20. Aarg. Nr. 8.

Redigeret af C. M. CHRISTENSEN.

Generalstrejken.
Det virklede som' e, n Bombe blandt mang,e
ar vore l\fiedle'mmer, at Ho,nedbesty:ne,lsen h'av"":.
de besluttet, at Dansk Lokomotivn1ands For
ening] skulde: indtræde i den proklametrede
Generalstre,jk:e .. M:edlemmerne k'unide natur
lig1vis ikke straksi · forståa, at en :fa,glig O1,ga
nisation sk;ulde ta:ge Standpunkt til en Strid,
- der: efte_�· ma�es M1ening v·ar af ren politisk
Karakter.
N aar Hov,edbestyre!ls,en alligievel bestemte,
at Or'�anisationen m'.aatte gaa m:ed til Gene
l
r:alstr-ejken, var det fordi man sa:a, at deir
var ingen anden hæder, lig V,ej. Enhver· anden
Beslutning vilde haV:e stiUeit Lol�omiotivper
sonalet paa en Plads bla:ndt de fa:gJig,ei Or
ganisation er, som hverl�en O:nganisationen
' edlem'mer k!unde være tjeu1t,med.
eller: vor,e, Ml
De t er naturligvis :ti,gtigt, a:t S�tuationen
var hidført af Politik:ere, og derfor k'unde
si:g,es at være vor Organisation uviedk!om
mende som fa;glig Organisation. Den Omstæn
dighed, at den største Del af vom M:edlemmer togi Parti mod den nyer R,egering skal ·
ikke hier behandl,es, ·dg ha,r ikke væire t af
endeli,� Betydnillfg ve, d Hovedbestyrelsens· Beslutnilljg.
De samvi rk e nde Fagfor
I sam1m:e Øjeblik
''
Standpunk:
t, havde beslut
bund h'avde taget
,
tet a jt erklæ;re Generalstre jk1e, var. Spørgs
m1 a·alet ikke læng, eJ:e et politisk' Sp,ørgsmaal
alene, ·m:en
, i sine Virk;nin:ger for. alle faglige .
Or,e:anisatione:n i h'øj Grad -et fagligt Sip:ørgs 1
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m1aal, som ogsaa: vi mlaatte tage Stilling til.
Ikk:e alene maatte vi taig:e Stilling,· mie n vi
maatte tasie den saal,edes, at der ikke a:abne
des Rum for Tvivl af nogen Art, .at doo v,ed
Beslutningens Udføi.iels,e ikke blev nogen
Sli11igr1en, m e n derimod Enighled og Fasthed
;i R,ækJkerne.
Ho�edbestyr elsen kunde ikke helletr1 gaa
Urafstem1nin:gjens Vej, !dertil var der ikkei· for
nøden Tid. Hiov,edbestyrelsen m'aatte alts:aa
selv t ræffo Bestemmelse· pa:a O:rjgiai;1fa'ationen:s
Ve'gne, i sikkier, Forv:entning om, at Meµlem
merne, naa:n en saadan O:ricwe udsendtes,
blindt vilde adly,d e i TillJd til, at Hioved
besty:nelsen samtidtg h'a�de overvejet Sagen
m-eget nø:Jei og va� k()mmen til det Resultat,
at det var, det, der tj,ente vor Organis.ation
ogi M�dlem:me�J1Je bedst.
Sagien ieir jo :den, at i sammie Øjeblik' De
sa
· ·mvirkieri:de Rag;forbund, saav,el som 31ndre
Baigorganisationer,. der· staar udenfor" havde
:besluttet at 1gjaa i Generalstrejke, sa:a var
Stillingen given for flere Tj,enestemandsor
ganisationer } deriblandt Dansk Jernbane-For
bund, og sa:mtidig: fior os. StHlingen var giiven,
for saa vidt vi d erefter ikJk:e kunde udrette.
Tjeneste uden i Fbrbindeis,e ,:n:ed Swejk:e
bryd er-e, ja, det vilde v:rere næsten en Umu
li,ghed fior os· at k:om:m·e paa M1as, kinen udein
at røre ved A' rbejdie, som· var ne dlagt; det
vil si,gie, at dersom vi vilde h'a;ve fortsat Ar
b ejdet, . var vi bl,evie n klistr1ede saa tæt op
ad den evientuelle Strejke, bry1der, aJ vi ikke
p.av-1de Væif•et til at k,en<;i,e t'l;a hina
. nden. En
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saadan St, illingi var v ,ore Med.lemmer ikke
'
tjente med 10� vor Organisation le:ndnu n1.indre.
,. askinarbejde110, DeVi maa huske paa, al M:
, er1e, hele .Stalio nspersonale,t - med
polarbejd
Undtagelse at' J l"rnba n cforeningens Miedlemmcr - hek Togpersonalet havde eller ville
slutte sig:, til Strejken. - Vi havde saalede's
i n let ·valg. - E nten bcraa i Takt med de øvrige Organisationer, og <;lerv,e!Cl beva1·e og
styrke vort Sammenhold, bevare og: slyrkc
vor Anseelse: som faglig Qrgani 'salion , eller
vi maaUe blive og1 udføre Tj,enesle i de enl�elte 1�og, C' l,e r kun kunn e samles ved. .Hjmlp,
af eventu1eUe: Strejkebrydere, og derved bli ve
slaaet i Hartkorn med de Organisationetr, der
nok] vilde være n-i,ecl, n aar der. var noget at
hole o.gl naar der ingen Fa1,e var, men som
trækker stg 'fornemt tilbage f;a Kanipen,_ naar
,
d,et alene ier Kauunro·atskabet ener Sarnhørigheden n1eid. andre Organisationer, det
'clrejer sig om'.
Hovedbestynel, s, ens in d,gaaende Overvejelser
maatte saaledes fø1°e til Be:slutn'fog om vor
01;ganisations Deltagelse i den samlede Arbejderaktion .
Det· er med Stolthed, at �i n u, efter at
Kampen h'eldi"'
_ is er undgaaert, k'an n otere,
8v
I1
e
dlem'
m
erne
i all e · Afdelinger Lan det
at JV
·
ov,er h'ar meldt , en ,enstemmig. Tilslutning.
Har me, Mt, at selv om dier, var e:n Del, d er
p•ei·son ligi var Miodstan clere: af at gaa' i S,ti,ejk:en, dog1 erklætriede, at de satt e Organisatioderes egne
nens Ære Og1 Beslut nin g· o v,er
Ønske, r og1 Sympatier og vilde' følg•1e Pai,olen.
0.et e r :med
Srt:olthed o,g, Glæde, at vi n oi
te er dette, it.hi idet beviser ,os, at vi har .
naaet det l\1iaal, at _0rglan isation en er blev en
en stæirk ,o,g1 'maalbevidst Fag:ol�ganisation, der
, g 1iesolut k1an _g,ennemmed Fastlied hurti,g] _o
. føre en 01idrie m:ed 'al fornøden Disciplin i
Rækkerne.
1

1r

,.

