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Forhandlingsretten. 

S-aa lanigt tilbage som i Miaj 1910 fastsattes
der Re1g1ler flor For'h'andling m1eUem A:dmi
nistraHonerne og Organisationerne ved Ci
viletaterne. Denne Ret er i Henhold til 
Tjenestemandsloven · udvidet til at omfatte 
ogsaa andre Tjenestemandsorga.nisa.tioner, 
der henhører under andr1e Sfatsinstitutioner. 

I Kommissionsbetænk'ninigien Side 5 er: -op· 
taget de Lovparagrafer, sori1 omfaJter dette 
Spørigsmaal, og paa Side 205 er M1otiverin· 
,gen flor Forslaget optrykt. 

Denne M[otiveringi, som vi i øvrigt ikk·e 
her sk!al komme næ1·mere ind paa, er gian
sk!e udtøm'mende og fyldestgørende, og· del 
er let at se, at Repræsentanter for Perso
nalet h'ar haft en Haand med i Arbejdet. 

Der staar bl. .a., a;l O�1anisatione1�ne ikke· 
err veget t ilba:ge ror at tage deres Del af An
svaret for· eiJ.do,g ret upopulære Afgø;:r,elser_, 
naar :dlet er sket efter •en for1u<1igaaende lo:Y,._al 
Forhandling, og man næ,rer h�ller ikkle Tvivl 
om', at de samfundsm;:essige · Hensyn og/s'.aa: 
i Fremtiden vil blive iagttaget af de ansvar
lige Organisationer. 

Endvider1� staar der, at Piincippet i Reg;
lerne er det, at visse Siager oversendes Or-
1ganisati•onerne til Drøftels•e fra Sit%elsens 
Side, visse, andre overs,endes til Styrelsien 
af Or:ganisationerne, og om begge Arter aif 
S:ager gælder det, at der !{;an føJ,'es Forh'and
li� skriftlig eller m'undlig. 

I Forhandlinigsr,egle1"ll.e er det n,æil'm.iere 

udform:et, h'vilke Sa:ger der altid sklal for• 
hand1es qg forelægges Personalet inden de 
h!ei,om gældende Ordrer eller Bestemmelser 
udf1ormes. 

S1aaledes sk!ete det for et Par Aair siden, 
at en. 0:rdr-e ang. en Lønningsbesteim:melse.i 
blev tilbagekaldt, fordi Personalet aldeles 
ikk1e var hørt forinden dennes Udsendelse 
og fordi Pe,rs,onale,t følte sig daarlig beh'and• 
let gennem bemeldte Ordre. 

FiorhandliillS]sretten er et stort Gode for 
Personalet, men de er paa dien anden Side 
ogsaa til Gavn for de paagæMende �ty,relser, 
idet disse, naar de har sik!r,et si_g 011gainisaio" 
nernes M,edvirk,en forinden Ordrenes Udsen� 
delse, i saa høj Grad som det er ·mulig;t

1 

sikrer sig mod ansvarsløs Oppo[siti,on mod 
de udsendte Bestemmelser. 

Siden den nye Lønnin.gslov - traadte i 
Kraft, h'ar man i hvert Fald indenfol' S.tats
baner:ne haft travlt med at udsende midlei:r
tidt19e Ordrer og Bestemmelser, som gæM,er 
snart dette snart hin�, �gi i mange Tilfælde 
gælder ciet Bestemmelser .. so1;1 -ta�er Siigte 
paa det, man i Kommissionen kalder ;,An-
dre Ydelser". 

Dette Begreb rummer Udstationerings 
1
godtgøælse, Kcøre- og Natpcnge m. m'., og oo 
saaledes S:ager, der er af tet stor Vigtighed· 
ogsaa for del kørende Personale. - Imid· 
lertid skulde man mene, at der ikke kunde 
slaas ret meg:et i S:tyk1k,er v;ed at vente med, 
at udsende nye Regl,er for 'Bei,egningsmaaden 
af disse forskeUigartede Jde1lser, i nogle Til-
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f.æilde var det. nødvendigt at fastsætte Reg

. ler, f. Eks. f1or gansk1e eye Arter af Emolu
,. menter som Kørepenge, medens det ikke 

va:r paakrævet al udsende nye Bestemmelser 
om Beregningsmaaden for N atpenge, her 
kunde tu;dmærket de gamle Regler være ble,
vet staaende saa m�get mere som de: l}ye 
Bestemmelser er lovstridige. 

Paa samme Maade har man fastsat Be
stemmelser a:ng. Beregningen af Godtgørelse 
for UdstaUonertnig for forud planlagte Ture, 
som absolut ikke er i Personalets Favøt1". 
Q gjsaa i dette Tilfælde kunde man have 
ventet indtil de nye Bestem'melser, som skal 
fastsættes ved Forhandling1, var behandlede. 

Det er muligt, at man mener, at det va,r1m· 
nqget længe inden disse Bestem'mels,err, kom
mer frem', men i dette F;orhiold eir Organi
sationen helt fri for Sk;yld, det maa vætre 
Administrationerne, som har væ;t'et no,:get 
la�,gsomme i· Vendingen iiorinden Reglerne 
er bleven formede, og maask,e ogsaa Løn
ningsraadet har taget sig god Tld til Arbej
det. Imidlertid tror vi, at den sidstn�vnte 
Instans nar arbejdet sa,a hurtigt, som det 
h'ar været muligt, og det ha.r paa den anden 
Sjde 1uaaske ikke ·været gø,rligt for Admini
strationen _at gøre sig t:æ,rdig hurtigere end 
sklet. 'Hvomm alting er, der er mi gaa:et et 
halvt Aar siden Lønni11gsloven traadte i 
Kraft, og endelig foreligger der Bestemmelse[· 
til Udtalelse, qgi vi maa derefter haabe paa, 
at det 1gennem Organisationernes Mjedvfrken 
maa blive muligt at skibe Bestemmelser, som. 
er saa klare, a;l FortolkJJin:gen af disse kun 
kan ske paa en M,aade, nemlig den, dm·1 er til -
si,gtet, og ·at Personalet maa, blive - tilfreds , 
ved at arbejde under diss,e. 

'De endelige Bestemmelser ;vil saaledes 
komme til V el'den ved Organisationernes 
Hjælp, :ogJ dette er jo saaTe· naturligt, th'i v�d 
en Handel er der altid to Parter. 

Gansk:e anderledes har man baaret sig ad 
med de l:1orskellige' midlertidige "Bestemmeil
ser, enten det nu er· RundsknV:elser: e. lig1

n .. ,· 
her har man gennemført det keindte .• gamle 
System:· Vi' bes'bemmer'- hvoreifter alle V,e!d� 
kommende sig haver at reUe. - Det etr vi 
ikke helt s�kker paa passer mere, og vi me:� 
ner derfor; l;lt e.nt�n bu·rde man have ventet 

med de 'man1ge nye F:ortolkninger eller; ogsaa 
burde man have, spurgt Personalet gennem 
dets O1,ganisationer, hvis endelig det var 
nødvendigt at udsende nye midle1·tidige, Løn
ningsbestemmelser. 

Det er 'muHg;t man mener, naarf det gæMe1r 
en midlertidig] Ordning; behøv.es det ikke: at 
underordne si:gi Forhandlingsr�glernes Be-, 
stemmels�r, men er disse _ midlertidigie B1e1-
stemmelser af ,en saadan Karakter, at dm" 
intet forløbes ved at undlade Udsendelsen, 
bør man lade være med den Sila1g]s' Ting. 

Vi har en Gang faaet Forhandlingsreg
lerne, qg byder .disse Fordele saavel f'or 
Administrationen som · f:or Personalet, maa, 
vi kræ;ve dem respekteret og an vendt h'.vor 
det er paakrævet. 

