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Glædeligt N ytaar 
og vor bedste Tak for det gamle bringes herved samtlige Medlemmer 
af vor Organisation samt Enhver, der har støttet os i Arbejdet for 
bedre økonomiske Vilkaar, Højnelse af Standen og i hele ~rbejdet 
for at gøre vort Motto: 11 Enighed, Kundskab, Hjælp/( til en Kends-
gerning indenfor Lokomotivpersonalet, til Gavn for os og vor Familie, 
til Betryggels,e for de Rejsende og til Hjælp for Lederne (vore · Fore-
atte) i disses Arbejde for at skabe de bedste Resultater for den 

Institution, vi alle tjener. 
Atter i Aar vil vi benytte Aarsskiftet til at henlede ærede Med-

lemmers Opmærksomhed paa Betydningen af at gøre, Indkøb i de 
Forretninger, der averterer her i Bladet, og derved støtte ikke alene 
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d 'Hrr. Averterende, men . tillige Redaktionen i sine Bestræbelser for 
at skabe et Blad, der svarer fuldtud til sit Formaal. 

Fredericia, ytaarsdag I 906. Ærb. · 
L. l\'lauritzen. 
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.t~kol!lo4 ~~~ds~det i Helsingfors. 
Ved :An~Qm!lteu_ til° Ta~merfors modtoges 

vi af eu Spes. fio~ke . Loko~otivm~nd med 
logeDiør. Aa~ermann i Spidsen. 

· Vi førtes'. straks til JJ,enw bedste Hotel , 
htor ~ ,.~øt Frokos! stod parat til os, 
og- under d&llile fik · v· a~ter Bttkræftelse paa, 
at der mellem' det ··finske · Lokomotivpersonale 
og diafeø Foreti~te_- herskede, et godt, sam-
-d: "ø:tr F9.'ho14r , der, Pll~ret . med stor, men 
-'4! 11Ja.viat ~r_bø~ighed, •silke_rt staar som det 

J 

Fig. ]. 

bedste Middel til at 
aka.be et p.odt -lte-
soltat for. de finske 
Statsbane'r. 

Erier Frokosten 
førtes vi over paa ~· ' Jernbanestationen , 

L 

Lokomotiver med 3 Cylindre. Af en_. D~l af 
de i F!lbtikken fremstillede Lokomotiver er-
holdt vi Lystryk af Tegningerne; men som 
tidligere omtalt ,fod disse sig . ikke fotogråfere, 
·og at kalkere dem over paa hvidt Pr.pir vilde 
være et i Forhold til Nytten for stort Arbejde. 
En Undtagelse har vi dog ~jort med neden-
staaende Dampfordelingsventil, der er noget 
ganske nyt og konstrueret paa Tammerfors 
Lokomotivfabrik for finske Statsbaner. ,;er,, 
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Fig. 2. 

Dampfordelings-
ventilen har den 
Opgave avtomatisk 
at knnne regulere 
Damptilførslen til 
Cylindrene, saaledes 
at Maskinen arbej-
der henholdsvis som 

. Compound- eller 

Fig. 1 viser Dam-
" pens Gang mellem 

h~o.r _der boldt et 
Ekstrat9g, be~taa-
ende af Ma11kine og 
to . Vogn!! parat for 
at føre os od 
til Lokomotivfabri-
terDJ ·og !le. store 

] 
Højtryksmaskine. 

·--n -..,__------,--------',..:,e___ Kedlen · - gennem 
--- - Ventilen - og Cy-

Linnedvæverier. Fig. 3. lindrene. 
Med· Ingeniøren som Cicerone og omgivet 

af alle i Tammerfors tjenstfri Lokomotivmænd 
begyndte v( paa Tegnestuerne og folgte saa 
Lokomotivets Bygning i alle dets Enkeltheder 
til det i .Malerværkstedet stod fuldt færdig til 
at overtages af Lokomotivpersonalet. · 

Vi saa de mest forskelligartede Typer, 
saasom alm. Højtrykslokomotiver, alm. Com-
poundlo~omotiver med 2 Cylindre, Compound 
med 4 eylindre, 2 og 2 over hinanden, CDJP-
pound med 8 Cylindre, ligeledes med j øg j 
Høj- og Lavtryks over hinanden., p_g· ,endelig 

1 første Tilfælde - altsaa naar Maskine·n 
skal virke som Compound - . ga:n ·Dampen 
fra Kedlen P gennem Røret P ind i Højtryks-
cylinderen H, ud igen; efter at være benyttet 
her, gennem Røret A til Ventilen V, herfra 
gennem Røret B til Lavtrykscylinderen L, og 
efter at være benyttet her ud gennem Røret 
E til Udgangen E. Dampens Løb gennem 
Røret C og D er da spærret i Ventilen. 

