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BOLl6SA6EN 

I Begynde} en af Maj Maaned kunde 
man i Fælle udvalg t med Tilfredshed no
ter , at d n tore og omfattende Lejebolig

ag, om i ca. 2 Aar har været løb nd 
m Il m Admini trationen og rgani atio
nen. var bragt til Af lutning. 

Eft r at »Dansk Jernbaneforbund« 
før t v d Byretten nere Yed Land retten 
og id t ved Høj teret havde faa t Dom 
over tat ban rne Gen ralclir ktorat, for 
at d tte om andre Hu værter var under
ka tet Hu lej loven Be temmel , n g0t 
den amm høje dmini tration ment ig 
h vet over, tod tilbage at faa ordnet det 
tore Tilbag b taling pørg maal til d 

Tjen tern nd af h em der var krævet for 
høj Hu leje. 

Efter n Drøfte} e m 11 m Generaldi
rektøren 0° Fælle udrnlg t n d atte der 
et dvalg. det saakaldt Boligudvalg, om 
kom· til at be taa af 5Repræ entant r: 2fra 
Admini trationen og 2 fra Fælle udvalget 
med . tat n Forlig mand, Kontorchef 
Dahlhoff om Formand. 

D tt dvalg be øgt efterhaanden en 
tat banerne Lejeboli0er for 

ved elv yn at fa t ætt Lej umm n. 
Udvalget kunde fter ca. 1 Aars rbej

de til Generaldirektoratet jledning af-
0ive en foreløbig Betænlu1ing, der kunde 
danne Grundlag for Bedømme! en af hele 
dette pørgsmaal mange idi0e og mange
artede Forhold. 

For ca. 2 Maan d r iden paab gynJ
t, en Række Drøftel er mellem eneral
direktoratet, repræ enteret ved Kontorchef 
Jacobi og Fuldmægtig A. Jen en, og Fæl
le udvalget, repræ ent ret ved de 4 Orga
ni ation formænd, til Fastsættelse af de 
Principper, hvorefter Tilbagebetaling 
kulde finde Sted. Disse Møder førte om
ider til Enighed, og Organi ationen har 

nu tiltraadt følgende Bestemmelse for Til
bagebetaling: 

Mellem Gen raldirektoratet og Repræ-
-ntan ter for Jernbaneorganisationerne

Fælle udvalg er opnaaet Enigh d om Af-
0ørel e af forskellige Tvivl pørg maal
v drørende rI'ilbagebetaling af for meget
erlagt Husleje aalede om nedenfor an
givet:

1) Hvor ævnet i sin Tid har fa tsat en.

Leje for den paagældende Bolig.

Den afsagte ævn k ndel e læg
ge til Grund, aalede at der opkr ,
ve d n af vnet 0odkendte Leje, 
dog høj t •/s af den af Lejeboligud
valg t ansatte Lej , fra det af ævnet 
fa tsatt Tidspunkt, eventuelt fra den 
efter vnet Kendel e nærmest føl-
0ende 1. 

2) Hvor de1· unde1· Lejemaalet ikke har

været ævn.

Der tilbagebetales, hvad der er op
krævet ud over •f s af den af Lejebo
ligudvalg t ener an att Leje amt 

s 

C, 

.[ 

C, 



'DANSK [QKOMOTIV Ti DEN DE 
! 

l ., 

- i Tilfælde, hvor man· efter den 1. Ok-
tober 1919 har fottsat med Opkræv
ning af den før dette Tidspunkt gæl
dende Leje -· altsaa ikke fulgt Or
dre H 227, Afsnit B, - og senere har
efteropkrævet en Forhøjelse af Lejen,
endvidere det saaledes efter-opkrævede
Beløb. ,·

3) Paa Stede1•; hvo1· der har været Nævn
den 1. Oktober 1919, men dette efter
den paagældendes Indflytning er op
hævet.

Der tilbagebetales, som om I æv
net vedblivende var bestaaende.

4) Hvor Boligen ha1· vær·et F-ribolig den
1. Oktober 1919 og eventuelt noget se
nere.

Der tilbagebetales paa Steder, hvor 
der ved Lejemaalets Indgaaelse var 
Nævn, hvad der er opkrævet ud over 
den Leje, der før 1. Oktober 1919 op
krævedes for tilsvarende Statsbane
boliger. 

5) Hvo1· Boligen den 1. Oktobe1· 1919 og
eventuelt senere var Tjenestebolig.

Der tilbagebetales paa Steder, hvor
der ved den paagældendes Indtlyt
ning var I ævn, hvad der maatte
være opkrævet ud over, hvad der
betaltes for Boligen, medens den
var Tjenestebolig, eller hvis
det maatte være fordelagtigere for den
paagældende - hvad der er opkrævet
ud over 4/5 af den af Lejeboligudval
get ansatte Leje.

6) Hvor en Bolig straks efte1· 1. Oktober
1919 va1· Lejebolig og senere først har
været Tjenestebolig og senere igen
Lejebolig.

Der tilbagebetales paa Steder, hvor
der den 1. Oktober 1919 og ved den
paagældendes Indflytning var Nævn,
som om Boligen stadig havde været
Lejebolig.

7) Hvor' Nrevn· fØ1·st er oprettet' eftei" f
Oktober 1919.

Der forholdes, hvis Forhøjels0il'.
først er gennemført efter Nævnets
.Oprettelse, som om der paa Stedet var
Nævn fra før 1. Oktober 1919, og hvis
Forhøjelsen er gennemført forindeh
Nævnets Oprettelse, som om der ikke
har været Nævn.

8) Bolige1· i Sønderjylland:
Der tilbagebetales· kun, hvad der,

naar den tilbageholdte. Trediedel af
_St�1ti1Jæget medr�gnes _ sqm Leje, i ..
Finansaaret 1921-22 maatte være be
talt i Leje ud over den af Boligudval
get ansatte, dog saaledes, at der højst
tilbagebetales et Beløb svarende til
den nævnte Trediedel af det særlige
sønderjydske Stedtillæg for Finans-·
aaret 1921-22.

�) Hvo1· Indflytning er sket efter den 4.
Ap1·il 1922. 

Der tilbagebetales som i Tilfældg, 
hvor Indflytning er sket tidligere, 4.
v. s. som under Punkt 1-8 anført.

10) Nyopførte Boliger·, d. v. s. Boliger,
som er· opført efter den 1. Oktober
1919.

Saadanne Boliger omfattes ikke af
det foran under 1-9 anførte. Der
tilbagebetales for disse Boliger kun,•
hvad der, medens der er Nævn, er op
krævet ud over den fra først af fast
satte Leje, og for saa vidt Boligens
Opførelse først er paabegyndt efter
den 1. April 1921, tilbagebetales der
overhovedet intet.

Den ovenfor anførte Ordning maa si
ges at være tilfredsstillende. Til at be
gynde med kneb det med at faa Generaldi
rektoratets Repræsentanter til at stille sig 
imødekommende og forstaaende, men efter
haanden som Tiden gik, gled Smaatterier 
til Side, og det maa erkendes, at Kontor
chef J aco bi her fik vundet Generaldirekto-
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'i>ANSK}QKOMOTIV1iDENDE 
ratet for en Ordning, som paa Il re Punk
ter viser er sundt og klogt torsyn, - no
g t som Gen ralclir ktorat t kan taa ig 

ed. 
aar · nu en Række Tjene ternænd 

mange har forøvri t al lerede faaet dem, 
faar Penge tilbageb talt for for meget er
lagt Ru I je, - og d tte r ikke maa um
mer, bør de sende de Mænd en venlig 'l'an
l·e, som i saa mange Maan der har lidt 
med denne ag. - Organi ationen kan 
m d TilfreJ hed se dette Arbejde afsluttet, 
- dog tror vi, at under n Herr lebs
ager, var denn Enighed og Tilfred hed
n ppe naaet.

Den urn, tat banern saaledes skal 
tilb�gebetale, mene at vill andrage mel
lem 250 og 300 000 Kr. 

>'Dich.« 

BOULEVARDBANETUNNELEN 

l Anledning af vor Artikel under oven
staaende Over krift har Dagbladet » Kø
benhavn 4: int rviewet Di trikt chef Eir, 
der udtal r ig som følger: 

- For det før te maa jeg oply e, at
»Bn1mmerne« gaar endnu. De er bare
lydlø nu. Men de kan kun hjælpe frern
rn ved tation rne. Der er ingen Mulig
heu 1or, at de kan uge Røgen og Dam1 en
ud af Tunnelens mørke Del eller pre e
fri k Luft ind, saa Røgen tvinges ud gen
nem Luftkanalerne.