'M,an har ved de siden Lønning1slqv,e111s 
Ikrafttræden udsendte Bestern1melser� som 
tager Sigte paa Fortolk!ninger af Lønnings
bestemmelserne, naaet at sk'ape en meg,e:t
stærk U l'O blandt Personaleit, som ikke er1 af 
det ,gode:, en Uro .• man meget I,et kunne have 

• und_gaaet, saafremt man havde vist Perso
nalet det Hensyn, at afvente Udtormningen ·
af ;de derhenhørende nye HegJej•, som Per
sonalet me� Læ,rngsel og Taalmodighed har
ventet paa - en Taalmodigib,ed, Administra,
tiot1:en. o.gsaa burde have været i B�sidde[se,
af, saa fneget mere som det havde - kostet
mindre Arbejde og] sk'aibl meire Tilfredshed.

Vi vil haabe, at man forskaanes for flere
Eksperimenter med Personalets Ernolumen-·
ter, men at man nu søger at reUe de Fejl,
der er begaaet og der•erfter v1enter; .til Løn
ningsbestemmelserne er færdigjbeha.n�l,et.

T ørveforsyningen: 

Ved at læse 9m Mang�erne i Tysklands 
Kulforsynirng i Bladet Nr. 6, kom jeg til at 
tænke paa vor Tørveforsyning her i Jylland, 
og] er der store Mangl�r i Kulforsyningen 
i Tyskland er d 1er sikkert endnu størr,e M1alllg1-
ler ved Tørveforsyninigen til D. S1. B. 

Der er leveret mange Vog:nladninger "Tø,rv" 
til Maskinafdeling:en, som aldeles ikke egnede 
sig ti! Lokomotivbræ1ndsel, i det hele taget 
var ubrugelige som' Br:�ndseL Det har for
und.riet det Personale meget, som' har med 

, Tørvdyringen at gøre, at der bliver kløbt 
saadant Brændsel, men endnu mere,. at det 

.. 
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blive:r modtaiget. Der e,r store løse Tø,rv, der 
, aldeles in,g�n Gavn gør i ,et Lokomotivfyr 
,under Kørselen, selv om de var .godt gennem
lørre, men i mang;tioldig,e 'Tilfælde har d:e 
været saa vaaide, at man skulde tro de lig:e 
fra Tørvegravene vnr læsset op paa Vognene. 
At saadanne Tørv er dyr,e at k'øbe efter 
V�gt er jo indlysende, og at Kulforbruget i • 
Forbindelse med den Sla:gs Tørv stiger, er
li:gie saa klart . 

· · 

Andre Sorter Tørv ,er me,get lette, uden· 
synderlig Varmeevne og som ryger lige ud 
gennem Skorstenen, maa v,el ogsaa henreg
nes. til dyrt Brændsel. Regner man endvi
dere med den forø1gede Arbejdskraft, der er 
nødvendi,g ved Tørvenes Af'- og Paalæ:sning, 
- i K ulgaarde, hvor man tidligere kunde
nøjes med en lVfand, skal der af den Aarsagi
være to, foruden den Mængde Tons Sand
og Jord, der vel betales som Tørv og findes
blandt disse, ogi som kun er til Skade under
Kørsel�n Og\ kun medfører forøget Arbejde
� ,Kulgaardene, ved Transporten og P'aa Lo
kiomoti v,et.

Regner man alt dette med, bliver Tørvene 
vistnok dyrt Br;::endseL 

Mien ,alf Hensyn til den manglende Kultil
førsel QgJ Priserne paa Kul skal vi vel have 
Tø1rv igen at plages med, naar det atter er 

' m'uligt' at faa nogle; men for at Plagen kan 
blive saa lille som muhg og �or at D. Si. B.s 
Underskud ikke skal blive stø,rre end nød
v,endig, saa lad os som den store Forbruger 
faa de bedste og\ ikke som hidtil de daar
liigste. Lad os faa ordentlig Kontrol med 
'Tørvene, saa det ikk1e );}liver muligt for Le
v,erandørerne at s·ende S,arud eller Tørvedynd. 

Kunde vi faa giode Tørv, og  de k:un blev 
br�gt til Opfyring og Reservefyr, tror jeg, 
at Tørvefyrin:gen vilde give gode Resultater, . 

. �81 LokomotivpersolUalet kunde saa komme 
til at t�ække Vejret uden at faa, Lungerne 

, fy,dt med Tørvestøv. 
Itla:g ov,er de daarlige Tø,rv, vil m'aaske 

æir,ede · :M'iedansatte si:ge, men det har været 
gjort flere Gange; og S:v:aret har lyjdt: ,,De
sk:a l have Tørvene!" 

Man har fior:øvrigt det Indtryk' for Tiden, 
at det hele bliv,er diri:gieret pr. Kontor, der 
er ikke mere det Tilsyn som tidligere med 
Br,æindsel ,o.g Maskiner og Remiser er snav
sede og uordentlige i allerhøjeste Grad. 

X 

Støt vor Organisation � Ofd og Gernnig. 

�-�c::.c>=<:>C>C>C::::,,C:,C:,.C><O<;:>C,C>C> 

Ernolumenterne. 

Atter en Bestemmelse, der forringer Ernolu
men ternes Værdi. O.enne Yhing høres jævnlig 
i disse Dage - o:g med Re te. Aldrig, saa 
snart har man .faaet lidt Ro i Sindet, før
end der fra Administrationens Side skabes 
Uro i,gen, ved · Fbrtolkninge:r af Lovene/ i Per-, 
sonalets Disfavør. Er det da saa underli.gt, 
at d en Ro man har sporet blandt Personalet 
svækk,es'. I Lov,en for Tjenestemænd· § 1296, 
2. Stk., staar:

"N at;pengenes Størrels•e bestemmes· paa
Finansloven. D,e nærmere Regler f'Or, -Be
regningen fasts,æ:ttes af vedkommende M�ni
ster." 

Denne Paragraf fylder ikke meget; men 
den Ret, Administrationen h'ar igennem sam
me, har Personal1et anm,ede faaet en , lille 
Forsm1ag paa. 

Nu ,er Nattimer, som falder uride11 Begriebet 
beordret Rejse som Passager, inddr:a,get, uan
set under hvilk:e Omstændlgheder det er. 
End videre inddrages N attimebetaling, hvor 
Personal,et ikke, har egentlig Telefonvagt. 
Der. si,ges ikke herunder, at saa: maa det re
serv,ehavende P,ersonale ikke vækkes, for al 
tage ever1tueUe Dispositioner; dette skier som 
bekendt ret ofte, o gi for diss,e F'otstyrrelse:r 
y;des der intet. 

Naar Loklomotivpersonalet her i Nybol','si 
har N atrese,rv,e, som falder mellem 6 Em. 
o� 6 Fm., ydes der Nattimepeng,e m' Lok
føæren f:or TeLefonva,gt, men intet til Lok
fyrb. 0der ,er ingen Senge). Lokfrlb .. h'ar i dette 
Tidsrum 3 Reservemaskiner at opsn10ire, og 
Opsmøringen falder KL 6 - Em., 1 Fm. og- 5' 
F1m. Lokfrb. skal væ,re beb,'jælpelig1 med ,::il 
forbinde Rørledningen fra V armehanen til 
Tendervand:et paa de Lokomotiv;er,. der skal 
udvaskes. Udvaskernes Antal varie1:er, men 
en fast Udvasker-'M,askine er der hver Nat, 
ogi Arbejdet paa denne falder ved 3-,Tiden. 

Som man ser, jævnli,g Afbrydelser hele 
Natten - ton ikke at taletorn, naar Telefonen 
ringer, d�t vedkiommer ikke Lokfrb., han, har 
ikke Telefonvagt, han kan lukk� sine Øren 
til,, - æor heH�i� iklre a,� tale om', hvor mange 
Gange Lokifrb .. m1aa r,ende med OrdTlen, . der 
sk,al kaldes pa.ai den qg den" for al fremiørte 

'I 
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et tillyst S�rtog, e11e;r sørge for ewmtueLt 
rekkrireret Olje fra Strib. 

