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NEDBRUDSRESERVEANORDNIN6 

,t det id te ar arbejdend pareud-
valg nok kulde ætte ine por hist og 
h r maatte elvfølcre}icr :antage . Da vi 
omtalte dett dvalg Beretning i de 
.før te umre i ind værende ar va.r 'Vi 

' 

blandt andet inde paa d n Maade hvorp.aa 
man havde arrangeret ig med edbruds
rie erven i øniderbo1·g, et Forhold om den 
Gang ,i dv-algets Betænknin.g omtalte 
om meget anbefialel esværdig. 

Dette · y ·tern har faa t for,skellige f
læcrg re, hvoraf vi særlig kal nævne det, 
der prakti r paa Fal ter. At man an
dre teder har crennemfør,t rdning r, om 
end ikk gan 1 e tilsvarende, aa dog af 
en aadan B kaffenhed om man blot for 
et Par ,ar 1den vilde have an t for gan-
ke utænkelige, fordi de crriber ind paa en 
aadan Maade i det tilvante, at man maa 

mene, at Ordningen ikke er fuld betryg
gende, kal vi ilclrn nu be kærtige o 
med. - D t var imidlertid bell r ikke 
d t d t omhandlede dvalg skulde be kæf
Lige ig m d, at genn mføre 011dninger 
der i ikkerhedsbenseende var bedre, d t 
drejede ig derimod om at anvise eller 
g nn mførn B pare1ser uden altfor maa
lig HeI11Syn til andre ider - blot det teo
reti k et var en Ordning, som kund ak
c ptcre . 

HeT i Landet er der for k llige Baner, 
nocrle d r rent jernban m t maa 

faa B tegne]. en Hov dbaner, fordi d be
fares af Tog, der b ørger Forbind Isen 
med dland t elier be ørger For bindel en 
mellem de for kel lige Landsdele. aia,lede 
maa f. Ek . den sjællandsk ydbane og 
Falsterbanen betegne , om n meget vi"
ticr Ban linie, idet her daglig løb r to g n
nemgaaend T.og i hver Retning d r vro-
entligt besørger Forbinde} n m d d t 
ydlicre dl and. D t ene Par Tog løber om 

det nd t be ørcrrer atforbin-

Paa denne Ban trækning bar ma.n. al
tid tidligere haft en fuJd,t betryggende 
Ordning for den Re erve om.maa hold 
paa vi e Ma, lundepoter for de Maskin
uheld, der kran indtr ffe, hvad · nten d t 
er foT d n n eller den anden lag 
m n nu da man kal p.are, indfør 
aadanne n,ordning r, der maa an 

mindre betryggende. 
G nn m de senere Aar vil man f. Eks. 

i Køb nhavn have b mærket h ilken ri-
vende dvjJding Falcks Redning korp 
har haft, og denne dvikling b r natm
ligvi kun væ1 t mulig fordi den Opcrav ; 
dette l orp har at sig, til enhver Tid 
hurtigt at yd en øn ket Hj lp ligegyldig 
af hvilk n Ar,t, paa en crlimrende Maade 
r blevet lø t. D r er noget d t betr g

" nde i �t vide, a;t og aa den ide af a
g n er ordnet paa d n bed te 1-aade. -
P aa amm Maade har tat banerne i de 

nere ar udvikl t og kompl tt r t it 
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'DANSK fQKOMOTIV1iDENDE 
Hjælpevo,gnsm�teriel, anskaffet flere og 
flere AmbuJancev,ogne -0g for saia vidt kan 
der ikke bebrejdes Statsba.nerne noget; i 
HeI1JSeende til Materiel er der ket en glæ
delig og en stor Udvikling under den nu
værende Maskinchefs Styre. Der er gen
nemf.ørt et vist System p,aa alle de Depoter, 
hvorfra Hjælpevognstjeneste ydes, saale
des a.t det er ·muligt for den vagthavende 
Reserve hur,tigt at •orientere sig og f.aa den 
nødvendige Assistance tilkaldt. 

Hvad den Side af Sagen ang,aar, synes 
alt at være i den bedste Orden, og for det 
rejsende Publikum er det rart at vide, :at 
det Materiel, det Per,sonale, der skal møde 
.til Tjeneste under forekommende Ulykker 
og Uheld e1· organiseret paa en M,aade, 
der garanterer den hur.tigst mulige Til
stedekomst paa Uheldsstedet. 

Man gennemf ørle paa Godsbaneg,aar
den, at der holdtes to edbrudsreserver 
hele Døgnet, d. v. s. ,to Sæt Personale som 
kun maatte ,anvendes i paak.ommende 

heldstilfælde. Denne Foranstaltning v-ar 
en direkte Følge af Ulykken ved Vigerslev. 
- Der he.ng:iJk 3½ Aar, i hvilken der ikke
havde været særlig Brug for ·bemeldte Re
server, hvorfor .man ,afskaffede den - fordi
d r ruu var -stærke Sparebestræbelser i
Luften, medens man, da anden Nedbruds
reserve indførtes og anordnedes, kun saa
paa det ønskelige i at være rustet paa den
mest hensigtsmæssige og f.orsvoarlige Maa
de for alle F,orhold.

Men som vi bemærked1e i Begyndelsen 
af Artiklen, Spareudvalget havde Op
mærksomheden henvendt. bl. a. ogsaa paa 

ed'brudsreserven, og da dette Udvalgs 
Opgave kun var at spare, tog man det na
turl1gvi ikke saa nøje med det hensigst
mæssige eller forsv.arlige - det, det 
dTejede sig om var, at naa det bedst mu
lige ReS1Ulitat, der kunde 'Vise den størst 
mu1ige Besparelse. 

Første Distrikt har som bemærket paa 
F.al ter indført en Ordning vedrørendeNed
brudsreserven, som vi maa anse for meget 
fork.astelig. tHvad kan det nytte at alt er 
i Orden i ,alle anfue Henseender, naar det 
Per onale, der skal ud med edbruds-

maskinen ikke er tilstede. Man lader om 
Natten udenvidere det Personale, der har 

edbrudsreserve køre ulde paa St.ations
pladsen og rangere og ,sætter en Depot
,arbejder til at passe Telefonen. - Der er 
et sandt gammelt Ord der siger, ·at hurtig 
Hjælp er dobbelt Hjælp, og det gælder i 
alle Livets Forhold. - StatioI1JSpladsen i 
Gedser er meget stor, saa Rangermaski
nen kan være langt bor.te, Depotarbejde
ren har antlet at ;passe end Telefonen, 
T,ogmaskinen, hv-ormed der skal køres, 
kan være i Uorden, alle disse forskellige 
Ting kan sammenl.agte eller enkeltvis for
aarsage Forsinkelse i Ydelse af Hjælp, 
der kan være skæbnes,vanger . 

10g netop ·paa den Tid, man har arran
geret ig paa denne forkastelige Maade, · 
befares Banen paa Fal ter af Forbindel
sest-Ogene til og fra det sydlige Udland. 
Ganske vis.t synes paJ.-ehensyn for Tiden 

. at være altbeherskende, og en Del af vore 
overordnede Embedsmænd i den Grad .an
grebet ai en Sparemani, der som i det 
nævnte Ti.lfælde skytler .ganske over Maal, 
og efter vor.t Skøn er ganske uforsv,ar1igt 
overfor det rejsende Publikum. 

amtidig med den tidssv·arende Udvik
ling, der har fundet ted med Hjælpe

. vog,ns- og Ambu.Jancemateriel, bør en Ind
dragning ,af ed'brudsreseTVen paa den an
førte Maade ikke ske. 

