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LØ�NINGSBESTEMMELSER. 

Knrupt færdig med Forhandlingerne 
om Tjenestetidsbestemmelserne foreligger 
Udkast til en ny H-Ordre, der skal er,statte 
Ordre H. 264. - Det haster med at faa 
nedsat de forskellige Y del.ser, denn.e Ordre 
omfatter, saa Staten kan spare de Beløb, 
der blev givet Anvisning paa af Over
sparekommissionen. 

Den 1. December modtog Fællesudva.1-
get fra Generaldirektoratet en Skrivelse, 
vedlagt et Udkast til en ny H. Ordre, hvori 
der anmodedes om, at Repræsentanter for 
Fællesudvalget vilde komme til Stede ved 
en Forhandling Torsdag den 8. December 
om det vedlagte Ordreudkast. 

Endvidere indeholdt SkriveLsen Med
delelse om, at de nye Regler, for saa vidt 
angaar l atpenge, Overarbejdspenge og 
V eder lag for inddragne Fridage skulde 
gælde fra 1. December og at det øvrige 

traadte i Kråft fra den 6. December, fra 
hvilket Tidspunkt Lov Nr. 496 af 25. No
vember 1921 om Tillæg til ÆndTing i Lov 

r. 489 af 12. September 1919 om Statens
Tjenestemænd traaidte i Kraft. 

I den Anledning afholdt Fællesudval
get et Par Dage forinden F,or'handlingen 
Møde for at gennemgaa og drøfte Ordre
udkas te t og eventuelt stille Forslag til 
Ændring i dette. 

Det nye Ordreudkast var for ,store De
les Vedkommende i Overensstemmelse med· 
vor gamle H. Or,dre og andre tilsluttende 
Bestemmelser, men ,paa andre Steder inde
holdt det saadanne nye Bestemmelser, 
man med Kraft maatte bestræbe sig for at 
faa ændret. 

Vi s1rnl nævne ,som et Punkt, der har. 
ærlig Interesse for det kørende Perso

nale, at dette Udkast indeholdt en Bestem
melse som sagde: »Kørepenge ydes kun 
for Fraværelse fra Hjemstedet, der stræk
ker sig ud over ide Grænser, inden for hvil
ke Time- og Dagpenge ydes.« 

Denne Bestemmelse, der var ganske 
ny og som sHdrnrt og.saa var i Modstrid 
med Lønningsloven, maatte �elvfølgelig 
animere alt det kørende Personale til den 
kraftigste Modstand.· 

Samme Paragrnf indeholdt forø,7rigt 
Bestemmelsen om, at en Række Tjeneste-
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mænd, i Stedet for Dag- og Timepenge, 
skulde have Kørepenge, en Bestemmelse, 
som baade Jernbaneforeningen og Jern
baneforbundet maatte sætte sig imod, thi 
det angik ikke mindre end 15 forskellige 
StiHinger ·som Trafikinspektører, Maskin
ingeniører, Overbanemestre, Vognmestre, 
Vognpassere, _Telegrafformænd, do. 
Haandværkere og Arbejdere o. fl. a. 

Fra vor Side stilledes Forslag om Æn
dring af Bestemmelsen aihga-aende Y del.se 
af atp�nge, ·saaledes at N?,tpengebereg
ningen skete særtskilt fra hvert Tjeneste
af.snlit. Gennemførtes d,ette, fritoges de 
Tjenestemænd, som baade ma-atte forrette 
Tjeneste i Aftentimer, som gav Natipenge 
og i Morgentimer, der ogsaa gav saadan
ne fra at sammenlægge de enkelte Minut
ter, men kunde beregn� Natpenge for hver 
Tjeneste for sig,· for 1saa, vidt der var et 
tjenestefrit Tidsrum imeUem. 

Endvidere enedes man om, at Afbrydel
se af Funktion i høj1ere Stilling ikke 
maatte finde Sted uden tvingende Nødven
dighed. 

Flere andre Ændring,sforslag stilledes 
og formuleredes. 

Tilsidst enedes man -Om, at FæH�sud
valget, suppleret med enkelte andre Tjene
stemænd, skulde deltage i F-orhandlingen. 
For vort Vedkommende tilkaldtes Loko
motivfyrbøderkredsens Formand, ,saaledes 
at Foreningen ved Forhandlingen var re
præsenteret ved Formanden, Redaktøren 
og Lfb. Kredsens Formand. 

Det var sa-aledes en ret stor Repræsen
tation, der mødte op til Forhamdling i Ge
neraldirektoratet, men Spørgsmaalet var 
da ogsaa af stor Betydning for Tjeneste
mændene. 

Forhandlingen tog ,sin Begyndelse Kl. 
2 1

/2 Em. og varede til Kl. 6 Em. 
Vi skal først nævne, at de fra vor Side 

stillede Ændringsfor,slag blev imødekom
met. Derimod var der flere andre F,orslag, 
om var af særlig Interesse for Afløsere, 

der ikke blev imødekommet, ligesom For
slaget om at slette de 15 Tjenestemænd, 
cler stod opført til at skulle have Køre-

penge i Stedet for Dag- og Timepenge, , 
ikke blev imød,ekommet. 

Som bekendt 1staar der i Loven_,' at 
Godtgørelse for Rangering ydes kun, naar 
Rangeringen udføres paa Hjemstedet. 
Hertil var føjet en Parantes, hvori der 
stod: herunder ikke et Udstationerings
sted. Denne Parantes ønskedes slettet, 
hvad der medførte en Diskussion om, hvad 
der forstodes ved Hjemstedet. I visse Til-r 

fælde som under Udstationering regnes 
Udstationeringsstedet ,som Hjemsted, hvad 
angaar Fridage, men regnes ikke som 
Hjemsted, hvad angaar Rangergodtgørel-
se. Resu'ltatet af F,orhandlingerne herom 
blev, at Spørgsmaalet paany.skal f@elæg
ges Lønningsraadet til Udtalelse, thi man 
var fra alle Sider enige i, at man maatte 
have en klar DefinitiO'Il af dette Spørgs
maal. 

Det vil Jremgaa af ovenstaaende, at der 
ikke opnaaedes Enighed om aJ ile Bestem
mel,serne i Udkastet. Vi faar nu se, om der 
i Ordren, naar den kommer til at foreligge, 
ikke skulde være sket saadanne Ændrin
ger, at den i nogen Grad kan tilfredsstille 
de forskellige ']]enestemænd. 

Vi skal til Slut nævne, at Kørepenge
nes Stø':t'telse for Ticlen for Lokomotivfø
rere er 33 Øre, for Lokomotivfyrbødere 
27 Øre. Iatpengene er 56 Øre for Loko
motivførere pr. Time og 39 Øre for Loko
motivfyrbødere. Natpengene beregnes pr. 
paabegyndt ¼ Time.· 

EN OVERENSKOMST. 

Mellem Dansk Smede- og Maskinar-• 
bejder-Forbund og Dansk Lokomotiv
mands Forening oprettedes der i Februar 
1913 en Overenskomst angaaende Over
flytning af Medlemmer fra den ene Orga
nisation til den anden. 

Denne Overenskomst virkede g,odt de 
første Aar, men for ca. 3 Aar siden opstod 
der Forhold, der gjorde, at man, efter 
Henstililing fra Smedeforhuri.det indtil vi-
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dere standsede Tilgangen af Aspiranter 
til D. L. F. 

Egentlig hjemlede den Overenskomst, 
vl havde, ikke nogen Ret til Optagelse af 

spiranter, tnen -Ihan var af praktiske 
Grunde kommen ind paa denne Forret
ningsg�ng. Imidlertid opstod der Ønske 
otn en Revi11,ion af Overflytningsreglerne, 
særlig fra D. L. og M. F., og da Lønfor
holdene for Aspiranterne nu var bragt i et 
saadant Leje, at de varede til Lokotnotiv
fyrbødernes Lønninger og endvidere, at 
de Forhold, Aspiranterne iøvrigt arbejde
de under, er ganske tHsvarende Lokomo
tivfyrbødernes, var det ogsaa. ønskeligt for 
vor -Organisation at faa gennemset de om
talte Overflytningsregler. 

Som en Følge heraf optoges i Sommers 
Forhandling med D. S. og M. F., der var 

, repræsenteret ved Hovedkassereren Hr. A. 
Johansen og Formanden for Smedene paa 
Banen Hr. Vilh. Boesen og vor Organisa
tion, der var repræsenteret ved Forman
den og Redaktøren. 

