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BOULEVARDBANEN 

For on1tr nt fire Aar siden rejste vi her i 
Bladet en Dr0ftel e af de uh ldig Forhold, der 
rnr til t de i B ulevardban tunnelen. i hvilken 
vi væsentlig paapeg d den i ikkerbed mæ ig 
I cnseende tore l mp , det var for Lokomo
tivmændene at ker genn m •runnelen i Røg og 
Damp, at de k r e aa godt som i Blinde. r
ganisationen Paatalc af d Forhold. d t dr jo
de sig om, og herunder kal vi nævn , at For
holdene paa � enepOl't tation blandt andet 
blev tærkt fr mdragne, fordi denne tation var 
saa indh Id t i Damp, at det under visse For
hold var umuligt at se tationen, før man var 
inde paa den. bragt n foreløbig fhjælpnino-. 

Her i · Blad t s gte vi gennem Instruktion 
til vore Medlemmer at naa til at Røg- og Damp
ud tøcln ' ngen af Lokomotivets Skorsten bl v 
den mindst mulige. I en krivel e, Organi a
tionen cl n ang ind endte paapegecl forskel
ligt,: der kunde gøres for at fjerne Røg- og 
Dainpplagen paa K rrepor·t tation bl. a. ved at 
bryde Huller i tationen Loft for ftræk fra 
L6kon1 fi\, ·rn . 

id n vi mtalt agen den ano-, er For-
holden desværre ikke ble et bedre, de. maa Y l 
snare t karakt ri er s om daarligere, og selv
følgelio- er den 

. 
arstid, vi er inde i, en rneo-et 

van kelig Tid med den ofte meo-et tunge Luft. 
Aarsa en til, at vi omtaler pøro-smaal t paa
ny er. den rntale, d r i den sidste Tid i Dao- -
pre en er blevet ørreport Station til Del. 

»Politiken« skriver den 24. Januar følgende:
I Gaar Eftermiddags, ved 6-Tiden, var paa

et hængende Haar et Menneske blevet dræbt 

paa den liY farlig _;on port tation, hvor Taa
o-en i di e Dage ligger aa tæt om nogen 

inde. 
Det rnr en Hr. Kreb fra chandorph vej i 

Lyngby, dei· tyrtede ned fra en af de brede 
P rroner paa kinnerne. agfører l trup og 
Frue sprang ned og fik ham· i yder te Øjeblil 
llalet op, lig om Toget kørte ind paa tationen. 

D_ct er d n tredie Nedstyrtning siden >lytaar 
fø'rst en gammel Dame fra �ønebro, saa Dr. 

· Preu fra 'harlott nlund og nu i Gaar Hr.
I reb . Og man sp rger med .fEngstel e: aar
kommer den næste N dst rtnino-, og naar i ar
kræYer 1 rreports tation ine Ofre?

tatsbanerne har gjort adskilligt for at fjerne
'J'aagen. Hidtil uden· synderligt R� u ltat, eller
- n.a: _godt om intet. Lokon1_otiverne bruger un
_der Kør len i Tunn len røgfri Kul, oo- Loko
mQtl�ændene gor dere yderste'. Men de kan
ikke forhindre fa kinern i at udst de Damp.
Og ab olut ikke den Damp, der tammer fra

armeapparaterne. Og maaske er den, naar 
alt I ominer til ålt, den væ entlio- Aar ag til 
Taagen. I alt Fald er denne meget tykkere om 
Vinteren, naar Varmeapparaterne · funger r. 
end om omrn ren. 

- Da Boulevardbanen og Ndirreport bl V byg
g_et, var det H nsigten, at der kulde benytte 
til og fra 0 terbro elektrisk Drivkraft. Det 
kete ikke. Men yderligere blev Nørreport byg

o-et 1necl en parsommelighed, for ikke at ige 
Karrighed,· som er ukendt i Udlandet. Der er, 
aa vidt vi ved, alle V ægge paa underjordiske 
tationer beklædt med glaserede Fliser, der er 

lette-at ,holde rene, og som kaster dog noget 
Lys tilbage, selv i Taage. Her er V æggene 
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DA SK LOKOMOTIV TIDENDE 

kalkede, og seh· om de hvidtes, er de 14 Dage 
efter efter lige saa sorte som før. Pillernes 
nederste Dele er ganske vist · forsynede med 
glasserede Fliser, men det er, som Forholdene 
tydeligt viser, langt fra tilstrækkeligt. Og og
::aa Loftet er selvfølgelig sort som Kul. 

For nogle Aar siden forsynede man Per
ronerne med hvide Fliser i Kanten. Og man 
bar brugt Syre og andet for at holde dem hvide, 
lige meget har det hjulpet, Taagen og snavsede 
Fødder gør dem hurtigt lige saa sorte som As
faltbelægningen paa Perronerne. I den sidste 
Tid har man prøvet at male Kanten paa et lille 

tykke med en særlig Farve, der skal kunne 
l10lde sig frisk. Forsøget synes at være faldet 
heldigt ud. 

Men selv om det lykkes at holde Perronkan
ten nogenlunde synlig, lurer Faren stadig paa 
denne Station. Statsbanerne maa tage sig sam
men. Der maa dog lige saa vel her som i Ud
landet kunne skabes underjordiske Stationer, 
hvor de Rejsende ikke til Stadighed behøver at 
gaa med Livet i Hænderne. 

Den 25. Januar indeholdt samme Blad føl
"ende: 

» Vi talte i Gaar med Professor i Vej- og
.Ternbanebygning ved Polyteknisk Læreanstalt, 
Hr. A. R. Christensen, om det fortvivlede Ven
tilationsforhold paa Nørreport Station. 

- Jeg har selv, siger Professoren to Gange
været paa Stationen, naar der er faldet nogle 
ned. Den ene Gang var det en ældre Dame, 

der faldt ned mellem to Vogne, da hun traadte 
paa Trinbrættet mellem to Vogne. Og det var 
meget vanskeligt for hende at se, hvor hun 
skulde træde. Belysningsforholdene var begge 
Gange saadan, at man maatte være meget var
som. 

Jeg tror dog, der er en ganske simpel Maade 
at faa Stationen faa gjort fuldt ud brugelig paa. 
Der er to store Pavilloner paa hver Side af 
Frederiksborggade, som tatsbanerne nu lejer 
ud. Hvis man bare tog Taget af dem og lod 
Luften komme ned, var der i alt Fald Luft paa 

de to Steder. Og saa er der de smaa Anlæg 
paa Nørrevold, dels ved Sporvognsstoppestedet, 
dels hvor Nørregade munder ud i Nørrevold. 
Hvi man lavede Hallen der, tror jeg, at det 
vilde hjælpe overordentlig meget. Ogsaa paa 
den anden Side af Frederiksborggade, hen mod 
Gothersgade, maatte der kunne laves Huller. 

Problemet maa, synes jeg, være at skaffe 

saa megen Luft og naturlig Ventilation som 
muligt, og jeg mener, at det paa den her fore
slaaede Maade kan gøres med meget smaa 
Midler. 

Jeg har ganske vist hørt, at Kjøbenhavns 
Kommune skulde sætte sig imod det, men det 
kan jeg ikke rigtig tro paa. Jeg kan ikke se 
nogen Grund dertil.« 

Det omtales i den første Artikel, at Loko
motivmændene gør deres yderste for at undgaa 
Røg- og Dampplagen, og dette er der heller in
gen Tvivl om, at det er rigtig, men det viser 
sig, at dette ikke er nok, der maa mere til, 
Statsbanerne maa tage sig sammen. Mellem 
Generaldirektoratet og Dansk Lokomotiv
mands Forening blev der i Begyndelsen af 1925 
ført en Forhandling angaaende de her omhand
lede Forhold, og det nu i den sidste Tid passe
rede, viser os, at det var rigtig, at vi i Tide 
sagde til, fordi vi kunde se, hvor det bar 
hen ad. 

Vi skal nævne nogle af de Forhold, vi øn
skede ændret: At Togopvarmning ophørte, 
medens Togene kørte gennem Tunellen. 
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Dette Forhold, som maaske er den største 
lempe for Tiden, forstod Generaldirektoratet 

den Gang godt, det kunde gaa med til at æn
dre, og det lovede, at der vilde blive udstedt 
Instruktion om, at Lokomotiv- og Kedelvogne 
skulde lukke for Damptilførslen, forinden To
gene kørte ind i Tunnelen. En saadan Instruk
tion blev ogsaa udstedt - men hvorlænge va
rede det? Til man en skønne Dag fandt paa, 
at for a holue Varmeledningen tilbørlig tæt, 

maatte der ikke lukkes for Dampen under Kørs
len gennem Tunnelen. - Saa ophævede man 
Tnstruktionen, der var jo ogsaa gaaet nogen 
Tid, efter at Tilsagnet var givet os. - Formo
dentlig havde man i Generaldirektoratet den 
Opfattelse, at vi havde glemt Sagen - men det 
havde vi ikke -, vi ansaa det for haabløst at 
finde Forstaaelse for vore Synspunkter. Men 
hvor findes den Mand, som efter den Tid har 
set et Tog med tætte Varmeledninger. Den 
Foranstalnings Ophævelse hjalp altsaa ikke -
maaske kan Dagspressens Paatale af Forhol
dene foranledige, at Varmetilførslen standses 
gennem Tunnelen. Dette er der intet til Hin
der for. 

Et andet Spørgsmaal om Aftrækshuller, 
om vi havde foreslaaet, kunde ikke gennemfø

res, fordi Banerne ikke raadede over Gaden 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

over Nørreport Station og Boulevardbanetun

nelen. 

Et tredie Spørgsmaal om Ventilationen blev 
ogsaa drøftet, og Banechefen, som ledede For

handlingerne, mente, at det vilde koste meget 

at lave noget, der vilde have Betydning, men 
man vilde ikke vige tilbage herfor, hvis man 
troede, det vilde hjælpe. Det blev fra vor ide 
foreslaaet at nedbryde de to Pavilloner, som 

findes ved Gothersgade henholdsvis ørregade 

og i tedet for Ventilatorer at lave Aftræks
huller. Man mente, at det var muligt, at der 

kunde finde en Løsning af Spørgsmaalet. 
Man vil af det her fremdragne se, at der al

lerede den Gang af Dansk Lokomotivmands 
Forening er fremsat Forslag til Afhjælpning 

af de livsfarlige Forhold paa ørreport Sta
tion, og vi er tilbøjelig til at mene, at for saa 
vidt Statsbanernes Administration den Gang 

havde f01·søgt noget af det, der stilledes i Ud

sigt, vilde de sidst passerede Tildragelser paa 
Nørreport Station ikke have fundet Sted. Da 
der i 1924-25 var Røre om Sagen, foranlediget 
af vore Betragtninger over Kørslens Sikkerhed 
under de vanskelige Forhold, der fandtes og 
for den Sags Skyld findes endnu, gjaldt det na
turligvis for Statsbanerne om at faa Ro om a
gen, og det naaede Administrationen ogsaa den 
Gang - men nu? 

