangsmaade blev anvendt, Udveksling Sted ved Skredet mellem Tog,
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udsendt fra Skanderborg og fra Alken, sam
tidig med at der udsendtes Arbejdstog i stort
Tal mad Ballast til Udbedring af Dæmningen.
Ogsaa her indførtes der Kørsel paa Tog
stavsordre, og maaske den er anvendt ogsaa
andre Steder under lignende Forhold.
. Anvendelse af Togstavsordre under saa
danne Forhold faar først ved det nye Tog
reglements Ikrafttræden blaat Stempel.

-

hederne hævede krones med Held, saaledes,
at det allerede tilkaldte Hjælpelokomotiv ikke
bliver nødvendigt. Hvis det allerede er afsendt,
bør det jo standses, bl. a. fo,rdi det Tog, der
har tilkaldt Hjælpen, nødig skulde forsinkes
for at afvente det ikke nødvendige Hjælpe
lokomotivs Ankomst. I de Tilfælde, hvor en
saadan Situation er forekommet, har man
følt Savnet af Bestemmelser, der gjorde en
hurtig Indgriben mulig. I det nye 'l'o-gregle
§ 46.
Nedbrudte Tog.
ment er det foreskrevet, at den Station, der
Bestemmelserne er i det væsentlige som '-de har tilkaldt Hjælpemaskinen, i saadanne Til- .
nu gældende. Af nye Bestemmelser skal jeg fælde skal underrettes. - Den kan da aflyse
nævne, at det foreskrives. at et Tog, som Hjælpetoget helt eller delvis. Hvis det Tog,
det bliver nødvendigt 'Ilt føre tilbage, ikke der skulde have haft Hjælpen, kører i Ret
maa passere en Blokpost, før der' gel.!_nem ning mod Hjælpelokomotivet, maa det dog
denne er skaffet Sikkerhed for, at der ikke er ikke afsendes, før der haves Sikkerhed for,
afsendt eller ,afsendes Tog imod det. Det at Hjælpelokomotivet !er standset og under
er en selvfølgelig Foranstaltning, men den · rettet paa en· Station.
findes ikke nævnt i det nugældende Tog
Naar et Hjælpelokomotiv skal forlade den
Station, som begrænser det Banestykke,
reglement.
Det sige� dernæst udtrykkeligt i det nye hvorpaa det nedbrudte Tog befinder sig, skal
Reglement, . at i Tilfælde af, at et andet Stationen give det en skriftlig Meddelelse om,
Togs Lokomotiv benyttes til at fremførø et at Telegrafen og Telefonen er i Orden samt
nedbrudt 'l'og, · er det den Station, hvor det om, at den anden Grænsestation er under
andet Tog 'opholder sig, eller hvortil det rettet om dets Afsendelse, Der maa ikke
først ankommer, der anordrer Hjælpelokomo udfærdiges Fri baneordre til Hjælpelokomotivet
tivets Løb, og som rekvirerer Hjælpelokomo for det Banestykke, hvor Hjælpen skal ydes.
tiv hos Reservelokomotivstationen til Vider_e Disse Bestemmelser har ikke tidligere været
• af det Tog, hvis Lokomotiv er afgivet. udtrykkelig anførte, og af og til har man
førelse
Efter de nu gældende Bestemmelser kan der mærket nogen Tvivlraadighed hos Personalet
opstaa •rvivl om, hvem der_skal udføre hvad. paa dette Pun½t. At man ikke udsteder
Det kan hænde,, at et Togs Lokomotiv Fribaneordre for et Tog, selv om det er
bliver delvis utjenstdygtigt under Togets Frem· Hjælpetog, ud mod et andet 'J.log paa Bane
førelse. For ikke at gi ve •roget en alt for stykket, selv om dette Tog er nedbrudt, er jo
stor Forsinkelse, forlanger en samvittigheds en ganske naturlig Forholdsregel, idet Banen
fuld Lokomotivfører i saadanne Tilfælde ikke er fri for Tog.
Mange Tjenestemænd, der har med Sikker
Hjælpelokomotiv sendt til en følgende Station
for derfra at overtage Togets Fremførelse, hedstjenesten at gøre, har vist som jeg følt
medens den syge eller i hvert Fald upasselige sig usikre overfor Bestemmelsen i det gamle
Maskine fremfører Toget, om end med ned Togreglement om, at Reglerne for nedbrudte
sat Hastighed og Iagtagelse af andre Forsig Tog ikke kommer til Anvendelse, naar Tog
tighedsregler, til den Station, hvortil Hjælp paa Grund af Snehindringer bliver ude af
Stand til at fortsætte deres Løb. Der er jo
er forlangt.
Er Maskinens Utjenstdygtighed f. Eks. nemlig ikke væsentlig anden Forskel paa et
fremkaldt ved Vanskeligheder ved Fyret eller Tog, der standser paa Grund af Nedbrud,
hidrører fra andre forbigaaende Aarsager, og et Tog, der standser paa Grund af Sne,
kan det imidlertid ske, at Lokomotivperso end at de sidste i de færreste Tilfælde behø
nalets Bestræbelser for at faa Vanskelig- ver eller har nogen Fordel ved at tilkalde
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Hjælpelokomotiv for at bringe det videre.
Forholdene tillader i Reglen heller ikke at
føre det tilbage med et saadant Hjælpe
l�komotiv, fordi en Returnering fra fri Bane
med Maskinens Tender forrest, eller saaledes
at Personvognene skydes af Maskinen, er
altfor farlig en Sag, da de mindre svære
Køretøjer let gaar af Sporet i Snedriverne.
Det gør man altsaa ikke, men man arbejder
paa Stedet med Snekastere for ·at bringe
Toget eller i hvert Fald nogle Vogne fri og
dermed de Rejsende, hvis Toget er person
førende, og Personalet ind til næst� Station.
Der gaar inidlertid ofte lang Tid, inden
man naar saa vidt, og med de tidligere
Bestemmelser manglede der en fastRegel for,
hvilken af de to Stationer, som laa paa hver
Side af det fastkørte 'fog, der skulde tage,
Affære. Følgen var let, at enten disponerede
de begge to eller ogsaa ingen af dem, og
begge Dele var uheldigt.
I det nye Togreglement foreskrives nu, at
Togføreren for et Tog, der standses af Sne
paa den fri Bane, med ringe Udsigt til snart
at kunne komme videre, skal saa vidt muligt
underrette en af de Stationer, der begrænser
det Banestykke, hvor Tog�t befinder sig, om
Standsningen, selv om der ikke er Grund til
at forlange Hjælp fra den paagældende
Station.
Det paahviler den Station, der faar Med
delelsen, eventuelt Forlangendet om Hjælp
fra Togføreren, at iagtage de for nedbrudte
Tog givne Bestemmelser med Hensyn til
Underretning af alle vedkommende, herunder
de Stationer, hvor det fastkørte Tog skulde
have krydset eller overhalet andre Tog, samt
med Hensyn til eventuelt at tilvejebringe og
lede Hjælpen til Toget.
Bestemmelsen i Ordre G 56 om Forholds
regler under Snelæg, hvorefter en Sneplov
ikke maa udsendes mod et Tog, der er stand;
set paa fri Bane pa Grund af Sne, før
'l'oget er underrettet derom, er optaget i det
nye Togreglement. Det fastsættes dernæst,
at naar Toget har faaet denne Underretning,
maa det ikke sætte sig i Bevægelse imod
Sneploven, selv om det maatte være i Stand
dertil.