Forhandlingerne førte til Overens

komst ·om nedenstaaende Regler for Over
flytning ,mellem D. L. F. og D. S. og M. F., 
der for vis e Punkters Vedkommende er 
uforandrede·, men tillige indeho'lder gan
ske nye Afonit, som vi henleder Medlem
mernes Opmærksomhed paa. 

Overflyt-11 i11gsregler 
mellem 

nnusk Lokomotivmancls Foreniug 
og.

Dansk Smede- og lllaskiuarbej<lerforbuucl 

a. Medlemmerne ove.rflyttes ind, kudsfrit fra
den ene Orgarui.sal�on til den anden, naar de
l'•a,ar Beskæftigelse under dennes Omraade.

b. Medlemmer, der overflyttes, beblolder den
ved uafbrudt 1Medlemsskab i en eller begge

Organisationerne erhvervede Anciennitet.
c. Efter 1. Januar 1922 finder Overflytning til

Dansk Lokomotivmands Forening Sted paa
del Tidspunkt, da det paagældende Medlem
eHer ·ait være antaget s•om Lokomotivfyrbø
dm·aspiirant bar hestaaet Sii.n 1Prøve.

De LokO'Illotivfyrbødera.spira.nter, der an
tages og )Jestaar Prøve i Tiden indtil 1. Ja
nuar 1922, 1overføres fra denne Dato til
Dansk Lokomotivmands Forening.

Ov rfly,tning til Dansk Smede og Maskin
artejderforbund finder Sed, naar det paa
gældend·e Medlem bar faael Bes-kæfLigel e 
�ndenfor Forbundets Omraade. 

d. Forinden Overflytningen maa al Gæld til
Forbund, Afdelinger og Klubber være be
talt.

e. MedlffiTuIIler, der paa Grund af Restance el
ler andre Aarsager er s •lettede ener udeluk
kede af den ene Organisati<on, kan ikk,e opta�
ges i •den and•en, forinden d,e har berigtiget
deres F•orhold til den -Organåsabion, hv•oraf
de er ud,elukkede.

f. Med Hensyn til Undersløttelse&'rettens Ind
træden i den for Smedefaget eksis,terende
Arhej-ds,løshedskasse (Metalarbejdernes Ar
bejd 1løsbedskasse) gælder ved .Overflytning
til Dansk Smede- -og Maskinarbejderforbund
d·e samme Regler, som anvendes for Med
lemnier med hvilende l\if edlemsret i Arbej-cls
lø hedskassen, dog s·kal Medlemmer af
Dansk Lokomolivman:ds Forening ikke be
tale det herfor fastsatte Kontingent.

g. I T,ilfælde, hv,or enkelte Arbejdsspørgsmaal
indenfor Statsbanernes Omraade vans•keligt

1ader sig direkte henføre under den enkelte
Organisation, forudsættes· det, at de gensi
dige Organisationer optræder i Fællesskab
overfor Baneledelsen.

h. ,Fortolkninger af -clenn1:1 Overenskomst, saa
vel som eventuelle nye Forholds Henførelse
ur1der Over,enskomsten, afgøres ved For
handJ.ing mellem de to Organisationers Ho
vedledelser.

S'aaledes vedtaget til Afløsning af tidli
gere Overenskomst af 18. F,ebruar 1913. 

Køben'havn, d. 0
/12 1921. 

For Dansk LokomotiV'lilands F•orening. 
Rich. Lillie. 

For Dans], Smede- og Maskinarbejder Forbund. 
A. Johansen.

De nye Overflytningsregler træder i 
Kraft den 1. Januar 1922. 

BEN LOV EN, 

De11 30. Nov,ember forelagde Finans
ministeren i Folketinget følgende Lovfor
slag: 

§ 44 i Lov Nr. 489 af 12. September 1919 af
fattes saailedes-: 

Stk. 1. »En Tjenestemand kan kun have Be
skæftigelse udenfor Stat tjenesten, fors,aavidt og 
i det Omfang, det er foreneligt med en samvit--
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tighedsful-d Udførelse af hans Pligter som Tje
nestemand ·og med- den for Stillingen nød'Ven
dige Agtelse -0g Tillid. 

Stk. 2. Ingen Tjenestemand kan Yære Me -1-· 
lem af en Bestyrelse e1ler et Repræsentantskab 
for et Selskab af erhvervsmæssig Karakter. 
Herfra undtages dog saad-anne Tilfælde, hv-or 
Tjenestemanden s·om Statens Repræsentant af 
Regeringen er beskikket til eller af Regeringen 
er god1-endt som Medlem af en saadan Bestyrel
se eller et saadant Repræsentant.s,kab. 

Stk. 3. Med Tilslutning af begge Rigsdagens 
Tings· F.inansudva:lg kan Statsministeren fast
sætte Undtagelser for særlig angivne S€lskaber 
eller særlige Gru'Pper af Sels-kaber af erhvervs
mæssig Karakter eller bestemme, at -der for 
visse Grupper af Tjenes-temænd gives Tilladelse 
til at være Medlem af en Bestyrelse eller et Re
præsentantskab for et Selskab af ·den i Stk. 2 
omhandlede Art. 

For den enkelte Tjenestemands Vedkommen
de skal Samtykke til H V€rvets Overtagelse tillige 
g:ives· af det nedenfor o·mhandlede Nævn. 

Stk. 4. Afgørelsen i det enkelte Tilfælde i 
Henhol-d til Stk. 3, jfr. S'tk. 5 og 6, bliver at 
træffe af et Nævn bestaaenide af følgende 7 Med
lemmer: Folketingets og Landstingets Formænd, 
2 af R<igsdagen paa -den å. Grun-dloven for Valg 
af Statsrevis-or�r fastsatte Maade valgte Med
lemmer s-amt af 3 Med.J.emmer, hvoraf en vælges 
af Danske Statsembedsmænds Samraa:d, en af 
Fæ1lesrepræsentationen for offentlig ans•atte 
Tjenestemænd i Danmark og en af Statstjeneste
mæn-denes Centralorganisation II (E'mbadsklas·
serne). 

Skul-de nogen af diss•e Or,ganis•ationer ophøre 
at bestaa, afgør Statsminå.steren, hvilken anden 
Organisation der kan træde i den -op'hørte Or
gan:is-ations Sted. 

Nævnet vælger selv sin Formand -af sin 
Midte. 

Stk.5. Ingen Tjenestemand maa begynde en 
Forretnings- eller Næringsvirksomhed, forinden 
han dertå.l har modtaget Samtykke fra det i S'tk. 
4 omhandlede Nævn. 

Stk. 6. En Tjenestemand s-kal skriftlig gøre 
Anmeldelse for Ministeren eller den M:inisteren 
underordnede Myndighed, som ,har Ansættelses
ret til den paagældende Tjenestestilling, inden 
han kan overtage en Stilling udenfor Stats-tjene
sten, hvortri.l der ,er knyttet varig Løn, og som 
ikke henhører under de i foransta:aenide Stykker 
omhandlede Hverv. 

Forsaavldt den Myndighed, til hvem Anmel
delsen er in-dgaaet, skønner, at det vil stride 
mod de i denne Paragrafs 1ste Stykk€ nævnte 
Hensyn, at Tjenestemanden overtager den om
meMte Beskæftigelse, meddelels det 'ham inden 
4 Uger, efter at Anmeldelsen ,er indga:aet; at det 

er ham forbudt at overtage Posten. Tjeneste
manden kan forlange en af den underordnede 
Myndighed i saa Henseende truf fen Afgørelse 
forelagt Ministeren. Saavel i dette TilfæMe, som 
hvor skriftlig Anmeldelse skal gøres• for Mini
steren, kan denne henskyde· Afgørelsen ti,l Næv
net, der da træffer Beslutning inden 4 Uger d.er
efter; om S'agens Afgivelse tri.l Nævnet og om 
Nævnets Afgørelse underretter 'Ministeren ved
kommende Tjenestemand. 

Stk. 7. Skuld€ det vis€ sig, efter at en Be
skæftigelse er overtaget, enten at de Omstændig
heder, som har været afgørende for Sagens Be
dømmelse, ændres væsentlig, eller at der alle
rede ved Overtagelsen forelaa Omstændigheder, 
som, hvis de haV1de været oplyste, vilde have 
medført et Forbud, kan Mfaisteren paa et hvil
ket som helst Tidspunkt paalægge Tjenesteman
den, at han skal frigøre sig for Beskæftig.elsen. 

Forsaavidt- Tilladelsen til Beskæftigelsens 
Overtagelse er meddelt af det i Stk. 4 -ommeldte 
Nævn, bl-iver Afgørelsen dog først at træffe, ef
ter -at Nævnet har udtalt sig å. Sagen. 

