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SPAREUDVAL6ET

JTI
pør�SIJilaal t
F n ninden vi forl,a,der
,Raaidiglied tjenesten«. kunde vi ønske a,t
fo.ie encln u nogle B mærkni11Jger hertil. Det
dl erindre ,at vj omtalte at dvalget fore
. log. at man i videre T ootræk-nin,g igennem
førte, at R•aadiighed ,tj ne ten for I edbrud
holclte i Hjemmet. Herved vilde der spa
re 1/a Tårne pr. Time. 1 a,a Tilfælde kul
de man ,anvend en Rangerfører om Fø1·er pa,a trækn�mg,en o 0 g:iv, ham en Remi
searb jcler med om Lokomotiv-fyrbøder.
V d nærmere ,at 0 ennemtænke dette For
slag lior kommer Tanken os mere o 0 mere
absurd. , i havde -for] den e.t Tilfælde der
0anske vi t ikke forekommer
aia ihyppigt.
men d t forekomm r dog, at b g e V•and
stand. .glas prænge paa en Gang.
æt
ter vi nn. Rang rføreren med in Remise
arbejder r ud f r med Hjælpema kine.
at a i liere et ned'brudt Tog. 0 ° et aa,dant
( held forekomm r, da er han i Virkelighe
llen omtrent ligesaa daarligt tillet, om
d n han kal hjælpe. Han er k•OJJnmen ud
over Hal ov r Hov d, med en Ma lcin han
ikke kender, med en Mand ,til Hjælp. der
ikke kan y,de · ham no 0 n s istance i et
aadant Tilfælde. han ved ikke hvior meget
Vand Ma k.inen brug r o 0 di.i e TI.ng i
-Forening fora.ar a 0er, at han nøc1sages til
at tand e for at faa det ene Glas ind at
inden han rorts Her. Imedens holder det

nedbrurdte 'rog og V nter, fordi tatsban r
ne ikk har før te Klai es Folk parat til
{ dsyk.ninrr i paakommende Tilfælde blot
for ait pa1, et Par Øre, .
Man p 0 er ligeledes paa, at der paa Gb.
Depot overnatter saa og aa mange æt
Pe1 onale. og dette har .affødt den Tanke.
at man maa ke kunde lade dette Per onale
o,· rtage f. Ek . 2den N edbrud raadighed
der ted
Del' yn s paa Grund -af alle - de pare
b træbel er der udfoldes, at vær op tæa t
no 0 en Lirr,egyldighed 1overfor vis e Fm
hold inden ror ta:tsbanerne der ogsaa har
med ikkerhedstjenesten at gøre og m d
den b dst mulige og hurtigst mulige Hj lp
ved paakmmnende Ulykker og Uheld.
D nne 2. Raadighedistjene te pa•a T b.
rnr et af de Re ultater, der fulgte i Viger
levkata ·trofen Kølva1J1d. 'Dil Efteraaret
r d t 4 ar iden denne fry 0tel!ige Kata
·t1,o.fe ·ke.te, 10° allerede nu kal man t, il at
forfu ke dette god R ultat, fordi der skal
pare , og p•ar ud n Hen yn til d t f () r
·varlige deri. Hvorvidt iat denne Tanke ac
cepter , er det va,n kelig.t at udtale ig nu,
men ,allerede det, at Tanken er fremsat vi
. er, at der tadig balanceres paa Græn n
0 e.
rn !lem idet for varlige og d t ufoPsvarli
•
D t VTi ·te I ig under forannævnte Kaita
I" trofe, at der var Brug for flere
æt Per
�on ale, for at bri, n°e Hjælp til Ulykke: t det. o 0 der haves nu paa Grundlag af de
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i11dh tede ErfaritFPl'. alt�cl 2 æt ed
brud p •.n •onale parat i pa.al>-omrnende Til
fælde. 1 u overveje det, ridet man forud1: tter, at der altid finde di poruibelt Per
, o, cl. v. s. •S'aadant P rsonale i Remi en
der sener kal fremføre T,og, at man kan
a1wende det-te og dermed af. kaffe 2. Jed
brud raadig};led. Det kommer aaledes til
at bero p-a.a en 'I\ilfækHghed, lwem Dep-ot
for tanderen i paakommencle rl'ilfælde faar
fat paa, -og det kund" meget vel tænke
at der intet Personale var -tilistede. der var
kendt paa den paagældende trækning som
skulde befares. Rent bortset fr.a, at det og- t d- r overhovedet tintet
a.a kunde tænke , a
af deit P 1 onale ,nar til tede om man aa
led tænkte sig at benytte. Den T,ilfæl
d.io-h d kunde i-ndtræffe. at man f.ordi der
og aa her kal pares, tod 0 ° rnan ° 1edc
det nødvendi0e Per o.nale. den Dag der
blev Bru0 derfor.
0 forekommer det, at man er l"dt vel
lan°t u le, naar man tænfoer at klare ig
pa·a den Maaide, og vi \"il indtrængende ad
,111r mod, aav�l 1id tnævnte Maa<le at hol
de _ edbru<l paa, om <len i før bnævnte
T':ilfælde ldtserecle, med A,wendel e af en
tilfældig Ran!rerførcr o0 en ,mere end til
fc.. 'ld�0 Rernri earb jdcr. Det �-nes o , at
det er 0an ke forka teli0t. at lade )fod
brucl, r.aa
. digheden bliv l' udført pa.a d n
)faade.
T et Afsnit an°a-aei1de Rang rmaiskiner
ne Ben:v,ttelese, har man efter nogle ind
I elende Bemærkninger om den stærkt , ti
gend-e rrrafik under Krigen m. m., der d;,,t(' en tærk
tigning af Rangerarb jdd,
der tiillige forøgede ,· > cl den hci kende
, ognrnarrwel -og tå.I arr{menlagt bevirked"'
chidel e af Rangm·triclen for
l' 11 betydelig
Hang rmaslcinerne. ,ed den 8 enere incl
traadte Trafikne Jo-an ° foretoge der atter
l1nd krænkninger ·i Han °ertiderne, m9n
paia, Grund af ændrede te<llige Forhold.
1 ldvidel, er -af _\_nlæg m. v.. vil det Yære
,'
rn,n keliig.t at fa t laa, hvorviidt Nedgangen
1
i Han°er,tid s \ ' arer til_ edo-an°en i Trafik n.
Mian har derefter ammenRtil I t i eit ke
ma, R.arngertiunerne i 1914 1920 og 1922.
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Deref.ter omtales Ran °cring med H t,
amt Hangming med To"ma kiner })aa
To 0udgang - og.Endætationer. Om d1. e
udtaler mian, at l(fot r van l eligt at an til
le ammenlig1Dende Op 0 ørel • r. Da Ra11g-enma klin benyttelsen fo1'aar ager fore
Urd 01if.ter 1saavel med Hensyn til Perisonale
·om f r Rang rma kinen har dvalget udendt Spør 0esk maer til' tation rne f.or rut
find et Grundlag for amrn nlignfo0 mel
lem Ran °erma kinerne Udnybt 1 e.
Efter at !clii e Oply ninger er indhentet,
har man f I)r taget en Bere 0n1n ° af Ran
gertid pr. Vo 0n,.hv,orefter man paa forskel
l1i0 Maacle ,har fortsa,t nder ø 0elærne, og
man har ærl<ig .haft sin Opmærk omhed
henvendt p.aa de teder, hvor Rang r.tiden
ynt at vær- rigelig i Forhold til Vogn
ud,· k Ungen. men ,.. ærlig har Udvalget
ha.f.t in pmærk omhed hem ndt paa ta
tion r, hvor man ved vri,
lnd luænknin
g r af Ran °ertti.derne kunne opna.a Per o
nalel c 1[ arel e.
Dette har ført ·bil det R ul tat. at l d
va.10 t har gennemfø1·t lnd krænkning i
Hanger.tiderne, cl.er i aJt ,cri,,yer 33 Timer og
27 Minubt r pr. Dag om, me,d den nuvæ
rende d0ift pr. R.an°errn.a kine med Be
t.iening, der er ca. 12 Kr. pr. Tim . amsl-aas
til en aarlig B pare! e af ca. 146 500 Kr.
(_ dval 0 et mener endvå.d·er , at d t vil væ
re opnaa. 1i0
,., t at foretage ydea.·li 0·ere Bespa
re! er, ved en fort at systremati k Behand
lin.0 af heromhandlede Forhold.
Man har endv.idere Øjet aaoont for, at
ri' om ,:;kinerne i Ture, hvor Lokomoth
peo.· onal ,.t Tjenestetid norm ikke er fuldt
ucliyklt, i flere rl'ilfæld vilde 1rnnne anven
de hl! dførelsc af vis e Rang- i-arbejder
efter rrogamkounsit hVOl'VOO. pn-aa , a.t en
Hangerma kine.der maa afv nte aadanne
To ..,.<: nk rn t, kan af. lutt- !-in Tjeneste
aa,clanne 1 nder øgel er !IIle
111egc- t før.
n.er Udvalget bør foretage a
- f Dir hik-terne.
D t næ te Afsnit der be kæftiger sig
med Lokom-0ti,·1 ersona.let Forb redelse og A f . lutning tid, er ret udforU 0t. og man
mærker h r tyde:lig-t Hr. øren n Aand
i 0 nnem alt hvad der sfaar krevet.
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Først mtalcr Hr. Sørensen fra Stru_er,
at de i 19t7 Vled en Slwivelse fra General
direk,toi·.atet faistsatte Forberedelses- og
Afslutningtider, marutte·anse,s for at være
tils1trækkelige, ·hvad der ogs.aa senere er
blevet hævdet fra maskintelmisk Side.
Han fortsætter med at sige, at samti
d�g med den ved gl. Ordre H 271 foretagne
· Udividelse af Fo, rberooelses- og Afslut
mngsbiden bortfaldt Kullempnh1.g paa alle
1
Lokomotiver, hvorfor de nu
, gældende '1 :itds
akkorder nærmest p-asser · for Lokomotiv
fyrb0dere der kører over længere Stræk
ninger, medens Tilden for Lokomotivførere
i Almindelighed ,og for Lokomotivfyrbø
dere, ved Kørsel over kortere Strækninger
er betydelig,t kortere i Praksi! . Der er i
adskillige Linfoture e.t t1rimeligt Forhold
imellem Eftersyns-tid inkl. Ranger-tid o.g
for Rangerrnaskinernes' Vedlmmmende
indføres desuden, ved h1Jer Deling ,af Ran
.gerti!den 20 Min. Af.slutningstjenesie og 30
Min. Forberedelsestj,eneste, eller med an
dre Ord en1wer korter() A<fbrydel,se i Ran
geritiden ophæves helt eller idelvi,s 'Ved For
beredelses- eller Afslutningstjeneste.
Saamæ11Kl. er det kedeillig,t, -at Hr. Sørensen
i Tjene tetidsudv.alget, hvoraf han var
. Medlem, ikke kunde faa gennemført dis,se
Betragtninger, men den Gang ha,�de han
helle1: ikke den Opfattelse, .der sad h.an
mellem Folk der ogsa.a kendte Tingene,
hvorfor han klogelig tav stille. NaturJ.ig
vs burqe det være saa, ,at Tjenestetiden op
hørte sa1nllidtg med Ramgertilden, men der
er det kedeli�e ved den Sa;g, at den nu en
Gnng ikke gør det, hvorfor den maa t31ges
i Betragtning selv om ·det er aldrig saa
kedeligt. Men man •opna.ar da o,g,saa nog t
rnd saadanne ,A. fbrydelser, f. Eks. Bespa
relser :i Tjenestetid for deit Stationsperso11alc, der 1betj,ener Rangemnaskinen. Vi
tror rikke, ,ait han eller hans Kolleger i be
meldte Ud\l.al.g, vilde faa S.tationspersonalet
· til at forstaa, ait de i de f ør,ste 30 Min. ,skul
de arbejde grati , ligesaa lidt som i de sid
. s,te 20 Min., hvad enten Arbejdet nu var af
den ene eller ainden Karakter.
Derefter fort, sætt.er Hr. Sørensen med

