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FERiEHJEMMEl 

'ommcrcn er inde, og d 'l' tænkes pa,t 
Ferien og hvor denue kal tilbring ·. 

Med d t god' Vejr kommer op i alk 
Monne ·ker L ·sten Lil at re.is ud og til 
·aa, vidt l�vnernc t·t kk at tilbringe cll

kort r dier længere Tid i aa behage
lig og mukke Omgive! 'er om mulig for
efter endt Fcri at kmrn tngc rat pna Ar
bejd t med fri k, Kræft 1· .• Ja, Fcri ,tid 11
er 011 herlig Tid.

aar 11u de dan kc Lokornoti•,•mænd 
i , ommer bcsl æftiger sig med Tanl en 
0111 F<>ricopholdet, tror vl, at rna1wc af 
Kammeraterne oo-saa, sender \'OrL cg0t 
Feriehjem en Tanke oo- lrc11kor, lrn,vd 
d n ag været lo t nu, ha de du været 
et ted mere, man kund ha\'o m dr gncl 
eller taget med ind umlor Ov n jcl
scrne. 

Saa ha�tigt gik det 11u ikk ', Lokomo
tivmændc11c har tilsyneladende lært H [ 
Baneafd lingen, der ynder at �æuo Tog•
li Ha Lighed ned til Minimum. blot der 
r;,kal ættes et kinn som i, og paa samme• 

i bar L komotivmænclcn ig ad, dt > 

lukkede for Regulatoren og au Brem
sen paa, thi nu ha Lede det ikke mcr . 

, i talte med en gammel Lokomotiv-
mand forl den Dag, om havd kænket 

,·it i Kc1mpfo11d ·n 111dc tn,aendc Rclob lll ✓ 

R krcation�hjcrnrn t, et muld Tra'k. og 
i n,mtalen Lob sagde han, ja LokonHJ
th711.:-rndenc cl rinde, om er i 'T'junestcn. 
le n·d Raarnrrncl ild ', hvad tle har nt 
takke Organi ationen for; drn har bra at 
dem sua mange Oodcr, som vi andr ', dl'I' 

nu r udenfor 11ogct bedre faa Oje pan, 
og han forte 'ralen hen paa R kreatio11;:;
hjf'mm t og a gde, at han Jkk bep;rel1 
clCll Modst:rntl, der var mod den11 • 
srnukk Tank . Og han ·a,gdc viden', 
hvis mine garn le Kammerater vilde I ukkv 
U.i11cne op og c paa denne ag u11dcr
den rette :-'n vinkel, da vild ikke C'll
holde sig tilbage, men allcsarnm n vild1J
de t'gnc sio- for et Laan til Gennem
forel n af Planen '>De elan kc Lokorno
u,,rnrnnds Fcri hjem«. Naturligvi var vi
ganske enig i, h ad vor flw. Kmnmcnit
sngdc, heller ikke vi forstaar den villic,
dGr har rejst si0 mod cleune gn,nsl c neu
tralr 'aa, hvorom alle bmcl' kunde
amlcs.

Det Resultat, man indtil Dato lwr 
1111acl, er naturligYi m g t smukt, m n 
det kan ikke nægte , at man havde rcg-
11et med ton Tal, ikk med tørre Offer
, illigh d, thi det koster .io intet - l un 
Renterne af d n urn, man udlaaner til 
Hjc·mrnet. cd en arntnle, \'i havde fm·-
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160 DA N8K LOKOMOi'(V 'l'TOFiNOE 

leden med e11 Lokomotivmand om at tegne 
sig for en Andel, viste han til en Begyn
delse ogsaa Modstand mod at tegne sig, 
men efter at vi havde talt sammen en kort 
Tid, og han forstod, at det virkelig var 
Meningen, at Pengene skulde tilbagebe
tales, var han naaet til en anden Over
beYisning. 
· Og det vil vi gerne sige til vore Med

lemmer, det er Meningen, at alle Laa11 
skal tilbagebetales, og der er ingen Fare 
for, at dette ikke sker, men at Renterne 
af Andelene tilfalde Feriehjemmet. Der 
er ingen Tale om solidarisk Ansvar, eller 
at man ved Tegning af Beløb i det hele 
taget hæfter for noget, ligesom det ogsaa 
er ganske udelukket, at der kan blive 
Tale om Tab. Man indbetaler sit tegnede 
Beløb, og naar den Tid kommer, at 
Pengene skal tilbagebetales, skor dette 
paa samme Maade som med de Penge, 
der indestaa paa ens Konto i Kampfon
den. 

Opgiv derfor din passive Holdning, 
vær ogsaa med til Gennemførelsen af 
denne Plan og henvend dig derfor sna
rest til Rekreationshjemmets stedlige 
Tillidsmand og forlang at blive tegnet for 
et passende Beløb. 

I Lokomotivmandens daglige Gerning 
hedder det stadig fremad, det ligger dem 
i Blodet at hige mod- Maalet, der ligger 
der forude, hvorfor skulde vi da, naar 
Maalet er saa smukt, som Rejsningen af 
Lokomotivmændenes eget Hjem ubestri
deligt er, hvorfor skulde det saa hedde 
holdt, hvorfor være betænkelig, hvorfor 
tøve, thi naas dette Maal er der noget at 
vinde og absolut intet at tabe. 

Du kan vinde Sundhed og Glæde paa 
Hjemmet, du kan nyde Livet i en herlig 
Natur, leve i behagelig Selskab eller om 
du vil gaa dine 'l'ure alene eller drive 
uden at. et eneste Menneske agter at paa
tvinge sig dit Selskab. Og sidst, men ikke 
mindst, gør det sig gældende, at alt dette 
kan du faa billigere end noget andet Sted. 

Husk at Gennemførelsen af denne 
Plau stadig staar paa Dagsorderien, · og 

forinden vi har Hjemmet, bliver der 
ingen· Ro om dette Spørgsmaal. Vi kom
mer stadig igen, minder om dette, og først 
naar Kapitalen er sikret, bliver Sagen ta
get af Dagsordenen. 

Vi maa paany have Agitationen i 
Gang, .vi maa_ igen til at køre med fuld 
Kraft, alle dem, der har tegnet sig maa 
være med i Agitationen, saa gaar det 
hm·tigere, og Maalet skal naas! Jo før, 
jo bedre! 

Der var Gang i Tingene, da vi skulde 
· have Lønspørgsmaalet, Uniformsspørgs

maalet og Tjenestetidsspørgsmaalet løst;
hvorfor skal vi nu, da vi selv helt og hol
dent bestemmer Farten, sætter Hastig
heden· ned?

Det kan der ikke ,,ære Tale om! 
Altsaa, Hastigheden sættes op til 90 

og den holdes nemt deroppe ved flittig 
Tegning af Andele. 

c. m.

SVERRIGS LOKOMOTIVMANDS 

F O R B U N D S K O N 6 R E S, 
Nogle Indtryk. 