§ 4 7.
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Beskadigede .og efterladte Vogne.

Der er her indført den nye Bestemmelse,
at i Tilfælde, hvor 'l'og har maattet efterlade
Vogne paa den frie Bane og derfor kommer
ind til den følgende Station med den forreste
Del af Toget, skal Togføreren, hvis Toget
der skal krydse ·et andet Tog, foranledige,
at hans Tog standser foran Sporskiftet til
Krydsningssporet, og at der sendes Bud til
Stationsbestyreren om, at ikke hele Toget
medfølger, Stationsbestyreren foranlediget der
efter, at Toget rangeres ,indenfor Frispor
mærket til Krysningssporet.
Denne Foranstaltning er selvfølgelig en
ekstra Forsigtighedsregel, idet man jo maa
gaa ud fra, at den Togdel, der kommer ind
til Krydsningsstationen, ikke har Slutnings
signaler, og som Følge deraf 'ikke til den
bagved liggende Station, kan meldes ankom
met, ligesom det modgaaende Tog ikke kan
anmeldes til samme Station og derfor ikke
afsendes.
Det sidste Asfnit, jeg skal beskæftige mig
med, er
§ 4g. Ild i 'I. oget.
I det gamle Reglement staar:
Det er forbudt, naar Ilden opdages, at
forsøge at føre Toget videre for at naa Steder,
hvor der findes Vand.
Denne drakoniske Bestemmelse er · i det
nye Reglement ændret til:
Det er forbudt, naar Ilden opdages, uden
nærmei-e forudgaaende Undersøgelse at forsøge
at føre Tog0t videre.
Den direkte Aarsag til, at Bestemmelsen .
blev ændret, var et i ,Jylland . forekommet
Tilfælde, ved hvilket der gik Ild i nogle store
Bomuldsballer, læssede paa en aaben Vogn
midt i et Godstog, der løb tæt foran 2-3
Nateksprestog. Toget blev som foreskrevet
standset paa fri Bane, saa snart Ilden opda
gedes. Den tjensthavende Trafikinspektør
beordrede, efter at have undersøgt Forholdet,
Toget til at køre ·videre til næste Station
med den brændende Vogn, som der blev
isoleret. Brandvæsenet blev tilkaldt, og
Bomuldsballen blev dæqget over med Vand,
uden at det dog synes at gøre nogen Virk-
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ning paa den. Den brændte hele Natten.
Bomuldsballen blev saa gravet ned paa Sta
tionspladsen og helt dækket med .Tord. Da
man nogle Dage senere afdækkede den,
brændte det endnu i den.
Det var jo altsaa godt, at Toget ikke blev
holdende ude paa Linien og afventede Sluk
ningen.