Stk. 8. Tjenestemænd, der den 1. Januar 
1922 i Henhold vil de hidtil gældende Regler er 
Medl,emmer af en Bestyrelse eller et Repræsen
tantskab for et Sels-kab af erhvervsmæssig B: -a
rakter, er dog berettigede· til at bevare en s,aa
d-an Stilling i et Tids-rum af indtri.l 2 Aar efter 
nærværende Lovs Ikrafttræden. 

De Tjenestemænd, som ved nærværende Lovs 
Ikrafttræden driver Forretnings- €Iler Nærings
vrirksomhed·, skal udtræde af denne inden 2 Aar 
derefter, medmindre Samtykke til -Fortsættelsen 
gives af Nævnet. 

Stk. 9. For DommeTes Ved•kommende hen
viis€s til 13-estemmelserne i § 473. 

Bemærkninger til Lovforslaget. 
Ifø,lge § 141 i Lov Nr. 256 af 6. Maj 1921 

paahviler det Regeringen at fremsætte Forslag 
til Lov om Revision af § 44 i Lov -om Statens 
Tjenes-temænid Nr. 489 af 12. September 1919. 

V-ed de i denne Anledning stedfundne Over
vejels€r har Regeringens Opmærksomhed været 
henvendt paa, at der foreligger ·en Del Stillinger, 
- særlig saadanne til ErhvervsiJ.ivet knyttede
StiUinger, der er forbund·et med fast Vederlag
hvis Overdragels,e til Tjenestemænd i nogle
Kredse kan vække Utryghed med Hensyn til
Spørgsmaalet ·om, hvorviidt Hvervet kan forenes
med Tjenestestillingen, uden at den paagæld-en
de Tjenestemand i sin Embedsstil,ling la:der sig
p-a:avirke -af de med Hvervet forbundne Hensyn.
V-ed Affattelsen af nærværende Lovforslag har
det været Regeringen magtpaaliggende at fjerne
enhver saadan Ki-lde til Utryg'hed.

Da man imidlertid ikke har ment pa:a For
:naand at kunne udpege, hvilke Erhverv der ube-
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tinget bør udelukkes i denne Henseende, eller 
afgøre, hvorvidt Ude1ukkelsen skal ramme 
samtlige Tjenestemænd eller kun visse Klasser 
af Tjenestemænd, .har man for.eslaaet at 
henskyde Afgørelsen af disse to S'pørgsmaa;l til 
Statsmiinisteren og Ting.enes F!inansudvalg (Stk. 
2 og 3). 

For de Arter af Erhverv eller Grupper af 
Tjenestemænd, for hvis Vedkommende Statsmi
nisteren og F.inansudv,algene maatte skønne, at 
der intet er til Hinder for en Forening af Tjene
stestillingen og Hvervet i Erhvervslivet har man 
dog ment, at der yderliger� bur.de træffes Af
gørelse i -hvert enkelt Tilfælde om, hvorvidt den 

. paagældende Tjenestemand bør kunne overtage 
hvert enkelt i Betragtning kommende Hverv 
(Stk. 4). Denne Afgørelse ,maa b()l'Q.paa en Un
dersøgelse og Afveje1se af de i de enkelte Til
fælde foreliggende Hensyn, og man har fore
s1aaet denne Afgørelse henlagt .til et Nævn, der 
skal afgøre Srpørgsmaalene paa Grund,lag .af de 
konkrete (Forhold og navnlig under Hen&yn til, 
hvorvidt Tjenestemanden i sin BmbedssbiUing 
er uintereS:&er-et i paagæ1dende Erhvervsvirk
somhed, jfr. iøvrigt de i Stk. 1 fremhævede 
Synspunkter. Ang,aaende Nævnets- S'ammens•æt
ning skal man fremhæve, at 4 -af dets 7 Med
fommer er Repræsentainter for Rigsdagen. 

Angaaende Spørgsmaalet om Tjenestemænds 
Berettigelse til at drive Forretnings- eller Næ
ringsvirks•omhed har man ment ,at burde forti
slaa, at dette kræver Samtykke af Nævn.et 
(Stk. 5).· Hva;d endelig ,aingaar.andre Hverv - d. v. s. 
væsentlig Stillinger af uddannelsesmæssig Ka
rakter - (Stk. 6), har man ment, at den nu
værende Ordning virker tilfredsstillende, og at 
praktis•ke Hensyn nø.dvendiig.gør, at Afgørelsen 
i disse 1'.ilfæ1de ligger hos vedkommende Admi
nistrationschef. Man har dog tiliføjet en Bestem
mels-e om, at Afgørelsen af Ministeren ·k,an hen
skydes, til Nævnet. 

Bestemmelsen ii .Stk. 7 svarer tiil den nugæl
dende .Lovs, S'tk. 4. 

,Af Hensyn tiJ ,IJovforslagets indgribende K,a
rakter har man foreslaaet en Overgangsti•d af 
2 Aar for Lovens, Ikrafttræden at regne (Stk. 8). 

Noaar man for Dommernes Vedkommende 
har ,ladet Bestemmelserne i Tjenestemandslo
vens § 473 staa ved Magt, skyldes dette, at Til
ladelsen for Dommere gives af et af Præsiden
tern(! for de kollegiale Retter dannet Raad. 

Dagen forinden overnstaaende Forslag 
.fremsaites i Folketinget var Repræs·entan
ter for Tjenestemændene tilkaldt til en 
Fothandling med Regeringen, der var re-

præsenteret ved Statsminister Neergaard 
og Indenrigsmini,ster Kragh. 

Ved Forhandlingerne deliog Repræ
sentanter for Organisationen for Embeds
mænd i Ministerierne, for Centralorgani
sation II ('Embediskla.sserne) og for Fæl
lesorganisationen. Vor - Organisations 
Formand deltog i disse F'orhandlinger i 
Egenskab af Næstformand for Fællesre
præsentationen. 

Til.denne Forhandling mødte Tjeneste
mændenes Repræsentanter iøvrigt temme

, ligt UJf.orberedt, fordi Udkastet til Lovfor
s'1aget var fremsendt for sent til en nøjere 
Prøvelse og Gennemgang. 

Under Forhandlingerne blev det 1stærkt 
betonet af Tjenestemandsrepræsentanter
ne, at disse ikke paa nogen Maade kunde 
tHtræde det forelagte F,or,slag. Statsmini
steren bemærkede hertil, at det var en 
lang og trang Vej, dette Forslag·havde at 
tilbagelægge, inden det kom frem. 

Kun i en Tid, hvor Tjenestemændene 
omtrent aUe Steder er Genstand for Uvil
je, ja for Had, kunde man tænke sig et 
saadant Forslag fremsat, d·er jo er en ren 
og skær Undtagelseslov, der formener 
Tjenestemændene de Rettigheder, enhver 
anden Borger i .Samfundet nar. Medens 
det er tilladt aUe andre i Landet at paa
tage ,sig Hverv, de kan passe ved Eli den af 
deres -egentlige Erhverv, skal det nu for
bydes Tjenestemændene. 

Tjenestemændene maa af al Magt søge 
at hindre, at denne Undtagelseslov træder 
i Kraft. 

PAA BESØG HOS VORE SYDLIGE VENNER! 

Vi var i Wien, der tar Rejsens Maal 
og Stedet, hvor vi skulde forhandle, og 
hv.or det var vor Opgave at undersøge, 
hvodedes Forholdene var for de Menne
sker, vore Kammerater, som vi efter vo
re ringe Evner havde rakt en hjælpende 
Haand. 