I 
Dagene fra den 25.-28. ·Maj afholdt
vore svenske Kammerater Kongres i 

Stockholm. Undertegnede var af Hoved
bestyrelsen, efter modtagen Invitation af 
Svenskerne, udpeget til som Repræsen
tant for D. L. F. at deltage i Kongressen. 

Kongressen aabnedes den 25, Maj i 
Folkets Hus i Stockholm. Kl. ca. 10 Fm., 
af Formanden, Lokomotivfører Molin, 
forøvrigt ganske umiddelbart efter vor 
Ankomst til Byen, med en Velkomsttale 
til Kongressen og til Gæsterne. I sin ind
ledende Tale dvælede Formanden bl. a. 
ved den vanskelige Situation Tjeneste
mændene saavel som Arbejderne befandt 
sig i, idet man i Sverrig �om i Danmark 
holder paa med at spare. Jeg skrev oven
for v01· Ankomst til Byen, fordi jeg ha_:vde 
rejst sammen med Lokf. Brix, Forman
den for Privatbanefunktionærernes For-
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ening i Danmark, der og aa deltog i iionens obligatoriske Organ. Sidstnævnte 
Kongressen. Desuden var tilstede som Blad var ogsaa i vor Organisations Barn
Gæster Forretning fører andberg fra dom vort Fagblad skrevet paa 

orge, en Repræsentant for Landsorga- Dan ·k - og ejedes i mange ar af afd. 
nisationen, for Po tforbundet og· for Lokomotivfører Johan Wolrath Orre, og 
Jernbaneforbundet i verrig o. fl. a, nu i de senere Aar af Sverrigs Lokomo-

Efter at Mødets Tillidsmænd var tivmands Forbunds l! ortroendemand, Lo
valgte og Dags- og Arbejd ordningen kornotivfører Axel Ringdahl. Det udkom
var vedtaget, gik man straks over til Bo- mcr en Gang maanedlig. Imidlertid var 
handlingen af Beretningen uden at For- der en stadig tigende Misfornøjelse med 
manden først havde haft Ordet til denne. Bladet, som resulterede i et Udvalgs ed
Beretningen, der spændte over 3 Aar, var sættel e, der nu til Kongressen fremsatte 
ret omfangsrig, og antagelig forholdsvis Forslag om Oprettelse af eget Blad. Det 
af samme Stofmængde som den af os ud- af dvalget fremsatte Forslag vedtoges 
sendte Beretning. Iøvrigt forelaa et og fra 1. Januar 1921 oprettes Bladet. 
Hefte, indeholdende ca. 90 forskellige I den Anledning v dtoges det at bcmyn
Forslag, i Tilslutning til Dagsorden n, dige Forbundsstyrelsen at antage en �t 
der alle skulde behandles. Der var saa- Fortroendemand, hvis væsentlige Ar
ledes Arbejd tof nok, og nogle af For- bcjde skulde bestaa i Tilrettelæggel e af 
slagene, der forelaa, var Resultatet af Bladet. 
forskellige Udvalgs Behandling, saalede Jeg skal nævne, at Kongressen vedtog 
bl. a. Spørgsmaalet om tartningen af et Tilslutning til » 6rdisk Jernbane niou«. 
Fagblad, der skulde udgives af Organi- og v dtog at indmelde Organisationen i 
sationen. »International Transportarbejder For-

Trods dette righoldige Arbejdsstof bund«.. pørgsrnaalet om Indtrædelse i 
lykkedes det Kongressen indenfor den Land organi ation n (De samvirkende 
fastsatte Tidsfrist at komme igennem det Fagforbund) forelaa og aa, og det be
hele og give dette en god og saglig Be- sluttedes at uds nde Spørg maalet til Ur-
handling. aar dette lykkede saa godt afstemning. 
som det gjorde, skyldes dette i før te Sverrig Lokomotivmanna Forbund 
Række den ganske udmærkede Maade, har ca. 6000 Medlemmer, og Kongressen 
hvorpaa de af Kongressen valgte Ord- b stod af 104 Delegerede og Forbunds
førende (Dirigenter) skilte dem fra de- �tyrelsen (7 Medlemmer) og 2 Fortro
res Hverv. Jeg glædede mig jævnlig cndemtend. 
over den glimrende Maade, hvorpaa I Tilslutning til Kongressen foretoges 
t.rJfrr. Ordførende, Leo og Juanson, naar paa 2. Dag en dflugt til Vaxholm, en
Afstemningen skulde foregaa, trak Re- lille Ø i Skærgaarden, hvor der spistes 
sultatet op af Forhandlingerne, og ikke Middag. Denne Udflugt havde vundet 
en eneste Gang protesteredes der af Kon- stor Tilslutning og forløb ganske ud
gressen mod de af de Ordførende trufne mærket, - Et angkor, bestaaende af 
Afgørelser, tværtimod bifaldtes disse uaf- s,·enske Lokomotivmænd forlystede Sel
brudt. · skabet under Maaltidet med Afsyngelsen 

Det er maaske rigtigt til pørgsmaalet · • af en Del unge, og vore svenske Kam
om Bladet at knytte nogle orienterende . m rater sang ypperlig, de havde bl. a. en 
Bemærkninger. Vore svenske Kammera- ganske fortrinlig Tenor. - En af Gæ
ter bar hele Tiden haft et Fagblad, indtil � sterne paa Kongressen, Ordførende for 
1916 »Lokomotivmannen Tidning«, men : Landsorganisationen, tad fuldmægtig 
fra dette Tidspunkt blev »Lokomotiv- _ Lange vist Forr tningsfører Sandberg 
manna og Maskinist Tidning« Organisa-log mig den Opmærksomhed en af Dagene

(' 

' I 

r. 

A 

N 

l' s 

p 



162 DANSK LOKOMOTIV 'l'IDENDE 

pr. Bil at vi e os tockholm, som vi korte 
igennem paa Kryds og Tvær , hvorved vi 
fik L •jlighed til at se todkholrns 
rna11ge mukke og eværdige Bygnin
ger. Tilslut var vi ude i en lille Lund 
»Huga«, Nord for toekholm, for at e
Grunden til et Slot, paabegyndt af Kong
Gu ·tav den . '. Dette var af mægtige Di
men ioner. I u gror der tore ,Birke- og
Fynetræer op af Kælderne - om havde
en Dybde af ca. 8 Meter - og Buske og
Græs truer snart med helt at udslette
Restern af de11ne fanta ti ko Drøm.

tockholm og Omgive] er r det nok 
\·ærd at foretage en Rejse for at se. Der 
finde ganske ypperlige · dsigtspun kter 
som til Eks. fra »Kathrinehissen«, hvor
fm rnn,n har en storslaaet Udsigt til all 

ider, over kærgaarden og over to k
holm. 

Jeg bemærkede paa Stockholms Bn.
negaarcl nogle smaa Moto1-vogne til 
Tran port af Rejsegods fra Expeditione11 
til Toget (forøvrigt har jeg i Kristiania 
s.Jt noget lignende). Det er morsomt at 
se dis c Vogne komme pilende ud over 
Penonen og til Toget, fuldt belastet merl 
0 od og med tyreren forpaa. - Det er 
hmtigt og fik t. 