I andet Tilfælde - altsaa naar llaskinen 
skal virke som ren Højtryk (til Eks. ved 
Igangsætning) - gaar Dampen fra Kedlen P 



gennem Røret P. til Højtry~scylin,deren··a: 
og efter at være benyttet her ud igen gennem 
Røret · A tff Ventilen V, llerfra gennem"' Røret 
D til Udgangen E. Endvidere gaar Dampen 
fra Kedlen P gennerp Rø.ret C til Ventilen V, 
herfra gennem Røret B til Lavtrykscylinderen 
L og efter at være benyttet ud gennem 'Røret 
E til Udgangen E. 

Dampens Løb -fra Røret A til Røret B er 
i dette Tilfælde spærret i Ventilen. · · . 

· Det bemærkes, at Ventilen avtotnatisk 
reducerer l'ryli:'ket af den direkte Damp 
til Lavtrykscylindertm i samme Forhold som 
denne er større end Højtrykscylinderen. 

fig. 2 og 3 viser rentilens Konstrnktipn, 
naar denne arbejder henholdsvis som Com-
pound eller Højtryk. 

· Arbejdsmetoden paa Lokomotivfabrikken 
faldt for en stor Del sammen med den paa 
finske Statsbaners V ærlisted i Helsingfors an-
vendte; ogsaa her var· Elektriciteten og kompri-
meret" Luft taget i Anvendelse overalt for at 
indskrænke Haandkraften til det mindst mulige. 
Af sætli1Jt imponerende kan nævnes en elek-
trisk Kran, der var konstrueret forskydelig, 
saaledes at den kunde virke overalt i Værk-
stedets" Længderetning og saa krRftig, at den 
med største Lethed førte en monteret Lokomo-
tivkedel i Staalbarduner fra' Sted til · Sted. 

Af interessant Nyt &aa vi - bl~ndt meget 
andet - et veludført Stykke Støbearbejde, 
nemlig en Høj- og Lavtrykscylinder med Spejl 
for Rundglider ; derimod savnede vi to Ting 
- her· som overalt paa de mange fins~e Værk-
steder, vi saa - nemlig vore udmærkede 
Halv lagere og Aflastning af Glidere. Til Gen-
gæld var Sandkasserne overalt praktisk an-
bragte · ovenpaa Kedlerne, som paa vore gamlll 
Maskiner, hvor man aldrig i et afgørende 
Øjeblik manglt,de denne vigtige Faktor til 
Togenes rettidige Standsning. 

Som Hoveddrivkraft til ·dette store ·Anlæg 
anvendtes Vandkraften fra et nærliggende 
Vandfald, dår alene til Drift af · Lokomotiv-
fabrikken ud viklede 500 RK. 

Et'ter at have set Lokomotivfabrikken førtes 
vi over i et til samme Kompleks hørende 
Linnedvæveri, hvor vi saa, hvorledes de en-
kelte Traade ved Hjælp af et Utal af .Maski-
ner og 4000 kvil!delige og 200 man.dlige 
Vævere blev til de nydeiigste Stoffer: · Oven-
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omtalte Vandfald leverede som Jlliimaft til 
denne Industri andre 600 · HK., nten detttl,var 
saa langt fra tilstrækkelig, ·at · der, ydit tigeie 
fandtes en Maskinhal · med"' i kolossale Høj.:,og 
Lavtryksmaskiner, paa hvilke· Cylindrene' laa, 
ikke-ovenpaa eller ved Sidhn 'Il~ hinanden, men 
d~rimod i Flugt med - hinand-en, · øaaledes at 
der paa samme Stempelsto·k var anbragt heade 
Høj- og L1ntryksstempel 'med'" Krydsh~ved og 
Linealer Jn~llem de to Cylindre. 

I en anden Maskinhal var anbragt :_ for-
uden to lignendo M-askiner som ovenfor nævnt 
(desværre har vi glemt Værdien af den=Kraft, 
disse Kolosser repræsenterede i - HK.) - en 
Anordning til Centralsmøring, d. v. s. , at 
~askinerne gennem denne ·· Anordning · ·for-
synede sig selv med SmØl'else o•eralt, og den 
brugte Olie samledes ved hydraulisk Kraft 
avtomatisk i en dertil in<lfettet støvfri Behol-
der ; herfra gaar den gennem et Filter og 
anvendes atter. 

