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DE FREMSKUDTE SIGNALER 

Vi har mang Gange her i Bladet paa
tal t for k llige ordener ved de frem kud
te ignaler, lige om Yi ind n Gem1 mfo
rel en af disse ofte har laaet til Lyd hei·
for. Det er vi tnok ikke gaaet op for alle 
Jernbanemænd ndnu, hvilken Betydning 

det fremskudte ignal har for en plan
mæ ig og en rettidig Fr mførelse a,f To
g ne under alle Vejrforhold. 

For os Lokomotivmænd tilled agcn 
ig saal des, at vi var naive nok til at tro, 

at naar di e Indretninger blev anbragte. 
aa vild de og aa være i Brug inter 

og ommer. Men de Forventnino-er er 

naturligvi bleven skuffet; der skal jo en 
Gang ikke saa meget til, f rind n et ig

nalapparat bliver i Uorden og det har 
heller ikke varet læng forinden man op

dagede, at Frost og Sne kunde være med
virkend til, at de frem kudte ignak r 
blev van kelige at trække, og hvad gj r
de man aa? simpelth n det: man u pen
derede ignalerne, tog dem ud af Forbin
delse - og saa gik det godt igen paa den 

gamle Maner - med tærkt n dsat Ha

stighed i u igtbart Vejr ind mod tatio
nerne til man faar Øje paa tation n Ind
kørselssignal. 

Det lyder kønt i et Land m d nogen

lunde moderne Jernbanedrift, hvor To
genes største Hastighed er 90 km, at Sig

nalerne suspendere paa Grund af n 
og: Frostvejr, om var det noget, der kom 
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ba"' paa d Autoriteter, der har med ig

nal væ enet at gøre, og om man kun sjæl

dent kendte til. Og aa er d t dog saale
des, at vi i Reglen har Fro. t og ne hver 

Vinter, hvorfor man kulde tro, at ig
nalerne og dere Træk indrettede der
efter. Det gør man imidlertid ikke, og 
aa har vi Kvalerne, eller ogsaa tager 

man mindre højtideligt paa de frem ·kudte 
Signaler og su penderer dem for et godt 
Ord, naar tationen ller tationerne be
klager sig. 

Det 1· imidlertid en Uting, at igna

lerne er mindre brugbare om Vinteren 
end om omm ren, og kan det ikke lade 
ig gøre med de nuværende Træk, findes 

der andre Maader at indrette dem paa, som 
er aa godt som ufejlbarlige. Lad o,.; bli
ve fri for denne uspen ion af i.gnalerne 
om Vinteren, den vanskelig te Tid paa 
\.aret for Kørslen, og lad o faa dem ind-

rettet saalede , at Landets normale Vejr
lig ikke kal træde hindrende i Vejen for 
Brugen. 

Endelig vil vi gerne føje til, at skulde 

det blive nødvendigt at tage et Signal u l 
af Brug, aa bring det i Orden igen hur
tigst muligt, og lad os blive fri for at se, 

at et Signal, der er taget ud af Brug i 
inter paa Grund af Frost, endnu ikke, 

da di se Linier skrives, er taget i Brug 

end kønt vi nu stærkt nærmer o Juni 
Maaned. 

Det ignal, vi taler om her, taar ve t 
for Glostrup. 
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JERNBANEMUSEET 

or M dlemmer r gennem »M dde

lel er fra eneraldirektoratet« blevet be

kendt med, at der med et kommende J rn

banemu eum for Øje r blevet indsamlet 

en Del for k llige Gen tande, d r er mid

lertidig ud tillede i den forhenværend -

llgod ek p dition paa Københa n ods

banegaard og var tilgængeligt for Perso

nalet fra 17.-20. Maj. Endvider er Med

lemmerne blevet bekendte hermed g nnem 

irkulc rer ud endte af Foreningen. 

De gennem Aarene indsamlede Mu-
eum genstand n har tildel · være opma

ga in r de i nogleLokaleri ærk ted b g
ningerne ed Kalvebod trand, stærkt am

m npakkede g i Realit ten utilgængelige. 
Da Ilgod ek peditionen i Fjor blev ned
lagt, bl v Trafikkontrolør Ohmeye1· -

iler gennem ar ne permanent har været 

paa agt fter pa ende Lokal r - op

m rl om paa den Mulighed, d r bød sig, 

og fik da ogsaa Generaldirektøren Til

lad 1 e til rent midlertidigt at anbringe 
Mu um gen tandene her, saa læng Lo

kalerne ikke kulde bruges paa anden 
Maad . Desværre varer Herligheden kun 

kort, idet tat banerne har udlejet Loka-
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lerne fra 1. Juni, aaledes at d t kun bli

ver n kortvarig Forevi ning p riode, der 

forhaabentlig er blevet benyttet af mange. 

D r er ikke aa lidt at gaa efter og 

at ofre t Par Timer paa. Ikke meget er 

m re ulideligt nd oprem end Artikler 

om, hvad andet ted kan e , og naar 
h r alligev 1 kal nævn s lidt af, hvad der 

find ker det da og aa u�elukkende i 

d n god Hen igt at vælde Folk Int re;-;-
e for ag n. 

- Lige oven for Trappen taar en

tor Model af Dampfærgen » j lland« i 

Kor ør Havn. D t er fra den Gang da 
» jælland« b t gnede det nye og fornem
te, der fandte - nu regner vi d n for en

gammel kude, der helst inden saa længe 

kulde udvek le . I t af Lokalerne fin

der vi - foruden andre F rgemodeller -

Model til en tre poret Færge, endt her
ov r af Englændern , ind n Lillebælts

overfarten bl v taget i Brug. De tre por 

er alt aa ikk noget helt nyt, men i øvrigt 

er der ikke den fjerne te Lighed mellem 

d n gamle Mod 1 og d n ny Di elmotor

Færge, der nu bygge om vor første tre-

porede Færge. 