Det var et mægtigt Tog den sven kc 
»F.«-Maskine skulde læbe af med den

, Dag, vi skulde tilbag til Danmark. 27 
Boggievogne, hvoraf hver enkelt vejede 
mell m 35000 kg og 40000 kg, ellf\r regnet
i Vognladninger maatte dette blive ca. 
100. Og den gik godt med det, end kønt
der hist og her er ret lange Stigninger
paa 1: 100.

Alt i alt 'l'urcn til Kongressen i Stock
holm var interessant, lære1·ig g fornøje
lig. 

0. M. Christensen.

FRA VORT TYSKE BRODERORGAN, 

Da det som bekendt var første Gang vort 
Delegeretmøde overværedes af en Repræ-

. sentant for vor tyske Broderorganisation, kan 
det formodentlig interessere Medlemmerne at 
vide hvilke Indtryk denne Repræsentant, Hr. 
Lokf. Scbarfschwerdt, har bragt med hjem. 
Disse kommer til Udtryk i en Artikel i det 
tyske Fagorgan for 8. Maj, hvilken gengives 
nedenfor. 

Tysk-dansk Lokomotiv-mands-E,ttente. 

Samtidig med at vor Organisation for Di
striktet Prøjsen-Hessen afholdt sin ordinære 
Generalfor amling i Hannover-Miinchen, sam• 
ledes vor danske Broderorganisation til Dele
geretmøde i Teknologisk Institut i Københavnt 

· For første Gang i den 'l'id "Gewerkschaft
deutscber Lokfiihrer" har bestaaet, deltog 
her et Medlem af vor Hovedbestyrelse, som 
indbudt Repræsentant for vor Organisation, 
i en udenlandsk Lokomotivmandsorganisati
ons Forhandlinger. Denne Virkelighed er 
saavel glædelig som betydningsfuld. 

Allerede ved Aarets Begyndelse har vort 
Forretningsudvalg korresponderet med den 
danske "D. L. F.", hvilken Korrespondance 
har været bestemmende for vor ;Organisati
ons "Udenrigspolitik". Ved d'en officielle 
Indbydelse til at lade os repræsentere paa 
D. L. F.s Delegertmøde i København, og
ved den hjertelige Modtagelse af vor Repræ·
sentant, er det oprigtige venskabelige For
hold mellem D. L. F. og G. D. L. nu offi.
cielt beseglet.

Ganske vist er der hermed endnu intet 
fast Forbundsforhold knyttet mellem tyske 
og danske Lokomotivmænd, men dog et 
Baand som maa sammenlignes med det, der 
allerede længe før Verdenskrigen forbandt 
de nuværende allierede, i den saakaldte 
,,ententecordiale". *) 

Da vor Formand, Kollega Sperlbaum, paa 
Grund af Foreningsarbejder ikke kunde rejse 
til København, deltog N æstformandeu, Kol
lega Scharfschwerdt, som jo tillige er Næst-

'") Hjertelig Forstaael e, kammeratlig Foretaaelse. 
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formand for den store Rigssammenslutning 
af ,Jernbanemænd, der omfatter over 250,000 
Medlemmer, i vore danske Kollegers betyd
ningsfulde Møder. 

Hr. Scharfschwerdt har ved disse Møder 
modtaget uforglemmelige Indtryk, og faaet 
Indblik i vore danske Kollegers mønstervær
dige Organisationsforhold og ve lud viklede 

·Organisationsdisci plin.
De danske Lokomotivmænd har i deres 

Formand, Kollega Lillie, en Leder med frem
ragende Føreregenskaber, der forstod at 
gennemføre Delegeretmødet fra Begyndelse 
til Slutning med den Handlekraft og V ær
di'ghed, som en Lokomoti vmandsorganisations 
Styrke betinger. Kollega Lillie bød ved De
legeretmødets Aabning de tilstedeværende 
Repræsentanter for de to andre skandinaviske 
Lan.de hjertelig velkommen, samt udtalte sin 
Glæde og Tilfredsstille!Ge ved at se en Re
præsentant for "Gewerkschaft deutscher Lok
fiihrer". Idet vi allerede nu udtaler Haabet 
om, paa vort Delegeretmøde i Efteraaret 
1922, at kunne byde Hr. Kollega Lillie et 
lige saa hjerteligt velkommen, anfører vi, af 
Hensyn til den Organisationsmæssige Betyd-

- ning, Hr. Lillies Velkomsttale til Kollega
Scharfschward t.

,, For første Gang har vi danske Lokomo
tivmænd den Glæde at kunne byde en Re
præsentant for de tyske Lokomotivføreres
Rigsforbund velkommen i vor Midte.

Det var vor Organisation en stor 'Pilfreds
stillelse. da man i Februar modtog en Skri
velse fra vor Broderorganisation i Berlin, og
hvori foresloges, at vore Foreninger skulde
træde i nærmere, saavel faglig som venska
belig, Forbindelse med hinanden.

Vj betragtede det Skridt der her foretoges,
som et Bevis· for, at der - trods Verdens
krigens Forløb, ,og de dermed forbundne
Forhold, der ogsaa har berørt vort Land -
blandt vore sydlige Fagfæller dog hersker
de bedste kammeratlige Følelser overfor o�.

Vi benytter derfor Lejligheden til her ved
vort Delegeretmøde at træde i direkte For
bindelse med dem, og til at lære hinanden
personlig at keflde, hvorfor vi med Glæde

byder Repræsentanten for 'Tysklands Loko
motivmands Forbund velkommen. 

l\,faatte Hr. Scharfschwerdts 'l'ilstedevæ
relse være Varsel for den kommende 'l'id, 
en Tid, hvori Fordragelighed og Samfølelse maa 
være fremtrædende ·og tiltagende i Styrke. 
Intet Øjeblik og ingen· Lejlighed maa lades 
ubenyttet til Forsøg paa atter at sammen
knytte de bristede Traade. 

Danmarks Lokomotivmænd bvder Dem 
velkommen." 

Da Kollega Scharfschwerd t takkede for 
Velkomsthilsenen, benyttede han Lejligheden 
til at betone, at Opretholdelsfm af 8-Timers 
Arbejdsdagen var en Pligt for Arbejdere af 
alle Nationer. Fn Pligt, som al tid· vilde være 
Grundlag for et Sammenhold me'llem dans1<e 
og tyske Kolleger. 

Artiklen redegør nu for vor Organisations 
Opbygning og Samarb jde me,d øvrige Orga
nisationer, dels i Fællesud v�lget, Fællesre
præsentationen, samt i Nordisk Lokomotiv
mandsforbund, om hvis Præsident, Hr. Mor-
tensen, det hedder: • 

En Mand. der med sin meget fremral!ende 
Dygtighed, imponerende Ro, Saglighed og 
Værdighed, er som skabt til at lede en saa 
betydningsfuld og vægtig international Orga
nisation. 