I det fri var anbragt en Trækons'truktion 
af 6 Tm: brede, skraatlltillede Brædder, , hvor-
til Spildedampen fra Maskinerne blår ledet' ~, 
fortætnede sig til Vand, der· draabevis ustand-
selig rislede ned over Brædderne oi derved 
afkøledes for atter at anvendes som Fødevand 
til de 6. store Kedler, der. med Træ øom 
Brændselsemne produoerede den fornødne 
Damp. (Fortsættes). 

Hvor glider vi hen? 

Lokomothpersonalet ~har sidst i Deeembu 
.Maaned ved ·Opslag tn9dtaget en tjenstlig 
Ordre, der forpligter vore nærmeste Foresatte 
- Lokomotivformændene ----·'tilr p'&a hver Ud-
vaskerdag at efterse. Lokemotivernes Rør og 
Støttebolte. Hertil 11r fra · 'for Side fornuftig-

: vis intet at bemærke, ·men" samme Skri veJse 
indeholder Ordre til ·Lokomotivførere ·og · Ran-
gerf ørere om paa hver ·Udvaslfer-Rapporr åt 
notere, at ovenn11:vnte Eftersyn har fundet ' 
Sted og af hvem det er· foretaget . 

I denne Del af Ordren kan - efter vor 
Formening - komme til at foreJigj!'e en' Del 
for Lokomotivpersonalet og -det gode Forhold 
til vore nærmeste- Foresatte farlige Konseltven-
ser, .naar .Ordren konsekvent •udføres i .Praksis 
,med Hensyn til Rapporteringen. 



Man tænker sig, at en Lokomotivformand 
ikke har Tid ener maaske ikke Lyst til at 
foretage det bp.falede Eftersyn, da staar den 
paagældende , Lokomotivfører - eller, hvad 
endnu. er, værre, en 'fung. Lokomotivfører -
overfor ,to Alternativer, neJnlig enten at skrive 
en f~lsk Rapport eller rapportere sin Fore-
satte for, at. denne ikke bar gjort sin Pligt i 
Henhold til den givne Ordre. 

Hvad de~te. betyder - særlig for den fung. 
Lokomotivfører - . staar os klart, thi vi · er 
ikke blind .for - ihvorvel den ny Lønningslov 
gav os et uvurderligt Gode vt1d at afskaffe 
Klassificeringen indenfor de to Stillinger -, 
at iler , endnu, saalænge Lokomotivpersonalet 
ikke . henføres qnder en Lønningsklasse, staar 
et Gærde , mellem Fyrbøder- og Førerstillingen, 
der af en mindre hensynsfuld eller mindre 
retfærdig Foresat ka.n gøres mer eller mindre 
vanskelig eller endog helt umuligt at avan-
cere over. · . · 

Man ser jo allerede nu, hvorledes nogle 
Lokomotivfyrbødere, der med eller uden væ-
sentlig Grund er standset af .dette Gærde og 
derved daglig lider et ikke ringe saavel moralsk 
som pekuniært Tab, og til Trods for, at de 
ikke findes værdige til at avancere over Gærdet, 
dog maa udføre Avancementsstillingens Tjeneste 
og tag~ denl.i Ansvar fulåt ud. 

En anden Side af Sagen er, at det maa 
anses for absolut forkasteligt, naar en Under-
ordnet gives Paalæg om tj~nstlig at !~age 
over og rapportere, om e-n Foresat har gjort 
sin Pligt. · 

Ihvorvel det ikke er retfærdigt, kan man 
dog godt forstaa, at en Foresat under saadanne 
Forhold føler Trang til at vise eller demon~ 
strere sin Overlegenhed eller søge at untler-
bygge si.a A vtoritet paa an:den Maade, naar 
den natµrlige fratages batn, og en af de mindst 
risikable ~r i,.t forhøje · eller ,formindske Gærdet 
efter vedkommen.de Aspirants Villighed, 

Man griber. sig uvilkaarlig til Hovedet og 
udbryder: ,Hvor .glider vi bene, thi Ansvar 
og_ Pligter øges, medens Ansvars- og Selv-
stændigbedsfølelsen slappes, naar vore højeste 
Foresatte sætter Faarene til at kontrollere 
Hyrden. 