Da Spørgsmaalet denne Gang er rejst af 
Dagspressen, og da det er paa Foranledning af 
de paa ørreport stedfindende Uheld, som 
skyldes Dampplagen, kan det være, at Stats
banerne bliver nødt til at gøre noget effektivt 
for at afhjælpe de livsfarlige Forhold, bl. a. 
genindføre Paabudet om Afspærring for Damp
tilførslen til Togopvarmningen. 

For Lokomotivmændene vil en Afhjælpning 
af Forholdene være kærkommen, som det er 

for Publikum paa Nørreport Station, saadan 
er det for Lokomotivmændene under Kørslen 
gennem Tunnelen - blot en Grad værre. -
Den Gang, vi rejste Sagen, blev vi som sædvan

lig mødt med Dementi fra Distriktschef Eir -
denne Gang, da Pressen rejser Sagen, kan det 
vi t ikke nytte - der maa gøres noget, saa 
Sikkerheden for Publikum paa Nørreport ta
tion forøges, og derved vil ogsaa Sikkerbeden 
for Kørslen paa Boulevardbanen tiltage. 

SIGNALREGLEMENTSUDVALGETS 

BETÆNKNING 

Rangerlederen skal under Signalgivningen 
gøre Front mod Lokomotivet. Lokomotivets 
Fører skal svare ved at gentage Signalet med 
Dampfløjten. Denne Regel kan dog fraviges, 

naar der benyttes egentlige Rangermaskiner, 
saaledes at der svares ved et enkelt Fløjt, dog 
ikke ved Rangering paa en Færges Omraade, 
hvor ignalet altid skal gentages. 

De nuværende Signaler for »Frem«, »Til
bage« og »Stop« foreslaas bevarede. Det nu
værende Signal »Langsomt« gøres til et selv
stændigt Signal »den ene Arm i Vejret« og i 
Mørke »stillestaaende hvidt Lys«. 

Der indføres et nyt Signal »Stød«. Om Da
gen: Signalgiveren fører begge Hænder fra An
sigtet ud til Siderne, og i Mørke: Signalgiveren 

svinger med udstrakt Arm hvidt Lys i en ned
advendt Halvbue. Udvalget siger om dette, at 
der i Praksis har dannet sig et Haandsignal 
»Stød«, der har vist sig at være et særdeles ka
rakteristisk og anvendeligt Signal, der burde
bibeholdes. Udvalget er ved Forsøg i Marken
kommet til det Resultat, at man ved at lade Sig

nalgiveren svinge en Lygte, som foran angi
vet opnaar et meget karakteristisk Signal.

HAANDSIGNAL FOR SPORSKIFTNING 

Der bar været drøftet Muligheden af at ind
føre et Fløjtesignal med Betydning »Skift Spor
skiftet«, bl. a. en lang Tone med Lokomotiv
fløjten, men Udvalget, tilraader ikke noget saa

dant, men foreslaar at blive ved den nuværende 
Ordning, hvorved Signalet alene gives ved 
Haandsignal bibeholdt. 

HAANDSIGNAL VED VAKUUM.PRØVE 

Det foreslaas, at det nu kun i » Vejledning 
i Brugen af Vakuumbremsen« foreskrevne ig
nal optages i Signalreglementet og at Signalet 
» Vakuumledningen klar til Prøve« i Mørke gi

Yes med hvidt Lys i Stedet for som nu med rødt
Lys, da man anser det for øn keligt, at und
gaa Anvendelse af rødt Lys undtagen som
»Stop«.

HAANDSIGNALER TIL ANGIVELSE AF, OM HELE 

TOGET FØLGER MED 

Den nuværende ignalgivning i ikke Va
kuumbremsede Tog efter Togets Igangsætning 
til Tilkendegivelse af, om Toget følger med 
opføres i det nye ignalreglement om selv-
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tændi t 'i nal. Dall' ignalet »ToO'et id te 
Vogn f !ger ikke med< fore laa gi,- t ved at 
b va'ge rødt Flag 01 og ned i St det. for som 
nu foreskrev t at ving en Hue eller en anden 
let ynlig G n tand. 

ST A NDSIGNALER 

Efter de nucrt ld nd R gler b nytt 'tand-
signalerne � top« og ,�For igtig< kun ud n
for Togtid, og di e ignaler er tatt Yed 
'ToO'tid med llaand ignal r. Denne Regel, om 
er meget beko telicr, for laar Udvalg t tillem
pet ·aalede , at , tand ignalerne » top og »For-
igtig< ogsaa fr mtidig kan anvende. i T g

tid, m n dette maa dog før t find ted, naar 
der hav Vished for, at Lokomotivpersonal t 
er underrettet. Man vil hav bemc rket under 
Omtalen af Haandsignaler. at Haand ignalet 
»For igtig< for vinder og da man for t kan
anvende tand ignalet » For igtig<, naar det vi
de . at Lokomotivper on:1let er underettet, bli
ver det, naar Toget ikke er forud underr ttet,
nødrnndigt at und rrette dette om for igti<,.t
Kørsel ved Haand ignal » top« og derpaa føl
g nde Besked til Lokomotiv- og Togførnr. Ikke

'underrettede Tog skal altid tand e , naar de
kommer til en , tr lming hvor der kal køre
for igtig.

tand ignalerne faar følgende d eende: 

top: Rund rod kive med hvid Kant - rødt 
Lys. 

Fo1·sigtig: Tr kantet brandgul ki,-e med hvid 
Kant med ell r uden Hastighed angivel e 
- brandgult Lys.

Kø1·: Trekantet grøn Skive med hvid Kant -
grønt Lys. 

F01·birange1·ing forbudt: K vadrati k blaa kive 
- blaat Lys.

Midlertidig Hastighedsnedsættelse: 'l'rekantet 
brandgul Skive med hvid Kant. 

Standsignalet » top«, der nu skal anbringe 
midt i Sporet, skal fremtidig opstilles til højre 
for Sporet tæt op til Profilet paa Grund af, at 
det ogsaa skal anvendes i Togtid, og det skal 
da være anbragt saaledes, at Mulighed for For
birangering er tilstede, uden at Fjerne! e af 
Signalet er nødvendig. Der skal altid være ud
lagt Knaldsignal i 200 m's Afstand og tilliO'e 
opstillet tand ignal »Forsigtig« i 400 m's Af
stand foran tandsignal »Stop<. 

tandsignal »Forsigtig« tilkendegiver, at 
Sporet bag Signalet ikke maa befares med nor-

2 

mal Ha tighed. Hvi iO'nalet anvend i F r
bindel e med tand iO'nalet top«, finde in
gen Ha tighed angiv 1 e paa ignalet. anven
de· det derimod alene. d. v. ., naar Lokornotiv
p r. onalet er unden- ttet, er Hastigheden angi
vet med sorte 'l'al paa kiv n. I usigtbart Vejr 
udl· gges der paa fri Bane »Knaldsignal« 50 m 
foran ignalet. De tidliO' re am·cndte Ila tig
h d tavler b rtfalder. 

Det nye i anal for , Miclle1·tidig Ha tigheds

nedsættelse« betyder. naar det er opstillet " d 
et Indkør el ignal, at et ller flere af tatio
nen Togvej spor ikke maa befares med den 
ellers tilladte Hastighed, og naar det er opstil
let ved Rangergræn ernærket, at Bane tykket 
til næste tation ikke maa befa1'e med den 
ellers tilladte Ha tighed. 

lTdvalget har ikke an et den nu anvendte 
Fr rngang maade for helt betryggende. idet d t 
beror paa, om Lokomotivforeren erindrer v n
tuelle HastiO'hed n d ættel e af den omtalte 

rt. derfor fore laa Indførelsen af omtalte 
ignal om et upplement til de udsendte krift

lige Meddele! er. Signalet kal ikke bely e i 
Mørke, men op. tilles aa nær poret, at det kan 
belyse af Lokomotivet Frontlaterne. 

tandsignalet »Kør« tilkendegiver, at den 
for igtige Kør el kan ophore, og at normal 
Kørehastighed kan gen ptage , naar Lokomoti
vet pa erer ignalet. Det stilles tæt op til 
Profilet ved iden af poret. 

tandsignalet »Forbi1'ange1·ing f01·budt« stil
les midt i poret og tilk ndegiver, at poret 
bag ignalet ikke maa b fares. Det anvendes, 
naar et Sporstykke ved pigring Boltning og 

flaasning er afspærret for al Toggang, men 
ikke fra Rangering, eller naar et Spor er mid
lertidig pærret f. Ek . ved OpladninO' m. m. 
Er Sporet ikke spærret for Toggang, skal 

tandsignal »Stop< anvend s. 

tand ignalerne tørrelse foreslaas i Be-
tænkningen fastsat til visse bestemt angivne 

tørrelser, om er fundet ved Prøver i Marken, 
man skulde derfor, for saa vidt Forslaget gen
nemføres, som det foreligger, bliver fritaget for 
i Fremtiden at møde de højst · forskellige 

tand ignal r der hidtil har været anvendt. 