I det før t Rum er der paa V æggene 

Kort, der vi er Banernes Vækst gennem 
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arene, og nedenfor en amling af Billet
ter. Der er pudsige Billett r imellem -
hvad mener man f. Ek . om en Billet, der 
gjaldt til en Rej e Kjøb nhavn-Klam
penborg og et Bad sid tnævnte Sted -
eller en Billet fra Kongen ytorv til 
Klampenborg, gyldig til Heste porvogn 
og Tog? De første Billetter havde an
dr Farver end Bill tterne nu (røde, blaa 
og gule). De ældste i amlingen er vi t
nok fra før t i 50-erne. Den Gang trykte 
man ogsaa Bill tter, der kun var gyldige 
paa bestemte Dage og i bestemte Anled-

ninger (f. Ek . til He tevædd løb i lagel
se, hvor der laa Dragoner). Der er 
Hundebilletter m d Billeder af Hunde pan., 
og der er n Billet med delvi engelsk 
Tekst mellem to sle vigske Stationer O"' 
Billetter f. Ek . mellem Aarhus og Ring
sted, gyldig til Dampskibet »Diana« mel
lem arhu og Korsør. 

I samme Rum finde de før te Køre
planer og t dvalg af Godsmærk r og 
Frankeringsmærker. Mu eet ejer en til
nærmelsesvis kompl t amling af J ernba
nemærker fra dan ke Stats- og Privatba
ner, ialt 1300-1400 tk. Endelig hænger 
det store Maleri af Rend borg Banegaard, 
og endvidere en gammel Relikvie: Et stort 
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Dann brog flag fra Rend borg tation, 
trø0et af daværend i tent Jacobinus 
lsen i 1 64, da Ty kerne gik over Ejde

ren. 
I det næ te Lokal , et af de tore Rum, 

er dvikling n illu treret paa forskellige 
mraader. Der er en lang R kke Billet

stempelmaskiner - og som Kuriosum 
blandt di se n Billettang med løse Typer, 
anvendt paa Falst rban n i Stedet for en 
Ma kine til templing af Billetter - og ne
d nunder hænger en Række Lygter, fra 
d ældste Lokomotivlygter til arbid-Lyg-

terne om Minde om Verd n krig ns il
kaar paa dette Felt. Til mod at Side Te
legrafapparatern , af hvilke de ældste 
jælland ke ikk havde Fj der til Optræk, 

men Lod om Drivkraft for Værket. Paa 
æggen bl. a. den ældste Telefon - fra 

J 11 og utvivlsomt en af de første Tele
foner i Danmark. Endelig er her i dette 
Lokale opstillet t mægtigt Pa telmaleri.: 
J(nud Gamborgs »En ommeraften paa 
Klampenboro- tation« med en fremstor
mende M nne kemængde, som Stations
forstander Lis ne1· - bv m Billedet i in 
Tid blev foræret - forgæves søger at faa 
til at falde til Ro. Midt i Lokalet hænger 
nogl af de » ryder«, som for os beteg-
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ne1· et Skel i 'l'ilværel en: Da den unge 
havde LoY til at »fungere« og lagde hele 
sin Sjæl og de fleste af ine Kræfter 
i et tonende Afgangssignal. De var pi-ak
tiske til mange Ting, de Stationsklokker 

tationsmesteren kunde høre eet Slag 
l,ecle i Haven og Ek tramanden to Slag 
helt ovre paa Afholdshjemmet, og nu fal
der vi i Staver foran dem og spekulerer 
paa, om der alt i alt ikke var mere Musik 
i Til værel en den Gang. Ved Siden af 
Klokkerne en Triangel, brugt paa Vam
drup Station til igna.lgivning i tedet 

for Klukke ( Kopi; Originalen hænger paa 
Kolding Mu eum). 

Næste store Rum er helliget det rul
lende Materiel. Paa V æggene Arbejds
tegninger til de ældste Lokomotiver, efter 
hvilke der nu paa Værkstedet er paabe
gyndt bygget en Model af »Odin« fra 1847. 
En lang Række Billeder af Lokomotivty
per (Tennem Tiderne. t Enkeltheder i 
1 okalet bl. a. en Bænk fra en 3. Klasses 
Vogn med underliggende Tørveindfy
rings-Apparat fra den Tid, da man putt de 
T · rv ind gennem Vognens Sidevægge og 
brugte Puster. hvis det l·neb at faa Ilden 
klar. Ved Siden af liggei· en »Fodvar
mer«, en tofbeklædt Jernbeholder, bereg-

net til at fylde med varmt and og an
bringe midt gennem Kupeen paa Gulvet 
til Lindring af fro ne Tæer - saa fik den 
øvrige Del af Kroppen klare sig, som den 
kunde. Der var den Gang noget, der hed 
»Dunkelunkeri«, og 'rjenestemænd der
Yar Dunkelunkere; Folk, der skulde sør
ge for, at Dunkene var opvarmede.

Et Kuriosum er utograf-Ruden fra 
den sjællandske Kongevogn med en 
Mængde kongelige og fyr telige Navne
træk fra de Dage, hvor de fremmede Fyr-
tebe øg pillede en støn Rolle end nu. 

Der er mange Enkelheder af interesse 
vedrørende tel og Brud m. m., gamle 
Dørbeslag med udvendig Lukke, Kedel
stensstykkei· o. . v. - og alle vil kunne 
glæde sig over et Par smaa silkevævede 
Lokomotivbilleder fra England. Fra det 
aabne Tendervognssæde har Bremsevog
teren spejdet efter, om alle Vognene var 
med - det var jo før Vacuumbrern en 
blev indført. 

Et af de mindr 
bl. a. den idste 

Sidelokaler rummer 
1-sisterende »Baches 

Vog1wægt«. gamle jællandske Kurvesig
naler og en skematisk Fremstilling af 

ignalsystemets Udvikling paa Banelinien 
med f tand"mærker, fremskudt Sig-
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nal, Indkørsels-Mastesignal, "rogvejssig
nal, Sporskiftesignal er, U dirnrsel ssignal 
og· Hangergrænse:mærker som en tilsyne
ladende fyldig Forklaring af, hvad Lok.
manden Jrnn vente at mødeundervejs. Skin
neprofi,ler viser Væksten fra Kjøbenhavn 
-Roskilde Jernskinnen i 1847 til 45 kg
Skinnen nu.