Vi vil derfor henstille, at v o r e Foresatte 
- om saada.nt anses for nødvendigt - kon-
trolleres af Foresatte og ikke af Lokomotiv-

personalet, der har fuldt op af Ansnr og 
Pligter i Forvejen. 

Et Opraab. 

En Del Medlemmer af Jernbaneforeningens 
reaktionære .Fløj har i ;December Maaned 1906 
med Repræsentantskabsvalgene i Aar for Øje 
udsendt følgende Opraab: 

De to forløbne Aar viser en Forandring 
i Jernbaneforeningens Fysiognomi, idet man 
ved ihærdigt Arbejde hsr opnaaet at skaffe 
Repræsentantskabet fuld Myndighed i For-
eningsarbejdet, ligesom det er lykkedes at 
faa Rammerne til Valg til Forretningsud-
valget udvidede saaledes, at Repræsentanter 
fra hele Landet kunne indvælges i dette 
Ud valg. Ved ligeledes at gribe ind i rette 
Tid opnaaede man at forhindre .et ulægeligt 
Brud med Stationsforstanderforeningen, idet 
Hr. Fuldmægtig Wissenbaohs Valg til For-
mand lykkeligt gennemførtes. I nævnte 
Tidsrum bar der desuden været ført en 
stadig Kamp mod den i Foreningens Sty-
relse herskende Tendens til at lede For-
eningen og dens Anliggender udelukkende 
fra et bestemt Partistandpunkt, · der bl. a. 
afspærrer anderledes tænkende .fra Udvalg, 
ligesom Foreningens Presse (, Vor Stand c) 
ej heller længere er noget fuldizyldigt Ud-
tryk for de Anskuelr.er, der raader indenfor 
Foreningen og ikke, saaledes som Bladet 
hidtil bar været ledet, kan siges at være 
den Opgave voksen, som mas stilles til et 
Foreningsblad, nemlig at være et Organ for 
de Strømninszer, der røre sig i Foreningen, 
og en tro Referent af de Udtalelser, der 
komme til Orde paa Foreningens officielle 
Møder. En saadan Ledelse af Foreningens 
Anliggender formene vi Undertegnede ikke 
længere at være tjenlig for Foreningens 
sunde Udvikling, og henstiller derfor til 
vore Medansatte foreløbig at samle sig om 
følgende Punkter, der efter vor Formening, 
paa en langt mere sund og frisindet Maade 
lader Jernbaneforeningens egne Interesser 
komme til Orde : 
1. i'orholdstalsvalg ved alle Valg indenfor 

Repræsentantskabet og Forretningsud-· 
valget, naar saadant begæres. 

2. Stenografisk Referat af Repræsentant-
skabsmøderne tilstilles Medlemmerne. 

3. Bladudvalget ophæves, Redaktøren stilles 
frit og bør helst vælges udenfor Repræ-
sentantskabet. 

4. Nedlæggelse af FæJlesudvalget som 
staaende Udvalg. 



Ihvorvel vi i vor 20-aarige Organisations-
virksomhed ingensinde bar set et mere reak-
tionært og egoistisk Opraab, der, blottet for 
al sund Organisationssans, fremtræder uden 
Spor af overbevisende Argumenter, skulde vi 
dog lade dette ligge, saafremt Opraabet ikke 
var medunderskrevet af 17 Lokomotivførere. 

Vi skal i den Anledning henlede Opmærk-
somheden paa, at Jernbaneforeningen ikke 
paatager sig at fremme en eneste af Lokomotiv-
førernes faglige Interesser, men selv om Reak-
tionen sejrede og Jernhaneforeningen vilde 
paatage sig at fremme LokomoUvførernes In-
teresser gennem egne Repræsentanter, da 
vilde dette selvfølgelig kun kunne blive efter 
et Forholdstal, og at Lokomotivførerne i Kraft 
af deres Mindretal da blev uden ringeste Indfly-
delse, behøver ingen Kommentarer. Med 
Hensyn til tjenstlige Interesser vilde Forhol-
det være endnu værre og kunde passende 
sammenlignes med at sætte et Par Hundrede 
Katte til at være Barnepiger for en halv 
Snes Mus. 

De Reaktionæres Program Punkt 4, >Ned-
læggelse af l!'ællesudvalget som staaende Ud-
valg «, betyder, hvis det vedtages, at Lok·omo-
tiTførerne mister al Indflydelse paa de store 
Fællessager, medens vi nu gennem Fællesud· 
valget trods vort ringe Tal har samme Ind-
flydelse som Jernbaneforeningens 2000 og 
Jernbaneforbundets 5000 Medlemmer. 