Der er andre Hensyn ,at tage end Spare
hensyn, i dette TLlfælde ,til det rejsende Pu
blikum. 

URAFSTEMNINGEN 

Resultatet iaf Afstemningen blandt For
eningens Medlemmer ,anga,aende Foran
dring ,af Kredslovenes § 3 er nu tilende
bragt og Resultatet blev, at der ingen For
andring s,kal ske i den omhandlede Sag. 

I Atstemningen deltog 74,7 pCt. ,af For
eningen Medlemmer, idet" 1471 Medlem
mer fgav deres temm -0g af di e stem
te 820 Medlemmer for ,at bevare den be
staaende Ordning, medens 581 Medlemmer 
temte for en Forandring. 
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'DANSK [QKOMOTIV1i DEN DE 

Vi synes der er Grund til at glæde sig 
over Afstemningens Resultat der sikrer 
Hjemmets for,tsatte Bestaaen, ligesom vi 
haaber, at Afstemningen maa bringe den 
Ro om Hjemmet som er ønskelig. 

om vi i F·or·aaTet skrev er der nu efter 
Af temningtm Anledning til ,at tro, at der 
vil ke en hastig Forøgelse af Andels
kapitalen hvad der ogs:aa maa siges at væ
re nødvendig. 

Den Uro, om Agitationen mod de -obli
gatoriske Medlemmer havde skabt, maa nu 
definitivt være bragt .til Ophør, efter at 
amtlige Organisa,tionens Medlemmer har 

bruft An ledning til �t udtale sig ·om S,pørgs
maalet; det ,Basis, der ma-atte være tilstede 
for Andel tegningen, ,og som forinden Af
stemningen maaske kunde •anta(J'es ,at væ
re i Fare, er nu fuldkommen sikret, og 
de æng teli(J'e blandt Organis·ationens Med
lemmer kan i fuld Tilldd til en senere fuld
stændig regelmæssig Afregning tegne sig 
for en Andel. 

1 nledning ,af at Urafstemningen er 
tilendebragt sk,al vi henstille til ,alle Re
,præsentanter for Fer'liehjemmet at iværk-

ætte_ et kr.afitigt Arbejde for Tilgang af 
nye Andelshavere, ,og dette Arbejde bør da 
ogsaa udstrækkes til de Medlemmer som 
før Afstemningen var mod den nu endelig 
fastsl,aaede Ordning. 

STAT 06 KOMMUNE 
foredrag i Nationaløkonomisk Forening den 20. Marts 1923 

Af Gustav Phi/ipsen. 

Et Hovedtræk i del 19de Aarhundredes Fy
iognomi er Bykommunerne Vækst, •kvall'tita

tivt overgaaende alt, hvad Verdenshistorien hid
til har kendt. Kvalitativt har den sine Side-
tykker i de hellenisli ke ' la-ters, navnlig Alex

ander den Lores og eleucidernes Stadanlæg 
og i det romer ke Kej errig Udfuldning af 
den kla i•ske Bykcltur over hele .sH uhyre 
Landomraade; men AntaJlet af !Mennesker, der 
i det 1We Aarhundrede er lrømmet ind til 
Byerne r uendelig meget større. Man tænke 
'Paa de fremmede Verden dele, særlig de angel-

aksi ke tatsdannel er, man lænke ,paa a<lle 
Europa tater, hvor By paia By fra smaa 
fredelige Flæk.ker eller endog,saa Landsbyer

v,okser -Op til mægtige Industri- og Handels
centrer, ofte oppe ,paa IHundrediusinder af Ind
byggere, enkelte endog nærunende sig eller over-
ligende Millionen. 

iDenne Vækst, der tager !Fart efter apoleons
krigene, fremlm1der til at begynde med Glæde 
og .Stolthed. Man syntes først rigtig at ihøre 
med til det gode Selskab mellem taterne, naar 
en Hovedstad rejste sig op over det første Hun
dredtu ind og Provinsbyernes Indbyggerfal be
gyndte at -tæll i Titusindevis. 

Der kom dog en Time, hvor man erkendte, 
hvor ilde man havde handlet, eller rettere hvad 
man havde forsømt ved at lade denne yppige 
Væk t skøtte sig elv, lade denne nye Folke
vandrin,gsslrØIJ'Il øge sig sine egne Lejer, som 
det kunde træffe •sig. [Før eller senere nødtes 
de en,kelie Byer eller Statsmagten til at inds-la,a 
rpaa en før t negativ og senere positiv Bypolitik. 
Byggelove og undhedsvedtægter søgte at af
kappe Vildslm.tdene; Byplanslove regulerede den 
fremtidige Beby,ggel e. amtidig udnyttede en 
po itiv Borgerpolitik de Muligheder, som de 
tore Ag,glomerati-0ner aabnede for J..øsningen ,af 

!Opgaver, de mindre primitivere am.fund ikke
havde magtet. Hospitaler og anatorier, afskæ
rende Kloaker og Vandklosetter, ocialordning
af Belysnin,gs- og Driv-krafts Tilvejebringelse,
Kildevands Fremføring fra fjerne Højdedrag.
Forbedret og mere leddelt Undervi,sning.ssy&tem,
i enere Decennier en Socialforsorg, der ·sigter
paa at hele Ulykker, bøde paa amiundsuret.
Parallelt hermed gaar en furtsat Demokratise
ring af Bystyret· i ledet for de forsigtige kon-
ervative Grundejerflertal, træder inervøst higen

de, begejstrede Frem&kridbsapostle. Det offent
lige Samfund, som Jør kun havde et bøst Aasyn
ud imod yndere, ·Lovovertrædere og Fattigfulk, 
bliiver venligt smilende og ,positivt ydende. Alt 
d tte frem.kalder en Lykkefølelse af at sba.a midt 
i en uendelig Progression, der i alt Fald var 
værdifuldere end de første Decenniers naive 
elvtilfred&hed over den blot talmæssige Vækst. 

- Og endelig tilstræbes en saa stærk .som mu
lig Udvikling af elv tyret, Uafhængighed af

talsmagtens Kontrol. 

om alt menneskeligt illavde dog denne stolte 
dvi.Jding alt forud for Veroenskrigen aaben

baret vis e ygdoonstego, givet Varsler om Kri
ser der •truede, vakt Tvivl om Fremtidsudsig
terne bo de ængstelig sindede. 