Ved Siden af er Lokalet med Bane
gaardsmodellerne rn. v. Her er Original
tegningen til Kjøbenhavns første Bane
gaard og en Model af denne Banegaard 
med de nærmeste Omgivelser. Trafikkon
trolør H. , G. Hansen paa Kommandopo-
ten i Kjcbcr:.havn H. - der har været 

Trafikkontrol r Ohrneyer en fli.ttig Med
m·bejde ogsaa ved det midlertidige Ar
rnngement af J ubilæumsgenstandene -
har udført en stor Model af Kjøbenhavns 
2den Banegaard, og endelig viser Arkttek
tens Gipsmodel af den nuværende 3die 
Banegaard bl. a. en ændret Opstilling af 
Frihedsstøtten. Her er mange morsom
me Banegu.ardsbilleder m. v. - som der 
i øvrigt 'rundt om i Lokalerne er anbragt 
d skønsomt Udvalg af Museet store og 
interessante Billedsamling. Foruden Bil
ieder af Bygninger, Materiel o. 1. har man 
i ·Behold en stor Fotografisamling af 
Jernbanens Mænd, der imidlertid ikke har 
kunnet anbringes her; kun nogle Billeder 
af Jernbanens første førende Mænd - f. 
Eks. af Sir Morton Peto, et sjældent Bil
lede af Direktør Søren Hj01·th og et Male
ri af Direktør Gustav Schram er hængt 
op i den midlertidige Udstilling. 

- Der er overmaade mange Ting
i Samlingen, og det er altsammen !lf 
Tnteres e. Forholdet er utvivlsomt det, 
at de besøgende vil finde hver sit Om
raade at fordybe sig særlig i, genken
dende og opfriskende Erindringen, for 
3:aa vidt man da blot er lidt ældre i 
Tjenesten - Udviklingen er jo gaaet saa 
hurtigt, at Ting, vi noget ældre havde 
i Hænderne . som unge, allerede nu er 
Museumsgenstande, ude af Brug og er
stattet af bedre Ting eller skubbet til Side 
af Udviklingen. Til sidst blot. nogle Ord 

om Museets Historie; det har nemlig 
lige om hver enkelt af dets Ting - en 
saadan. 

En af de første, dei· begyndte at sam
le sammen, var ignalinspektør W olff i 
Aarhus (fra 1894, væsentlig Telegraf- og 
Sikringsmateriel i 2. Distrikt). I 1902 
gav Maskinchef Busse Ordre til Opbeva
ring af Modeller Tegninger, Prøvestyk
ker og Billeder vedrørende Maskinafdelin
gen, og i 1904 paabegyndte daværende 
Assistent Ohmeyer· at samle Billeder, Bø
ger, Frimærker m. v. Indsamlingen gik 
derefter sin Gang bos de enkelte interes
serede, men først i 1918-19 kom der no
gen Organisation i den, idet der da op
naaedes en første Bevilling af 500 Kr. p�a 
} inansloven - en Bevilling, der senere 
er gentaget med 500 Kr. aarlig. Samtidig 
blev Arbejdet med Museumsgenstandenes 
Indsamling og foreløbige Opbevaring af 
Generaldirektoratet overdraget Trafik
kontrolør Ohmeyer. 

Gennem _Fagpressen og »Meddelelser« 
blev Opfordring til Inds1;tmling af Muse
umsgenstande udsendt, og mange iblandt 
Personalet har været interesserede Med
arbejdere og bar for sit Omraade søgt at 
bjerge til Museet, hvad der endnu var i 
Behold. Det var sikkert i den ellevte Ti
me, der blev taget fat, men den �idlertidi
ae Udstilling nu aflægger alligevel et ta
lende Vidnesbyrd om, hvad der kan naas, 
selv om de økonom

0

iske Midler er' endog 
meget beskedne, naar der blot sawles med 
Sans og ordnes med Forstand. 

Det har været et betydeligt Arbejde at 
ordne den midlertidige Udstilling, og for 
saa vidt jo et utaknemligt Arbejde, som 
der straks efter Aabningen skal pakkes 
sammen igen. Naturligvis ligger der bag 
dette store og frivillige Arbejde en Ide, 
endda en dobbelt. Udstillingen havde den 
Opgave at vække og styrke Interessen 
blandt Personalet for Museet, at. vise, 
hvad der er naaet, og hvor morsomt det er 
at se de mange Ting, som enkeltvis fore
liggende rundt omkring hurtigt.vilde være 
gaaet til Spilde, men som samlede her er 
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i Stand til at give et Indtryk. Museums
udstillingen har sikkert den Opgave at 
øge Statsbanernes Administration inter

e seret bl. a. for pa sende Lokaler til Mu-
eet. Og det skulde gerne narest muligt 

ske. Naar man ved, hvad der i andre Lan
de ofres i den Henseende, skulde man haa
be og tro, at den danske Stat ogsaa kunde 
afse et noget større Beløb aarlig til Mu
seet; det er baade ynd og kam, at disse 
mange seværdige Ting skal hengemmes i 
Kasser og paa Pulterkamre - saa fattig 
er vort lille Land vel heller ikke, at der 
ikke kan skaffes Udveje for at faa Museet 
anbragt paa værdi3 Maade. 

�NORR 

TRYKLUFTSANDSPREDEREN 

1, or a;t for1hejc nidningsmodetan<Jen 
mellem Lokomc.tivet,n Hjul o,g Slcinnen 
bruger man som bekendt at sprede antl 
paa , k�.nnene. Under visse V,ejrforih·old 

Fig. 1. 

,bliver Skinnerne ærlig ,glatte, o,g underti
den »iS:piller« Hjulene; de bevæger si,g 
1,und:t o,g glider med Løib,ehanen p,aa Skin
nerne, fordi Gnri.dningsmodstanden mellem 
di, se o,g Hjulene i 1kilrn er til,strælktkehg stor
i Fm,hold m ,de,n Mod .tand, ,som Loko
motiv·et kal ,ove,rviru:le. 