Det for laar let ingen Ting i Forhold 
til den naturlige Træk, om altid vil væ
rn i Tunnel n. 

Jog kan godt ind e, at Røgen kan væ
r· ub hagelig, men vi kan i Virkelighed n 
ikke kaffe don væk, før Banen bliver elek
trificeret. 

- Er der noget Haab om, at det nart
vil ske? 

- p rg maalet ligger ikke for i je
blikket. Der mangler vistnok vis e For
ud ætninger, før den elektri ke Drift la
der ig gennemføre. Men det kan jo hur-

tigt sk , at der bliver Mulighed for at frem-
kaffe den fornødne Kraft. u har Yi 

døjet i 7 Aar med Røgplagen. I aar vi 
har døjet 7 Aar til, r der maaske 'l'al om, 
at vi kan slippe cl n. 

- Men giver Røgen ikke et forøget
Faremoment? 

- Man maa erindre, at der er Doh
belt por paa hele trækningen, aa der 
kører aldrig Tog imod hinanden. De kolll
mer altid bagefter hinanden. Der er Blok-
ikring r stadig, i det hele tag t aa rn,)

gen ikring, om M nne ker kan kaffe. 
Derfor betragter jeg Fare om ucl�lukkoL 

Saa maa vi trø t o dermed. 

Omend Di trikt chefen b nægter, '.l,t 
cl r er nogen Fare paa Færde, indrømm •s 
det dog, at cl t ikke er ·aalecles, som det 
kal være. Det er maaske muligt, at Di
trikt chefen ikke en Gang ved, hvor galt 

cl t til Tider kan v re i 'l'unnelen, f. Ek . 
i Regnvejr perioder eller med tung Luft, 
hvor Aftrækket er mindr godt, og paa do 
'rider l aa Dagen, hvor Togene løber med 
m get korte Mellemrum. aa fylde Tunne
len med Røg og Damp og da køre der 
fuld tændig i Blinde. l højt V jr med 
klar Luft kan det gaa an paa forskel lige 
Tider paa Dagen, m n som det r for Ti
den, er det galt. 

amme Blad har ogsaa fundet Ani d
ning til at interviewe vor Organisation 
Formand der i den An ledning fortt I !el' 
intervieweren fø lgen<le: 

Det er maaske rigtigt af Di triktschef 
Eir, at han udtaler nogle beroligende Ord, 
iger Formand n for Lokomotivmændene. 

Organi ation, Lokomotivfører Rich. Lillie, 
til os, om den Far , om Røgen og Dam
pen i Boulevardbanetunn len frembyder 
for Trafiken. Men naar De pørger mig 
som Lokomotivfører om min oprigtig 
Mening, vil jog svare Dem, at l! orholden.:) 
er overoi-clentlige van kelige for os. Fan.:
momentet er get, derfor har vi villet igo 
til i Tid . 
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tion og set Igangsætningen, vil De have 
bemærket, hvilken Mængde Røg og Damp, 
der staar op af Skorstenen. Den følger 
Togets Fart og lægger sig saa tæt om os 
i Tunnelen, at det er ganske umuligt for 
Lokomotivføreren at e mere end 3, højst 
4 Meter frem, Frontlanternen kan ikke 
bryde igennem det tætte Damptæppe. 

Og kører vi ind paa Nørreport ta
tion, som dog er ret stærkt oplyst, ser vi 
kun Blussene som smaa bitte 'rander, no
get i Lighed med de atlamper, en Væge 
paa en_ Korkprop, man havde i gamle Da
ge. Det bliver en Følelsessag og en Er
faring, hvor man skal holde. 

Det er i Virkeligheden saaledes, at v i  
mangler det Overblik, der skulde gøre os 
klare til at afværge mulige Ulykker. Og 
vi husker endnu, at der for halvandet 
Aar siden skete det, at der mellem -ørre
port og Hovedbanegaarden kom to Tog 
ind paa samme Blokinterval. Heldigvis 
opdagede Lokomotivføreren det i Tide. 
Men det viser altsaa, at der kan ske Fejl. 

- Det siges, at Røgplagen ikke kan af
skaffes, før Banen bliver elektrificeret? 

- Jamen, der kunde bødes noget paa
Ulempen. Det kan godt være, at Ventila
torerne gaar endnu, men blot ikke er 
»Brummere«. Efter deres Hensigt virker
de i hvert Fald ikke nu. Kunde vi faa
nogle flere i Gang, vilde det hjælpe no
get.

Desuden er der et andet Punkt. Fra 
første Færd var det vistnok Hensigten, at 
Lokomotiverne paa l ord- og KystbanPn, 
altsaa de, der befarer Tunnelen, kulde fy• 
re med røgfri Kul. Det kan nok volde 
vis e praktiske Vanskeligheder at holde 
Kul for sig elv til disse Maskiner, men 
jeg tør dog tro, at Vanskelighederne lader 
sig overvinde. 

Det vilde ogsaa betyde noget, hvis vor;J 
Frontlygter blev forstærkede. Paa de sto
re Maskiner har de Acetyl6nlygter, men vi 
kører endnu med den forhistoriske Petro
leumslanterne. 

- , 11 Lokomotivmændene foretilgc si�
noget i Sagen? 

- Artiklen i Bladet var en foreløbig
Advisering, men den vil i den nærmest•i 
Tid blive fulgt af en Henstilling til Stats
banernes Ledelse om at foretage sig no
get, og vi agter at stille Forslag paa de 
Punkter, jeg her har nævnt for Dem. 

Og vi haaber, der maa blive taget fat 
paa Spørgsmaalet. Sagen er ikke saa ufar
lig, at den kan forbigaas med et kulde1·
træk, slutter Lokomotivmændene For
mand. 

Man vil af dette Interview se, at det er 
Organisationens Hensigt at rette en Hen
vendelse til Generaldirektoratet angaaen
de det paaklagede Forhold, det maa da væ
re indlysende for enhver, at vi ikke vilde 
beskæftige os med dette Forhold, naar der 
ingen Grund var dertil, og paa den anden 
Side føler vi det som en Pligt at gøre op
mærksom paa Sagen, thi det, at Lokomo
tivførerne til daglig paa en vis Strækning 
overhovedet intet kan se og derfor har 
vanskeligt ved at orientere sig endsige 
forebygge mulige Fejl, er selvfølgelig An 
Uting, hvorfor det niaa anses for natur
ligt at foretage et eller andet for at raade 
Bod paa den paapegede Ulempe. Vi tvi v
ler heller ikke paa, at Administrationen, 
naar dens Opmærksomhed er blevet hen
ledt paa Forholdet, ogsaa vil træffe saa
danne Foranstaltninger, der kan bevirke, 
at det bliver muligt at se noget i rrunnelen. 

REKLAME 

[ » Vor Stand« for 30. April har en
Togfører A. J. E. Peter en, København, 
faaet optaget følgende Artikel under oven
taaende Overskrift. 

Det kan muligvis interessere » Vor Stand«s 

Læsere at erfare, hvorledes Lokomotivmænde

nes Formand, Hr. H. Lillie, reklamerer for at 

gøre Foreningens Medlemmer populære iblandt 

Befolkningen. 

Den Slags Heklame er det jo heldigvis kun 
Hr. Lillie der benytter, thi der kunde jo blive 

et artigt Avisskriveri, hvis alle de forskellige 

TjenesteklasRer vilde begynde at reklamere for 
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sine Medlemmer, ved Anvendelse af grove 
Usand heder om andre Ansatte efter samme 
Maalestok, som Lillie benylter. 

Jeg kal kun nævne to Tilfælde, som særlig 
angaar undertegnede med flere. 

Uheldet ved Viger ·lev skete den· 1. ovem
ber 1919, og undertegnede var saa uheldig at 
være Togfører for det fra Kalundborg kommen
de Tog, der forulykkede. 

agen trak saa længe ud, at den før. t skulde 
J-ehandles ved Landsrelten den 8. November

:1920.
Den 1. Jovember 1920, altsaa 8 Dage før 

Helshandlingen, optraadte Hr. Lillie som offent
lig Tal.er ved Monumentafsløringen over afdøde 
Lokomotiv fører Høgholdt og Fyrbøder Nielsen, 
og efter Referaterne i de køl:enhavn ke Dag
blade for den 2. Noveml:er udtalte Hr. Lillie 
ved denne Lejlighed blandt andet følgende: 

»Maalte den jordi ke Dom, som kal dømme
de lo skyldige o. s. v.• 

En saadan Udtalelse umiddelbart før Sa
gen kal l:ehandle ved Retten, betragter jeg 
S'.)m et gro/ t Forsøg paa at paavirke Dommerne 
og faa disse til at tænke som saa, at her var 
jo en Udtalelse af en Fagmand, der havde no
gen Betydning. 