KNALDSIGNAL 

nvendelse af Knald ignaler bortfalder helt 
v d Anbringe! e af Afstandsmærker paa alle 

tr· kninger, og iO'nalet foreslaas fremtidig 

N V 

s g :-, f? 0 $ 0 . s $ 8 s 0 es 0 
0 s s e s ;:; Ro s 

(' (' s es 
e ;:; e s s 

14 (I s C -: f' 

s e 
cl' .. 

c,C t' C (' e es ' e s ' 0 :,; s ,. e :- n 
SS ' s ci-: ~,,. u s I \.. 'I. • .. , s C s .. <' 

R C, ('S (;' 8 SS C 
b s c; s s s R 

s (' I) 

(' C i- s 
es e s s 

e s 
s s 

s s s e s e :.;; s C e 
s s e s s .., 

e A s s 
C s . p: s 

$ $ s $ s 
e ', s 

p: s s 
$ s 

I æ s 8 s 
s s E' s s U s 

0 s 
SS s 

s 
e s s 

e s e 
s e .. s 

A 
s 

s s 0 . 
e 

s s s s 

s s 

s 
s e ' 

C, 

$ 

s A s 
e s 

L'l? b 

8 



> 

DA SK LOKOMOTIV TIDE DE 

kun a1wendt paa· fri Bane i Forbinde! ·e med 
og 200 m foran Haand ignal » top« og 
Standsignal » top« baade i igtbar og u igt
bar Vejr samt i u igtbart Vejr 50 m foran 
Stand ignal »For igtig«. 

FAKKELSIGNAL 

En r dt ly ende Fakkel » top« til Dækning 
af ek trao_rdinært standsede Tog elle1· tilbage
kørende Tog er fOl'e ·laa t uforandret oYerfort 
fra erie C. 25. 

AFGANGSSIGNALER 

d n1.lget fore laar: at fgangssignalet med 
Stationsklokken helt af kaffes. at clet nu fore
skrevne Li'lag- ignal ersta,ttes med Signal med 
en Signalstol , der indrette saa1ede . at cle1· fra 
denne i Morke kan vi e grønt Lys, og at Reg
len om, at fgang ordrer giv s mundtlig, bi
beholdes. 

Der har indenfor dvalget været fremført 
nogle Bctænkeligh der mel helt at gaa bort fra 
Afgang signal med , tationsklokken und r Hen
syn til den ikke helt ringe Brug. der under 
For"øgRperioden har været gjort af Klokk n; 
men man er dog tilb jelig til at tro. n,t de For
dele, der kan vindes ved Indførelsen af , ignal
stokken, Yil Yise sig at være saa store, at der 
i Prak i saa jældent vil blive Brug for ta
ti.onsklokken, at der næppe er ,rund til at bi
beholde dette Signalmiddel. 

.Afganas ignalet med Flag foreslaa erstat
tet m d Signal med en Signal tok, der er en 
kort tok med hvidmalet rund kive med amn 0 

Kant og med en i Midten af Skiven anbragt 
grøn Lygte. fgang ignalet, der kun har Be
tydning for Togføreren, gives derved, at ig
nalstokken holdes lodr t i Vejret med Fladen 
( det grønne Ly ) vendt mod Togforeren og be
væges dernæst lodret nedad, og samtidig raa
ber Signalgiveren »Afgpng«. Signalet anven
des ikke paa tationer, som er ud tyret med 
faste Lysafgangssignaler. 

Det har indenfor Udvalget været drøftet, om 
man burde forlade den nuværende Form for 
Afgivelse af Afgangsordre fra Togfører til Lo
komotivfører og erstatte den med en direkte 
Ordre fra Station bestyrer til Lokomotivfører. 
Skønt det maa erkendes, at den nuværende Ord
ning, at Afgangsordren for at naa til Lokomo
tivføreren skal passere et Mellemled, der un
der uheldige Forhold kan medføre Forsinkel-
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ser, vilde den forannævnt Ordning være gen
nemførlig i mange Tilfælde, men ofte førn til 
unoclvenclige Forsinke! er. navnlig paa tatio
ner rn d fle1·e Perroner, og endelig vilde Ord
ningen ,·ære uigennemførlig paa tecler, hvor 
der ingen an Yarlio- tation bestyrer fandt s. 

Der har indenfor dvalget æret nogen Be
tc:enkelighed ved at bibeholde Ly. afgangssigna
let i cl t nuværende Form, det , 'lul ning kan 
bli\'e glemt, og at det kan give Anledning til 
farlige Fon·ek linge1·. hvorfor dvalget mener, 
at Anbringel en af di se io-nal r bø1· begræn-
es til de teder, hvor de1· er virkelig Fordel 

ved deres Anbring 1 e, og at man ikke, som det 
hidtil er ket bør anbringes paa almindelige 

tationer. 
Den nuværende Form for Afgang fra Tog

føreren til Lokomotivføreren Haandsignal 1 
Forbindel e med Flojte ignal bibeholdes ufor
andret. 

F'ærgeafgang · io-nalet, et stærkt Slag paa 
Klol·l· n. der OYerføre fra d t lokale ignal
regle111e1 t til det n. e 'ignah-eglement, tilken
dcgi ver at Færaen kal afgaa. 

ELEKTRISKE UNDERRETNINGSSIGNALER 

�1elding ignaler for 'log med ulige Numre 
og do. for Tog med lige Numre fore laa · op
taget uforandret. 

Angivel e af de trækninger for hvilke der 
er afvigende Regler h rfra, foreslaa flyttet til 
et 'l'illæg i d t ny Reglement. 

Togindstillings ignalet foreslaas delt ·aale
des, at der afgive 3 Gange 5 Slag eller 3 kort
varige Rin ninger paa enkeltspo1·et Bane, 3 
Gange 5 lag givet to Gange med 2 Minutters 
Mellemrum eller 3 kortvarige Ringninger givet 
to Gange med 2 Minutters Mellemrum paa dob
belt poret trækning og endelig »Toggangsind

stillingssignal, der gives med 3 Gange 5 Slag 
giYet 3 Gange efter hinanden med 5 Minutters 
Mellemrum eller 3 kortvarige Ringninger, gi
vet 3 Gange efter hinanden med 5 Minutters 
Mellemrum. Alarmsignal gives med 6 eller fle
re Gange 5 lag eller 6 eller flere kortvarige 
Ringninger. 

LYDSIGNALER FRA LOKOMOTIVET 

Der fore laas enkelte mindre Ændringer, 
saaledes er Fløjtesignalerne »Toget gaar frem« 
og »Toget gaar tilbage« foreslaaet slettet under 
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DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

Henvi ning til de Fløjtesignaler, som under 
Rangering afgives fra Lokomotivet. Da Tog
afgangssignalet er bortfaldet og kun anvendes, 
naar der er Skydelokomotiv bag paa et Tog, 
som ignal fra Toglokomotivet til Skydeloko
motiv, har det faaet et nyt avn »Skyd paa«, 
der repeteres af kydelokomotivet. 

Der er til »Giv gt« Signalet givet en mere 
udførlig Forklaring end i det nugældende Sig
nalreglement, og blandt andet er Bestemmelsen 

om Anvendelse af »Giv Agt« Signalet for Til
bagekaldels eaf en udstillet Dækningspost for 
et tandset Tog overført il Reglementet fra 
Serie C. 

KENDINGSSIGNALER 

Udvalget foreslaar, at Kendingssignalerne 
for Plan- og Særtog bliver ens, det, som nu 

gælder for Plantog, fordi det særlige Kendings
signal ikke mere har nogen praktisk Betydning 
som Underretning til Banepersonalet, det har 
bl. a. været afskaffet i adskillige Aar paa 
Strækninger i Kjøbenhavns Nærhed, uden at 
dette har medført Ulemper. Det nugældende 

Kendingssignal for Særtog foreslaas fremtidig 
anvendt for Arbejds- og Hjælpetog, herved und
gaar man Anvendelse af grønt Lys i et Sig

nal, som er væsensforskelligt fra et Kørsignal. 
For Motorvogne eller Motortog gælder til

svarende Bestemmelser som for andre Tog. 
Rangermaskiner og Rangertraktorer skal føre 

det for Rangermaskiner gældende Kendings
signal, paa Traktorerne skal dog kun anvendes 
2 Lygter, som viser Signal i begge Retninger. 

�LUTSIGNALER PAA TOG 

Det nu anvendte Slutsignal bevares uæn
dret, men for enkeltkørende Lokomotiv (tom 

Maskine) eller nkeltkørende Motorvogne til
kendegives det for Stræknings- og Stationsper
sonale ved en rød Skive i Mørke et rødt Lys 
bagud, at Lokomotivet (Motorvognen) ikke har 
skullet ,medføre Vogne. Der indføres et sær

ligt atslutsignal paa Baner med mere end to 
Spor, idet der foruden de to røde Lys bagud 
tillige skal anbringes et hvidt Lys under Træk
krogen. Signalet er kun tænkt anvendt paa 
flersporede Baner altsaa foreløbig kun paa 
Strækningen København-Klampenborg. Reg

lementet foreskriver, at det for hver Strækning 

skal fastsættes, paa hvilke Spor det særlige 
Slutsignal skal føres. 
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UNDERRETNINGSSIGNALER 

dvalget siger, at da det maa anses for uhel

digt at anvende grønt Lys bag paa Tog i Sig
nalet »Særtog kommer i modsat Retning«, for
di det grnnne Lys her anvendes med en fra. 
Grundbetydningen »Kør« afvigende Betydning, 

hvorfor det foreslaas, at Signalet »Særtog kom
mer i mod at Retning« om Dagen vises ved to 
hvide Skiver og i Mørke ved to hvide Lys. »Sær
tog kommer i samme Retning« foreslaas unæn
dret. Signalet for »Arbejdstoget (Skydeloko
motivet) gaar ikke til n:cste Station« fore laas 
ændret saaledes, at man i Stedet for gr ,nt 
Flag (Lys) fra Lokomotivet viser rød Skive 
(rødt Lys) under Trækkrogen paa bageste 
Vogn (Skydelokomotivet). 

Det foreslaas, at ignalcrne »Særtog kom

mer næste Morgen«, »Telegrafledningen er i 
Uorden«, »Arbejdstogets Kørsel sluttet for i 
Dag«, »Banelinien skal straks efterses« samt 
det i »Reglement for lokale Signaler« foreskrev
ne Signal »Sidste Tog paa dette Spor« bort
falder. Det sidste Signal gælder kun i Kjøben
havns ærtrafik. 

FASTE MÆRKER 

Forskrifterne for Anvendelse af faste Mær
ker har hidtil maatte søges i »Alm. Signalreg
lement« dels i »Reglement for lokale Signaler«. 
Udvalget har foreslaaet dem anbragt i et sær
ligt Afsnit. Det siges endvidere, at det maa 
anses for at være af stor Vigtighed, at Loko
motivførerne altid er vidende om, hvor de under 
Kørslen skal søge disse Mærker. Det er der

for for de flestes Vedkommende angivet, at de 
skal anbringes paa Banens højre Side umid
delbart op til Profilet, og at Mærkerne søges 
anbragt ca. 2,5 m over Skinnetop. 

