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DYRTIDSTILLÆGET, 

Konjunktur- og Stedtillæg. 

Ved de i Efteraaret 1920 stedfundne For-. 
handlinger angaaende Forhøjels6 af Kon
junkturtillæget mellem Organisationerne og 
Regeringen bebudede Statsministeren, at han 
�gtede i Foraaret 1921 at ftemsætte Forslag 
til en ændret Beregningsmaade af Dyrtids- . 
tillæget saaledes, at Familieforsørgere fik et 

· noget større 'rillæg end hidtil, men den finan·
sielle Ramme maatte dog ikke sprænges.
Allerede paa det Tidspunkt fremsatte Tjene·
stemændenes Repræsentanter som deres Me·
n\ng, at et saadant · Forslag ingen U<lsigt
havde til at vinde Tjenestemændenes Bifald.
Imidlertid ønskede Statsministeren at for
søge, og ·vilde Tjenestemændene ikke mod
tage Forslaget, lovede Statsministeren at
fremsætte Forslag for Rigs<lagen om For
længelse af de gældende 'l'illæg uændret.

Det blev derefter overdraget Lønnings
raadet at udarbejde Forslag i den af Stats
og Finansministeren skitserede Retning og
uiniddelbart efter at Pristallet var fastsat,
hvorefter Dyrtidstillæget skulde beregnes,
modtog Organisationen ,en Indbydelse til at
lade sig repræsentere ved en Forhandling i
Finansministeriet Mandagen den 21. Februar
for at drøfte et af L�nningsraadet udarbej·
det Forslag om Forsørgertillæg. Samtidig

med denne Skrivelse modtog Organisationen 
Forslaget. 

Forslaget gik ud paa., at Finansministeren 
var villig til at forelægge Forslag for Rigs
dagen om Konjunktur- og Stedtillæg i samme 
Form og Størrelse som de nu løbende, men 
for Dyrtidsti!lægets Vedkommende var _dette 
ændret saaledes, at ugifte vilde faa 504 Kr., 
gifte uden Børn 882 Kr., gifte .med 1 a 2 
Børn 1260 Kr. og gifte med 3 eller flere 
Børn 1636 Kr. - Der var, som man vil se, 
taget fra en Del af T)eneste1Pændene og 
givet til den Del af Tjenes_temændene, som 
havde de største Forsørgerpligter. Man var 
sMledes gaaet bort fra den gamle Skille• 
linje mellem gifte og ugifte og havde :;en
dret Dyrtidstillæget, saa at det fik Karakter 
af Forsørgertillæg, 

For Organisationerne var Stillingen egent
lig ikke. vanskelig, thi Sagen laa jo saaledes, 
at man i Efteraaret havde krævet en ;For
højelse til alle paa Konjunktlirtillæget, og 
det ventede, af Finansministeren bebudede 
Prisfald var endnu ikke traadt frem paa en 
saadan Maade, at det mærkedes i Hushold
ningerne, hvorfor der ikke kunde være Tale 
om en �egulering af. en saadan Karakter. 
Kunde man ikke faa Forøgelse af Dyrtids
tillægen_e til Forsørgere gennem større Be· 
villinger, var Genne,m,førelsen af det frem
satte Forslag ud

1

elukket, 
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Organisationens Stilling til Spørgsmaalet 
var for saa vidt klar, qg paa et af Fælles· 
repræsentationen Søndag den 20. Februar 
afholdt Møde viste det sig da ogsaa, at man 
var fuldstændig enige om at meddele Fi
nansministeren, at man ikke kunde modtage 
det fremsatte Forslag. 

Mandag den 21. Februar mødte Repræ· 
sentanter for Organisationerne hos Finans• 
ministeren - for Dansk Lokomotivmands 
Forening mødte Formanden - for at drøfte 
det fremsatte Forslag, en Forhandling, der 
i Følge Sagens Natur hurtig blev tilende• 
bragt. 

Efter at Finansministeren havde aabnet 
Mødet og givet-· en• kort Redegørelse for 
Forsl�get, udbad han sig Udtalelsor fra Tje• 
nestemændene. Paa disses Vegne havde 
Fællesrepræsent11,tionens Formand, Ove_rlærer 
Pedersen, Ordet, og i en kort Tale paa samt· 
lige Organisationers Vegne meddelte han, at 
Organisationerne ikke kunde modtage det 
fremsatte Forslag om Dyrtidstillæget, men 
at man, som F6rholdene la11,, kunde akcep• 
tere Konjunktur:' og Stedtillæget. Efter at 
Departementschef Vedel paa Embedsmænde· 
nes Vegne havde haft Ordet, ligeledes for 
at meddele, at de ikke heller kunde mod· 
tage Forslaget, og Raadsformand Kofoed 
havde titlt om For(!lagets principielle' Form 
og forsvaret dette, besvarede Statsministeren 
forskellige Bemærkninger og spurgte, om 
nogen kunde støtte Forslaget, men da ingen 
be9ærede Ordet udtalte han, at Regeringen 
ikke agtede at stille Forslaget, men vilde 
anbefale Rigsd�en, at Konjunktur• og Sted· 
tillæg fornyedes_ for det kommende Finans
aar og Dyrtidstillæget da. vilde forblive som 
hidtil. Forhandlingerne var dermed forbi. 

Nogen anden Stilling end den, Tjeneste· 
mændene tog i den foreliggende Situation, 
var utænkelig, thi paa nærværende Tidspunkt 
var det umuiigt at gaa over til dette ganske 
nye Princip om Forsørgertillæg. Hvis man 
vil lønne efter Familiernes Størrelse ellt1r 
give J3egun1tigelser til Familier med mange 
Børn, synes vi det maa ske ad ganske andre 
Veje end de foreslaaede. 

OVERKOMMISSIONEN, 

En 11y stor Kommission er blevet nedsat, 
og den har hurtigt faaet sit Navn som oven
for anført. Vi gengiver her Indholdet af 
Skrivelse angaaende Nedsættelsen: 

"I den under 5. Januar 1921 af Udvalget 
angaaende Besparelse i Postvæsenets Drift af• 
givne Betænkning er der stillet Forslag om en 
Ændring af § 1291 i Statstjenestemandsloven 
af 12. September 1919 samt om forskellige Æn· 
dringer i de siden 1. Maj 1919 gældende Tje· 
nestetidsregler, idet det dog samtidig er udtalt, 
at Ændringer i saada11ne almindelige Regler maa 
foruilsætte generelle Overvejelser; 

Statsministeren anser dAt herefter for nødven
digt, at en saadan almindelig Behandling finder· 
Sted, da den fornødne alle Styrelseagrene om· 
fattende ]!]uhed ikke kan tilvejebringes ved de 
allerede nedsatte Spareudvalg for enkelte Etater. 
Da man endvidere mener, at det vilde være 
Ønakeligt, at der blev foretaget almindelige Over
vejelser af,· hvilke Besparelser i Henseendti til 
Antallet af Tjenestemænd man maatte anse. for 
mulige ved, at Forretningen sammendrages ,eller 
simplificeres eller ved andre Ændringer i de nu· 
vairende Forhold, ligesom det ønskes undersøgt, 
om Statens U dgift�r til Honorarer, særlige Y del
ser (jfr. Tjenestemandslokens 3. Del) og andre 
til saavel Statstjenestemænd som lkke·Statstje· 
nestemænd udredede Vederlag kunde formind·skes, 
agter man at nedsætte en Kommission til at 
undersøgQ og overveje disse Forhold og til Stats• 
ministeriet at stille Forslag om de fornødne,Æn· 
dringer. 

Kommissionen er tænkt sammensat af Rep, æ
sentanter for Rigsdagen, Administrationen og 
Tjenestemændenes Organisationer under Fonæde
af Formand for Lønninsraadet K. H. Kofoed 
og med Departementchef i Statsministeriet Fr. 
V. Petersen som Næstformand.

Kommissionen vil have Beføjelse til for de
enkelte Styrelseagrene at tilkalde sa·gkyndige til 
Deltagelse i Forhandlingerne, dog uden Stem· 
meret. 

Fællesrepræsentationen har til Medlemmer 
af Kommissionen· valgt d'Hrr. Overlærer'Th. 
Pedersen og Forretning_sfører Oh: Petersen. 