Harrs Hensigt lykkedes imidlertid dog ikke, 
da jeg som l:;ekendt blev frifundet ved Lands
retten. 

Et andet Eksempel. 
I Mart Maaned har der i en Del Prov"ins

blade, og blandt disse i Frederiksborg Amts 
Avis for den 9. Marts, taaet en tor Artikel, 
der skulde forherlige · Lokomotivmændene, og 
hor udtalte Hr. Lillie om samme Sag følgende: 

»Den ulyksalige Omstændighed, som satte
Prikken over i'et ude ved Vigerslev, var denne, 
at man . tik mod de elementære Regler, havde 
taget Baglanternerne af det holdende Tog for 
at lede efter Barnet, der var faldet ud af Ku
peen. Havde den bare været der, er der saa
mænd ingen Tvivl om, at Katastrofen var blevet 
undgaaet, selv om Signalerne havde vist Fø
reren paa det frembrusende Eksprestog, at han 
godt kunde køre igennem. 

Han var nemlig en endogsaa usædvanlig 
prægtig Mand, pligtopfyldende til det yderste. « 

Sandheden er imidlertid, at den højre Slut
lanterne aldeles ikke havde været flyttet, og den 
venstre var uden mit Vidende medtaget af en 

· Togbetjent, der løb tilbage efter Barnet, men
denne Lanterne var atter anbragt paa Plads
noget før Paakørslen fandt Sted.

At min Forklaring er rigtig kan bevidnes af 
de to Togtetjente, der var ude efter Barnet, og 
desuden. findes det ogsaa udtalt i Dommen. 

Hvis Hr. Lillie har noget Kendskab til denne 
Sag, han saa gerne vil tale om, saa kunde han 

maaske give Oply. ning om, hvorfor blev ikke 
et ene te af do 7 r1;>de Lys, der viste mod Vest 
fra Vigerslev Mastesignaler over en Strækning 
af 10 a 11 Telegrafstænger mod Vest, sele eller 
respekterede af Lokomotivpersonalet paa Tog 
8064. 

Da jeg altsaa kan bevi e, at Slutlanterne var 
paa Plads, og jeg selv var 8 a 1.0 Vognlængder 
bag ved Tog 168 med rødt Lys, synes jeg, at 
Hr. Lillies Udtalelse om, at hvis Slutlanternerne 
bare havde været der, var der ingen Uheld sket, 
maa flytte en Del af Skylden for Uheldet derhen, 

hvor de fleste Jernbanemænd vel aldrig har væ

ret i Tvivl om, at den hørte hjemme. *) 
Hensigten med Hr. Lillies Skriverier kan jo 

kun være i dette Tilfælde at fritage Lokomotiv
mænd.ene for det store An var, og lægge det 
over paa dem, som han til daglig Brug 1il fra
kende ethvert Ansvar. 

A. J. E. Petersen, Togfører, 
København. 

Som Lokomotivmændene heraf vil se, 
angriber den paagældende Togfører un

dertegnede for mangt og meget og for ved 
»Sk1·iverier i Dagspressen« at reklamere
for Lokomotivmændene med den Hensigt
at gøre os populære iblandt Befolkningen,
og som Bevis herpaa fører Togføreren et

itat frem af et for ca. 4 Aar siden frem
kommet Referat af en Tale og et dsnit 

af et Interview i Anledning af Organisa
tionen.s Jubilæum. 

Jeg skal ikke forsøge at klare Togføre
rens Begreber paa Forskellen mellem. 
hvad Skriverier er, og, hvad Referater og 
Interview er. Enhver Læser vil dog alle
rede heraf bedst kunne bedømme Grund

laget for Togførerens Personligheder og 
noble Sigtelser og Angreb paa levende og 
døde. 

Togfører Petersen, hvem jeg personlig 
ikke kender, har jeg hidtil haft den største 

Medfølelse med og har det forøvrigt ved
blivende, maaske i en endnu højere Grad, 
efter at jeg har læst hans Artikel. - De 

noble Motiver, han tillægger mig i Anled
ning af den lille Tale, jeg for ca. 4 Aar 
siden afholdt ved Afsløringen af Minde
stenene for vore afdøde Kolleger kan an

tagelig kun skyldes det, at han er Tog-

•) .Fremhævet af os. 
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'DANSK [QKOMOTIVT,DENDE 
fører og var Togfører for Kalundborg-To
get; thi enhver, der var til Stede ved be
meldte Lejlighed ved, at mine Udtalelser 
var af den stik modsatte Karakter end de 
Motiver, Hr. Petersen nu tillægger mig, 
- jeg søgte at mane den jordiske Dom-
to l til Forsigtighed naar den skulde døm

me de to sigtede. 
Men Hr. Petersen om det, - det ete 

afhænger af Øjnene, undertiden ogsaa af 
Samvittigheden. 

Det andet Eksempel paa mine Skrive
rier, et Udsnit af et større Interwiev, ta
ger Hr. Petersen frem, formodentlig for at 
benytte Lejligheden til at gøre sig bemær
ket og slaaende sig for Brystret, paa Vid
ner og Domme udbeder han sig af mig 
OJ)lysning i denne for vor .Jernbanehisto
rie aa sørgelige Begivenhed samtidig 
med, at han paa en forblommet Maade sig
ter de to afdøde Lokomotivmænd. 

Hr. Petersen har aabenbart ganske 
glemt den politimæssige Undersøgelse og 
de i denne Forbindelse fortagne Prøve
kørsler, der fastslog de Omstændigheder, 
hvorunder Vigerslevulykken skete, Om
stændigheder, som Hr. Petersen ikke for
maar at forstaa eller vil forstaa. 

Dog, lad os for et Øjeblik følge Hr. Pe
tersen i hans Tankegang og hans Sigtel
ser mod vore forulykkede Kammerater 
naar han siger, at Skylden for Uheldet 
maa flyttes derhen, hvor de fleste Jern
banemænd vel aldrig har været i Tvivl om, 
at den hørte hjemme, - har de ikke set 
eller respekteret Signalerne, har de bødet 
for det med deres Liv - og de har saa
ledes bødet, men Dommen drager ikke 
Tvivl, - men mon Hr. Petersen nogen
sinde har tænkt paa, at vore to Kamme
rater, hvis Livsbane med mange andres 
hin Aften saa brat blev afbrudt, - blev 
afbrudt ved andres Skyld, - intet tyder 
clerpaa. Hr. Petersen syne nu kun at 
have til Hensigt at tilsøle døde Mænds 
Minde. 

Hr. Petersen kan være overbevist om, 
at Lokomotivmændenes Organisation ikke 
ønsker eller har til Hensigt at lægge Lo-

komotivmændenes An var overpaa andre 
og saaledes heller ikke paa Togførerne. -
Togføreren har sit Ansvar, Lokomotivfø
reren sit, men dette er ikke parallel
løbende. 

For Hr. Petersens Vedkommende vilde 
jeg dog ønske, at han havde gode Venner, 
som kunde give ham gode Raacl. Hr. Pe
tersen bør holde sig be ke<lent og ubemær
ket tilbage, naar Talen er om Ulykken ved 
Vigerslev: thi alle Jernbanemænd har et 
klart Indtryk af, at hin Aften fik Hr. Pe
tersen ikke lagt Helteglorien om sig. 

Rich. Lillie. 

"ELVIN" STOKEREN 

MEKANISK INDFYRINGSft.PPARAT FOR 

LOKOMOTIVER 

Ved Otto Bendixen. 

»Elvin« Stokeren, som er den sidste af de i
Amerika særlig anvendte mekaniske Indfy
ringsapparater, der her kal beskrives, bestaar 
af en Drivmaskine, et Transportsystem, samt el 
System, som sætter Kullene op i Fyrhullet og 
tilsidst et predersystem. 