!For det før te: Er et ægte kommunalt Selv
styre muhgt i den moderne Storstad? Oldtidens 
og M.iddelaldereo,s Byer var vel rufgrænsede Or
ganismer lullede inde ,ba.g deres Volde og Gra
Ye, hævdende deres æregenhed mod Omver
d n n Had og Iisundelse. Den moderne By, 
nart ogsaa den mindre, er et a<morft Væsen, 

der iamøbeagtig flyder ud i sine Omgivelser. 
Dette er ugunstige Vilkaar for fælles Borger-
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'DANSK fgKOMOTIVT,DENDE 
følel e. Gaa ud i Københavns Yderegne: De 
fintler i Valby en lenkrans om et Bytræ; dette 
har været et ,lille Oivic cerutre· De finder Pladsen 
med Gadekæret i Viger lev, Brønshøj og ,Utter-

lev; delle er ,svindende iFremtoninger, udsat for 
tor laden udjævnende Tenden er; kun Kri

slian, havn har bevarnt noget af en ærforma
lion og vel en mule kommunal ærfølel e; men 
del har jo og aa en Gang været en egen Køb
slad; i nogle af iParis' Arr-0ndis ementer har 
jeg mødt rwgel lignende; men dette er spora
<li, ke, lidet !betydende Færuæ:nener. - Nævnes 
kan maaske og aa en vis Utilbøjehgl1ed til al 

•lade den geografi ke Kommunegrænse bestem
me amhørighed i Pligter og Retligheder (Ind

,skrænkning i Karensliden for at opnaa Borger
ret, Erhver,v be katning o. s. v.).

iMen fremdeles træder aL.slov.givningen og 
dens Udøver i voksende Grad i Konkurrence 
med By lyrere, til lræber delvi al gøre tlem 
over□ødige. Teknikeren stand er lLlaalmodig 
ved iBygrænsernc; de enkelte Byer af hver
andre uafhæn,gige Elektricitetsværker synes 
ham i Modsætning li-I de økonomi,s.ke rigtigere 

lærkstrøm anlæg hge saa ;urimelige som de 
tidligere tyske Sma taler, suveræne IBanesy
lemer. Forholdet mellem' tal banerne og den 

kommunale porvejsdr:ift frembyder lignende 
pændinger. Teknjkeren og iHygiejnikeren 
pør,ger: hvorfor ,skal hver By have sin egen 
lad plan lov Bygge- 10g undhedsvedlægt med 

lunefuldt for kellige Beslemmelser? - Den dan-
ke Embedslægelov af 1914 giver Sundhedssty

rel en og dens stedlige Organer en Tilsynsret 
med Kommunalbest)'Telserne, der, hensynsløst 
anvendt, vilde ,grrbe dy.bt ind i elvstyret. For
, lagene om en Central:i erinig ,ruf Byp,lanlæggel-

en vilde gennemført i il fulde Omfang faa 
lignende Virikninger. Den sociale latslovgiv
ning hvil r delvi paa Kommunerne Medvir
ken, men ind krænJcer amtidig dere elvbe
stemmelse ret opad og nedad. - I dybere iFor
. land er agen denne. elvslyrel hviler i det 
mindste delvi paa Postulatet om en ,større Sag
kundskab i stedlige Anliggender ho den prak
ti ke iBorger end ved hvad man kaldte »det 
grønne Bord« inde i Hovedstaden. Men naar 

talen u<lstyres med Ingeniører, tHygiejruikere 
kolemænd, ocialek perler i ledet for eller 

ved iden af de før eneraadende Jurister, bli
ver Fordelene ved ' elvstyret .Jangl tvivlsom
mere. 

Vigtigere end all delle er dog de finan,sieJle 
Van• keligheder, den meget hastige dvik1ing af 
del kommnrnale Vir,k.sornJiedsomraade har frem
kaldt i næ len alle fremadskridende tadkom.
mun r. Her.paa kommer jeg enere ind i anden 

ammenhæng. Foreløbi-g kun dette, at havde 
Grundejer tyret elvfølgelig taget stænkt Hen
syn til egne æriniteresser, er det moderne de-

mo.kraliske tyre unægtelig <udsa l for den Fri-
tel e at ,lade Koilltmunegoderne i højst mulig 

Fuldkæ:nmenlhed .komme alle In<llJy,g,gerne til 

IDel og ka. le ·Byrderne ensidig over paa et. tadig
mere faatalligt velhavende Mindretal. 

Del er da in let Under, at Verdenskrigen og 
den Følgetider har fremkaldt U ikkerhed, Van
kelmod, Tvivl -0g aa :Paa <lette Omraade. Man 
præker par omheden og pægel en, Evan
gelium paa alle Feller, nalurliigvi ikke uden 
at møde Skepsi . Vi lfor taar, ail de kun tige 
Rigdo.msbo'.bler opløse uden SJ)or; men hvor
for skal f. Eks. vi danske, der ikke har værel 
med i Ver,den,skrigen, ikke blot af krive [Blænd
værk ,kaipi talerne, men ovenikøbet leve fattigere 
end før Kri.gen? Jeg syne let ikke, at delle 
er let at svare paa. Man maa vel f. Eks. an
tyde, al Krigen har medført et saa uhyre For
bl'ug af Verdensf.ormue, ødelagte Bygninger, 
ænkede kibe, bort ,kudt Annmunil,ion og iner, 

Lemlæ te! e og Uarbejd dygtighed for Millioner 
aJ nyttige Arbejdere al endog Buropa,s fanla-
ti k store tekniske Reproduktionsevne ikke 

endnu har faaet ·Bugt med Miseren, saa meget 
mindre, om Revolutioner vi e leder. usikre 
mellemstatlige Forh-0ld andetsteds forhindrer 
Fredslrygb:edenr Genopslaaen. Dog, dette lig
ger uden for vort Emne. Resltllalerne synes 
ikre nok, vi er blevet fattigere allesammen. 

Fellraabet er Indskrænkning af Udgifterne, 
•private, talslåge, kommunale. Man kræver For
enkling, Bortkapning af ,overflødige Ledemod.

om Fasci men er rettet mod Parlamentsslyrel, 
synes jeg tydelig at fornemme Tv,iv'l -0m Stad
kommunernes berettigede Plads i det offentlige 
Liv, !øllet ved de M:omenler jeg nys fremdrog. 

Hel l vilde jeg løjfe teoretiske Overveje! er, 
men J1er er et Punkt, hvor del synes nødvendigt 
al gaa :ind til' pørgS'ITlaalel Kerne. 

Hivad er Kommunerne? Er de ku11 admini-
lrative Inddelinger af Landet, indført af Be

kvemrmelig·hed, fordi ikke alt kan magtes a,f 
Regeringssædet Centralkontorer, eller har de 
en Egenret om organiske TilværeJ,sesformer for 
ærlige ider af Menne kelivel? 

Jeg tror ikke, al del er IDJU1,igt at give el 
enkelt var herpaa. Jeg fremhæver nogle M,o
men ler, hvoraf De elv maa uddrage Konklu
sionen. 

Det er for del første sikkert, at tadkom

,mnrner med ,mer eller min<lre udpræ.gel elv
styre er et forholdsvis jældent Fænomen i 
M enne kehe<len Hi,slorie. Del er ukendt eller 
kun embryoni k til lede i alle Asiens store 
Monarkier, (Fortiden om den nyere Tids (i:i 
Kina, hvor det kun<le yne anderledes, synes 
der mig kun at være Tale om amilieover
hovedel tyrelse af lægten). Det findes hver
ken i Kaldæa, Assyrien eller Persien, let ikke 

Ægypten trods dets mange tore Byer. Det 
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'DANSK }QKOMOTIVT,DENDE 
er ejendommeli•gL, al Plolemæerne fandt sig aa 
vel tjent med den de poli ke Lyrsl e form, al 
de end ikke tænkte paa en Indførelse af den 
græske Poli i dere helleni ke lal omraade. 
- Men oonvendL er del n Kend, gerning, al
!Byen om poLilisk Væ en af ikke heil opklarede
Aar, ager .føde paa ,helleni " Grund, lrives saa
lan,gi om Hellas' KulLur har her kel eller vir
ket inciterende If. Ek .. i Lykien, ho. El1'l1skerne
og maa ke i Kartago. Men vel al mærke ikke
·om el •kommunall elvslyre men som lllveræn

By lal. iMrunicipalilelel ,i den For Land, vi aner
kender del møder o før l i del romer ke Kej
erri,ge, l Kommunalvæ en indenfor den store 
lal or,ganisme. - laar Middelalderens Kom

mune i geneti-sk Forhold Lil den kla iske Old-
tid ? V,i ved det ikke; d n overvejende Mening 
blandt {Hi Lorikerne gaar i benægtende Retning. 
Jeg .an er del dog ikke som ikkorl al de har 
Rel; der er i all Fald n næslen fuld Lændig 
Pand! !isme til lede, ogsaa i Reln,ing af del 
r,ige Aand liv ,paa Kun l n , Literaburens og Vi
den kaben Omraade der rudifolder ig i 1begge 
Grupper, og om mere nd iByernes oile træl
somme ytlre Hii lorie er Grunden til den almen
rnenne kclige Interesse, de paakalder. 