Under faste Mærker er nævnt: »Giv Agt 
Mærker«, » Kendingsmærker for Billetsalgsste

der, Trinbrætter og lignende Holdestedeu (To 
over hinanden anbragte hvidmalede Planke
lu'yds), det nye » Kendingsmærke for Holdeste
der med Sidespor, men uden Mastesignal« (To 
over hinanden anbragte trekantede hvidmalede 

Plader med rød Kant og med Spidserne mod 
hinanden) (timeglasformet). Afstandsmærker, 
»Kendingsmærker for Stationer med Spor,

hvortil Indkørselshastigheden altid er nedsat«,
»Stopmærke for indkørende Tog« (Trekantet

hvid Lygte med Paaskrift »Stop«), »Frispor
mærke« og endelig »Grænsemærke mellem Ma
skin- og Trafiktjene tens Omraade«.
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DANSK LOKOMOTIV TIDE DE 

Det i det lokale Signalreglement under 117 a 
viste Kendingsmærke for farlige Stationer fore
slaas afskaffet. 

Vi har nu gennemgaaet dkastet til Signal
reglement og den dertil hørende Betænkning. 
Signalreglementet indeholder 168 Sider, det nu
værende Reglement 103 Sider, Formatet er om
trent ensartet. De i Reglementet anvendte Il
lustrationer er, i Modsætning til de herhjemme 
tidligere anvendte Signalreglementer med de 
kendte kedelige Tegninger, udmærkede Foto
grafier taget i Marken, hvilke paa en fortræf
felig Maade fortæller Signalets Udseende. 

Signalreglementet giver efter vor Opfattelse 
.en klar Besvarelse paa alle de mange forskel
lige pørgsmaal, man søger Oplysning om i et 
saadant Reglement. 

I Betænkningen findes Forslag til Signal
vingernes tørrelse nøjagtig angivet til, hvor
ledes de skal males saavel paa Forside som 
Bag ide. Ugyldighedskryds Dimensioner saa
vel som Dimensioner af Sporskifte- og Spor
spærringssignaler samt Afblænding af disse. 

For saa vidt de fremsatte Forslag gennem
føres, de er afprøvede i Marken, vil man op
naa gode Typer, ligesom man fremtidig vil und
gaa den tidligere herskende Vilkaarlighed paa 
dette ikke u vigtige Omraacle. 

ET PAR ORD TIL »SMEDEN« 

Afdeling 7 af Dansk mede- og Maskinar
bej Forbund udgiver et lille Blad »Smeden« 
der kommer en Gang maanecllig, tror vi. Dette 
Blad har i den sidste Tid faaet en vis Kærlig
hed til Lokomotivmændene, i hvert Fald synes 
det os, at Bladet, hvor det kan, søger Anled
ning til at fortælle Læserne. at Lokomotivmæn
dene er Skyld i alle d behageligheder, der 
har ramt Smedene paa J rnbanens Værksteder 
j det sidste Aarstid. 

Af det sidste r r. af »Smeden« fremgaar det, 
at der mellem de to Organisationer, der repræ
senteres henholdsvis af »Værksteds-Tidende« 
<>g af »Smeden«, er afsluttet en skriftlig Over
enskomst om ikke at indlade sig i Bladpolemik 
<>m eventuelle Divergenser Organisationerne 
imellem. Det er vist meget kedeligt for »Sme
den«, som ikke ynder Bladpolemik det skriver 
de da, men da Bladet alt aa paa en vis Maade 
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er afskaaret fra at komme i Totterne paa 
»Værksteds-Tidende«, har det fundetd tpassen
de at anvende os som Objekt og vælter sig over
os. Det har Bladet gjort adskillige Gange før
og vi har ladet det passere, fordi vi er af den
Opfattelse, at Tiden ikke er den bedste til stør
re eller mindre Opgør mellem » meden« og
os, og i ærdeleshed fordi de Divergenser, der
er os imellem, hvis der er nogen er aa ube
tydelige, at de ikke er værd at rejse sig op for.

Vi har forstaaet, at det tjente » meden«s 
[nteresser at faa Lov til at skyde paa o , og 
af den Grund har vi ikke svar t. 

Da » meden« fortsat søger at klare ine Van
skeligheder med at pege paa os som daarlige 
Orgamsationsfolk, idet Bladet vil fortælle, »at 
Lokomotivmandsforemngens selvbestaltede Op
træden, der paaførte Aarhus og Københavns 
Centralværksteder 30 Fyrbødere, der ikke 
kunde findes Anvendelse for andre teder«, var 
t stærkt Bidrag til at vanskeliggøre Klaringen 

af de paatænkte Afskedigelser af faste Værk
stedsarbejdere. Det kan godt være, at Bladet 
har Ret i, at det vanskeliggjorde agen for 

medene, men var Sagen ikk mindst lige saa 
vanskelig for os, og da Spørgsmaalet i sin Tid 
behandledes mellem Organisationern paa kom
petent Sted, blev vor Orgamsations Holdning 
ikke desavoueret. Det har imidlertid altid væ
ret saaledes, at Lokomotivmændene Organisa
tion selv passede de Sager, der vedrørte dens 
Medlemmer, det er der intet elvbestaltet i, det 
plejer ikke hos os at være saaledes, at vi skal 
have Hjælp hertil udefra. »Smeden« fortæller 
videre, at der blev iværksat en skarp Protest 
mod Lokomotivfybødernes Anbringelse i Værk
stederne, og at de vil vedblive hermed, saa
længe de findes der, hvilket ogsaa kan læses 
af Slutningen paa Artiklen, hvori der siges: 
»at Bortfjernelsen af Lokomotivfyrbøderne vil
de ikke betyde noget Savn for Værksteder
ne - - - -«.

Vi kan jo lægge ind i ,disse Ord, hvad vi vil, 
de er sikkert placeret der med velberaad Hu, 
men de skal sikkert forstaas som et velundt 
Spark - som »Smeden« uden Skade kunde ha
ve gemt til n Lejlighed, hvor der var Brug 
for det. Men rnaa ke den Slag Smidigheds
øvelser tiltaler medene baade i Tide og Utide. 

Endelig kri ves der om Marketenderiet føl
gende: »Skulde det skorte paa Samarbejde no
get ted, er det muligvis ved Marketenderiet. 
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H r har den d lukk 1 e, Fælle orrrani atio
nen amm n med Lokornoti,·mændene genn m

f rte i 192:1: overfor medene. indbragt L k rno
tiYmændene en betydelier evinst ved Ford lin

gen af det aarlige ver kud, og d nne Gevin t 

hj mf rer de ·tadig, fordi ◄ ælle organi ation n 
nægter at an rkende med ne som ligeberctti
g de Partnere.« 

Er det virk lio- aa maat for » rn den«, at 
den maa ty til d n la0 ITiveri for at hold 
Talden flyd ncl . Hv rfor nøje med al forte 1-

le. at L komotivm· ndcne faar en »hetyd li•r 
Ge in t«. hYorfor ikke ogsaa at Frollesorgani

ationen faar en endnu betydeligere Gevinst, og 
ndelig at Lokomotivmændene, da dette porg -

rnaal id t b handlede . Yar villige til at aner-
kende medene ro n at en Ordning trandede 
paa Fælle organi ati non. D n aade. » me

den« b 11andl r denne ag paa, er aa t n
denti ·, at selv n blind kan føle det. 

Yil » med n« virk lig behandle di e ager 
i ine palter. burd det ke paa en obj kliv 
Maadc, men iøvrigt 0lider baade den for te 
n vnte Sag, Lokomotivfyrbøderne i entral
værk tederne. og Ordningen af Mark tenderiet 
forhaabentlig nart i Lave igen, uden at » me
den« ved ine lU'iverier kan mi0re sia med 
at have ført di e ager et Hanefjed nærmer 
mod f lutninaen. 

NÆRVED OG NÆSTEN 

Frn en nwd Forholdene i s. rlig Grad kyn
dig JL'rnbane,nancl har »Dansk Jernhaneblad«
i Anledning a ])Jaelomtalen af clP to :Mulig
heder for h •Id vl'd E:nghave og And l lnod
taget folgencle Bemærkning r: 

Fra mine Barndom aar. der cl snx!rre nu ligger et 
an eeligt tykke Tid tilba e, minde jeg blandt cl 
Vi dom ord, der horte med til Belærin en fra de , 1-
dr Kammerat 1· ide. et l n Gang meget gæng e 
Ord prog: »Nærved og næ IPn laar ingen Mand af 
H ten•. Det frem atte. om n sund Kritik af om
sta'ndelige Udredninger af alt det, der kund være 
sket, hvi - og hvi - og hvis der ikke forelaa ell r 
var indtraadt Omstændigheder der fjernede Faren. 
Jeg har om Jernban mand lit tænkt paa, at det vilde 
være rart, om en a ion. ivrige Bladfolk og- aa vilde 
have Ordsproget i Erindring, og, efter at det første 

hygges-Indtryk af den alvortige Mulighed for Fare 

var over taaet, vilde gaa over til Betragtningen: • Ien 
der kete lykkeligvi her som i Almindelighed ikke 
noget. « Betragtningen betyder ikke en letsindig org
løshed, men hviler paa Kend gerninger, om der maa 
kunne føre tatisti k Be,·i for. I enkelte Tilfælde 
har Følgerne af Enkeltmand Fejl ikke været til at 
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a ncrge. her tænkes na,nli paa Gentofte og Viger
-le,·; men i d t oren·ejencle Antal Tilfælde vil For
holdene Natur saml gt1 aagirenhed ho. det øvrige 
med,·irkende P r onal og dis. e Iagttage! af lat -
banerne. Forskrifter afværg Faren. ystemet kan i 
mange Til fælde sammen li ne med et Tov, pundet af 
Traade: een eller flere af di. e kan bri le, men 1'0-
1·et holder. 

}lt>rtil siger •.Jl rn.banetidende« folgendc, 
�om ,·i kan slullL' o til: 

\'i ril ern biclra e til. at den . ærlig kyndige og 
formentlig høj[ taaende Embedsmand B tragtninger 
blil·er bekendt for n n get ton Læ ekreds. Vi ved 
ikke, om det er helt tilfældigt. at den i . ærlig Grad 
o. :. ,·. an tiller ine B tr_a tnin er paa Grundlag af
l�rfaringer - fra Bornenrs Leg plad . Hri det er
andet end et fjollet Indfald, skulde han narets rend
tilbage til det id l1wvnte tecl. og Di kus ionen m cl
ham ,·il l'ær 'pild af Tid.