Generalstrejken --- og Kravene.
Bla ndt de Krav, der rejsks af ArbejdcJ·
onganisationcrne, var der ogs.aa Krav,et om
Arbejdemc, s Andel i Bedrjfisledelsen g:mnem
Opi,ellelsen af Driflsi:aad.
Tj,enestem�nde:nes Stæjkekomile tilstillede
derfor v10 d -en Deputation Regeringen følgende
Sk bvelsc:
"Den ar Dansk' Lokomotivmands Forening:,
V ærk�teds- ogJ Remiseal'bejdernes F;::elle1sor
ganisation (D. S,. B.), Dansk Jernban e For
bund, Cen tralol�gJanisation en for 1ded' onstanden i Dan rn'ark1, Dansk Post:forbtmd og, DaJJsk
,J'elegra.fforbund nedsatte Srtrejlæl�oniite, skal
·overfor Re:gJeJ·ingcn fre:msæUe følge
, nde: Krav:
Der n edsættes af Re:gm
, ing
, en en Kommis
sion -eller ,et Udvalg\ hvori Riepræsentan ler
for vor:e 01,ganisationer faar Sæde, med den
'.
Opg1ave at undersøge og afgi\ne Betænkning
0111 h hvilket Omfang! og paa hvilken M1aaide:,
der ka n :gives Tjenestemæ,n denes Or:gani1satio
ner 'lVledindflydelse: paa de forskellig
' ie S,tatsvirksomheders respektive af Staten koncessionerede S1elskabers Bedrift:sledel�e og Ar
bejdsforhold.
Kommissio nen nedsætt�s sna11eiSlt muligit,
o� dens Arbeide maa værn tilendebrl:).gt inden
Aai1ets Udgang,. Or:ganis[.ttionerne maia b�g,ætl"e
�ege:ring,ens Tilsagn om dette KravS' Opfyldelse saa beti-ds, at vi ;endnu� Dag s Aften k lan
elt vone :Miedlemmer, at den bebufaa :i;nedd
:
. .
i
dede Sti,e:jk e aflyses."
Dep·utationen blev \"el rnodtaglert, men Sitats
minist ern n udtalte, at Florlan:gle:ndet var no
,get svæ:rt for: det n y, l\ijnisterium at udtale
si,g til endnu inde:n Ministrene h'avde taget
Plads paa Stolene. Han maatte i de1J mindste
først have talt 'ined sine 'Kolleg�· 'i Minister4et.
; dtog Organisationerne
, -Senere paa Dagien mo
Svar fra MJnisteriet ved Statsraadsisieik,ret,æir
Fr. ·v. Pete,rrsen, der n:i.:edidelt e, at lVIiinis.f:e:riet
vilde ta,gie' Sipør:gsmaal,et undieJr nøje og velvilli� Ov:ervej,else.
Et an det Spø;rg,smaal, der. særlig angik
Jernbaneo17g1anisation er.ne, og som vi mente
og1saa burde finde sin Løsning, eJ� Sipørg/s
maalet om' Udstedelse a'f �enerelle Best em
me: lser og Fortolkninger af di sse. Vi tænk:er
'.
her bl. a:. paa. den Rundsk rivels,e om Fast
sættelse af Betingelser for: Udbetaling af
, Natpen�e. Det h'� jo udvik!l,et sig saaledes, ·
at der· ofte V:ed Or�anisationernes F:orh'and•
1
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Hngei:: . opnaas at faa gode R·eg}e1menten, men desværr1e, de læses af den ene Embeds
mand paa en M:aade og forstaas paa en anden
, a' ade 10 g1 b1inges til U clfør1else paa; en tredje
M,
M,aade.
Organisationen forlangte ,at fa
' a Lejligh'ed
til,. inden de1" 11d: bdes g1enerelle Bestemmel
ser om Løn, Atbejdsticl m. m., at udtale
si� om diss-e.
Generaldil'ektøren lovede at im:ødekomme
Organisationerne paa drdte Punkt, h'voref'ter
den tilly� te Genr erals�rejke hæivedes.
Vi eir :o\'erbeviste om, at vore M:edlemmer
vil føle sigi iilfredse med Organisationen1,
:
Holdning un,_�er Forbercdelrnrne til Gene:ralM. M.
strejken.

.

1

,,Organisationsmænd".
I Følge OpsWg i Blade. nes Vinduer 06
ge·nnem BlacdnoLher har man erfareL, at
man,gc, Gl" Jernbanefo.r,eningens Medlemmer
prole_te ',. de mod at følge .dei-es Hc,vcdbe:c ty
relses Arbejdø om ikke at optage necllagl
Arbejde.
Et særligl o:1dar:el Eksemp· l er præsteret
af 11ogl-e .,,He.1·ær" i Vamdrup, dm· har Lil"
stillel vor Afdeling samme Sted eni Slfrivelse,
som vi her lo\ptrykker:
J'il
Lokomotivrn andsforbundets M.edlcm'mer·,
Vamdrup.,
For a l Samarbejdet mellrem os alle ogsaa
i Fremtiden kan bliv1e saa udmæ,rfoc t, som
Tilfældet hidtil har været, e[· dcit nødven
,,
digt, at i ntet ·,,stikkes under Stolen",
o_g vi
vil derfor tillade os som Mledl,emmer, l af Jern
baneforenin.ge
1 n at meddele Dem, hvorfor vi
ikke kan sympatisere med den truende Generalstrejk1e;
Vi har hidtil som M,edlemmer ar v•or Fag.
organisation fulgt< dennes Pa1° ole; men naar
man gaar bort fra de hidtil ful_gte Linim· og
uden nogen Urafstemning blanc.it Personalet
søger al benyUe vor faglige Organisation til
politiske F:ormaal, maa vi_ pa,a det bestem
teste prot,esLcrie.
Politisk:e Spørgsmaal bør afgøres af Stem�
m•es·edlien,
I fa:gligei Spørgsma;1l kan man bruge: Str•ej!{evaabnet.
·
,

.

Statsfunktionæ.rerne _bør ikke ladei sig bruge
til Fremme af ensidige politiske Formaal.
Personalets Pligt o verfor det h'ele Statssam
fund staar over 'Partipolitiken, og det synes
os ,en Uretfæ,rdi.ghed mod Samfundet at er
li1æJ•,e GeneralstPejke paa det foreliggende
Grundlag.
Hvilken S ,lilling Medlemmer af andre For
eninger m1enreir at maatte tag,e til Sagen, øn
sker vi selvfølg,elig ikk•e at . blande os L
Med Undlagelse af gans�{,e enkelte Statio
ner, hvo!li'ra Svar endnu ikke er indgaaet,
har :aJle Stationer og lfoldeplads·ers Jern
baneforeningspersonale tiltraadt ProtesUele
gram mod Generalstrejken.
· Vamdrup, den 2. Ap1il .1920.
Paa flere Kontorans:::Ucs Vegne:
,
M:. B. Fr ost.
I

Vi skulde ikk-e ofre disse ,,Herrer" nogen sæirlig Opmærksomhed, c1'1·som man havde' holdt
sig indenfor egne Ramn2-ca"; men naa.r man
\'iser sig i Besiidclclse at' en saa uhørl Fræk
hed enclogrna al opfordre lVfoclJemmer at" an
cl1·e Organisationer Lil at bcgaa Forræderi
moJ deres O:r�;anisalion, sna kan vi i'kke und.
lade at stille dem fr cm i Dagens Lys.
Vi skar ,derfoi· lillade os at oversælte be
meldle Skrivclsc· paa gcdt klart Organi sations!
dansk�
.
'
DerefLcr er Skrive'isens Indhold fø,lgende:
,,Fo1· al vi ikke skal risik,cre andel end a.t ud
sætte vort og vor Organisations gqde Navn
og Rygte fo1· vore l\foclansaltes Ringeagt, er
det nødvendigt at fortælle al Verden, at
Jernbanefc,:ricn·_ng,l'nS Hiovedbcslj rclse· . h1 .'!l', .æ,
ret .g ansk,e ubm·1elligel til al paaslaa, at Jern
baneforeningen or: en faglig Organisation.
Vi, der hidtil . promple har mocllagcl og
indkasseret de Goder:, vor Organisation, uden
Risiko for vor:c Personer, har skat'fol, skal
meget have ios frabedt, at voi· Hoveclheslyrclse
gør Fbrsøg paa a l vise Kollegialilet m.od
vore M,edansatte.
Vi tillader os herved paa denne underfun
dige Maadc al opfordre ogsaa, Medlemmer
l deres
.
al' andre Organisalioner Lil a1t f:ol'l'aadc
Organisalion og til at �gere sum' S-lre1k'e
brydere, hv-or det maaUc blive forlangt.
Idet vi bringer denne vci;r Besltrlning Lil
vore M1eclansattcs Kundskab, undl�deir vi ikke
at paastaa, at J ernbanefo�eningspe;rsonale:t,
1