Ved Bæffi!Snri.ng hænder det, ,at Hj:ulene 
ibliver ,staaende stille, aa '.hele Lokomoti
vet ,gl1ider pa,a Hju,lene henl8Jd Skinnen. 
Dette skyldes, at Gnidnmg�modetanden 
mellem Hjulene 01g ' kinnerne ij_·kJke er til-

, tr kkelig st,or til at tmntetg,øre ,( rebtere 
, a,gt oonsætte i Varme) Lolkomoitivet.s le
vende Kra:lit ri. det Forhold, som Bremsnin
gen angiver. Derfor er' andspredern,e en 
li.i,o- �.a,a ·vig;tig o,g uundværlig Biikikeriheds
foran,stal1tn1ng som Bremsen, n,aar Skin
nem er »fedtede«. 

Fig. 2. 

De æMr.e andin,gsappara.ter, der ved 
Hjælp af Stangi'.,ræk 1hetjenes fra Fører
hu et, fortrænige,s af mek,ani ke Sand
' predere, der 1lmn manøvrere,s ved Kedel
<l1amp eller Tryikluft. Truikluft andsprede
re anvendes næ,31ten o,v,eraH, ihv,,:}r der fin
des Tryk! ui1t1brnrn,se. 

Knorr Trykluftsandspreder er !kc-n
�trueret efiter de Er.faringer, der er ind-

Fig. 3. 

høstede v,ed man,g,eaari,ge Fior,søg med 
'frykluftsanidrspredere, og er meget enkel 
og }igietil. San,dmgen sker ved, :at Sandet 
i •et :Sandspriedethu.s 1prua Srunidlkaiss,en 
lhvirvloo ,op af ,en Lufitstr,øm •og euge.s ind 
1i anidrøret .af en aTuden L'lLfitstrøm, der 

amtidig blæser det ,gennem a,ndrøret. 
andis.predenhu.set, der ses å. Fdig. 1 og 
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2, er et tøb,t Hus g med et andrum, der 
stadig fyldoo med an,d fra ookassen. 

andrøret fasbgøres ;paa andsip,red@hu
et ved en tuds. 

I 
-;=-=----��{ ?:::· 

Fig. 4. 

Den egentlige and preder d er kruet 
ned i andspre.denhoo t. I andisprede
r,en Ak e ·finde en B01,in<T med en i<le
borring ,b o,g en mindre ldeboring c. Tryik
luftforilJ!indelsen sluttes til tud n paa 

andsprederen, der deler Luf.ts.trømmen i 
ito; gennem c hloc,�er Luften mel i and
rummet ,og andk,a sen o,g hvirvler and t 
·op, og Luftstrømmen fra Ib uger og ibl -
,ser det ophvirvlede and ,g nne,m ardrø-

Fig. 5. 
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ret, a.a det riaimmer kinnen der, hvor 
Hjul og kinne iberør,er ihinanden. 

1 and p,rede1hooet blev itidlig,ere .an
b11ag,t ,saaled , ,at det med en Rørlednling 
ha'Vde Fo1bindels med andkas.sen, men 
aI1JbJ'fing nu ved en Fl1anige 1umiddelihart 
ud v-e.ndiigit paa andk n, eet p,aa hver 

ide, Fig. 3 og 4. Dette ,giver en mere 
, ammenctræng,t og p1'18Jktisk Form, idet 
Luft trømmen forhøj yd-erli<TeT-e, ved a,t 

vom H�uptluftbehiiller 

Fig. 6. 

den tød-er -mod den 'Uilderste Kiarnt af 
andiloos eaaibniingen, hvortil ands;preder

huset er tilsluttet med en Hældninigsvin
,k,el, d r er tørre end andets. 

andspreder,en kan til -enhver 'fid 
krue.s •o,p og -efter.s , 'Uden det er nød

v ndiigrt; ,at tømme andikas.sen, lhvå.1ket er 
et tor:t Frem kridt overfor andre Sa.nd
predere. 

Lu.f.ttilfor elen til and,sprederen sker 
ved en iM�n,øvreh.ane, der .fremstilles i to 
Typer, F1g. 5 og 6. Den enkelte å. Få.g. 5 
er 1til ;bo and.spredere itil Lo!kiomoti,ver med 
Tender, den doiblbelte i Få.g. 6 er til fire 

andspredere til Tnderlokomotiver. Den 
erukelte M.anøvrnhane tbar tre Sbi.Jli.nger, 

e 
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den do1bibelte har fem; to anding, ntillin

,ger f r hver Kør�el r ning. 
[ tlllin o- 1 r Hanen luikk t og and

�1p1· deren ude af Virk rn'hed, ti. LilliIJJg Il 

I 

Fig. 7. 

c1· Lufttilfø1 nlcn til 

,dr let (Fig. 7) og 

/ 
/ 

I 

I 

Fig. 

a1 ren stærkt 

len .til va-

Fig. 9. 

rnnd v,ag ·og ,til-pas eit Kør cl paa Stig
ning r og andre toder, hvor en længe 

v dvarendc anding er nødveIJJdig. I til
Jing III, der b nytt ved I o-ang ætnin,g 

oo- hurtig Brem ninig, o-a.ar Luften ud.ro -
I t gennem Hanen (Fig. ) og blæser en 

krafitig and traale ind mellem Hjul 0 0' 

Fig. 10. 

kinn r. ed <len krafitige and triaale 

r9'0res anding<m uaflhrongig iaf Vinden, li

g -�om .andet ved. l,gan,g ætning virker 

ud1cn, at Loikiom tiv t ·beihøver .a,t bevæge 
ig nævneværdigt. 

l en BoTin,.,. i &a11.-0.tag t er anbm.gt

en kruef:ieder og en Pal, der fa thol<ler 
Haandtaget i d for kelJ.ige · tillinger. 

d fra d nn Grundform for Manøvrc

·haner finde d r .andre for Lokomotiver

.med et større Antal and predere, men
di e a,d.srkiller :ig ikrun fra de her Ib krev

ne ved Boringerne i iHanetolden.
andrørene er ti. den ned r te Ende .for-

1 · nge-t med en bløt t01M, tragtformet ko, 

Fig. 9, ,der med n F,ors,kruniin,g er tilslut
tet ,aTIJdrør,et og faot:.støfut Flan,g.e og en 

rnedej rn bøjle, der, om deit es i Fig. 