/

Saa er vi naaet gennem Togreglementet
af 1920. Naar man beskæftiger sig med
vort· Togreglement, kan man ikke andet end
føle Beundring for de Mænd, der for saa
mange Au siden opbyggede omtrent af intet,
Sikkerhedsbestemmelser for vor Toggang,
Besteinmelser, der den Dag i Dag staar som
Stammen i vort Togreglement.
Jeg vil udtale det Ønske, at det nye Tog
reglement maa kunne opfylde sin Bestem
melse at sikre Toggangen paa de danske
Statsbane.r uden af træde hindrende i Vejen,
for Opfyldelsen af de Krav, der i vor Tid
ma:a stilles til moderne Jem banedrift.
I "Vor Stand" for den 5. August f. A.
var der en Indsender, der ironiserede over
for vidt drevne -Krav· til Sikkerhed paa Ba
nerne. Han skrev: ,, Det sikreste er. sel V·
følgelig som ved Jernbanerees Begyndelse
at lade en Rytter ride forud med et Flag
for at advare mødende Tog, Fodgængere og
andre. Men den gaar ikke mere.
General-direktøren udtrykte under Drøftel
serne af de nye Regler om Forlægning af
Krydsninger det samme paa en mindre dratisk
Maade, og jeg haaber, at vi alle kan slutte
. sig til hans Udtalelser, der lød saaledes:
"Det I drejer · sig ikke om at· skaffe saa
megen. Sikkerhed som muligt, mHn om at
skaffe tilstrækkelig Sikkerhed".

stødlignende Karakter, vil saaledes forplante
sig over en betydelig Del af hele Konstruk
tionen, og hvis Slaget er tilstrækkøligt vold
somt, vil det straks fremkalde Brud paa det
svageste Punkt af det paavirkede System;
men selv om der ikke øjeblikkelig{ fremkom
mer et Brud, vil den voldsomme Paavirk
ning kunne bevirke, at enkelte Dele faar en
større eller mindre skjult Beskadigelse, som
lidt efter lidt ved Gentagelser kan udvikle
sig videre, indtil der en skønne Dag, af en
eller anden mindre Aarsag, opstaar et Brud,
som ifølge ein Oprindelse vil vise sig at
være delvis gammel Skade.
Naar Bruddet forekommer i selve Cylin
deren, i Dæ,kslerne eller i Stemplet, vil inan
altid være tilbøjelig til at tænke, at Bruddet
muligt skyldes Vand i Cylinderen,' men der
er ingen Tvivl om, at ogsaa en stor Del af de i
Driften optrædende Brud paa Gangtøjet og
i Lokomotivets Ramme, til hvilke Aarsagen
ikke direkte kan paavises, i Virkeligheden
har deres føt ste Oprindelse i en tidligere
Tilstedeværelse af Vand i Cylinderen, ikke
mindst naar det drejer sig, om delvist gam
melt Brud.
Virkningen af Vandslag i Cylinderen ·vil
være noget forskellig, eftersom Slaget op-·
træder i Cylinderens Forende eller i dens
Bagende.
For Krydshovedets Vedkommende vil Virk
ningen af et Vandslag ofte vise sig ved
Stempelstangens Forbindelse med Kryds-·
f1ovedet, og saaledes, at Tendensen, naar
Vandet optræder i Cylinderens· Forende, vil
gaa i Retning af at trykke Stempelsta-ngen
i Bund i Krydshovedet, idet Navets Konus
eventuelt udvides" og Kilen deformeres 110m
[_tntydet i Fig. 13, medens Vand i Cylinderens

NOGLE BETRAG'l':NINGER
VEDRØRENDE
EFTERSYN AF LOKOM0'l'l VET.
.Af R Suaning.

•

C

(Fortsat).

Virk�ingen af et. Vandslag, der er saa
meget farligere, som det altid optræder med

..

Fig. 13.
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bageste Ende vil ".irke til at trække Stempel
stangen ud af Krydshovedet og deformere
Kilen som vist i Fig. 14.

Fig 14.