I-had Enghal'e-Tilfælcl I angaar, skulde vi gerne 
have indstillet vid re Di ku ion om den ag, men skal 
den endelig v clli eholclr . maa Yi have Lov til at gøre 
opmærk om paa, al cl t ikke altid r hverken hel
digt eller rigtigt at undlade at give Personalet Op
ly ninger om Tilfælde af den her forekommende Art. 
Det bidrager bl. a. til 10taclig at indprente Jernbane
mændene, al elv cl n mind ·et Fejl eller Tankelø ·hed, 
begaaet i ikkerhed tj n ten, kan afstedkomme me-

et alrnrlige Ulykker. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

LOGIK I SNESTORM

.At den ·idsl Hojticlstn1.fik merme t begyndte om 
. orgmunt r, men af luttecl om en Tragedie i den 
elan ke Jernbanehi lorir er n Kendsgerning. Efter
virkningerne porer Yi endnu idag saavel i stort 
.-;om smaal. bl. a. ogsaa fra de leder, hvor de ad
mini trati,·e Traade er amlede i større Antal. Vi 
andre. der som b kendt hør r til de underordnede 
\'æ ner. har paa Føl Isen, . om om en Yi Grad af 
Xervøsitet pludseli har holdt it Indtog. id n 
Dagspre n nu mere inclgaaende har be kæftiget sig 
med Jernbanevæ enel uheldig Forhold, meclen den 
dertil præparerede Pre tadig flyder over af hade
fulde Angreb paa Tjenestemændene, syne det som 
man vil for øge at tvinge Tingene· Tilstand tilbage 
[il den Ambt ke Ræcl el periode, lwor Lov og 
Ret var t ukencll Begreb for en Jernbane
mand. De fle t af o . cl r har gennemlevet denne 
P riode i tat banerne Tjeneste, har ofte spurgt sig 
elv: •Hrnrlede var det muligt at Mennesker paa 

et højere ddannel e trin kunde lægge en aadan 
::\Iangel paa Logik for Dagen, at vi andre almindelige 
Menne k r ikke kunde undgaa at lægge Mærke der
til? Andre betragtede det samme Emne direkte som 
et :Magt- og Princip pørgsmaal, hvor man blæste alle 
Hensyn et stort tykke og handlede udenfor de al
mindelige moralske Retsregler i Kraft af, at Magt 
gaar for Ret. 

En Tildragelse i 2. Distrikt, om har sit dspring 
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under Sne tormen 2. Juledag, kalder i nogen Grad 
di e vundne Minder frem. saa man med en Om
skrivning af Bjørnson bekendte Ord om Takten pas
sende kan sige: •Pa paa Kon ekven en - Pas paa 
Logiken«. 

Sagen, der i sig eh- er ubetydelig gaar i Kort
hed ud paa følgende: 

Tog I :d9 afgaar fra Tingh!I' den 26. Dec. Kl. 20,25, 
med 27 l\Iinulter · Forsinkelse til ønderborg, efter 
at Per ona let ha ,·de forlad l sidslnævn te tation den 
foregaaencle Aften og ikke Yæret over trækningen 
siden. Lokomotivet ntr »G « Typen. Togbela tningen 
10,2 Vgl. Inden Afgang fra Te me<ld ler lalionen. 
at Lokf. for Tog 1418 oply er. at paa Lundtofte Sta
tion og trækningen til Tør bol laa store nedri1· r. 
som var vanskelige at komme igennem. Efter s n re 

•Oplysning fra Baneafdelingen har den tørste Drive
haft en Længde af ca. 6 Telegrnf tænger. med en 
Højde af ca. 2 m; lwilket o0saa. efter ?ila kinen Ud
seende o Til. tand al dømme, tilnærmelsesvis svarer 
til \'irkeligheden. Direkte fra Afgangs tedet er »A« 
Strækning med skarp Kune i en Længde af ca. 
6 Telegraf tænger. ligningen vedvarer betydelig 
længere. 

Paa Grund af :;\[ørket og nefog rar al Orientering 
umulig. 

Tidligere var det paa jælland omtrent en For
bryde!. e at holde Tiden under usigtbare Vejrforhold, 
men som man er, har Tiderne altsaa forandret ig 
paa dette Omraade. 

1\Ied den modtagne nderretning in mente, og 
i fuld Overbevi. ning om, at med det forhaanclem·æ
rende Brændsel, om Lokomo(il-personalet i Sønder
borg forøvrigt i lang Tid maa Lie ærgre sig med, idet det 
nærme t lignede et Affald produkt fra den nye elan k
engel ke Olieudvinclingsmetode og uden synclerlio
Brændbarhed og Varmeevne, var man klar over, at 
der ikke ved fortsat Kor el kunde skabes den Damp
og Vandmængde, som en tærk forceret Kørsel gen
nem nedriver kræver; saameget minclre som vor 
høje Administration har borttaget vort bed te Hjælpe
middel under Sneforhold, nemlig den bage te Aske
klap. Enhver, der har prøvet at faa in Askekasse 
fyldt med Sne, øn ker ikke at foretage dette Eks
periment mere. Altsaa forblev Toget holdende i ¼ 
Minut paa Lf. St. til Glasset var helt fyldt og højeste 
Damptryk naaet. Dæmperen lukkedes omtrent, og 
efter en ret besværlig Kørsel lap man igennem. Af 
Vandstanden var da kun ca. 30-35 mm tilbage. 
Paa Strækningen foran Lf. og efter Tør bøl overhold
tes Tiden, dog var Kørselen elvfølgelig noget over 
den normale for Maskinens Vedkommende. 

Tilfreds med at være sluppen igennem, og i Sær
deleshed for i tatsbanerne. Interesse a,t, have sparet 
det rejsende Publikum for et ufrivilligt Natophold 
i Toget, hvilket ubetinget var bleven Følgen, saafremt 
Kørselen straks var bleven paabegyndt, indsendtes 
følgende Rapportbemærkning: 

Tog 1419 Lundtofte tation: Aarsag til Forsin
kelsen: 

Da der i Tinglev var meddelt, at der foran Lf Sta
tion, og paa Strækningen Lf-Tsb, fandtes ret gene-

r nde nedril"er, an aa jeg clet for rigtig t at for
blive holdend paa tationen, for al opnaa den stør t 
muli_ge \ a�d tand og Damp pæncling, til Forcering
af d1 e. J< or at unclgaa at faa Askekassen fyldt med 
Sne blev der paa næn1te træknino- kor( med delvi 
lukket A keklap. 

Til tørste T◄'orbaY el e modtage folgende SkriYel
·e. som nok kan ælte Tankeorganerne paa en haarcl
ProYe. eh· om Ordene er klare som alens Lys:

»Under Fremforel en af Tog 14-L9 den 26. f. i\I.
for inkede De Toget i 1/� Minut paa Lundtoft Station, 
for at opna . tørst mulig \'andstand og Damp pæn
ding til Forcering af ned ril'er paa trækningen 
Lundtofte-Torsbøl. 

1 Betragtning af det lette Tog - 10,2 Vgl. - bur
de Forceringen af nedriverne have været muli" uden 
Forinkel e af Toget, hvorfor Distriktet overfo; Dem 
-kal udtale sin Beklagels af det kete.« 

(sign.) Aalborg.

Dorph. 

Konklusionen deraf er alt aa, at en Lokf. i 2. 
Distrikt under neforhold, eh- om han er aldele oYer
bevist om. at han ikke kan forcere Sneen traks har 
ubetinget Pligt til at køre og ætte :Ha kine o� Tog 
fast for at undgaa Paatale; det er altsaa Admini
stration logik. ndertiden kan det dog hænde at 
Fru Justilia ogsaa faar Kvindeluner, og - lilgiY 
at gamle Minder dukker frem og bliver levende. -

For om ved en nes Aar iden faar en Lokf saa
vidt erindre· i Struer, en Reprimande fordi ha� Jrn ,._ 
cle fremført et Tog, hvorpaa kun den ene Injektor var 
brugbar. Det var, som bekendt, en tor For ynde!. e 
mod Politireglementel. Tiden gaar og ca. 10 Aar 
eft r beordres den samme Fører af ted med en �fa
skine, hvis ene Injektor ogsaa er ubrugelig. Ihukom
mende det første Tilfælde, og i Særdeh;shed Afgørel
sen, der i ingen Tilfælde bør glemmes, og reglements
lydig, som enhver Tjenestemand selvfølgelig bør være, 
nægter han at køre med den defekte Maskine. Følgen 
bliver Indberetning, og Resultatet - en Reprimande! 
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Ak ja, det kan-siges, men ej med Blomster, at Lo
giken maa regnes som et al idigt og vidtomspænden
de Begreb inden for Statsbanerne. }l,f eningen er vel 
ikke, at Administrationen ønsker at skabe Nervøsi
tet iblandt Lokomotivfolkene? 

H. 0.

ARBEJDSFORHOLDENE PAA AALBORG 

STATION 

Den 2. Januar kete et beklageligt Uheld ved Ran
geringen paa Aalborg Station, nemlig at Rangerleder, 
Overportør J. Hald snublede i det glatte Føre foran 
Maskinen og af denne slæbtes ca. 4 Vognlængder, 
og fik Bækkenpartiet en Del be kadiget. 

Arbejd forholdene paa Aalborg Station er for Ti
den ikke gode, Sparedjævelen har været for haard, 
det nød,·endige Maskinmateriel og Rangerpersonale 
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er ikke til Stede. Rangeringen er meget ofte langt 
tilbage, saa den foraarsager meget store Togforsin
kelser. Ved flere Lejligheder er alle vore Overordnede 
gjort opmærksom paa, at der var for faa Folk til 
at udføre Arbejdet, naar de store Forsinkelser skulde 
undgaas. 

Det har ikke været nogen let Sag at faa Statio
nens to ledende Mænd til at erkende dette, fordi net
op disse var ivrige paa at foretage saa store Ind
krænkninger som muligt. 