Af Centralorganisationerne er -:idpeget Over· 
pakmester Bødskov og Postexpedient Ville• 
mann. 
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RE K RE AT ro Ns H J EM M ET, 

Da man jo nu stærkl nærmer sig Tiden 
tor Afhoide1sen af delte Aars Deiegeret-
1�øde, vilde der maaske være Anledning 
l1i at omtale .Kekrealionshjemmel. Hvad 
der er gjort for denne Sag, og hvad der 
fremlidig bør gøres for at føre den til en 
1or alle Organisalionens He<11emmcr 1i.
fredsstiliende Ordning. Inden man kom
mer nærmere ind paa, hvad der bør gø,res 
og af hvilke Veje, man hurtigst og med en 
ror Medlemmernes l_Jengepung mesl sm�rte
fri Ope.ralion naar Maalet kan del have 
sin Interesse al se paa, '.hvilken Maade Sve
riges Lokomolivmænd greb Sagen an, da 
de begyndte og fuldførte deres Rekreations
og 1-lvliehjem paa Såro i Nærheden af Gøte
borg. Der skal derfor her gives en Redegø
re!� deraf, efter det �ateriale, ·som: er stil
let til Udvalgets Raad1ghed angaaende den
ne Sag: Den ti. Juli 1905 blev der paa de 
svenske Lokmænds Aarsmøde i Eksjø ned
sat et Udvalg med det Formaal at søge al 
virkeliggøre del længe nærede Ønske om 
al faa opført et Rekreations- og Hvilehjem. 
Paa næste Aarsmøde, 30. og 31. Maj 1906, 
fremlagde detle Udvalg tre forskellige For
slag, ledsaget af Planer og Tegninger, det 
ene af disse Forslag blev vedtaget, og der
eflÆ!r satte man Kraft ind paa at faa del 
gennemført. Pengene dertil fik man ind ad 
mange forskellige Veje, hovedsagelig dog 
ved frivillige Bidrag fra de svenske Lok
mænd selv, men ogsaa paa andre Maader, 
f. Eks. ved Henvendelse til ·Jernbanernes
�tørre Kunder og Leverandører, ved Opslag
1 Banker og andre slørre For,relningslo
kaler, hvor der saa samtidig var fremlagt 
Tegningslister, ved dgivelsen af el Jule
hefte "Julståmning", og endelig skænkede 
en Rigmand den Grund, hvorpaa Hjemmet 
blev opført, og Staten gav et Tilskud. Dog 
først den 12. August 1912 ·blev Grundstenen 
nedlagt til Hjemmet, og den 22. Juli 1913 
blev det indviet og derefter aabnet. Rom 
blev som bekendt ikke bygget ·paa een Dag. 
Det blev de svenske Koll�ers Feriehjem 
ikke heller, og det kan man selvfølgelig 
heller ikke v·enle eller forlange, at danske 
Lokmænds Rekreationshjem skal blive. 
Slarten har jo for vort Vedkommende væ
rel ret vellykket, og de ca. 40,000 Kr., som 
rla dette skrives, er tegnet, er el godt Grund
lag al fortsætte paa, mien ·del er, hvad man 
ikke maa glemme, Penge som Organisatio
nen har laant af sine Medlemmer, og som 
en Gang. naar disse Medlemlner Tid efter 
,rnden trækker dem tilbage, har Krav paa 

at faa tilbagebetalt - dog uden Renter. 
Hvis der derfo,r paa det kommende De
legeretmøde bliver fremsat Forslag om at 
nye tilkommende Medlemmer obligatorisk 
s_ka� yde et Tilskud paa 120 Kr., selvfølge
hg 1 smaa Rater., f. Eks. 2 Kr. ·maanedlig, 
maa man haabe, at de Delegerede ser med 
Forstaaelse paa et saadant Forslag., Denne 
"Tv:ang", som man derved paalægger de 
nye Medlemmer, er jo ikke Tvang i: anden 
Betydning, end naar m:an forlanger, at de 
skal være med til at opretholde de andre 
Fond, som er. oprettede indenfor Organisa
tionen, og i det hele taget være mted til at 
bevare de Resultater, som: Organisationen 
har bragl os alle i Aarene.s Løb. · Den Mand 
som kunde tænke sig, saafremt et saadant 
Forslag blev vedtaget, at unddrage sig den
ne "Tvang", var Organisationen sikkert 
bedst tjent med at være fri for. Hvorvidt 
nogle af de andre før nævnte Maader at 
faa Penge ind til Formå.alet, er anvendelige 
her hos os, skal jeg ikke komme nærm'ere 
ind paa denne Gang, lll:'en umuligt er det 
jo ikke. Først' og fremmest bør vi dog 
stole paa os selv, og jeg skal tillade mig at 
citere Slutningen af et af de svenske Op
raab: 
· Kammerat! Har Du medvirket for Ind�

samlin,gen til Rekreations'h'jemm:et ?? ? ? 
Har Du ikke det, saa gør hvad Du formiaar. 
Har Du givet lidt, giv mer', saa det forslaar! 

J. 'M i l n e.

RE K R EA T I O NS H J EM M ET, 

Det er ret lntere&"sant at høre de forskel
lige Udtalelser fra Modstandere af Rekrea
tionshjemmet. Den Udtalelse, m-an oftest 
hører, er denne: ,,at forsaavidt m:an kunne 
slippe med 120 Kr.• een Gang for alle, var 
det ikke saa galt; men der skal nok komme 
nye Opkrævninger, for Hjemmet vil kom
me til at lide under økonomiske V ans'ke
ligheder. Andre siger,· at det vil blive for 
dyrt at bo paa it saa:dant Hjem1, man vil 
kunne bo lige saa billigt ved et Badested, 
saa det vil blive s'ti"adant, at det k'un er 
dem,. der er velstillede, der vil kunne til
bringe sin Ferie paa Rekreationsh'jem'met. 
·· ,c:J.tail.el'ser s'oml. at H ��m�t bliver fo�
lille, s.aa at der ikke kan blive Plad� i
Sæsontiden, er ogsaa noget, man ofte hører
og at der paa et saadant Hjem' vil blive et 
velsignet Jernbanevrøvl o. s. v., 'ja og ende-

6 
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.. 
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lig har jeg ogsaa hørt nt enkell Medlcn 
sirrc, at det nok vilde blive der ligesom 
paa "Sprogø", at m:an skulde møde m<ed 
Lægeattest, og forsaavidt denne ikke var 
god, var Hjemmet lukket for saadanne. 

Gaar ,man de enkelte, der fremsætter 
saadanne Udtalelser, noget nærmere paa 
,J(lingen", vil man i de rlesle Tilfælde 
erfare, at det' ikke saa meget er de Vanske
ligheder, de mener, der er for Hjemm'et, 
men at del er en dgift, man vil spare, 
og saa gælder det jo om at finde Indven
dinger, og helst saadanne: der ser mest 
overbevisende ud, th'i det er jo da heldigvis 
frivilligt. 

Ja, hier er det, at;Fejhm efter min M,rning 
1 igger; jeg begriber ikke, at Hovedbesty
re I ·en vil modtage et Forslag om at gen
nemføre en Sag, der betyder frivillig Ud
gift for Medlemmerne, thi jeg synes, ål 
Hov clbestyrelsen har Erfaringer nok for 
den Ioclvillie og ringe Forstaaels·e, den mø
der, naar dell appellerer til Medlemttlernes 
Pengepung ad Frivillighedens Vej. Jeg sy
ne , den maa "have læ11, at vil man have 
Medlemmerne til at se stort og s'mukt paa 
en Sags Gennemførelse, saa maa det ikke 
betyde økonomisk Offer, i hvert Fald ikke 
frivillig, for saa betakker man sig, --; saa
clan er Mennesket nu en Gang. 

Nu er der sikkert nogle, der vil sige, 
ja, men Rekreationshjemm'et har Hoved
b styrelsen jo ikke noget med ·at gøre, lige
saalidt som Organisationen; det er jo et pri
vat Foretagende, hvortil Lokomotivmæn
dene kan tegne sig som Andelsh'avere. -
Jeg vil da blot minde om, a'.t Sagen blev 
behandlet paa sidste Aars Delegeretmøde, 
hvortil dgifterne· afholdtes af Organisa
tionen, ligesom ogsaa de Delegeredes Diæ
ter betaltes af Organisationen. Forh'and
leo�rne' resulterede i, at der blev nedsat 
et dvalg, som skulde ·gøre det forbere
riende Arbejde og under øge de bedst mu• 
lige Planer til Sagens Realis-ation. Man kan 
derfor ikke med Relle. paastaa. al Sagen 
er Organisationen uvedkommende, og hvad 
angaar med Hovedbestyrelsen, saa s.taar 
den, i Offentlighedens Øjne, som den, der 
hæfter for, om: Sagen kan gennemføres eller 
ej, idet man uvilkaarlig vil taksere 'Organi
sationens Styrke og Modenhed herefter og 
·atlres�re saafutnne Meninger til Hovedbe
slyrelsien. Etb.vert Medlem burde herefter
have saa rrægen Forstaaelse, at de følte
riet som en Pligt overfor Hovedbestyrelsen
at være mled, men da det som før sagt, 
betyder en frivillig Udgift for Medlem-

merne, foretrækker en stor Del at holde 
sig tilbage. 

Vi maa derfoø, hvis de forskellige Ind
vendinger, der gøres, skal slaas af Marken, 
gøre Hjemmet obligatorisk for alle M�,

lemmer, thi derved opnaar man, at Hjem'
mcl kommer Lil al hvile i el SOlitlL ØK0110-
misk Basis og kan gøre Opholdet saa billigt,
at enhver har Raad til at komme der, og 
man opnaar det, jeg betragter for at være 
del væsenUigste, at m:an kan give dem, der 
l. Eks. har haft et langt Sygeleje, saaveJ
et Medlem som Hustruen, der absolut træn
ger Lil el Ophold under rolige Forhold og 
1 sunde Omgivelser, et Ophold for et ringe 

ecierlag, de ellers ikke vil ·kunne faa, fordi 
de ikke har Midler til at kunne skaffe dem 
el saadant Ophold. Alene dette, �ynes jeg
maalle være nok til, at Medlemmerne slut
tede sig til Tanken og var enig med mig i 
at gøre Hjemmet obligatorisk og saaledes, 
.at, mian ikke byggede alene et Ferieh:jem, 
men ogsa,a et virkeligt Rekreationshjem. -
Der �· til Behap_dling paa Delegeret�tleb 
indsendt 3 Forslag, af diss_e, 3 Forslag gaar. 
det ene ud paa at gøre Hjemmet obligato
risk for alle Medlemmer, nemlig ved at 
forhøje Kontingentet fra 4 Kr. til 5 Kr. 
maanedlig, hvoraf de 4 Kr. administreres 
som hidtil, og den femte 1Kr. gaar i et l3yg
ge.fond til Ferie- eg Rekreationshjemmet 
og ligesom Kontingentet til Kampfonden 
'tbres pa.a hvert enkelt Medletntil Konto og
lilbagebelales ved dets Afgang fra Stats� 
banerne. Kontingentet nedsættes atter til 
4 Kr .. n$r Byggefond.en har naaet -en pas
sende tørrelse. Man gør det •paa den Maa
de overkommeligt for alle at ·kunne nyde 
godt af Hjemmet og behøver· ikke at be
frygte, at det vil faa økonomiske Vanske-
� ighedcr, og man gør Hjemmet til det, som 
Jeg mener, det skal være, et virkeligt Re
kreationshjem:. 