10, er fa tO'jor-t rpaa Hoiveddl'agerne. 

Jubilæumsforeningen i 1ste Distrikt 

afholder in aarligo Jubilæum. frokost for vore Ju

bilarer den '•· Juni Kl. 12,30 Em. ,� aa Carlsborg 

1 >avilion1?n, tl"andvej 20. 

Lokomolivforcro fra do andre Distrikter or vol

komno. 

lran bed s tog11 . ig i T,ido paa Ir mlagte Li tor. 

P. B. V. 

L. M. Schmidt.

Tivoli- og Zoologisk Have Billetter. 

IPaa Kontoret kan Modiemmer erholde Rabat

•billetter til saavel Ti,voli som Zoologisk Have. 

Kontortiden er fra Kl. 10-4. 

Hollænderen Huyghens Svingnings-

eller Vibrationsteor,i forudsætter, at Verdenssal
tet gennemtrænges af et yderst ,fint, elastisk og 

vægllø t Flu..idnm Æteren, gennem th,vilket tænkte 

to.f Ly el og Eleklriciletens Forplantning samt 

TyngdekraJlens Viirkninger foregaar. 

Ligesom ewtons Emmissionsteori fortrænglos 

af Vibrationsleorien, begynder Videnskaben nu at 

rokke ved denne sidsle, og i den Anledning spør

ger Profes or P. Kirohberger i en Artikel i Ding

l rs P lyt. Journal, om man nu bør lade Ordet 
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'DANSK [QKOMOTIV 1iDENDE 
Æteren .forsviinde af Sproget. ProJessoren besvarer 
elv Spørgsmaalet med, at fuldt saa langt behøver 

man ikke at gaa, thi Rummet har endnu mange 
Egenskaber, man ikke kan forklare .paa anden Maa
de end ved BiheholdeJ.sen af Æterbegrebet, Egen
. ka,ber som et blot og bart tænkt mat'hematisk Rum 
ikke besidder. Prcxfessoren slutter med at sige, at 
sellV om nye videnskabelige Betragtlllinger (Einsteins 
Relatd,vitet teori) stræber at kit1lctkaste Begrebet Æ\e
ren, ·aa har dog det ældgamle ,Ord Æter, om alle
l'ede anvendtes a,f Romer, endnu sin Betydning for 
Tilegne!. en ruf mange Nc1turfænomeners Aarsag. 

T. f. M. 

Forhindring af Eksplosion i Trykluftbeholdere. 

Ek plo ioner .i Trykluftbeholdere og -rør skyl
des hyppigst Danne! en af eksplosive Olje-Lrnft.blctn
dinger paa Steder, hvor Lulften er i Ro, og ingen 
eller i hvert Fald en mindre effektiv Fornyelse 
finder Sted, saaledes at Luften kan mætte sig med 
de under en eventuel Sønderdeling af Smøreoljen 
tfr-igjorte Luftarter. Denne SønderdeJi.ng vil finde 
Sted selv ved Anvendelse atf de bedste Smøreolier, 
saa Faren vil være tilstede sellV ved den mest om
•hyggelige Smøring. Under visse Omstænd.igiheder 
kan saadanne ek plosive Blandinger befinde sig i 
en højst uligevægtig Til tand, hvornnder selv ret 
svage Stød eller Ry,s-telser kan fremkalde Eksplos,ion. 

Selvom saadanne Antændelser hy.ppig forløber 
uden skadelige Følger for Rør eller Beholdere, saa 
·kan de dog paa Grund ruf de under den ufuld-
tændige ForbrændJing dannede Kulilter, forurene

den i Be'holderne opmagasinerede Luft, og gøre
denne mindre anvendelig til visse Formaal. For
løber Antænd·elsen mere vold oml, kan Sikkerheds
ventilerne ikke yde den fornødne S'ikkerihed, og
Sprængninger vil indtræffe.

•Det tilraades at søge Dannelsen af saadanne
Jarlige tBlandiuger hindret ved, aa fuldstændig
som mulig, at undgaa Dødrum og sørge for god
Udrensn,ing alf J3ehold·erne.

Undertiden anvendes en -særlig Ventil anbragt 
direkte ·paa Lutftbeholderen; gennem denne Ventil 
foregaar saavel Ladning som Tømning dog saaledes 
at forstaa, at !Ladningen Linder 1Sted ad en Gen
nemboring, som lører ind til Beholderens øverste 
Del, medens Tømning sker gennem en anden Gen
nemboring, som indvendig ved Hjælp af et Rør 
er ført ned i Nærheden af Bunden. Herved op
naar man tadig og grundig Udrensning af Be
holderen; en særlig oljemættet Portion LuJt kan 
å,k;ke faa Lejlighed til at QpthoJ.de sig der ret længe, 
den vil ved første Lejligihed kunne strømme 11d. 

[Dønne Fremgangsmaade har ,i Praksis lbestaaet 
sin Prøve til Forihindring atf Smøreoljet.ændinger 
og dens Anvendelse 1bør derfor tilraades, navnlig, 
da den let lader i.ig iværk ælte. 

T. f. M. 

I det britiske Lokomotivmands Forbund 

er det fo1,budt Forretning føreren at besvare private 
Breve fra noget Medlem af Forbundet. 

HJERTELIG TAK 

Min bedste Ta,k Lil Dansk Lokomotivmands For
ening, Kolleger og LokomotiVlfyrbødere paa Gb . for 
udvist Opmærksomhed ved mit Jubilæum. 