Denne Indflydelse paa de mest betydnings-
fulde Sager skulde Lokomotivførerne dog be-
tænke sig paa at lægge Navn og Stemme til 
letsindigt at bortkaste. 

Hvad man tør byde Lokomotiv-
personalet. 

Da vor Henstilling til de to paa Gods-
banegaarden stationerede Hovedbestyrelses-
medlemmer om at skaffe autentiske Oplysnin-
ger i den her i Bladet refererede Sag om for 
lang Tjeneste .ikke er taget til Følge, over-
gives Sagen til Hovedbestyrelsen. 

Den ærede Indsender i Aalborg bedes und-
skylde, at vi i Sagens Interesse ndsætter Op-
tagsisen af hans Indlæg indtil Hovedbestyrel-
sen bar haft Lejlighed til at tage Standpunkt 
til Sagen. 
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25 Aars Jubilæum. 

Ovenfor bringer vi et. Billede af Lokomo-
tivfører P. Petersen - Greve i Anledning 
af, at han bar været ansat i 25 Aar. 

Jubilaren har altid været et godt Medlem 
af vor Organisation og er meget afholdt af 
saavel Kolleger som Over- og Underordnede. 
Idet vi henviser til Referatet andet Steds i 
Bladet gør vi Afdelingens Ord til vore og 
bringer Jubilaren vor bedste Tak for godt 
Kammeratskab. 

Rangerpladsernes Besættelse. 

Atter stunder det mod den Tid , da l!' or-
slag, som ønskes behandlet paa Generalfor-
samlingen, skal indsendes ; derfor tillader jeg 
mig gennem disse Linier at rette en Opfor~ 
dring til Medlemmerne at tage under O_ver-
vejelse, om hvorledes Rangerpladsers Besæt-
telse kan ske efter et retfærdigt og ensartet 
Princip. 

Efter Oplysninger fra de forskellige Kredse 
viser det sig, at l!'orholdene i lste Maskinkreds 
er de uheldigste, idet den mest forskelligartede 
Fordeling af Arbejdet finder Sted der. Til 
Eksempel anvendes i enkelte Depoter Fyr-



bøderne skiftevis til Strækningskørsel o~ Ran-
g~.ri~g, men Arbejdet fordeles · vilkaarligt, saa-
leaiis ~t nogle Fyrbødere kører 6-9 Maaneder, 
undertitlen mere, paa Strækningen, medens 
andre slipper med 3 Maaneder, enkelte fritages 
endog helt. Andre Depoter anvender . Fyr-
bøderne efter Anciennitet, medens · der i et 
enkelt Depot (Slagelse) er indført Ringkørsel , 
hvorved Fyrbøderne efter en ensartet Plan 
skiftevis anvendes saavel til Stræknings- som 
Rangerkørsel. 

Med Hensyn til Besættelsen af Rangerplad-
ser ved·Depoter, hvor der kun fin.des Ranger-
maskiner, da bør ogs·aa dette Spørgsmaal 
tages med til Behandling, thi efterstaaende 
Tilfælde vieer tilfnlde, at der ogsaa paa dette 
Punkt trænger til at reformeres. 

Ved et Tilfælde blev Pladsen i Næstved 
ltidig, men til Trods for, at flere æld,re Fyr-
bødere havde indgivet Ansøgning, ansattes en 
i Tjenesten betydelig yngre Mand. 

Ikke alene at disse Forhold bidrager til at 
svække Interassen, men der skabes en stærk 
Mistro overfor Administrationen og tillige en 
Del Misundelse blandt Personalet. 

For at forebygge saadanne Tilstande var 
det ønskeligt, om der paa Generalforsamlingen 
kunde blive vedtaget en bestemt Form for 
Rangerpladsernes Besættelse, og som med Ad-
ministrationens Sanktion maa bliv,e obligatorisk 
for samtlige Kredse ved .Maskinafdelingen. 
Beldigst var det, om der her i Bladet vilde 
fremkomme Forslag i den Retning, da de 
forskellige Meningers Tilkendegivelse lettere 
vil kunne danne et Forhandlingsgrundlag. 

Leo. 

* * 
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Idet ·vi takker for ovenstaaerrde Indlæg, 
undlader vi ikke at meddele, at der fra Hoved-
bestyrelsen er gjort Forestilling hos Direktøren 
angaaende det i Næstved nævnte Tilfælde, 
men da det fra Generaldirektionen modtagne 
Svar først maa overvejes i Hovedbestyrelsen, 
har man ikke villet omtale Sagen her· i 
Bladet. Red. 