Efter at have udtalt sin Anerkendelse af 
dPt ganske lille Antal uorganiserede, samt 
Delegeretmødets Beslutning om Rekreations
og Feriehjrmmet, slutter Artiklen saaledes: 

Etter denne første Tilknytning i internati
onal Henseende, vil vi i G. D. L. ikke mere 
tabe Tanken om Nødvendigheden af en kom
mende "Verrlens Lokomotivmands-Organisa
tion" af Syne. En saadan Organisations 
Styrke maa være aovervindelig. Netop med 
Henblik herpaa udtaler vi vor hjerteligste 
Tak til vore danske Kollrger for Indbydel
sen og den aabne Modtagelse af G. D. L.s 
officielle Repræsentant. E. K.

I 
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DEN STORE LOKOMOTIV KEDEL 

Nogle almindelige Betragtninger. 

Ved Otto Bendixen. 

K 
ecllens Størrelse, Konstruktionen af de.
bevægelige Dele og Hjularrangemen

tet er bestemmende for Lokomotivets Ud
seende. Men det er navnlig de to sidste 
Faktorer, der her er de afgørende, thi 
bortset fra om Kedlen er stor eller lille, 
er dens Udseende i Hovedtrækkene saa 
temmelig ens, hvadenten den er anbragt 
paa et 2 B Persontogs Lokomotiv med 
indvendige eller udvendige Cylindre, eller 
den maaske hører til et 1 C, C eller D 
Godstogslokomotiv. De store Kedler er 
omtrent ligedan i det Ydre, hvadenten de 
hører til et 2 B l, 2 C eller 2 C 1 Iltogs 
Lokomotiv med 2 eller 4 Cylindre. 

I det engelske Tidsskrift »The Loko
motive« findes nogle Betragtninger over 
den store Lokomotiv Kedel, og hvad der 
tilstræbes med denne, der indeholder me
get af Interesse, og som vi i det følgende 
skal gengive. 

Kedlen er i det væsentligste den mest 
betydningsfulde Del af Lokomotivet. Den 
skal være omhyggelig konstrueret, sam
vittighedsfuldt forarbejdet og bygget af 
det bedste Materiale, fordi den, foruden 
Paavirkningen fra Dampens Tryk, skal 
kunne modstaa Spændingerne, foraarsa
gede ved Udvidelser og Sammentræknin
ger, som fremkommer ved de sær lige 
Forhold, under hvilke Lokomotivet al
mindeligvis arbejder. Endvidere, efter
som det er vanskeligt med absolut Nøj
agtighed at bestemme alle de Paavirk
ninger, Kedlen er udsat for, skal den 
være af en saadan Styrke, som er bestemt 
af en passende Grænse eller Sikker
hedslov. 

Hvilke dens Mangler end er, saa er 
der ingen Tvivl om, at den almindelige 
Rørkedel (med mange Rør) i sin Helhed 
er fortræffeligt indrettet til at opfylde de 
Krav, som stilles særlig af Jernbane
forhold. Lokomotiv Kedlen har en iøjne-

faldende Fordel deri, at den er i Stand til 
at have store Hedeflader indenfor et for
holdsvis ringe Omfang. Dette er af den 
største Betydning, fordi, under forresten 
lige Forhold, Maskinens Trækkraft er 
fuldstændig afhængig af Kedlens Yde
evne, som skal være stor nok til at levere 
mere end tilstrækkelig Damp efter almin
delige Fordringer i Tilfælde af, at Ma- . 
skinen ønskes at kunne svare til særlige 
Fordringer paa større Kraft. Hovedfor
maalet er derfor, at Damp skal kunne le
veres saa hurtig som det maa være nød
vendig til enhver Tid, medens Maskinen 
arbejder. De samlede Hedeflader_ maa 
være arrangerede saaledes, at dette For
maal opnaas, og det naas bedst, naar det 
tillades saavel Damp som Vand at cirku
lere frit gennem hele Kedlen. 

Det er forkert at mene, at en stor Sum 
af Hedeflader nødvendigvis er et Middel 
til at opnaa en stor Fordampningsevne, 
eller at en nominelt lille Hedeflade ufra
vigelig kun har en ringe Fordampnings
evne. Kedelrummet kan f. Eks. være saa 
overfyldt med Rør, at den større Hede
flade, som skulde ydes af dem, gøres virk
ningsløs udelukkende grun� paa Man
gel af en passende Cirkulation, Udskil
ningen af Damppartikler fra Vandet er 
da følgelig hæmmet, saa at Vandet er 
tilbøjelig til at hæve sig med Dampen og 
frembringe, hvad Tekniken kalder for 
Overkogning. Ligeledes hvis_ Vandrum
met omkring Fyrkassen er for snævert, 
eller hvis Fyrkassens Sider er lodrette 
i Stedet for at skraane indefter mod 
Toppen, saa er Cirkulationen af Vandet 
ligeledes besværliggjort og Frembringel
sen af Damp er følgelig skadelig paa
virket. 

Heraf følger, at for en Kedel af en gi
ven Diameter og Længde ( deri indbefat
tet Yderskallen om Fyrkassen) er det 
bedre at anvende et relativt mindre An
tal Rør og ofre noget af Bredden og 
Længden af den indvendige Fyrkasse. 
Fordelen er i begge Tilfælde en meget 
bedre Cirkulation af Vandet, af hvilken 

... 
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Grund et større Kvantum Damp kan pro
duceres i en given Tid, medens Dannel
sen af Skaller er nedsat og Tilbøjelig
heden til Overkogning formindsket. End
videre Fyrkassens Overflade i Forhold 
til Rørarealet, Længden, Diameteren og 
Anordningen af Rørene for let ikke at 
tale om deres Antal og Diameteren af 
Kedelrummet, det er altsarnmen pørgs
nmal, som maa tages under 0Yervejelse, 
som indvirkende paa DampudYikli11gen. 
Sauledes har Fyrkassen, som er udsat for 
det hvidglødende Brændsel og den hede 
Gas, en meget højere Fordampningsevne 
pr. cm• end Rørene, saa at det, inden for 
viss·e Grænser, al Tid er at foretrække at 
bruge saa store Fyrkasser som muligt, 
naturligvis overensstemmende med det 
Arbejde, som skal udføres, og Kvaliteten 
af det anvendte Brændsel. Rørene spiller 
imidlertid en betydelig Rolle i Maskinens 
Økonomi, fordi de tjener til at udnytte 
den Varme, som ikke er forbrugt i Fyr
ka.ssen, og tildele denne Varme til Hoved
massen af Vandet i Kedlen, og skønt 
denne Virksomhed nødvendigvis er min
dre end den, som de direkte ophedede 
Pin.der i Fyrkassen frembringer, saa til
vejebringer Rørene ikke destomindre et 
uundværligt Bidrag til den totale Hede
flade. 