.

en Onutale af, 'hvol'lodes F.orhoklene va1·
for ca. 30 Aar siden, da man kørte med
1askinerne lige fra Aarhus tril Frede1·ilrnh:avn ·,eller fra Aarhus til Vamdrnp,
mon de,sværre; 11u ·er Togene saa lang 'l'id
undervej,s .at m.am · i, kke kan gennemføre
tclette baade for1d-i Personalet viilde raa for
lang Tjenestetid, men ogsaa for -at af.kor
te Fraværetsen fra· Hjemsted.et. For ,a;t
undgaa Personaleskifte· undervejs paa
Lokomotiver·ne afbrydes i Regloo ogsaa
dl1sses Lø'b. En for vidt dreven Deling af
Ma,skinløbene bliver for kostbar,
fordi An
•
talliet af Fyrrensninger og dermed· Kul
fo11bruget, den arrnle.de Forberedelses-• og
Aælutnin,gs'Did,. Antallet af Opsmøringer
og Arbejdet v,ed Depoterne forøges, hv,or
hos Udgiften hertil langtfra opvejes a,f de
færre Reparaitionsudgifter, der muligt føl
ger med færre Personaleskifter ipaa Lo
komohlverne. Derfor har mam forment
. s, t borit herfra, ved flere andre
lig ogsaa
Baner og giv.et Lokomotiverne et· saa
langt uafbrudt Løb s, om muligt, uden
.
Hensyn til ·Personaleskiftet.
Derfor 1bør
der arbejdes·hen til, aJt Lokomotiverne kø
rer over saa· lange Strækninger som Lo
komotiV'ty-pe, Toggang og Stationsforhol
dene ,uiUader.
Hv-or har det kriblet i Hr. Sørensens
Fingre, da· han var ved ·at ·skr,ive dette
Stykke, han har sikkert forbandet den Ti
me, da der indførtes· ordnede Tjenestetids
forhold ved Stavsbanerne. Det havde da
ogsaa være meget nemmere ait foresla
; a, at
Personruet kø1te igennem fra Aathus til
Paddeborg, d t kunde jo tikke looe sig gøre
for 30 Aar siden. men nu kunde :det, for
saa •vidt ikke de ul eiha,gel,ige Tjenes-tetids
reg.ler ,ek,sisiterede. Det ·havde været ret
efter Hr. ,Sørensens Ønsk,e om Udvalget
kunde have foreslaaet·. noget sa:ad.ant·:i,det
hele at man vendte tilbage til den Tids
Arbejdsme1Jhoder, · ·hvorved_ sikkert Halv
delen af Lokomotivpersonalet kunde have
været sp.aret. · Det kunde da ha;ve ·baittet
noget, at -anvise
• en ,saadan Besparelse.
Hr. Sørensen fortsætter med at f.ast
slaa, at de f.ais1Jsaitte 'Iiidsakkorder er ba-
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erede paa et mere omfattendie Eftersyn
!
af Lokomotivet, end der i Virkeligheden
er p.aakrævet af Sikkerhedshensyn, hVior
•efter der nævnes hvad det er der skal
gøres, hvortil føjes en Bemærkning om,
ait det er et omfatende Eftersyn, der un
dertiden foretages flere Gange saimme Dag.
Udvalget foreslaar derfor, at der indfø
res en Begrænsning
• Vied kun at fol'ltage et
dagligt Eftersyn aif Lokomotivets arbe3denide Dele og de Detailler, der /har Betyd
ning for Togfremførelsen og Sikkerheden,
medens der .foretages et periodisk Efter
syn af de mindre betydende Maskindele.
Udvalget f.astslaar til en Begyndelse ait
det Eftersyn der nu foretages dagligt er
for omfattende og ait det ikke er paakrævet
af Sikkerhedshensyn.
Det er egentlig mærke]�, art main først
nu, efter at det Reglement, har været gæl
dende .i Banernes Le-vetid, som Eftersynet
foretages efter, finder p.aa, ait det er alt for
omstændeligt og at det bør indskrænkes.
I al den Tid der <ikke fandtes noget 'l'je
nestetidisre, glement, hvor man kunde ud
ny!Jte Personalet ,som man vilde, ,da var
der selvfølgelig ingen Tale -om F,orrandrnrg.
da kO'St:ede det ligffllleget, om man saa
krævede Personalet -til Tjeneste D&g og
Nat, men nu stiller F-orholdet ,sig anderle
des, hvad der før ·burdre gøres af Hensyn
til ,Sikkerheden paa Banen er ikke mere
saa paakræveit, man kan g·odit
• nedsætte dis
·se Krav og det endda skønt Toggang,
• Hastighed m. m. er af en ganske anderledes
Karakter end da.
Der er en T-ing, der nu er -sat i Røj,sæ
det, og det er, at der skal spares, spares, og
er de dertil egnede Mænd fremme .i føl'IS,te
Række, saa skal Sikkerheden ,ogs.aa nok
faa hvad den tilkommer. Og ikke en Smu
le for meg.eit, hellere lidt mindre. Alt druk
ner naar der er Tale om at spare, thi 8ta
ten er i Bekneb, naar det gælider Tjenest-e
mændene, til d,eim kan ,der ikke ta,ges Hen
syn, der er endda nok at .tage Hensyn til
af Spareregeri, ngen vi for Tiden er belem
ret med.
F-or os der daglig arbejder paa Loko-

-
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mobivet, er Billedet >ikke ga
, nske saaledes
ud, som for de F-olk der væsentl.igt Ib.ar de
res Beskæftigelse paa K1ontoret, vi ved, æt
der kan hænde de mest utrolige Ting, og
vi ved, at det bedls,te Eftersyn >ikke er for
godt, uaar _'r•og,ene skal fremføres med Sik
kerhed ov, er Banerne.
. Vi skal i en efterfølgende Artikel kom
me Hdt nærmere ind p,aa denne Sag i Hoo
hold til ,Spaæudvalgets Udtalelse, thi der
er endnu flere Ting, der kan have sin In
teresse 8/t beskæfitig,e sig med.