Jeg vil til Slut bede Medlemmerne at· 
lænke over Sagen, og naar Dagsordenen til 
Delegeretmødet kommer til Behandling qde 
.i Afdelingerne, give deres Delegerede Paa
læg om paa Delegeretmødet at stemme paa 
uet her nævnte Forslag, saaledes at vi gen
nemfører denne Sag til Gavn for Medlem
merne selv og til Ære for vor Organisa
tion. 

Su nga m. 

\' 

.. 
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F.E RIE- 0 G REKREATIONSHJEMMET, 

Om delle Emne har der værel skrevet 
ikke saa lidt og der kan jo tal s baade 
l'or og imod' de forskellige Indl�g. For 
mig var det førsle Spø_rgsmaal: . kan der
ad frivillig Vej skaffes l!lslr�kkehg �enge. 
- dersom· det bliver anlagL L1lsLrækkehg de
mokratisk men delte er ogsaa en absolut
Nødvendighed, og Vejen vil da forhaabenl
lig gaa videl'e frem til del . mere_ Ideal�1Idealel "Ferie- og Rekreat10ns'h.1emmel 
er ganske vist for mig _el noge� v_acrL Begr_eb, 
men det er et Skridt 1 den rigtige Retnmg 
nemlig el Lokomotivmandshjem" for pen
sionerede 'Lokom·oLivmænd eller disses En
ker. 

u har dvalgel 1'01· Ferie- og Rekrea
tionshjem! for ikke saa længe siden retlel 
direkte Opfordring Lil 'hvert Medl�m·, om 
al tegne sig for en 'Andel, delle er 1 og _for 
sig ikke saa mærkeligl, men der er _V1sse 
Omstændigheder ved Sagen, som forlJener 
en nærmere Prøvelse. 

·Den udsendte Opfordring m·ed Kuponen,
som skal undersk1ives, er jo el Bevis for, 
al man har sjjusel Hjemmet en beslem'l 
økonomisk Støtte hvilket er rigligt, men 
den er mere end det :den bliver et juridisk 

, 
. Bevis for at vedkommende ndersknver 

hefter so�; Garanl for Hjemmet, og af den 
Grund underskriver jeg ikke den mig til
delle Kupon. Jeg har ganske •vist hørt an
Ure Argumenter imod Kuponerne og ·om1 de 
er riglige, er jeg absolut ikke k?mpelenl 
Lil al afgøre. og de ·'h'ar for m'lg heller 
ingen Betydning, men juridisk "Garanl" vil 
�eg under ingen Omstændigheder v�re. 

Det kunde jo ogsaa Lænkes, al H.1emmet 
kun blev el Ferieb jern og ikke noget Re
krealionsh:em for dem, som' trængte h'aardl 
til Rekreation, m'en som miangler de Mid
ler. som' er nødvendige, og at de samm'e 
Forhold: m'anglende Midler, var tilstede for 
dem som vil søge Hj�mmet Lil Fedeop�'old, 
men dette faar imidlertid sLaa hen. Tiden 
vil løse delle Spørgsmaal al' 'sig solv. 

En anden Hage ved denne Andelstegning 
er at den forældede Bestemmelse, vi h'ar 
i Kampfonden. om at Pengene betales' til
bage, ogsaa er bragt i Anvendelse her delle 
er en Bestemmelse, som vi Lokorn'otivmænd 
forlængst skulde have lyst i Ban. En Ting 
m·aa være givet, legner man sig for en 
.Andel for Sa.:,,crens Skyld, saa ønsker m'an 
Ikke sine Penge igen. og tegner m'an An
dele for at have Pengene i Behold, s'aa 
maa efter min Mcn.incr saadanne hellere 
være utegnede, da de alligevel en Gang, 
tidlig eller sent, virker m'oralsk skadelige. 

Endelig ser jeg, at Udvalget har udsendt 

et Cirkulære, hvori det gør opmærksom 
paa, at a 11 e Bidrag skal tegnes paa den 
rør omtalte Kupon. - Ønsker Udvalget 
da ikke at modtage Bidrag, som ikke er teg
nede paa denne Kupon.· Hvis saa er, miaa 
jeg sige, al det er et meget uhel9._igl Dekret. 
Jeg for mil vedkommende har ikke tænkt 
paa al unddrage mig Betalingen af del Be
løb som jeg har tegnet mig for, men dval
get 'har jo sin frie Villie i denne Sag, og 
kan jo ophæve Dekretet naar som helst. 

Da det kunde tænkes, der ·var flere som 
har en lignende Mening som jeg, tilraades 
det Udvalget at tage under Overvejelse, om 
ikke en Kupon affattet noget lignende som 
nedenstaaende, 'kunde tænkes at vill gavne 
vort Ferie- og Rekreationshjem, for mig sy
nes det i det mindste at være rigtig. 

Kupon til Paategning af Andele Lil ·D. L. 
F.s Ferie- og Rekreationshjem.

Undertegnede tegner sig herved for en
Andel stor -- Kr. til D. L. F.s Ferie- og 
Rekre�tions'hjem·. Andelene forrentes ikke. 
Andelene indbetales m·ed 10 Kr. pr. Maaned 
de første 3 Maaneder efter at Tegningen 
er fundet Sted, og derefter med 10 Kr. 
hvert Kvartal, indtil Beløbet er indbetalt. 
Skulde der være Medlemmer, som ønsker 
rleres Andele tilbagebetalt ved Afsker!igd
sen som· Lokomotivmand, m'aa dette paa
føres Kuponens. Bagside, er intet paaført, 
er Andelene Ferie- og Rekreationshjem
mets Eje. Ved Udmeldelse af Organisatio
nen om Lokomotivm�md, udbetales i intet 
Tilfælde noget. 

Andelshaverne er ikke ansvarlig for no
gen Del af den Gæld, 'som' Ferie- og Rekrea
tionsh"jemmet. mla.atte paatage sier, eller over
hovedet ikke kan være pliglig til at 1:-etale 
noget ud over de -- Kr., ligesom Enkelt
personer der staar bag Ferie- og Rekrea
tionshje�met, ikke hefter personlig. -

Disse Par Bemærkninger til Udvalcret 'Og 
de forskellige Repræsentanters velvillige
Overvejelse. · 

Slagelse i Februar 1912. 
· P. S e s  s i n g.

Den ærede Indsender mener, at de Med
lemme1·. der benytter de uds'endte Tegnings
indbydelser. samtidig paatager sig et solida
risk Ansva1· for den Gæld, Ferie- og Rekrea
tionshjemmet eventuelt paadrager sig. 

Dertil kunde vi ønske at bemærke delle: 
For det første betyder Underskriften oaa 
Te,gningsbeviset aldeles i�ke 'det, Hr. Ses
sing absolut ønsker at lægge deri. thi da 
der ikke noget Sterl er tale om' solidarisk 
Ansvarlighed. vil d'Hrr., som' undertegner 
Beviset. ingen Sinde blive forpligtet ud over 
det Beløb, . der anføres derpaa. - Dette 
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tjener kun som et Bevis for, at man er1 
indforstaaet med, at Beløbet ikke forrentes,· 
og at dette kun tilbagebetales i det eller' 
det Tilfælde og at Beløbet tilfalder Ferie
og Rekreati�nshjemmel i eel bestemt Til-
fælde. 

For det andet vil der, efter den Plan, 
m'an arbejder, ikke blive Tale om Gæld i 
den Forstand, Hr. Sessing maa antages at 
lægge i Ordet, men kun den Gæld, Ferie
og Rekreationshjemmet staar i til Andels
tegneren Laangiverne. "Da det imidlertid 
er Hensigten at skabe betryggende Garanti 
for, at der altid er 'Penge disponible Ul Til-· 
bagebetaling af Andelssummen, ved at søge 
gennemført dertil egnede Forslag, vil der 
ikke heller der være nogen Fare for Tab 
ar Penge - endmindre for et større An
svar eller 'Risiko. 

For del tredie er del ikke Hensigten at 
arbejde med Tab, paa den anden Side hel
ler ikke med Gevinst, kun skabe Balance 
paa Indtægts- og U dgiftssid�n, mied andre 
Ord gøre alt saa billigt 'som· muligt. Og da 
det er Meningen, at Foreningen skal eje 
Hjemmet f u l d s t æ n d i g  g æ l d f r i t,og 
endda have tilstrækkelig og rigelig Drifts
kapital, kan den Mulighed, Hr. Sessing æng
stes for, ikke opstaa. - Den er ganske 
problematisk. 

Endvidere startes Hjemmet ikke, for
inden den fornødne Kapital og ·den fornød
ne Sikkerhed for alle Tilfælde er tilstede. 