Med Hensyn til Rørenes Længde læ
rer Praksis o , at Minimum for moderne 
Iltogs-Lokomotiver skal være 12 Fod 
(3,65 m) mellem Rørvæggene, medens 
det tit kan være fordelagtigt at forøge 
denne Længde, fordi i en aadan Ma
sldne Hastigheden af den undslippende 
Gas er usædvanlig høj, og lange Rør der
for uddrager større Dele af Varmen end 
korte. Rørene er i Almindelighed arran
gerede i lodrette Rækker, Saadam1e er i 
Almindeligh d at foretrække, fordi det 
me1tes, at de befordrer Cirkulationen og 
hjil'lper Dampboblerne at stige op, paa 
samme Tid som d tillader faste Partik
ler i Fødevandet at synke til Bunds i 
Kedlen. Til Erstatning for Rørene la
vere FordampningseYne er deres am-

lede Areal, som er i Berøring med Van
det, meget tort sammenlignet med Fyr
ka8 ens Areal og maa være saadant no
get som 10-15 Gange større. 

I en Tid var Kedlens Størrelse som 
Helhed hovedsagelig bestemt ved den teo
retiske Middel-Trækkraft, som en Ma
skine rnr beregnet til at udvikle ved Be
fordring af en given Last og med en gi
w11 Hastighed. Dette vil sige, en Kedel 
af mindste Dimension var almindelig for
udsat, og dette var tilfredsstillende for 
maadeholdent Behov. Moderne Fordrin
ger har imidlertid lidt efter lidt fuldstæn
dig forandret denne Tingenes Tilstand, 
il1dtil det nu mere korrekt siges, at Træk
kraften kun er begrænset til det Omfang, 
til hYilken Kedlens tønelse kan være 
forøget. Det er nu fuldtud erkendt, at den 
Yil-kelige, ikke at forvek le med den no
minelle Trækkraft, er kendelig forøget 
ved at gøre Fordampningsevnen større i 
Forhold til et givet Cylindervolumen. 
Cylinderdimensionerne kan derfor kun 
sig<.: at bestemme den Minimumsstør
relse af Kedlen, som er nødvendig for en 
given teoretisk Trækla-aft. Det kan ikke 
af Cylinderdimensionerne tages som et 
almindeligt Kendetegn paa virkelig Kraft, 
thi denne er uadskillelig fra Kedlens 
Ydeevne og vil blive større i samme For
hold, som Mulighederne for Damp-Pro
duHionen forøge . 

De fleste britiske Lokomotiver, det er 
andt nok, .har udført et ualmindeligt 

godt Arbejde i B tragtning af dere no
minelle Trækkraft og Hedeflade, samti
dig med at mange andre Faktorer har 
gjul't deres Indflydelse gældende paa 
Trækkraften ( aasom Gliderstillinger, 
Din.meter af Udgangsrør, Adhæsions
Yc"l'gten o. s. v.), men Kend gerningerne 
\'iser, at d t nu er almindelig tilraadeligt 
at anYcnde. en meget større Kedel end 
det bestemtes ved den tidligere Bereg
niugsmetode. Det meste, som kan siges, 
<'l', at Cylindervolumen er en tilnærmel
se, ·vi Vejleder, medens Kedlens Maksi
mw11 Stø1 relse muligt er bestemt ved 
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Overvejelser, som ligger ganske uden for 
dette. Disse skyldes Begrænsninger af 
Højde, Bredde, Længde og V ægt. Almin
delig tales om, at Skorstenstoppens Højde 
over Skinneoverflade ikke maa. over7 
skride 13'6" ( 4,11 m), Bredden, eller 
Rummet, gældende paa tværs mellem 
Drivhjulsbandagerne, afhænger af Dia
meteren af Drivhjulene, saa det vil ses, 
at disse to Begrænsninger er de elemen
tæ1·e Enheder, og denne indbyrdes Af
hængighed er alene tilstrækkelig til at 
bestemme Størrelsen af Kedlens Dia
meter, Paa Grund af Forskel i den lod
rette Ladeprofil, hvad der er muligt paa 
der'. ene Linie, kan der ikke være Tale 
om paa den anden, maa det anses som en
almindelig Regel, at Kedler med store 

'Diametre og store Drivhjul ikke kan an
vendes sammen. Diameteren af det ene 
eller det andet maa holdes nede, og efter
som Kedlens Ydeevne er af overvejende 
Vigtighed, maa det være at foretrække 
at auvende forholdsvis smaa Drivhjul, i 
Særdeleshed da Trækkraften for en gi
vell Cylinder-Diameter og Slaglængde i 
·aa Tilfælde vil blive i tilsvarende Grad
større.

Med Hensyn til den samlede Længde 
af Rundkedel og Fyrkasse maa denne 
være saaledes, at den tillader den fastl' 
Hjulstand at være kort nok til at sætte 
· Maskinen i Stand til sikkert at passere
de mi11dste Kurver paa den Linie, over
hvilken den er bestemt til atJøbe. Der er
og aa en fastsat Grænse for den Længde,
til hvilken Rørene kan blive nyttigt for
længede. Det samme kan siges med Hen
syn til Fyrkassens Længde, thi skønt
[ndvendingen mod Anvendelsen af lange
Kobbelstænger er afhjulpet ved at pla
cere alle de l�oblede Hjul foran Fyrkas
SAH og anvende en suplerende Løbeaksel
under denne, saa er det dog_ vanskeligt
effektivt at overfyre de. meget lange
Ri�ter. Betingelserne angaaende Vægten
beror paa Styrken af Banelegemet og
Bioerne, men paa alle de mere betyde
lige Hoved Jernbanelinier er nu gjort

visse fornuftige Indrømmelser or den 
rimelige Udviklin{i!; af Lokomotivet · i 
denne Henseende. '\ 

Det vi��uden- Tvivl forstaas, at der er 
visse andr·e Faktorer, som ·der maa reg
nes med i F.orbifldelse med F_orøgelsen- af 
Kedlens Ydeevne. For Eksempel i Til
fældet Iltogs Lokomotiver, naar den 
Grænse, til hvilken en Kedel kan blive 
fordelagtigt forstørret for en given Cy
linder Diameter er naaet, naar Cylin
drene paa Grund af Modtryk og den nød
v-endigt formindskede Portaabning (i 
Gliderspe:i}et) ved stor Hastighed, kun 
kan bruge et forholdvis ringe Kvantum 
af den udviklede Damp: Denne Grænse 
vil være bestemt ved den specielle Typ0 
og Arrangement af Glidere og Gliderbe
va.!gelser, samt ved de respektive Arealer 
af Dar,np- og Spildedampskanaler og ved 
Diameteren af Udgangshætten. Disse 
Enkeltheder bør være planlagt med den 
Hensigt at forøge det virkelige Tryk paa 
Stemplerne uden dog at formindske Kom
pressionen under det nødvendige, -for at 
optage Energien af de bevægelige Dele 

· vf'd Enden af hvert Slag. Det er ikke let
at bringe disse Ting i nøjagtig Overens
stemmelse, men den store Kedel, h\fis den
er forsynet med passende · Risteareal, er
i sig selv en Hjælp i denne Forbindelse,
eftersom den tillader Brugen af et stort.
Udgangsrør, og det sidstn�vnte tillader,
wd Modtrykkets Formindskelse, Afskæ
ringen at ske senere, og dette i Følg,:
sætter Maskinen i Stand til at trække en
tungere Ladning med en given Hastig
hed, eller at trække en given Ladning
med . en større Hastighed ligesom det
ønskes.