UNIFORMSSAGEN
Efter mange og 1'ang-varige Forhand
li111,g-er er Uniformsspørgsmaalet 1bra.gt til
.
en Løsning. Det har holdt haardit at faa
et Resultat, ,S'om Organi,sationerne, der er
eepræsenteret i Jernbaneorg-anisationer
nes Fællesud valg, har kunnet ,tiltræde.
Men Resul1tatet er nu dog blevet 1saadant,
at !den Re:duktion, der fo,resloges af den
store ,Sparekommision, der orpgjo:rdes til
ca. 600 000 Kr., ikke blev gennemført. Den
var da ogsæa ,saaledes, at Organi&ati,oner
nes RepTæsentanter absolut ikke kunde
modtage dette, fordi Indskrænkningerne
var aa store, a,t, praktisk talt, Jernbane
mærndene i meget stor Udstrækning havde
været nødt ·bi.l at supplere den Paaklæd
ning, de.n Uniformering, der kræves af
Tjenestemændene under deres Tjenestes
Udførelse.
Forhanldlingerne paabegyndtes i Høj
sommeren 1922 og vi skal i det ,følgende
giv;e en Oversigt over Gangen i Sagen.
I »Dansk Lokomotiv Tidende< Nr. 16
f. A. findes en PTotokol ,af 13. Juni 1922
over de første Forhandlinger, der f.ørtes
aingaaiende Urni.formssagen, o.g ,som ,af Ad-·
ministrationen før.tes paa Grundlag af
, par·ekommi-ssi.onens F,orsla.g, medens Or
ganisaitionernes Repræsentamter holdt sig
det bestaaende Uniformsregulativ og øn
·kede at forhandle ud fra dette. Denne
Forhandlring førte til, at man enedes om,
at Fællesudvalget skulde f:r- emsætte For-

.
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,slag om, hvor lamgt de kunde strække sig,
naar der endelig skulde være 'I'ale om
Indskrænkninger i Udleveringen af Uni
formsgenstandene.
FællesudV1alget samledes i den Anled
ning til Møde, og efter langvarige For
handllinger formuleredes et Forsla,g, paa
Grundlag af det .gældende Uniformsregu
lativ, der anvist• e Besp,areliser paa et samlet
Beløb ,af ca. 150 000 Kr. Dette Forslag
fremsendtes til Generaldirektoratet for
Statsbanerne, der 0V1ervejede dette og gen
nemgik Beregningerne, ·og denne Gennem
gang førte :til, at StabslYamerne anslog Be
sparelserne .til kun at andrage ca. 50 000
Kr. eller 100 000 Kr. mindre end Fælles
udva,l.get var naaet til.
Man afventede nu indeinfor Fællesud
vaLget Svar paa det fremsatte Forslag og
under 20. August f. A. modtog man Svar
paa FællesudvaJgets Skrivelse ,a,if 17. Juli
f. A., i hvilket man meddelte, at man ikke
kunde modtage de gjorte Indrømme1s,er,
der maatte anses for gainske
utHstrække
•
lige, hvorfor man snarest vilde gennem
føæ de af SparekO!Jllmissl.i.onen foresl'aaede
lndskrænkri.inger.
Gem.er.aldirefotoratet
mecLd�te ,samtidig, .at s amme vedvarende
var Vinlig til at modtage rimelige mindre
væsentlige Ændringer i det
• omhandlede
Forsl•ag, hv1s Øn1Ske herom fremsattes i
Løbet ·a:f de nærmeste Dage ·og at man iiøv
rigt vilde .tage Hen6 yn til de Erfaringer,
, ,indihøstes naar de nye Regeler
der maatte
gennemførtes.
Dette Svars F·orm o,g Indhold var af en
saadan Karakter, a;t alle de i Fællesud
v.ailget repræsenterede Organi,satione1s Re
præsentanter harmedes herover, og at man
besluttede at protestere herimod. Im1dler
tid blev det under Haanden ,oply.st, a
. t Stats
banernes Embedsmænd, der havde beBkæf
tiget sig med sagen, var kommet til foran
nævnte Resu1lt.a,t angaaende Besparelisens
Beløb, o.g man besluttede, ,saavel. i Anled
ning af Svarets Form og Indhold ·ait frem
sende en Skrivel,se til Trafik- og Staitsmi
nister og til Generaldfrektoratet, i hviiliken
Fællesudv,a,lget udtaler sin Forbavselse

..
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over at Generaldirektor.aitet nu afviser en
Realiitetsforhand-ld.ng •O'Ill 8agen, og ibekla
geT at dette s taar i afgjort Modstrid med
Stailsmillli,sterens Hensigt, at gennemføre
SpareforaI1JStaltningerne me:d PersonaløtB
Tilslutning, liges,om at man meddeler, at
Gennemfør.eiLs-en af Geooraldirektorat-et.s
.. -vil a fføde den alvorld.gste
Standpu,nkt
Uvilje blandt Personalet.
Vi har i 1 r. 19 f. A. optrykt beg,ge de
her omhandlede SkriveJser og ledsaget dem
med en Kommentar. Fællesudvalget ene
des d-erefter 10m, efter det Re.sulfat, der
fore, laa, ait $ till-e Organisationerne frit, saa
li
ledes at man hver for sig kunde
foretage
. avn
Henvendelser, der kunde aruses for g
lige for Opna-aelsen af de bedste Resul
tater.
Efter at Sagen J::iavde været Genstand
,.
for Overvejel1Se indenfor
Dansk Lokomo
tivmands Forening, ansaa man det for be
timeligt og hensigismæs.giig1t at rette en Hen
vendelse .til Trafikministeren, for overfor
ham at pro.testere mod Gennemførelsen .af
S�)arekommJssioneins Foris1'ag. Repræsen
tanter for OT,ganisationerne
søgte da For, e•
træde ,hos ham og meddelte, .a;t d,a vor Or
....
ganiHation
i s in Tid under Lønning.sfor
handlingerne ,gav sin Tilslutning til Gen
nemførclsen ·af denne, var det under For
udsætning af, at LokomotivpersonaJet fik
udlever.et Uniform. Den daværende Minis teT gav da Or,ganisaitionen TiJ,sagn herom,
men de Reduldiioner, der nu ønskedes gen
nemfø1it, var af -en saa.dan Karakter, at de
ikk-e var i Overens'S't-emmelse med det os
givne Tilsagn. Ministeren
udtalte herover
•
for, ait 'han, efter den almindelige Reg-el,
elv om der skete et politisk M.inisterskiifte,
•
over•tog ,sin For.gængers Forplig,teJ.ser,
kendte ti11 et saadant Til
men at han intet
•
sagn, der i hvert Fald ikke var •officielt.
•
J midLertid lovede han, ·at dette 1skulde bld.
, r rigt1gt, vilde
ve undeTsøgt, og ih.vis det va
Sagen blive taget op til forny, et Overveje.I
se. Det var imidlertid ogsaa blevet Mini.,,
steren bekendt, genn-em den af Fællesud
va1g,et· fremsendte Skrivelse, at der var en
Differenoe paa ca. 100 000 Kr. mellem Fæl-
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I~ udva1gets Opgørelse af de foreslaaede
Bespare1 er og de .af GenI ' raldirektoratet
anstiili
• lede Beregninger. Det Y1 ,te sig ved
t·ndersøgelse at Fæl!<"'-udvalgets Bercg
ning rnr den ri, gtige, og disse Ting i For
ening gjorde at,'iagen optoges i,, ge, n.
Dette ført, e til, .at de1· m(' li l'm Fælle ud
valget o.g Gener.aldirek.toratet igen p•a,abe
gyndtes Forhand11in.,,°er om Sagen, men der
maatte stiille;:; Fol'S lag om yderligere Be, er. Fællesudvalget af,holdt derfor
Rpa.rels
igen Møde om Sagen, i hvilket der forelaa
Meddelelse •Om hvad der var foreg.aaet, og
om U-ener.a1ld,irektoratets Krav om yderli
gere Be ·_par,elser. Der foretoges da paany
en. Gennemgang ,af 'agoo, hv-ilken resul
-,
terede i, a:t der fra :B ællesudvaJget-a1wistes
BesP'arels•er .til et Beløb af ca. 220 000 Kr.
Imidlertid førtes c1er mellem Fælilesud
•
rnl,gets Forretningsudvalg ·og Generaldi
rektoratet _ staidiige Drøftel'Ser, og under
disse oplrstes det, .ait der ikke kunde ven
tes en 01�dn'.ing paa Spørg timaalet, forinden
Besparelserne andro,g ca. 300 000 Kr. ,el,ler
af det Beløb, 8 oon \;:-.·!Par• ekom
Hwlvdelen
••
missiionen havde amni1st. Fællesudv,a1get
... paany og der ,stilledes derefter
tiamledes
Forslag om Bespare1:'er ,paa til$ ammen ca.
270 000 Kr., som var det yders, te, Fællos, aa.
udvaL�et menrte a:t kunne n
Ved 1derefter følgende Drøf.telær oplytes det, a,t •Miniisteren ih.avde stillet som Be
•
tinge1'se, .at der maa:He anv-J es Besparelser
p,aa e,t samlet Beløb af ca. 300 000 Kr., for
at han kmndre paaitage ,sig Ansvaret for at
gaa til Rigsdagen med en Ovei·enskom3t
med Peæonalet. Fællesudvalget maatte
.,
devf.or, for ,at undgaa parek1ommti.1ss1onens
Yi!dtga
, :aende Krav, l]_)aany til æt drøfte Sa
gen, ,o,g det -lykkedes efter langvarige For
handlinger at kunlile a1wirse Besparelser
• stod i Overensstemmelse
·paa et Beløb, dier
med det af Minåislter,en fremsatte Kr.av.
Der 1har om debte Spør�smrual været af
holdt 7, 8 Møder af det samløc:Le Fællesud
va,lg, ,og af Fællesudv.algelis Forretnings
udva1g et til v,arende Antal.
P.aa Grundlag af det sid6 te af FæLles
udvalget frems,a,tte F,orslag førtes der den
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2-t Januar d. A . en afsluttende Forhand
lin.,,11. \ ·i optr.v kker her nedenfor Protokol
len.
FORHANULINGSEM NE:

Ændringer i Unif.orsm. regu•,lativel.
Tilstede for Generaldirektorntet:
•
Genraldirektøren, Kontorchef Jacobi og
Puldmrogtig And.ni Jen•sC'n.
Tilstede for F'ællesuclvalget:
Forl'elningsfører Ch. . Peter en, Konlrolor
A. Ohmeyer, Lokomotivforer Rich. Lillie,
Snrdker L. Hansen og Assistent L. 0hr. ; Lar
sen.
:-,idslnævnte førte .Protokollen.

-·

Generaldirektøren: siclC'n Genera,ldire-ktoralel tilskrev J,ællesudvalgel den 26. August f. A.
angaaende Ændring i Reglerne for Levering af
Uniformer, har der været ført for,skellige Un
der.haandsforhandlinger for al naa en Overens
komst. FæHesudva•l, gel har sidst (den 10. ds.)
anvist Bes parel:,·er til el Beløb af ca. 300 000 Kr.
paa Sparekommis.sionens Grundlag, og efter at
vi er naae,t til denne s um, mener jeg at kunne
,slutte mig Lil de stillede Ændrings-Forslaig og
,·il indsti Ile disse til i\Iinisterens Godkendelse.
Ch. Petersen: I vort Ændrin,gs-Forslag øn
..,. kes fore- tagel en mindre Rettelse vedrørende
Vognpasserne. Brug.stiden for Jakkerne til dis
... e Tjnestemænd ønskes rettet til 2 Aar mod, at
der tillige udleveres de paagældende Vest og
Benklæder hvert andet Aar samt en Arbejds
bluse h vort Aar. Forlængelse af Brugstiden for
Jakker mener man ait kunne forsvare, naar der
udlevere en Arhejdsbluse Inert Aar ud over
det 8 æt "Overtrækstøj, som de nu er normeret
med; og Forslaget betyder en Be:,,·p, arelse af ca.
.I 200 Kr. aarlig for Banerne.

..

.

-.

Cneraldirektøren: Cnder Forudsætning a [,
at Porslaget iklke medfører nogen F01·mindskel
se af de anYiste Besparrlser, kan jeg tiltrmde
det.
Cli. Petersen: Angaaende Levering1Sformi
nernes Ikrafttræden og Overgangsl::e. klmmel
serne forudsætter vi, at de nye Leveringster
miner forst træder i Kraft i Dag, og at der for
de sidst leverede niformsgen. tande regne med
den nye Brugstid, for saa vidt der i Dag kun er
forløbet Halvdelen af ,den efter det hidtidige Re
gældende Brug. tid, eventue1t korterr
gulativ
•
Brugstid.
. Endvidere forudsætter man, at de .Uniforms
genstande, om skulde have været leverede, men
som Statsbanerne endnu resterer at udlevere, le
veres i samme Omfang og af samme Kvalitet
-som efter det hidtidi,ge Regulativ; og at Leve
ringsterminerne regnes fra det Tidspunkt, da
de nævnte Uniformsgenslande kulde ilrn.ve væ- ·
ret leverede.
Angaaende Levering af Lokomotivpersona-
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· Generaklirektøren: Der skal fra Administra
lio• nens Side -blive gjort, hvad der kan gøres for
at sikre- en god Kvalitet.
Jeg kan meget godt sætte mig ind i, at Per
,.
sonalet ikke modtager disse Bes1)arelser
med
Begejstring..
Til Hr. Lillie vil jeg bemærke, at han har
Het i, at Lønnin.gskommis,si-onens Formand gay
Løfte om Udlevering af Uniform til Lokomot.ir
personalet, men det ma.a forstaas ·som Udlevr
ring af den -til enhver Tid normerede 'Uniform,
og heri er Hr. Lillie vel enig?

Jets Uuiformet· til Fora-arel verserer der jo en
. ærlig Sag mellem Generaldirektoratet og Fæl
Jesu,dvalget.
Ge11eroldirekløre11: Vil disse Bestemmelser
ikke kolidere med Shivelsen af 26. August?
En Del kunde dog °tflie for, at cle førte For
handlingel' ikke sku, lde medføre en· UdsæltelsP
af, clPl æncl l'C'cle Regulativs Ikrafttræden.
Ch. l'elerse11: Fa ·t�æt.lelsen a.[ di se Be
s-temmelser kan ikke være af nogen økonomisk
Betydning for Banerne, o-g Udgiften fremkom
mer 'ktm en Gang for alle. Vi har ønsket
Spørgsmaalet klarlagt, fur at undgaa evt. Mis
forstaaelser senere.
Endvidere maa vi poin,•tere, at vort Forslag
betinger, al der ikke sker nogen Forringelse af
de i de m1gældende Uniforms-Reglement faRl
satle Stofkva.Jiteter.

Rich. Lill'ie: Jeg er indforslaaet med, .at Uni
formerne er underkastet Bevæglighed i Termi
nerne, men i'kke at der ,tages noget fra os. Havde
man her fulgt S1rnrekomrnissionen, havde man
brudt FoN1dsælningerne for den Organisalion.s
Tilslutning ,til Lønningsloven, jeg repræsenterer;
men ri forstaar, at Tiderne kræver Ofre, og dis
se har vi ydet; vi afventer, som jeg udtalte før,
det Tidspunkt. da vi igen kan indvinde, .hvRcl ri·
her maatte sætte ,til.

•

CJeneraklirekløre11: Ja, deri sker der ingen
Ændringer.
Med Hensyn til Spørgsmaalet om Tidspunk
tet for det nye Regul-ativs IkraHtræden vil Sa
gen blive nærmere overvejet.

General,d:irektøren: Det kan jeg naturligvis
ikke forbyde; men da det nu gæld-er om at k<,-!11me til en mindelig Ordning, finder jeg dis-se
Ucl talelser noget krigeriske.
I Overenskomsten ·kan der iktke indføres no
gen Art af Forbøhold.

Ohmeyer gjorde opmærksom paa, at der i
den senere Tid var udleveret en Del Kapper af
den af s parekorn-missionen foresla-aede ringere
Stofkvalitet.