Planmæssige Tjeneste• og Hviletider , 
for Jernbanefunktionærer. 

~ 1 

,Zeituhg d. V. Deutscher Eisenbahnverwal• 
tungen, meddeler, at de wii rtembergske Stats-
baners Generaldirektion bar offentliggjort en 
Forordning angaaende p l an m æ s s i g e 
Tjeneste- og Hviletider for Personalet. Her• 
efter tjlkommer der Embedsmænd, l!'unktio-
nærer, Arbejdere ved Stations• og Banebevogt-
ningen, Lokomotiv- og Togpersonalet samt 
iøvrigt alle, der til Stadighed har Tjeneste 
ogsaa paa Søn- og Helligdage, 3 Hviledage 
maanedlig, medens Personale, der anvendes til 
Nattjeneste, tilkommer 4 Hviled11-ge maanedlig. 
Af disse Hviledage skal ca. en Trediedel falde 
paa Søn• og Helligdage eller almindelig bor-
gerlige Festdage. 

Afvigelse fra disse Regler er kun tilladt 
med Generaldirektionens Bemyndigelse. 

Lokomotiv- og Togpersonalet tilstaas der 
endvidere Tjenstfrihed af 1 æ n gere Varighed, 
alt efter. den .Maade, hvorpaa der lægges Be-
slag paa Personalet mellem de enkelte Hvile-
dage ; ligele~es e f t e r særlig lang og · an-
strængende Tjeneste~ Lokomotiv- og Tog-
pe~sonale maa endvidere ikke anvendes til 
Nattjeneste i mere end 4 paa hinanden føl-
gende Nætter. En Hviledag er paa 30 Timer,. 
længere Hviletid paa 36-40 Timer regnes lig. 
l½ Dag. 

Yder li gere Lettelser i Tjenesten stilles i 
Udsigt saa _snart det. nødvendige Personale er 
uddannet. 

Vi tilføjer, at disse· praktiske · Regler for 
det Personale, der bar Ansvaret ved Sikker-
heds.tjenesten, selvfølgelig altid vil finde fuld 
Sympati hos Jer~banemænd. 

Ungarske Lokomotivføreres Ønsker. 

Lokomotivførerne i Ungarn har fornylig 
indgivet et Andragende til deres Ministår, 
hvorefter de · har følgende Fordringer at 
opstille : 

Som Lokomotivfør~r-Aspiranter maa kun 
antages dertil egnede Personer, der efter en 
e t a a r i Uddannelse som Fyrbøder ansættes 
som ,Lokomotivfører-Subsistut (Medhjælper) 



med en ~ndelsesløn af 1000 Kr.•) og 300 
Kr. i Boliggodtgørelse, hvorpaa de efter 5 Aars 
'.fjepest,e erholder Udnævnelse til Lokomo.tiv-
førere, F.odv.idere forlanges Kilometerpengen~ 
omsa~ til 'llim.epenge, og 50 Kr. i Gratiale for 
Uddanoelsa af _en Fyrbøderaspirant. Tjenesten 
m~a ikk" vare længere end U! Timer, derefter 
skal der tilstaas en Hviletid af 10 Timer ; 
der forlanges en ugenlig Fridag paa 24 Timer 
og e~ aarlig Ferie paa 20 Dage. Endelig 
ønsker Lokomotivførerne 4 Fripas aarlig for 
sig og Familie samt Titet af >Teknisk Under-
embedemande, og sluttelig· en h u man Be-
handlingsmaade. · 

Mµii11teren hi,.r, i den i samme Anledning 
nedsir,tte Kom.mission underkastet Andragen4et 
en grundig Behandling og gennem Stats-
banernes Direktion tilstillet Andragarne sin 
Erklæring om Personalets forskellige For-
dringer. 

I sin Erklæring udtaler Ministeren ifølge 
z. d. V., at han er venlig stemt imod alle 
ansatte ved Statsbanerne, særlig Lokomotiv-
personalet, hvis vanskelige og an-
svarsfulde . Tjeneste han i fol-
deste Ma·al paaskønrier. Dog kan ban 
kun til Dels opfylde deres Ønsker. 