Men og, aa dette er 1m v chi cose, .gamle 
ag r. Del 16de og 17d Aarhundredes store 

Monarkidannel-ser op ruger i del væ ent1i,ge de i 
dem beliggende SmaarepuJ)liker. Endnu 1 det 
ly ke Kej errige fra før Vel"d t1skrigen havde vi 
dog i !Hamburg, Bremen og iLiilbech ly levende 
E · empler paa Byslater . om Oldlidens. 

,Det 19de !Aarhundredes d foltlel e af det 
kommunale elvstyre er da væ entlig en Ny
kabning. Taget impli,sti k er 1 <l,gangspunk

let ikke, om man kunde lro, det fri indedeVe l-
.euro,pa. men - Prøj. en. avnlig ilcl<e Fran-
krig. I Til lutning til Foi·fatningen af 1791 
gj,orde der et For. øg paa al . ka'be et ledligt 

tyre ,bygget helL ,igennem -paa VaJ.gretsgrund: 
det oplø tes i Anarki under Revolutionens 

larme. Jakobinernes og derefter apoleons 
cenlrali erede iDe poli 1følle . om en Velgerning 
i <len lovlige Orden avn og denne Lære er 
egentlig aldri,g gaaet af Glemme. yslemet be-
taar i HovedtrækJrnne endnu trods An,greb, og 

v,is e Modifikationer. . ej altsaa Prøj en. Efler 
ammenbrud-det i 1 06 kaldte del nye Styre. 

den tein�Hardenbergske Æra, -paa 8Jlle levende 
Kræfter i ◄ olket og , øgle lblan<lt andet gennem 
Ind førelsen a,f et kommunalt elv tyr at vække 
Borgerne. Intere e for dere egen Lads An
liggender. - Man talte i vore Bedsteforældres 
'!',id om England som elvstyrets forjættede 
Land. men Gnei t har vist før t af alle, at del 
engel ke eHgoverment egentlig kun betød 

tal o,pgavernes Løsning 'lide i •Landet gennem 
t ubyrokrati k tyre ved stedlige an ele Mænd, 

og navnlig Byernes Udvikling var længe for-

k røblet og lod i lampe. Først efler iddel-
landrn ejr v d Parlamentsreformen 1 32 fik 

rrian Øjet OP for Bystyrets elendige Tilstand og 
skabte ved M'u1uci•palloven af 1 37 Vilkaarene 
for en yudvik:ling, <ler dog al<lrig har naaet en 
Fylde om i Ty kland og ordens' ladvæ ener. 

Lidt efter lidt troppede dog Alverdens offent
lige · amfund op og har søgt al udforme Kom
munen autonome Liv i -stedse rigere og fyldi
gere hk:kelse. Er nu denne Udvik1ing hold
bar? 

Jeg har lidligere berørt vi e Tvivl maal; jeg 
holder mig i <let følgende lil <lel finan ielle Om
raade. 

Byernes Udgifter er leget i en uhyre Maa1e
. Lok. Meden ,Qpgaverne oprindelig indskræn
kede sig li! Or<len og Renli,ghed paa Gader og 
Veje !Brolægning, Renovalion, Gade.belysning, 
Bygning politi og Si.kkerl1edstjenesle og af ,so
cial Forsorg og en<lda kun i prolestanti ke Lan
de kendle Fattigvæsen, Falti,g.skole og Fattig-
ygehu., laar vi nu i en Udvtikling, hvi Ende

maal af en tidligere lægt vilde være �levet 
belegnel om et rent sociali,sti,sk Samfund. Kom
munen driver Vand-, Ga - og Elektricitetsvær
ker, beJor,drer sine Borgere i Sporveje og By
baner; Kommunen •bygger iH.u.se til Udlejning. 
Den moderne iKommune. kole er blevet Centrum 
for en mægtig kulturel Udvikling, omfattende 
alle n<lervi ningens iForgren:inger, stmer Bade, 
Idræt pladser, kolebespi,sning, snart ve'l ogsaa 
Biograifforestillinger .til ine Elevers iRaadighed. 
Paa lignende ,Maade er lHoSu>ital. væsenet blevet 
, {iidtp.unkl for et Næt af· undhed f.oranstaltnin
�er. pecia,Ji ering i Hospital udJoldel en Re
konvalescentlhjem, analorier, Hjemmesygepleje, 
�mbulalo11i ke Kfiniker og meg t mere. - Og 
For ørgel e. væsenet er med det ga,mle IF'attig
væsen som U<lgangspun kt /blevet til en rigt for
gren el og individuali erel Organi me med Sær
former af For,sorg efter Trangens forskellige 
'Fremtræde] e former, Alderdomssvækkelse, a,J
mindelig Invaliditet. Sygdom, Bolignød, Ar
bejd lø hed. endelig den i egenlig For tand selv
for kvldle ød, Vagabon<lering o. 1. Endvidere 
Børnefor org i mange for kellige Retninger. -
Dette er !run Hovedtræk. V,i •kan ,saa det ene, 
sqa det andet Sted møde �ærformationer som 
komm.'llna,le parekasser og As i lentshuse, Mu
!'æer, Teatre, !Biogrrufer. kommwrnle Væddeløbs
baner, ja jeg tror endog aa kommunale rpille
hanker. aar man nu hertil føjer, at det demo
krati, ke · tyre tenderer imod en mere og mere 
kommunisLi k Forvaltnin,g, d. v. s. kræver disse 
Goder stillet ·vederlag.sfrit eller aa godt som 
vederlagsfrit ,til Befolkningens Raadigbed, for-
taa,s det, at den •kommunale Husholdning efter

haanden bliver van keligere og van keligere. 
(Fortsættes). 
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'DANSK [QKOMOTIVT,DENDE 
LIDT OM AARSAGERNE TIL BRUD 

PAA LOKOMOTIVETS DELE 06 

PAAVISNINGEN AF SAADANNE 

Vecl Otto Bendixen. 

\/,i kender alle lidt .W, hvor ledes for.sJrnllige 
aavel ,støbte sorn ,, medede Ma kindele pludse

lig kan spr1nge under Arbejdet, hvorved der 
ofte foraarsage tore kader, ja enidog aa ,gaar 
Menne keliiv labt. Aar agen er iigelede kendl 
n-0k, nemlig at Materialet under Belastning ud-
ælle for ladigc Vibrn.Lioner, hv-0rved Maleria-

1 l mere eller mindre ,kry lali, erer , ig og j Be
gynde! en danner maa prækker og Revner,
hvilke nalurligV'i stadig bliver større under
for,tsatle An pændelscr indlil Bruddet ,pludselig
indtræffer.