Det mieninsløse i, ;at Personalet sk1al .be
skæres for N attirnier for ovenomtalte Tje
neste, vil enhver 'rnied sund Sans kunne indse. 
Nogle af vore overordnede dtjg . undtagne. 

N attimepen!gene sk'ulde i Grunde.ri ydes 
for alle N attimer Cuanset Tjenestens Art), 
der tilbringes, i de rø[g:hefængt,e Hull_er paa 
Strib, der. sk'al kaldes Værelser. fa, m:an h'el
dijgl _:_ ,ener uheld�g, hvad man nu vil kalde 
det -, at falde i Søvn i et af' disse Huller, 
er m!an :glansk!e sikker paa: at vaalgne mied et
tungt Hoved af den daarlijge L'uft. 

fa, lad os faa N atpenge for alle' de Nat
tim:er m1an o pholder stgl i omtalte "Væirelset1':� 
saa vil det sikker ikke vare længe,. fm· der, 
sk!er en Forandring lil det bedre for Væirel
sernes V,edkiommende, for saa skal m:an vel 
nok! til al s,pare. 

.Sk!al der sk'abes Ro, bør Administrationen 
larde Væ're med at besk:ære de! en Gan:gl k'napt
tilm:arute N attimer for hvilk!e der _ydeSI 'Godt- · 
�ørelse, for der er absolut intet at besk�e. 

E n  Int e r e s s e r e t. 
:-

10 Bud for Diskussions
deltagere. 

Det vilde v�re ønskelig;t, om' alle For
eningstaler'{\ ogsaa inden�or v<)re Rælktker 
ved de nu forestaaende Generalfo'rsa,mlin:ger 
og! DelegeJ-etmøldet, vilde ofre disse Regler 
en nøj,ere Eftertanke. Vore Fbrt>nin:glsmlødelfl 
vilde ikk!e tabe derv:ed. 

1. 

2. 

:. I
• I

3. 

T a l kJ tr n, n a a r d u v i r k' e l i g; h' a r 
n o �e t a t  s i g ,e o m d e n f o r e l  i g-.
1gie n d ,e s,a,g, naar du er kiar over, 
h'v:a1d Sagen dr,ejer sig {)m· og hv,orledes 
du ønsk:er den ordnet. Taler du uden 
at v,ære klar over disse Punkter, saa 
bl.æmerer du dig; selv o,g trætter Fon
samlingen. Kun den, der har noget 
·at sige, er forpligtiget til at tale.

V ær s'iai�l i g. Hør opllliærksom efter 
Indlederen og udtal dig om< det, h:an 

, h;ar :anført. Ved usa.g]lig Tale og Slnak' 
om Bitilljg1 trækkes Forhli!ndlingerne i 
La�liaig · og det endeilige Resiultat -
·svækkes eller tilintetgløres.

T:a:� b,esit,em:te Piun k:ter, ud af 

d e t  i n d l e d ein d e  Fo r e d r a g  o g
u d t a l d i1g1 d,e r o m. Vogt dig vel
for at �omme ind paa at tale om hele
S•agen i al Almindelighed. Om de en
kelte Punkter kan der si1ges nog,etl nyt, 
men om det hele klan der kun s 1 u d,
r e s. 

4. G ,e n ta gl i n t e t, d e r  a l l e r,e d e  e n
G a n.fl! ,e r  u d  t a 1 t. Dersom du staar
opfø:rl paa Talerlisten og din For
gænger taget Stoffet fra dig ved netop
at udtale det, du h'avde tænk,t at si.�,
s a a  bør d u  h:a v eM!od t ila t f'r a
t'a l d ,e O rdet. Dette er ikkie ned
værdigende, tværtimod vinderr man
derved i enhver t:æinfoende Forsa,m'-ø
lin,gsdeltagers Øjne.

5. V .æ r  k'o r t f  a t  t e  t. Lav in�en lang,e 
Indledninger, m!en gaa · direkte løs paa
S,agien. . En præcis P:rem:sæ'ttelse af
det, man ønsk:er at sige, giVler Talen
et vist k!rydr,et Tilsnit. Rat dig1 altid
saa kiart som mulig;t, selv om! der til
deles idi,g en 1.ængere Tid at tal•e: i.

·6. A n v e nd ikk,e C i t :a t e r. Ved at
fremføre personlige Iagttagelser og, Er� 
f!arilljg]er hjælper_ du �angt mere til 
Klarlæ:ggelse af den f1or,eliggende Sag, 
end dersom' d'u betjener di:g af L'.æ�e
fru;g;ter eller Citater fi�a Blade og Bø
ger •eller af Udtalelser fra and:rie Ta
ler-e. 

7. T a:l i k: k e  i Je,g-F or·m. Mian kan
m�get godt fr,ems.ætte sine personlige
Erfaring;er uden at h1eJfalde til det
ubehagelig,e: ,,Je g er saaledes" .. ,,Je g
h'.ar set eller oplevet dette". ,,J eg
h'ar 1gljort dette eller hint" osv. T a-
1,e re, d e r r e .g e l  m·æ s s i g  b e'n y,t
t e r  d e n n e Form , r i  s' i k' ,e r e r  l et
ilck'e a t  b l i v e  t ag e t  h e l t  a.l vgr�
l i  gi.

8. V æ, r i kl k e u d  f' o r ,cl r. e n d e. Mian har
ikke tildelt di,g Ordet, ·�or at du kan
faa Lejli:ghed til at udgyde din Vrede
over en tilstedeværende e:Uer fi•av'æ
rende Person eller et P,arti. Din Tale
maa underordne si:g Forsaml'ingens
højere Fiorm:aal. Hvor .ofte har en
enkelt ubehersket Talet ikke væ;ret
A:arsa:gi til 'Sk:a:ndalescener og: Oprløs
nin;gi af 'M1øder.

9. _D e t  e r  n u  m i n  u f r a v i�eli g e
Me n i nlgl" eller "S a a l e d e s  meiner
j e 1g, ,a t  d e t  b ø r  ordnes'' og lig
nen'de Silutbemærknilljgjer er højst
overf;lø!dige 'llalem'aa:d�r

1 
so m: ma;nge
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O.ebattør,er anvender i sej,g Udstræk1-
nin:g:. Bort med dette! ·Den, der TuJrn
har mere at sige og ikk:e: kan finde en
virkni�gsfuld Slutsætning, maa h'ellere
uden videre h'.olde op.

10. T ,a l  i k k e  f o r  m,e g e t. M:ange De
battører mener, at de a:bsolut maar ud-,
tale si!gj i enhver F:Ors,amling og om
ethvert Spør;gsmaal. Disse op,naar
som R�el, a,l Forsamling�n ser med
Uvilje paa, at de taige1r Ordet, og de
udsætter si,gJ for Bemærkninger som:
Ja naturH01vis, han maa have sit Be" ' • ,i:, 

· lt" syv med, ellers var det jo rent ga .
Selv uctmærkede Udtalelser taber let
derved hele Værdien. Man har til
Tider, baade i egien og andres Inter
esse, Pligrt til at tie.

N·ogle Betragtninger vedrø
rende Eftersyn af Lokomotivet. 

Af B. Suaning. 
(Forts.) 

Grænsen mellem tredje og fjerde Gruppe 
er· dog flydende; idet Fe,jl ved en Del af de 
til sidstn�vnte Gruppe henhørende Orga
ner . undertiden k'an forværres under den 
vide1·e Kørsel �gj endog i uh'eldige TilfæJde 
kan gøre Maskinen utjenstdygtig. S1aaledes 
kan f. E'k's. to daarli;g;t virkende Injektorer. 
meget vel foryandle sig tH to ikke virkende 
Injektorer, som gør en iøvrigt _brugbar Ma
skine til Invalid, ligesom f. Eks. en Ut�thed 
i Kraftdtamprøret til Rinigblæ,seren k'an væ,re 
sa,a k'raftigi, at Vakuumet i Rø:gk'.a:mmeret 
ødel�gges, :Qg Maskinens Dia:m·psp,�ndin;g ikke 
kan opretholdes. 