Som' sagt, Hr. Sessings Paastand om, 
at man ved at underskrive Tegningsbevi
set hæfter som' Garant for Gæld, der e v e n
t u e  l l vil blive stiftet af "Ferie- og Re
kreationshjemmet", har absolut ingen Ste-
der hjemme. 

E n h v e r  v i l  a f  Be v i s  el k u n d e  s e  
o g l æ s e s i g t i 1, h v a d h a n s k r i v e r
u n d e r  p a a.

Angaaende Udkastet Lil et nyt Tegnings
bevis, skal vi blot bemærke, at der i den 
af Hr. Sessing omtalte Retning ikke fra 
anden Side har været Betænkeligheder. 

Om: del er mere ideelt at bygge "Loko
motivmandshjem". til de pensionerede 
eller Enker. skal vi ikke udtale os. 
arbejdende er mindst li.ge saa paakrævet 
sonr Alderdomshjem til Pensionis'ter. Men 
for Tiden staar Ferie- og ·Rekreationshjem'
met paa Dagsordenen! 

Vi vil dernæst gerne pege paa, at Hjem
met foreløbig er tænkt som et Ferie- og 
Rekreationshjem· og ikke som et R e  co n
v a 1 e s  centhjem. 

Bestemmelsen· angaaende Kam'pfonden 
er gældende nu. om den kan betragtes som 
forældet skal vi ikke diskutere m·en vil 

Hr. Sessing skænke et Beløb til Feriehjem
met, bliver det sikkert modtaget med Tak. 
Thi vil man ikke have sine Penge igen, er 
det en Gave, og da behøver Hr. Sessing 
kun en Kvittering for de indbetalte Pen_ge. 

c. m.

FRIEDMANNS SMØREPUMPE. 

Ved O t t o  B e n d ix e n. 

I den Tid da Lokomotivets Damptryk 
kun var ringe, og Dampens Temperatur 
ikke overs·beg 180°, blev for Lokomotiver an
vendt m'egiet primitive Smøl'eapparater, som 
ved Hjælp af Haar{den mied Mellemrum 
forsynede Cylindre og Glidere med Olie, 
Smøringen var den Gang ikke saa megel 
vigtig, fordt den temmelig vaade Damp be
sørgede Funktionen som Smørelse. 

Med det stigende Dam))tryk blev Spørgs� 
rn:aalet om Smøring · bestandig vigtigere. 
Omkring Midten af Firserne .opstod i Ame
rika og England de saakaldte Opdrifts- eller 
Kondensations-Sm'øreappar.ater, som besør
gede en uafbrudt Smøring af Cylin�lre og 
Glidere. Smøreapparatc, ,1e blev stedse for
bedrede og har i England og Amerika fun
det Anvendelse indtil de senere Aar. 

Firmaet A l ex. F r i e d m a n n  i Wien 
har som' den første i Europa i Aaret 1888 
begyndt al indføre Kondensations-Smrøre
apparatet (System Nath'an). Største Delen 
af de Lokomotiver, som blev bygget efter 
den Tid, blev forsynet m>ed disse Smøre
apparater. Vi ved fra vore _egne Lokomo
tiver, hvorledes de afløste Patrick's Smøre
apparat,. og endnu i udstrakt Grad er i 
Anvendelse. Men derved var der ogsaa gi
vet Fimraet Friedmann Lejlighed til nøje 
at lære Fordelene og Ulemperne ved dette 
Apparat al ,kende, og saaledes skabe det 
moderne Smøreapparat, den nuværende 
Smørepumpe. 

Kondensations-Smøreapparatet har føl
gende Ulemper: 

1) Smøringen af' de glidende Dele ·er
ikke betinget af Maskinens Omdrejningstal. 
men afhænger fuldstændig af Lokomotivfø
re.rens Dygtighed m>ed Hensyn til Betje
ningen af Reguleringsskruerne. 

.. 
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2) Olietilførslen bliver s'lærkt paavirket
af Modtryk i Gliderne og Cylindrene .. 

. 3) Lubrikatoren smører sladig den sam
me Oliemængde, til hvilken den er indslil
let, ligegyldigt omlMaski111en arbejder hur
tigere eller langsommere eller staar stille. 

4) Kondensations-Smøreapparatet maa
ubetinget være indenfor Førerens Række-

vidde og tager m,egen Plads paa Fyrkassen, 
s.aavelsom megen Opmærksom!h'ed af Føre
r-en.

Da Overheder-Lokomotiverne blev ind
ført, fik Smøringen en endnu iiøjere Grad 
af Vigtighed, den maalte ubetinget ske un
der højt Tryk, og diss'e Krav var kun den 
mekaniske SmøriepLlllllpe voksen. 

Firm'aet F_r i e d  m a n  n h'ar derfor alle
rede omkring Aarel 1900 beskæftiget sig 
med Spørgsmaalet: mekanisk Sm'øring, og 
det har vai:et flere Aar, foden det har kun
net fremstille el godt Apparat. Men fra Be
gyndelsen af Aaiie.t 1_905 harden Frieclmann
ske Smørepumpe fundet en stadig vok
sende Udbredelse, saaledes at et stort An-

Fil!', 1. 

-

tal Baner baade inden og udenfor Europa 
nu er forsynet med denne. For Tiden er 
over 100,000 Friedmanns'ke Smørepumper 
i udmærket Anvendelse i alle mulige Øje
med, deraf alene ca .30,000 paa Lokomo
tiver. 

I del efterfølgende er Fordelene ved 
den Friedmannske Smørepumpe i Mods:æt
ning til Kondensations-Smøreapparatet kort 
sammenfattet: 

1) Olietilførslen sker proportionelt med
Bevægelsen af de Dele, s'Om' skal smøres, 
altsaa Ophør af Smøringen, naar Maskinen 
holder, forøget Sm·øring vied hurtigere Be
vægelse af Maskinen. 

2) Den af Oliepumpen tilførte Olie
mængde er fuldstændig uafhængig af Mod
trykket i Forbrugsstederne. Det har vist 
sig i Praksis, at i Følge Forsnevringer i 
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Ledningerne paa G··und af. Smuds: eller 
smaa Isdele om Vinteren, maa Pumlperne 
undertiden overvi.J'<le ganske overordentlig 
høje Tryk. Disse Tryk overskrider 300-

. 400 Atm''. Det �r klart, at saa:danne Krav 
kun kan o-pfyldes af en Pumpe af første 
Klasses Konstruktion. 

3) Betjeningen og Vedligeholdelsen er
ualmindelig enkelt. 

4) Smørepumpen kan monteres saavel
paa Førerpladsen som paa et ' hvilket 
som helst Sted paa Lokomotivet Def er 
paa Grund af Pladsmangel ikke altid mu
ligt at anbringe Appar:atet i Førerhuset, s'aa 
Føreren har det for Øje, hvorfor nmnge 

Baner foretrækker Anbringelsen foran nær
mest Cylindrene. Sidstnævnte Anordning 
har den Fordel, at Rørledningerne' bliver 
korte, og endvidere ·bliver Apparatet ryk
ket bort fra Førerens Rækkevidde, hvorved 
dennes Opm:ærksmnhed bliver aflastet. Ind
stillingen af Smøringen blivier desuden fore
taget i Remisen eller i V ærks'tedet, og Lo
komotivføreren l1ar intet andet al gøre end 
fylde Oliebeholderen. 

Fremhæves maa endvidere, at skønt 
Pl,llll'J)en besidder et større Antal bevæge
lige Dele, er Sliddet dog meget ringe, da 
disse Dele løber i Olie. 

Den karakterjstis1J.re Forskel mellem 
Friedmann-Pumpen og næsten alle andre 
Systemer, danner Anvendelsen af styrede 
Stem'Pler i Sbedet for Suge- og Trykventiler, 
saave1som' Undgaaelsen af Stopbøsninger, 
Fjedre og alle yderligere Elern'enter, som 
vilde være i Stand til at ·paavirke Sikker
hed.en af Virkningen. Suge- og Trykventi
len er, sielv· om' de -er nok s'aa omhyggeligt
forarbejdede, aldrig fuldstændig og vedva
rende tætte. Men den· mindste Utælh'ed 
ved en Ventil er i Stand til at forstyrre 
en Smørepumpes Funktion paa del øm·
findqigste. Som1 nævnt beskæftiger Firmaet 
Friedmann sig gennem ca. 20 ·Aar med 
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Frem1stillingen af Smørepumiper til Loko
motiver og til statio�re Øjemed, og i Lø
bet af denne Tid er ·talrige Forbedringer og 
Nykonstruktioner blevien udførte. 

For hvert Smørested er i Oliebeholderen 
ano1,ctnet en Enkeltpumpe, som bestaar ar 
en Cylinder samt diet dertil hørende Tryk
og Styrestempel. Tryk.stemplets eller Til
førselstemplets Slaglængde og dermed h'veF 
enkelt Pumpes leverede Oliemængde, er 
indstillelig, • svarende til Kravet. Alle 
Stemplerne bevæges af en fælles Drivm. ·· 
kanisme ved Hjælp af en Ekscenlrikaksel, 
som faar sin u0terende Bevægelse ge�nem 
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et Drivværk. Detle bliver igen betjenl ved 
"U frem·- og tilbagegaaende Del paa Ma
skinen. Friedmann-Pumpcns Drivværk ad
skiller sig fra de ellers sædvanlige Udfø
relser af ;F abrikalet derved, at ikke een, 
men 3 Drivpaler er til Stede, hvilke dog 
ikke samtidig griber ind, men efter hinan
den. Derved bliver en finere Betjening mu
lig. 