Den foreslaaede Lønningsmaade kan han 
ikke tiltræde, derimod ansaa han Lokomotiv-
personalets Anmodning om Forbedring af 
Stilling og Forfremmelsesforhold for velbe-
grundet, og vilde . han , saavidt Lovene tillod 
det, opfylde disse Ønsker. Ogsaa mener 
Mi1;1isteren, at Ønsket om · .Ændring af Kilo-
meterpenge til Timepenge kan opfyldes. 
Derimod kan der ikke bevilges det forlangte 
Gratiale for Uddannelse af Fyrbøderaspiranter, 
fordi andre Ansatte da vilde komme med lig-
nende Fordringer. Med Hensyn til Tjeneste-
tiden kan Andragendet imødekommes, og hvad 
angaar Ferien henviste Ministeren til den alt 
trufne Ordning. Med Forundring havde han 
i Andragendet set, at Lokomotivførerne for-
langte h u m a n B e han d li n g ; saavidt 
ham bekendt havde hverken Lokomotivførerne 
eller andre an11atte ved Statsbanerne hidtil 
klaget over inhuman Behandling, og der gaves 
vistnok heller ikke nu nogen Anledning for 
ham til at skride ind i saa Henseende. Fri-
passpørgsmaalet var allerede ordnet. 

.,. ) 1 Kr. lig 0,76 dansk Mønt. 
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Erklæringen befattede sig endnu indgaaende 
med Spørgsmaalat om kun at ansætte dertil 
egnede Personer som Lokomotivførere, hvilket 
anbefaledes som værd at lægge Mærke til , thi 
Ministeren mener,! det ligger i Tjenestens In-
teresse, at Lokomotivpersonalet kompletteres 
med Personer, der besidder faglig Uddannelse 
og er fuldkommen anvendelige. Han vilde 
efter Evne virke for Forbedring af Fyrbøder• 
aspiranternes Stilling, dog kunne Forfremmelse 
ikke ske efter Tjenestetiden, men maatte rette 
sig efter Behovet. 

Efter at have anmodet Jernbanedirektionen 
om at gøre Andragarne bekendt med Erklæ-
ringen ønskede• Ministeren udtalt overfor 
Lokomotivførerne, at de . ved altid at vise 
Pligtopfyldelse i Tjenesten vilde gengælde hans 
Velvillie og Anerkendelse. 

Forsøg med 17,5 -A.tm. Damptryk 
paa · Lokomotiver. 

Damptrykket · i Lokomotivdriften er stadig 
vokset siden Begyndelsen, og det ligger derfor 
nær at opstille det Spørgsmaal, om en videre 
Stigning af Trykket er fordelagtig. Et højere 
Tryk er ikke absolut Normen for en forøget 
Kraft, men opnaas Dampbesparelse ved højere 
Spænding, saa vokser Lokomotivets Produk-
tionsevne ved en bestemt givet Kedelkraft. 

For .at undersøge Spørgsmaalet om hvilket 
Tryk, der er det fordelagtigste for Tvilling-
Jokomotiver, er pas Purdue Højskolens For-
søgsplads anstillet en Række Forsøg med for-
skellige Dampspændinger og hver Spænding 
med forskellige Hastif!heder og Fyldinger. 

Omkostningerne derved er tildels dækkede 
ved Bidra~ fra Carnegie-Legatet, som har 
ydet et anseligt Beløb. 

Det benyttede Lokomotiv havde en Cylin-
derdiameter paa 406 mm., et Stempelslag paa 
609 mm. og en Hedeflade paa 1 Ul O Meter. 
Efter de forhaanden liggende Resultater, er 
Dampbesparelsen ved en Spænding paa 16,8 
Atm. imod en saadan paa 12,6 Atm. kun 
yderst ringe. Derimod er det konstater{lt 
under Forsøgene, at Kedlens Tæthed var 
sværere at tilvejebringe og holde, hvilket er 
saa meget mere uheldigt, som det under Ma-



!!kin~ns dåglige Drift er · vanskelig at ·opdage 
ininffh Utætheder, ligesom saadanne nemt 
ltåii overses. Ogsaa de uheldige Følger af 
iltenået Fødevand vokser ved det højere Dåmp-
tryk. i ·særdeleshed viser det sig ved Injek-
tdrerlle ·og Fødeventilerne. 

En Forøgelse af· Damptrykket over det nu 
brugelige ' tør i-kke regnes for at være heldig, 
da den opnaaede. Dampbesparelse ·er for lille 
i Sammenligning oie'd Lokomotivets sværere 
Haandhævelse 'og Bekostninger. 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
Helsingør Af deling. 