Resultatet vil i begge Tilfælde blive, at
Stempelstangen bliver løs i Krydshovednavet,
hvis Kræfterne da ikke er saa· voldsomme,
·
at der sker et Brud,
I det store og hele vil et Vimdslag i Cy
linderens Forende medføre en Sammentryk
ning af Systemet af de bevægende Dele,
Krydshoved, Drivstang etc., samt en Stræk
ning af Lokomotivets Rammeplade, medens
et Vandslag i Bagenden af Cylinderen vil
medføre en Strækning af Gangtøjs-Systemet,
der .ligesom stræbes efter at splitte Delene
fra hinand�n, i Forbindelse med en Sam
mentrykning af den paagældende Ramme
plade.
. De tidligere omtalte Brud i de med løst
Bagstykke forsynede Drivstangshoveder ved'
de skarpe Hjørner, hvor Bagstykket er pas
set ind mellem Stangens Grene (ved z paa
Fig- 9), hidrører utvivlsomt i adskillige Til
fælde fra Vandslag i Cylindrene.
De bedste Midler mod J\1edrivning af
Vand til Cylindrene er ubestrideligt de forebyggende.
For det første bør man sørge for ikke at
køre med for høj Vandstand, navnlig ikke
naar Kedelvandet, f. Eks. kort før Maskinen
skal lil Udvaskning, viser sig særlig uroligt,
og i hvert Tilfælde bør man aldrig holde
Vandstanden saa høj, at man ikke k�n
skimte Vandoverfladen i Glasset, naar Re
gulatoren er aaben.
Endvidere bør man altid aabne Regula
toren langsomt og farst lidt efter lidt bringe
Regulatorsvinget frem til den Stilling, man
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ønsker at benytte, ikke blot under Igang
sætningen, men navnlig naar man efter
Kørsel med lukket Regulator paany sætter
Damp til Cylindrene, idet Stemplernes Ha
stighed i sid.stnævnte Tilfælde er større end
under Igangsætningen, og Cylinderen derfor
trækker Dampen hurtigere til sig,. hvilk.et
igen vil sige, at Muligheden for Medrivning
af en størn Mængde Vand til Cylindrene i
højere Grad til Stede end under Igang
sætningen. Naar Regulatoren aabnes lang
somt, bliver der Tid til, at den bortstrøm
roende Damp kan erstattes ved en jævn
Dampudvikling uden voldsom Kogning, og
Tilbøjeligheden -til Medrivning af Vand bliver
da betydeligt mindre.
Na.ar Hjulene spiller paa Skinnerne, og
Omdrejningstallet saaledes ret pludseligt
vokser stærkt, vil Cylindrene trække Dampen
fra Kedten tilsvarende hurti�ere, og ligesom
naar Regulatoren aabnes for hurtigt, vil
dette have en stærk Opbrusni_ng af Kedel
vandet til Følge, hvorved en større Mængde
Vand vil kunne medrives af Dampen.
Naar Hjulene begynder at spille, bør man
derfor straks lukke for Regulatoren og aldrig
lade denne staa til i. Haab om, at Fænome
net kun er rent øjeblikkeligt, idet ganske
faa Hjulomdrejninger i ugunst:ge Tilfælde
kan være tilstrækkelige til, at Vandet kom
mer til at gøre Skade.
Det kan her bP-mærkes, at Lukningen af
1 Regulatoren virker langsommere ved· Over
hedermaskiner end ved Maskiner ucien Over
heder, fordi den Dampmængde, som i Af
spærringsøjeblikket er paa Vej til Cylindrene,
og som ikke kan holdes tilbage, ved de først
nævnte Maskiner er forøget med Overhederens
Rumfang, som i det givne Øjeblik er opfyldt
af Kraftdamp.
I det hele taget er Faren for Vandslag i
Cylindrene ved Hjulenes Spillen paa Skin
nerne større . ved Overhedermaskinerne end
ved Lokomotiver uden Overheder, ikke mindst
fordi den ved Statl!lbanerne anvendte Over
heder danner en Vandsæk, hvor der under
visse Omstændighede. r, f. Eks. naar Over- "
hederen i nogen Tid har været ude af Brug
og derfor er bleven noget afh!et, ved for-

•
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. nyet Damptilførsel kan ophobe sig en Del
Fortætningsvand, som imidlertid under nor
mal Gang efterhaanden og ganske langsomt
vil blive ført med af Dampstrømmen mod
Cylindrene, idet den største Del vil for- dampes paa Vejen. Hvis Hjulene derimod
kommer til at spille, saaledes at Dampstrøm
men gennem . Overhederen pludselig tager
Fart, vil det saaledes ophobede Fortætnings
vand, sammen med det Vand, som Dampen
uncler disse Forhold medfører fra. Kedlen i
større Mængde end normalt, kanne sættes i
,,·
hurtig Bevægelse og p�a engang medrives
til Cylindrene uden at· naa, at bli-ve fordam
pet under Passagen af Overhederen.
Hertil kommer endelig den Omstændighed,
at Overhedermaskinerne for en stor Del er
forsynede med Stempelglidere, der som tid
ligere omtalt i ringere Grad end de plane
Glidere byder Vandet en Udvej til at slippe
bort fra Cylindrene;
,Saa snart det bemærkes, at Dampen be
gynder at rive Vand med til Cylindrene, bør
man aabre for Udblæsningsvent�lerne fo� i
_
saa stor Udstræknmg som muligt at give
Vandet Adgang til at un.dvige.
Det vil af foranstaaende Udvikling frem
gaa, at det er, af største Vigtighed til enhver
Tid at være sikker paatCylinderudblæsnings
. ventilernes og eventuelle Sikkerhedsventilers
gode og driftssikre
Til.stand.
.
/
Ved Eftersynet af de med !Iaandtræk bevægede U dblæsningsventiler bør man sikre
sig, dels at Trækket er i Orden, saaledes at
Ventilen virkelig løftes, naar Trækket· be
væges, dels at Ventilen atter lukker sig,
naar. Trækket føres tilbage i Kørestillingen,
idet Snavs og forbrændt Olie kan samle
sig omkring Ventilen og gøre dennes Be
vægelse saa trang, at Fjedren ikke kan
lukke Ventilen. At Ventilen ikke vil lukke
sig, kan ogsaa skyldes, at Fjedren er knækket.
De med Damp eller Vand bevægede Udblæs
ningsventiler maa prøves, naar der er,Damp
i Cylindrene, og bør derfor v,ære Genstand
for Opmærksomhed under Kørselen.