De maa derfor have en flov mag i Munden, naar 
de maa kride til dvidelse af Personalet, for at det 
nogenlunde kan løbe rundt. Det er vel ogsaa af den 
Grund, at Mistænkeligheden er ude efler Personalet. 
I køn og harmonisk Fællesskab tilbringer de daglig 
flere 1 imer ude paa Pladsen for at kontrolere Ar
bejdet Gang og ægge Personalet .til det yderste. At 
det underordnede Personale er af den Formening, 
at en af dem kunde pare har vel ingen Betydning? 

I ævnte Tilfælde er et Varsko til os alle om at 
udføre Rangeringen paa en fuldt forsvarlig faade, 
elv om :Mistænkeligheden er ude efter os fra Mor

gen tidlig itil Aften sent - hvad gør da det. 
De omtalte Herrer nøjes ikke med at have Mis

tænkeligheden henvendt paa Stations-personalet alene, 
nej, ogsaa Lokomotivper onalet maa staa for Skud. 
Det regner daglig med alenlange Indberetninger ned 
over lokomotivpersonalets syndige Hoveder, at næ
sten alle Indberetninger lige saa hurtigt bliver til
bagevist som værende det rene onsens, fremføres 
kun for at Læ erne kan faa et lille Indblik i de 
idyli ke Forhold, som for Tiden er paa Aalborg ta
tion. 

Ved flere Lejligheder har Station for tanderen 
haft sine Fangarme ude efter Lokomotivmesteren for 
at faa ham i sit ret; men det skal sige til Lokomo
tivmesterens Ros, at det aldrig vil lykkes Forstan
deren at fange ham. 

tationsforslanderen er jo forholdsvis ny Mand 
paa Aalborg Station, del kal tjene ham noget til 
Undskyldning, og det maa iges, han har valgt rig
tigt ved at løbe Hornene imod Lokomotivper onalet, 
\'i kan reel rart gode Sammenhold slaa for større 
c:10cl end dem, han evner al levere. 

X 

NYT AARSBETRAGTNINGER 

Det gamle Aar er svundet. Det bragte mange 
daarlige Forhold med sig for os. 

Det nye Aar er hilst velkommen, og alle haaber 
paa, at det vil blive bedre end Forgængeren, om var 
rig paa Sorger, og Lokomotivmændene har mange 
Nytaar ønsker, og mange Ting, om vi haaber maa 
blive taget op til Ændring selv om tat banerne er 
inde i en vanskelig Tid. 

Besparelserne har ført mange mærkelige Forhold 
med sig, aaledes har P rsonaleind krænkningen rnd 

æstred lokomotivdepot med [ørt Van keligheder, 
saalede · at man, naar man kommer dertil, har For
nemmelsen af, at man kommer til en »død« Remise. 
Der er ikke Mand kab til tede som før, skønt det er 

op paa Dagen, Kl. 8. Remisearbejderne skal først 
møde Kl. ¼. Lokof. maa, da der skal vandforsynes, 
ned af Maskinen for at svinge Kranen ind; passer 
det ikke over Hullet, maa Føreren op paa Maskinen 
og ned igen for at aabne for Vandet, og tit har det 
hændet, at Haandhjulet ikke kan drejes for Sne og 
Is, men først maa optøs med Gløder eller brændende 
Tvist. Dette stjæler Tiden og blev, som det bør, før 
ordnet af Remisens Folk, saa det var i Orden ved 
Maskinens Ankomst. Efter Vandtagnfogen maa Lo
komotivfyrbøderen gaa ned for at betjene Drejeskiven, 
raabe af i Remisen og sænke Røgklapperne om Skor-
tenen. aar dette Arbejde og de Tilfældigheder, der 

kan opstaa ved dette, er klaret, liver det op i den 
»døde«' Remise, thi saa møder der en Remisearbej
der, som straks farer rundt i Henhold til det kendte,
Opslag »Spar paa det elektriske Lys!« for at slukke
Lamperne i Remisen, idet disse har brændt fra Nat�
ten, og fra 180's ·Maskine og Motorvognen er kørt.

Det gælder nu om at faa fat i den Remisearbejder, 
hvis der skal foretage Fyrrensning, ellers forsvin
der han til det fjerntliggende Vandtaarn for at passe· 
Kalkpaafyldning m. m. 

Portørerne, som ledsagede Maskinerne, havde fra. 
Begyndelsen Ordre til at udføre det Arbejde, som Re
misearbejderne tidligere havde haft med at gøre. 

Meden Portøren a sisterede ved Lokomotivremi-
en, holdt Togene for »Stop« ved Stationen, saa der 

gik ikke ret lang Tid, før vi blev overladt til os selv. 
Paa Næ tved Station har man i mange Aar paa. 
Grund af, at Centralaflaa ningen er uspenderet, 
maattet ind- og udrangere Togene, hvad der Aar ef
ter Aar har bidraget et klækkeligt Beløb til Under
skudet. Vi var selvfølgelig glade for Hjælpen, saa 
længe det varede, men det skete ofte, at vi maatte· 
holde længe paa Dreje kiven, fordi ikringerne mel-
tede paa Grund af ukyndig Betjening af Motoren. 
Der har ikke før været Van keligheder med den store
nye Drejeskive, den har sikkert været tilset og passet 
med Smøring m. m., og for ømmes dette, reagerer· 
den fint tilpas ede Mekanisme. Til ynet er nok ikke 
saa effektivt nu, naar det kan hænde, at et Lokomo
tiv ikke kunde komme af Drejeskiven, fordi Palerne· 
ikke kunde føres i Hak. Lokof. havde vel nok faaet 
klaret dette, men heldigvi kom Depotfor tanderen 
til, han maa ogsaa tage sin Part af det, der for
sømmes, og fik fat i de nødvendige Grejer og Smøre
midler og fik M:a kinerne ind og ud. 

Før denne nye Ordning kunde man, naar For
holdene gjorde det øn keligt, faa en Kas e Kul fra 
Næstved Depots tore moderne Kulgaard. Det kan 
ikke mere lade ig gøre. Med et vemodigt Blik ser 
Lokomotivfyrbøderen i Forbikør elen paa den »cløcle« 
Kulgaard, hvi Kulbunker nu er urørlige for Tog
maskinerne, og midt mellem Bunkerne knejser Kul
kranen majestæti k - men lænket som en død Ka
pital. Ja - tungt at tænke paa, vi har jo nok Kul 
i lage! e, men ingen Kran; men Liv er der i Kul
gaarden, lwor to Mand har travlt med al fylde 
Kurve, .·om møjsommeligt trille ned til Briksen og 
derfra op paa den høje Brik i 3 lange Rækker stab
let op to og to, og videre en Mand paa hver ide af 
Kurven og op i den endnu høj re Tender, hvor r.n 
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Mand skal tage imod, og hvor 1,5 Tons bliver lig med 
39 Kurve. 

Mon det var saa vanskeligt i di se Tider, hvor 
der spares saa vældigt, at faa anbragt en Kran i 
Slagelse Kulgaard? Det kunde vist blive en rente
bærende Foranstaltning at flytte Kulkranen fra Ring
sted Kulgaard, hvor den aldrig benyttes. Den gamle 
Traver, at der ved Slagelse Kulgaard ikke er Spor
plads for Kultagning ved en Kædekran, maa nu være 
opslidt, og for den hellige Bespare] e Skyld, sæt 
saa en elektrisk Motor ved dens ide, aa er Spor
pladsen sikkert lang nok. 

Lad os faa lukket op for den »døde« Kulgaard i 
æ. og faa den fornødne Hjælp ved Lokomotivernes 

Vandfor yning og Drejning samt Assi tance til det 
andet ved et Lokomotivdepot forefaldende Arbejde. 
Alt det, om ikke altid ses, men som man nu ikke 
kan lukke Øjet for eller løbe fra, det kræver altsam
men en Mand. 

En gammel Slider. 

KULSTØVFYRING PAA LOKOMOTIVER 

At indfyre og forbrænde Kul i løvform har læn
ge været kendt og anvendt i tedfa te Kedelanlæg. 
Kulstøvet blæses ind i Fyrkassen over et forud til
dannet mindre Fyr, der antænder Kulstøvet som 
forbrænder, hvorved det opheder een eller flere' Mur
buer og opretholder en Temperatur i Fyi·kas en, saa 
Kulstøve-L under Driften antænde af de glødende 
Murbuer alene. 

Om denne Indfyringsmaade har man hidtil haft 
den An kuelse, at den ikke kunde anvendes paa Lo
komotiver. 

liølge •Die Lokoinotivthechnik• kal dette Pro
blem være løst af A. E. G. (AllgemeineElektrizitats 
Gesellschaf,t, Berlin), som i al tilhed har udviklet 
Kulfyringens Anvendelighed til ogsaa at omfatte Lo
komotiver. 

Paa trækningen Fiirstenberg-Berlin har man i 
et Aar kunnet se et interessant Lokomotiv, nemlig 
et A. E. G. kuls tøv fyret Lokomotiv, der forsøgsvis 
har fremfør-l Godstog. Dette Lokomotiv, som skal 
,·ære det første brugelige i sin Art, ligner ude fra set 
et almindeligt Lokomotiv; dets Ud eende er kun frem
med derved, at man i Stedet for Kul paa Tenderen 
ser en liggende, lukket, cylindri k Beholder, som 
ind holder Kulstøvel, hvormed der fyi·es. 

Lokomotivfyrbøderens være og nedbrydende Ar
bejde er ved den nye Fyringsform ændret til at be
tjene nogle Ventiler, saaledes at han i højere Grad 
kan have Opmærksomheden henvendt paa Stræknin
gen og Toget. Ved Hjælp af en Mekanisme, som er 
den egentlige Opfindelse, -tilføres Kulstøvet i passende 
Mængder fra Tenderen til Fyrkassen, hvor det for
brænder næsten røgfrit og uden aJt efterlade Slagger. 
Der opnaa tillige en jævn og ligelig Brændselstil
førsel, hvilket forhøjer Kedlens Virkningsgrad og 
samtidig en bedre Brændselsudnyttelse og større Yde
evne af Lokomotivet. 
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Opfindelsen maa betragtes som et tort teknisk 
Fremskridt for Damplokomotivet, der ogsaa i økono
misk Henseende har stor Betydning, idet man kan 
anvende de daarligste Stenkulsarter, Brunkul og 
Tørv, hvorved Damplokomotivet bliver mere konkur
rencedygitigt. 

En nærmere Beskrivelse vil følge senere. 
F. Spøer.

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN 

Afdeli11gs-Kc1ssererne bedes huske, at fra 1. Januar 
1928 skal der kun sættes 1 Mærke pr. Maaned i Medlems
bøgerne. 