Utallige Fm 0g og man.ge videnskaJ:>elige For
klaringer er frem al i Aarene løb inden man
er na.aet frem lil -en :and. ynli.g Forklaring af
delte Forhold.
· Efter en lang Hække Varigbedsforsøg, det

vil sige iForsE>g med Prøvelegemer, der i en
Maskine underka tes tadi,g vekslende An lren
ge1ser af ,samme eller rr1-0dsat Aart, udlalle
Wohler · ,i 1 70 den Lov, at naar smedeligt Jern
blev an trengt mangfoldige Gange med en vis 
Kra.ft, vilde derved Brucl kunne indtræde, skønt 
den enkelJe Anstrengelse med denne Kraft ikke 
knnde inedføre Brud. M.a11 Jl'avde alt tidligere 
bemærket, at flere, 'lige st-0re Anstrengelser af 
vekslende Art kunde tilvejebringe Brud, ,skønt 
den enkelte A1i tren,gel e af isamme tørrelse 
i,kke kunde, - f. Ek,s. at en Melallraad brrok
k ·lettere over, -naar man bøjer den frem og 
tilbage -. men [ørt ved Woliler Forsøg fik 
man med ,Tal belyst di e Kendsgerninger. 

:O.isse :J!'o11søg er ofte ,. enere blevet bekræfte
de, i· ·ærdeleshed ved Bauschinger's Varigheds
rorsøg i Prøveansta.Jten ved •den kgl. telmi ke 
Høj ko_le i Miinchen.*) · Ved For øgene er 'kon
stateret at det smedelige Jern haT en forskellig 
fBrud,si rke, eftersom det trækkes over ved et 
en•kei't Træk, og det anven-dte Træk kaldes da 
f.or Brudgrænsen, eller ved en stor• Rælcl<:e Træk 
ai stadig vehlende tør,reL e eller Tr�k ve'k -
!ende med Tryk. Man maa med an-dre Ord
regnEl m_ed en for.skeHig' tyrke, efter om Jernet
an lrenge paa den ene eller anden af disse
M'aader. ·om ,de_lilladelige Paavirkninger, K-0n-
lruktøren ,i di,sse Tilfælde bør r,egne med, giver

den tekni ke_ Mekanik og IMa kin,lroren Oplys
ning.
· ·Der er -ofte fremsal·-den An kuelse, at hyp-

•) Paa det bekendte tekniske Museum, > Deut
sches Museum• i Miinchen saa jeg bl. a. i 1912 en 
Prøve paa en Jernkæde, hvori et Led ved en Brud
prøve paa den kgl. Prøveanstalt i Berlin var brudt 
ved et Træk paa 230000 kg. 

pigl gentagne Rystelser og lød kunine forandre 
el Materiales senede .truktur (Bygnin·g) til en 
grovkornet, kr)" talhnsk lruktur, S-Om gør vej-
ejernet kørt. Denne Anskue! e .sy,n,te at finde 

Bekræftelse ved Wohlers ovennævnte Forsøg. 
End kønt 1-Vohlers Lov som omtalt 1har vi.-l 

. ig rigtig r1Jok, var del dog •derfor in.genlunde 
ikJrnr.t, al den havde sin Aarsag i, al lruktu

ren for.and rede ved de i L-Oven nævn le, ofte 
gentagne Anstrenge! er. Tvertimod vi te ved 
For øg a E Bau chinger i 1 7 Kædeled :i en næ
. ten 50 Aar ,gammel Kædebro efter Træ1prøver 
,amme Brududseende som nogle Kædeled, der 
var forblevet uhenyUede ,ved Broens Bygning. 

Efter sine før te ovennævnte Varighed for-
øg lLdlalle Bcmschinger i 1 86, al »ofte gentag

ne, ja Millioner af Anstrængelser fre,nbringe 
ingen Forandring i Jernets og laalels Struk
tur«. Men selv efter denne Udtalelse har Spørgs
maalet, lrv-0rvidt Jern og taal kwme 'blive 
grott kry taU irusk-e og derved skøre ved mangfol
dige Gange gentagne Ans.frengelser, saasom 
Træk. Tryk, Bøjninger, lød og Ry telser under 
An vendeisen, eller ej, affødt en overordentlig 
vidtløftig Di ku ion. Dette er .ganske natur
ligt, thi det er et pørgsma.al, der har den stør-
te Vi.gtigbed, da Ned tyrtning .af J ernl;>roer, 

Ulyk,ker ved Brud paa Lokomotivdele, Hjulban
dager -0g Jern.baneskinner m. m. ka.n blive Føl
gen af en .c;aa,dan Skørhed. 

Ef.ler Bcmschingers iForsøg blev de fleste 
agkyndige gan ke vi t enig-0 om, al Stød og 

Ry.&telser ,ikke tilvejebringe nogen Forandring i 
Jernet og laalet · trwktur og Krystallisa
li,on forhold, om end enkelte endnu fremdeles 
hævde i alt iFald Muligheden 1heraf. Men der 
,behøves allsaa da en anden Forklarin.g af, at 
ma.n ved Varigh-edsforsøg og navnlig saadanne, 
hvor der .anvendes ofte ,gentagne Anstrengelser 
,af een Arl vekslende med Anstrengelser af mod
sat ATL, faar Brud for det ihalve af Brudg:ræn
sen eller mindre, og af, at Vognak ler, Jern
hane-skinner m. m. ved <le mange Bøjnin-ger, 

lød og Ry telser, at bli'Ve udsalte for, utvivl
somt eEterhaanden ku11ne 'blive undertiden end
og betydelig tilbøjelige til Brud, det vil ige faa 
en vække! e, der aJmindeligvjs betegnes som 
Jer net og laalets U dniattelse. 

om en an-d yn'lig Forklaring af denne Ud
matte}, anføres, at m.an antager, <at Elastici
tet grænsen for et Legeme i dets oprindelige 
Til tand. som kan forklares ·SOm en Tilstand, 
hvori del ikk-e er sli'\1gjort, liggeT ved 0, men al 
den ved gentagne en Paavirkninger, der veks
le med Aflastninger, lader ig hæve til en vis 
Grænse. Hvis nu iet Legeme udsættes for hyp
pigt genlagrte, ens Paavirkn-inger, der er saa 
lærke, at E�a ticitetsgræn en ikke la-der sig 

hæve til dem, men dog lavere end den enkelte 
Piaavir,kning, Brudgrænsen., der for sig aJene er 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 
nok til at tilvejebringe Brud, maa hver saadan 

fornyet Paavirkning give Legemet en yderligere 
blivende Forniforandring, og tilsidst Brud ind
træde. 

!Men h'Vi nu PaavirJrningerne, •der følge
paa hinanden, er en og 11iod atte, f. Eks. Træk 
veksler med Tryk, v,il den angiJvn,e Forklaring 
ikke la.a ti-I, thi elv om hver P:aavirkning 
giver en lille, blivende Formforandring, vil den 
næste lette den ud, nemlig ved at give -Mage Lil 
lille ormlorandrit1g i modsat Retning. Og dog 
er det godLgjort ved [For øg, iat mange Paavirk
ninger af mod at Art endog forholdsvis lettere 
giver Brud end ens Paavirkninger, der vek ler 
med Afla tninger. 