Her er intet sagt om Ove hedning af
den Grund, at det som Regel nu ikke an
ses for raadeligt at formindske Kedlens
Størrelse som Følge af Antagelsen af
denne udmær!Fede Opfindelse. De op
m,aede Fordele bliver Middel til relativ
Øko11omi i Kul- og Vandforbrug.

•

., 
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Til Afdelingerne 
Ot)mærkRomheden henledes paa at Ho

vedkassereren Adresse er Dybbølsgade 

25 1 Robenhavn B. 

25 AAR S JUBILÆUM. 

Den 1. .Juli kan følgende Lokomotivfør.ere 
fejre �5 Aarndagel1 for deres An ættel e som 
Lokomoti vrnænd. 

N. J. Ol en, Sjællandsgade 9 1 "Fredericia, T. 
C. 0. Olsen, Østerby, truer, A. E. Jensen, Sø
lyslkvarleret, Skanderborg, J. A. Marcussen,
Dumpen It 2, Viborg, C. A. Lorenzen, Diine
marcken 2 St. og J. Jørgen en, t. Blichers
gade 5 ", Aalborg.

*) Den J. Juni fejrede Lokomotivfører 0. C. 
1'. Jensen 25 Aar dagen for · in An ættelse 
som Lokomotivmand. Jubilaren, der er godt 
kendt blandt Lokomotivmændene for sin friske 
Fo1m, log i tidligere Tid med Iver Del i For
e11i11gsarbejdel. Jubilaren ansattes i· Kallund
borg, var en Tid lang i Vamdrup, senere en 
·Aurrække i København G., hvor han fandt sig
mang Venner og stationeredes ved Sønderjyl
lands Overtagelse i Hader lev, hvor han til
lige er Depotforstander. Jubilaren udfylder
sin Plads som Depotforstander til alles Til
fredshed ligesom han i Haderslev har gjort
·ig populær ved sin Jovialitet. Vi sender ham
vore hjerteligste Hilsener.

DPn 1. Juni fejrede Lokomotivfører P. H.
0l en, Sønderborg, 25 Aarsdagen for sin An
srntteise som Lokomotivmand. Jubilaren an
satte som Lokomotivfyrb. i Struer og forblev
der ved in Forfremmelse til Lokomotivfører
1. .Maj 1907 og kom ved Overtagelsen af Søn
derjylland til Sønderborg den 10. Juni 1920. -
Sønderborg Afdelinger overrakte paa Jubi
læum dagen Jubilaren et Guldur med Kæde
lwortil vi føjer vor hjerteligste Lykønskning'.

P.A. V. 
Th. Larsen, Lokomotivfører. 

*) Ved en Fejltage! e er denne Omtale gaaet ud 
af Nr. 11. Rul. 

HOVEOBESTYRELSESMØOET 11, MAJ 19 21 

Alle· var til tede. 
Punkt 1. Hovedbe tyrelsens Konstitution. 
Til 1 æstformapd valgte : C. A. Lillelund, til 

Hovedkass rer: H. Kann og til Sekretær: C. 
:M. Cliri tm�sen. 

Til Annonceexpeditør valgtes: K. Johansen. 

Punkt 2. Valg af Medlemmer til Udvalg m. m. 
Til Forretningsudvalget valgtes: Formandeu 

og Kredsformændene, til Lønning udvalget: 
So11h. Jensen ov Vasa ielsen, til Annonceud
valget: Vording og Kuhn, til kritisk Udvalg: 
Vording og Norgaard, til Hjælpefonden: Kann 
og Kuhn, til Fællesudval(J'el: Formanden og 
C. M. Christen en (Suppleant for Formauden
C. A. Lillelund, for C. M. Christensen: Boye-
cn), til Fælle repræsentationen valgtes: For

manden, Lillelund, Boyesen, Soph. Jen en og
Kubn, til Laaneforeningen: Lillelund, til Tje
nestetidsudvalget: Formand n og C. M. Chri
stensen og til Redaktionsudvalget: Forman
den og Redaktøren.

Puukt 3. Beslutninger fra Delegeretmødet. 
Formaitden gennemgik de for kellige Beslut

ninger fra Delegeretmødet, der alle hertvistes 
til Forretningsudvalget. 

eunkt 4. li'ornumden redegjorde for forske -
lige He1n-endel er og Sager,_ der var frem
scmdte del af Medlemmer, dels fra Afdelin
ger. En ag ang. Turordningen i Ng. hen
vistes til Forretningsudvalget, en Sag ang. 
Flytning af Personalet fra, Vedde til Sorø be
sluttede det at fremme, en Protest fra Kø. Af
delinger Loges til Efterretning, en Fripa ag 
vedtoges det at fremme. 

Punkt fj_ Formanden omtalte en Forhand
ling ang. Lokomotivmænds Funktion som Lo
komotivmestre, ang. Godtgørelse herfor. 
Man havde stillet sig velvillig heroverfor. -
Omtalte derefter kort Forhandlingen ang. Kul
SiJørgsmaalet. Meddelte dernæst, at Org. havde 
modtaget Meddelelse om, at der vår Bevilling paa 
300 Kr. paa Finansloven til Foredrag, og der 
var afsendt e1i Oversigt over Anvendelsen af 
Pengene i forrige Aar. 

Der forelaa imødekommende Svar ang. 
Overarbejdspenge paa de store Helligdage, 
ang. Godtgørelse for Møde i Signalkommissio
emt og ang. 2 Mands Betjening af »O« Ma
skiner. 

Formanden omtalte, at den tyske Repræsen
tant ved Delegeretmødet havde krevet en Ar
tikel i deres Fagblad, og at man havde mod-

.. 

s 
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taget Indbydelse til at sende en Repræsentant 
til Kongressen i Sverrig (Stockholm). 

Det vedtoges, at C. M. Christensen repræsen
terer Organisationen. 

Formanden omtalte Betydningen af et Kar
totek, og man gennemgik og foretog forskel
lige Ændringer i et dertil udarbejdet Kort. 

Punkt 6. Eventuelt. 
Formanden omtalte Indsamlingen til Østrig, 

og man paatænkte at sende en Rate heraf nu 
og en senere. Meddelte, at han havde modta
get en Skrivelse fra Pensionister i Østrig. Op
li·&te derefter, at Min. f. off. Arb. havde hen
vist Depotforstanderltonorarene til Lønnings
raadet, der tænkte at sende dette til Sparekom
missionen. 

Kuhn refererede Forhandlingerne paa Pri
vatbanernes Delegeretmøde. 