Pumpens Fod er forsynet med en Var
meindretning. Denne varmer først og frem
m�st den underste Del af Oliebeholderen, 
i hvilke Olielilløbskanalerne og den finma
skede i befinder sig, for saaledes al lcllc 
Oliens Gennemflydning, navnlig i Frostvejr. 

l1et er af Vigtighed, at Olien naar til 
Pumpestemplerne .og de Dele, som skal 
<:møres, i ren Tilstanå. For at opnaa dette 
er foruden Paafyldningssien en anden fin-

masket Si anbragt i del saakaldte "Renolie
kammer" nærmest Pumpecylindrene. 

I det følgende beskrives to af de nyeste 
Friedm·annske Smørepumpetyper. 

1) T y p e  NS.
Dette Apparat er besternrt til at forsyQe

Lokomotivets Glide og Cylindre siaavel
som Stempelslangs- og Glideslopbøsninger 
med Olie. aturligvis er delle Apparat o.5-
saa egnet til at anbringes paa Dampma
skiner og Diesielm·otorer. 

For til enhver Tid at kunne overbevise 
om den rigtige Funktion af Smøringen, er 
der truffet den Foranstaltning, at hver! 
Smørested for sig kan kontrolleres, og dette 
sker ved Hjælp af Skueglasset ·52, se Fig. 1. 

Dette Skueglas er ikke andel end et al
mindeligt Oliestandsglås, der som sædvan
lig viser Olieoverfladen i Oliebeholderen, 

men kan ved Omstilling af den centrall 
beliggende Omskiftningshane 18 ved Hjælp 
af Haandtag t 8 bringes i Forbindelse med 
hver af Enkellpumperne 41. Skal 'nu Smø
ringen fra et · Smørested kontroleres, san 
bliver Haandtaget drejet saa længe til del 
befinder sig ove. det ·udløbsdæk el, som 
skal kontrolleres. Derved bliver det paa
gældende Pumpestempel forbunden med 
Skueglasset oa tager i den korle Tid Kontrol
leringen varer, ikke Olien fra Olieb holde
ren, mon fra Skueglasset. Den rykvise Syn
ken af Olien i dette Glas viser straks Maa
ld af møringen. Denne Fremgangsmaade 
kan efter Behag gentages ved hvert Smøre
sted. Bli�r Haandtagel efter endl Kon
Lrollering drejet tilbage til, ormalstilling. 
saa. viser Oliestandsglasset alter Højden af 
Oliestanden i Oliebeholderen. Der findes' 
flgsaa en Stilling � Hanen, i hvilken Olie
slandsglasset er gaaske udskilt, hvilket er 
ønskeligt, i Fald Glasset gaar ilu. Del skul 
endnu nævnes, al under Konlrollen af cl 
Smøresled indtræder ingen Afbrydelse ni' 
Smøringen ved de andre Steder, da disse 
fremdeles faar deres Olie fra Oliebeholde
ren. 

. . 

Den her beskrevne Pumpe 
for Tiden mesl udbredte og er i 
ved talrige Jernbaner. 

er den 
uvendels€" 

Et yderlirrere Fremskridt i dviklingen 
af de Friedmannske Pumper danner den i 
det efterfølgende beskrevne. Pumpe FS som 
ses i Fig. 2. 

Ved denne er gennem en Forbedring af 
del Friedmannske Dobbellslempelsystem 
r.iuliggjort en Kontrolindretning som uden 
Indstilling af en Hane viser den indslillede 
Olietilførselsmængde i Draabeform. For at 
foretage l{ontrollen. er del lilstrækkeligl 
at. lukke Laaget op og foretage nogle Om
drejninger af Svinget med Haanden. 

Hver Enkeltpumpe besidder igen et Til
førsels- eller Trykstempel (2265) og et Sty
res�empel (2266), se Fig. 2. -Men førstnævnte 
gør i Kraft ,af Dobbeltknasæn to Slag, 
medens sidstnævnte kun udfører en enkelt 
op- og nedaclgaaencle Bevægelse. Denne 
Dobbellbevægelse Wiver udnyttet Lil den 
første Gang, naar Slyreslemplet befinder 
sig i sin nederste Stilling at føre Olien gen-

.. 
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nem Kanalen d til Forbrugsstedet, og an
den Gan�, naar Slyreslemplel er i -sin høje
ste Stilling at lede den gennem Dryppercn 
T. Dedne Drypper viser saaledes paa den
ne Maade nøjagtigt, paa hvilket Maal Sm'ø
ringen er indstillet. !øvrigt er Indretnin-

gen med Siningen, Opvarmningen og Driv-

Førstnævnte er saaledes konstrueret. ni 
den ganske forhindrer en Tømning af Rør
ledningen, naar Lokomotivet kører uden 
Damp; og endvidere har den en Kontrol
skrue, som gør det muligt al kontrollere, om 
Olieledningen er fyldt med Olie. 

Olievaporisatoren, som i den nyere Tid 

Fig. 4. 

s 

Fig. 5. 

mekanismen den samme som ved Type 
NS. 

Indmundingen af Rørledningen i Glider
ne og Cylinderne_ sker enten ved Hjælp 
af Kontraventiler, som er fremstillet i en 
speciel Udførelse af Firmaet Friedmann (se 
Fig. 3), eller ved Hjælp af den saakaldte 
Olievaporisator. 

s 

Fig. 6. 

er indskudt miellem Pumpen og Gliderne og 
Cylindrene, og i Tærheden af disse, har 
til Hensigt at bringe Olien i fint fordelt 
Tilsta11d, blandet med Damp til Damtprum
mene; hvorved Fortørring og Forbrænding 
af Olien fuldstændig bliver forhindret. Blan
ctingen af Olien med Damp blev tidligere b�
rømmet Kondensations-Smøreapparatet 
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som Fordel. Nu er der ved Anvendelsen 
af Olievaporisatoren ogsaa blevet givet 
Pumpen denne Fordel, saaled at den m.e
kanis'ke Tryksmøring i Forbiridrelse med 
Olievaporisatoren faktisk kan belegnes som 
fuldkommen. 

Skitsen i Fig. 4 og 5 viser som Eksem
pel Anbringelse af Pumpe og Olievaporisa-. 
tor; medens Fig. 6 fremstiller Anvendelse 
af Pumper med almindelig Kontraventil 
uden Olievaporisator. 

Friedmann - Smørepumpen er i Anven
delse ved de danske Statsbaners Lokomoli
ver Lilr. R. 

2;5.) A R:S JUBILÆUM, 

N. J. Beck, Korsør. 

Den 1. Marts• fejrede Lokomotivfører H. J. 
Beck, Korsør, 25 A arsdagen for sin Ansættelse 
som Lokomotivmand. 

,) ubil.aren hlev ved sin Ansættelse statioueret 
i Esbje�g, var som Rangerfører en Tid lang i 
Holbæk og ved Udnævnelse til Fører statione
redes B. i Korsør. 

Beck er godt kendt blandt de Lokomotivmænd 
ban har færdedes mellem for sin friske Maade 
11t tnge Tingene paa og har i Tidernes Løb 
skuffet sig en vis Ret til et Frisprog, der aner· 
kendes af alle. 

Vi tror at Dagen bragte ham mange Hilsener 
fra Nær og Fjern til hvilke vi ogsaa føjer vor 
Lykønskning paa Højtidsdagen. 

F R A DET D AG LI G E LIV 

Hr. Redaktør! 
Skal vi saa tale om noget andet, lad os ikke 

tale om Uddannelse, det er saadan et kedeligt 
Emne, - Selvfølgelig behøver man en ringere 
Uddannelse, naar Rørene er utætte end naar de 
er t�tte. - Det er da klart! Nej, selv om 
Møblerne paa den ny Jernbaneskole udelukkende 
er store, magelige og bløde Lænestole til 1000 
Kr. pr. Stk., saa ønsker vi inge11 Uddannelse. 
- Maa vi være her, vi er vel færdige, vi kan
intet lære· mere. Og i de Stole, pRa den Skole,
falcler vi i Søvn. Men hvad, vi lærer da ogsaa
noget hver Dag. Hvad skulde vi ellers have vore,
inspicerende Sektionschefer til? Sig mig det
H r. Reda'ktø1 !

Tror De i,kke, Caspar stadig faar at vide, at 
han ikke maa ryge, - d. v. s. Kullene. Jo, 
saamænd gør han saa, og han faar ogsaa at 
vide, · bande hvor lidt og hvormeget der i11aa 
komme i Fyret, Han maa ikke fyre - og han 
maa ikke køre istaa. - Det er s11a let at sige, 
"De maa s'gu ikke ryge" og den Slags, men 
faa den til at lade være, de ku jeg lide ·at lære!
Og eller& er jeg s11amæ'nd lærenem nok, for den 
Sang jeg hørte inde i �cala i "Hallo! Amerika", 
den kan jeg. De ved denne her "Ja, han kan 
sagtens, ja. han kan sagtens, - men det · er 
oase det eneste han kan I" - Og den kommer 
jeg ganske ufrivillig til at tænke paa, hver 
Gang den lille Mand forsvinder,. efter at han 
har sagt "De maa ikke ryge!" - Ja, han kan 
sagtens, ikke sandt ! 