,
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med Undtagelse, .af ganskie enkelte Stationer,
2�. . ,:; ; ::::� c," a �amme pyntelige Race som
os."
Vi haaber i midlertid, :at den stør, ste Del M
Jernbanef:oreningens Medl,emmer vil prote"
stere m1eget sk1ar-p,t m,od d'Hrr. M1. B. Frost
, og Konsorters Paastand, og vi sklaJ derefter
overlade disse "Or,til vore·
,ganisatiorrsmænd".
:
M. M.'
'Miedansattes Dom.

Natpengene.
F�llesudvalget har urider, 18. M]arls d. A.
fFemsendt en saalyde!nde S;k!rivelse til Gene,
raJdivektoratet for Sltatsbanerne:
,,Fællesudvalget er vied 1. DisJnkts Rul}d
sklivelse af 24. Rebruar d. A. bl,evet bekendt
IIJed, at Generaldi:riek'tomtet h'ar gjort Ind
stilling til M�n;isteriet 'for off!entlig:e Arbejder
vedrørende B,estem'melserne i Ordre H. 227,
Afsnit G. angaaende Beregning a,f Natp,
, enge,
uden at der hie:r,om· �o:riud er ført Fi0rhand
linger med P,ersonale, ts Or:ganisationer.
F�llesudvalget ska; l i. den An1edning p,aa
de tilsluttende Or;ganisationelis Vegne, og
efter deriom fra: disse· fnem:sat Øns,li'e,1 p,a a det
bestemt,este gøre Indsigel's,e miod denne �em
gangsritaade, hviorvied Bestennnelser, der i
saa høj Gwd som i det foreliggende Til
f�de viedrører Personalets vitale Inte:ress,e1�,
ændre, s, uden at der der.om i 0Vlerenssitem'.
, I
me; ls,e me, d Forhandlingsr1
eglerne af 4. l\foj
1910 ,e r fø;rt Forhandling
med Organi!>atio' I
nerne.
Fællesudvalget sk'al derhbs anmode om, at
Beste, mmelsen i ovennæ�nte Rundsk'riV'etse
s�ttes u d af Kraft, indtil F1orh;andling har
fundet
Sted.''
• I

disse; kan man være sikker
. Fugen melleni'
:
paa:, at Ringen er fast paa Hjulet.
Naar H,julringjen er lø•s og arbejder paa
Fælgen, vil Malingen og Sinavset paa dette
Sted briste o/g falde af, saaledes at f?.1gen
fremtræder_
skarpt og1 tyd eligt, og naar Løs
,
b;eden har n aaet et vist Stadium� træn
1 g1er til
sted·evær:ende Fugtighed ind i de ubetyde
lige Mellemrum meUem
· Hjulringen og f'æl- ,
g
en
og
fremkalder
der
en Rustdannelse.
I
i'
Under Kørselen) naar, den løs•e Hjulring
I
vil det sa,aledesr opsam'
:J.rbejder paa Fæ'l, g:en,
lede Vand pr-esses ud af Mellemrummene
ogj v:ed sin r ustrøde Farve frembyd e et l,{'arak
teristisk Te,gn .paa, af saadanne Mellemrum
er til S�ede.
·
·
Paa Driv- qg 'Kobbelhjulene, som tilstæn
kes af Olje fra Stængerne, og i det hele
taget paa saadan:ne Hjul, som· er udsatte for
at tilsøles af Olje, vil de nævnte Mellemruin
som' R,eiøeI op.tage Olje i Stedet for V_and,
m:en den opsamlede Olje vil paa samme
Maade som: Vandet under Kørselen pr�sses
ud af MeUemrumm
' ene og . vil røbe · disses
Tilstedevæl'else ved sit snavsede graa ud
seende. Oljen vis,er sig da i Reglen som Stri
ber paa tværs af Hjulringens Si.deiflade.
En løs H:julrin� vil altsaa efterh'aanden
medføre:
\ i
1) en skarp 1qg1 tydelig. Fuge mellem Ring og
Fæl�, samt
2) Udtr;æden af Vand eller Olj-e fra M,ellem:
:
rummene
mellem Ringen og Fælgen.
Derimlod vil man ikke altid af disse Teg,ns
:[il�tedevære, lse ku
' nne slutte den modsatte
;Vej og h'ævde, at Hjulringen er iøs.
1

Nogle Betragtninger vedrø
rende
Eftersyn af Lokomotivet.
·
Af B. Su an i n g.
(Forts.)

I alle Tilfælde, hv:or en be_gy,ndende Løs
hed rø,r konstateret, oø navnlig i Tilfæ:ld��
hvor der k'an herske Tvivl om: Florholdet,
bør, Depotet ,underrettes, o_g Prøven gen�a
.ges sam'm:en med DepoUorsta,nderen.
Naar Malingi og S,navs l,igger _fast i H!jør, 
net m!ell�m Hdulrill.B1 og Fæli og skj, uler

Fig. I .