R'ich. Lillie: Virker mine Ord krigeriske, har
jeg Grunde derfor. -

Ch. Petersen: Kunde man ikke lettest løse
denne Sag ,derved, at man lod den gamle Brugs
termin gæl,de i alle Tilfælde, hvor der blev ud
leveret Kapper af ringere Stofkvalitet en·d efter
de hidtil gældende Regler?
ge

Ch. Petersen: Det undrer mig ikke, at Hr.
Lillie er lidt bitter i Sind, thi de Ord han har
fade-t falde, er den al:mindel ig
, Opfattelse ude
blandt Personalet.
Organisationerne er vidende om, at de ·har
:YJedansvarel for den nye Ordning, men hvis de
Erfaringer, om maatte indlhøstes efter Gennem
førelsen af de nye Brugsierminer, maatte vise,
at Terminerne er for lange, og Organisationer
ne kan fore Bevis herrfor, maa vi dog forbeholde
os at kunne rejse Sag herom.

Generaldirekt6ren: Det kan vi nok blive eni
OJTI.

Rich Lillie: Det er med stor Beklagelse, at
Dansk Lokomotivmands Forening gaar med til
at tiltræde saa lange Brugsterminer, som Fæl
lesudvalget i sit Forslag har foreslaaet. Uni
formerne kan i flere Tilfælde ikke bolde Termi
nern·e ud.
De ændrede Brugster:miner vil mdføre, at de
forskellti.ge Uniformsgenstande -levere- s til forskel
lige Tider, og jeg vil derfor anmode om, al de
Uniformsgenstande, som hører til samme Uni
form. forfær,diges af nøjagtig samme stof og
Farve.
Naar vi har tiltraadt Ændrings-Forij lagene,
er det i Troen paa, at vi senere vinder tilbage
igen, hvad vi nu mister som Følge af Spare
kommissionen og Tvangssituationen. Vi har
i sin Tid kun tiltraadt -den nye Lønningslov un
li
der Forudsætning af, al vi fik leveret fuld
Uni
form, og denne har man nu forringet for os.

Generalclirektøren: Ja, hvis Praksis viser,
at man har teregnet Brugstiden forkert, kan
agen tages op igen. Jeg gaar ud fra, at Udlevering af Uniforms
genstande til Bkstrapersonale, som er tænkt
ændre-t i Overensstemmelse med Sparekommis
$;ionens Betænkning, ligger uden for denne For
•
handling.

..

.

.

.

Ch. Petersen: Ja, dette Personale ti1hører ej
vor Organisation.
Rich. Lill-te: Lokomotivfyrbøderaspiranterne
tilhører vor Organisation. Sparekommissionen
siger intet om, at Uniformsgenstandene skal
bortfaJde til di se Personer.

Ohmeyer: Regntøjet rnr paa et ,tidligere
Tidspun•k t af en uheldig Kvalitet, og vi maa
ønske, al Leverandøre- rne ikke fa.ar Lov at levere
Hegntøjet af en ringere Kvali-tet end bestemt.

Genera.ldirekløren: Dette kan vi komme til
bRge til senere.
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L. Hansen: Ekstrahaandværkerne staar i
Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorgani
sation, og vi maa saaledes føre Forhandlingen
om deres Uniformsgenstande.
Generaldirektøren: Ja. - Sparekommissio
•
nens Forslag genne:miøres for stationsarbejdere
og vil ligeledes blive gennemført for Ekstraperonale, medmindre det er nødvendigt at udlevere
dette Personale visse· Uniformsgenstande af
H�msyn til Tjenestens Karakter, hvilket mulig
vis er Tilfældet for Lokomotivfy1·bøderaspiran
ternes Vedkommende.

..

-

Generaldirektøren: Vi skal notere det.
Det besluttedes, at Protokollen skulde ved
hæftes et Eksemplar a,f Uniforms-Regulativet
udvisende de vedtagne Ændringer.
•
Hermed sluttede Forhandlingen. -

...

VtiI Iih• idsætter en Oversigt over Resulta
terne -af de for.te Fmhand-linger saialedes
·om de giver siig Udtryk i Terminerne for
Leveringen af niformsge111standene.
Huer leveres hver 1 '/2 Aar, Jakke til Loko
motivførerne hver 1 1/. Aar, til Lokomotivfyrb.
hvert Aar (paa Grund af d n daarlige Kvalitet
Tøj) Vest hvert 1 ¼ Aar og hver anden Gang
med s kindryg. - Benklæder udleveres som hid
li I. - Regnfrakke til Lokomotivførerne hvert 4.
Aar og s weater til Lokomlidyrbøderne hver 2¼
Aar.
skindtrøje hver 4. Aar, (leveres kun til Lo
kom'Otivpersonalet) og Kappe hver 4. Aar.
Des uden udleveres en Kittel aarlig til Lo
komotivførene og til Lokomotivfyrbøderne aar
lig et sæt Overtrækstøj.

Omend de ,opnaaede ResuUater ingen
"'
lunde I.kan betegnes som ,tilfredas tillende,
:,;,aa er der dog opnaaet det, 'at 8 parekam
mis siioneoo Forsl,aig i, kke blev gennemført,
hvlilket bl. a. havde fort til, 8Jt Lokomoti��
personalet havde mi:s -tet ,skindtrøjen og Lo
. Spa
komotivførerne Regnfrakken. Naar
re kommiSSionen var naaet til sine voidtgaa
ende Reduktioner, ,og 1havde anset di,sse
.lior hensig,tsrmæs-sige, maa det skylides den
beklagelige Mangel paa sagJ.rnnd'S kab og
praktisk Indsigt der •har kendetegnet flere
:--,
af parekommisf :ionens For.slag.

'

Lørdag den 10. ds, . v.ar Repr en.tanter
for Tjenestemandfl -Org.ani ationerne til
Forhandling
• hos Statsministeren angaiaen
de Konjunkturtillægets Nedskæring. For
rnr Organisation var itil Stede F·ormanden
og Kredsformanden for Lokomotivfyrbø
derne.
Ef.ter at Repræ.sentanterne var s amlede
e
m ddelte statsmini teroo, at Prii.stallet var
gaaeit ned med 1 og at Tjenestcmændenes
Dyrtidstillæg derfor vilde ga:a ned med 54
Kr. om aret. - Derefter førtes Forhand
lingerne dels paa Ba3is ,af det .af Regerin
0"'en fremsatte Fors1a.g, dels paa Grundlag
af det ·af Regeringen ændrede Forslag, der
var ·sat i Forbindelise med Pri,s, tallet. Un
der Forhandlingerne fremsruttes forskelli
ge Tanker, der formodedes at kunne føre
til en Overenskomst og paa et Tidspunkt
•
afbrødes Forhamdlingerne for ait der kun
de blive Lej1l.ighed til at tage tilling -til de
fremsatJte Forslag.
Det v·.ISte s ig imidlertid, at alle For,søg
paa .at naa ,til en Fo1�staaels·
e med Mini
•
steriet var oms·onst, debte 1skulide ihave de
Mil!� 0 ner, det havde krævet, enten paa den
0 ne eller anden Maade.
Ministerti.ets Udtale!s e ved FremsæWds en af Forslaget om, ait det frem.gatte For
slag i.kke val' noget ultimatum v,ar for,; aa
ddt kun rigtigt paa den Maade, at der ve I
kunn0 forlhan1cUes om Formen, men ikke
om Indholdet.
Minister,en vil antagelig fremsæbte For$ laget i en nær Fremtid i Folketinget og
det bliver saaledes Rigsda,goos Sag at
fastsætte, om der 'Skrul være nogen Nedsæt
te Ise og ihvor '6tor denne skal være.
Det vil blive interægant at se P.airtier
nes tilling til sagen. Det frikonservative
Par,ti har :ii den sids te Tid flere Gamge la
det,sig fo1·Jyide med, at Ide ikke vil gaa.med
,til nogen Neds kæring. Hvorvidt de 13ta.nd
haftig kan holde denne sbilling, vil vi snart
faa LejLiahed 1til at se. saavel socialdemo
kratiet i;om radikale Venstre vil sikkert
gaa imod Lovfors I.aget, i Henhold
til deres
•

.

..

Ohnieyer mindede om, at Generaldirektoratet
i sin Tid havde bebudet N edsætlelse af et Ud
valg angaaende visse Ændringer i Uniforms
Reglementet, som var nødvendiggjort af Hensyn
Lil, ·at Tjenestemandsloven havde indført visse
nye tillingsbetegnels er; hens tillede derfor al
dette udvalg blev neds at, og at Personalets Or
ganisationer blev repræsenteret i samme.