I

De foran anførte Betragtninger knytter sig
i alt væsentligt til -det, som man i Alminde
lighed forstaar ved Eftersynet, nemlig · det i
,: Beatemm!:Jlser for Lokomotivpersonalet" fo- ·
reskrevne, kort sagt det mere haandgribelige
Eftersyn. Ved en samlet Behandling af
Eftersynstjenesten kan man imidlertid ikke
undlade at omtale, hvad der passende kunde
benævnes "Eftersynet i . udvidet Forstand".
Hertil maa f. ,Eks. beregnes Lokomotiv
førernes Undersøgelse af de arbejdende Dele
under Standsningen paa , enkelte Mellem
stationer, hvor Hjul- og Stanglagere samt
Linealer m. m. føles over, og hvor Lokomo�
tivføreren i det hele taget i saa stort Omfang,
som Tiden tillader det, lader Øjet dvæle ved
Maskinens forskellige Enkeltheder.
Den tilfældige Stilling, hvori Gangtøjet
ved Maskinens Standsning er faldet til Hvile,
har som bekendt en betydelig Indflydelse
paa Overskueligheden af de enkelte Dele, og
Betydningen af de gentagne delvise Eftersyn
under Standsningerne ligger da bl. a. deri,
at man kommer til at betragte Gangtøjet i
forskellige' Stillinger, saaledes at Dele, som
ved det ene Eftersyn vanskeligt kan overses,
muligvis ved næste Standsning kommer til
at staa i en for IMtersynet særlig gunstig
Stilling. . Der er da faktisk -ogsaa mange
Lokomotivførere, som tillægger disse hyppige
partielle Eftersyn en meget væsentlig Betyd
ning ud fra den Betragtning, at den stadige
Tilbagevenden af Opmærksomheden til de
forskellige Enkeltheder dels i Længden vil
træne Blikket til straks at opdage Uregel
mæssigl\eder i, det t_ilvante Udseende af disse,
dels frertibydes en vis Sandsynlighed for, at
hvad der. den. ene Gang overses, vil blive
bemærket den næste.
I denne Forbindelse kunde, der være An
ledning til at fremhæve Betydningen af en
stadig Kontrol med Maskinens Olieforbrug,
Ved jævnligt' under Standsningerne at ef
ter.se Oliekopperne. navnlig paa de bevægende
Dele, at eftermaale Oliestanden, f. Eks. med
en Maalepind, fremstillet af ca. 2 mm. Jern
traad og med indfilede Mær�er svarende til
den højeste Oljestand i de· forskellige Olie
kopper. vil man dels stadig holde sig a jour
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med, hvor meget Olie <le enkelte Smøresleder
trækker, dels i hvert enkelt 'l'ilfælde kunne
skønne over, hvorvidt en Efterfyldning af den
paagældende Oliekop vil være nødvendig, I al,
Almindelighed kan det vel siges, at der næppe
nogensteds i Danmark køres over saa lange
Strækninger, at Smørekopperne, naar alt gaar
som det skal, og Lagerne trækker Olien nor
malt, behøver at efterfyrdes paa Mellemsta•
tionerne.
Da en Efterfyldning af Oliekopperne saa
godt som altid medfører noget Oliespild, er det
indlysende, at en Fremgangsmaade som den
foran beskrevne, hvor Oliekopperne kun efter
fyldes paa Rejsen, naar det ved en Under
søgelse viser sig virkelig nødvendigt, frem
byder en Mulighed for Besparelse, fremfor
den af mange Førere anvendte Praksis, hvor
efter Oliekopperne altid_ efterfyldes paa visse
Stationer, uanset om de paagældende Lagere
har trukket meget eller lidt af Oliekoppernes
.Indhold.
Da Forholdene, navnlig ved de med Smøre
pinde udstyrede Olikopper, ofte kan ændre
sig ganske betydeligt paa Grund af forholds
vis smaa Forskelligheder i den udleverede
Olie, ikke mindst ved Overgangen til en
anden Oliesort eller ved Forandringer i den
ydre 'l'emperatur, idet de forskelli,ge Lagere
trækker Olien hurtigere, jo mere letflydende
denne er, maa Kontrollen føres til Stadighed,
for at' man til enhver Tid kan sikre sig mod
Overråskelser.
Fortsættes.
\

VIGERSLEV KATASTROFEN.
Gennem Beretningen og fra Delegeret
mødet ved Medlemmerne, at Organisationen
har gjort et Stykke Arbejde for at skaffe
den ved Vigerslev Ulykken forulykkede L�
komotivfyrbøders Moder, for hvem han var
Forsørger, en Understøttelse.
Ved Henvendelser og Skrivelser til Er
statningskommissionen er det lykkedes at
skaffe Enkefru Nielsen en aarlig Understøt
telse af 1000 Kr. Understøttelsen har faaet
tilbagevirkende Kraft til 1. ·November 1919.
Organisationen har fra Enkefru Nielsen
modtaget følgende Takskrivelse:
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"Tak for alt, hvad Dansk Lokomotivmands
Forening har gjort for mig li Anledning af
min kære Søns Død. Jeg er meget tilfreds
med Udfaldet af Sagen, da det vil blive mig
en stor Hjælp.
Med venlig Hilsen og Tak
�fra Deres
Jensine Nielsen,"

,

�
25 AARS JUBILÆUM.

V. E. Hoffmann, Kørsør.
Lokomotivfører V. E. Hoffmann fejrede den
1. September sit 25 Aars Jubilæum som Loko·
motivmand. Jubilaren blev den 18, Juni 1895
ansat som Maskinarbejder i, Værkstedet i Kb.
og forfremmndes her til Lokomotivfyrbøder den
1. September· 1895 og den 1. Oktober I 905 til
Lokomotivfører i Korsør,· hvor 'han allerede i
nogle Aar havde forrettet Tjeneste som Rangerfører.
.Jubilaren, der saaledes har virket en lille
Menneskealder ved Banerne, er velkendt og vel
agtet, en Tid var han, Afdelingsfotmand. H. er
kendt for sit tørre og somme Tider bidende Vid,
der rinder af en uudtømmelig Kilde.
Vi ønsker ham hjertelig til Lykke paa J ubi
læumsdagen i Haab om, at v1 endnu længe maa
se ham i vor Midte.
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TIL AFDELINGSKASSERERNE.
Beløbet til Velfærdsforanstaltninger bedes
indsendt senest samtidig med Ktntingentet
for Juli Kvartal.
Det er 10 Øre pr. Medlem beregnet efter
Medlemsantallet Afdelingen pr. 1. Juli.

opveje Rangergodtgørelsen, men - en af Delene
maa jeg vel kunne faa.
Men, Hr. Redaktør, jeg tror De vil kunne
glæde mange, saafremt De kunde give os Svar.
paa disse Ting, for vi er mange, der ikke for•
staar, hvorledes et Depot baade kan være Hjem·
stedsdepot og ikke Hjemstedsdepot.