1-1j: ulfælgen vil imidl,etrlid, navnli,g, pa, a
ældre H,ujl, k;unne have en. svag) Riu;nding;
paa. Fladen, s:om' vist paa Figi. 1, sa.aledes
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t
paa eri : at Hjulring1en ikke slutter helt tæt, til RæJ ske vist i kk�, k'nælk'ke allesammen
ø
men
er
d�r
f
.rst
knæ:
k
ket
.
en
ellør
gen ved Kanterne, og Ringen vil da� naar Gang1,
_
•
den jkke er særlig �vær, �unne .t)eiclre sig; to, vil det kun være _et Ticlsspørgsmaal, naa.'r ·
lidt paa disse Steder, s�aledes at Snavseit Resten følger efter, idet der jo stadig bliv,e,r
b1,yder løs i Hjørnerne-_ meUe;n� Ring og. færre og fæ;rr e Bolte tilbage til at moclstaa
Fælg, og saalecles at rustfarvet Vand eller Paavirknin_gen. N aar alle Bolte11e er lo.i.�k'
snavset Olje s;om' foran nævnt vi-1' kunne vise kede, l(an: Hjulet ogsaa her bei�æ_ge sig ir1clcri'
sig i Revnen, selv om H_iulringen ligiger_ fast .i Hjulringen, og da der ikke længe�e findes·.
paa den øvrige: Del af Fælgen; me: rn seJv� noget, som holde; Ringen paa' Hhilet, ·Jvif ·
følgelig har en saadan Hjulring større Til-, Ringen! leLnclog, naar den bliver tilstræidd:i.-'
.- - -·, _;
bøjelighed li! at løsnes end em Ring, som: 1Jg1 løs, kunne tabes.
ligger fast ;over hele Fæigen, og maa derfo!r
Man har Eksempler paa, at en saadan Hjul
stadig være Genstand for særlig Opmærk ring er løbeil af Hj"ulet under Kørselen, lige
som ni.an i Værkstedet h'ar været Vidne til_,
somhed.
at
en Hjulring] er - faldet af Hjulet, da, Ma
Ligeledes vil man undertiden paa Hjul
skinen
blev 1øf�ef og: Hjulsættet fjernet..,
med pakkede Hjulringe kunne se Frug,en
Efterhaanclen som Hjulringen drejes tyq
mellem Ringi og Fæl,g 1�1eget tydeligt, uden
at Ringen derfor behøver at være løsi navn- clere, vil Boltene være- i tilbøjelige til, �t ·ga�
lig naa,r tle Pladestykker, som er anbra��t løse, ,o\g naar dette indtræder� maa Mø.Lti·i-·
ved Oppakningen, ikke har haft Fælgen� · kerne trækkes nogenlunde let an, og, BoH�,r1;c;,s,
Gevindender ev:enluelt nitbes lidt ud, ov:or
fulde Bre:clcle.
' 0
Det fremgaar hevaf, at 1nan ikke med Møltrikerne. Efterspændingen bør: ikkrt · fc\t"<'l
Sikkerhed kan se paa en Hjulringi, om den tages for voldso• mt, da nian derved 1isike-'
, r altid rer at spænde Boltene igennem Hjulril1g:ei.1,
er løs, og at Hammerprøven clerf�
idet Boltenes k'oniske Anlægsflader (i.:JR-n
bør forelages.
tynde Hjulring er betydelig kortere end i
N aar en med Sprængring pefæstet· Hj ul
ny Tilstand og1 altsaa vanskeligere mo'Clslaar
ring bliver løs.1 vil Hjulet kunne dreje sig det. Ti·æk, ,s�m udøves i Boltene. ved· T'f1,
- n�.e.r� eller mindre langsomt fremad r sin , spændingen.
,.
' · :
01hløbsret. ning inden i I-{julringen, hvilket
Med Hensyn til Prøven af Hjulringener bø1:
man kan kontrollere, naar man anbringer
endnu nævnesl at saafrem! en ny ,qg svær
lo Mærker ud for hinanden, det ene, _paa
Hjulring ·af stor Diameter� f. Eks. vec:i ··en
Hjulringen og det andet paa Frol_ge_ n, idel man
Persontogsmaskincs Driv- eller KobbeII�JU:1,
da vil bemærke, hvorledes disse Mærkrn·
undlagelsesvfs sk'ul_de være løs -paa HJulel,
el_l;erhaanden rorsk_ydes i F:orhold. til hin
vil det ofte være vanskeligL at. konstatere
anden. Man h'a1: Eksempler paa, at et Hjul
Løsheden paa Grundlag af Klangen, fordi
har forskudt si� pa,a denne Maacle inden i
,
denne paa Grund af Ringens slot'e ri1Iåsse
. Hjulringen det meste af en hel Omdrejning
meget vel kan være fuldstændig ren, til
paa eh enkelt kort Tur.
" at Ringen .er løs. Hvis man af en
Troels for,
V.cd Hjulringie, som -er befæskt me.cl Bol eller anden Grund har Kaaet Mistil\id ti�-en
silcr1e sig1, at alle. saaclan ny Hjulring, kan man forelage den
te, bør man ved Eftersyn�t
,
Boltene med tilhørende Møllriker e,r til Ste tidligere beskrevne F'i11gei:prøY:e; m:e:n. Sla
de, at _Boltene ikke er knækkede, ogi at lVIø,t g:et bør da føres m.ocl Siden af Hjulringen
trikerne er faste.
med en stor Hammer og' med al den Kraft,
N aar Boltene- begynder at kmqkke, er det man k'an lægge i Silaget, idet Ringen, Jige
som Regel, fordi Hjulringen er løs, saaledcs lcdes paa Grund af sin slore .Mas�e,. .ikke vil
- at de Kræfter, der sh·æber r, uter at clre,je kunne· sættes i_ tilstrækkelig, Sv_l�J�\1�qg �f '�t
Hjulet rundt i .Hj\1lringen, ikke længere kan forholdsvis let Hammerslagi. .I s:,iaclanµe Til
optages af Hjulringens Pres mod• Fælgen, fælde vil det imi�ledid altllcl vær� rigJlfgst
t
men sk'al optages af Boltene. Disse- vil gan- at drøfte S,agei;i nærni.rre rn.ed. Depote�..
'
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Hju, l :olgi A k s.le r.
1
D. a m'.an har Eksempler paa, at Hjul kan
arbejde si,gj løse p;aa Ak'slerne, bø•r man ved
Eftersynet lad:e Øjet dV�J.e ved Hjulnavene
for, i Tide at bemæ:rkle� uvi s der viser si g
Te;gin pa� at Enden af Akslen er i P:ærd
med at glide ind i eller ud af Hjulnavet.
D,et før:ste 'Deg!n paa en beg.yndende For
skiydningi af [d,e,nne Art er Revner i eller
A'.fsk'allen :af MialilliØen omkrin:g Fugen mel
lem �Nav qg Ak:s:el. ·
Revner og, Brud i Aksle!rne optr�der som
Reigel i S'ø1'erne eller i disses Rundinger og
·vil saaledes ikkle kunne opdaigies ved Efter
synet; men i øivriigt hører det Ul. Sij,ælden
hederne, at der foækommer Brud i de al
mindeli;gie cylindrisk1e AksJer. D:og �an en
alVl()rli:gere Varmløbning givie Anledning til
Revner '<�g] Brud i Aks' e1sølen.
J
iV,ed de paa C- og P-lVIaskinerne
anvendte
...
Krumtapaksler
er Revner ofter,e forekommet
'.
i Ov:ergangen dels �mellem s·elve Akslein og
Krumtaparmene, dels mellem' disse og Kru1n
•
I
de vansk'.eli;gt kan iagt
tapsøJeme, nvor
tages ved det almindelige Eftersyn, og disse
A�ler er derfor unde1rkastede periodiske,
Eftersyn i Værkstederne for h'ver cirka
75,000 km', de har løbet.