..
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man,ge tidligere td:talel er angaaende det
te pørgsmaal.
D t er udelukkende de frikon ervativ ,
der paakalde,r ia pmrork mheden. Tje110. temændene , er med ro hen bil dette
Pai ti, men , tol r ikke rigbig paa, at de
Neer
kan holde tillingen, naar Minister
•
gaard kræver Millionerne. Det har jo hid
til vrist ia, at de falder ,til Føje. naar I eer
gaard vinger sit Ris over dem.
Vi vil ikke haabe, at Rigsdagen mod
'l'jen temænd ne
en temmige Prote t
gaar med til den ønskede I •ed1skæring, for
di Tjenest m· nden ikke kan undvære
di se Penge.

BETYDNINGEN AF OMSKIFTNINGS
HANEN VED FØDEVANDSFORVAR
MEREN 06 DENS TEKNISKE
FORBEDRINGER
(Ved Otto Bendixen).

I Beskrivelsen af Knorr's Fødevand&forvar
me.r i »Dansk Lok. Tid.•, Nr. 24, 1920, er om
talt Omsk.iftningshanens Betydning for For
varmeren navnlig med Hensyn til ved Foran
dring af Fødevandets Gennemstrømning retning
at hindre Dannelse af Kedelsten.
pildedamps-Forvarmeren ved Lokomotiver
blev i Begynde· lsen bygget uden nogen som helst
Mulighed for at kunne forandre Vandets Gen
nemstrømningsretning. I Almindelighed var
Anordningen saaledes, at det af Pumpen hid. førte Fødevand strømmede ind .forneden i For
vanneren og efter at have løbet en 4-5 Gange
igennem atter forlod den foroven opvarmet til
95-100 ° C. for at strømme ind i Kedlen.
Det vi te sig dog snart, at der i de øverste
Forvarmerrør, der udvendig gennemstrømme
des af den varme Damp og indvendig af det
allerede opvarmede Vand, fremkom temmelig
store Ansamlinger af Kedelsten. . Da Kedel
·tensudskilningen i Almindelighed begynder ved
ca. 95 pCt. C. afsatte ig alt.saa alle de Kedelstendannelser, som udskiller sig mellem 95 og
100 ° C. Ved den stadige Opvarmning af For
varmer.rørene med den varme pildedamp og
den i Driften ofte gjorte Fejl, at Forvarmeren
netop under Lokomotivets haa.rde Arbejde bli
ver sat ud af Virk omibed, størkner disse lam
dele til Kedelsten, nedisæbter ganske væsentlig
det hele Anlæg, Virkningsgrad og tilstopper
cfterhaanden de øverste Rør. Dis e Kedelstens
udskilninger forekommer nu mere eller mindre
stærkt ved de forskellige Tjenestesteder alt ef
ter FødevandetJs Beskaffenhed og Lokomotivperonalets Behandling af Forvarmeranlæget, gan
ske uundgaaelige er disse Udskillelser i Forvar
meren dog ikke.
For nogle Aar siden blev da de nye.re For
varmere forsynet med en Omsk.iftningshane
p.aa det Iorre te Dæksel netop i den Hensigt
ved Opnaae1sen af for kellige Gennemstrøm
ning retninger for Fødevandet indenfor RørsyLemet (Vandindstrømning foroven eller forne
den) at fordele , lam- og Kedelstensaflejringe1·
ne uregelmæs igere og saaledes forebygge For
top-pelser. D t er endvidere fastslaaet, at Yed
Vandets Gennemstrømning i kun een Retning
kan de slamdele, som har udskilt ig og sat
ig fa t paa Ujevnheder i Rørene og i de døde
Hjørner af Dækslet, ikke skylles ud, men dette
lade1· sig kun gøre Yed en Gennemstrømning i

.

PRISTALLET
Det var ,almindeliiig ventet •at Pri tallet
\"ilde holde sig omtrent paa samme Sted,
og det vr:it te sig at dette holdt Stik. . Det
faldt 1 Po.int. Virkningen heraf er itmid
lertid den, at Dyrtid tillæget falder med
54 Kr. Her 4 Kr. 50 Øre pr. M-aaned, fordi
der forrige Gang Pr:.i tallet fastsattes kun
manglooe O 8 Point i at vi var ,gaaet n d
med 10 Kr. ,i tedet fior 54 Kr.
Denne eidgang i Pri, tallet medfører
rl,e værre at for kelhl.ge Yde1ser gaar ned.
Saal d
falder Kørep ngene oa NatpP.nge ned til følgende tørrelse:
For Lokomotivførere. Kørepenge for.
et Døgn fra 5 Kr. 25 Øre til 4 Kr. 95 Øre,
Køretimepengene fra 31 Øre til 29 Øre og
Natpengene fra 50 til 47 Øre.
For Lokomotivfyrbøderne. Kørepenge
for et Døgn fra 4 Kr. 50 Øre ·til 4 Kr. 20
Øre, Køretimepeng fra 25 Øre .til 23 Øre
oa atpenge fra 35 Øre til 33 Øre.
Rangering aodtgørel en falder for Lo
komotivfør re fra 15½ Øre til 14½ Øre
og for Lokomotivfyrbødere fra 121/2 Øre
til 111/, Øre.
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modsait Retning, og saaledes ligger den Yidere
Hensigt med Ornskiftningsbanen deri, at man
kan udvaske Forvarmeren. For ikke før l al
lade lamdelene i Forvarmeren torkne til Ke
del len, blev i in Tid anordnet, at Omskift
ning hanen daglig skulde betjenes, det vil ·sige,
ait den i Dag iskulde ælt i den ene Di·iftsstil
ling, i Morgen i den anden; man vil herved
opnaa, at lamdelene føre, med til Lokomotiv
kulde herimod endelig indvendes, al
kedlt'n.
Slamdelenes Indføre!. e i Kedlen ikke ju t maa

Men Om kiflningshanen bliver desværre
ikke i Driften benyttet i det foreskrevne Om
fang. Vcd et slort Antal Lokomotiver ved tyske
.Jembanedireklioner kunde fa, lslaas, at Hanen
siden Lokomotivet bier al i Drift, ofte gennem
flern 'Maaneclo:r, overhovedet endnu ikke var ble
rnt om tillet. Grunden hertil ligger bl.a. 10gsaa i
den for Tiden endnu upraktiske Konstruktion af
Omskiftningshanen selv. PersonaJets Klager
gaar ud paa, al for at faa Hanetolden ganske
tæt maa denne spændes fa, t ved Hjæ}iJ af beg-

1L.®'.'--

1
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.F'ig. I. Forvarm r-Orn kirtni11gshanei:rned Løflcinclretning til ffa11ctotclen betjonl ,·cd Haandhjul.

ge Møttrikerne i den bageste Ende. Ved denne
Fast pæncling suger Hanetolden ig i Reglt'n
. aa fa t, al den eh- efter Løsningen af oven
nævnte Møtlriker kun vanskeligt eller oYerho
vedet slet ikke lader sig bevæge. Efter paa
følgende -Om tilling af Hanen er denne da i dL'
sjældneste Tilfælde at'ter tæt. Disse Klager maa
i Almindelighed aD'ses for berettigede. Løsnin
gen ved de fo1lhaandenværende Haner søger
man nu at lette derved, at man i 'teclet for de
nævn,te to flade Møttriker, -om holder Hane
tolden i Hanen, anbringer en kraftig Kapsel
møttrik. For at løsne Hanetolden skal da den
nævnte Kap slmøttrik skrues mod den bagved
liggende Kapselmøttrik :paa Forvarnll'rclækslel
og efter at begge Møttrikerne liggel' an skrues
Møttriken 1paa Hanetolden yderligere tilbage,