•Elvin« tokerens Drivmaskine er en rote
rende Ma kine med et Omdrejningsantal af ca. 
500 pr. Minut. Maskinen er yderst simpel, da 
den egentlig kun l:estaar af to firkantede Stemp
ler samt en Krumtap, som griber ind i det ene 
St::!mpel. Desværre avnes letfattelige Illustra
tioner, saa Beskrive]. en af denne ejendommeli
ge Drivmaskine maa indskrænke sig til kortelig 
at sige, at Dampcylinderen her har Form som 
en firkantet Kasse indvendig maskinbearbejdet 
og tilslebet. Gel'lnem Kassens inder te Side fø
res Krumtapakslen ind medens Kassens anden 
Side lukkes af et Dæk. el. Vandret i denne Kas
se, tilslel::et og damptæt, kan vandre et Stem
pel af firkantet Form. Dette Stempel er hult, 
maskinl:earbejdet og tilslebet, og inde i dette· 
kan i lodretr Retning vandre et mindre Stem
pel, i hvis Midte der er Leje for Krumtappin
den, samtidig med, at dets Hulhed danner fi. for
skellige Dampkanaler. De to fører ud til Rum
met mellem det ydre og indre Stempel, altsaa 
over og under det indvendige Stempel. De an
dre to Kanaler fører ud til Aabninger og gen
nem disse ud til Rummene mellem det ydre 
Stempel og Cylinderens Vægge altsaa tilhøjre 
og mostre for det ydre Stempel. De i det inder
ste Stempel støbte Kanaler munder ud i det.i-
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ene Sid mod.·at Krumtappen, og dampll,ct til 

dot paa det indvendige Stempel dannede Spejl, 

Fig. 1. > l�lvin• Stokcrcn sel fra Side 11.

slullcr dette tæt til Dæk ·let, om lukker for hele 
.l'[ekanismen. 

I Dækslet er støbt to cirkelrunde Kanaler, 
dl'U ene (indvendige) for Damptilgang, og den 
,tnden (udvendige) for Spildedampsafgang. 

Tænker man . ig Krumtappen i Topstilling, da 
•r der Adgang for Damp gennem det indven

dige Stempel ud gennem det ydre Stempel, hvor

ved Rumm t mellem delle og Cylindervæggen
fyldes, og hvorved Dampen presser templet til
den ene Side. Da det indvendige Stempel imid
lertid maa følge med aa kifter Dampaalmin
gerne i det indvendige Stempel Plads i For
hold Lil de i Drekslct neddrejede Kanaler, hvil
ket J-evirker, at der nu lades Damp ind i Rum
mel oven over det indre Stempel og mellem del
te og det ydre. Herved trykkes det indvendi
ge Stempel ned. Dette bevirker atter :Foran

dring i Dampaal:ninger cg Kanalers indbyrdes 
Stilling. Der lades nu Damp ind i Rummet 
mellem det ydre Stempel og Cylindervæggen. 
Dette trykkes da af Dampen ud i den anden Si
de af Cylinderen, modsat flf den først beskrev
ne Bevægelse og tagende det indre Stempel med 

sig. Alter medfører dette Forandring af Aab
ninger og Kanalers indbyrdes Stilling, og der 
lades nu Damp ind under det indre tempel 
og mellem det og det ydre Stempel. Herved 
drives det indre Stempel tilvejs atter bevirken
de Forandring i Dampaabninger og Damp- og 

Spildedampkanalernes indbyrdes Stilling og saa 
fremdeles. 

Det indre Stempel fungerer altsaa som en 
lag. Glider og det indre og ydre Stempel ar

hjder, som del af ovenstaaende vil ses, vinkel
ret paa hi nand en, og det vil tillige for taa., at 
·Maskinen ingen Dødpunkter har, men kan be
tragtes som en lostemplet Maskine, al Tid klar
Lil at slarle, da Dampen enten kan trykke op el
ler ned, eller til den ene eller anden Side.

»Elvin« tokercns Transportsystem adskiller

sig noget fra de øvrige Stokeres, idel at Kullene 
ln-ckkes ned i en Samlerkasse, monteret paa 
Tenderen, ved Hjælp af en Trækstang forsy
net med Hager. Under Stangens frem- og Lil
bagegaaende Bevmgelse, lader Hagerne sig let 

. kyde ind under Kullene, medens at disse tager 
Kullene med ig, naar de trække den anden 
Vej. Inden Kullene naar til amlerkas en, pas
·ere de en Knuser. Heller ikke denne har no

gen Lighed med de andre Sl:>keres, da den l:c

staar af en Tandsektion, som under dens min
dre end en halv Omgang gaaende Bevægelse
henholdsvi. den ene eller den anden Vej be
l1andler Kulle.ne.

Samlerkassen er som førnævnt monteret paa 
Tenderen, og herfra tages Kullene af en Trans
portskrue, . om i en mindre opadgaaende Ret
ning tager Kullene op Lil et Hus, som er sam

menbygget med Drivmaskinen, og som omslut

ter et op- og ncdadgaaende Stempel saml Spre
d.evingerne. 

F',g. :2. Længd,cs11i I gc1mem H uscl som omslull<'r 

Foclcslcmplcl. SprcclevingCc'rnc og d·i se· Mekanisme. 

Fig. I. viser en Skitse af hele Stokeren. Driv

maskinen ses til venstre forneden. Ovenover 
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.Drivnm ·kinen ses en Kap el, .·om om lulter de 
Snekk - og Tandhjulsforbindelser, .·om rrennem 

V ni versallecl og Teleskopaksel leder ind i Ten-

hold vis den ·Lore og lille Ende driver cl fir
kantet Stempel op og ned, hvorved de Kul, som 
af Tran porlskruen bringes ind over lemplels 

Fig. 3. S1idsuhjulcl 111N1. M:clle111lcddc·11c O" SJH'Cdcvi11gcr11cs Ta.11dhjul. 

dcren under Kulbeholdningen, hvor Bevægelsen 
gennem andre Tandhjul overføres til Tran port

skrue, Kulfremtræk og Knuser. 

Fig. 2 viser Huset, som omslulter Føde

slemplet, predevingerne og disse Mekanisme. 
23 og 21� vi er Drivmaskinens Ak el og en her

paa fa. 'lkilet nekke. Denne gril:er ind i et 
Snekkehjul med aftagelig Tandkrans (25). Til 
dette er fastboltet et Hjul (26), hvis ene ide 

danner en særlig formet Slidse, som styrer 

Spredevingernes Bevægelse (se Fig. 3). Til 
sidstnævnte Hjul er bollet et Tandhjul (27), som 

Top af dette bringes op i Fyrkarmen, fra li vil

k n de spredes ud over Fyret af pr devin
gerne. 

I lid ehjulet 26 griber to Arme, om drejer 

sig paa en Boldt, og paa den anden Ende bæ
rer en Tandsektion, der atter gril:er ind i Tand

hjul l:efrc let paa Spredevingernes Aksel. Denne 
er lodret, saaledes at Vingerne bevæger sig 

vandret, naar de drejes. 

Af Fig. 3 ser man Slidsehjulets Form samt 
Mellemleddene mellem liclsebjul og Vingernes 

Tandhjul, og man forstaar endvidere, at Vin-

Fig. 4-. • Elvin« Stokcrcn monlornl paa cl Godslogsioko111otiv.

'l' i llldgreb med et andet Tandhjul (28), der 
er fastkilet paa en kort Aksel, og om er staal

støbt i eet m cl een med Kontravægt forsynet 
Krumtap, om genn m en Forbindel esstang af 

I Profil med faste og indstillelige Pander i hen-

gernes Stilling er saalede , at den ene 01· svun

get helt ind til Side, naar den anden Vinge 
fejer Fyrkarmen ren for d Kul, som Stemplet 

har sat op, samt spreder disse ind over Fyret 
og omvendt, og man forstaar tillige, at en Kol-
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lis ion mellem de to Vinger derved er en Umu
lighed. \ ingernes Form er efter talrige For-
øg aaled , al de i Forhold til tokerens og 

den Drivma kine Omdrejningsantal kan tage 
fra nogle faa ncer til 6 pound Kul. nder 
normale Forhold, naar det op- og nedadgaa nde 

tempel gør ca. 40 lag pr. Minut tag r hver 
Vinge fra ca. 3-5 pound Kul og pr der dem 
i en Halvbue over den re pektive Halvdel af 
Fyret, og der er ingen Van kelighed ved at hol
de saavcl bage te Hjørner som iderne af ·li'yrcl 

F'ig. 5. En Del af ,Elvin• Stokeren momerel p:1a 
Poking-Kalgan Banen 1 D + D 1 God -

t g lokomotiv. 

godt da,kkede, og Brug af Fyrværkløj er unød
vendig. 