En rimelig For,klari,ng heraf er egentlig før t 
fremkom!Illen ved E'IVing og Ro enhams mikro
skopiske Undersøgelse af Metallerne '.F·ormfor
andring, hvorved de fan<ll, at Form.forandrin
gerne væsen,llig foregik, ved at der , kele krid
ni.nger i visse Retninger indenfor de enkelte 
Korn, eller rettere ved de mikro kopiske nder
søgelser, som Ewing faa A.a.r senere offentlig
gjorde sammen med Hmnfrey, og hvorved de 
fandt, at naar nævnte I kridnin,ger ske.te med 
lilstrækikelig Kraft og .til trækkelig ,ofte frem 
og bilbage, aabne.de der .sig her og der fine Rev
ner, ,som ved udmærket svensk Jern kunde op-
Laa, niaar Paav'i'1,kningerne naaed·e ca. 2/5 af

Brudgræn en og som eHerha,anden k1mde rjve 
ud i hinanden, saa at der tilsid t kunde danne 
, i,g en fortløbende Revne, der ,gav Brud. Skrid
ningerne mene lette t at opstaa, hvor der i 
KorRene er lidt indesluttet Gas eller anden 
Urenhed til tede. 

Allerede før E1vings nævn le U ndersøgeJ.se 
havde Andrews haft M·istanke om, at Mikrorev
ner var ylq i Udmattelsen og antog, at den 
ødelæggende Virkning for ,tærkede , hvis der 
allerede, inden Rystelserne 1begyndte, fandtes
saada.nne Revner, ja at den :maa. ke gan ike 
kyldte saadanne Revner, der f. Ek .. i taalel 

,kwrne 'hidrøre fra u.svej le, fladtrykte Blærer el
ler fra Udskillelsen af mikroskopisk Ansamlin
ger af voviljern eller andre umetallisike Uren
heder ved tørkningen. Di e Mikrorevner, 
der i Reglen •ikke lade sig se med blotte Øjne, 
og derfor ikke er iagttagne af Bciuschinger og 
man,ge and•re, aabne i.g alLsaa formodentlig 
eftenhå.anden ved An trengelser, lød og Ry-
tel er, ærlig naar di e ke i afvekslende. 

modsaUe Retrringer, og kunne blive flere Tom
mer lange. Et' tø.d eller en lærk Ry te1se kan 
da let giJve Anledning til Brud a,d den korteste 
Mod tandsflade fra den ene til den anden. 

Faren herfor er noget mindre ved vejse
jern end ved Sta.ail, da der ved vejsejern er 
mere Chance for, at MiJu,orevnernes Udbrede!
. e vjl stand e ved laig,geurenhe.derne, medens 
de i ·det renere taal ikke tandses i at .gribe 

videre om sig ved .at naa indesluttede Uren
heder. 

De her omtalte Forhold forklare, hvorfor 
Udmattelse indtræder for ke.llig hurtigt i Mate
riale af for kellig Kvalitet, altsaa f. Ek . lettere 
i tærkere svovlholdigt ind i renere .taaJ. De 
forklare ogsaa, hvorf01: Bruddet ved en Varig
lted prøve kan vise ,sig grov,kornet, medens en 
Trækprøve med amme Materiale maaske end
og viser enet Brud. Kun jeld nt løber Brud
det ved Varighed .prøver langs nogle iK.orngræn
-·er. 

iOm endskønt der ogsaa fremdele· formedelst. 
den ofte gentagne PaavirJrning vil , ke Ulykker 
ved Brud af kinner, Lokomotivdele, Vogna,ks
ler, Brokonstruktioner m. m., er den dog, b vj 
foranstaande Forklaring er rigtig, den Beroli
gelse, at • aadanne Brud kunne modvirkes ved 
at søge at undgaa de Blærer, AiJsamlinger af 

ren.heder etc., der da i alt Fald for ,en Del er 
kylden i di e Ulykker, det vjl ige, at de ville 

blive jældnere med de tadig Fremskridt, som 
ker i taallilvir.krringen. 

Endeli,g bar Temperaturen Indflydelse paa 
t yr,keegen kaberne. Aft .sm.edelig;t Jern er 
kørt, efter at det er hørt op at gløde, o,g over

for· langsom Paavirkning navnUg i Reglen, me
dens det er 130 a 150 ° varmt. Da denne kør
hed oprindelig i ær blev b mærket samli,dig 
med, at ved Afkøling af det ,glødende Jern den 
blaa Anløb farve kom til yne, ved ca. 300 °, 
kald den Blaa ·kørhed. Overfor tød og Slag 
er ,den , tørst ved -højere Temperatur. Om Aa,r
saigen ti1l Blaaskørhed ved man egentlig intet, 
men det viser sig, a,t Kornene ved den paagæl
dende Temperatur ikke er i tand til f. Ek . 
ved en Trækprøve, ,at taale en aa stor Deforma
tion, før Brud sker, som de kunne ved almin
delig Temperatur. Jernet taber all aa i ejg
hed, og dette strækker .sig iøvrigt fra 20 ° til 
over 500' ° C. 

J stærk Kulde er i Reglen Jern og Sfaal 
kørere end -ved almindehig Tempera.tur, men 

· taal ,synes at blive mere ,skørt end Svej e
jero. Ved at underka te indkervede tænger
af meget blødt taal lag, vil der allerede ved
faa Gra,der Kulde kunne vise sig kør,hed, saa
lede at medene jævnlig finde saadant taal 

kørt overfor .Mej elbrug ved de bo os almin-
<l li.ge ,Kuldegrader. ikkelchrom. taal er sær-
lig lidt ud at for kørhed i Kulde. 

En væ entligst Betydnin,g har taa,lets kør
h.ed i Kulde for Jernbanetrafiken. aar Jern
•bane kinnerne, Hjulbandager og Aki ler springe 
lettere om Vinteren end om ommeren, skyldes 
dette i alt Fald til Dels Kuldens Indvirknin,g 
paa dem, om end Aarsagen for en væsentlig Del 
ogsaa er at søge i, at den frosne Jord er min
dre eftergivende og altsaa stivere at køre paa 
hvorved tøderne under Kørslen blive islærkere. 
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'DANSK [QKOMOTIVT,DENDE 
vækkelse af Jem og taal i Kulden er iøv

rigt lydeligt iagllagel paa ordpol.sekspeditio
ner. 

aar man nu ved, at Jernhanematerialet 
hører Lil det Materiale, ·der bliver mesl an
spændt, hvorlil der stilles de største Krav, da 
er del for taaeli,gt, al man her ma,a være særlig 
aarvaagen og vagtsom overfor indtræffende 
Brud, om hvis Aarsager vi ovenfor har et, og 
saa meget mere, som saadanne Brud .kan fur
aar age store lykker. aturligvi gaar An
spændelsen me t ud -0ver Maskinernes Hoved
rammer. · tron.pelstænger, Driv- og Kobbel
stænger, Hjulaki ler og Bandager. Ved Efter
syn anvendes almindeligvis den saa,kaldte 
»Hammer.prøve•, der som bekendt gaa•r ud paa
ved Hammerslagets Klang mod den prøvede
Maskindel at kunde ·høre, om der findes Brud.
Meioden er f.orsaavidt god n-0k, naar man har
nogen Erfarin•g, men den k n dog svigte.