a.t Fjedæn ogi Fjederh;æ.n,gerne er i fortrin
:
naar f. Ek's. Florbindelsesledet
lig Stand,
mellem Fjedren og Akselkass,en eller Fje
der�ængiern:es, Ophængningspunkter,paa Ham
me,n svigter, og Eftersynet bør derfor om
fatte - saav1el F}ederoph:æn1glnii;igssystemet i
sin lfo-lh'ed som samtHgie dettes· enkelte1 Ele
menter, h\r1or ubetydelige de . end maatte
synes at . være1 .
·Fi01inden man g1aar over til at
Fjederoph:æn�ing;ens Detail1er, bør man ved
et a lmindeligt_ Ov:erblik m,ærke sig, om alle
Fjedre og Balanc•er staar vandrette, idet en
i Systeimet altid er et
udpr,æ, get S;kævhed
;
Tegn
paa, at Belastninge1 n paa de enkelte
:
Hjul ,er underg1aaet en Forandring, og saa
ledes paa Forhaand giv1 er et Vink' om, at
der paa et eller andet Punkt er en F:ejl
til Stede, som f. Eks. kan skyldes et Brud
paa ,et ,eller andet .{.,•ed i Op,h;æingnin,gen,
: l'e foraarsa: giet ved, ,at en
•eventuelt k'an v æ
af Fjedrene har sat sig mer· e end de andre.
I alle Tilf,æJde, h\'or en Stkævhed er be
mærk�t, bø-r man selvfølgelig straks søge a.t
k1omli.ne paa det rene med Aarsagien dertil.
Na_ar en Fjeder har sat sig særlig meget,
k:an id!et skyldes, at Fjederkurven er revnet,
eller a.t F'je
i derbladene af anden Aarsag, er
løse i Fjederkurven, ev,en. tuelt at et eller
Flj e d e rop h �n:gn i n ge.n..
t'lere F}ederblade er kn.ækkede. ·
1
Fjederkunnen er anbrag:t omkring Fjedren ·
En rigtig P:ordeling af Lokbmotivets.Vægt
pa� de fors!k:emge Hjul er som bekendt. af ved 'Krympning: Qg har til Opgave at holde
stø,rste Bety:dning
: for Maskinens sikre Løb, Fjedeæn sammen og press•e Fjederbladene
og1 da et Brud paa Fljederoph�ngning;en al fast m'Od hinanden, saaledes at de samar
:
tid vil beVirk:e, 'at Belastninrgen forøges paa bejder paa rigtig lVIaade til Optagelse af
;
nogle af Hjulene og !ormindsk[e,s paa anidrn, Fjedr,ens Belastning og saa vidt muligt J:or
h:vilke! t dels 'k'a n foraarsa;ge, at de stærkere deler denne nogenlunde ensartet mellem
belastedie Laigene løher varm'e, dels�k1an med si,g.
føre Afsporing af de aflastede Hljul,. navn
iB·r.ud i Fjederkurven, som i Hegjlen op
Hg f1or Tender,en
i s VedklQmmende og• ganske træder i Hjørnerne af denne, vil i gunstig
s,ærligJt, naar Aflastningen træffer et ·af ste Tilfælde medføire, 'at Fjedren s�tter si:g,
1
Hjulene pa:a den Akse,t som er forrest i idet Bladene bliver løse, i Kurven, i �ærste
TiU,ælde· at Fjedr,en falder fra hinanden og
Kørselsretnin�en (altsaa �pecielt ved Ba.g-,
1æ
fuldst,æ,ndi[81 huster sin Bæreevne.
, nskørsel), er det nødvendigt, at Fjeder
i
,1 tilsyne1SelV1 om.' �jederku
: rven er hel o�
oph�n;gningen undersøges ved lwert Efter
1:;J;.dende ,ube:skadiiget,
syn ar' Miask[nen.
: er" der dog intet! til Hlin
V
• irkn
: i.n.gen af ,et Brud er for den eni(!elte der: for, at B)adene k;an arbejde si,g løse' i
Fjeders V,e/dkiOmmende i all Væsentligi den denne.
1H1vis: Løsheden ,er saa s�or, a,t en For
samme, nvior i dennes Ophængning end
Brudet optræder, idet det ikke kan nytte, skydninJi\1 af Bladene i Fjiep�kuJ.•y,en har

-.
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fundet· Sted, er Fejlen umiddelbart iøjnefal
dende, hvorimod en 'beglYndende Løshed eiller
et Brud i Fjedren ofte k!an væi:e vanskelig
at konstatere, ikke mindsl naar del dPej-er
si:81 om Fjedre, som er o-ph'ængt under Aks
elka�serne, og som kun kan efterses grun
digt fra en Fyr,grav under Maskin�n.
Brud i fjederbladene foækonuner oftest•
skjult i Fjederkurven ved Midten af' Bladene,
I
hvor Tv,ærsnittet er svækket af den Stift,
' S0\11' ved de fleste af Statsbanernes Lokomo
tjve1· er bord gennem· aUe Bladene for at.
holde disse i den rette Stilling indbyrdes.
Endvidere forek'ommer �er 'h'yppig:•l Brud i
Fjederbladene lige ved Kanten af Fjeder
kurven samt ved Enden af Fjedren i Nær
heden af UdskæJ·ingen for Fjederhængere:n,
men i øvrigt kan Brud opstaa overalt paa
hele Fj-odrens Længde.
Et Brud i Fjederbladene ,opdages i Reg
len kun, naai'- det har foraaJ·sag:, ct, at Fjed1·en har sal sig, og navnlig vil saadanno
Revner, som kl).n gaar halvt igennem Bla. del: i Ahnindeli_ghcd først blive opdaget,
naar Fjedren, efter at være fjernet fra Ma
skinen, kommer u�der Behandiing i Fjeder
smedien og opvarm-es f01' at rettes op.
_Hvis m:;in i midlertid har en lVfistank!eom,
at en Fjeder har knækkede eller lø,s-e Blade,
vil man undertiden ved at anstille fø,lg ende
Prø,ve kunne skaffo si,g Oplysning om, hv
' ori
Fejlen bestaar:
'iVI,an anbringer ,en eller to Fingre mod
Siden ar id et tF}ederblad, som man ønsker
at tindersø:ge, ved den e:ne En:de af dette,
saaledes at man tilHge støtter den ene Fin. ger miod Nabobladet, idet man samtidigfører
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uden at man samtidig mærker en Bevægelse
af Bladets anden Halvdel, hvor Fingeren er
anbragt, vil Bladet være knækket.
Saafremt derimod begige Ender .af Bladet
bevæger sig, vil dette være løst i Fjeder
kurven.
Denne Prøve, som forøvrigt navnlig er en
Værkstedsprøve, ,etr selvføJig,elig vanskeligere,
at foretage med Held, naar Fjedreµ sidder
i Spæriding paa Miask'inen, _end naar FJed1·en ligger frit· i Værkstedet, og specielt fal
der Prøven bcsværlig naar det drejer -sig
om særlig lan,ge Fjed1,e.
Som '_allerede berørt bør Eftersynet end
vidern omfatte det :Mellemled, som overfør, er
Belastningen fra Fjedren til Akselkassen og
derigennem til Hjulene.
1,

1

L11e/' CMP/'/l7_9e.s 17n,9epen. "
Fig. 2.

et Par S,lagi med Hammeren mod Siden af
Bladet v'ed dettes. anden Ende (F'i,g]. 2).
Hvis ma
: n da k1an se, at den Halvdei: .a f
Bl,adet, som: Sfaget ra
: m·mer, bev1æger sig1

Fig. 3.

Ved Fj' edre, som er ophængt under Aks
elkassen, riettes Opmærksomheden navnlig
mod den Boll a (Fig. 3) me:d lilhøriende Skive
og1 Split, der forbinder Fjederkurvens gaf
felformede Overdel IIJ.ed H,ængestroppen,
som igen er lejret i Siderne �f. Akselkassen.
V,ed Fjedre, som 'er a'nbrag:t over Ak'sel
kassen, bør man sikre si;g,. a.t F:jederstøtten,
som forplanter Trykket til Ak'selkassen, sid
der ri,gtigt i sine Lejer, dels i Akselkassens
OvePdel ogi a·els i Fjederkurvens Underdel.,
ogj her vil en skæv Sililling af Fj' e;derstøtten
som Regel tilkendegive, at der ,�r en Fejl
til Stede ved Styrene for denne.
Endvidere maa det anbefal•es med ikke
for lange
• Mellemrum at efterse Styrene for
Fjederstøtten paa Lokomotivts · Rammeplå
de ci� i 9ve17delen af Akselganen, h'V1or en
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saadan findes. Disse Styr er forede med
Br,oncebakker, som ofte slides meget stærkt.
For Aksel�afle. ns V,edlwmmende er Bronce
bakkerne anbragt omkring F)ederstøtten i to
Halvdele m:ed Kraver for, oven ogi for nede_n,
ogi det hænder �ndertiden, at den nederste
Krave paa en af disse Bakker slides bort,
saaledes at ·Bakken kryber op ogj tabes, hvorved Fjederstøtten kan stille si,81• skævt og
gnave i Styrets Sider.
Ved Eftersynet af de Eleni.enter i Fjeder
ophængningen, som overfører Belastningen
fra Lokom1<;>tivets Ramme til Fjedrene, maa
man for hver enkielt Fjederhæng;er prøve
med Hammeisen, om MøltrikeJ·ne er faste,
ligesom det efterses, at Fjederskiven hviler
rigtigt paa Fjederblikket, at dette li_ggei" an
. med sin Hage mod Enden af Fjedren, saml
at der er Luft omk1i111g Fjederhængeren i

Fig. 4.