3 Kroners Mærkerne bliver tilsendt midt i Februar 

Maaned. 

Carl Petersen. 

GENERALFORSAMLING OG FEST 

Mandag den 16. Januar afholdt yborg Lokomotivfyr

bøder Afd. Generalforsamling paa Hole! »Royal•. 

Da den mangeaarige Afd. Formand K. M. Petersen

paa Grund af, al han i 11ær Fremtid forventer al blive 

forfremmet til Lokomotivfører ikke kunde modlage Gen

valg, valgtes som Formaud med Akklamation S. K. Th. 

Nielsen. 

Ka. sereren 0. K. Petersen valgtes ligeledes enstem
mig, og som Repræsen · anl og Sekretær valgtes Jobs. 

ielson. Som Repræsentant for Ferie- og Rekrealions-

hjemrnel valgtes S. K. Th. ielsen.

Efter Generalforsamlingen samle<ies Medlemmerne 

med Damer ved et fælles Kaffebord, hvor den afgaaede 

Formand K. M. Petersen fik overrakt en Adresse med 

alle Medlemmers avne saml el Guldur med Inskription, 

som Paaskønnelse for sit Arbejde. Hans Huslru fik over

rakt en Blomslerdekoration. 

Ved Kaffebordel holdtes flere Taler for K. M. Petersen 

og Huslru. 

Flere Telegrammer indløb i Aftenens Løb. 

K. M. Petersen lakkede for Paaskønnelsen og udtalte

Ønskel om, al den Organisation, vi tilhører, fortsat maatte 

arbejde for Medlemmernes Interesse. 

Festen sluttede med el Leve for Dansk Lokomotiv

mands Forening. 

J. N. 

JULEFESTEN 

Søndag den 10. Januar afholdt Lokomotivpersonalel 

Nyborg sin Juletræsfest under stor Tilslutning. 

Kl. 19 marcherede Børnene ind om del srnukl pyntede 

Juletræ. 

Efler al Børnene havde sunget 3 Salmer indfandt sig 

den 900 Aar gamle issefar fra Teglværksskoven; han 
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fortalte H. . Andersens Eveutyr og legede med Børnene 
paa bedste Maad . 

Kl. 22 var det forbi for Børnene, og de Vok ne tog 
fat paa Dansen med Gemytlighed. og den varede Lil langt 
hen paa de smaa Timer. 

Afdelingsformændene Hr. Thyg sen og K. M. PeLersen 
udtalte i smukke Ord en Tak til Festudvalgel og Medlem
merne, fordi de var modt saa talrigt, da Fest n havde 
stor BetydniJ1g for ammenholdet. 

Alt i alt en srnnk Fe t, om tjener Festudvalget til 
Ære. -

Og en Tak til alle, som bar bidraget til Festens smuk-
ke Forløb. 

_____ Deltager.

FÅSTELAVNSFEST 

De københavn:ke Lokomotivførerafdelinger 1 og 5 af
holder Præmietønde ]agning og Bal Tirsdag den 21. Fe
bruar 1928 i Paladstealrets blaa Sal fra Kl. 20-2. Alle 
Lokomolivrnænd med Venner og Bekendte er velkomne. 
Adgang kort til FesLcn 50 Øre, Baltegn 1 Kr. 

Festiiclvalget. 

SVERRIGS LOKOMOTIVMANDS FORBUND 

fejrede den 24-. Januar ved en Festlighed i Stockholm sin 
20 .Aars Fødselsdag.· I Dagens Anledning ud end les et 
ek tra Nummer a[ ,Lokornotivmannens Tidning« indehol
dend en korLfattet Oversigt over den forbigaaede Periode. 

60 Aar 

GeneraldircktorC'n (or de danske Statsbaner Andersen
Al trup fylder den . Februar GO Aar. 

SPISETID 

Tillad mig, Hr. Hedaklør, Plad vort Blad for neden-
staaende Betragtninger: 

For en Tid siden indlob der Lil Odense Maskindepot 
en saare ubehagelig Ordre> lycle11de paa, at I Pladsmaskine 
(H ) kun maatte have 30 Minutl r i Remisen om Efter
m idtlagcn, fra ca 15.30 li! 16, for af kul for ynes, fyrren ses, 
smøres og vandforsynes, medens lI •Pladsmaskine (Ls) 
helt kulcl"e• undvære it komme til Remise� om Eftermid
dagen. Ov<'rfor denne Ordre nedlagde Depotet skriftlig 
Protest, men Svaret blev at det sknlde have it Forbli
vende som Ordren lød paa. og var der Reparationer at 
foretage, kunde Forercn pesørge dem om Morgenen eH r 
Kl. 4, og efter al have kørt paa Pladsen fra Kl. 20 fore
gaaendc Dag. 

30 Minutter forsvinder hurtigt, naar man skal være 
alle Steder, og Yi kan ikke blive færdig med at kulforsyne, 
rense Fyr, smøre og vandforsyne paa den korte Tid, men 
maa snyde o Lil at smøre lidt hist og her paa Pladsen. 
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Dette lader sig imidlertid ikke altid gøre, da der som 
oft . t er nok at rive i derude. Denne Pladsmaskine (Hs) 
har imicllertid lidt senere Opholdstid for at Personalet 
kan faa sin Mad i Ro. 

Med Helrnyn til den anden :Maskine (Ls) ligger For
hold t anderledes. - Ordren lyder paa, at den il,ke skal 
i Hus, men i Modstrid med denne Ordre kommer den 
alligevel ind i Remisen hver Dag ca. Kl. 17, fordi den 
ikke kan und,·ære ,Mad« underneden, hvor Gangtøjet og 
Dampbremsccylinclercn ligger. men ønsker Fedtslof en
gang imellem. 

Trafikkens RangeL"personale skiftes Lil at bring denne 
Maskine til og fra Remisen, hvorv cl de begge opnaar lidt 
Spi. <'Lid, meden Føreren slider i det for al blive færdig, 
uden at det lykk s barn paa d n meningsløs korte Tid; 
og Ro til at pise faar han ikke. Gælder Regelen ikke 
fo1· ham om Spisetid? Er han da i Rang med Syvtal og 
Fyrskovl? Han er ikke i Rang med den Maskine, han 
betjener, thi den kat have sin ,Mad« til Trods for Di
strikts-Ordre. 

Summa summarum: I Modstrid •med en Distrikts
ordre kører Ls Maskinen i Hus hver Eftermiddag og be
røver Føreren sin Spisetid, m clcn clet havde været i 
Førerens Favør at have overholdt Distriktsordren, thi 
saa havde Føreren faaet Spisetirl, medens ,Grisen« havde 
skreget af ,Sult« i Underlivet. ifon det dog ikke kunde 
lade sig gøre, at vi - begge to 
Tid, al vi begge fik ,Mad• i Ro. 

Me,1 Tak for Optagelsen. 

kunde faa saa megen 

Ærb. 
,Sulten«. 

I Alm. Signalreglement taar under Afsnit E, Maste
signaler, Side 31: »Naar et Ma le ignal midlertidig er 
utjensldygtigt, aaled s al der derfra kun kan vises Sig
nalet »Stop« eller »intet Signal«, skal Toget rangere forbi 
Signalmasten eller der skal give Lokomotivføreren skrift
lig Tilladelse til at 1 asscre den,. 

Der spørges: 
1. a. Kan Station X (hvor Tog N holder) efter telegra

fisk Anmodning fra Station Y (Station, hvor Ma
stesignalet 0r utjenstdygligt) give Togføreren Til
ladelse til al rangere Tog t ind eller gennem St. 
Y? 

li. Hvem . kal v nluelt forllage Rangeringen?
2. a. Kan Station X (hvor Tog N holder) efter \elegra

fisk Ann1odning fra Station Y (Station, hvor Ma
slesignalet er uljenstdygtigl) give Lokomottvføre
ren for Tog N skriftlig Ind- eller Gennemkørsels
tilladelse paa St. Y? 

2. b. Hvor skal Tilladelsen modtages?
3. Kan Station X (hvor Tog· N holder) efter telegrafisk

Anmodning fra Station Y (Station, hvor Mastesigna
lCL er utjenslclygtigl) give Lokomotivføreren for Tog 
N skriftHg Tilladelse til Gennemkørsel paa St. Y paa
følgende Signalgivning: Hovedsignalet ,Kør frem«
(Ge1111 mkørselsarmen paa Masten · er utjenstdygtig),

( ' 

I' 

I' 

e 

s 

il 

t· 



DA K LOKOMOTI TIDENDE 

gronl Lys fra yderste modgaaende porskift , og fri 
Udkor cl (»Kor•) fra Udkor el ma tc11·t 

4. Kan del an e. for betryggende, al i<Tnal Nr. 10
( tand. ignal ,For igtig«) og ignal r. 7 (Haand-
ignal ,For igtig«) anvendes paa fri Bane ca. 130 m

foran cl Banestykke, hvor Om tændigh dcrnc (Bro
arb jclc) betinger lang 0111 Kørsel (25 k111/T.)?

Di c I ørg 111aal rejs , fordi de nævnte Fremgang -
maader bliver almindelig anvendt paa den Banestrækning, 
jeg befarer, og synes al kulle bli,·e •n Prak. i . 0111 jeg 
mener med forer cu Tilsidesættelse af ikkerheden. 

ad l. a. ej! 
ad 1. b. En af tation Y uclsencll Ansat! 
ad 2. a. Nej! 
ad 2. b. Ved den utjen Ldygtigc igual111ast lier for 

saa vidt der ikke kan vise , top• fra Masten skal en 
Mand posteres 12 å l6 Telegrafotænger foran (ca. 00 m) 
og vi e ignal r. 6 (Haanclsigrial , top•), hvorefter Toget 
enten �kal rangeres forbi Signalmasten eller d nnes Plads 
eller Lokomotivforeren skal have skriftlig Tilladel e til at 
passere samme. 

ad 3. Vi kan ikke se, al ignalreglementcl giver noget 
Holdepunkt for Tilladel e til en saaclan Signalgivning. 
Den er ikke r glementsmæssig. - Paa den anden Side 
mener vi ikke, al den anførte Fr mgang maacle medfører 
nogen Fare for Sikkerheden. 

ad 4. Nej! ignalreglem nt l foreskriver, al Stand-
signalcl paa fri Bane skal anbringes 4 å 8 Telegrafstæn
ger foran (240 å 480 m) den syge Strækning og at tand
signalet i Togtid erstattes af Haandsignal, men for delte 
er der ganske vist anført et »saa vidt muligt« foran de 
4 ·a Telegrafstænger ...... men delle kan ikke tænkes 
anvendt i det foreliggende Tilfælde. I det nye Signal
reglemenlsudkast er Standsignal »Forsigtig« foreslaaet an
bragt i 400 m Afstand foran det syge Sted. 