I Anledning af Lokf. P . .Petersens Jubi-
læum, som ansat ved Statsbanerne i 2ii Aar, 
havde Helsingør Afdeling arrangeret en lille 
festlig Sammenkomst Jubilæumsmorgenen og 
indbudt Jubilaren til et Glas Vin sammen med 
Afdelingens Medlemmer. 

Formanden, A. J. Hansen, bragte i For-
eningens Navn Jubilaren Afdelingens Lykønsk-
ning og udtalte : Naar jeg her paa Afdelin-
gens Vegne bringer Hr . .Petersen vor bedste 
og vor hjerteligste Lykønskning, saa er det 
med Ønsket om, at Hr. Petersen endnu en 
Aarrække maa finde . sin Virksomhed her 
imellem os som et godt Medlem af vor F•,r-
ening og os Fyrbødere - som den yngre Del 
af Lokomotivpersonalet - til Støtt_e og Vej-
ledning i Fremtiden. 

Formanden udbragte derefter et Leve for 
,Jubilaren, og dermed sluttede den lille Fest-
lighed. 

Jubilaren tilbragte senere Dagen sammen 
med sine Koll~ger ved en · festlig Sammen-
komst i København. 

A. J. B anse n, 
Formand for Helsingør Afd. 
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I ~øb'nnhavn ,H .. Afdeling. 
Som Afdelin~sbestyrelse" for Afd . l er valgt : 

Formand : Lokf. Nr. 288 Bønnelykke. Kasserer: 
Lokf. Nr. 352 Vigholt. Repræsentanter : 
Lokfrb. Nr. 255 Søndergaard og Lokfrb. Nr. 
330 Petersen. Revisorer: Lokf. Nr. 347 John-
sen og Lokfrb. Nr. 380 Florent z. -

Til Annonceudvalg : Lokomotivførerne· Nr. 
251 Wendelbo og 352 V1gbolt samt Lokomotiv-

' fyrbød ... rne Nr. 255 Søndergaard og 383 Højer. 

PERSONALIA. 
1.-1. 06. 

F o r f r e m m e d e ere : 

! .. 

Lokfrb . . Nr. j95 C . .P. Christensen, Københ, G, 
til Lokomotivfører Nr. 138 i Københ. G. 

Baandværker Nr. 104 A. Hansen, Aarhus, til 
Lokomotivfyrbøder Nr. 295 i Københ. G. 

26.-12. 05. 
Lokomotivfører Nr. ll6 N. P. A. A. thor 

Straten, Viborg, afgaaet ved Døden. 

Medlemslisten. 
Frederikshavn Afdeling : Indmeldt fra 1. No-

vember 190/): Lokfyrb. C. C. Nielsen. 
Helsingør Afdeling : Indmeldt fra 1. Decbr. 

1905 : Lokfyrb. C. A. E. Bonnez. 
København G. Afdeling : Udmeldt : Lokf. 2io 

Emig. 

· Meddelelse til Åf delingerne; · 

Annoncer. 
Som det vil ses af Omslaget er der endnu 

god Plads paa 2den og 3d1e Side, hvorfor de 
respektive Annonceudvalg {specielt de køben-
havnske, der endnu ikke bar ladet høre fra 
sig,) bedes have deres Opmærksomhed hen vendt 
herpaa. lste og 4.de Side er, som det vil ses, 
besat, aog kan enkelte paa Bagsiden flyttes. 

Red. 

Cigaren "Funktionæren" kan faas i iule 
Statsfunktionær_ernes Brugsforeninger. 

Se Annoncen paa Forsiden. 

Udgaar' 2 Gange maanc<llig. Abonnementsprisen er 1 Kr. halvaarlig. Avortissementsprisou er paa Omslagets 
l ste Side 15 Ø. og paa Omslagets andre Sider 12 Ø. pr. mm. Plads i Spaltebredde b a I v a ar I i g. 

Spaltebredden er 68 mm. 
Samtlige paa Omslaget tegnede Annoncer N C staa.ende mindst 1/i Aar. . 

L Slutningen af Teksten optaged Annoncer til en Pris af 10 Øre pr. Petitlinie eller dens Plads, med. Fr.adrag 
af 20 pCt. for staaende Annoncer. 

1'elefon 123. Ekspedition : •Gjecldesborg« 2. S. mod J yUandsgade, Fredericia. Telefon -128. 

, Fredericia Dagblad•s Bogtrykkeri, Frederi ia. 
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