Vi kom der-til om Aftenen, og tidlig 
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n�te Morgen tog vi en rask padseretur handling med Jernbanemini teriet en
for at faa frisk Donauluft i Lungerne. traludv,a,lg, som i Løbet af Dagen fik Un

Et kort og hastigt Indtryk af F,ormid- denetning derom, aalede at Forhandlin
dagslivet paa WieTus Gader, og saa satte gerne kunde finde Sted en aE d følgende 
vi o W Forhandlingsbordet. Dage. Vi gik saa over til en nærmei·e 

Lad mig ,straks præsentere de østrig- Drøfte] o af de pørgsmaal, som vi ·skulde 
ske Lokomotivmænds betydeligste Repræ- forhandle med d-e østrigske Lkomotiv
sontanter for mine danske Kamm0 r::iir>r: mænd. Vi ma•a·tte have en nærmer Rede
Formanden ·for Organisationen, Hr. Smey- gørel e for den Række af personlig Hen
kahl, en høj og bredskuldret Mand, som Yendel.ser, som vor Organ�sation fra enkel
lian ad der overfor o med lysebla:a, mil- te Per oners, ide i det sidste Aarstir1 hav
cle Øjne og et venligt ,Smil, kunde han lige do modtaget. "\ i maatte vide, om de paa
saa godt have været Dansk som Østriger, gældende var det, -de udgav sig for, s•amt 

æstformanden, H1·. Harfenthale1·, en lille, om deres Forhold var ·aa<lan at danske 
soigneret Mand, udpræget Østriger af den Loilwmotiv.mænd burde støtte d�m. Egent
blonde distingverede Type. Endelig Ho- lig vilde jeg helst •springe ,dette Af.snit 
vedkassereren, Hr. J(utsche1·er, noget over, thi helt opbyggende var det ikke, 
vær, middelhøj, gnistrende sort, Sydeuro- .hverken for os eller for dem . elv; men 

pæer af Udseende og Væsen. ganske vist det var ingenlunde uinteres-
Det første, der laa for, var ,at faa kla- ant. Man forkl•arede os meget omhygge-

ret, hvorledes vi skulde ordne os for at ligt hver enkelt Mands Forhold og vi 
faa behandlet alle 1Spørg,smaal paa en maatte da endelig i'kke tro, -at det var lut
grundig og tilfredsstillende Maade og for ter Engle, clor boede i Østrig. Her som 
det rette Fomm. Med andre Ord: Tilrette- overalt havde Tideri skabt daarlige Men
læggelsen af vort Arbejde, Klaringen af nesker og megen Humbug. Vi konstatere
alle formelle rSpørg,smaal o. s. v. de talrige For,søg paa at bjerge til sig selv. 

De •tidligere omtalte Henvendelser til Allerede i Forvejen var vi iøvrigt blevet

os, de1,s fm Direktionen i Innsbruck, dels klar over, at saadant maatte være Tirlfæl•

fra invalide østrigske J.ernbanemænd, vil- det. Et enkelt Tilfælde havde afsløret sig

de og kunde den østrigske Organisations selv: den paagældende havde tilstillet un

Repræsentanter ikke udtale sig oin, d,e vil- dertegnede et Brev, som var beregnet for

de derimod foranledige, at vi kom i For- Holland, Hollænderne havde formodentlig

bindelse med J ernbanemini.steriets Cen- faaet det, vi skulde have haft. Dette mis

traludvalg, hvorunder saa;danne Sager lykkede F.orsøg ,gav, tør jeg nok 1sige, All

sorter,ede. Da vi forelagde rS:pør,gismaalet ledning til n gen Munterhed. 

om Hjæl1pen til Pensionisterne .og gav Iøv�·igt var dette Af.snit af Forhandlin

nærmere Meddeleser om vor Forhandling gerne 1 det store og hele alt andet end op
i alzburg fik vi en ypperlig Lejlighed tH løftende. Henvendelserne fra enkelte Per
n.t lære vor-e ·Kolleger at ,] ende som Men- · soner 6ide viste sig at rumme alt for me

nesker. Vi fik Beviset for, at de forstod at gen UpaaHdelighed, og vi kan være glade
se stort og objektivt paa Tingene, at de for, at vi ved denne Lejlighed fik god og
kunde se b.ort fra snævre egoistiske In- klar Besked, aaledes at vore indsamlede

teresse�·. Thi i 'det foreliggende Forhold Penge ikke gik forkerte Steder hen, men
vitde de, da Sagen laa som den laa, ikke blev anvendt ,paa en for hele Standen nyt
være vor-e eneste Rruadgivere. De sagde, at tebringende Maade. Hvad ,senere skal bli
her burde vi tale med Centra,ludvalget og ve omtalt. 
forelægge det Sagen: det skulde være Mel- Vi var under di·sse Forhand'linger 
lemledet. Paa denne Maade blev disse naaet et godt Stykke ud paa Eftermidda
Spørg.smaal ryddet til ide, henvist til For- gen, og Ø trigerne vilde gerne vise os de-

, 
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res By. Trods -alt, trod,s Fattigdom og Neid 
har Wienerne Grund til at være stolte af 
deres By. 

Wien er Dronningen blandt Europas 
Hovedstæder, den rummer et Utal af mo
numentale og yndefulde Pragtbygninger, 
der vidner om høj'tudviklet Kultur o,g ædel 
Kunstsans. Den Eftel'middag blev »Schøn
brunn« med dens pragtfulde og tors'laae
de Omgive'1ser forevist os. Her i det gamle 
Kejserslot, hvorFranz-Joseph tilbragte de 
fleste af Aarets Maaneder, som gennem 
mei·c end ,to Menneskealdre var hans kæ
reste Opholdssted, vandrede vi nu om fra 
Værelse ti,l Værelse, .fra Salon til Salon, 
gennem pr-agtfulde Sale, yppigt udstyrede 
Rum, som ved saa mange Lejiligheder hav
de været Rammen om Begivenheder, som 
Verde:p_shistorien kender og vil fortælle 
om. Nu er S1lottet et Museum, der forevises 
Fremmede for en Drikke$killing til den 
gamle ·snaksomme Foreviser med hans 
luvslidte Uniform og Franz-J.oseph-Bak
kenbarterne. -

Pludselig staar vi i den gamle Kejsers 
Soveværelse; i den Seng der cl.øde han, ved 
Siden af Sengen staar endnu hans Betle
pult - en egen højtidelig Stemning hviler 
over V ære'lset, Stemmerne bliver dæmpede, 
og ogsaa vi gribes af, hvad vi ser og hø-
rer. -

Vi gaar videre, gennem den pragtfulde 
Spisesal, 'hvor det gamle Kejserhofs store 
Fester afholdtes, vi kommer gennem iet 
flygt�e Kej,serpars, Karls og Zitas :Sove
værelse med _den brede Dobbeltseng. Her 
er ingen Stemning, V ærel.set forevi,ses os 
med et dulgt 6mil. 

Saaledes pa serer vi det forsvundne 
Donauhofs 45 Værelser. Tiden er faret 
mærke'iigt .firem mod dette Slot, der gem
mer ,saa mange Minder, saa megen Pragt: 
dets øverste Etage er nu indrettet til so
cialdemokratisk Ungdomsskole. 

Aftenen tilbragte vi i den gamle kejser
lige Opera. Wienerne selv har ,ikke Raad 
til at komme her; Priserne er 'for store for 
deres Penge, og i Operaens ipragtfulde 
Foyer møder man et .stort kosmopolitisk 

Pubflikum, Englændere, Amerikanere, 
Franskmænd, Italienere og Skandinaver. 
I den ga,m,le Kejserloge, hvorf:ra Kejse.r
kronen er fjernet, sidder nu et Dusin 
» Valutaturisterne«, som Østrigerne kal
der de Besøgende. Og der er mange :Here
Fremmede end dem, den mægtige Operas
fem Etager er fyldt til sidste Pdads. -

Den følgende Dag .fortsattes Ft0rhand
linger:r� mellem os og de østrigske Loko
motivmænd. Den østrigske Organisation 
sku'lde nu gøre Rede for, hvortil og hv.or
ledes de tilsendte Penge var anvendte. 

Den vigtigste Forudsætning for de ind
samlede Penges Anvendelse var, at de 
skulde komme Børnene til G1ode i størst 
mulig Omfang. De østrigske Repræsen
tanter forklarede os meget nøje, hvorledes 
Forholdene var, men det vil blive _for om
stændeligt ,og virke trættende, hvis jeg her 
skulde give en udførlig Fremstilling af 
dette. Jeg -skal derfor irudskrænke mig til 
i Korthed at give et Resume. - Den ød. 
der var ti1l Stede i Østrig, navnlig i 1919 
-20, gjorde, at alt i ViT!keligheden blev
forrykket. Ogsaa Karaktertrækkene hos
de enkelte Individer blev dybt forandret.
Den gode, retlinede, ærlige og sanddru
Karakter, som før var til Stede hos det
østrigske Per·sonale, Mev fordærvet; for at
bjerge Livet, for at kunne modstaa den
Modgang, som mødte frem alle Vegne, fri
stedes man til Handlinger, der før vi1de
være utænkelige.

.De ledende Mænd maatte ofte med Be
klagelse konstatere de sørgeligste Udslag 
af den synikende Moral. 