• Elvin« tokeren kan i Lighed med »Han
na« tokeren montere , uden at Kedlen omfor
ancl res ved Gennem kæring af Huller; da 
Hnt'ndsleL indfyres gennem den normale Fyr
aabning. Under Havari kan altsaa Haandfy
ring anvende. delsvi , aalænge at det kun er 
Knu.-er og Tran. port y Lem, der er havarerede. 
Er og. aa predevinger samt Drivmaskinen 
slandsrde, ka.11 Haandfyring helt og holdent an
vende . 

• Elvin« tokeren adskill r sig fra mange
and re tokertyper ved, at Kullene sprede ene 
og alene ved mekaniske Apparater og ikke ved 
Damp traaler, hvad der i visse Tilfælde betrag
tes som en Fordel. For Fuld tændighed skal 
kun nævne , at der i »Elvin« tokeren er gjort 
11dslrakt Brug af Kuglelej r, hv:-ul der naturlig-

vis i høj Grad medvirker til at gøre de for kel
lig·e roterende Dele særlig letløbende. 

Fig. '1: viser »Elvin« toker n monteret paa 
et Gcdstogslokomoliv af enten 1 D 1 eller Mi
kad·o-Typen, eller 1 E 1. ogsaa kaldet anta Fe 
Typen. 

1' ig. 5 viser Dele af »Elvin« Lokeren monte
ret paa et af Peking-Kalgan Banens nye 1 
D + D 1 Mallet Lokomotiver, som for Tiden 
er under Bygning bo.- The American Loco. 
Camp. 

LOKOMOTIVFØRERPRØVE 

Til den i Tiden fra den 2'�- 1\farts til den 
1/i-. April d. A. aiholdte Lokomolivførerprøve 
ind ·tilled sig iall 9 Lokomotivfyrl::ødere, hvor
af følgende opnaaede Karakteren • bestaael«: 

A. C. Henrik on, Kbhvn Godsbg., . A.
Andersen, Thi ted, C. Christen en, Thi ted, R. 
P. J. Ra mussen, Vil::org, C.C. Møller, Langaa, 
A. H. E. Møller, Kbhvhns Godsbg., . K. l. 
Hansen, lagel e, J. P. E. Lar en, Randers, E. 
A. Jen en, Kbhvns Godsbg., K. B. H. Lorentzen,
Brande, C. E. Jensen, Kor ør, 0. B. iel en,

lagel e, . E. Han en, Kbhvns Godsbg., J. K. 
P. Jensen, Kbhvns Godsbg., S. R. Thomasen,
Struer, M. K. Jørgensen, Løgumklo ter, E. Ol
en, Kbhvn God bg., P. I. Hansen, 1\fa ned
und, A. A. Møller, Vil::org, H. Enevold en.

Fredericia, C. 0. ielsen, Ø terbro, M. J. K. E.
ielsen, ønderborg, E. T. iel en, Aabenraa, 

A. M. Aagaard, Lunder kov, M. Jensen, Vam
drup, L. V. Christensen, Vamdrup, F. V. Olsen, 
Ro kilde, J. H. Gyllun, Assens, A. V. A. Rund
strøm, Vamdrup, L. C. C. Vang gaard, Thisted, 
T. C .M. R. iel en, Esbjerg, K. Han en, Søn
derl:org, . K. Jakobsen, truer, K. K. V. An
der en •Viborg, J. Jen en, Brande, E. K. Haar
løv, Slagelse, A. F. V. Petersen, Struer, H. V. L.
Ran en, Gedser, J. M. Hansen, Tønder, J. Re ·t
bæk, Tønder, M. A. J. J. H. Hansen, Tønder, E.
Jørgen en, Tønder, . C. Han en, ønderborg,
H. C. L. Christensen, Brande, J. P. Pedersen,
Fredericia, S. J. . Broksø, Kbhvn God bg., '.

. Niel en, Fredericia, J. Jørgen en, Tønder,
J. Johan en, Esbjerg, P. C. P. Frost, Thi ted,
K. . Rasmus en Esbjerg, ielsen, Brande, 

· A. C. And rsen, Thi Led, J. G. K. Jensen, Fre
dericia, A. M. Morten en, Fredericia, R. Chri
stoffersen, lagels , H. F. B. Lundby E bjerg,
C. Ander en, Esbjerg, G. Steffensen, Tønder, H.
H. D. Hansen,\ amdrup, P. C. Laur en, Odense,
C. M. Jen en, Aabenraa, M. V. V. Rasmu sen,
Fr dericia, J. P. Pedersen, Lunderskov, G. A.
Mouritzen, Sønderborg, E. V. Buch, Masned-
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'DANSK lQKOMOTIV 1i DEN DE 
· sund, K. E. Hansen, Kbhvns Godsbg., N. C. C.

Christensen, Frederik haYn, I. B. V. Jørgen
sen, Kbhvns Godsbg., L. G. ielsen, Skander
borg, C. M. R. S. Clausen, Herning, A. P. Iver
sen, Brande, F. 0. Holleufer, Lunderskov, J. B.
Pedersen, Glyngøre, Il'I. r. Pedersen, Glyngøre,
P. T. Povlsen, Kbhvns Godsbg., P. L. Pedersen,
Orehoved, C. E. A. Jørgensen, Kl:hvns God bg.,
M. Jen en, Brande, E. 0. P. West, Kbhvns
Godsbg., J. A. Jeppe en, Aall:org, K. A. Han-
en. Sønderborg, K. V. foller, Aalestrup, . P.

E. Madsen, Tønder, H. V. Brodthhagen, Mas
nedsu nd, K. A. Nikolajsen, Nyl::org, A. Ander
sen, Lunderskov, G. H. Ols. on, Sorø,
medens 10 Lokomotivfyrbødere (eller 10,20 %)
Jik Karakteren »ikke J;estaaet.

25 AARS JUBILÆUM 

Den 1. Maj fejerede Lokomotivførerne J. F. 
Schnack og F. K. ielsen i Struer dere. 25 Aars 
Jubilæum. 

Begge Jubilarer er kend te som cl ygtige og 
pligtopfyldende Lokomotivførere, og Frantz 

J. F Schnac/r. F. J(. Nielsen.

ielsen tog i , in Tid livlig Del i Foreningslivet, 
men har i de senere Aar trukket sig tilbage 
herfra. 

Jubilarerne var paa deres Fe tdag Genstand 
for megen Opmærksomhed saavel fra :Medan
satte og Kolleger, og Afdelingen bragte dem en 
Hilsen og Tak for godt og trofast amarbejde 
gennem Aarene. 

Den :t.. Juni kan følgende Lokomoti vførerc 
fejre 25 Aarsdagen for deres Ansættelse �om 
Lokomotivmænd: 

C. S. P. Nielsen, ørrebrogade 45, Esbjerg,
S. P. M. Kruse, Strandvej 4, 2. S., Aarhus R. og 
V. C. Je'l1sen, Rye Pa sage 6, 1. S., Aalborg.

FERIEHJEMMET 

De11 15. Maj aabnecle Feriehjemmel orr dern,ed 
Htiemmet 3. Sæson. Hjemmet bestyres i Aat· aI 
l<'n1 Anthonsen, der i mange Aar har været Økono
m,a, og forhaa,bentlig vil Sæ o-nen forløbe paa n i 
alle Hensee11cler tilf1.,ed tillencle Maacle. 

Udvalget he·nlecler Oprnæksomhede11 paa, al der, 
grun,de{ paa Pinsens Indtræden clen . og 9. Jimi, 
kun er spar oml med Gaister i 1sle Hævdet af Jim.i 
Ma,aned, hvorfor ·det hen Lilies til Medl,emmer, der 
maalle have Slægt ell-er Venner, der kunde ønske 
Ophold p,ta Hje,nmet, •al .beny-lle (oran(ørtc Tid. Be
,stillinge·r modla,ges a[ Undertegnede. 

En-dvicler-0 ,kal rna11 henstille, .al Medlemmer, (i(']' 
i Somrn,e,rens Løb ønsker at ·bcsø.gc Hjemmet en ,en
,'.,ell Dag, f. Ek . paa Fridage, i god Tid underroller 
Økono:naen om d,eres Am,komsl, for sa.a 'vidt de øn
sker al blive b-0fordrel Lil Hjemmel og al spise paa 
Hjemmel. Tillige henstilles del til Medlemmer. som 
salecles .ankommer paa. Be øg, al legjtirnere sig ved 
at forevise M>edl-0mskorl, i-det del er Iodrndl ChauI
før,en at medtage andre PassagereT end Medlemmer 
og GæsLer Lil 1-Ijernmet. 