Som jeg passer paa, for at uudgaa Røg, saa
dan passer den lille Mand ogsaa pas, at der 
staar Vogne paa Midtersporet ved Askekaaserne. 
- Har De ikke lagt Mærke til. Hr. Redaktør,
at nµ staar der kun en Vogn paa Midterspor�t
ved Askekasserne, før stod der altid flere?

Det er da et Fremskridt, men endnu er der 
spærret i begge Ender: Thi en Vog°: paa de 
Steder, er lige bestemt en Vogn for meget. .T a, 
kun en! Kan vi faa dem flyttet - eller ,skal 
.de- staa der! Er det dertil Sporet er bestemt?
Ja, jeg spørger. bare?

Er den lille Mand, Manden 
væk, eller er det den anden? 

Rangermester ! Jeg vil saa gerne 
Med Tak for Optagelse. 

Deres ærbødige 

for at faa dem 
Maskindepotets 
vide det! 

Caspar Røgbrænder. 

s 
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Gru,,d/lt paa en Annonce i herl'ærtmde lokale 
Aviser fra Ligningsmyndighederue om, at Tjene
stt>mænd ·og l<'unktionærer med fast Indtægt 
hnrde for 11t undgaa evt. Tilsigelse søge at faa 
Oplysning Ira· dereR specielle Administration om 
deres Aarsindtægt fori11den Blanketten indsendes. 

Lokomesteren her skrev ind til' Distriktet for 
Lokopersonalet og den ·�6. Januar var Listerne 
tilsendt V g, Station og ved Bekendtgørelse i 
Remisen skulde Personalet hen vende sig paa 
Stationens Kontor for at faa de ønskede Oplys· 
ninger. 

Nu forbavses man over, at de ønskede Oplys
ninger skulde haves paa Stationen og ikke hos 
Loko,mesteren, Er det muligt at Lokomesteren, 
ikke maa være vidende om Lokopersonalets Ind
tægt, eller er Grunden at 111a11 ønsker at Loko
personalet skal staa med Hatten i Haanden og 
opgive hvem man er, og hvor• man bor for "En
hver" under Trafikafdelingen 'paa V g. Station. 
som derefter gaar ind paa Stat io11sforstanderens 
Kontor og meget- højtidelig komme)• tilbage med 
Svar "De har haft ... ! " 

En Ændring i disse Forhold finder man bør 
finde Sted ug i det hele og store sker Udhetalingen 
af Løn og Emulementer paa V g. St,11 ion under 
en ·saa forældet Form at en Forandring tiltræ11-
ges i høj;sle' Grad. ,\i{e�t ønskeligt vilde d"t 
være at alle Pengeudbetilinger foregaar indeu
for Maskinafd. Omrnade. Kunde vor æn·de 
Hovedbestyrelse skaffe• denne, Ordning gennem
ført vil· ,mange· Lokomotivmænd være den tak-
neinlig. 

Vg. Lokof. og Lokof rb. Afd.

I "Dansk Lokomotiv Tidende" Nr. 2 var op· 
taget en Opgørelse af Lokom'otivmændenes Løn· 
ningsindtægt for 1921) som d.Hr. i Viborg me
get vel kunde have benyttet, thi den var rigtig. 

Den tunge Gang til Stationeu kunde da have 
været sparet: For saa vidt Forholdet vedrørende 

, Lønudbetalingen m. m. paa Viborg Station er 
af. en saadan Beskafftmhed, at der er Anledning 
til Klage, meuer vi, at Afdelingerne (øret. selv 
maa , søge at bringe Orden i Sagerne og kan 
dette ikke lade sig gøre ved Afdelingernes egen 
Bj,ælp, kan man senere paakalde Org. Assistance. 

Vi vil imidlertid antage, at de Tjenestemæ11d, 
der er tjenestegørende pRa Kontoret paa Statio
nen, er høflige og vPlopdrague MennPsker, men 
,er der noget galt i. Sila Henseende kRu <;let vel 
rettes, - Do er da ogssa kun Tje11estemænd. 

Red. 

BOLDKLUB 

Statsbanernes Boldklub ,i Nybo1·g afholdt 4. 
Februar en vellykket selskabelig Sammenkomst 
paa Turisthotellet. Etter et fælles Kaffebord, tog 
man fat paa Dansen. hvortil Musiken leveredes af 
d'·Hrr. Elektrike1· Rosted, Lfb. M. Petersen, Schack 
Larsen og G. Larsen, der skilte dem udmærket fra 
deres Hverv og til de dansendes store Tilfredshed, 
Aftenen forløb paa bedste Maade med humori
stisk Oplæsning og S,rng. 

Boldklubben er dannet af Værksteds- og Re
misearbejdere, Stations· og Lokomotivpersonale 
og har i det forløbne. Aar arbejdet sig godt op 
baade hvad Medlemsantal og Spil angaar. 

Ved Sammenkomste� sloges der til Lyd for, 
at oprette et Damehold til .Langholdtspil og nt 
disse skulde søge at faa Tanken realiseret. 

Vi opfordrer igen i Aar i Lighed med forrige 
Aa1·, eventu�lt hestanende Fodboldsklubber: til at 
modt.age eller ud.fordrer os til Kamp, 

Meddelelse herom modtages af 
Lokomotivfyrbøder M. Dick,, 

I Statsbanernes Remise, Nyborg. 

Denue gode Tanke, Nyborg Jernbanemænd 
har' brngt til Udførelse, burde optages andre 
St"der, hvor der er ansat et større Antal Jern
ba11ernænd, RRa de,· kunde blive Lejlighed for 
Nyborg Boldklub at komme til at prøve Kræf
terne - der 1nangler vistuok endnu Modstan
dere samlet i andre J ernbnneboldklubber. 

Vi kan paa det hedste anbefale de yngre 
Jernbanemænd at søge dannet lignende _Klubber 
andre Steder, saa Nyborg ikke forgæves skal 
udfordre til Kamp. Red.· 

r JUBILÆUMSFEST 

Den 17. f. M., afhol,dt Aalborg Lokomotiv: 
fører Afd. en Fest til Ære for Lokomotivfører 
Bloch-Hansen, der havde Jubilæum den 1. Ja
nuar. Festen, hvortil Jubilaren var indbudt, var 
meget vellykket fra først til sidst. Ved deu 
splendide Middag blev der holdt en Masse Taler, 
der fortsattes ved Punchebollen, ligeso111 der blev 
afs�nget et Par Sange, den ene forfattet af Lokomotiv
fører Vendelbo, var haandskreven og smukt ind
bunden, beskrev Jubilarens Levnedsløb, fra Vug
gen til Jubilæet, gjorde særlig Lykke. Jubilaren 
fik overrakt et Gulduhr, som Gave fra Lokomo
tivførererne. Bloch· Hansen skænkede i Anled
ning af Jubilæet 60 Kr., som et ekstra Bidrag 
til Wienerbørnene. 

Aalborg Lokomqtivfører-Afdeling er her kom
men ind paa en god Skik, som bør efterfølges 

AARS INDTÆGT! 
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af andre Afdelinger. Dyrtiden bar jo bevirket, 
med sine bøje Priser paa alt muligt, at det er 
ganske uoverkommeligt for Jubilaren at bolde, 
selv en nok aaa beskeden Fest for sine Kollegaer, 
og der ligger da egentlig ogsaa noget bagvendt 
i,. at det er Jubilaren. der holder Festen; idet 
man ved en Ju.bilæumsfest, ønsker at bæd;e Ju
bilaren og det er derfor det naturligste, at det 
er Kollegerne der holder Festen og indbyder 
Jubilaren; det bliver da kun en forholdsvis ringe 
Udgift for den enkelte, B(llll han faar fuld "Valuta" 
for, i den gode Mad og det fest lige Samvær. 
Og det væsentligste ei·, at dt::t blivn ti1 en 
Festdag, for dem alle der deltager og til en 
Bædersclag for Jubilaren, som han sent glemmer. 

Sungani, 

K ARNEVAL I AARHUS 

Aarhus Afdelinger afholdt d11res al\rlige Kar
neval den 21. Februar. Besøget -var saa over
vældende baade af Tilskuere og Deltagere, at 
efter Sagkyn<liges Skøn var det det største Karne
val der er afholdt her i Byen i Aar. 

Det glade Festudvalg med den evige unge 
Lo ko fører Sopb. Jacobsen i Spidsen, :fortjener 
den største Anerkendelse for deres store Arbejde 
for at skabe en rigtig Festaften for D. L. F.s 
Medlemmer og man maa sige, at alt "klappede", 
Salen var smukt dekoreret med Flag. Guirlander, 
kulørte Lamper,. Boder med smaa Kineserinder, 
Lys-Projektører m. m. Desuden var det· sørget 
for udmærket l\Iusik, som spillede Døgnets s\dste 
One · og Two Step, saa det var ingen Under at 
Stemningen, saavel bos gamle, som unge, var 
op! paa den røde Streg hele Aftenen. • 

I en af Pauserne var der fra Scenen Optræ
den af tre dygtige Gymnaster, som udførte 
en Del halsbrækkende Øvelser i dobbelt Reck. 
Præsentatiouerne vare saa udmærkede, at pro
fessionelle Artister ikke kunde lave det bedre. 

Samtidig fortj•me·r D'Berr. Lokomotivmestre 
en· Tåk for, som med sædvanlig Imødekommen 
havde tilrettelagt Tjenesten saaledes, at alle som 
ønskede at deltage i Festen havde fri . 