anses for at være altr.aarærdig, saa maa her
imod anføres, at man af lo Onder altid vælger
det mindste. Ved Lokomoti1·er med lamud
skille1· har delte Ol'erhovedet ingen Betydning,
da· lamdelene heri bliver fa. tholdl paa Samle
pladen i Kedlen eller ved ide Ledepladernl'
bliver ført ned i den underste Del af Kedlen til
Slambeholderen, og saaledes ikke kan afsætte
, ig paa Røg- eller Kedelrør og paa den Maadc
•
ned ætte Kedel•hedefladens Virkningsgraid. Bli
ver imidlertid lamclelene i l<'orvarmereu og
faar der Tid til al hærde sig bil Kedelsten, saa
betyder det her en stærk Formindskelse a,f det
samlede Forvarmeranlægs Vitkning, grad, hvil
ket i Varme!ilbagevinclingerns Interesse unclel'
alle Om. læneligheder saa Yi_dt muligt maa uncl
gaas.
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og herved presse denne ud af Hanen. Ved
Bcfæ bigel en af en kraftig Topnøgle paa Ha
netoldens Firkant lader denne sig let dreje om
i den anden tilling. Tidligere blev Omstillin
gen af Hanen ·foretaget med kruenøgler, , om
pas ede mere eller mindre godt til Firkanten
og for det me le med del Resultat, at denne bleiv
rnnrd, aa ingen øgle passede mere og Om
. tillingen ganske forhindredes. EHer endt Om
stilling blivrr da Hanetolden alter ved kraftig
Tilspænding af Kapselmøttriken pre set ind i
Hanen. Med begge disse Ændringer bliver vel
Omstillingen noget lettet, en gennemgribende
Forbedring er det dog ikke.
Imidlertid er en ny Omskiftning,shane ble
Yen kon trueret, . om skulde overvinde de oven
nævnte {angler. Den ·prøves for Tiden i I rak
, is paa de ty.ske -Baner og er bo hevet i »Die
Lokomotivlechnik«. Vi s·k al i det følgende be
skrive denne •Om. kiftningshane.
Ved den i Fig. l gengivne nye Omskiftning,s
hane bliver den til træbte lette Bevægelighed
opnaaet ved en Løfteindretning for Hanetol
den. Hanen er ved denne U dførclse lukket
r
hag,ud.
Skaftet eller Toppen er om ved den
hidtidige ældre T•dførelse frem tillet i et lrO;.ke
med Hanetolden. Den bærer paa den forreste
Ende en Plade, der amtidig er fremstillet som
Vi er for Haandhjulsstillingen. Mellem den
brede Ende af Hanetolden ,og den nysnævnte
Plade er lø t over Hanetoldens Tap tilpasset
et Hyl ter eller en Bøsning med indvendig Ge
vind. Denne løber i en anden som :Møttrik
fremsbillet Bøsning, der er for ynet med et
li
Haandhjul
med en Diam. af 330 mm. Denne
Bøsning er ved en paa Hanen fa ·tsat ikrings
fla.nge hindret i For kydning i Længderetning,
kan altsaa kun dreje sig, medens den paa Hane
lolderus Tap kun løst op kudte og med Gevind
llorsynede Bø ning ved en Styrestift forhin
dres i Drejning og altsaa kun kan bevæge sig
i Længderetning. Paa den forreste Ende af den
indvendige Bø ning og fast forbundet med den
ne er et kilt anbragt, om optager Betegnelsen
for de tre for kellige Stillinger. Paa Firkanten
pa:a Hanetoldens Tap sidder en lukket røgle.
Ved Drejningen af Hanetolden ved Hjælp ruf
denne Nøgle glider a,ltsaa den med Hanetolden
Tap fast forbundne Plade med Viserspidsen
over Skiltet med Betegnelserne '.Paa tillinger
ne, og gengiver gennem Viserens Beliggenhed
den paagældendc til!ing a,f Hanen (Fig. 1).
Det paa Bøsningen fastgjorde Haandhjul bærer
en Dobbeltpil og Paaskriflen • Løfte« og »Fast«.
Ved en kor.t Omdrejning af Haandhjulet i Ret
ningen »Løfte« tvinges den indvendige Bø. ning
med Styrestiften -til en lille F'o1,skydning i Læng
derrlning og støder derved mod Hanetoldens
Overflade og trykker denne ud. I denne løf-

Lede Stilling kan da Hanetolden bekvemt ved
Hjælp af den lukkede Nøgle drejes [ra den
ene til den anden tilling. Ved Drejning af
Haandhjulet i den modsatte Retning, sorn er
betegnet med »Fast« bliver Bøsningen atter
trykket mod Hanetolden og presser dened
denne fast og tæt i Hanen.
Et særligt Fortrin ved denne dførelsc lig
ger deri, at enhver Friktion mellem LoHeind
retning og Hanetold falder bort, saalede al
en utilsigtet Medtagning af Hanetolden efter
foretagen Omstilling sikkert undgaas, naar den
atter sættes fast. Den til Hanens Betjening
krævede Behandling indskrænker sig altsaa til
Løftning, Omstilling af Hanen og Genind tryk
ning af Hanetolden i Hane. Alle disse Mani
•
I ulationer kan udføres uden nogen Anvendelse
af Kraft og Tid.
Forhaabentlig op[ylder denne nye Oms,ki(t
ningshane hvad den lover, saaledes al de li id
tidige Ulemper overvindes og Omskiflningsha
nen kan anvendes i det fornødne Omfang ved
Forvarmeranlægene. En Kontrol med den fore
tagne Omskiftning lod sig opnaa saavel for Lo
komotivpersonalet som det til ynsførende Peronale derved, naar der paa, Paaskriftspladen
for de tre tillinger af Hanetolden tydeligt blev
anbragt et 1 Tal til venstre og et 2 Tal tj] .højre.
Paa de ulige Dage kulde da • tilli.ng 1 « an
vendes og paa de lige Dage • tilling 2«. I aa
gamle eksisterende Haner lod dette ig opnaa
ved en tilsvarende efterfølgende Betegning.
Bestaar den her besk.revne ykon truktion
sin Prøve, ,skal man ikke betænke sig paa aa
nart om muligt at indføre Hanen og frem for
alt bør naturligvis alle de Forvarmeranlæg,
som overhovedet endnu ikke har nogen Om
skif.tningshane, udru tes med den nye Hane.
Det var maaske værd at overveje, om der
muligv· iffied Omskiftningshanen lod sig for
ene en 1supplerende Indretning gaaende ud paa,
at Forvarmerens Udvaskning uden noget Be
. vær for Personalet i hvert Fald kunde fore
gaa i det Fri og jkke i Kedlen. Lader dette
ig opnaa og kan Lokomotiv-personalet selv
w
tedse overbevise sig om, hvilke Mængder
mud , der føres bort med dvaskn ingen, aa
vil dvaskningen og Omskiftning, hanrn Om
tilling ogsaa blive foretaget samviltighedsfuldl.
Dette vilde da betyde et yderligere Skridt til al
gøre Forvarmeranlægene ved l ,okomotivorn e
fuldkomne.
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er forskellige formildende Omstændigheder til
lede.
Generaldirektoratet har paa Grund af det
oplyste derefter fundet Anledning til at ophæ
ve usipensionen. Lokomotivføreren vil indbil
videre komme til at udføre Rangertjeneste.
11

JERNBANELIV"

U�dertegnede har tænkt at søge. tilvejebragt
en Samling af Smaatræk fra Jernbanelivet,
Fortællinger og Anekdoter der ·paa .forskellig
Vis kunde illustrere Jernbanemandens Liv og
] ærden fra Jernbanens første Tid op til vore
Dage. Der er sikkert mange Tjenestemænd,
saavel ansatte som ærlig ældre og pensione"
rede, der kan fortælle ,en munter Historie, man
ge maaske og.saa en alv-0rlig.
Man trænger til at vende sig bort - for en
Stund - fra denne dystre Tid og fordyl e sig
i lysere Minder. De unge vil sikkert med Glæde
høre ældre ansattes Beretninger om <le1-es Op
levelser.
Omkring Tiden, da Jernbaneforeningen blev
stiftet, var der en vis frisk Tone over Jernbane
livet, det var vel den, der drog adskillige mod
Jernbanen.
Vilh. Ohlson, Einar Berg og mange flere
skrev deres Viser til Jernbanelivets Pris. Alle
disse Viser er det Hensigten at søge samlet og
tage med.
For at Samlingen kunde virke efter sin Hen
sigt, ønsker vi imidlertid gerne, at alle Klasser
af ansatte, som har oplevet -eller hørt en eller
anden munter eller alvorlig Tildragelse, rSaavel
mellem ansatte indbyrdes om i Forholdet til
Publikum, vil skænke Sagen Opmærksonihed.
_ avne behøver jo ikke at nævne , hvis det ikke
ønskes. Hvis enkelte mener, ikke selv at kunne
fremstille Tildragelsen paa rette Maade, kunde
en anden ansat maaske yde Bistand. Man be�
des benytte den rolige Tid nu til at dykke ned i
sin Erindringskiste og saa snarest faa begyndt
paa Optegnelsen.
Bidrag bedes sendt til en ruf os.
Ringkøbing i Februar 1923.
H. Olsen, Assistent.