J. H. Jensen, Gb. 

Hjertelig Tak for udvist Opmærksom:hed ved mit 
Jubilæum. 

C. C. Nielsen (Lorig), Gb.

SYGEKASSEN 

Jernbanelæge S. Biering-Petersen, ørrevold 6, •.

1. S., er tbortrejst fra den 15. Maj-Hl. Juni d. A.
Hans Pra,ksis i nævnte Tid rum varetages !l!f Læge
Vangs-ted, der afholder Konsultation paa Jernbane
lægens Bopæl KL 1 ½-3.

REGNSKAB 

tor Kong Christian den IX's Understøttelsesfond 

ved de danske Statsbaner fra I. April 1925 tit 

31. Marts 1926.

Indtægt. 

Beholdning Ira Reg,nskabsaaret 1924 
-25 . ......................... . 

Jnd:betalte Bidrag i W25� ....... . 
Indvundne Renter . ............... . 
An.on}'ilil Gave . ................... . 
Kur gevill'1st ved Indkøb !l!f ObJ;i,gation 

i Kredibka.ssen for Laindejendomme 
,i Østifterne, sbor 200 Kr., i Stedet 
for en udtrukken af samme Slags 
og samme Størrelse .. Kr. 00. 00 

+ Oourbage og N,oter.ing-sstpl • 0. f27

Udgift. 

UdbetaHe Understøttelser, 17 Portio-

Kr. 0. 

�. 41 
322. 00 

927. 04
500. 00 

28. 73
1806. 18 

Kr. Ø. 

·Mr å. 100 Kr. *) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700. 00 
Portoudgifter herved . . . . . . . . . . . . . . 13. 34
For meget opført Rentebeløb 1924-25 8. 61 
Beholdning, der ovenføres til næste 

Regn kabsaar ................ _. _. __ 8_4_. _2_3 
1 806. 18 

*) Understøttelseroe er udbe:talit til: 
2 Enker efter Loloomotivførere, 3 Enker efter 

Portører, 2 Eniker efter Remiseaflbejdere, En1ker
ne efter en Banearbejder, en :Baneform.and, en 
Depotar,bejder, en Raand,værker, en Ledvog,ter, 
en Lokomotivfyrbøder, en Matros, en OV1011poi,tør, 
en Stationsforstander samt til en Kontorist. 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE'

Status den 3L-Marts 1925. 

Alctiver. 

Behokining i d,on danske La,ndmancls-
bank ...................... • • • • • 

Obhigwtiod1er i,føl.ge forl'ige 
Regnskab Lil paruly-den-
de Værdi 20 300 Kl'., 
bogførl for . .......... 20 029. rfJO 

H l'a.f mHru·kken i Aarels 
Løb 200 Kr., ,bo,gførl for 1201. 00 

1'982.f>O 
og indkøbl 200 Kr., oog[ørt. 

for . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171. 00 
Be,hold,ning ved Aarels Ud-

Kr. Ø. 

84. 23

gang 20 300 Ifr., bogførl 
ror ................... 19 999. 60 19 999. 50 

Pn.ssivPr. 

l<'onclets Kapital . ................. . 
B<lhold,n i,ng til Dispositio,n ......... . 

J{jøbenhav•n, den 31. Marts 19'26. 
Andersen Alslrnp. 

Regn,skabet. er r,eviideret og rundet 
stemme! e med de forel,iggen.de J3,ilag. 

Kjøbenq1�vn , den 31. Mar,t,s 19'26. 

20 08'.3. 73 

Kr. Ø. 
19 999. 50 

84. 23 
20 083. 73 

Toldbera. 
Se !kl 

'overens-

FroclP Nielsen. C.Wieth. 

SJÆLLAND-FALSTERSKE BIBLIOTEK 

Assistent J. A. Møller er efter Ansøgning rrn 
!len J. Juni cl. A. ansat. som Bibliolckar, etter at. 
have nedlagt. . it. M:wcla-t. som Medlem aJ Bibli
oteksbe tyreisen. l<'·uldmægt.ig C. iP. Pedersen, Regn
ska,bs,kontrollen, er herefter som Suppleant incl
t.raadt. i Bestyrelsen indtil Udløbet a,f indeværende 
Valg,period,e. 

K0bo1:uhavn, i Maj ·1006. 
Hestyrelsrn. 

JYSK-FYNSKE STATSBANERS BIBLIOTEK 

tli'reclag den 25. Jl\lnJ 1926 Kl. 4 1 /2 Ed'tm. a:fhol
cles 01,clinæl' GeueralJor amling i Bi·bilotekslokalet 
i det t-iclLigere. Varehus mecl følgende Dagsor'den: 
1. Fremlæggels'e af R'egnskali. '2. Va'lg' af •2· Be
st.y relsesmed.lemmer i Stedet for Sta,Lionsfor-st.ander 
Nielsen og :Reg1lS'kaib&fører .Lund, der afgaar efter 

Tur. !l. Valg af en Revisor og en Revisor·st�pplc
a,nl ,i St.odot. for do efter Tnr a.fgaaode: Assistent 
Amor. n og h:ontorisL Frk. Agger. 11. ©venluelt. 

Rranslrnb V April 1925-31. Marts 1926. 

I ,DTÆ:GT. 
Kassoboh. f. f. Aar ................. . 
Bidrag ,fra Int.croRs. . .............. . 

Gocitgørnlse for bortk. Bogor saml Bøder 
T II rl,v II ncl.no Ren I.er ................... . 

UDGff:FT. 
Jnclkøbt.o nye Iløgor 
I 11cl,b. a[ 11yc ,Bøger ................. . 
T.ndkøbt. Bøger llil •Erslatn-ing fol' 11drang. 
[11d,bincling af .Erstalningor for 11Clrang. 