Kann foreslog, at man valgte andre til at 
underskrive paa Fuldmagter til Kaqipfonden. 

Hertil valgtes de nye Kredsformænd. 
Formemden meddelte, at vi nu fik Skovkort 

og Skovfripas i 1921. 
C. M. C.

LOKOMOTIVFØRERKREDSENS 

BESTYRELSESMØDE 11. MAJ 1921, 

Alle var tilstede. 
, 

Punkt 1. Kredsbestyrelsens Konstituering. 
Til Næstformand valgtes: Soph. Jensen, til 

Kredskasserer: HYiid og til Sekretær: C. M. 
Christensen. 

Punkt 2. Udpegning af Medlemmer til Ud
valg m.m. 

(Se Referat fra Hbst. Mødet.) 

Funkl 3. Behandling af de fra Kredsgene
ralforsamlingen henviste Sager. 

Sagen angaaende Anciennitetsforholdet i Fa. 
behandledes, og Afdelingen underrettes om 
Afgørelsen. Det paalagdes Soph. Jensen at 
nndersøgc Forholdene vedrørende Værelserne 
i Paddeborg m. m. ved Rejse til Stederne for 
derefter at fremsætte Forslag. 

P·qnkt 4. EventueU. 
Kredsforrnanden omtalte en Skrivelse ang. 

Si6nalkommissionen og dertil sluttende For
hold, som det besluttedes at fremme. 

Man behandlede kort Sagen ang. de udenfor
staaende, og Diskussionen toges til Efterret
ning. 

C. M. C.

L OLOMOTIVFYRBØDERKREDSENS 

BESTYRELSESMØDE 11, MAJ 19 21, 

Alle var tilstede. 
Punkt 1. Kredsbestyrelsens Konstituering. 
Til Næstformand genvalgtes E. Kuhn. Efter 

en fra alle Sider fremsat Anmodning gav K. 
Johansen Tilsagn om at fortsætte som Kred
sens Sekretær. 

Punkt 2. Udpegning af Medlemmer til de 
staaende Udvalg m. m. 

(Se Referat fra Hbstmødet.) 

Punkt 3. Behandling af de fra Kredsgene
ra/forsamlingen henviste Sager. 

Sagerne angaaende Ur og Bogreol til Op
lioldsværelserne i Fa., Spørgsmaalet ang. Op
holdsværelserne i Strib og Frederikshavn samt 
en Fripassag fra Viborg henvistes til Forret
ningsudvalget. 

Angaaende Tjenesteur til Lokomotivfyrbø
derne besluttedes det at afvente Adm. Svar 
paa tidligere indsendt Skrivelse vedrørende 
denne Sag. 

Spørgsmaalet om Afskaffelse af Tjeneste Nr. 
for Lokomotivfyrbøderne henlagdes til senere 
Behandling. 

Punkt 4. Meddelelser fra Kredskassereren. 
Kredskassereren fremlagde Regnskabsover-

sigt pr. 9. Maj. 
Toges til Efterretning. 

Punkt 5. Eventuelt. 
Kredsformanden fremlagde en Ancienni

tetssag fra Tønder, det overlades til Kredsfor
manden at meddele den paagældende, at han 
ikke tilkom anden Anciennitet, end der var 
tillagt ham. 

Der førtes en indgaaende Diskussion om e!l 
Tjenesteanciennitetssag fra Esbjerg og om Tje
nesteancienniteten i sin Helhed. 

Det paalagdes Kredsform. at undersøge Sa
gen fra Es., samt sætte sig ind i tidligere ind
sendte Sager, hvorefter Sagen tages op paa 
næste Møde. 

K. J. 

SPØ RGS M AAL OG SVAR. 

Hr. Redaktør! 
Vær af den Godhed gennem »Dansk Loko

n1otiv Tidende«s Spalter at bringe Oplysning 
om, hvormange Hestekræfter vore forskellige 
Lokomotivtyper har? 

Lokomotivmand. 
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Del fremsatte Spørgsmaal synes at være 

gauske ligetil at besvare, det er det imidlertid 
ikke. Fremsættes et saadant Spørgsmaal til en 
1faskinmester, der betjener en stationær 
Dampmaskine eller en Skibsmaskine, vil man 
a !tid være sikker paa at faa Svar, men disse 
Ma.�kiner arbejder under ganske andre For
!Jold end Lokomotivet til hvis Ydeevne der 
slilles gan ke uen arlede Krav alt efter den 
Haslighed der kræves, den Vægt, der skal he
fordres, Stigninger der skal overvindes og 
Vlljrforholdene. 

lmiillertid skal vi her give en lille Oversigt 
over det omtrentlige Antal Hestekræfter man 
kan paaregne nedennævnte Maskintyper: 

Loko 
Litra 

A. 450 HK ved 90 km. Hastigh. og 1: oo Stigning
C. 6fi0 • • !i0 • 
D. 620 • • 60 • 
F. 400 • • 50 • 
G. 450 • • 50 • 
K. 600 • • 90 • 
o. 500 • • 70 • 
P.1040 • • 90 • 
R1480 • • 90 • 

Man regner i Almindelighed ikke med et 
Lokomotivs Hestekræfter, derimod regner man 
rted Lokomotivets Trækkraft udregnet i kg. 

8aaledes er K. ifaskinens Trækkraft ved 
90 kmHastighed 1860 kg, men den forøges til 
3300 kg ved 45 km. Hastighed. 

Til 'ammenligning tjener, at K. Maskinens 
He::stekræfter ved 45 km Hastighed er omtrent
lig 560. 

Red. 

STAT SBANE S PAR E KO MMI S S IONEN, 

Kommissionen har nu tilendebragt sit Ar
bejde, og Retænkningen vil komme til at fore
ligge i den nærmeste Fremtid, idet det den 22. 
ds. er Hensigten, at Kommissionen skal sam
les for at underskrive Betænkningen. 

TAK S I G E L S ER .  

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved 
mit Jubilæum. 

Chr. F. Thomsen. - Kit. Gb. 

For al Venlighed og Opmærksomhed, der 
udvi tes mod mig ved mit Jubilæum, bringer 
jeg min hjerteligste Tak. 

N. P. Petersen. - Slagelse. 

En hjertelig Tak til alle som glædede mig 
paa min J u bilæumsdag og en Tak til Kolleger 
paa Østerbro for den smukke Erindringsgave. 

C. Windeløw. - Østerbro.

En hjertelig Tak til Lokomotivførerne for 
Opmærksombeden paa min Mand, Lokomotiv
fører Chr. F. Jensens Grav i Anledning af 25 
Aarsdagen for Ansættelsen som Lokomotiv
mand ved D. S. B. 

Marie Jensen. - København. 

Lokomotivper onalet· i Brande bedes mod
tage min hjerteligste Tak for den smuk
ke Adresse og Erkendtlighedsgave, som 
bleY mig overrakt ved min Afrejse fra Depotet. 