" I det føl'gende skal de vigtigste Enkelt
heder af L:ok:omiotivet behandles hver for 
sig:, idet der ,gøres et �orsøg('paa 'dels at fast
slaa, hivilke Fejl ogJ Mangler der fortrinsvis 
kan ventes at ville opstaa- ved den pa:a:gæl
dende Enk:elthed, diels a,t skitsere" hvorl,erles 
Efters_ynet af· denne }{'an foretages. 

Hij Ul r i  ntgien:e. 
Eftersynet af L�kbmiotivets Hjulringe h1ar

til Fonn:�al, dels at efterspore m'ulige Rev
ner, dels at op'da'ge begyndende L'øsh:ejd. 

Medens Revner kan opstaa af forske�igie 
Aarsager saavel i gansk1e nye o,g sv��eHjul
ringe

l 
.. som i gamle og Jyndslidt�, ,:vil L'ø,s-

ned -iueget sjældent optræde ved svære Hjul
ringe, naar disse i Værkstedet er anbragt 
med f.ornøden Omh'u, og] medens Revner k'an 
opstaa r,et pludseligt under Kø,rselen som 
Følge af ydre Paavirkning af en ener anden 
Art. !>Om man ikke kan sikre sig imod, vil 
L'øshed af en Hjulring i saa godt s-orn alle · 
Tilfælde freinkJomn1e lidt ef'te,r lidt;,· saaledes 
at man i Tide k'an tage sine Forholdsregler. 

Hjuhingen anbringes ·_paa Hjulet ved 
Kr,ympningi og k�mmer derved til at udø,ve 
et meget betydeligt Pres m'od Hjulfælgens 
Omkreds, og det er da Hensigten, at dette 
Pr,es skal udgøre den egentlige Forbindelse 
mellem Hjulringen · �g Hjulet, medens de 
yderligere SLiklringsmidle�, Bolte eller Spræng
ring, ktm anbring,es som en Sfags R_ese:rv,e
befæstelse, der dels saa vidt muligt s;k'al 
holde_ sammen paa Stykkerne; hvis Hjulrin
gen sprænges, dels sk'al hip.dre ·en løs Hjul-
1ing i at glide af Hjulet. 

Under Kørselen vil Trykket mellem Hjul 
og Skinne udø,ve en Paavirkning paa Hjul
ringen, som nærmest k'an �idestilles med en 
Valsning, medens Slagene fra Skinnestødene 
som tidligere omtalt vil virk1e som en Række 
Hammerslag, og begge disse Paavirk:ninger 
vil p\ser for sig medfore,1 at Materialet i 
Hjulring;ens Overflade str�kkes. 

Saa længe Hjulringen er ny og sv:ær, vil 
den nævnte Beat-bejdning af Materalet ikke 
være farlig, mien naar Ringen efterhaanden 
er drejet saa ·meit ned, at Paavirkningen 
kan trænge igennem h'ele Tyk:lrelsen af H'jul
ringen, vil den 1idt efter lidt _blive udvi'det, 
h'v:orved dens Pr,es mod Fælgen bliver _min
dr,e. Naaf' Presset paa denne Maa:de er sun
ket til et vist Punkt, højere e1ler laVier,e efter 
de særUge Omstændigheder, vil Hjulringen 
vis,e 'De�n paa L'øsh'ed. 

MuHgh:eden for, at en Hjulring løsner sig, 
vok1ser altsaa, efterhaanden som Ringen sli
des, o.g naar Tyk!klelsen kommer ned ,J>aa 
ca. 40 mm: eller derunicte�, vil deir væ;re sær-

. li,s Anl,ertlning til at ,y�re p:aa Post. 
Løse H:julrin;ge bliver �ndertiden fastlagt 

i V��k'stedet ved "Oppakning�•, naar de 
endnu k1an �dr:ejes uden at naa: ned til den
fasts,atte Mini�umsty,kk:else. D.ett:e sker ved

l 
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al Hjulringen aftages og p,aany fastkrym,pes 
paa Hjulet, efter at der paa Omk'r,edsen af 
dette er anbragit Pladestykk'er af passende 
Tykkelse. Undertiden indskræinker man 
sig til a- t o,pvarme Hjulringen o_g indskyde 
Pladestykker mellem denne �g Hjulet) saa
ledes at Ringe� ved den paafølgende Afkø
ling p1<esser · sig fast paa den ved Oppak
ningen kunstigt forstønede Hjulfælg. Det 
bør her bem'ærk'es; at saafremt en Hjufringi 
revner helt igennem paa tv:ærs, vil den ved 
Krympningen fremkaldte Spænding i Rin
gen og derm1ed Presset rnod Hjulfælg1en ud-,
løses, saaledes at Ringen i sanime 'e.ieblik 
er løs, og en saadan Hjulring ken selvføl
gelig ikke fastlæg:ges ved Oppakning. 

Re,vner i Hjulringene opstaar i Reglen som 
Tværrevner.,_ tværs paa 'Hjulets Plan, men 
kan ogsaa undertiden være Lænederevner,, 
sqm strækker sig1 .paa langs ad Løbefladen. 
Saadanne Læng1derevner, som· ikke benø,ver 
at paavirke Hjulring,ens. Klang, og som i Al
mindelig1hed er mindre farlige encl Tværr1ev
nerne, vil i Reglen hurtigt opdages, ved at 
Løbefladen plattes ud og breder sig paa 
tværs af Hjulet paa det Sted, hvor Revnen 
findes. 

Efte1:synet udføres i Reglen ved, at Klan
gen af Hjulringen prøves med Hammeren. 

-En skarp og1 ren Klang, saavel som' en
-udpræget sk'rattcnde eUer uren Klang giver
i Reglen ingen Anledning til Tvivl, idet man
i al Almindelig:h.ed kan v·ære sikker paa, at
Hjuhingen i første Tilfælde er fast og ren,
i sidste Tilfælde enten løs eller revnet.

En dump ,eller dø�, Klang behø,ver derimod
ikke �t hidrør-e fra, at Hjulrin,gen er løs,
idet en .vraktisk' talt fast Hjulrin,g _under
visse Fiorhold mcg·et vel kan have en mis
tænk,elig Klang. Dette lrn.n da utvivlsom.t i
mange Tilfælde hidrøre fra Særegenheder
ved Materialet i Ringen, ligesom det ogsaa
kan skyldes, at Ringen er ,pakke� paa Hjulet,
men dette sidste vil do

:..
� ing-enlunde altid

have en saadan Virkning. Tværtimod vil
man ikke sjældent kunne træffe pakkede
Hfulrin,g,e, s�m netop har en ganske ,lll)aa
klagelig Klang.

Tøvrigt vil Klangen ved Lokomotivernes 
. .  

,,.. . 

Driv- og Kobberhjul altid yære noget mere 
død, naar Hammerslaget føres mpd Hjulrin
g.en ud for Kontravægten1 end paar Prø,ven 
for-etages· paa den øvrige Del af Omkredsen, 
og da Kontravægten paa Godstogsmaskinerne 
o,g paa Rangermaskinerne er temmelig la.ruge 
i, Forhold til Omkredsen af de ret lave Hjul,
vil Klangen af Hjulringene paa disse Typer 
i Reglen v:ære nog,et mere død end paa Per
sontogsmtaski nerne. 

Slaget bør rettes mod Hjulringen. saa hitit 
oppe nvod dennes øversbe Punkt, som For
hold�ne tillader det; thi da Lokomioti vets 
V�gl trykker Hjulringen fast 1nellem Fæl
gen og Skinnen, vil .en ev,entuel Løshied v'is,e 
si,g mest udpræget fo�oven, og et Sila-g mod 
Hjulringen tæt ved dennes Herøringspunkt 
med Skinnen vil derfor k'unne give et for 
gunstigt Indtryk af H,julringens virkeli!ge Til
stand. Endelig bø,r man altid, forinden Prø
v,en foretages, have løsnet Brem�en for i saa 
stort Omfa11g1 som muligt at fjerne enh'ver 
foemmed Paavirlrning,, som kan faa Indf'I_y
delse pa:i Hjullingens eventi1eUe Svingnin
ger i Forhol,d til H!julet. 