L,

Kredskasserernø.

'

FRA DET DAGLIGE LIV.
Hr. Redaktør 1
. De bedes venligst optage følgende i D. L. T.,
og hvis det er Dem muligt da at give mig et
8var paa mine Spørgsmaal.
I Ordre H 227 staar der en Fortolkning til
§ 1297 i H 226, og angaaende Rangergodt·
gøreisen staar der, at der kun ydes Godtgørelse
for Rangering med egentlige Rangermaskirier paa
Hjemstedet o. s. v.
Nu er vi en Del i Fa., der har en Del Ud
stationering, og vi faar intet for at rangere paa
den Station, hvortil vi er udstationer_llde, men
derimod faar vi de Fridage, • der falder i Turene,
og disse re'gner mit egentlig« Hjeinstedsdepot for
Fridl\ge;. derfor mener jeg, at skal jeg betragte
dem som Fridage, saa maa jeg ogsaa have Ran
gergod.tgørelse, thi i mine Tjenestetidsregler staar
der: ,, Fridage maa kun aiiordnes paa Hjemsteds
depotet o. s. v."
En Meddelelse fra Distrikt�t siger mig, at jeg
iklie kan faa Rangergodtgørelse, naar jeg er ud-,
stationeret. Vel! Saa anerkender jeg dette,
men saa maa· jeg have Betaling for de Fridage,
jeg har haft paa fremmed Depot, for det Depot,
hvortil jeg er udstationeret, kan da ikke være
mit Hjemstedsdepot, n'aar jeg har Fridag, naar
det ikke er det, naar jeg udfører Rangertjeneste.
Jeg kan 9gsaa oplyse Dem om, at de Fridage,
jeg har haft paa fremmed Depot, ikke er saa
lange, at de opfylder Betingelserne for en Fri
dag, naar jeg skal rejse hjem, thi den Tid, der
gaar med til at rejse frem og ti.lbage, kan jeg
selvfølgelig ikke regne til Frihed:
Nu spørger jeg Dem, Hr. Eedaktør, hvorledes
skal jeg forholde mig for at faa denne Godt
gørelse\ jeg ha� siden 1. Oktober haft 12 Dage,
som er anvist som Fridage, men paa fremmed
Depot, og det er altsaa ikke Fridage; da jeg
skai have 17 Kr. 50 Øre pr. Dag, bliver det
210 Kr.
Jeg har ialt rangeret 530 Timer paa frem
med Depot, og efter en Betaling af 2/3 af de
nuværende Timepenge skulde jeg have 141 Kr.
32 Øre, saa jeg har jo intet imod at faa Be
taling for mi11tede Fridage, for det kan jo nok

Vi skal først bemærke1 at Organieationen har
beskruftiget sig med Spørgsmaalet:. l.langergodt
gørelse undei• Udstationering, men ikke hidtil
haft noget godt Resultat herpaa. - Men Sagen
er stadig Genstand for Organisationens varmeste
Interesse.
Den ærede Indsender kan ikke faa Godtgørelse
for mistede Fridage og san;itidlg Godtgørelse for
Udstationering.
Hr·. L. mener, naar han ingen Rangergodt
gørelse kan faa, , fordi det ikke er Hjemstedet,
saa maa han kunne faa Erstatniug for Tab af
Fridage haft uden for Hjomstedet:
Hertil skal vi sige, at denne Konklusion ser
meget bestikkende ud, men L. faar Udstatione·
ringsgodtgørelsen, fordi des er et midlertidig
Hjemsted, og det er derfor ikke givet, at man,
i Spørgsmaalet: Fridag vil betragte det som
uden for Hjemstedet.
Red.

'

E,JERTELIG TAK.
For de prægtige Gaver oi for al den Venlig
hed, der vistes mig paa min Jubilæumsdag,
beder jeg Giverne modtage min hjerteligste T11k.
Ærbødigst
1

H. Clausen,·

· Lokomotivmester.
HJERTELIG TAK.

De Herrer Lokomotivførere og Lokomoti vfyr·
bødere i 1. Distrikt bedes herigennem modtage
min hjerteligste Tak for den mod mig i Anled
ning af mit 25 Aars Jubilæum udviste Opmærk
somhed og specielt for, det dejlige Gulduhr og
Kæde, som det har været mig en stor Glæde
at modtage som Udtryk for Deres Hengivenhed
fo1; mig, og som vil være mig en kæri Erindring
om de lykkelige Tider, hvori jeg har faaet Lov
til at virke sammen med Dem, og som jeg
haaber maa fortsættes i mange .\ar, �aaledes at
vi fremdeles ved gensidig Tillid og Forstaaelse
maa blive i Stand til at kunne opfylde vort
fælles lVIaal om at tj'lne vor Etat til. Gavn og
Ære og selv føle os glad og tilfreds ved Udførelsen af vor Gerning.