En særlig Tak til alle for godt Samarbejde 
i den Tid, jeg var Leder af Depotet. 

J. H. Jensen. 
Lokomotivmester. 

:E'or al udvist Opmærk omhed ved mit Juhi
la,um takkes paa det hjerteligste. 

N. P. Mogensen. Gb. 

�fodtag herved alle min hjerteligste Tak for 
udvist Opmærksomhed ved mit Jubilæum. 

0. fl. Thinese11.

T I L  MED L E MS L I STEN.  

Overført /ra D. S. og M. F. til D. L. F'. 
lokomotivfyrbøderne H. 0. Olsen, kander

borg, T. C. M. Nielsen, Sønderborg og J. P. 
Pedersen, Aalestrup fra 1. Maj d. A. Lokomo
tivfyrbøderne E. K. Haarløv, Masnedsund og 

. C. Hansen, Sønderborg, fra 1. Juni d. A. 

RETTELSE TIL ADRESSEFORTEGNELSEN. 

Lokomoliv/ørera/delingerne. 
Brande. Formandens ravn og Adresse ret

tes fil: :M:. Rasmussen, Kirkegaardsvej. 

Lokomoliv/yrbøderaf delingerne. 
Brande. Kassererens Navn og Adresse ret

tes til: J. Friis, Stationsvej. 

Tønder. Formandens Navn og Adres e ret
tf's til A. Henriksen, Viddingherredsgade 2 '. 
Kassererens Navn og Adresse rettes til F. C. 
Rosenberg, Strucks Alle 1 1

• 

Forflyttelse under 27. Maj 1921: 
Lokomotivfyrbøder N. Rasmussen, Aarhus H. 

til Vamdrup. 

s 
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Jysk-fynske 
Statøbanepersonales Bibliotek. 

Lørdag den 18. Juni KL ,8, Aften a(holdes
ordinær Generalforsamling i Bibliotekslokalet med
følgende Dagsorden : i �" · • 

I. Fremlæggelse af Regnskab.
2. Valg af 3 Bestyrelsesmedle'mmer i Stedet for

fhv7 Maskiningeniør Dusi,iberg, ;der. afgaar_ ef·
ter Tur samt Stationsforstander Groth og
Trafikinspektør Petersen, der begge er fra-
flyttet Aarhus. � .... •. .

3. Valg af en Revisor og en Revisorsupleant i
Stedet for de efter Tur afgaaede: Fuldmæg·
tig Davidsen og Assistent Amorsen. ..

4. Fastsættelse af Regnskabsførerens Løn.
5. Eventuelt.

Regnskab 1. April 1920 - 31. Marts .. 1921.
In�dtægL 

... �. . .. 

Kassebeholdningen f. f. Aar . . Kr. 238 02
Ord. Bidrag fra Interes,. , 16625,82
Godtg. f. bortkomne Bøger . .• : 32,43
Indvundne Renter . . . . . 40,12

Kr. 16936,39

. Udgift.
Indkøbte nye Bøger . . . .
Indhinding af nye Bøger ..
Indkøbt Bøger tiJ Erstat11ing for

udrangerede ... ; ....
Indbi11ding af Erstatninger for ud

rangerede Bøger samt Vedlige
hold af Bøger . . . . . .

Tryksager og Kat11logtillæg .
Inventar .....
Porto, Kontorhold
Ulykke.sfors.i)uing .
Brandforsikring ..
Bekend tg.' i. J ernbanebl11de11e.
Brændsel . . , . . . . . , . .
Lønninger til Bibliotekar med 3

Medhjælpere, Bud, Regnskabs•
fører og for Rengøring

• Kassebeboldnln� ; .. :

Kr. 3204,44
1240,90

943,50

353.BO
697.50
532,50

70,72
20.00
7fi,10
31.20

152,00

4660.50
4954, 73

Kr. 16936,39

Antallet af Interessenter udgør 1950.
Biblioteket indeholder nu ca. 15,000 Bind,

Nærv�rende Nummer er afieveret I V t rb Sk t I h AALBORG. BRØNDUM. HOBRO paa :A�posten den 16. Juni . es e ros O ØJS us 
AKVAVITTER . 

1
15, Absalonsgade 15, 

Herrernes·Magasin H J HANS rn N 
·· 

Istedgade 64. '.l'elf. Vester 220 x. · • ' - 0 
· 

tør vær� D�res F O D 'l' Ø ,J
Største Udvalg i Hatte, Huer og SlirædermeHter everan ør 1 

1'1anchetsl,jorter. 38, Sønder Boulevard 38. ' Forretningen grundlagt 1879.
5 pCt. til J ernbanefuoktionær er. Anbefaler si_q til d' Hrr. Je,·nbanemænd

Største Udvalg paa V esterbro i alle
" .., Telefon Veater 1574 y. ,,IA.gs "traøhatte. Leverandør til Varelotteriet.

Marie Petersens Eftfl .. 
V. Sørensen.

GI. Kongevej 150. Telef. Vest. 5056 y.
Børnekonfektion og

Raby-Urlstyr.

Tandlæge Frk. Sørensen 
69, Istedgade 69. 

Komultation frA. 10-7. Tit. Vest. 905x.
.Ældre Tænder omsættes billigt, Plom
hering og Tandudtrækning. Mod"ratP
Priser. - Bedøvelse hver Dag Kl. 2_. 

Reparation udfør es paa faa Timer. 
,Jern banPfn II kti 1111111,·er i 11drø111nwM :i 0,0

• 

Rentefrit Laan 
til Indkøb af Herre- og Damegarderobe
ydes af Tjenestemændenes Indk'øbs-Bu
rean, 0sterfarimagsgade 14. Kun skrif t
lig Henvendelse.

_Ly_s 
. 96 

FALUONERALLE 

A. STEJ;�N ANDERSt:N 
:Statsaut. Installatør. 

'l'lf. 5663. 

· BRILLIANTRINGE

·fiULDURF. SMYKKER

BILLIGST I HYF.N

Tele.

1, Skoubogade 1, 
.. K Ø B E N H AV N. .. 

.b:tabfosementet

,,Ny Ravnsborg" Y st. 43

VesterfælledveJ so-s2: København 
. Ny Ravn.sbqrg aqaretteq . 
,,RA.::KETTENCC 

hver Aften Kl 7¾. Billet Tlf. \ist. 4558
Forudbestilling fra Kl. 5.

Æ1·b. I. C. Christoffersen. 

.Annonct>-Expedition: Udgaar 2 Gange maanedlig . 

K. Johansen, S�1mmersted�ade 22 3, Kjøbenbavn B.
Redaktion : Vesterbrogade 98 a 2, K jøbenbavo B.

Tlf. Vester 2895 v. el\n Vester 8113.
Træffes i Reglen daglig Kl. 1-2. AbO'nnementMpris: 6 Kr. aarlig.

Telefon: Vester 4011. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandi::avirn. 

Frederiks'Qerg Bogtrykkeri, Falkonerall� 1 i.

• 

' . . . 

• • + -

-
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