Ganske vist kan man, naar Maskinen( staar 
paa Hjul, ikk,e fjerne Trykket mellem Skin
nen 10.g1 Hjulet under Prøven, men, h'vis Brem
sen tillige er antntkket1 saaledes at Hiulrin
gen trykkes mod 'Fælgen i to forsk.ellige 
Retninger, ,�il den Læ1n_gde af Ringen, som 
i Tilfælde af Lø_sl�ed kan svinge f1it, i hvert 
Fald blive betydelig� forkortet. 

S,elv nraar alle disse Forhold tages i Agt, 
vil det undertiden, navnlig naar det dreje):, 
·sig 01n en begyndende Løshed, være van
skeligt for Folk, der ikke er, specielt opøvede
h:eri, at afglive et fuldt og paalideligt Sk'ø,n
over e n  Hjulrings Tilstand paa Grundlag af
Hammerslagets Klang.

I Tvivlstilfælde foretrækker mari;ge en sær
lig Prøve, som udfør•es ved, at man anb1in-.
ger en F'inger langs Fugen mellem Hjulrin
gen og Fælgen, saaledes at man berø•r,er be!g
ge disse, medens man samtidig slaar me'Cl
Hammeren mod Hjulringens Løbeflade elle1·
Sjdeflade udfor det Sted, _hvor Fin�ren er_
anbr�agt. Selv en ringe Løs'h'ed vil da med
nogen Øvelse 'kunne fø1es ved, at Hjulringen
dirrer mm·e · ener mindre svagt i Forhold til

,,,, 

.. 
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Fælgen; m:en Prøven bør foretages paa for
skellige Steder af Omkredsen, da Løsheden 
kan fr,emtræd:e nrnre udpræget det ene Sted 
end det andet. (Fortsættes.) 

.Hvad er Kedel-Isolering, 
og -hvad Nytte gør den? 

Fra Engelsk vod Otto Bendixen. 

Ehhv-er indenfor Lokomotivernes Virke
felt kender Betydnin1§en af Isoleringen som 
omgiver Kedlen, men meget faa har set den 
i moderne Form eller ved, h vol"a1 cl)en �· 
sammensat. Vi forudsætte,r, vi g,ør et Kig 
undm· den ydre Pladebeklædni1�g1 og ui;idetr
sø.ger, livad denne Isolering er lavet af, og 
h'vad Nytte den gør. 

Lokomotivets Arbejdsvilkaar er st.r1enge. 
Selv i det, varmeste Viejr har den ved:Ya
rende Luftstrøm Tilbøjelighed til hurtigt at 
afkøle Kedlens ydr•e Flade. I Vintertidens 
Snestorm ,ogi Frostvejr behøves den mest ef
fektive Fyringi for at vedligeholde Behold
ningen af Damp mod Spildet at' V arme. 

M1an:ge Materialer er bleven poc·øvedc i den 
Hensigt at isolere .. I d,e første Tider var Iso
lel'ingen af Træ. Senere blev forskellige For
mer af Gips, Haarfilt og andre Ikkeledere 
forsøgte; ·men med den bestandige Stigning 
af Trykket ogi Lokomotivernes Sltørrelse viste 
delte si� til sidst at være! virk1ningsløst. M;m
ge modefne amerikanske Lokom'otiver er iso(
lerede med V ari:ne-]soleiingsmateria.let k,endt 
i Handelen som "85 pCt. - Miaginesia.". Det 
er sam·mensat, s•om Navnet antyder, a.f 85 
pCt. Magnesia kulsurt Salt med 15 pCt. . 
trævlet Mate,riale, hovedsagelig Asbest, der· 
tj,ener som et Bindemiddel paa samme M1a.acle 
som Haar i Gips gør deL D'en .,,85 pCt. Miag
nesi a" er anbragt paa Kedlens Overflade i 
Form af et dobbelt Lag ,af Blokke eller Tav
ler i Almindebgihed 6 '.Dommer lang:e og 36 
Tommer brede. Det andet Lag er lagt saa
ledes, a:t dets Sammenføjninger ikke falder 
sammen med det t'ørst,es, og M:enemrumme
ne fyldes med et fmmbart Bindemidq.eM sam
mensat af det samme Miateriale. Det hele 
bliv,er holdt sikkert _paa Plads a.f en svæir 
J erntraa:d. Den samlede Tykkelse af det 
dobbelte La.gi er ca. 1'.Ni Tomme. Over det 

hele kommer d en ydre Je1rnpladebeklædning? 
der synes som den solide Kedel men er i , 

. 

Virkeligheden ikke stort andet end, hvad Ind
pakningspapirel er for den Pakke det dæk
ker. 

Hvad er den væs-entli:gste Bestanddel at 
deni1e og andre pass,ende Beklæ,clninger, som 
gør dem til fuldt brug,b�e V armeisolatorer 
flor Lo�omptiv-'P:o�·maal? Svar,et er: ...,død 
Luft''. Luft i hurtigi Bevægelse at1cø,ler hur
tigt en opvarmel Genstand. Endog et Barn 
vil bl�se paa sin ,varme M1ad for at afkøle 
den. S.aalecles kommer vi i Berøring med 
den - naturhistoriske Grundsætning om Var
me_overføringi, som 'tillige med Udstraaling 
og Ledning 'er de tre store Kilder til Var
m,etab. 

lVLen nøjagtigt modsatte Forhold k,mnmer 
altsaa til Anv-endelse her. ,,Død" eller stille-

- staaende Luft er en mægtig Forsink,er eller
Ikkeleder. Derfor jo mere "død Luft" et
Stof indehoMer desto daarligiere· V anneleder
er det. M:ieta.l eller Sten er h'.omogene eller
ensartede og tæt sanunensatte, og er saa.le
des gode Ledere. Mursten og Tr� er meget
porøse og gør t il en vis Grad Modstand mod
Genneni.gangen af Varme. Uld og Fj,er hol-

, der Dyr og 'Fugles Legemer varme si!llpelt
lJ•en formedelst det store Beløb af død Luft
indesluttet i dem. D-e er blandt de bedste
IkkeJ�dere, men kan selvfølgelig ikk•e anv1eJ.1-
des i ·Stedet for K•edelbeklædnin,gi under
moderne strenge Vilkaår med d.eres høj,el Tryk
og Temperatur. Hvis der voks,ede Fj•e!I' elle,r
Ha.ar paa Lokomotivet, vilde di,sse utvivlsomt
danne en ideel Isolering; men der er en stor
Forskel mellem den l,evencl.e Bestanddel, som
vokser paa et Dyr, o,gi Anv,endelsen af et
dødt M1ateriale, til en Metalov,ert'laide.

Held�gvis har vi i godt Isoleringsmateriale
ikke alene Modstandsevne mod h'øje Tem
peratureJ·, men ogsaa det sto:æ Antal af me
get smaa Dele af død Luft Jndesluttet i de
mik'r<)skopiske, krystallinske Celler i selve
Substansen,, og denne viser ingen Til;bøje
ligihed til ;:tt opløses eller forvitres under de
bestandige Rystelser

2 
som ,et hurtigt kørende

Lokomotiv er underkastet. Den øjensynlige
Lethed i Væ,gten af en Blok -eller Tavle af
M,a:gnesiaisolering er foraa,rsaget ved det

• 

• 
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enorme Kvantum af død Luft, somi det inde-
holder. S;aa smaa, er L'uftcelle:rne imidlertid, 
at et M:ikroskop er nødvendigt for at opdage 
dem'. Det er Hemmeligheden ved den store 
Varmemodstandsevne af :gtod Kedelbeklæ.d-
ning. Miedens større .Vuftceller vilde tillade 
en vis Grad af Cirkt1lation og følgelig Ta:b 
af Varme, indes tæng~r Magnesiaens fincellede 
Struktur fuldk1omment de · sm:aa Luftdele, 
saa de ikke -kan skiUe sigt med deres Varme 
til hverandre eller til den yd1,e kolderte Luft. 