Bøger s,11111. V •dligeho'lcl. a,I Bøg-er .. 
Tryksa.ger hcru. I<ata.l•og-Tillæg ..... . 
Inventar ............................ . 
Port.o, Kont.011hold ................... . 
Ul y,kkesforsikring ................... . 
Brancllfors,i,lfrh1g ..................... . 
0-pvarrnning, Rengøring .......... · ... . 
;Lø11!1ingcr Lil iBibhiolekal' og i\foclhjælporo, 

Bud og Rcgn,·krubsførnr ........... . 
Tran port a:f Bøger mol . Da.11ogaarcl og 

Bibliotek ......................... . 
Ur.lviclelse aJ Bi•blioloksliokalot. .......... . 
K assebeholcl n ing 

Kr. Ø. 
584.-4·. 7!) 

,211 745. 30 
60. 00 

346. ll

27 006. 20 

Kr. ø.
11477. 41:! 
,2 24'�. 0 
it 795. 05 

I 4,3 . 55 
398. 4-0
311'2. 00 
300. 22 
. �6. 79 

76: 10 
826. 58 

6 140. 00 

1100. 00 
7'50. 00 

7 985. 29 

'1f7 996. 20 

An1allot. af Interessenter urlgor ca. � 300. 
Bil.il,iotekcl in·dc,holclcr .nu ca. :!li 000 Bincl. 

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEK 

NYE BØGER 

1.364-5 6130 

I 3{'l46 1 12087 
f,3(W7 1112111217 
·1 36"'"8 I.I 12093 
1..3M9 112086 
l3G57 
J•365 
l 36(H

11�105 
12112 

H�6fi'2 1'21116 

t36u3 1'2098 

13668 1211114 
,Ji367.2 12.116 
le678 1'2JJ36 

Doyle Conan: Shorlock RolmoR nyC' 
�edrHter. 
Ewålcl, Karen: Livel ,fanger. 
rRørclarrn, Vald.: Polsjægerne. 
,Opp,enhoim: HjerlelR 'l<.a,mpo.
:Blicher, St. St.: .lyske No·vollcr. 
WolU,· L.: KærLlgbodens Labyrint. 
1J<'r:ich, Ø. R.: fy[aclonnas. mil. 
iIIo,rnaday: l• ra. Naturens Viclt111cler�· 

. 
\,• l 

.J.ando. · · 

Høt:lyck, Helene: Ellys Udenlands
rejse. 
•Bentzon, Inger: Cæcil,io paa V11lrl
strup. 
Jensen, H rmaun: Dote,ktogra_fen.
ILonclon, Jack: Klassernes Kam,p.
Buoh.holt.z, Jobs.: Kvi.nclesincl og an
det Sind. 
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1:lG7!J ltl,J1J7 'Larsen, J. Anker: For aaben Dør. 
136 'O ,1/2Jl38 Hournark, Ob.r.: Døgn els Børn. 
136 1 t ·_134 Vollquarlz, lngeb.: Forn,uflgiflermaal. 
�3682 lF,!150 iRode, Edith: Det billersøde Æble. 
J3(}&3 112146 '.Linck, Olaf: Kanada. 
13684• "121148 Paludan-lMi.illeT: Land. dommeren 

,paa Langeland. 
13686 1'horvaldl'lens Portræl'IJ1rsler. 
136t:!7 1:2114•9 Hasmnssen, Emil: Den J1vicle Ørn. 
13008 :1·2114,5 <Hardy, Thomas: Jude Fawley.
13G89 12151 ,Sa,baUni: Lykkens Daare. 
13690 LJ4'4- ,Doyle, Conan: Blodhævnen. 
1369d 12114,7 Ossendowski: Fra •Præsident til 

1Fange. 
l,369:2a-b l2143a-b DostojeJski: Idioten .. 
13695 Ji2J4-0 f8regendruhl, Marie: Tihora. · 
13696 11214.2 Ourwoocl: Lovens Arm. 
13698 1,21l4l Bruun, Daniel: Ungdom. færd. 

J,nl,om ol i ofyrbøderkred sen.

Sorø: Repræsentant ns Na,vn og Adresse relles 
til: E. H. Nielsen, Ho1'bæk•vej. 

Camillos Nyrops Etabl. 

Udnævnelse fra 1-5-126": 
iLokomoti,vfyribøcler .T. IC Nielse.n, Khhvns Gb., 

til 1LokomO'livfører -i Gedser (min. Udn.). 
(Lokomolivfyr,bøder A. , ibbernsen, Aarh'lls H., 

I-il iLokornotivfører i Nykøbing M. (min. U9-n.). 
lLokomotivfyr·bører P. fH. Peter,sen, T>inglev, til 

Lokomo�iv.fører i T•inglev (min. Udn.). 

Ji'orflyttelse efter Ansøgning: 

ILokomotivfører E. A. ie'lsen, Tinglev, li! Ny-
borg u ncler 8--'5--&6. 

1LokomotiVlfynbøder K. P. Hambak, !Nykøhing M. 
(Hangerf.), tll Stk.i-ve (Hanger.f.) fra ,1-5-,26. 

Tillæggelse af Fimktion som Depotforstander fra 

1-5-26:

Lokomo-tivifører J. M. Nissen, NyJ;:øb-ing M., efler 
Ansøgn.ing i-følge ,Opslag med Stabion ,som hidtil. 

,Lokomoti,vJører IH. Nielsen, Tingl•ev, efter An
søgning ,ifølge ,Opslag med Station som h:idbl. 

Døclsfalcl: 

iLo-k.om,oti,v,fynbøder S. 0. Hansen, Helsingør, den 
6-5-&3.

Nyrop og Maa_q Al S. 
Købmagergade 43. - København K. Nærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 20. Maj. 

Telefoner: Central 768 og 10028 . 
. 

. . 

Bandager og:Sygeplejeartikler i stort Udvalg, 
Specialitet: 

Bandager til vanskel ige TIifæide. 

C} Amk. Gummivare 
ladastr1 Vestergade 3 lbh11. B. 
'hdersprøjter, Saniltts· l sneplejeartlkler 

Ill. Prisliste mod SO Øre i Primrk. 
)ISlRET llSPlDITIO! ♦ Tel1. 8Jta U95 

Jernbanemænd 10 pCl. Rabat 

er ganske vidunderlig til at fjerne Olie, 
Ji'edt, Sod, Smørelse, Snavs, •.rjære o. lign. 
fra Hænder og Arbejdstøj. 