EndeLig skal man henlede Medlemmernes Op
mærk,sombed paa, al d-0r paa Hjemmet, hos Øko
noma•en, kan købes .alle saadanne Varer, ,som man 
rrfaringsmæssig ved, Gæ ·terne har Brug for 11.11cl<'1' 
Ophold,at, og disse V.a1·01· kan ·købes ti.i alm. Butiks-

P. U. 

r. M. Cltris!Pnsr•n. 

EN PLATTE 

I Anledning af ;Foreningens 25 Aars Ju
bilæum har en Lokomotivfyrbøder fremstillet 
en ca. 25 cm slor Kobl:erplatte, i hvilket For
eningens Monogram og Dato for Sti ftel en og 
26 Aars Dagen er hamret. 

Denne Platte kan J:.estilles paa Foreningens 
Kontor og ko ter 12 Kr., hvoraf de 2 Kr. til
falder Foreningen ]< eriehjem. 

Vi kan paa det l:edste anbefale Medlemmer
ne at sikre sig et Eksemplar af Platten, som 
liJ OYenna�vnte Pris er m�get billig, og Platten 
vil være en Pryd for ethvert Hjem. 

JUBILÆUMSFESTER 

Lokomolivfører' C. Lehde fejrede den 1. Maj 
25 Aars Jubilæum som Lokomotivfører. Da
gen fejredes paa en fe tlig Maade i Jubilarens 
Hjem, hvor alle Lokofører i Kb samledes Kl. 
6 Em. Afdelingsformanden takkede Jubilaren 
paa Kollegers Vegne for det gode amarl:ejde, 
og som et synligt Bevi herfor overraktes ham 
en sølv l:eslaaet Spadserestok, h vorpaa Afde
lingsformanden vendte sig til Fru Lehde og ud
talte bl. a., at det for hende ogsaa var en Fest
dag og overrakte Fru Lehde en smuk Blomst. 
Derefter samledes hele Selskabet om et festligt 
dækket Bord, og efter at den første Sult var 
stillet, blev der boldt mange Taler, og en ge-
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'DANSK[QKOMOTIV 1i DEN DE 
rortlig ang. oni \'ar la wt i Dagens •Anledning,' 
sunget. . 

Det var i in Helhed en aadan Aften, som 
il-.ke alene ,·idner om, men og, aa fæstner ,det 
gode ammenhold. om er herskende blandt Lo
komc-tiY!ørerne i Kalundl:org. 

En Deltager. 

Den l. Maj kund Hr. Ma kiningeniør rier
om fejre sit 25-aarige Jubilæum ,·ed D. S. B. 

Kl. 11,30 Fm. mødte Deputationer 'fra aa
rnl Esbjerg om de sønderjydske Afdelinger af 
D. L. F. paa Hr. Maskiningeniørens Kontor
ligeledes mødte . amlidig en Deputation af Lo-·
komolivme teren og Vognmesteren i E bjerg.

Lokom -tivme t ren takkede for det godei 

amarl: jde og øn kede, at delte maalte fortsæt-. 
l,B i den kommende Tid, overrakte Jubilaren en 
pragtfuld Ga Ye. 

Lokomotivfører F. Knudsen, øIJ.derl::org, 
talte om Ord fører for de ønderjyd' k� Afdelin
ger mukt om ?iia kiningeniøren Virkemaade 
blandt Per onalet i gamle 6te Maskin ektion, 
omtalte de store Van keligheder, der ikke' 
mind l for Maskiningeniøren havde været for-' 
bunden med Overtagelsen af den generhvervede 
Landsdel, bad Ma kiningeniøren modtage Per-
onalet Tak for den Vel villighed, d tte altid 

havde mødt og bad Jubilaren modtage en lill 
Erindring fra Per onalet, om et synligt Bevi 
for dette gode Tanke. Knudsen overrakte der
efter Maskiningeniøren en sign. Mappe og et 
smukt Guldur. 

Lokomotivfører Fejring, Esbjerg, takkede 
ligelede fa kiningeniøren for det gode For
hold, der altid havde været til tede mellem i\fa
skining niøren og Lokomotivpersonalet i E -
bjerg, bad Maskiningeniøren modtage Per ona
lets hjerteligste Ly køn kning paa Jubilæum da
gen og overrakte amtidig Jubilaren en sniuk 
Guldkæde. 

Ma kiningeniøren takkede l::eYæget for den 
tore Velvillighed, Personal t udvi te ham, ud

talte sin dybtfølte Tak til alle, om havde bidra
get til at gøre hans Jubilæum dag aa festlig, 
som den var 1:leven, udtalte, at det havde glædet 
ham, at Personalet i 2den Maskin ektion var 
repræsenteret i Deputationen. · Ma kiningeni
øren udtalte, at det havde altid været ham en 
kær Pligt at staa paa en god Fod med det Per
sonale, om var underlagt hans Virkefelt, men 
Personalet maatte ogsaa for taa, at d n Stilling, 
som indtoges af ham, var en inspicerende til
ling, hvilket til Tider var en ret vanskelig Op
gave at løse, men vilde dog altid be_stræbe. ig 
for, at alle unde og gode For lag fra Per ona
let maalle blive gennemført til alles Tilfred hed. 

- Jubilaren inviterede derefter Deputationen til
Froko t i sit Hjem, og vilde ønske om de uden
bys Gæ ter, og den Del af Deputationen, om
skulde forrette Tjeneste, enere paa DaP"en vilde
spis.e ]'roko t sammen med.ham Kl. 1 Em., den
øvrige Del af Deputationen ønskede Jubilaren

- at se i sit Hjem om Aftenen.

129-

, Kl.. i 
geniøren 
Frc-ko l 
hageli·ge 

Kl. 3 
Hjem en 

Em. mødte ,D putationen i Ma kinin�• 
Hjem og lod sig da den udmærkede1 

mage_; .Der udvek lede i;,denne be
ammenkom t tiere velment Taler. .. 
Em. forlod ,Deputationen Jubilarens. 
muk Dag: rigere. 

En Deltager. 

, I 

, EN FEST AFTEN 

') 

iLordag d n 26. April holdt Hr. Maskinin-" 

geniør Dorph for· lokomcth·personalet i Fred -· 
ricia; det i nærvc-erende Blad r. 7 omtalte Fore
drag om Lokomotirnts dvikling. 

Til Foredraget og Fe ten va1· indbudt Es
bjerg Lokomtivper onalets angforening, Loko
komotivpersonalet \fra Kolding, Lunder kov og 
Vamdrup samt Ma kiningeniører og Lokomotiv
me tre i Frederircia. 

Foredraget, der led agede af Ly billeder, 
var velformet og godt tilrettelagt, saa Tilhører
ne fra før t til id t fulgte dette med udelt In
tetesse. 

Efter Foredrage_t amledes Deltag rne til To�, 
nerne af Lokomotidolkene Marsch ved et f�st-. 
ligt dæket Kaffebord. 

Ved Kaffebordet bød ;Lokomotivfører oph. 
Jensen, Fa., v ]kommen, bragte en Tak til Gæ
ster og Medlemmer, fordi de havde efterkommet 
Indbyde! en; takkede Esbjerg Lokomotivpero
nale angforening, at de var kommen til lede 
for at inspirere Fredericianerne til Danne! en 
af en angforenring, ligesom han bragte Fore
dragsholderen en velformet Tak, fordi han altid 
rnr Yillig til at tille ine Kundskal:er til Raa
dighed for det ham underlagte Per. anale. Som 
en Tak og Paa kønnel e fra Personalet f r 
Foredraget overrakte Taleren Ma kiningenior 
Dorph et ølvaskebæger; sluttede med at ud
bringe et leve for Ma kiningeniør Dorph. 

:Ma kiningeniør Dorph takkede for den fra 
Personalet over for ham ud vi te Vel villie, og 
pointerede, at det altid gjaldt om at gavne og 
glæde, hvilket han havde faaet Følelsen af var 
lykkedes ved denne fe tlige amrnenkomst; 
luttede sin Tale med at bringe Lokomotivper

sonalet Hustruer en Hyldest, bad Forsamlin
gen udbringe et Leve for Damerne. 