Denne kortfattede Omtale af J.,okomotiv-
k,edel-lsoleri~gt er oprindelig tilsigtet tle 
M1æ.nd, som arbejder med og færdes mellem 
forsk!elli1gte Tilbehør til Lok:Omotiver, o(g i 
Virkeligheden har at gø:r•e hver af dem "r:ejse-
fæ,rdi1ge,''. En Kedel m:ed p.'øjt Damptryk! kræ-
ver ~t tykker•e Lag af Isolering end de.n. 
som' h'ar et lavere Tryk'. Bni;gierne af Iso-
leringen er de bedste Hjemleirle fo:r, h'vor 
meget 10g h'vilk•en Størrelse der sk'at be~y,ttes, 
men Teorien af· Bn1gbarheden af en lndr:et-
ninlg og h'vilken Fordel den er , skal væa'e 
tilgæ;ng,elig for alle Grader af Tj enesten,; fordi 
Oplysnin;gen af en Arbejder om: ,,h\norledes 
virker det" er et '.diiiekte Aktivum for S1æl-
1geren af en · Artikel, saavel som for Je:rn-
banen, som besk:æftiger h'am. 

>Der er m 'ange Tilfælde som Eksempler 
paa, at denn.e Rorm af Isolering h'ar væir1et 
·anvendt ved en n..Y1 Dampinstalla;tion og; er 
forbleven i stadig Tjeneste indtil Rør og Ked-
ler var udslidte og k;assable -maask:e 25 Aar 
,senere . . N aar Isoleringerne var fjern,ede, blev 
de imidlertid fundet i fuldkbmmen Tilstand 
q ~ anvendt igen ved det i;iy,e Anlæg. 

Miaaske Læ.seren af disse Lin}er aldrig vil 
blive k'a\det til at bestemme en Bekl,~dning 
eller V arm.eisoLering: for no_g:en som· helst 
Hens~gt. Selv om h'.an ikk'e skulde, vil det 
ik!k!e v1æ;re h'a'nt til nog!en Slk'ade at vide, hvor-
for,- den behø!ves, og nebop hvad Nytte 'den 
gør. Netop dette ,er oft.e tabt af' _Sly,ne eller 
bena;ndlet som en S.ag af liden Bety1dning, 
men i Betra:g;tnihg af de h:urtigt · stigende 
Priser paa Kul qg\ deres sandsynli~ise Kn,ap,-, 
h!ed for m:a.nge . kiommende Aar, er, det en 
S1ag1, som fortjene~, ,Qg som sandsy,nligvis vil 
erhlolde, lanigl: større Opm,æ:rk1somhed i F1rtem:-
tiden, D~t som ~ennem offientl~g Om:t.ale er · 

kendt som tly:gt:igt behandlet og med en til-
egnet Værdi er af stor Betydning. 

D:en jæ.vne, Forklaring af et klarli,gt fast-
slaaet _Forhold . indeholder i vore arbejds-
travle Dage altid en ny,ttig Egenskab, som 
Folk ser efter og gør sig For:ventning, orri. 
· :•~'+,,.~~~w~~ f ~ll~ li~l1 Il illfiiiil o~=~=ooocoooo-===9==-=o== 

25 Aars .Jubilæum. 
Følgende Lokomotivførere .fejrer den I. April 25 Aars Ju-

bilæum som Lokomotivmænd: 
Axel Andersen, Aarhus H : blev ansat i Struer og var bl. a . . 

i København e:n Tid. Forfremmedes 1. April 1905 til Fører med 
St. i Aarhus. Jubilaren har haft Station j Aarhus i mange 
Aar, og har altid været en god Organiaationsmand, en ge-
mytlig og god Kammerat, af dem som har mange Venne_r og 
ingen Fjender og vil sikkert modtage mange velmente Lyk· 
ønskninger. 

C. A. Knoll, Aarhus H. blev ansat i Struer og· kom ved 
sin F ~rfremmelse til Aarhus. 'Jubilaren, der ogsaa har været 
i Esbjerg og Val)ldrup, er en stille og pligtopfyldende Loko-
motivmand, en · Pryd for sin Stand, en god Kammerat og 
støt Medlem af sin Organisation, der paa Jubilæumsdagen 
v.il erfare, at han og~aa er skattet af sine Kolleger. 

J. M . Nissen, Aarhus H. blev ansat i København, • blev 
ogsaa Fører den 1. April 1905. Jubilaren har været ansat i 
Struer og Fredericia, længst i Fredericia, kom efter Ansøg-
nil!g til Aarhus, hvor Jubilaren i den forholdsvis korte Tid, 
har forstaaet at vinde sine Kollegers Venskab og Agtelse, 
hvilket han nok vil erfare paa Jubilæumsdagen. 

A. F. C. Marx, Aarhus H. ansattes i Skanderborg, var 
en Tid lang i Esbjerg, blev Fører 1. Februar 1905 med St. 
i Struer, hvorfra han i 1907 kom til Aiirhus. Jubilaren der 
er en stille · og bramfri Mand, er agtet og afholdt blandt sine 
Kolleger, kendt for sit lune Humør og et godt Medlem af 
sin Organisation. 

L. K. Larsen Fredericia • ansattes· i Struer og kom den i. 
April 1899 til Fredericia hvor han siden har været. 

T. M . Blond, F r_edericia, ansattes i Glyngøre og kom ·efter 
.Ansøgning til Fredericia, kom til Struer som Fører 1. April 
1905, kom tilbage til Fredericia efter I Aars Forløb, hvor 
han siden har været. 

Om begge Jµbil~rer gælder det, at de er agtede og af-
holdte af Kammerater og Medansatte. Indenfor Afdelingen 
har de begge beklædt forskellige Tillidshverv og er begge 
interesserede Foreningsmænd. 

J. S. [emen, Aalborg, der i en Aarrække har været sta• 
tioneret i Aalborg, er en dygtig . og pligto.plyldende Lokomo• 
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tivfører. Jubilaren er en brav og god Kammerat, der gennem 
Aarene har vundet sine Kollegers Agtelse. 

/. K. Hansen, Aalborg, har i en Aarrække Været siatione• 
ret i København og blev efter Ansøgning forflyttet til Aal
borg, hvor Jubilaren ti?ligere har, været som Ranger/ører. Ju• 
.bilaren er•en agtet og afho_ldt Kollega, som gennem Aarene 
har vundet sig mange Venner. 

H. P. Lytver, Struer, blev ansat i København, kom snart 
derefter til Roskilde og senere til Esbje,g og blev ved sin For
fremmelse stationeret i Struer. Jubilaren er et godt Medlem 

· af sin Organisation, har været Afdelingsformand og· beklædt 
andre Tillidshverv. Lytver hører til de lykkelige, der har alle 
til V en og !ngen til Uven og er meget afholdt. 

Viggo Gunde!, Struer, blev ansat -i København, var en Tid 
i Nykøbing Falster' og kom til. Struer ved Forfremmelsen. Ju
bilaren er en støt og rolig Mand, der er afholdt af sine 
Kammerater har, som Lytver, været Afdelingsformand og dri
ver med Interesse videnskabelige Sysler. 

Afd. sender begge vore Jubilarer de begste Ønsker paa 
Højtidsdagen. 

H. C. T. Rugaard, København G., ansattes i Skelskør, 
kom nogen Tid derefter iil Slagelse, kom senere til Esbjerg 
en kort Tid, tilbage til København for senere at komme til 
Roskilde. Kom ved sin Forfremmelse til København. Paa sin 
lange Vandring har Jubilaren vundet sig mange Venner, ved 
sin br11,mfri Færd og aldrig svigtende gode Humør og mange 
Hilsener og Tanker sendes ham nok paa Festdagen. 