-Det er vel saaledes, sagde en af d,om
• til mig, at -alle Vegne er Individernes Ka
rakterer forskellige, men Udslaget, naar
den enkelte stilles overfo1· øden er endnu
mere forskelligt. Deripa a har vi mange
ørgelige Eksempler. I ogle blev For.bry

dere, der stja.J, andre forsømte ingen Lej
lighed til at reklamere med deres Nød og
F-attigdom, atter andre søgte at skjule de-
res avn, nogle forsømte Hjem og Børn
for selv at bjerge sig og for at gøre Livet
saa behagelig som nu Omstændighederne

.. 
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kunde tillade, for sig selv, andre endelig 
gav Afkald paa alt for deres Børns Skyld. 

De Opgaver, de ledende Mænd var stil
let overfor, var nærmest haablløse; thi 
hvor let kunde vi ikke gribe fejl netop for
di vi havde saa mange MenneSlker iblandt 
os, som søgte at dække over deres Fattig
dom, s,om ikike kunrde lide at stiUe Hjem
mene rtil Skue. De Hjem, der før i Tiden 
ald:rig havde savnet noget, og hvoi:-. Foræl
drene var rede til at ofre alt for Børnene, 
de Mennesker, der nu skjulte deres bitre 
Nød, de blev a'1tfor ofte forurettet, og de, 
der var paagaaernde, som reklamerede med 
deres Armod, de fik jo. Vi for.stod tils,idst, 
at paa den Maade kunde det ikke blive ved 
at gaa. Ingen reelle Garantier filk vi for, 
at Hjælpen 1kom Børnene tilgode. Vi blev 
klar paa, at vi mattte lægge om ip-aa en an
den Bov. De danske Lokomotivmænds 
Hjælp kom her i det rette Øjeblik, og ,den 
kom dobbelt godt, den kom ganske over
raskende, fra Mennesker, vi ikke kendte, 
fra Mennesker, ,som var saa ·langt borte 
fra os og som vi ikike drømte om, tænkte 
venligt 'Paa 01s. Her i Østrig har vi Ham
strere og hensynsløse Spekulanter; under 
vor værste Nød var Priserne paa Fødeva
rer, Tøj, kort sagt alt, steget i den uhyg
geligste Grad. 

U dnl'stet med de tilsendte P.enge blev 
vi S'at i Stand tH at skabe et F,oretagende, 
som siden har bl•omstret, og ·som har været 
til uvur,derlig Hjælp og Nytte for a•Ne øst
rigske Lokomotivmænd. Ved direkte For
bindelse med Fabrikanterne, ved kontant 
Betaling, som vi hlev i 1Stand til at yde ved 
Hjæip -aif de danske Penge, fik VI Tøj, Un
dertøj 1saa,ve,lsom Overtøj, !Sko og tStøv-ler, 
Strømper, Hatte, Husgeraad -og hvad et 
Hjem behøver, ti1 de aHerbiUigste Priser, 
der :kunde 01pidrives. Paa lignende Ma·ade 
fik vi det ordnet' for F,ødevarernes Ved
kommende. Intet Sted i Wien kan man 
købe saa 'billigt som i vor Forretning, men 
kun Medlemmer af vor Organisation kan 
købe der. Denne Form for Hjælp har rejst 
os, har gavnet utalilige Hjem, har bragt 
det frem til Børnene, der savnede, har 

gjort, at vi østrigske Lo,Jmmotivmænd 
sta-ar i den dybeste Taknemmelighedsgæld 
til vore danske Kolleger. 

Vi danske havde Lejlighed til at .se den 
omtalte Forretning, hvor østrigske Loko
moti�mænd under behørig Kontrol kan 
købe alt, og det maa erkendes, at Jie.r hav
de deres fodende · Mænd skabt et F-oreta
gende, s•om det v:i<l blive en Fremtidsop
gave ogsaa for danske Lokomotivmænd at 
skabe Mag,en, til. Her var noget at lære, 
noget at •se, her var nedl'agt et Arbejde, 
som maatte aftvinge den ·største Respekt. 

Efter dette var vi klar over, at den dan
ske ln,dsa;mling havde baaret g.ode Frug
ter, og vi kunde ,derfor med -største Glæde 
ov,erræfoke de østri�ske Repræsentanter 
det sidste Bidrag, en Check ipaa 2000 ·dan
ske Kr. 1som Restbeløbet af de 15 000 Kr., 
danske Lokomotir\rmænd havde indsamlet. 
Glæden var stor, og deres Haab: et Re
kreationshjem for deres svagelige Med
lemm·er og f.or Børnene, var nu bragt et 
godt Stytkike frem mod Rea:lisationen. 

Forhandlingerne med de østrigske Lo
k,omotivrnænd siluttede om Lørdagen, '()g 
Mødet med Centraludvalget var fastsat til 
om Mandagen. Vi hav,de 1saaledes IS'ønda
gen for os. -

Rich. Lille. 

(Fortsættes). 

SAGKYNDIGES MENINGER OM AARSAGEN Til 

FORHINDRINGER AF LOKOMOTIVKEDEL

EKSPLOSION 
Fra Engelsk ved Otto Bendixen. 

At en Lokomotivkedel eksploderer hø
rer nu om Stunder. til Sjældenhederne 
takket være Teknikens fremskredne 
Standpunkt og Kendskabet til de Midler, 
hvorved en saadan Ulykkes Forekomst re
duceres til det mindst mulige. Vi skal i det 
følgende g.engive en Artikel i »Railway 
and Locomotive Engineering«, hvori Sag
kyndige foemsætier deres Mening om 
Aar.sagerne til Lokomotivkedel-Eksplo-

-
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sioner og de MietO'der, deT anvendes for at 
undgaa saadanne. 

I Overensstemmelse med den udpræge
de Fremgang med Arbejdet for de .fortsatte 
Bestræbels•er foi- Sikker'heden, som ses af 
»Statistisk ,Bureau«s RappoTter, er det til
fredsstillende at bemærke den udprægede
Nedgang i Antallet af Ulykkestilfælde
foraarsaget af Mangler ved nogen Del el
ler Tilbehør til Lokomotivet.

Paa det sidste Møde, .som !holdtes af de 
rejsende Ingeniørers Forening fremsatte 
Mr. A. G. Pack, Chef Ingeniør v,ed Bu
reauet for Lokomotivernes Tilsyn, en 
Analyse af Aarsagerne til Kedeleksplo
sioner og samtMig Indstillinger, som pe
gede hen til derns Forhindring, Fremsæt
telser, som fortj-ener almindelig Opmærk
somhed. 

I Løbet af sin Tale gjorde Mr. Pack 
den PaastaI).d gældende, at der altid havde 
været mere eller mindre Menings:forskal 
blandt Jernbanemænd med Hensyn til 
Aarsagerne til Kedeleksplosioner. Det vi
des, at Hovedaarsagen til en Eksplosion 
er begrundet i, at nogle Dele af Kedlen 
�r for svage til at modstaa det Tryk, til 
hvilket de er beregnede. Aarsagen til en 
saadan Svag.hed er undertiden vanskelig 
at bestemme. Men Vol'dsomheden i For
bindelse med Eksplosionen begrundes ef
tei- fastslaaede fysiske Love. 

Alle Stoffer, hvad enten de er faste, fly
dende eller luftformede, bestaar af Mole
kyler eller Atomer, som befinder sig i 
uafbrudt Vibrering, -og Resultatet af den
ne Vibration er Varme. 1Styrke:ri af den 
udviklede Varme afhænger af Størrelsen 
c1,f den Bevægelse, som Molekylerne er 
undergiv,en. Processen af Udviklingen af 
Damp fra Vanq. er simpelt hen. en For
øgelse af den naturlige Vibration af Van
dets Molekyler, foraarsaget ved Anvendel
se af Varme, indtil de •taber Tiltræknings
kraft for hverandre og bliver indbyrdes 
frastødende og stiger ud i Rummet, der
som de ikke er indespærred-e. Men hvis 
Molekylerne er spæret inde, støder de 
uafbrudt mod Kedlens V ægge, mellem 

.hvilke de er indesluttede, og -saaledes for
aarsagende det Tryk, som Dampen ud
øver, naar den er indespærret. 