U dskælin�en i P:jederblikket og i Fjedrens
øverste Ende. Det kan undertid� hænde, at
Fjederskiven a (Fi,g. 4) kommer til -at hvile
sk,ævt paa Fjederblik,kcts ophøjede Ry� saa
ledes, at Ri�ens Kant efterhaanden slider
- sig et Leje i denne (som antydet ved et X
i I• Lguæn), h'vorved den frie Bevægelighed at"
Fjederhængeren · formindske: s. Bevægelighe,
<!_en vil lige1'edes blive hæmmet, hvis der
ikke er Luft mellem Fjederhængieren og
B-un�en af ·udsk'æringen i FjederlJUkket (ved
y paa Fig. 4), i hvilket Tilfælde Hængeren
. desuden vil blive, slidt tynd paa dette S.ted
og] saaledes bli\11e _særlig udsat for Brud.
De anførte .Bemærln�inger tager Si, gte paa
den ved Statsbanernes Lokomotiver almin
. deligst anvendte Fjederhænge;r.
Ved den paa æJdre Lok'o1111otiver fore
kommende H,æ,n�er, som med en· Hage hvi-

ler paa en Oj)Ståaende Ryg paa _Enden .af
det øverste Fjederblad, _bør n1an si:Rre sig,'
at Hagen hviler rigtigt paa Fjedren, saaledes
at fri Bevæ.g1elighed er til Stede, idet Hagen
kun bør berøre Topp'en af· Pjedetjbladets
Ryg, saaledes at dier er Luft ved H�g.ens
Spids, �igesom Hagen bør være fri af F'je-

Fig. 5 .

d·erbladene i Krumningen af F}ederhæn,ge
rens Hats, henholcls vis ved X ogj y paa
Figi. 5.
Endvidere undersøges, om de to Fjeder
hæqgere, der, hører til samme Fjeder, har
den r igtige Stilling i Forhold til denne.· Hvis
de to Fjederhængere ikke er tilnærmelses
vis parallelle, men afviger stmrkt fra at slaa
lodrette, er det et T•�gn paa, .at der har '
fundel en F�H'skydning Sil:cd, enten af en af
Hæng,erne i Forhold til Fjed.ren eller · af
denne som Helhed, og det ma.a da nærmere
u�de1·søges, hvori Fejlen beslaar.

Fig. 6.

Samtidi� med at F'jeder'h�ngerne under
søges, bør nran efterse der,eis Forbindelse
med Lokomotivets Ramme. Ved den i Fig.
6 viste Konstruktion af Oph,æ111gn,ingspiunki
tet, maa ma,n saaledes sikre sigi, at Boltene
ogJ Møttrikerne a ,er faste, samt at Sikiven
og Splitten ved b ,er til Stede.
Tils\\a.rende Undersøgelser maa, 'foretages
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------�----------med Hensyn til Fjederhængiernes Forbindel
se med ,eventuelle Ba_lancer.
Hvis der paa Ramm
' epladerne er anbragt
Styr paa Fjederhængierne, bør det p.aases,
at der er Luft i Styrene foran _og bagved
Hæng:erne, saaledes al disse er frit bevæ_ge-
lige og ikke �lider mod Styrene.
Hvor en F'jederhænger er fæstet til en
paa Rammen anbragt Fjederbuk, bør man
altid prøve de J.3oltes som· forbinder Fjeder
i
bukken ned Rammepladen.
Den tohj1,llede Truck paa D:- ogi O-M:aski
nerne er. forsynet med F)edre, som er an
bragt i Maskinens Tværretning, og som' hver
for sig ved firei Bolte med- Møttrik og
Kontramøttrik er indspændt mellem Truck.ens
Centrumstykke og det underliggende Forbin
delsesstykke. Hvis Bladene ved diss,e Fjedre
bliver løse i F}ederkm·ven og forskyder sig ·
i denne , under Maskinens Rystelser,_ kan de
'.
komme i ubeh agielig nær Berøring med Eger
ne i Truckens. Løbeh4ul, hvortor man ved
Eftersynet bøT have Opmæ
, ,rksomheden nøj"e
rettet mod det mindste T:e,gn til en saadan
Forskydningi. Paa O-Maskinens Truck er
Fjedrene ophængt i almindelige Fjedcrhæn
.gere, me: dens D:-Maski' nens Truck h'a r Fje
derhængere . af e� særlig Konstruktjon, hvor
man navnlig bør sikre sig T'ilstedeværel-sen
af Bolte, Møttriker og Splitter i de, Blikker,

.

.

rende Balancegafler paa begg•e Sider af' Ma
skinen, men navnlig maa Opmærksomheden
rettes mod den Bolt, som bærer Balancen
i BalancegJaflen, og som danner Balancens
Omdrejningspunkt. Man bør J1er bl. a.�ikre
sigi, at det Smørehul, som er anbrag,t for
Tilledning af Olje til denne Bo-It, stadig hol
des frit for Snavs, og at Smør- in,g paa dette
Sted ikke forsøm·mes: Hele, Maskinens gode
Affjedring] og bløde Gang er i h'øj Grad af
hængig af, at Balancen er lef bevægelig. Der
finder jo he�· en uafbrudt Bie:væ:gielse Sted under
Kørselen, ogi tiltrods for at Bevægelsen kun
er en langsom Vuggen, vil Mangel paa Smø
relse i Forbindelse med indtrængende S,and
ogi Støv frembrin,ge et meget betydeiligt Slid.
Endskønt disse Bolte er indsatt�, kan det
undertiden hæ,nde, naar S:mødng er forsømt,
at de ved Udtagdsen i Værk
• 'stedet vise- r· sig
at være slidte ogi revne til en D:Ybde af ind(Fortsættes.)
til 5 mm.
1

Den internationa1e
Transportarbejderkongres.