I del amerikanske Tidsskrift »Railway and 
Looomofave Engineerin.gc meddeles om, at ved 
Laokwanna Banens V ær.k.steder i East Buffals 
N. Y. bar Dire.k.løren begyndt at anvende en 
•lige saa ,si,mpel ,som hid-Lil ufejlbarlig Metode
Lil Paavisning af eventuel Brud, - en Metode
som dog foreløibig anvendes i Forbindelse med
»Hammerprøven•. Fremgangsmaaden gaar i
Korthed ud ,paa, at de oorskellige Maskindele,
Aksler, iRa,mmer, Dragen, Stænger •O. • v. efter
endt Ad killel e og Rengøring males over med
almindelig Kridt-Vandfarve, der jo som bekendt
godt kan holde sig i flere Dage, selv om ved
kioillilllende M.a.skindel tages i Arbejde. Ufejl
barlig vil da Petroleum, Olie, Fedts!JOf, muds
m. m. i Løbet af kort Tid ,svede ud af det even
.Luelie Brud og ,tegne en umiskendelig lydelig

lribe, om ttmuligt kan und,gaa Opmærksom
heden. 

At Metoden kan anvende i andre Brancher 
og i andre Vær,k teder til Prøvning eller Un
der øge!, af alle mulige andre Slags Maskin
d le er elvfølgelig. 

DAMERNES INDSAMLING 

BIDRAGSLISTE OVER INDSAMLINGEN 1'1L ET 

FORENINGSBANNER 

Gedser. 

Lokomotivføredruerne Hansen Kr. 2.00, 
Hveger Kr. 2.00, Henriksen Kr. 2.00, Ander
en Kr. 2.00, Rasmu en Kr. 2.00, Ben,g Kr. 

2.00, iel ein Kr. 2.00, Rasmussen Kr. 2.00, 
e ·ng Kr. 2.00, Frederi-k.sen Kr. 2.00, Matb'i

asen Kr. 2.00, Madsen Kr. 2.00, Jørg n en Kr. 
2.00, terregaard Kr. 2.00, øre11Sen Kr. 2.00, 
Bennekov Kr. 2.00, Ander en K•r. 2.00, Ol en 
Kr. 2.00, Chri ten.sen Kr. 2.00, Rasmussen Kr. 
2.00, Frkn. G. og H. Hansen Kr. 2.00. 

Lokomoth•fyr-bøderfruerne H. P. Jørgen en, 

Kr. 2.00, B. Hansen Kr. 1.00, A. Ender.sen Kr. 
2.00, H. Blume Kr. 2.00 V. Jen en Kr. 2.00, A. 
Jen,sen Kr. 2.00, A. Andersen Kr. 1.00, K. 
Hansen Kr. 2.00, •0. L. Hollænder. Kr. 2.00; 
L. Morten en Kr. 1.00, F. Frandsen Kr. 3.00,
A. øren.sen Kr. 1.00, Th. Jen en Kr. 1.00,
Bramsled Kr. 1.00, M. fad en Kr. 1.00, Fun
der Larsen Kr. 1.00, ørensen Kr. 1.00, A.
Petersen Kr. l.00, E. Lar en Kr. 2.00, E. 0.
West Kr. 1.00, . Thomsen Kr. 1.00, Fr.k.n.
P. J. Olsen Kr. 2.00, I. Han n K·r. 2.00, H. 

. Grej en Kr. 2.00 E. Lø cbenkohl Kr. 2.00, 
Lundlai,g Han. 11.Kr. l.00, B. ielsen !Kr. 1.00. 

Fra Lok-0motivførerne Damer i Kor(lør er 
mod:laget Kr. 76.00. 

Ialt Kr. 159.00. 

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. Oktober 1923 kan Lokonwtivfører H. 
P. iel n, Kor, ør, ubr vej 3, Jejre 25 Aar
Dagen for in An ættelse.

C. C. 11
7

. Hessner. 

Den 1. eplernber fejred-e Lokomoti
0

vfører 
C. C. W. Re nar il 25 Aars Jubilæum. Jubi
laren blev ansat i Aarhu , k m derfra til Fa.
,som Rangerfører, enere til Kh. H. og derfra
til Østerbro, hvor han har været iden 1903.
H. er en 'Pligtopfyldende Lokomotivmand, -0g
•han,s 0rgani alion har gentagne Gange haft
Brug for ham, idet han baa,de ha:r været ·For
mand -Og Kas erer for Afd. Jubilaren fik paa
Fe tdagen overra,kt el Guldur, og fra Kolleger
paa Ø terhro en Eriooring, gave. Afd. bringer
de bed le Ønsker for ban Fremtid.
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'DANSKfQ.KOMOTIV1iDENDE. 

FRA EN UDFLUGT 

Lokomotivførerafdelingen i Kalundborg af
holdt øn,dag den 26. August en Udflugt .til Re
kreationshjemmet. Kl. 2 Em. samledes ca. 40 
Deltagere paa Havnepladsen, og kørte sa.ra i ,tre 
B1ler ud til »Hjemmet«. Umiddelbart efter An
komsten der, samlede lb.ele Selskabet &g om et 
fælles Kaffebord; Afdelingsformanden bød Vel
k01IDID.en, og meddelte Progr,ammet for Dagen. 
Da vi var lfær,d.ig med Kaffen - som va,r god 
-:- var vi rundt og e pa.,a de forskellige Væ
relser, og alle var enige om, at det var smukt 
og tilbailende overa:lt. u g.i,k Turen ud i Haven, 
og derfra la,,n,gs Ky,sten oppe paa de høje kræn
ter til »Kohornet«, hvor elskabet beundrede 
den smukke Udsigt, .og drøftede <le forskellige 
:Lrun.dsdele, som vi kunde øjne i det Fjærne. 
V.i samledes derefter alle i 1Pavil,lonen, hvor der 
'blev sunget en Del Sange, som ,lød ,særdeles 
smukt, da ,der var mange gode S'Mllgere iblan
det elskabet. Nu gik Turen ned ad »Kohor
net«s østlige Side, hvor der er manige ret store 
Træer, og hvor der altid kan findes Læ, selv 
om del blæser ret kraftigt; thi det kan det til 
Tiider het, .men det er en Luft, om er i høj Grad 
forfri,skenrle, idet man ih.ar Følelsen af, at den 
er meget ren, saa det er med en vis Velbehag, 
man indaiander den. Turen gik saa omkring 
Gartneriet og',a;d Landevejen tilbaige .til »\Hjem
met«. Vi var nu alle enige om, at Tiden var 
inde til at pi e '.Aftensma,den, og samledes der
for i pise alen, hvor der var dækket et 1ang,t 
Bord med &rvice, Blomster og (Ffag. Damerne 
fik nu ,travlt med at faa de medbragte Madkurve 
frem, og Lndboldet arrangeret paa det lange 
Bord, som strakte si•g igennem hele Salens 
Længde. Og et fornøjeligt og muntert Aftens
maaltid fandt nu ted; thi alle iDeltager,ne var 
i godt Humør; ange blev sunget, Taler holdt, 
og iigennem disse .gi,k Ønsket om, at det maa 
lykJces os at bevare dette ,smukke Feriehjem. Da 
vi var færdige med at spi,se samledes hele Sel-
kabet i det hy,g,gelige Mus.ikværelse, og nu .gik 

det ,lystig,t med ang •og DaillS ,til Kl. 8¼ Em.; 
thi da begyndt Bielrnes Tudehorn at lyde, som 
mindede os om, a,t det 'Var pa,a Tide at holde 
op, og Hjemturen ,skulde finde ted. Efter 15 
Minutters Kør el hold,t Bilerne ipaia Havneplad-
en, og Deltagerne i Turen tog iher Afsked 

med hverandre, og alle var enige om, at vi hav
de tilbragt en rigtig fornøjelig Dag. 