Omdannelsen af Vand til Damp ved 
Tilførelse af Varme fuldbyrdes i to Trin, 
Varme tilført Vandet forøger først Mole
kylernes Virksomhed, hvilket konstateres 
vend en Stigning af Temperaturen. Den 
Varme, som opvarmer Vandet og foraar
sager Forøgelsen af Temperaturen kaldes 
»følelig« - eller »kendelig Varme«. Naar
til�trækkelig Varme tilføres Vand, stiger
dets Temperatur uaifbrudt indtil ca. 212 °
Fahrenheit (80 ° R.), Vandets Kogepunkt
under Atmosfærnes Tryk ved Havets
Overflade. Temperaturen af kogende
Vand varierer diretke i Forhold til det
Tryk, det er underkastet, jo større Tryk,
desto højere Temperatur og ved 200
pound's Tryk pr. Kv." (14 Atm.), er Ko
gepunktet ca. 388 ° Fahrenheit ( ca. 158 °
R), medens Vand koger eller kommer i
Opibrusen og fordamper i et omtrent luft
tomt Rum ved 32 ° Fahrenheit (0 ° R.),
ved 1hvilken Temperatur Is vilde danne sig,
naar det udsætt•es for Atmosfærens. Tryk.

En brittisk Varmeenhed er det Kvan• 
tum Varme, som behøves for at hæve 
Temperaturen 1 ° i 1 pund Vand. ,Derfor 
tager det 180 V armeenheder for at hæve 
Temperaturen i 1 pound V and fra 32 ° til 
212 ° Fahrenheit (0 ° til 80 ° R.). Vandet 
behøver ikke at gaa -over i Dampform saa
snart at Temperaturen naar 212 °, men 
modsat fager det ydeTligere 970 Varmeen
heder at omdanne 1 pound Vand til Damp 
af samme Temperatur. Denne yderlig til
førte V arme er brugt . til at tvinge Mole
kylerne fra hv,erandre paa Trods af de
res indbyrdes Tiltræknings- eller Sam
mentrækningskraft, og den Varme kaldes 
for »bunden Varme«. 

Det vil heraf ses, at hvert pound Damp 
i Kedlen ved Atmosfærens Tryk indehol
der 1150 Varmeenheder. Naar Damp er 
udviklet og Kedeltrykket stiger, saa for
øges ogsaa Varmeenergien i Dampen ind
til hvert pound Damp under 200 pound's 
Tryk pr. Kv." i sig .selv indeholder 1199 

.. 
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Varmeenheder og Vandets 'remperatur i 
Kedlen er forøget til 388 ° Fahrenheit. 

Naar Kedelpladerne eller Fyrkassens 
Dækplader hava1·erer, og Kedeltrykket 
pludselig reduceres til Atmosfæren Tryk, 

. såa vil en voldsom Mængde Varmeenergi 
opsamlet i Vandet næ ten øjeblikkelig løs
lades og foraarsage, at en stor Mængde 
Vand pludselig udsendes i Dampform, me
dens Dampindholdet, som da er overhe
det, udvider sig mange Gange. Kedlens 
Størrelse 01· da ganske utilstrækkelig til 
at afgive Plads til d t forøgede Rumfang 
Damp, der saa pludselig udvikles, og hel
ler ikke vil den fremkomne Aabning til
lade Dampmængden at undslippe hurtigt 
nok til at undgaa en frygtelig Reaktion. 
Som et Resultat af denne har vi den for
færdelige Eksplosion, som fra Tid Lil an
den saa kraftigt fanger vor Opmærksom
hed. 

Styrken af en Kedeleksplosion staar i 
Forhold til Størrelsen og Hurtigheden af 
den begyndende Sprængning og Tempera
tmen og Vandmængd·en i Kedlen paa det 
Tidspunkt, da· Havariet indtræffer. Den 
gennemsnitlige moderne Lokomotivkedel 
har et Rumindhold af ca. 500 I{Jbf. Vand 
under Fyrkassens øverste Plade og et 
Damprum paa omtrent 150 Kbf. Hvis en 
saadan Kedel med et Tryk paa 200 pound 

Fig. 1. Result:1lel af en l(ecleleksplosion, som skyldes 

mangelfulde og ulilslrækkelige Stel tebolle. 

pr. Kv." (14 Atm.) spræng�s af en eller 
anden Aarsag, .sa;a}edes at Trykket plud
selig formindskes til Atmosfærens Tryk, 
saa vil den løsslupne Energi tilnærmelses-

vis beløbe ig til 700 ·Millioner pound/foot, 
og hvis Eksplosionen tog en Tid af to Se
kunder, saa vilde der -tilnærmelsesvis ud
vikles 690,00q H. K. 

Fig. 2. nesullalel al en Eksplosion paa Grund af 

for la\' Vandstand. 

Fig. 1 viser �esultatet af en Eksplo
sion, som skyldes mangelfulde og util
strækkelige Fyrkasse Dækstøttebolte. 
Fyrkassedækket blev understøttet af 28 
Støttebolte, og 15 af disse blev baaret af 
Fyrkassekappens Svøb ved 17 Jernstøtte
stag ¼" tykke og 2" brede sammen med 
et 1Støttestag 3/s" tyk og 1¼" br•ed samt 6
Støttebolte 1/s" i Diam. 13 Dækstøttebolte 
var ikke baaret af Fyrkassekappens Svøb. 
Kun 5 Dækstø<ttebolte viste nyt Brud, alle 
andre viste gammelt Brud ved Øjet i Støt
testagene eller knækkede Bolte. 

Fig. 2 viser Resultatet af en Eksplo
sion som Følge af for lav Vandstand. 

Fyrkas en i denne Kedel var forsynet 
med et Forbrændingskammer, hvis Dæk 
ganske ejendommelig var svejst til Fyr
kassens Dæk, og det var gennem Aabnin
gen, som fremkom ved Havariet paa denne 
svejsede Samling, at Kedlens Indhold 
strømmede ud, foraarsagende to Mænds 
Død. Det er troligt, at hv1s denne Samling 
ikke havde svig,tet, vilde denne Uly'kke 
ikke være sket. • I dette Tilfælde var den 
under·ste Hane ;paa den højre Vandstands
glas praktisk talt lukket af Gummipaknin
gen, som var presset ind i Enden af Glas
set, hvilket uden Tvivl bevirkede en unøj
agtig Aflæsning af Vandstanden. Til den 
unøjagtige Aflæsning af dette Glas var 
ogsaa medvirkende, at det tilhørende 

C 
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Damprør var bøjet saaledes, at der dan
nedes en Vandsæk eller Vandlaas, hvor 
der kunde ske Ansamlinger a,f Vand. 
Dette Tilfælde illustrerer kraftigt Betyd
ningen af ordentlig Anbringlese og Ved
lige'ho1delse af Indretningerne til Aflæs
ning af Vandstanden. 

18,om det ses af det foregaaende, hidrø
rer Eksplosionerne fra, at nogle Dele af 
Kedlen er for svage til a:t modstaa det 
Tryk, for ,hvilket den er beregnet. Denne 
Svaghed kan foraarsages ved 

.I. For højt Damptryk. 
2. •Svaghed ved Beregning eller Kon

struktion.
3. Urigtig Beihandling af Lokomotivper

sonalet.
4. ,Iforrosion eller Tæring af Materialet.
5. Knækkede eller mangelfulde Støtte

bolte.
6. Overhedet Fyrkassedæk.

]�t Hjælpemiddel mod de tre første Til
fælde er tilvejebragt ved Love og Bestem-· 
mel,ser, ved Krav om, at Arbejdstrykket 
fastsættes efter omhyggelige Overvejelser 
for hver enkelt Kedel af kompetente Avto
riteter, og ved Fastsættelsen af en solid 
Faktor for Sikkerhed for alle Dele af Ked
len, ·og som tager Forholdsregler mod 
skjulte Mangler ved Materiale og Kon
struktion. 

Til Beskyttelse mod Havarier som 
Følge a,f 'Tæringer eller andre Mangler 
foraarsaget ved Slid og Behandling for
langer Loven, at paalideligt Eftersyn 
baade indvendig og udvendigt bliver fore
taget, og at. alle Kedler 1blever unde1,kastet 
en hydrostatisk (Koldtvands) Prøve med 
passende Mellemrum, samt at •en lovformig 
Ra,pport eller Tilsynsbog indgives til Di
striktets Inspelciør, og som viser den Til
stand, hvori Kedlen er funden og de ud
førte Reparationer. 