K. Jeppesen, Assistent.

UHELDET VED RØDE KRO

Den 12. Januar skete der et Toglllheld ved
Røde Kro i ønderjylland, idet Tog I r. 932
kørte forbi Sto'Ppesignalet.
Den p,aagældende Lokomotivfører, der frem
førte Toget ved den omhandlede Lejlighed, gjor
de i nogen Tid derefter Tjeneste. Formentlig
paa Grund af alarmerende Omtale i Pressen
bl-ev Føreren nogle Dage efter suspenderet.
Efter at Sagen har været Genstand for Un
dersøgelse hos Auditøren, viser det ,sig, at der

LOMME-ELEKTROSKOPET

Et af de Apparater, der er baseret paa
d'Hrr. Joh□sen og Rahbeks paa H. C. Ørsted•
mødet offentliggjorte. Opdagelse, er i dis e Da
ge bragt i Handelen af Firmaet Louis Poul•
sen & Co., nemlig Lommeelektroskopet. Dette
fikse lille Apparat, der bar samme Format
som en almindelig Fyldepen, bruges til at vise,
om en Leder er uden Spænding, og det kan
i <len foreliggende Udføre] e bruges lige godt
san vel for Jrevnstrøm som for Vekselstrøm
ved alle Spændinger fra 65 Volt til 750 Volt..
aar Spidsen af , Fyldepennen« bringes i
Berøring med en 1,pændingsførende Metaigen•
tand (Traad, Skrue, Lampegevin eller lign.),
vil en gnnske tynd fjedrende Aluminiumsstrim•
mel blive stati�k tiltrukket mod Overfladen
af en Halvleder, hvorved den ombojede Alu·
miniumstrimlen vil blive synlig i et lille Glas
vindue i Elektroskopet �nde.
Aluminiumbladet vil efter at Elektroskopet
er fjernet fra Spændingen, endnu i nogle faa
Sekunder beholde sin Stilling, hvilket i adskil
lige Tilfælde i høj Grad letter Aflæsningen.
Berøres Elektroskopets Spids, forsvinder Alu•
miniurnstrirnlens ombøjede Enrle øjeblikkelig
fra Vinduet.
Apparatet er meget følsomt og vil vise seh·
den svagesta Afiedning, og det kan som nævnt
taale at komme i direkte Berøring med Spæn
dinger indtil 7.50 Volt. Ikke desmindre er det
meget solidt, og kan f. Eks. tabes paa Gulvet,
uden at tage Skade deraf.
Elektroskopet egner sig fortrinlig til at un
der øge ikke alene Isolationsfejl saasom Over
gang til Staalampens eller Lysekronens Stel,
Afledning til Staalrør beliggende paa Træ eller
tør for, direkte Kortslutning mellem to Traade
idet 1111111 har fjernet den ene ikring o. s. v.
men ogsaa til at undersøge om en Installation
er rigtig udfort, om Afbryderen er anbragt i
den sprendingsførende Pol, om Spændingen er
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ført til Lampens Bundskrue, om en Sikring
er hel eller afbrændt, om der eventuelt er
Brud i en Gl:inRgarnsledning fra en .Stikkon•
takt o. s: v..
Der findes dog enkelte Tilfælde, h\'Or man
maa pa e paa ved en saa<lan :\1aaling.
Alle vore Husinstallationer er desværre for.
synet med en overflødig ikring i Nultraaden.
Hvis denne ved en Overbelastning eller svag
Kort�lntning er brændt over, u<len at Sikrin•
gen i den spændingsførende Tra:i<l :· amtidig
er smeltet, vil hele In tallationen vi e Spæn•
ding, saafremt blot en Lampe er til luttet gen•
nem sin Afbryder, hvilket let vil kunne over·
se , da Lampen jo ikke kan lyse.
Et Vekselstrømskabe] for almindelig Lav•
spænding, hvor den ene Fase er under Spæn•
ding, vil have en vis Ladespænding paa de to
andre Ledninger, som vil kunne give d l<1g
paa Lommeelektro kopet, saafremt disse to Led•
ninger ikke under Prøven aflades f. Ek . ved·
Hjælp af en almindelig Lampe.
Det er muligt, at der ved yderligere Anven
delse af Elektro kopet i Prabis vil kunne fin•
des en Del analoge Tilfælde, men ,·ed lidt Om·
tanke vil man altid kunne undgaa at blive
narret.
Som det vil �es, byder Lon meelektroskopet
saa f'tore Fordele, at der ikke er Tvivl om, at
inden ret lang Tit! vil enhver Overmontør, fo.
spektør, Elektrikermester o s. v. være forsy•
net dermed, og det er heller ikke paa nogen
Maade usand ynligt, at man ligeledes vil staa
sig ved at give Apparatet i Hænde paa en
hver Elektriker (Traadtrækker) for derved at
kunne sikre sig færre fonteringsfejl, færre Bø
der, mindre Efterarbejde med Ret.ning af Fejl,
mindre Risiko for Erstatningskrav som Følge
af Fejl.
Lommeelektroskopet vil for Fremtiden være
lige aa sikkert at finde i enhver Elektroinge
niørs Lomme som 1•11 Fyldepen oo- en Regne•
stok; det frem tillPs her i Landet.

•

METCALFE'S INJEKTOR

arbejder med pildeda m I og kan, bvi, <lenne
Tryk er 0,07 kg/cm 2 eller 0,35 kg/cm\ fode
Vand p:ia en Kedel ved henhold:-vis 10,!> kg/cm 2
eller 12,6 kg/cm 2 Tryk.
Dette overra kende Re-ultat opnaa ved, at
Injektoren ialt har sek Tude, g1-nnen1 lwilke
Dampen ekspanderes. Hovedmængden Hf pil•
dedampen indføres i den første Tu<l, og Føde•
vandet indsuges i Rumniet mellem den anden
og tredje Tud, hvorfra Blandingen af Vand og
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Damp strømmer til den fjerde Tud, til hvilken
der desuden direkte ledes en mindre Mægde af
Spildedampen for at bevirke en Ha tighedsfor
øgelse af Blandingen.
H ,·is Kedeltrykket er højere end de ovenfor
angivne Værdier, kan der til upplering af pil•
dedampen tilføre eu mindre Mængde Kraft.
damp.
Denne Injektor anvendes paa engelske Lo
komotiver.
T. f. M.
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Bernes, Britta. Sp!in t.
Greve, U. Den mol'somme Verden.
Bill, Jacob B. Hr. Samuels Rige.
H ønne J. Falcb. Præstens Jule•
gilde.
Egge, Peter. Den hellige jø.
Halvor en, F. 'cirocco.
Jul 1922.
Harfoecl, Aage. Den store Bryl·
lupsfest.
Krogh, Axel. Stålisen.
ick, Ingeb. Maria. Vaanlalen.
Baadsgaar<l, Anna. Den arvede
Jord.
Ring-, Barbra. Søstre.
Møller, Marius. Tidernes Tein.
Berg1<tr0m, Vilh. MagaRinp;gen.
Rasmussen, Vilh. Et Barns Dagbog
Kaarsberg, Rolf. Blandt Kinesere
og Malayer.
•
Kamban, G. Ragnar Fin on.
Reumert, Ellen. Livets lid.
Ahlberg, Betty M. Den stQre
Fristcl�e
Otto, Luth. tmliner.
Birkdahl, Jøre:eu. Den kiste Fri t.
Vollquartz, I. Anne Lise. Hun
bli,·er lykkelig.
Tand rn p, Harald. KapergaRten.
Hutchinson. Er Vinter nær Ewald, Jesper. Solgte Drømme.
Hoel. igurd. Vejen vi gaar.
Dinesen, Marie. Keldove.
Heinbel'g, Aage. Korfitz Ulfel<lt.
Hi torisk Roman.
Muusman11, Carl. Skyldig frifunden.
cott, Gabriel. Emanuel.
Undset, 8igrid. Kirstin Lavrand •
datter. Korset.
Wilhelm. Blandt Dværge og Go•
rillaer.
Kornerup, Elbbe Nye Japan.
Jnlebogen 1922.
Bl'amson, Karen. Det store Dl'ama.
hristensen, L. P. Slesvig delt·
l{ode, Edith. Den tunge I ør.
Lobsien, W. Halligpræsten.
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TAKSIGELSER

Alle og enhver som haT.dellaget i al hjælpe
mig til mit Klinikophold i arhus bedes her
ved modtage min -hjerteligsle Tak.
Nyboe-Peferseit, Loko111oti vfø re r,
�truer.
Lokomotivpersonalel i Odense og d. Hr. Lo
komotivfyrbødere i _ Tyborg bedes herved mod
tage vor hjertelig le Talk for d·en store Opmærk
omhed de udviste imod os ved vort Sølvbryllup
den 28. Januar 1923.
Oden e, den 6. Februar 1923.

0hr. Rasmussen og Huslrtt.
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