J, F. Ranthe,. København G., blev ansat i København, kom 
senere til Struer og derira til Korsør. Jubibilaren kom ved 
Forfremmelsen til Ro. og forflyttedes senere til København. 
R. er en god Kammerat og har ;!tid været et støt Med,lem 
af sin Organisati.;n, hvis Arbejde han iølger med levende 
Interesse. 

Vilhelm Larsen, København G., ble". ansat i Roskilde, kom 
senere til København og han kom ved sin Forfremmelse til 
Gedser, derfra til Korsør for at havne i Gb. hvor Jubilaren 
har Vl"ret de sidste 10 Aar, Jubilaren er stær! interesseret · 
Lokomotivmand og hører til de stille Naturer der røgter sin 
Gerning med stor Interesse og Omhu. 

P. K. Arding,. København G., blev ansat' i København, 
kom senere til Randers og kom ved sin Forfremmelse den 1, 
April 1905 til Frederikshavn, hvorfra A. forflyttedes i 1914 
til København. Jubilaren er saa"ledes godt bevandret og sik
kert bedst kendt under sit tidligere Navn (Peter Olsen), Ju
bilaren er et afholdt Medlem af sin Afdeling, hvad han sik
kert vil . faa Bevis for paa Festdagen. 

· - -_ - Paa Afdelingens Vegne bringes d'Hrr, Jubilarer 
vor bedste Lykønskning i Haab om fortsat godt Samarbejde 
for den Stand vi tilhører. G- 0. F. Lund. 

C. N. Aunsk_jær, Varde, blev ansat i København, kom se
nere til Frederikshavn og kom ved Forfremmelsen til Struer, 
hvorfra Jubilaren paa Grund af, Svagelighed flytt'ede til Varde 
som Depotforstander. Jubilaren har i mange Aar været i 
Struer, hvor han er godt kendt som en stille og god Kamme
rat, der har vundet sig sine Medansattes Agtelse. 

H. W. Engelhardt, Slagelse, h_ar været stationeret flere 
Sted�r i Jylland, paa Fyn og Sjælland og er godt kendt af 
mange Lokomotivmænd, Jubilaren er et solidt Medlem af sin 
Organisation, en god Kammerat, der ved sit livlige V l"sen 
):iar vundet sil_l mange Venner, 

T. Jensen, Korsør, blev ansat ·i København, kom seaere 
til Korsør og Ved sin Forfremmelse til Esbjerg, hv<!rfra Jub\
laren vendte tilbage til Korsør hvor h'an nu har været i en 
Aarrække. Jubilaren et en god Kammerat, der har vundet sig 
mange Venner ved sit joviale Væsen og sit lune Humør, 
hvilket Jubii.aren nok vil opdage paa sin Festdag, 
K. Bendixen, Helsingør, blev- ansat i Aarhus, var en Tid 

i S�ive, kom senere til Esbjerg hvor han forfremmedes og 
søgte· senere Hg. Jubilaren er nu Ti\lidsma._nd i Afdelingel) og 
som en rolig støt Lokomotivmand afholdt af Kollegaerne. 
F orhaabentlig maa han virke adskillige Aar endnu. 

Alfred Olsen, Nyborg, ansattes i Struer, kom nogen Tid 
eft�,r til Nyborg, senere til Odense, kom ved F orfretnmelse 
atter til Struer og derfra til Viborg og endelig 1908 til.bage 
til Nyborg, hvor Jubilaren har Været siden - Jubilaren, som 
altid har Være\ et meget interesseret Medlem af sin Organi
sation, er i Aarenes Løb blevet betroet adskillige Tillidshverv 
baade bl. Kollegaer og andre Medborgere, er Medlem al 
Kommunalbestyrelsen. Jubilaren er en brav Kammerat, en 
ægte Type paa en Lokomotivmand, bred _og jovial Og i Be
siddelse af den Ligevægtighed og Ro, som virk�r baade 
smittende og velgørende. 

Endvidere fejrer Lokomotivfører Vald. Hansen, Aarhus H., 
sit Jubilæum. 

Fra det daglige Liv. 

Hr. Redaktør I 
Maa jeg bede om Plads for et Par Bemærkninger i vort 

Organ, S�gen �r nemlig den, at jeg ikke kan begribe, at 
jeg nu ingen Nattimepenge maa faa, naar man ønsker min 
Nærværelse om Natten. 

Og man holder meget af at se mig om Natten, og ærlig 
talt holder jeg ikke meget af det Natteroderi - det har jeg 
aldrig gjort - o.g Generaldirektoratet har nu tydelig ved sin 
Ordre tilkendegivet, at man vil til at reformere, . man vil af 
med Reserverne, og det er netop Vand paa min M�l!e. 

Væk med al de� Reservehold, det skal forbydes Persona-
� let at blive syge, naar de skal møde til Tje,neste ved Natte-, 

tide. 
Altsaa, lad os laa bestemt Besked, Sygemelding al Perso

nalet, som skal møde til Tjeneste mellem 10 Aften og 6 
Morgen modtages ikke, det er forbudt at blive syg paa den 
Tid og de paagældende skal, uden Hensyn til hvilken 'Til
stand de er i, møde. 

Det maa ligeledes forbydes at forsove sig, og det maa er
klæres for ugyldig Grund at undlade at møde, fordi de sover. 
- Jeg tæn_ker paa Norge, Hr. Redaktør, hvor Personalet 
skal møde, sel- om de sover. 

Vi maa have indført systematisk Søvngængeri, for de Men
nesker, som have Vanskelighed!''• ved at vaagne midt om 
Natten, 

Saa skal det endvidere helt forbydes at tilmelde Særtog 
hen paa Aftenen eller Natten, saadan noget skal finde Sted 
senesrden foregaa�nde Dag inden Kl. 12 Middag. 

Kail De følge med, Hr. Redaktør I 
Det. �lin De' maaske ikke, men ser De, naar dette gennem

/'[lres � og det kan lige saa godt genneroføres, SP{Il maq kan 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 56 

erklære, al · Tjeneste ikke er Tjeneste. - saa kan man helt 
undvære Reserve- og Raadighedspersonalet. - Det er da 
en Fidus! 

Saadan noget maa der laves, og man kan vist lige saa godt 
lave det først som sidst, for varer dette Natsystem længe, 
kommer Personalet saagu ikke paa Banen ved 2-3 Tiden 
·om Morgenen. 

Ja, saa er der for Resten ikke �ere, lad os haabe paa, 
som De Hr. Redaktør skriver i Deres Artjkel i forrige Num
mer om Natpengene, at de dertil indrettede Embedsmænd 
lægger deres Hoveder i Blød, og at der kommer noget godt , 
ud af dette, det er jo kun Bagat-eller for dem. Der e, kom
met meget godt Ira den Kant - nemlig Fortolkninger, men 
for en Cangs Skyld er det ikke Fortolkning - men rent og 
skært Lovbrud. ' 

Med Tak for Opta(felsen, Deres ærbødige 
Caspar Røgbrænder. 

Spørgsmaal og Svar. 

Hr. Redaktør! 
I et foregaaende Nummer al Bladet retter nDen yngre 

en Forespørgsel om Herman Bangs Kørsel paa Lokomotiv. 
Som Svar derpaa kan jeg oplyse, at det var i November 
vistnok 1888. Jeg kørte dengang som F yrb. hos Lokomtiv
lører H. Schou med Lokomotiv Nr. 75 Ks. Vi holdt for 
Afgang 7,20 Elt. til Korsør, da Herman Bang i almindelig 
Spadseredress, dengang

1 
brugtes de '!leget korte Overfrakker, 

mødte frem med en Skrivelse Ira Generaldirektoratet, at han 
havde Tilladelse til at kø;e pa·a Maskinen til Roskilde. Det 
frøs den Alten 3-4 Grader, og da vi ingen Sidesejl havde, 
bliv det jo ingen behagelig Tur for Herman Bang, i Sær
deleshed da han opholdt sig paa Tenderen med Ryggen til 
Kedlen og h�vde nok· at gøre med at holde ·sig fast. Da vi 
kom til Roskilde, var han meget medtaget af Kulde, og ,han 
udbrød tænderskærende, da jeg hjalp ham af Maskinen, .,Jeg 
vilde saamænd ikke være Lokomotivfører, om jeg saa fik en 
hel Million Kr. for det". Han forsvandt skyndsomt i Jernba

,nerestaurationen, hvor' jeg fik at vide, han havde faaet sig 
en stor Romtoddy. Artiklen, som han skrev, stod ved Juletid 
i det dengang udkomne Ugeblad "Nordstjernen". 