Med Hensyn til Overhedning, saa maa 
dette være Resultatet af Kedelsten eller 
Fedtstoffer paa Fyrkassens Plader eller 
for lav Vandstand. Fyrkassens Sider og 
Rørene i en Lokomotivkedel ·er i Berøring 
med Forbrændingsgassen og vilde faa 

de�nes Temperatur, hvis ikke der ogsaa 
var Val}d til Stede i Kedlen. Som allerede 
omtalt afhænger Vandets Temperatur i 
Kedlen af · Kedeltrykket, men sjældent 
naas en Temperatur højere end 400 ° Fah
renheit (164 ° R.). Derfor, da Pladerne er 
i Berøring med Vandet paa den ene Side, 
kan de ikke i nogen højere Grad over
skride denne Temperatm, uagtet Tempe
raturen i Fyrkassen vil overstige 2500 ° 
Fabrenhelt ( ca. 1100 ° R.), hvilket er om
kring Smeltepunktet .for Fyrkassestaal. 

Varmen i Fyrkassen ledes gennem 
Pladerne til Vandet i Kedlen, hvor den op
tages, og saaledes bliver Pladerne hindret 
i at blive opvarmet til Forbrændingsgas
sens Temjeratur. Hvis imidlertid. Overfø
relsen af Varmen til Vandet er hindret af 
Kedel1sten eller Fedtstoffer, eller hvi,s Van
det undlader at optage Varmen som Følge 
af, at Vandet bliver let og skummende, saa 
vil Pladerne bibeholde Varmen og blive 
rød varme. Ligeledes hvis Pladerne er <helt 
ubeskyttede af Vand, vil de blive over
hedede. Metal taber i Styrke, naar det op
varmes, og opvarmes det til høj Tempera
tur, har det forholdsvis lille Styrke til at 
modstaa Trykket i Kedlen, især, naar 
s.om en Følge af Overhedningen, Pladerne
er revet tøs fra Støtteboltene og Havariet
indtræffer. Det er en velkendt Kendsger
ning, at Kedelsten eller Fedtstoffer maa
være den direkte Aarsag til en Eksplosion.
Kedelsten maa indirekte være Aarsag til
Eksplosion ved Fol'snævring eller Luk
ning af Aaibninger til Arma,turen for
Vandstands Apparaterne, og den deraf
følgende urigtige Vandstand aflæses mis
visende af Lokomotivpersonalet.

• 
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2 5 AARS JUBILÆUM, 

Den 1.· Januar 1922 kan Lokomotivfører F. 
F. Flink, Dybbølsgade 45, 31., København B.,
fejre 25 Aarsdagen for sin Ansættelse som
Lokomotivmand.

LOKOMOTIVFØRERNES KREDSBESTYRELSESMØDE 
den 22. November J 921. 

C. M. Christensen fraværende paa Grund af
Sygdom. 

1. Meddelelser fra Kredsformanden.
Kredsformanden aabnede Mødet og bød Vel

kommen og omtalte derefter forskellige Sager. 
En Lokomotivfører anmodede om Dispensa
tion fra Anciennitetsreglen. Efter en indgaaende 
Diskussion besluttedes det at meddele den 
paagældende, at det fremsatte Ønske ikke

kunde imødekommes. 
En Sag angaaende dobbelt Husførelse blev 

behandlet, og det besluttedes at lade Kreds
formanden behandle Sagen. 

Ligeledes besluttedes det i en Anciennitets
sag at lade Kredsformanden behandle denne. 

Kredsformanden refererede derefter Sagen an
gaaende Konstitutionst'illæget i Vm. - En 
Skrivelse fra Brande ang. en Lokf. Optagelse 
i Org. tiltraadtes af Kredsbestyrelsen. 

En Sag ang. Synsprøve henvistes til Ho
ved bestyrelsen. Det samme var Tilfældet med 
en Sag ang. Depotforstanderhonorar. Endvidere 
vedtoges det, at Formanden retter en Hen
vendelse ang. Rangertiderne for Togmaskinerne 
i Ms. 

2. Meddelelser fra Kredskassereren.
Kredskassereren afgav en Oversigt over Regn

skabet, der toges til Efterretning. 

FRA DET DAGLIGE LIV. 

Hr. Redaktør! 
Maa jeg bede om Plads for nogle faa Be

mærkninger? 
Har De hørt, at der endnu igen er en, der 

løber paa Gb. med en gul Liste. N aa, De siger 
maaske tak, tak for Nyheden, men ikke desto 

mindre synes jeg, at vi skal omtale Sagen lidt 
nærmere. 

Denne Agitator, som nu er opstaaet, bar 
haft en mærkelig Løbebane. Han begyndte S'Om 
Forsi-kringsmand og beærede Lokomotivfyrbø
derne med ·at tegne dem, til Gengæld lovede han 
dem, at de derved kom ·til at staa sig godt med 
deres Overordnede. Imidlertid fik hans F-0r
sikringsmebode en -skønne Dag Ende, hans 
Presseri var for usmag�lig. Det var saamænd 
ikke fordi han v·ar uhøflig. Nej, han sagde saa
mænd Tak-Tak og Tak tidt nok, men Lokomo
tivfyi,bøderne ønskede ikke at lade sig rpresse. 

Men Manden maatte have Udløb for sin 
Energi,. og p1'udselig stod det ham saa ·klart, 
at vi maatte have vor Organis•ation lavet om. 
Og ,han, som lige er kl()IIIlmen fra Byen, der hu
ser Niels Ebbesens ,skønne Statue, fo'r ud, smi
dig og adræt for som Niels Ebbesen at slaa 
den kullede Greve - D. L. F. 

Alle Vegne saa man ham med den gule Li
s<te i Haanden, hviskende og tiskende i Lag metl 
at samle Proselyter, thi der skulde samles man
ge S'vende, for at føre et afgørende SJag. 

Men ak! Endnu rider den Herre alene, han
nem følger skarn ingen Sivende. 

Det maa være trist! - Først miskender Lo
komotivfyrbøderne hans Talent for Forsikring 
og siger Tali,.Tak! Og s<traks forstod h'an, at der 
maatte danmls en selvstændig Førerforening! 
- Tbi man ·kunde intet have sammen med Lo
komotivfyrbøderne. - De vil jo ikke lade sig
forsikre, det ... -!

.Og hans eneste Bestræbelse var, foreløbig 
at berede hele Lokomoti vperson:al�t en glædelig 
Jul, og derefter en glorværdig Fremtid. 

Men ingen siger, Tak-Tak! 
Jeg siger Tak fur Optagelsen og glædelig 

Jul. 
Deres ærbødige 

Carpar Røgbrænder. 

J U B I L Æ U M. 

Den 1. Decemiber afhol,dit Lokomotivfører 
L. H. J. Hansen, Thisted, 25 Aars Jubilæum
som Lokomotivm1and. Jubilaren, der har væ
ret Medlem af Organis•ationen fra dens· Stiftelse, 
blev paa Jubilæum:s,d,agen lykønsket af en De
putation af Lokomotivmænd, der overrakte Ju
bilaren en Gave, bestaaende af eh Sølvfrugt
skaa:l og to Frugtknive med Inskription fra Lo
komobivper:S'Onalet og medansatte :i Thisted. 

Deputationen og flere andre blev derpaa in
viteret til Frokost af Hr. og Fru Hansen. Ved 
Bordet, hvor der herskede eh gemytlig Stem-' 
ning, holdtes Taler af Lokf. Steen og Lokf, 

• 
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Bruhn, hvori fremhævedes Jubilar�ms forskel
lige god-e Elgenskalber saavel som -M·edansat som 
Kammerat og som ]foreningsmand. Til Slut 
holdtes en Ta:le for Fruen, hvorefter Deltagerne 
gik hver it.il srit. 

C.C. K. B.

JERNBANEULYKKEN VED TRONDHJEM. 

Efter at Forundersøgelsen er ,a{.sluttet,' er 
d-er taget Bestemmelse ·om, at der ska,l rejses 
Tiltale mod Lokomotivføreren, Lokomotivfyr
bøderen og en Konduktør Schott, d-er befandt 
sig paa Maskinen. 

Endvidere ,skal der rejses Tiltale mod en 
Telegrafis,t og en Assistent. 

KALENDER 1922. 

Lokomotivfabriken ,i Hannover, Hannover
sche Maschiinenbau-Actien-,Geselischaft, thar ud
sendt en smuk iøjnefaldende 'Honomag-Af
rivningskalender fur 1922. Sor-t-orang�grøn 
er d·e fremherskende Farver, en S'a,mmenstil-
1.ing, ,som virker meget tiolta,lende for Øjet. Et
mægtigt Lokomotiv (Hanomags Levering til Ma
drid-Saragossa-Ailiicante Bamm i Spanien)
p.ranger over det hele. Store og tydelige er Tal
lene i Afrivning,sblokken. En Kalender i den
ne Udførelse vil være et velkomment Smykke
for ethvert Kontor.

0. B.

FRA DANSK SMEDE- OG MASKINARBEJDER

FORBUND. 