Lokomotivfø�·er Mortensen, Es., talte i hu
moriti ke Vendinger om Samarbejdet mellem 
Teori og Prak is amt mellem Organ.i ationen 
og Administrationen, udtalte Haabet om, at D. 
L. F. om hidtil altid vilde være i Stand til
at holde ig paa Højde med Tiden og Udvik-·
lingen. Leve D. L. F.

Lokomotivfører Harder Petersen, E ., takke
de for Indbydelsen til at komme til Fredericia 
og udtalte Ønsket om, at det for Fredericia Lo
komotivpersonale nart maatte lykkes at faa 
dannet en angforening. 

Kl. l1 hævede Kaffebordet, og Dansen tog 
in Begynde! e og fort attes til Kl. 1 at. 

Saavel før som ved Kaffebordet underholdt 
Esbjerg angerne Forsamlingen og høstede for 
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'DANSKlQKOMOTIVliDENDE 

deres udmærkede Sang Tilhørernes kraftige Bi
fald. 

. Kl. 12 var der en Pavse, som Esbjerg San
gerne udfyldte med endnu nogle Sangnumre, og 
hvor Lokomotivfyrbøder Andersen og Lokomo
tivfører Christensen Sang hver et Par Solo
sange. 

Kl. 1 skiltes Deltagerne med Bevidstheden 
om, at de havde tilbragt en baade lærerig og 
gemytlig Aften sammen. 

At Festen fik saa udmærket et Forløb skyl
des den gode Tilslutning, del'.).ne havde faaet, 
id.et at alle, som ønskede det, havde faaet fri, 
for hvilket vi bringer Lokomotivmestrene i Fa. 
vor bedste Tak, ligesom vi bringer Lokomotiv
mesteren i Esbjerg en Tak, fordj han havde 
skaffet Frihed for Sangforeningens Medlemmer. 

P.F. U. V. 
N. M. Rasmussen.

JUBILFEUMSFORENINGEN 

Jubilæumsforeningen i 1ste Distrikt afhol
der sin Jubilæumsfrokost for vore Jubilarer d. 
4. Juni Kl. 12,30 Em. paa ,Carlsberg Pavil
lonen•, Strandvej 20.

Lokomotivførere fra de andre Distrikter er 
velkomne. 

Man bedes tegne sig i Tide paa de fremlagte 
Lister. 

P. B.V. 
L. M. Schmidt.

NYTTIGGØRELSE AF GAMMELT PAPIR 

Da Ludvig Børne for næsten 100 Aar siden 
skrev om den første Industriudstilling i Louvre, 
beklagede han, at den tyske Fabrikation af 
Trykpapir var saa langt tilbage, fordi den 
manglede Klude. I vor Tid behøves Kludene 
næppe til Fremstilling af Trykpapir, da de er 
blevne erstattede af Træ. 

Men ogsaa gammelt Papir spiller en Rolle 
som Raamateriale, og Kemikere har i lang Tid 
arbejdet paa at finde den bedste Maade at gøre 
gammelt Papir igen anvendeligt til Trykpapir.· 

En udførlig Beretning om dette Arbejde 
meddeles af Charles Baskerville og W estom Ste

venson i Journal Ind. Ing. Chem. Bd. 13. 
Her skal gives et kort Resume af Beret

ningen: 
Der blev foretaget 700 Forsøg, men til Trods 

for vidtgaaende Manipulationer, med Vaskning, 
Udblødning og lignende, lykkedes det ikke at 

fjerne Farven fuldstændig, da Tryksværte inde
holder Kulstøv i overordentlig fin fordelt Til-· 
stand. 

Bindemidlet kan opløses med Natronlud eF 
ler en anden basisk Opløsning, 'men skønt Op-
løsningen delvis tilbageholdes af Papirmassen, 
kan man dog faa et brugeligt Papir af gamle 
Aviser paa den Maade. 

Til Opløsning af Tryksværten brugtes 27 kg 
Ætsnatron for hver Ton Avispapir, hvorved det 
lykkedes at fjerne Kulstoffet delvis, uden at øde-· 
lægge Papirtrevlerne. 

Bruges mere Ætsnatron faar Papiret en gul-· 
lig Farve. 

Nyere Forsøg har vist, at Æt natron med 
Fordel kan erstattes af alkalisk Fullerjord, med 
hvilken det er muligt baade at fjerne Kulstoffet· 
og Bindemidlet, saa at man kan faa et næsten 
rent Papirstof, der yderligere kan forbedres ved 
Behandling med Svovlsyrling. 

Ved det stadig stigende Masseforbrug af· 
Avispapir er Forsø·gene paa at gøre gammelt 
Avispapir anvendeligt igen af den allerstørste 
Betydning. 

ELEKTRISK RORSTYRING. 

Et engelsk Firma .har konistrueret et -elek-
trisk virkende Styreapparat, der direMe paa
virker Rorkv.a:dranten, o,g -som 1kan betjene,s paa 
sædvanlig iMaia,de fra e,t hvilket som 1helst Sted· 
i !Skibet. 

Bn Elektromotor id.river ,Lo ele'klToma,gnetiske · 
Udtrykkermuffer, der løber løst paa en Driv
aksel og ·bevæger :siig hver i ,sin Retninig. Di,sse· 
bevirker A'k.slens tBevæge•1se en-Len i den ene el
ler an-den Retning 'Og ,denne er ved Hjælp af 
Snøkke, Sne-kke!b.jul og Tanddrev sat i Forbin
delse med en Tand.sektor, der fas,th,o·1des Lil. 
Rorpinden ved Hjælp a,f ,svære ;Fjedre. En ny
klonstrueret ,Strømslutter, der paavirkes -fra Sty
rerattet er anbragt paa se1've iRorhovedet, saa
ledes at enhver Drejni:ng .af Raittet .sllutter 
Strømmen til d:en iUdryk'kermuffe, der svarer til 
Omdrejningsretningen og bevæger Roret hen ,i 
den øDJSkede StiUirug. Naar Rore>t hiar !bevæget 
sig den Vinkel, der -svarer rti1l Rullens Drejning,. 
afbrydes Strømmen ti-1 Udrykkermuffen, Snek-
keakslen udløses og R'Oret bliver ii StilJlingen 
indtiil Rattet i1gen ·bevæges. 

iFor at forhindre Overbelastning af }fotoren,, 
er Udryikkerm.uffeme indrettet saaledes, at de· 
slipper, naiar Græn-se'be'laistnin1gen naa,s, uden 
at disse ødelægge,s el,ler at id.er foraarsa,ges Af-
v,igelser melilem Rlorets og &.yrerattets Stilling. 
i Forhold til 1hinanden. 

• 
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EN STILBAR LINEAL TIL TEGNING AF KURVER 

er bragt i !Handelen ,a,f et Dresd0Uer Firma; den 
bootaar af et elaisti.sk >taallbaand deT ved Hjælp 
af · 'Predere ,der bar .gaffel:fiorme.de Udskærin
ger, s,amt dertii varende !Klemskruer, kan 
brinoges til at indtage enhver ønskel1g '.Kurve
form. Man sku1de paa denne Maade ;lmnne 
pare alle de ,tidligere anv,endte kabloner af 

Træ, Gel[uloid o. I. 
[,inealen fremstilles foreløbig i .seks fo1�skel

lige tørrelser, hvoraf den stønste •har et Om
fang paa 1500 mm og er forsynet med lre 
Fløjskruer til 'Faslspæruding i de ,stilbare Spre
dere. 

DAMPSKIBET FARADAY 

som i 4 iA.ar har været ainvendt ISOm Kæbel
damper 01g har udlagt de fleste store tran6-
allanti ke Teilegrafka,bler som er paa ik•ke dan
ske Hænder, er i di&se [)age tru'kket ud ruf Tje
nesten. 1kibet skal dog ikke hug.ges -0p, helt
velbevaret :som det er, men &kal 'Omdannes til 
Tanl.Q kih. 

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEK. 

12591 1 l150 Beretning om Forholdene i 
Landmandsbanken. 