Hvis det er Tilfældet, at de i de anførte Spørgsmaal 
nævnte Fremgangsmaader bliver almindelig anvendt, sy
nes vi, at der er god Grund ttil at faa dis e Spørgsmaal 
frem Lil Afgørelse i Generaldirektoratet - hvis det ikke 
er muligt at faa laget Livel af dem paa Stedet. Vi næ
rer ingen Tvivl om, al n Afgørelse fra Generaldirektoratet 
vil gaa imod den anførte Praksis. 

Red. 

SJ ÆLLAND,FALSTERSKE BIBLIOTEK 

Fra den I. Maj cl. A. fratræder 
som Bestyrelsesmedlemmer Kontorchef H. G. S. B. Olrik 

og Fuldmægtig C. P. P tersen, af hvilke Kontorchef 
Olrik ildce ønsker Genvalg. 

og som Revisor Assistent C. W. Bocleuhoff Olsen, der er 
villig til al modtage Genvalg. 

Kandidatlister hedes ind endt til Bestyrelsen for Bi
blioteket, I l clgade 3, 1., inden 15. Februar cl. A.

HJERTELIG TAK 

D. L. F. Randers Afd. bedes herved modtage vor Tak
for Opmærksomhed ved vor lille Elses Begravelse. 

P. Kvist og Hustru, Lokofør�r.
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BYTNING 

onske til Kobenhavn eller el jc lianelsk Provinsde1 ot. 
r ærmere ved Henvende! e snarest til K. Anclt>rsen, 
Lok f., Olaf Rye. vej 4, 2., Kolding. 

STATSBANEPERSON ALETS BIBLIOTEK 

NYE BØGER 

Sj., Jyl., 
Fals!. Fyn 

14375 
14376 
14-377
1437
14379
143 0

12 

12 41 
12 75 
12763 

vVolle-Strand, Edvard: Polarmennesker. 
Baadsgaard, Anna: I den ellevte Time. 
Hutchin on, A. . M.: El rent Hj rle. 
Thuborg, Anders: Fidusmager . 
Sabatini, Rafael: Bell ar ion. 
Berntsen, Aage: En Dåares Visdom, Gold
vin Bog. 
Gravlund, Thorkild: Jævnbyrd. 
Villiers, A. I.: Paa H_valfangsl i Sydishavet. 
Do111inik, Hans: John Workmanns even-
tyrlige Oplevelser. 

12 We termann, Percy F · Den navnløse Ø. 
12862 Ring, Barbara: Kvinde. 
12 90 Boesen, Axel Plesner: Mikkels Forsonings-

12907 
12 9 
128 6 

14390 12840 
1439[ 12901 
14392 12 65 
14393 128 1 

14394 12 92 
14395 12 37 
14396 12869 
14397 12913 
14399 

144.00 12829 

14-401 12 55
14402 12 96
14403 12904 
144-04 12 91
14405 12912 
14406 

14407 12864 
1440 

14409 
14.-410 12893 
14411 12908 
14412 12903 

14413 12911 
14414 12947 
14415 12954 

14416 12895 
14417 

gilde og andre Æventyr. 
Olrik, Ingeborg: Mennesker. 
Weslermann, Percy F.: Kongen af Kilba. 

uhr, Laurits: For del vilde Vejr. 
Gjesdahl, Katharina: Toves Mand. 
Jarløv, Vagn: Hyklernes Bog. 
Rung, Ollo: Tyve og Røvere. 
Putnam, David Binn y: Davids Grønlands
færd. 
Ciåussen, Sophmi: Fortællingen om Rosen. 
Fleuron, vend: Kvi n fra Odingaard 
Tarkinglon, Booth: Dollarmanden. 
Thisted-Jensen: I Skumringen. Prædikener. 
Ro enclahl, Axel: De gamle Veje. Kirke
lige Ov rvejelser. 
Benclixen, 0.: Grønland som Nybyg
gerland. 
Materlinck, Mawrice: Termitlernes Liv. 
Erichsen, Erich: Mormors Juletræ. 
Levin, Poul: Af Livets Glæde. 
Buchholtz, Jobs.: Gudrun og Simon. 
Steincke, K. K.: Frisind eller Letsind. 
Rasmussen-Iglekjærgaard, C. W.: Fjerkræ
bogen. 
Rubow, Paul V.: H. C. Andersens Æventyr. 
Dahl, Odd: Med Muldyr og Kano gennem 
Sydamerika. 
Hallstrøm, Per: Hiindelser (svensk). 
Dinesen, Marie: Solrosen. 
Pers, Camilla C.: Mandagmorgen. 
Lee, Albert: Flora Vincent. En Fortælling 
fra Pilgrimsfærdenes Dage. 
Steffensen, Kirstine: Fire Fold. 
Rosenørn-Lehn, Erikke: Glentholm. 
Ahlefeldt Laurvig, F.: Generalen. I. Barn
dom og Ungdom. 
Eugberg, Gunnar: Dansk Hjemliv. 

ansen, Frid{jof: Gennem Armenien. 
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DA SK LOKOMOTIV TIDE DE 

Lokomotivfyrbøder H. E. Borger, Korsør, til Kalund
borg. 

Tilbagekaldt Forflyttelse: 

I d11æv11elser frn 1-2-28: 

Den Lokomotivfører i Brande J. C. Donby meddelte 
ForflyUrlsr efter Ans. til Randers fra 1-1-2 er an
nuller t. 

Lokomotivfyrbød r F. A. Frederiksen , Aarhus H., til 
Lokomotivfor r i Tønder (min. Udn.). 

Lokomotivfyrboder A. H. Hermansen, Haderslev, til Lo
komotivforer i Hadersl •v (min. dn.). 

Lokomotiv[yrbøder . T. Andersen, truer, til Lokomo
tiv[ørrr i Varde (min. Udn.). 

Forflyltdsc r fra 1-2-2 : l,ol,0111ul ivf urboderkred en: 
Lokomotivfører P. IC Andr a en, Gedser, e. Ans. til 

Kbhvns. Godsbg. 
Korsor: Afdeling formandens avn og Adrsse rell s til 

. P. icl. en. Suhrsvej 18, 1. S. 
Lokomotivfører H. R. Hansen, Yard , e. An . til Es

bj rg. 
l'iyborg: AfdelingRformanden og Repræ entanten for 

1-'niphjcmmt•ts Navn og Adresse rettes til . K. Tb. iel
sPn, Ingolfsgade 7, t. Lokomotivfører A. A. E. Giithler, Oddesund ord (D -

potforstan ll'r ), c. Ans. til Korsør. Ac,Lborg: A fclel ing formanden og Ka sercrens avn 
Lokomotidorcr P. V. Jarnholl, Brande, c. n . til og r\dressr rPttcs til henhold vi C. \. ørensen, Ør teds

,•pj 3 , og E. N .. Johans n, Prin ensgade 10, 1. . G dser. 
Lokomotidorcr A. M. R. B ch, Tønder, e. Ans. til ar

hu. H. 
Brande: Afdelingsformanden avn og Adresse rette 

til . I<. 11. HanRrn, tationsvej 26. 

Raleigh & Milton Cycler 
leveres d'Hrr. Embeds- og Tjenestemænd paa yderst lempelige Afbetalingsvilkaar 

R Ø N N O V & J O H A N S E N A/s 
KRONBORG, LØNGANGSSTRÆOE 16 - forhen Paul Chrlatanaen - T E L E F Q N 13426 

Støt dansk Industri! 

Tilbud til Tjenestemænd. 
De kan for Fremtiden faa aabnet en Konto paa 1. Klas· 

ses Herre- og Dameskræderi samt Herre- og Damekonfektion, 
Kjoler og Drengetøj. Stort Lager af Vinterfrakker og Ulsters. 
Konfektions-Bestillinger til Lagerpri . 

..lit paa Ratebetaling til absolut koutau1e Priser.

Med HøjaqtelHe 
J. V. Jenaen, Skræddermeater. Gl. Kongevej 1358. Vester 4610.
1Jden 1Jdbetalh1g 1Jden -Udbetaling 

camillus Nyrups Etabl. 
Nyrop o,q Maa_q A/8. 

Købmagergade 43. • København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028 . . 

. . 

Bandager og SyoepleJeartlkler 
I stort Udvalg, 

Specialil,i: 

Bandager til vanskelige Tilfælde. 

Til alt Kontorarbejde 

Smith 

Premier 
først 

! 

l 

bedst. 
Alfred Fischer & Co.s Eftf. 

Jernbane1ade 6, 
Tlf. 7819. København. Tlf. 7387. 

A. Larsens Eftfl., Skotøjsmaøasin, �J�t���-e��
Prima dansk Fodtøj til maa Priser. 

Heparationet· udføres paa eget Værksted. 

Køb danske Varer! 

Amk. Gummivare 0 tolutrl Vaatergada 3 l�.l. 
IHenpnjler, Suitets• l l11epl1j1-
1rtiller. 111. Prl11l 1t ■1<1 IO In 

I Pri■rl. 
ll!lllT ll!PlllllOI • Tlf. IJt■ 1116 

Jenhnt■e•• 10 ,et. la�at 

Fællesf oreninoen for 

Danmarks Bruasr oreninuer 

Hovedkontor: 

US Njalsgade 15 

Kø hen bavn

Telef. 4016. Telef. (016 

Nærværende Nummer er afleveret paa Auisposlkonlorel d. 6. Februar. 

REDAKTIO : Vesterbrogade 98 A, 2. Sal, Kjøbenhavn V. A ONCE-EKSPEDITION: 
Tlf. Ve ler 8173 eller Centr. 14 613. r y Vestergade 7, 3. Sal, Kjøbenhavn K. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: 6 Kr. aarlig. Telefon Central 14 613. - Kontortid KL 10-4. 
___ T_eg_nes paa alle Postkontorer i Skandin!!_V_ie_n_. --�-- Post.konto: 20541. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 
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