. Festen sluttede Kl. 1 og Afdl. Fm. V. Jo
hansen rettede paa Afdelingens Vegne en Tak 
og Forsamlingen udbragte et kraftigt Hurra· for 
Fes tud valget. 

Deltager. 

DET FØRSTE LOKO MOTIV I AMERI KA 

Det første Lokomotiv, �om kµrte paa en 
amerikansk Jernbane, foret�g sin Prøvetur 8. 
August 1829 i Houesdale, i det nordøstlige 
Pe1111sylvanien for en stor Forsamling af Til
skuere. 

Det havde et Løvehovede malet paa Forende11 
af Kedlen, hvoraf det fik Navnet .Stoi,:bridge
L�ven". Flkønt der baade var spaaet Forsøget 
Ulyk·ke og Fiasko, bley det en Succes, trods 
det senere blev afgjort, at denne særlige Stræk
ning paa ,Jernbanen ikke var i Overe11,stem· 
melse med Lokomotiver paa deres daværende 
Udviklingstrin. 

Maskinmesteren paa den første Prøvetur var 
Horatio Allen, Søn af en Professor i Matematik 
ved Union College $chenectady. ,,Løven", eller 
de bevarede Dele - er nu en vi,:irdifuld Hel
ligdom i National Museum i Washington ·D. C. 

Catbondale-.T ernbanen blev , bygget som Ud
løbere i Kulminerne i Lachawanna VallPy og 
skønt det var den 5. Jernbanestrækning i Ame
rika, var det ·den længste, da den aabnedes, og 
den første, som prøvede et Lokomotiv, idet de 
andre blev drevet af Heste. 

Aa. Møllebro. 

TAND LØSE MET ALSA VE. 
Til Gennemskæring af Metalgenstande anven· 

des hyppig roterende glatte Staalskiver, der ar
bejder ligesaa godt, ja endog bedre, end Ruqd, 
save med Tænder. 

Snitvirkningen skyldes nemlig ikke, som tid• 
!igere antaget, at Metallet i Snitlinien rives bort
af Saven, men at der ved Gnidningen mellem, 
Arbejdsstykket og den hurtig løbende Skives' 
Omkreds udvikles saa stor en Varme, at Metal' 
let det paagældende Sted naar Smeltepunkte€ og 
slynges bort. Herved bliver Staalskiven _selvføl
gelig ogsaa ·opvarmet, men da Størstedelen af
dens Omkreds stedse er udenfor Snitlinien og
af køles ved ;Berøring med Luften, hold"er dens 
Varmegrad sig betydeligt under Smelte nnktet. 

Tandløse Save fremstilles i Størrelse er kan 
gennemskære de aværeste Staalbjælker,. e slides 
langsommere end Save med Tænder og fordret· 
ikke som disse ret hyppig Skærpning. 

Tids. f. l\I.' 
*

* 

69 
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MEYRINGH SMØREAPPARAT. 
De almindelige Vandtryksmøreapparater, som 

anbriuges paa �laskiner og Pumper har den Fejl, 
at de smører lige stærkt ,uden Hensyn til om 
Maskinen eller Pumpen gør mange eller faa Om-
drejninger R1'• Min. 

Det Apparat, der her skal omtales, smører· 
derimod i Forhold til den Dampmængde, der i 
Øjeblikket bruges til vedkommende Maskine. 

Appå'ratet bestaar ar en Beholder, hvori Olien 
fyldes, og som har 2 Glas, et paa hver RiJe af 
denne. Det ene viser Oliestanden i �eholderen 
og. gennem det andet Glas passerer Olien, saa
ledes at man kan kontrollere Smøringe11. .Fra 
Beholderen gaar der to Rør op. til Dampled
ningen,' det ene er formet som en Spiral,- hvori 
Dampen fortættes og derved virker som Vand· 
tryk. -Det andet- Rør leder fra K'outrolglasset 
op til, eu Forsnævring, som er ånbragt p11a 
Dampledningen, hvorved der bliver en Forskel 
paa Tl'ykket i de to Rør. I det førstnævnte 
Rør vil der være -det fulde Damptryk, medens 
der der,imod i sidstnævnte v-il finde et Trykfald 
Sted, 'fordi Damprøret udvider sig lige efter 
Indsnævringen, hvor dette er aubragt. Eu lille 
Ventil er 1mbragt saaledes, at Olietilførslen kan 
reguleres efter ·Behag. 

Apparatet har tillige den Fordel, at det ved 
at anbr-inges pa11 en Hoveddampledning samtidig 
kan· smøre alle Maskiner· og Pumper, som faar 
Damp fra denne Ledning. Tids. f. M. 

* * * 

NY CEMENTBLANDING. 
ljln Englænder har opfundet og patenteret en 

ny Slags Gement, der,: egner sig fortrinligt til 
at binde paa Jærn og' andre Metaller. 

Cementen bestaar af 4 Vægtdele R�gummi 
opløst i Nafta, 3 Dele Harpix, 2 Dele Blyhvidt, 
9 Dele Kultjære 9g 1/4. Del Sqellak. 

N aar Blandingen skal bruges, opvarmes denne 
saavel som Idetaldeleus Overflade og kan saa
ledes apvendes til Tætning af mindre �ækager. 
Fortyndet med Nafta kan det anvendes som Ma
ling. 

* * 
* 

TRANSPORTABLE LAMP:ER. 
I V æ1 ksteder er det ofte besværligt at an-

,- vende Lamper med lang bøjelig Ledning. Denne 
er altid'å Vejen, og det er vanskeligt at vikle 
den op, -ar Lampen skal anvendes i Nærheden 
af Stik,kontakte,n eller Rosetten, hvorfra Led· 
ningen _udgaar. Et amerikansk Firma. har kon
strueret en lille Vinde til Oprulning af Led
niug'er, som i Udseende ganske ligner den, hvori 
Baandmaal opvikles. Den er anbragt paa en al-

I 

mindeiig Loftroset og Lampen er fastgjort til 
en, 3,6 Meter lang Le

1

dning, medens Vinden be
tjenes ligesom de bekendte selvoprullende Gar· 
diner. Denne Type er beregnet til-Maskinværk
steder, ,en anden Type er beregne_t til Garager 
og lig�nende Stedrr og . er forsynet med en 7, 6 
Meter lang Ledning.. Fatningen ender ·i en 
Hane og. Lampen er omgivet af et Beskyttelses-
gitter. Elektr. Tids. 

* * 
• 

MATERIALE TIL KONTAKTER 

Som bekendt er Platin det Materiale, det 
anvendes mest til Kontakter, og er ogsaa bedsr 
egnet hertil, da det hverken iltes uuJer kemisk 
eller Elektrisk Paavirkning. Endvidere er· det 
tilstrækkelig haardt og har et højt Smeltepunkt. 
Til Trods herfor hører man ofte, at der klag11s 

_over usikker Kontakt, nnar Platin anvendes. 
. Er to Kontaktstykker anbragt over hinanden, , 

har man fo(nylig foreslaaet at give det uudei'ste 
en skarpkantet. eller spids Form for at forhindre, 
at der samler sig Rtøv og Snavs herpaa. Et 
gammelkendt Midde! til at undgaa Gnistdannelse 
paa .K;ontakterne er at anbringe en passendfl 
Modstand parallel med Gniststrækningen. 

I den senere Tid har man i stor Udstræk
ning anvendt Metallet Wolfram i Stedet for 
Pl!ltin_ til Kontakter. Wolfrnm_ er te_mmelig skørt 
ved normale Temper/1,turer, men na'ar det er rød-, 
varmt. kan det behandles med en Hammer. Ved 
normale Temperaturer angribes det hverken. af 
Syre eller af Gas. Wolfra!D har med godt Re• 
sultat været anvendt til vibrerende Kontakter 
med betydelig Strømbelastning. Det svejses fast 
paa de Ledninger, hvor Kontakten skal fin_de 
Sted. 

Tids. f .. M. 
* * 

GRAFITSMØRING I MOTORER ,, 

Den høje Varmegrad, som findes i Gas- Ben
zin· og Spritmotorer, . gør indnndig Smøring 
baade nød ven dig og vanskelig. 

I Tidskriftet American ;r.1achinist meddeles' 
nogle Forsøgsresultater fra Grafitsmøring i �u 
saadan Motor.· Det anføres først, at det er me
get \'.anskelig at opnaa· en tilfredsstillende Blan· 
ding af Grafit og Olie samt at indføre derin" f

Cylinder.en ved Hjælp af almindelig ·smøreappa
rater, hvorfor der ved Forsøgene udelukkende 
benyttes ren Grafit uden Olieblandiug af nogen 
Art. Den anvendte Forsøgsmotor var eu 6 H.K. 
Gasmotor, som hidtil var bleven smurt in<;l_vend'ig 
med ren Olie, der indførtes i Forbrændingsrum
met, medens tør Grafit nu blev tilført Cylinder� 
væggen gennem Luftledningen. Med korte Tid�, 
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mellemrum . indførtt1e paa denne !1-Iaade 30 gr. 
Grafit, og det viste sig, at der straks i Cylin· 
dreu opstod stærk Gni,dning, der imidlertid hur
tig,' fortog sig .hvorefter l\lotoren løb hurtigere 
ena forhen, Efte,·hao1.nden formi11clskedes Grnfit
tilfø�sl�n; �aaledes ut denne sluttelig kun androg 
0.25-0,39 gr. pr. H.K.T., med hvilken Mæugde 
de bedste Resultater opnaaedes. Efter 4 Maa
neders Drift under·søgtes Stempel og Cylinder, 
øom fandtes at være i god Tilstand med glatte 
!<,lader. Tilsmudsning af Ventilerne indtraf kun 
naar der paa engang tilførtee større Grafit
mængder, hvorfor Tilførslen maatte ske saa jævnt 
som muligt. 