12593 11133 Gravlund, Th.: Kongerejsen. 
12596 11144 Roger: Den nye yndflod. 
11690d 10244d Leopold, vend.: Baron Hol-

berg. 
12600 11145 Rousthøj, E.: Smelteovnen. 
12603 11131 Hjortø, Knud: Hans Heilums 

at. 
1260'� 11131 Dahlsgaard, M.: S ladens Red

ningsmand. 
12613 111.2 Bruun, Laurids: Min Herres 

Penge. 
12616 1.1191 ervil, S.: Tankens Magt. 
·12617 1 li 36 Jen en, Tb it.: Frivilligt Moder

skab. 
12623 11195 Oppenheim: Hans Offer. 
12628 Dantas, pilio: Kardinalernes 

Middag. 
12630 1.1154 Bast, Jørgen: I Hævnens Skyg

ge. 
12636 11174 Heinberg, Aage: Øjeblikkets 

Ru land. 
12642 11208 Tarkington: Penrod og Sam. 
12643 11203 Rønberg, G.: Bianca Capello. 
12650 11170 Gravlund, Thorkild: Flinlen-

stens Ole. 
12654 111 0 Jacobsen, Jo.: Hjertets Køn. 
12656 1.L1 7 Lindstrøm, Viggo: Fra den gam

le Vinkælder til det kgl. Teater. 
12658 11199 Roberts, C. G.: I Tavshedens Ri

ger. 
12659 11156 Bregendahl, Marie : I Haabets 

kær. 

12669 11202 Ruck, Berta: Pigen med de to 
Ansigter. 

12673 11181 Jarløv, V.: Smilet. 
:12676 111 5 Kattrup, Joachim : vend nare. 
1267 11213 Turner, Ethel : Kong Anne. 

JYSK-FYNSKE STATSBANEPERSONALES 

BIBLIOTEK 

Lørdag den H. Juni Kl. 4¼ Em. afholdes 
ordinær Generalfor amli ng i Bibliotekslokalet i 
dte tidligere Varehu med følgende Dagsorden: 

1. Fremlæggel e af Regnskab.
2. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer i Stedet

for Station forstander iel en og Regn-
skabsfører Lund, der afgaar efter Tur. 

3. Valg af en Revisor og en Revisorsuppleant
i ledet for de efter Tur afgaaende: As
sistent Amorsen og Kontori t Fr. M. Agger.

4•. Eventuelt. 

Regn kab I. April 1923-31. Afarts 1924. 

INDTÆGT Kr. Ø. 
Kas el:eholdning fra forrige Aar . . 1 689. 86 
Bidrag fra Interessenterne . . . . . . . . 21 153. 4-5 
Godtgørelse for bortkomne Bøger 

samt Bøder .................. . 
Indvundne Renter .............. . 

UDGIFT 
Indkøbte nye Bøger ............. . 
Indbinding af nye Bøger ......... . 
Indkøbt Bøger til Er tatning for ud.-

rangerede .................... . 
Indbinding af Er tatninger for ud.

rangerede Bøger samt Vedligehol-
delse af Bøger .......... • ...... . 

Tryk ager, herunder Katalog-Tillæg 
Inventar ....................... . 
I orto, Kontorhold. .............. . 
Ulykkesforsikring ............... . 
Brandforsikring ................ . 
Opvarmning ................... . 
Lønninger til Bibliotekar og Med-

hjælpere, Bud, Regnskabsfører og 
for Rengøring ................ . 

Transport af Bøger mellem Bane-
gaard.en og Bibliotek .......... . 

Flytning ....................... . 
Ka. sebehold.ning ................ . 

36. 00
149. 94

23 029. 25 

Kr. Ø. 
5 293. 5fi 
3 05 . 55 

2 319. 7'� 

1. 10�. 35
532. 00
747. 25
139. ,j,

0. 50
75. 10

1.97. 40

6 2 5. 00 

1 02 . 00 
260. 60

1 907. 36 

23 029. 25 

Antallet af Interesscnter udgør 2250. 

Biblioteket indeholder nu ca. 19000 Bind.. 

Bøgerne vil ikke blive indkaldt til Efter yn 
i Aar. 
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'DANSK,fQKOMOTIV 1i DEN DE 
HJERTELIG TAK 

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved 
mit .] ubilæum. 

Jens Hansen, Aarhus. 

Til J ubilæumsforeningen i 1. Distrikt. 
Vor bedste Tak for den . mukke Tanke, at 

de mindedes vor kære afdøde Fader, C .. Thom
sen Daa hans Jubilæum. dag, ved at Jledlægge 
den smukke Krans paa han. Grav. 

Børnene. 

I Anledning af min Fratræden som ·Loko
motivfører første faj i dette Aar bringer jeg 
Hovedbestyrelsen min dybeste Tak for modtag
ne Skrivelse, samt ønsker jeg dem Held i deres 
fremtidige Arbejde for Organisationen. 

Dernæst vil jeg bringe alle Lokomotivførere 
og Lokomotivfyrbødere min dybeste Tak for tro 
og godt Samarl::ejae for Organisationen i de for
løbne Aar, . ærlig bringer jeg Esbjerg Lokomo
tivforer og Lokomotivfyrbødere min bedste Tak 
for det gode Samarbejde i den forløbne Tid og 
Ønsket om, at de stadigt vil arbejde i en god 
For. taaelse og med Interesse for Organisatio
nen. 

Med Hilsen 
A. J. Berg, Esbjerg. 

En hjertelig Tak til Kolleger og :Meclansatte 
for ud vist Opmærksomhed paa min Jubilæums
dag. Tak for den prægtige Gave af Kolleger. 

F. Sclmack, Struer.

TIL 
1:BMSbI-6 E·.

Overfort fra D. S. & f. F. til D. L. F. 
1. April 1924, Loldb.-Aspr. C. C. Rasmus en,
Kbhvns. Gb.

PERSONALIA 

Urlnæ1 nel e. 

Haandværker H. B. S. Beckmann, Hel ing
ør, Lil Lokomotiv fyr boder i Lunderskov fra 1-
5-2'�-

Frn-/l11llelse I m 1-6-24. 
Lokomolivfornr K. PetersPn, truer, efter 

An. ogning til Esbjerg, 
Lokomotivfyrbøder V. T. Thomsen, Korsar, 

efter Ansøgning ifølge Opslag til Næstved (Ran
gerfører). 

Afsked. 
Lokomotivforer C. V. [øller, Aarhus Ø, ef

ter Ansøgning paa Grund af Svagelighed med 
Pension fra 31-7-2'� (min. Af ked). 

Overgang /il anden lillh1g. 
Lokomotivmester II S. Andersen, Struer, er 

efter Ansøgning traadt tilbage til Stillingen som 
Lokomotivfører i Skanderborg fra 1-5-2/� 
(min. Tilladel e). 

Nærværende Nummer e1· afteven:t 
paa Avispostko11toret den 20. Maj. 

Børnenes TØJ-BØRS 
AALBORG• BRØNDUM • HOBRO 

AKVAVITTER �of om otiu mænn. 
Jubilæurnsmapper og Adresser 

leve,·es smukt og billigt. Prøve,· .og. 

Prisliste vil væ,·e til Eftersyn hos 

d' Hrr . .Afdelingsformmnd, ved stør• 

re Depoter. 
Ærbødigs I 

I. C. M. NIELSEN,
Pudserfarmand, Nyborg. 

Eget Røgeri 

Telf. Byen 3512. 

Bi l l i g s t i B y en. 

Medlemmer 10 pCt. Rabat. 
Matroshabitter fra 16 Kr. 

Gl. Kongevejs Forlængelse 4, 
ved Trommesalen. 

I. Klasses Røgeri og Paalægsf orretninø
Varer modtages til Saltning o,:r Røgning 

Johs. Olesen, Istwloade 121. Tlf. V 1861 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tit. Vester 452 x Tit. Vester 452 x 

C}. Amk. Gummivare 
ladastrl Vestergade 3 11,,1. I. 
Moderspnjler, Saaitets- t Syge,lejeartikler 

Ill. Prisliste mMI SO Øre I frimrk. 
DISlRET llSPEDITIDN ♦ Tel1. Bien U9ii 

Jernbanemæ:od JO pCt. Rabat 

,,Roberta" Herre-Magasin - Istedgade 1·40. 
Alt i Herre• og Drengetøj. Lingeri, Halte og Arbejdstøj. - Jernbanefunktionærer 10 pCt. Rabat. 

Redaktion: Vesterbro,:rade 98 a 2, Kjøbenbavn B. 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613 

Udgaar 2 Gange rnaanedlig. 
Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. 

Tegnes paa alle Poøtkouttrer i Skaudinaviea. 

A.nnenct>-Expeditien 
Ny Vestergade 7 3, København B.

Telefon Central 14613. 
Kontortid Kl. 10-4. 

Frtderiklberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11, København F. 
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