..

H-underup,
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RETTELSE TIL ADRESSEFORTEGNELSEN.
Lokomotivførerafdelingens Kasserer i Vam
drups Adresse rettes til: Markvej, Bastrup pr.
Vamdrup,
SYGEKASSEN.
J ernbanelæge Gunni Busck's Praksis som Jern
. banelæge i 1 B Sygedistrikt besørges under hans
Bortrejse indtil Midten af September Maaned
d. A. af Læge 0. Neumann, Islands Brygge 15,
træffes 1-2 samt Fredag 6-7.
MEDDELELSER FRA AFDELINGERNE.
Tønaer Lokomotivfyrbøderafdeling har oprettet
en Kransekasse. Henvendelser til denne og Med
delelser om Dødsfald bedes sendt til Lokomotiv
fyrbøder J. A. Nielsen, Struksalle, Tønder.

Lokomotivfyrbødere forflyttede under 4. August
1920 efter Ansøgning ifølge Opslag:
J. C. Madsen, Fredericia-Holbæk,
V, M. Klejs. Fredericia-Kolding,
L, ,J. Berg, Fredericia-Horsens,
F. A. Frederiksen, Fredericia-Horsens,
C. H. Gjørtsvang, Østerbro-Lunderskov,
.T. A. Jensen, Roskilde-Lunderskov,
S. A. Andersen, Skjern (Rangerfører)-Varde,
T, M. Henriingsen, Østerbro-Vejle H.,
l'II. L. Hansen, Korsør-Vejle H. og
C. V. Jensen, Struer-Silkeborg,
alle med Tjeneste som Rangerførere.

Nærværende -Nummer er afieveret paa Avisposten
den 1. September·

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO
AKVAVITTER

. .........................................
Ryg Bicycle Cigaretter fineste Virginia 10 Stk 60 Øre .......
faas hos

Cbr. W. Nielsen, Istedgade 122, en gros en ·detail.

I. VBstsrbros Skotøjshus .i

i
f

i
J f:

15, Absalonsgade 15,

FQD

: bør være Deres
r11 Ø
Leverandør 1
'
:
Forretningen grundlagt 1879.
♦

Stort Udvalg i

·♦

Smede- og Maskinværktøj. ..............................................
Udsalg af: Tekno Værkets anerkendte Fabrikat,

L. ULRICH, SLAGELSE

:

Etablissement et
Vst: 43
Telef.
Vesterfælledvej 80-82. København.
Ny Ravnsborg Citbaralten

,,Ny Ravnsborg"

i ! ,,Til Søs og til Hest" ! !

hver Aften Kl. 7¼. Billet Tlf. Vst. 4558.
Ærb.. I. C. Christoffersen.

TELEFON

FREDERIKSBER
[IMRONE

H. 0. Hansen,

CENTR.5853.

BOGTRYKKERI

62, Vesterbrogade 62.

�

Trikotage� og Garnforretning.

I ,

Stort Udvalg.
Underbeklædning - Strømper - Sokker

Annonee-Expedition:
V,odroffvej Nr. 3B, Kjøbenhavn V., Tlf. Vester'8113
eller
K. Johansen, Sommersted.gade' 22 3, Kjøbenhau B.
Telefon : Vester 40 Il.

Udgaar 2 Gange maanedlig.
Re1laktion: Vesterbrngade 98 a �, Kjøbenhavn B.
'rJf. Vester 2895 v. eller Vester 8113.
Abonnementspris: 5 Kr. aarlig.
Tegus paa alle Postkontorer i Skaadinavien.

Frederiksber!? Bo!?trvkkeri. Falkon.e.ralle

-

HAFNIA

0

Rvø

,

"--' l!obak

ca. 100 Millioner Kroner.

Samlet Forsikringsbestand pr. 1. ,Jan. 1920

ca. 415 Milloner Kroner.

Største Udvalg i Lædervarer
Direkte Indkøb

.

I�

Samlede Garantimidler pr. 1. Januar 1920

Stor t Udvalg i Konfirmations-Gav.er

n

l

ø

!�! � !�!!�!�} !- !���!•�\:ih��!� !���k!!

• I

I

Nodemapper - Alt i Rejse- og Skoleartikler.
Billige Priser. Ingen Konkurrence.

.

JOHLE_R & INGDAM, statsautoriseret Installatør,

·

Istedgade 138.

Telefon Vester 3199.

-

Stort Udvalg i Lysekroner, Staalamper og Strygejern.
Alt Plektrisk Arbejde ndføres.
- Tilbud gratis.

I

rogade 173,
Nørrebros Vinimport Nørreb
Telef'on Taga 1300.

ROBERT BERTHELSEN
Stort lager af lste Klasses Vine og Spirituosa.

-

Billigste Priser.

Kl. Bageri og Kmi.ditori
Vilh • Ny\. gaards 1Istedgade
64 - Tlf.13286.
Engelske bløde Hatte

Alfred Lilliestrand

VINHANDEL

lt,50 - 26,50.

73, Saxogade 73 (ved Istedgade). Telefon Vester 5222 y.

Glis�.ttouse

m Personbanegaardens Marketenderi. rn

-

Nørreport.

mod

LEO
33

HOSTE OG HÆSHED
Faas overalt .

.