Forlang . ,'l' i klo" hos Deres Køb
llland eller skri-v ti: 

Worniug & Petersen, Vejle. 

KØBENHAVNS KOLONIAL FORSY·NING 
LOTHARDT DAHL. 

Vesterbrogåde 11. Telefoner 3067 & 6605, Helgo.l andsgade 1, 

· · Største Kolonial- og Konserves-Import i Danmark. 
Direkte fra Producent til Forbruger, derfor altid billigst. 

Vore Automobiler kører overalt i Byen og Forstæder, 

Leverandør til Embeds- og Bestillingsmænd samt .Lægers Forbrugsforening. ---
J A k 

, Ba geri & Con dltori 
. ger s O V • �.lensborggade 61. Tlf. Vest. 8357 

anbefaler sig ttl d'Herrer Jernbanemænd med 1. Kla11ses Varer, 
Bestillinger paa større og mindre Kager til Selskaber modtages. 

Morgenbrød brin,:t.-8, Morgenbrød bring(' s. 

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20.
. anbefaler sig med I, Kl.s Viktualier 
og Paalæg til d'Hrr. Jernbanemænd. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. Annenee-Exped.itien 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. 14,613

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Abeue:m.entspris: 6 Kr. aarlig. 

Tegnes paa all11 Peøtknttrer i Skadiu,iu. 

Ny Vestergade 7 3, København B. 
Telefon Central 14613.

Kontortid Kl. 10-4. 

R...,EITELSE TIL~ 
ADRESSE~~ 

I I 
,, 



H. 0. Hansen, 
62, Vesterbrogade 62. 

Trikotage- og Garnforretn ing. 
-- Stort Odvalg. --

Underbeklædning, Strømper, Sokker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tlf. Vester 4988 Tlf. Vester 4988 

Blomsterforretningen , , ROS en'' 
Daunebrogsg. 55. Tlf. Vest.5365 x. 

Moderne Kran!ebinderi, Palme-
dekorationer, Buketter, Myrtekranse, 

Potteplanter i stort Ud valg. 
Daglig friske Blomster. 

Specialitet: Kistepyntning. 
Ærb. Charlotte Srl1mid t. 

VAREHUS 

Bøger " Papir - Musik " Fotografiske Artikler. 
VIGGO NIELSENS BOGHANDEL 

Telt. 9327. I stedgade 64. Istedgaard. Telf. 9327. 

IDe He·rrer Lokomotivmænd 
bør prøve at købe Deres Fodtøj i de tre bi llige 

Skotøjsforretninger 

Vesterbrogade 120 - Istedgade 86 
Vesterbrogade 79 

Fodtøj kan faas til mine bekendte billige kontante Priser 
paa Ratebetaling - uden Udbetaling 

Da Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorganisation i Forbindelse 
med Dansk Lokomotivsmands Forening har overtaget Driften af Marke-
tenderiet i Centralværkstederne og G-odsbanens Remise, anbefaler vi 
derfor Benyttelsen af dette til ærede Medansatte. 

DRIFTSUDV ALGET. 

,,S C HULT Z'', Istedgade 134. 
Telefon 11 372. 

========== ALT I MANUFAKTUR T[L BILLIGSTE PRISER ========== 
SPECIALITET: Maskintøj , Skjorter, Underlu~klædnmg, Dre11r;et•j , Linned, Fnklædtr, S~n~endøtyr. 

GevJn•t•ed le r modtaareø. Statsbanefanktionaerer 5 pCt. Rab11t 

=:i~= j:i~:::;~1 
Restauration. - Festlokaler, w Husholdningsøl & Skibsøl w 

Foreningslokaler. W O . . . Af . W 
r1 t I · dl t ngmal pasteuriseret tapnmg , ,en ra varme 1n ag . 

Telefoner 10 _ 811 _ 1071. W Faas paa ~el- og Halv-Flasker W 
•:t•:a;••-~3S::3S3==3S::3•:• 

And~ea~;a~~l~r~~J~ns Eftf. Jtl~ mtil 
Herreekvipering og Skotøj, 

. !!kom agergade 32. Telf. 352. Roskilde. 

AKSEL 'HANSEN 
GULDSMED 

Roskilde -
b ri n ,q es i ' E r i n d r i n ,q. 

Nicolai Billenstein, 
Mode-- & Manufakturmagasin, 

Sengeudstyr. 
Tlf. 28-og 215 - Slagelse - Tlf. 28 og 215 

KØB DERES FORBRUG 
af Tapet- og Malervarer 

hos 
Johannes Faarup, 

Randers. 

Kry ger & Jensen, 
Fiskeforretning & Røgeri. 

Vestergade 22. Filial : Adelgade. 
Tlf. 272 & 281. Tlf. 29. 

Østergades 
Afholdshotel 

Telefon 1051. 
anbefales ærede Rejsende. 

L. Andersen. 

-----æØ .# • ;Jjiil'8= Q 

Jensen og Nielsen Kolonial Delr~~e~er~pirituosa 
Stort Udvalg i 

i moderne 

Klrkepardsvej 1, Tlf. 1379. Aarhus 

Kunstige Tænder 
indsættes. - Hele Tandsæt 60 Kr. 
Omstilling af ældre Tandøtykker samt 

Reparationer hurtig og billigt. 

W. Kno k e, Søndergade 51 2 

Carl Sørensen, 
Valdemar Jg 1de 54. Telf. 4593. 

Var 'l :·ne bringes overalt. 

Chr. Christensen 
Sten- og Billedhugger Etbl. 

Frederiksiade 26. Telefon 720 . . 

Tandlæge Hulgaard 
9-3. 5-6. 

Clemens Torv 8 - Tlf. 5154 

Juveler & Guldsmed 
NENRI PETERSEN 

,,Regina" 
Tlf. 1436. 

AARHUS 
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