Grafitsmøringens Indvirkning paa Brændstof
forbruget kunde ikke nøjagtigt konstateres, da 
Motorens Belastning vekslede stærkt; men det 
var en Kendsgerning, at Stemple_t poldt bedre 
teet og der opnalledes højere SamtrY,k end ved
Oliesmøring. ' ' · 

Der be!lyttedes ved Forsøgene kun bedste 
Sort "Flake-Graphit", da andre Kvaliteter van-
skeligt kunde indføres Cylindren. 

Tid-Sk. f. M. 

* .. * 

FORANDRINGER VED T.h;Ri\lOMETRETS 
NULPUNKT 

Ogsaa paa Termometre gør Alderen sin Ind
flydelse gældende, idet ældre Kviksølvtermometre 
hyppigt viser for meget, medens Vinaandstermo
metre viser for lidt. 

Aareagen hertil har været �eg�t omdisputeret, 
den eandeynligete er imidlertid den som en en
geløk Fysiker giver, · at det for Kvikøølvtermo
trete Vedkommende skyldes en gradvis Sammen• 
trækning af Kuglen hvoryed Kviksølvet trykke& 
op i Røret. 

Der har Tæret .gættet paa forskellige Grunde 
for Vinaandstermometrets modsatte fejlaittige 
Visning, Man antog saaledee at den tynde Væd
skehinde som fugtede det indre af Røret var •til
etrækkeligt til at foraarsage Fejlen, og at Ter· 
mometre, der altid stod med Kugllln nedad, 

· længere undgik at vise forkert. Man antog og·
11aa, at Vinaandsdampene indgik en kemisk For
bindelse med GJa19et, eller der dannede sig usyn·
lige "!?orer i Gla11Bet, hvorved Vinaanden �gik
bort denne Vej.

Ovennævnte engelske Fysiker giver imidler
. lid -en · anden Forklaring som synes nok saa 

rimelig. 
,Kvi�ølvtermometret lukkes. til naar. det er 

fuldstændig fyldt med Kviksølv, eaaledea at det 
er lufttomt naar det smeltes til, og da Trykket 
inde _i Røre� og Kuglen, derved er 'mindre -end 
det- udvendige, hn.r det en �ammentrykkende 
Virk-lliug paa Kuglen. 

Vinaandstermometret bliver .derimod fyldt 
meden• Kuglen anbringes i en Kuldeblandiug 
saaledee at det kommer til at indeholde saa 
meget Luft som muligt, netop for at modvirke 
Fordampningen. Følgelig er T�ykket paa dette 
Termometers Indereide større end det ydre Tryk, 
hvorved Trykket inde i Kuglen virker· hen til at 
udvide denne. · 

Tids. f. M. 

PAPIR SOM BRÆNDSEL 

Papir er under Krigen blevet anbefalet som 
Erstatning for Kul og Brænde, det er let at 
antænde, saalænge det kun drejer sig om en
kelte tyndere Stykker, er Talen derimod om 
tykkere Papir og ■tllfrre Mængder, og da navn
lig, naar det indeholder mine.ralske Stoffer, er 
det vanskeligt at antænde og forbrænde. 

Nogle enkelte større Stykker Papir, der brin· 
ges til Antændelse, frembringer vel temmelig 
hurtigt en betydelig Varme, men selv ved si �rk 
Træk 1Jr det umuligt at vedligeholde ForLræu• 
dingen. Forsøg har da ogsaa bekræftet, at man, 
for at opnaa en virkelig Varmeudvikling, ved 
Papirets Forbrænding, maa forbrænde det over 
Kulild eller anden Ild med høj Temperatur.· De 
saakaldte Papirbriketter vil saaledee kun for• 
brænde under Indflydelse af en saadan Ild. Un
der Krigen forsøgte man i Tyskland at brændP 
væk af de gamle Arkiver, men har man blot 
en Gang prøvet at brænde større Mængder, af 
Papir, ved man, et det kun brænder naar det · 
holdes i uafbrudt Bevægelse, ophører Bevægelsen, 
vil Papirasken lægge sig i et tykt Lag over 
Ilden og i Løbet af kort Tid kvæle denne. Man 
�aatte for at kunne udnytte Papirets Varme
evne rationelt · konstruere særlige Ovne eller 
Kedler med bevægende Riste. 

ReRultatet af disse Betragtninger bliver da,. at 
Papir, anvendt som Br1!3ndsel, kun egner øig til 
Optændingsmateriale, hvor dele Ine Antændel• 
eeetemperatur bliver det bestemmende. 

Tids. f. M. 

ZOOLOGISK HAVE 

Medlemmerne kan, mod Forevisning af Med· 
Jemskort, · paa Foreningens Kontor (Kontortid 
12 til 4) erholde Billetter til Zoologisk Have 
for 65 Øre. - Entreen er nu 1 Kr. 

• • 
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ST ATSBANEPERSONALETS UL YKKESFO RSI KAIN G 
ar hul?er ordinær &e11eralforsumli11g 1 1iN atioual .. , 
Jernbanegade 11. Kjøbenhavn, den 17. Marts 
1921 Kl. 8 Em .. med Da�sorden: 

1) Beretning fur 1919-20.
2) Forelæggels� af;�eguskab for 1919-20.
3) Valg af 5 Medlemmer til. Bestyrelsen 

og 2 Suppleanter. 
4) Valg af 2 Rekviåorer og 1 Revisor·Sup

pleaut, 
5) Eventuelt. 

. Bestyrelsen. 

R E T T E L S E  

·.•I Artiklen "CamouflHge" 'i Nr. 4, Side 47,
2. 8'.p 30 Linie fra oven er efter "tjenslig� 
Urn'ude·L Ot·dene "tilbageholdtes, saaledes at de først
kom i" - faldet ud. -'- L 32. Linie efter Or
det "Tjenestem1111d1m" Ordet ;, ikke" faldet ud. 

' Red. 

RETTELSE TIL . ADRESSEFORTEGNELSEN. 

Lokomotivføter'afdelingerne. 
Randers Afdt'li11gs Formands· Navn og Adresse 

rettes til J: Haderslev, Nørregade 28. 
Randers Afdelings Kasserers Nåvn og Adre�se 

rettes til P. C. JP11sen. 
Langaa Afdelings formands Nav'n og Adresse 

ret es til 0hr. ·p. Morgen. 

Lokomotivfyrbøderaf delingenu. 
RoskHde Afdelings Forniands NI\Vll og Adrellse 

rettes til L. 0. Nielsen, Lidtgodtvej. · , 
Nyborg. Afdelings Kassere;s Navn og Adr'es11• 

rettes til M. J. Hansen, Sølystvej ·27, St. l 

\ . 

,'.i 

I 

Afgaaet ved Døden den u; r 21: 
Lokomotivfører A. P. Slot, Frec'.ericia. 

· · Forfl,ytielse efter Ansøgning under 11/1 21:
Lokfyrbøder L. A. Andersen, Slagelse, til Odense •. 

Forfl,yttelse imder U/1 21: 
Lokfyrb. A. M. Tønning, Aarhus H, til Aalborg, 

K. N. Krogbæk, ,, 
F. 0. Ovesen, ,, og 
J. Jensen, ,, 

Ansættelse· som Lokomotivfyrbøder fra 1/3 21: · 
Haandværker H. E. Petersen, Korsør, i Slagelse, 

K. K. 0. Malling. Struer, i Odense. 

AALBORG• BRØNDUM• HOBRO 

Na;rvæ,·ende Nummer er afiPveret 
paa A�poste'n den 3. Mart� I VesterbrosSkotøjshus 

AKVAVITTER 

� c. B. Møller & ·cu.s. I, 
Cigar "Moderne" ...... 26 ·ø. 
Cerut "Ha�an�: Life11 •.. 10 Ø. 
Cigaret "Rose" pr. 20 Stk. 35 Ø. 
Holl. Shagtobak "Deeha11 1/6 $ 98 Ø. 

• Rø�tobak "Sapong11 1/6 $ 95 Ø. 
Gallahers Tobakker - Webers > La Rosa• 
hos d'Hrr. Handlende eller i Udsalgene. 

· Rentefrit Laan
til Indkøb af Herre- og Damegarderobe 
ydes af Tjenestemændenes Indkøbs-Bu
reau, Østerfarimagsgade 14 2, Telefon 
Øbro 973 y. 

Støt nore 2lnnoncører 

15. Absalonsgade 15,
bør være D�res F Q D r1· 1 Ø JLev.erandør 1 

Fprretnin!!'en grundl,a.-t 1�79. 

A11nonct>-E.s:pedition: Udgaar 2 Gange maanedlig. . . 
Redaktion: Vesterbrogade 98 a 2, Kjøberihavn B. 
·ru. Vester 2895 v. 'eller V-ester 8113. K. Johansen, Sommersted ;.,adti 223, Kjøbenhavn B. 

Træffes i Reglen daglig Kl. 1�2. 
Telefon : V'ester 40 l 1'. 

AbonnementMpriø: 6 'Kr. aarlig. 
·Tegnes paa alle Podko11torer i Skudir.a'fieli. , 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkonerall� 11. 

, 

ill 
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