Dødsfald. 

Jens Christensen, 

Nykøbing F. 

Skræddermester L. Bendixe'n, Aarhus er afgaaet ved Dø
den i en Alder af 79 Aar. 

Den Afdøde var kendt af en Mængde Jernbanemænd, fordi 
·_ han gennem en meget lang Aarrække har syet Uniformer til 

Statsbanerne og selv rejste ud og tog Maal. Afdøde var 
meget anset blandt Personal.et, elskværdig som han-- var og· 
meget flittig. 

Lokomotivfører K. Bendixen, Helsingør, er en Søn af den 
Afdøde. 

Chr. Hylver. 

Den 2). Februar afgik Lokomotivfyrbøder Chr. Hylver, 
Kjøbenhavn G., ved Døden. H., der i ca. 1 Aar havde 
været sygemeldt, skulde netop til at begynde Tjeneste igen, 
da "den spanske Syge" angreb ham og i Løbet af nogle 
Dage bortrev ham. 

Afdøde havde i en Åarrække halt en Del af Anno!)cerne 
for D. L. T. i Forpagtning og lagt et stort Arbejde ind 
herpaa. 

Hylver, · der var en kendt og afholdt Kammerat, begravedes 
den 27. Februar · fra St. Hans Kirke i Odense under- stor 
Deltagelse. 

Ved Graven bragte Lokfb. Kuhn, Kallundborg, den sidste 
Hilsen Ira Kammeraterne. K. ]. 

Hjertelig Tak. 

For al udvist Deltagelse ved Lokomotivfører Martin Niel• 
sens, Esbjerg, Begravelse takker hjerteligst 

hans Efterla<jte. 

Meddeleise fra Afdelinge�ne. 

Paa en i Langaa Lokomotivførerafdeling afholdt General
forsamling valgtes til Formand,: H. Zschau, til Kasserer: H. 
E. Bech og til Repræsentant: L. Nielsen. 

H. Zschau. 

Frederikshavn Lokomotivførerafdeling har ved Generallor
"

samling i Februar valgt følgende ny Bestyrelse: Formand: C. 
Beich, Kasserer: J. A. Nielsen og Repræsentant C. Nielsen. 

]. A. Bech. 

Efter det København G. Lokomotivfører Afdeling sted-

t 
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fundne Valg af Bestyrelse bestaar denne af: Formand: G. 0. 
F. Lund, Kasserer: J. F. Carlqvist, Repræsentan.ter: J. Rin
nov, R. P. Rasmussen, A. E. Johansen, Karl R. J. Olsen, 

Roskilde: Formandens Navn og Adresse rettes til C. ). 

Klem, Frederiksborgvej 15. 
Roskilde: Kassererens Navn og Adresse rettes til Fr. Pe

tersen, Skovbovængets Sidealle 9. H. C. Vigholt. G. 0. F. Lund. 

Langaa: Formandens Navn og Adresse rettes til H. Zschau. 
Kassererens\ ,. ,, H. E. Bech. 

Rettelse til Adressefortegnelsen. Lokomotivfyrbøderafdelingerne: 

Langaa: Formandens Navn ag Adresse rettes til A. Givskov. 

Lok_omoiioførerafdelingerne: Kassererens " H. Jen7en. 
København G.: Kassererens Navn og Adresse rettes til: 

). F. Carlqvist, Søndre Boulevard 87 1, B. 
Frederikshavn: Formandens Navn •og Adresse rettes til: 

C. E. Beich, Amaliegade I. 
Frederikshavn: Kassererens Navn og AdresH rettes til: 

J. A. Niels�n, Elmegade. 

Urmager ved Statsbanerne 1
L. Beyer Holgersen & Søo

(C. Wejstrup1 Eftf. 
Colbjer�sensgade 17 - København B. 

Grandlagt 18&6. 

,,Flippen Godthaab" 
Manøchetskjorier. 

Engelske Haite, Slips, 
Flipper I Lærred og Gummi, 

Godthaabsvej 20 a. 
Tel1, Godth,. 888 y .. 

U�"S&�v f611,JJ!!�� 11 TELF• 35'f-�2k BYEN 32lf-X • 
Signeter - Dørplader - Haandtrykkerier 
Brændeiern - Numeratører - Perforerer. 

Statsbanepersonalets 

BrnndlorsikiDDS· e��:;. 
Ekspeditionskonror 

Vesterbro.gad e 26. 

Telefon Nr. 6626. 
foreningen er oprettet 1891,. har ca. 7000 Medl. 

ejer ca. 57,000 K . og har i Underst•ttelser 
uddelt ca. 36,000 Kr. 

Lav Præmie, Kulant BrstatnlnJt. 

Indmeldelser. og Oplysnin2"er: 
- pr. Brev eller genn�m. Tillidsmændene, der for 

Aarhus er: 
lir _Togbetjent L. Hammer, Hr. Værk-
1nester Ludvigsen, Hr. Magasinformand
M. Nielsen, Hr. Lokomotivfører J. J.
Nissen, Hr. Assistent Thiede, Hr. Over
hanemester Wehrs, Hr. fuldmægtig B.
Uertelsen.

Regnskabskontrollen giver Oplysning 
om alle Foreningen vedrørendeforhold. 

•1i;1�111;m,1:1iw�•
E. /. Rolefl,

ls�nkram - Olas - Porcelæn, 
• - Udstyr - -

Fest- li- Brudegai,er. 

IIIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

«!••=t•>;tl)t 
DAMEHATTE 

altid billigst i 

,,MODES", Veatend, 
Gravene 1. Tlf. 748. 

• A. Mc1chitsch,
! Vestergade 7. Aarhus. 

Pelsvaremagasin. 

Hattemagasin. 

Ger Deres Indkøb 
hos vore Annoncerer. 

•il;JM•>?WH«ømt
Fredericia Dampvaskeri, 

kem. Tøjrensningsanstalt 
Telt. 141, VENDERSOADE 63 A, Telf 141. 

filial: DANMARKSOADE 21. 
Tøjet hentes og bringes overalt. 

Ærbødigs! M, Brodersen, 

11111111111111 NIIUUIIUIIIHIUHlfflllllllllllllllllll-U 

•=Æ-"i=Wl,M;t$:■
Jørg en Pedersens EfH. 

(Johs, Clemensen), 
o o Kontant Manufakturforretning o o 
Kongensgade 63. Tlf. uz. Esbjerg. 
Hvidevarer o Gardiner 'o Kjoletøjer
Tæpper o Overtøj o Sengeudstyr.

llllffllllHIIIIIHIIHINlltlllllllllUIUIIHllllffHIIIIIIIIIIUltll 

-�••MaDo

C-M·Hf:SS 

rABRIKKER 

ve.ru: 

Aktieselskabet 

Telef. 27 8' 28 Vejle Dampmølle. Statstelefon 20

flormel, Rugsigtemel, Halvsigtemel, Or Rugmel, Byggryn. 

Annonce-Ekspedition: Udgaar l Gange maanedlig. 

Vodroffvej Nr. 3 B, Kjøbenhavn V., eller 
K. Johansen, Sommerstedgade 22 3, Kjøbenhavn B.

Telefon: Vester 4011. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B.
Tlf. Vester 2895 v. 

Abonnementspris: 5 Kr. aarlig, 
Ternes paa alle Poatkoøtorer i Sk�ndinaviea. 

Støbe 
Gods 

' 
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