Det meddeles os, til Underretning for vore 
Medlemmer, at Maskinarbejder A. Maglehøj, 
der arbejder i Reparationsværkstedet i Mas
nedsund, er slettet for Restance. 

Hvorefter alle sig haver at rette. 

SPØRGSMAAL OG SVAR. 

Jeg tillader mig at forespørge, hvorledes 
Togreglementets § 15 skal forstaas i Forbin
delse med § 38, 4. og 5. Stk., f. Eks. naar 
Tog 155 gaar forud for Tog 225 Væ.-Kb. 
Efter sidste § skal der ikke haves Fribane
ordre, men var det ikke rigtigst. at der stod 
en Bemærkning desangaaende i § 15, saa 
man ikke var i Tvivl om Togreglementet. 

Ærbødigst 
C. Vilh. Larsen,

Lokomotivfarer.

I § 15, Stk. 2 b er det fastslaaet, at Plan
og Særtog paa enkeltsporede Banestrækninger 
skal føFeS paa . Fribaneordre )nå.ar de paa 
Grund af ny Overhaling eller Forlægning af 
Overhaling_ befarer Strækningen i en auden 
Orden end' den planmæssige, og da for begge 
Togs Vedkommende over den Strækning, 
hvor Togfølgen er forandret«. -

Denne Bestemmelse er generel og § 38 
indeholder intet, der giver Hjemmel for en 
anden Opfattelse. 

Det vil heraf følge, at b_egge Tog, i det af 
den ærede Indsender nævnte Tilfælde, skal 
føres paa Fribaneordre. 

Red. 

PERSONALFORTEGNELSEN. 

Bestillinger modtages af Fuldmægtig 
Høgsgaard og Kontrolør Henriksen, Ge
neral,sekretaria,tef, indtil den 15. Januar 
1922. 

Der trykkes kun det Antal, der be
stilles. 

HJERTELIG TAK; 

Alle bedes herved modtage min hjerteligste 
T-ak for ·den store Deltag�lse . ved min kære 
Mand, pens. Lokomotivfører C. V. Theis Begra
vels-e. En Tak til de forskellige Afdelinger for 
de .smukke Kranse. 

Anna Theis, f. Munk. 

Udnævnelse. 
Lokomotivfører A. S. 0. Strand, Aar,bus H, 

efter Ansøgning til: Lokomotivmester II i Aar
hus Ø fra 1. December 1921 (min. Udn.). 

T'ilbagekaldelse af Forflyttelse. 

Forflyttelsen af Lokomotivfyrb. J. W. Jen
sen, .Skanderborg, tH Brande fra 1. December 
1921 er tiltJ:>ageka1dt. 

= 
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. 
STATSBANEPERSONALETS BIBKIOTEKER. 

Sjæli. Jyll. 
Falst. Fyn 

11243 967 Thomsen, Brandmooe. Kun født 
Spurv. 

11248 9727 chou, P. Folkenes Forbund. 
11249. 9728 Stevensen. De lystige Mænd. 
11250 9735 Reinhart. Del spændende Spil. 
11251 . Stackpoole. Den glade Greve. 

11244 
11245 
11246 
11247 

9682 Gatzwiller. Kamæleonen. 
9692 Op1Jenheim. Cafe Montmartre. 

11161" 9720 ,teroux. Var hun skyldig? 
112� 97�6 ,Oppenheirn. om man saar -. 
11253 9733 do. Dobbeltspillet. 

do. Zeppehn-Passageren. 
då. J!'ra HelvedB til Pa-

11254 Ott, Olga. Lille Eva. Lystspil. 
9725 

radi..s. 

Nærværende Nummer er afievere 

paa A-Visposten den 19. December 

W. Schabraham
forh. mungeaarig Tilskærer hos 

C. P. Lauritzen & Co. 
1. Klasses Herre- og Dameskræderi

Telefon Vester 1165 v. 
VES'l'l<l RH H OGA HE 1 04. 

HERREKLÆDER PAA AFBETALING 
Smukt Udvalg i færdige Habitter og 

Overfrakker. 
Maalarbejde udføres smukt og billigt. 

Prima eng!. Stoffer. Garanti for Pasning. 
Herreskræderlet Valdemarsgade 49. 

Telefon Vester 1692 x 

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

H. J. HANSEN 
Skræd nmeRt,r 

38, Sønder Boulevard 38. 
Anbefaler si_q til d' Hrr. Jernbanemænd' 

Telefon V ester 157 4 y. 
Leveran1lør til Varelotteriet. 

Mejeri� og Smør�Forretnlngen 

Central" 
" 

Helgolandsgade 19. Tlf. Vest. a 770 
Kvarterets bedste og billigste Udsalg 

af Smør, Æg og Margarine. 

■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■

I Hjalmar Hansen, 1. Kl. Ko/!!!!����retning J 
! Istedgade 32. Specialitet: Java Mocca Kaffe. ! 
■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■
2..=::i��S2...52..52..S2..5'2..S 2...Se.52..52..52.S-

� Selskabslokal erne, Frederiksb erg Alle 11, ru
modtager Bestillinger paa Bryllupper - Konfirmationer - Balle,,. m 

. 20-100 Couvorts. - 1. Kl.s Køkken. "i!J 

� Ærbødigst J. M. HEDETOFT. rn 
.5c3.!::::ic:::. 52 Si=:!.!::::ic:::..!::::ic:::.S"i? .!::::ic:::. 52..!::::ic:::.52�.5"2 

SMØRCENTRALEN 
Altid friske Varer i 

Smør. Margarine. Æg. Fedt 
= ISTEDGADE 31 = Ost og Konserves. 

"•••••••• AMA G ER DAMPVASKERI •• ... •�• 
: anbefaler sig med Ho"hold11in1.1;8kalilk "g JUanchetlinned. : 
♦ Tøjet hentes o::; bringe!< over ltele Uyen. ♦ 
♦ T,. HANSEN. ØrPsundsv11.i 11-13. - TelPf. Amager 6fi5-439. ♦ 

Cigarforretningen Trafik, Reventlowsgade 20 Kj. 
anbefaler sig med Cigarer, Tobakker, Vine og Papirvarer. Ærb. R. Svendse11. 

---· 

I VesterbrosSkotøjshus 
15, Absalonsgade. 15. 
bør være D�res F Q D 'l' Ø JLeverandør 1 

ForrP.tningen g-rundlagt 1879. 

Herr·e rn es Ma g as i n  
I stedgade 64. Telf. Veste,· 220 x. 

Største Udvalg- i Hatte, Huer og 
.lUanchetskjorter. 

5 pCt. til Jernbauefuuktionærer. 
Største Ud valg paa V ester bro i alle 

Rl1tgs Straø ha,H4'. 

Johannes Nielsen 
Sd. Boulevard 59 
fører altid det bedste i 

Trikotage og 
Manufaktur 

Autoriseret Leverandør 
til Varelotteriet. 

TA]Afon VAMer 11 75 v. 

Husmødre 
. køb billigt i 

Smørlage r e t  
Col bjørnsensi:ade 20, o. G. 

Fineste Vegetabil Margarine 
Nr. 1. 79 Øre pr. 1/2 kg. 

Fin Vegetal Margarine. Nr. 2. 
74 Øre pr. 1/2 kg. 

Fineste dansk lurmærket Smør 
og nylagte friske Æg sælges 

altld bllligst fra Lager. 

Aaben J'ra 9-4. 

otøJsreparatlons ærKste et 
Borups Alle 24 

an betaler sig med 1 Klasses Arbejde til neden
staaende billige Priser: Herre Saaler og Hæle 
Kr. 8 75, Herre Saaler Kr. 7,00, Herre Flæk
ker Kr. li75, Dame Saaler og Hæle Kr. 6�75
Dame Saruer Kr. 5,50, Dame Flækker Kr. 1,,5, 
LFor samvittlghedsfuld Forarbejdning 

garanteres. 
C. PETERSEl')I, Skoma er. 

A/s Det danske Mælkekompagni, København. 

A.nnoncf"-Expedition: Udgaar 2 Gange maanedlig. 

K., Johansen, Sommersted�ade :rn 3, Kjøbenhau B. 
Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhava B. 

Tlf. Vester 2895 v. eller Vester 8113. 
Træffes i Reglen daglig KL 1-2. AbonnementMpris: 6 Kr. aarlig. 

Telefon: Vester 4011. Tegnes paa alle Postkontorer i Skandii:avien. 

Frederiksberg Bo&trykkeri, Falkonerall, 11. 
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