I Dagene fra den 15. til den 20. Marts af
holdtes i Folkels 1-1,ns i Kristian1a en inter
national Transportarbejderk:ongres, de:n før
ste efter V,eridensk1ig,ens Ophør. De forskel
lige Afdelinger af N ordisk1e Lokomotivmands
Forbund var indbudt til at delt;age,, og dette
I
Ih
havde derfor besluttet samtidig at afholde
IL.Y
\
sit aarlige Sekælarialsmøde.. Forbundet var
saaledes repræ,senteriet paa Kongr-eisr.sen ved
10 Miedlemm
' ier.
Paa Grund .af de internationale Pasvan
skeligheder var ma�ge Repr:æsentanter for
hindret i at give �{øde. Saa1'edes stødte Ge
,,
neralsekr,etæ;r: ien Fimm
' e: n fra Holland paa
"Pasgrunden" i København. Englæindere og
Amelik'a.ne:r1e kom først Dagen. efter Aa,bnin
Fig. 7.gen. Russerne naa,ede overhovedet ikke aL
som. sk'al forhindre Forsk'ydning af den Bon, komm:e frem til Kongr'essen.
:
h'vorom Fjederens Hovedblad er opviklet
Kongre- ssens . H1ensigt var sæ1·1ig atter at
bygge den Biio mellem Transpo:i:tarbejderne,
(1�),g. 7).
For de almindelig:e, i Maskinens Længde.- . som'. V,e'l'densk:rig:en havde brudt; om det! lyk
retnin,g. anbragte_, _Balancers Vedkommende k,edes ,er ikkie helt sikkert. De1 Saar� den har
undersø..,ges de Bolte, som fæster Balance
slaaet, er dybe 9g alvorlige
, og , vil �ennem ·
gaflen til Maskinens R'amm
' e, samt de Bolte, . mange Aar volde Vanskeligheder
for det in
1
s:om: fæ,ster Traversen mellem de to tilsva- ternationale S1a.tn.:u·bejde.
71
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Det var inteT'essant at lægge Miærke til
Jernbaneorganisationernes stærke Tilslutn:i'ng.
� Vi bringer h'osstaaende et Fotografi af
Jernbanemæ,ndene.
Blandt disse findes don vercJ..e11'skemlle
·skikkelse, Lokomotivfører J. H. Thomås, deir
er ·F.ormand ,for de engelske Jernbanemænd.
Thomas er e.n Type paa en londonsk Ar"
bejder. Han maatte ·ra Barn forsørge sig
selv. Som tolvaars Dreng bcgynclbe h'a n som
Pudser i en af Londons RenJis•er, 18 Aar

Aar. Fra 1902 til 1910 var han Mfdlem af
det internationale S.ekretariaL valtl af tyske
J rnbaneforbund.
Det var meget interessant al o,·t!rvære Kon
gressen, og man lagde Mærk;e til den tids0
besparende Taktik, som de store L::mdes Re
præsenlanter anV'endte, idet at k'un den ene
af Repræsentanterne talte. C,ik man udenfor
denne Regel var det kun for meget korte
Replike, r. Saaledes førtes Ordet for Engelsk
mændene af '\Villiams og fot· Tyskerne af
0

0

De Kongresdelegerede som repræsenteredel'.de respektive Landes Jernbanemandsorgani1ationer.
Øverste Række fra venstre Side:

Mellemste
Nederste

0. Ek (S.), X. e%Corlensen (D.). Jacco:id (F.), E. 'Vignaud :(F.), "]. Andersen (N.),
E. C. Anderson (E.), 0. Andersen (D.), K. Samue 1sson (5.), :R. Lø,�en (N.), W. Oan
D e/Jt
·
(H.) ]. Jackson (E.), W. Griffiths (E.) 0. Hagen (N.), L. Rasmussen (D.),
W. L. J]runsden (E.)
S. Iversen (N.), E. Sandberg (N.), R. Lillie ,(D.), 0. Thoresen (N.), F. Lagerqvisl (S.),
H. Fransen (5.), ]. Skaarvald (N.), ]. A. Lundin (S.), C. Loven (5.), W. Gordon (E.),
P. Molimaker (H.), C. Harris (E.), F. Scheffe/ (T.), W. Abram (E.), Jos. Wabitsch (Ø.)
A. G. Ljungberg (5.), J. C. Hansen (N.), Ax. Ringdahl (5.), Chr. 'Vejre (D.), Hj. Mo!in (S.),
A. A/berli (N.), J. H. Thomas (E.), ;li[. ;J\[aihans (H.), /-I. Jochade (T.), 'R,. Miil'er (Ø.)
.J[. J. Niven (E.)

..

I

gammel var han Lokomol"ivfyrbøder og 25
Aar gammel Lolwmotivfører. V·ed 35 Aars
Alderen lVLedliem a.t' Pa.rlamenlet. Han har
været lVUnister u. P. Senere har han vær,e t
Lilbudt P,osten som Arbejdsminister, hvillN't
han afslog.
En anden af de mest fremlrædende Kon
grescleltager:c var Tyskeren I I.
- } ocha
' cle, Gc
neralselcrelær fm de lyske J,ernbanemænd;
en Organisation, der læller 420,000 Medlem-

' '
mer.
:
Joehade har della.g.e� i V,e11densk;ri.gen i 4
I

'..

Døhriug. - Man hørle ingen Genlagelser,
naar e n Tale, havde Orde_t, ha,�cle .han noget
at sige, som var af Belydning.
Da Spørgsmaalel om Lolwmolivmændenes
Tilsullning Lil Transpor, tarbejdcrforbundet
ikke foreligger, og vistnok lwller ikke fore
løbig kom'mer Lil al foreligge, tur'Clei, det vist
ikke være at' sLo,r 111,tecr'Csse a,t bring•e et ud
førligt Refcral af Koni:,r;i·cssen.
De repræsenterede J,crnbanemancls-Organ
, i- ·
· salioners Medlemsla,l udgjorde 1,358,000.
1
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Trods den spagfærdige-Beslutning Jernbaneforeningens Hoved
bestyrelse tog i Anledning al Generalstsejken. viser det sig,
at denne i den kommende Tid vil faa haarde Kampe ·at be
stia.
Hr.

Vi finder i "Dansk Jernbaneblad" for 7. ds. følgende:
Emil

,,Ved min Hjemkomst hertil

Terkelsen.

i Gaar

Aftes fik jeg først fat i og læste Hovedbestyrelsens Henven
delse al 3. ds. til Foreningens Medlemmer.

De har altsaa

nu og i al Fremtid udleveret os til Forlølgelse.

25 Aars Jubilæum.

Hvilket modbydeligt Forrædderi af Dem.

Nu mangler De

kun et at sige til Forbundet "der er serveret". Skynd Dem".
R.

Den I. Maj kan Lokomotivfører A. Schultz, · Søndergade
20, 3. Sal, Kjøbenhavn B. (Depot Gb.) fejre 25 Aarsdagen

C.

;J,,(_ansen.

Hjertelig Tak.

for siu Ansættelse som Lokomotivmand.

Kolleger og Medansatte bedes venligst modtage min hjer

Generalstrejkenotitser.
Vejle meddelt,;s gennem Opslag, at Lokomotivmændene
Viborg havde vedtaget ikke at følge den af Hovedbestyrel
sen udstedte Parolr,
Viborg-Afdelingen vedtog i Lighed med Landets øvrige
Afdelinger enste�mig at følge Hovedbesiy,elsens Beslutning.
Var man ude at fiske?
Sverrig Lokomotivmannaforbund sendte Orgariis.ationen føl
gende Telegram: Modtaget Eders Meddelelse om General

sirejkebeslutningen og erklærer os beredte til ·at staa solida

teligste Tak for udvist Opmærksomhed ved mit Jubilæum.
Ærbødigst
. P.

K.

Arding, Lokomotivfører Gb..

Hjertelig Tak til alle Medlemmer al Nyborg-Odense og
Assens Afdelinger for det �dejlige Guldur og

den smukke

Adresse, som jeg modtog i Anledning al mit 25 Aars Ju
bilæum den I. April I 920.

A. C. P.

·Olsen, Lokomotivfører.

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved mit Jubilæum.
En særlig Tak til Struer Lolr.omotivlørerafdelirig for den s. mukke
Gave.
. C. ;J,,(_. Aunskjær, Varde.

riske med Eder og tager de økonomi�ke Konsekvenser.