0. Gregersens

Blomster-Forretning

25, Blaagaardsgade 25.
Telefon Nora 1979.
Leverandør til Jernbanen i 25 .A.ar.

Ø::5���� ������2.52.5������8���

ID .
llJ

F. L. Villof l.

anbefaler sig til det ærede Lokomotiv,personale.

.

�

(X

��222�2�22 22222�22�2222Ø

A. M u n c k Damekonfektion ca. 30 pCt.
billigere end andre Steder.
Istedgade 87.
Valby Langgade 56. Funktionærer ekstra 5 pCt.

Herrer nes Ma
· gasin

BRILLIANTRINGE

GULDURE Sl(YKKER

BILLIGS'J' I BYEN

1, [Skoubogade 1,

::

Kø BEN HAVN. ::

---------Gør Deres Indkøb
hos vore An�oncører.

Istedgade 64. Telf. Vester 220 x.
Største Udvalg i Hatte, Huer og
1'Ia11 chets kj orter.
5 pCt. til Jem banefunktionærer.
Største Udvalg paa Vesterbro i alle
Slags Straahatte.

A. Zingenberg's

Restaurant - - Stationsvej 3.
Stor Have.
Madkurve kan inedbringes.

Elektrisk Lys ·_og �raft billigS t. P. p a�-�st�1!1� EN,
Telefo'.11-Ringeleoning - ElektrJ.Ske Artikler - Tlf. Øbro 5263.
N. FRIHAVNSGADE 1 f.

Senge-Udstyrs
Lageret,
Nørrebrogade 158
Hj. af Thorsgade,

Uldtæpper,
Vattæpper,
Dyneva ar,
.
Dyne b etræk,
Lagener kun 7 Kr. 50 Øre
--, ·. samt Gardiner -
( mindst 100 Møns'tre)
Voksdugsog Linoleumstæpper samt Løbere
i stort Ud.valg.
, ,_
Leverandør til Vare- og
Landbrugslotteriet.

Statsfianepersonalets

PRØV

Brandtorsikrinus-Forenino.

Zephyr
& Gummi
Kraverøj

Praktisk og bil
ligt, ingen
Vaskeregning
mere, kan af
va�kes afenbver
i koldt Vand.
Føres i alle Facons.
K_ :S:INTZ,
,,Flippen". IstedQ'ade 128. Kiøbb. B.

F. 0. Carlssons Eftfl.
Carl Jonsen.

Urmager.
, Amagertorv '11,
København K.

Ekspeditionskontor:

Vesterbrogade Nr. 26,
Telefon Nr. 6626.

Fortlningen er oprettet 1891, har ca. 8900
Medlemmer, ejer ca. 55,000 Kr. og har i
Understøttelse uddelt ca" 61,000 Kr.

Lav Præmie.

Kula11t Erstatning'.-

Indmeldelser 011 Oplysninger

pr. Brev eller gennem Tillidsmændene,
der for Aarhus er:
Hr. Togbetjent S. Hammer, Hr. Værkmst.
Ludvigsen, Hr.• Magasinformand M.
Nielsen, Hr. LokomotivførPr J. J. Nia11en, Hr.Afsist.Thiede, Hr. Overbanemst,
Wehrs og Hr. Fuldmægtig B. Bertelsen.
Regnskabskontrollen, giver Oplysning
oi:n alle Foreningen vedrørende Forhold.

"'..,

,,,..
-=•.::
:; ...

.:! �

Grundlagt 1877.
Telefon Byen 7754.

Cbr. Knudsen
L_æderhandel.

E n g h a V e V ej I
TPlet. V. 1123 x.

S. JOHANNESSON .

Største Udvalg.
Telf. 3349.

13, HØJBROPLADS 13.
Største Udvalg.
Statskontrolleret Virksomhed.
Rester udsælges billigt Fredag og Lørdag. Telf. 3684.

i::a. =
C,

Lædilrnfil-Flirfetnin�en
Sdr. Boulevard 44-46

anbef ales.
Rejsekufferter, Citytasker, Portemonnæer
Skoletasker, Tegnebøger m. m.
to t

Tele�o:

a
; �:; ;f�
4v.
e

Th. Langs
Bageri,·

Husk! Fabriks-Udsalget Husk! Ny Carlsbcruvei 11, Tlf. Vester 1896 y,
---. Stort Udvalg
anbefales.
Kun
lste
Klasses
Varer anvendes.
,,Den elektriske Skomager Saxogade 77.

LEVERANDØRER TIL STATSBANERNE
-r-r

-=---��---i-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii";"";';-----::--:-,:

Vilhelm . Hansen & Go. Als
Olier,

C-M·HE:SS
FABRIKKER

VtlLf

Kemikalier

Stabe
Gods

Hejrevej 43.

Kron,e-

A/s

S�eruel�ærred.
Flrntpap1r

LOUIS LILLlEQUIST

Farver

GARVERI & LÆDERUDSALG

en gros.

KØBENHAVN L. 'l'ELF. TAGA 444.

København L.

Telefon: Københ�vn 6188, Aarhus 1763.
Aalborg 2846, Rønne 524.

NØRRFBROGADE 187.

Gør Deres Indkøb
hos vore Annoncører.

Skinnespiger, Laskebolte, Maskinbolte og Møttrikker m. m.

Brødrene Henze, Bragesµ;ade 8, Kbhvn. L.

Tiilefon Central 3002 & 3045