En Deltager. 

JERNBANELÆGERNE 

Lægetil ytllet med Interessenterne i 25 B Læ
,gedistrikt er nu overtaget af Læge Han �ide
ricb en, Gl. Kongevej 147 (Telf. Ve ter 2346 Y, 

Konsultation Kl. 1-2 og Onsdag Kl. 6-7) der 
vil fungere som Jernbanelæge i Distr,iktet indtil 
31. December d. A.

Læge Brandt i Vanløse varetager som hidtil
lægeti.lsyillet med de derboende til nævnte Di
stri1kt hørende Medlemmer. 

TAKSIGELSER 

Hjertelig Tak for al ,Opmær-ksomhed 'Ved mit 
Jubilæum. 

P. Haugsted.

Min hjer,teli,gste Tak for udvist Opmærksom
hed ved mit Jubilæum. 

C. C. W. Hessner.

TIL 
cBMSbI-6_ .. 

Overført fra D. S. og M. F. til D. L. F. 1. Sept. 
1923. 

Lokfbaisp. V. Laursen, ybor,g. - Lokfrb
asp. P. E. Fischer, Frederik&havn. 

Lokomotivfyrbøderafdelinger. 
Korsør. Formandens avn og Adresse ret

tes til K. R. Jen1Sen, Revvej 78. 
Kas ererens avn og Adresse rettes til R. 

M-almg.aar-d, Dyrehovedgaards Alle 10, St.

Udnævnelse. 
Lokomotivlfyrhøder P. C. J. Thomgaard, 

Kbhvn Gods'bg., til Lokomotivfører i Struer fra 
1-9---23 (min. Udn.).

Lokomotivfyrbøder C. V. Rasmussen, Arul.
borg, ,til Lokomotivfører i Vam-d-tup fra 1-9-
23 (min. Ud.n.). 

'Haandværker J. A. . La11Sen, Roskilde, til 
Lokomotivfyrbøder i Orehoved fr.a 1-9-23. 

Haandværker M. Ejlertsen, truer, til Loko
motivfyrbøder i Tønder fra 1-9-23. 

Forflyttelse. 
-[,okomotivfører . L. Karlsen, Struer, efter 

Ansøgning til kanderborg Ira 1-9-23. 
Lokomotivfører H. P. Hansen, Vamdrup, ef

ter Ansøgning til F,sbjerg fra 1-9-23. 

237 

• 

.1.:-«.t::::!=::::::========...:.....:....: 

- .. 

• 

. . 

• 
.. 



'DANSK}QKOMOTIV'JiDENDE 

Lokomotivfører T. C. Peter en, Lunderskov, 
til Bran,de under -9-2 . 

Lokomolidyrbocl r K. Jakol en, Tønder.
C'fter An�øgning lil truer fra t-9-23. 

Paa kønnelse. Lokomotivfører M. Ra mussen, Brande, lil 
Lunder kov under -9-23. 

Lokomotivfyrbøder J. E. Chr.j.stensen, tru
er, efler n øgning til alborg fra 1-9-23. 

T;0komolivfyrboder A. H. Petersen, Oreho
,·ed, efler An øgnjng til Kbhvns God bg. fra 1 
-9-23.

eneralrurektoralet har overfor· Lokomotiv
forerne i C: bjerg 0. li'. M. Larsen og M. Thom
en udtalt in bed le Tak og Paaskønnelse i 
nleclning af en af dem under Tjenestens Ud

førel udvist c rlig Agtpaa�ivenhed og resolut 
Optræden. 

-Ø�•iawa� 
-- --- --

Bemærk•!• Kiærs :I: Klæder 
HABIT 
35 KR. 20 Skindergade 20 HABIT 

35 KR 

Nærværende Nummer e1· u/lt<Vt:J1 d 

paa Avisposlko11toret de11 20. eptb1·. 

C. B.- Møller & Co.s

I �!��;, ;�;�� li 
I Det er den bedste 15 Øres Cigar 

Ø. Amk. l:iumm1vare 

I 
la4uslrl Vestergade 3 llkrn. R. 
YHtr,pnjlu, ·ao1ttt\- '- J(tplrJeutiUtr 

Ill. PrblJ,1e mod HO ffre I t'rimrk. 
Dl>IRf.T I.ISff,DITIO! ♦ Telf. R/to IIOl 

■ 
Jmbmmznd 10 pCl. K1b1l 

' 

L.P.A1strup 1eve-
rc?r øgrrc mobl., Di\·n.ner, Tæpper 

�pise1:1t., ·o,·e\'ær., Børn,·-, 
ngpige- O)! l:Sonden1øbler 

J.t,lH·lu..•tal 111:.;
TORVF,G A DE 20 

Sporvognslinie: 2-9-19 

I - '' 

i f rederi ksborqq;de12
He

; 
�\\on�•og Pelsvare;;-

io\\\e lved Nørreport) f/�J-e/ 
PAA RATEBETALING 

leveres alt 
Damekonfek°tlon, Pelsvarer & Kjoler

LIiie Udbetaling - Rentefrit 

Th. Slyrmer 
Fuldstændig Herreekvipering 

Ga kompagniets Ejendom 
G I. Ko n � e v ej l'2 0
Telefon· Centra l 7607 

Jernbanefunktionærer 8 p t. Rabat 

AND R EAS@STE:N SEN 
P I A N O • oo F L Y G E L F A B R I K 

12788 

KONTANT 

St. Kongensg. 45 

7 4 0 2 

Fineste DANSK Fabrikat 
Lev. til Vareloll. 

KØB FRA LAGER 
Klædninger 65, 78, 85, 98, 115, 125 Kr. 
Vinterfrakker 75, 80, 85, 98, 120 
Sommerfrakker 65, 78, 98, 115 -
Stortrøjer m. sv. Foer 42, 52, 62 -
Benklæder ... 12, 16, 18, 22, 28 • 
,·mok ingklie,lnin�erJaketkli dni11�er 

Motorjakker Gummikapper 
Vindjakker .\Ile 'torrel ·er 
Knn Ko11t:111t. Be�te111te Priser 
Jernba11ef1111ktio11ærer -5 µCl. Rabat 

Afdt>ling- for Udlej11i1P• af el ga11I 
Kjole• mokln"'· og- l>iplomatkl,0d

nin er samt orte O\·erfrakker. 

Lageret Monopol 
X urrt>i?"llti,· : . I �al 

Telefon Byen 1281 

" 

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVn'TER 

SENKING 

med ny
patenteret 

Luftbl&ndinp 
Replator 

(H-rid .Porcelænøemaille) 
med Cirkulation&-V armekanal•• 

Jllndøte Gaøror•r•.
Regelmæssig Varmefordeling -

Stesnlnc paa Riet 
Ornen, hvori alting lykke1 

Skancllnadens største Speelal·
udstllllnc-, 

r 
Vestergade 2 Gl.llf"

0

:y 
_____ 'l'lr. 1.<1-at:i 

Redaktion: Vesterbrogade !18 a •, Kjøbeubavu B. .A..1u.UJt.!t'•E1pcditiuu: 
Tlf. Vester 8178 eller Vester 8113. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Vo<lroffsvej 3 b. København V. 

Telefon \' ester 113 eller Vester 401 l. 
.Abonnementspris: 6 Kr. a.arlig. Kontortid Kl. 10-4. 

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandi::avien. ________ _ 
Frederiksberg Bogtrykkeri, F�lkoncralle 11, København F.
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