- _, ,..:._

r

Fra mange af Landets Afdelinger modtog Organisationen
Resolutioner, der alle udtalte enstemmig Tilslutning til Ge
neralstrejken. - Ligeledes- modtages Meddelelse om, hvem
Afdelingerne havde valgt til Strejkeudvalg.
Fra Aalborg modtog Organisationen 2. PaaskedagTelegram
om. at der skulde Militærtransport med Tog 962 og Afde
I'ingen forespurgte, om Strejken. var hævet. - Man svarede
bekræftende, men modtog kort efter paany Telegram om, at

Til Medlemslisten.
Overført fra D. S. og M. F. til D. L. F.:
Lokomotivfy�b. Aage Olsen,· Kjøbenhavns Godsba�egaard.
C. E. Madsen, L. C. Larsen, E. H. V. Hansen, J. Sønder•
gaard, L. K. Mahs, F. M. Adamsen, A. H. Møller, Fr.
Stokholm, P. Olsen, M. Christensen, Svend Knudsen, A.
Qvist, Kjøbenhavns Gb.
muesen, Glyngøre.

J.

Alfred Andersen, Korsør.

G. Ras

Poulsen, Brande.

Afdelingen havde standset Militærtransporten. - Toget for
øinkedes og der kom ingen Militær med Toget. - Telegraf1,'æsenet var meget optaget og havde ikke faaet Organisa
tionen� i god Tid afsendte Telegram ekpederet.

ERR

Fra Generaldirektoratet indløb Meddelelse om, at Perso•
ns.let savnede Underretning om Generalstrejkens Aflysning,
ligesom der fra forskellige Afdelinger fremkom lignende Fore
spørgsler. - Man besvarede disse Forespørgsler, men man
fik det Indtryk, at Telegrafvæsenet netop den Dag arbejdede
meget langsomt.

Paa en saadan Dag, hvor det kunde for

ventes, at Telegrafen vilde blive meget benyttet, var det mær
keligt, at mange Telegrafkontorer var lukkede.

R

:= r-

i "Nationaltidende" for 5. ds. findes en Artikel, indehol

Rettelse til Adressef.ortegnelsen.
Lokomotivførerafdelingerne:

Kjøbet\havn 0.: Formandens Navu og Adr. rettes til: Aug.
Christensen, Bogensegade 11, 2. Sal, 0.
Kjøbenhavn 0.: Kassereren.• Navn og Adresse rettes til:
E. Hansen, Sten Billesgade 1, 3. Sal, 0.
Kallundborg: Formandens Navn og Adresse rettes til: Hol
ger H. Hansen, Slagelsehus.
Lokomotivfyrbøderafdelingerne:

Nyborg: Form andens Navn og Adresse . rettes til: K. M.
Petersen, Wørrishø!fergade 29, 3. Sal..

dende en Del Protester mod Generalstrejken, bl. a. fra flere
Jernbanestationer, og det meddeles, at den andetsteds omtalte
Vamdrupresolution er vedtaget. - Det synes som Vamdrup
,,.herren" har haft meget travlt.

-,Rettelse.'

Paa Side 51 i Nr. 7 findes følgende Trylr.lejl: 1. Spalte,
34. Linie f. o. rettes sidste Ord ren til hel.
I 2, Spalte, 9, Li�ic l. o. tilføjes efter I Reglen: 10111' Helhed.
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,;;tCin . .f/fsfeed mel Udgangen af April 1920

(e. Ans. p. G. af Svage/. m. Pens.):
Lokomotivfører A: F. H. Ghristensen _. Kbhavns G�dsbgd.
0

. 'f?l;JORa

.

�f�.:::�--

7::illadelse til at træde udenfor ;J\(umer:

Den Lokomotivfyrbøder R. V. Rasmussen, (Korsør), med
delte Tilladelse til at staa udenfor Numer er forlænget til
yderligere at gælde i Tidsrummet 1. April-31. Okt. 1920.

-

Navnerellelse.

Lokomotivfører P. J. Andersen,
gaard, hedder fremtidig Peter Julius
Lokomotivfører N. P. Pedersen,
gaard, hedder fremtidig Niels Peder

Kjøbenhavns · Godsbane
lngtoft, og
Kjøbenhavns Godsbane
Pedersen Munkebo,d.

Forflyllelse efter Ansøgning (ifølge Opslag} fra I. April /920:

Lokomotivfyrbøder A. A. Thøgersen, Kolding (Rangerfører)
til Vejle N (Rangerfører).

Forflyllelse e . .f/ns. fra I. .f/pril /920:

Lokomotivfører H. P. C. Staberg, Oddesund Nord (De
potfst.),, til Holstebro, og
Lokomorivfører S. P. Sørensen, Holstebro, til Esbjerg.

Nl·e.nstædt 0
o...
A/s

Co •,

)

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO
AKVAVITTER

København. B. Jern, Staal, Værktøjer
Te!efon 7686. og Værktøjsmaskiner.

Nyborg Jernstøberi og Maskinfabriks-Udsalg

Tlf. 2724 - Vestervoldgade 6 - Tlf. 2724 Besparende Kakkelovne, Komfurer, Vaskegryder
samt alt B y g n i n g s s t ø b eg o d s anbefales.
. Opsætning og· Reparationer udføres af vore dertil øvede Folk.

AjS Nordiske Metalvarefabrikker
KØBENHAVN.

Prøvelagre
. magertorv Elektriske Belysningslegemer og
Elektrisk Installations Materiale

t1\ 5

Smith, ffiygi nd

&

Telefon·

HUttemeier.

FPihavnens

Skibss1nedie og MaskinfabPik.

i

Telefon 5269

Heil-Madsen.

Her�!�d!�Vlm! B��)nnoy
VESTERBROOADE 29

Blikkenslager, Gas- og Vandarbejde,

Jernbanely�ter,
Trækfrl Billetvinduer [WellejusJ.

j

s
p JENSEN
Rantzausgade 40, Kbhvn. N.
Tel�fon
Central

3033

°

"

Telefot
Central

3033

Alle Slægs ,Tern og Met,aller
_, købes tit højeste Pris.

Annonce-Ekspedition:

Vodroffvej Nr.' 3 B, Kjøbenhavn V., eller
K. Johansen, Sommerstedgade 22 3, Kjøbenhavn B.
Telefon: Vester 4011,

samt Udsalg af Knive og Saxe
anbefales.

1. GRØNNEGADE 1. Telf. Byen y 5140

--: VæPktøj

=-

tor alle Haandværk.

Husholdningsartikler.

C. TH. ROM & Co.'s EFTF.

Bonnesen & Unnstrup

VESTERBROGADE 2 B. KBHVN. B.

3 3,7 I.

Maskinfabrik - Jernstøberi - Kedelsmedie
Lokomotivreparationer.
Telefon 5269.

E. Svendsens Sliberi.

Maskinfabrik & Kedelsmedie
Peter Ibsensvej 24.
Tlf. Central 733. - Taga 1609.

TH. MØLLER,

Nyhavn 415-47.
Sejldug og Presenningdug,
Tougværk, Staal- og Jernvire

Tlf. C. 387
10387

Telegram-Adr'.
� ULTRA •.

u�"$&�v
/ET41'JJ!!!�
fl
TE.LI''• 35ll-�lk BYEN 32Lf-X •
Signeter - Dørplader - Haandtrykkerier
Brændeiern - Numeratører - Perforerer,

Udgaar 2 Gange maanedlig.
Redaktion: Vesterbrogade 98 a ', Kjøbenhavn B.
Tlf. Vester 2895 v.
Abonnementspris1 5 Kr. aarllg,
Tegnes paa alle Postlt:enterer I SkamUø;wi••·

