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REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN

VALGET.Valget den 11. April betegnede et Ven
depunkt, idet Vælgerne i saa stort Tal
sluttede sig til det socialdemokratiske Par
ti, at dette blev Landets største Parti, end
videre sluttede sig til det radikale Venstre
i saa stort et Antal, at de demokratiske
Partier nu staar med en Overvægt af ca.
50 000 Stemmer overfor Venstre og det
konservative Folkeparti.
Den Politik, Ministeriet .r eergaard har
ført i de forløbne fire Aar, fik den 11. April
sin Dom, og Vælgerne ønskede ikke læn
gere den by-, arbejder og tjenestemands
fjentlige Politik, som Venstrepartiet har
ført, fortsat.
Valget i 1920 blev jo foretaget i Pa
nikens Tegn, man skræmmede den Gang
Vælgerne over i Moderationens Arme,
men de fire Aar, den moderate Regering
har siddet ved Roret, har tydeligvis aaben
baret, at paa den Maade, de frie Kræfters
Spils Mænd førte det danske Statsskib
frem, paa den Maade ønskede Vælgerne
det ikke.
Ser vi tilbage paa den Periode, der nu
afsluttes, kan vi ikke finde noget, den af
gaaende Trafikminister har skaffet Tjene
stemændene, kun Nedgang, Nedgang paa
alle Omraader. Dog paa et eneste Omraa
de har Ministeren stillet sig velvillig over
for vor Organisation, og det er med Hen
syn til Støtte af vort Feriehjem paa Refs-
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næs. Saavel forrige Aar som i Aar har
han stillet ig velvilligt heroverfor, det er
det eneste Lyspunkt, vi som Lokomotiv
mænd kan se af denne Regerings Tilvæ
relse.
Den 11. April betegnede et Vendepunkt
i Danmarks politiske Historie, idet Val
gets Følge bliver det første .socialdemo"
kratiske Ministerium i Danmark.
Ministeriet Neergaard har demissione
ret, og Stauning har været kaldt til Kon
gen og paataget sig at danne Regering,
ligesom den formelle Side af Sagen er i
Orden, idet Partiet har bemyndiget Stau
ning til at danne Regering.
aar dette
Blad læses, er Ministeriet Stauning for
mentlig en Kendsgerning.
Det er sikkert ingen misundelsesværdig
Lod at overtage Regeringen paa det nu
væi·ende Tidspunkt, hvm store og vigtige
pørgsmaal staar paa Dagsordenen i før
te Række Valutaspørgsmaalet. Disse Sa�
ger maa naturligvis først og fremmest
bringes i Orden, de har Bud til alle Lan
dets Borgere, men vi næ1·er et stille Haab,
om, at den daarlige Luft, der saa ofte i
de senere Aar har mødt os, maa blive af
løst af en friskere og undere Luftning.
Gennem fire Aar har vor Admi:n.istra
tion set til højre, det bliver sikkert ikke
ganske let lige med det samme at faa Ho
vedet langt nok om til Venstre, saadan
som Situationen nu kræver det. Det bliver
ganske sikkert svært. Lysten driver ikke
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Værket, saaledes som naar der skal ses til
Højre, da mærkes ofte en umiskendelig
Lyst til at gaa længere, længere, naar det
bare drejer sig om at trykke Personalet
nedad. - Vi venter ikke nu, fordi der
kommer et socialdemokratisk Ministeri
um, at Administrationen skal gaa til den
anden Yderlighed, det vi venter, saa vel
under en som under · en anden Regering,
er, at Administrationen saa vidt muligt fø
rer sine Forretninger upaavirket af de
siddende Regeringer.
Vi begynder nu paå en frisk, efter. fire
trøstesløse Aar, der har været som en
Vandring gennem Ørkenen, lysner det, og
vi hilser det ny Ministerium velkommen,
idet vi haaber, at i den kommende Tid vil
alle Landets Borgere, hver efter Evne
komme til at bidrage til Landets Hushold
ning, og ikke som den afgaaende Regering,
der kun kunde finde Tjenestemændene,
naar det drejede sig om at faa Penge i
Statskassen.

LØNNIN6SAFKORTNIN6SBESTEM
MELSERNE UNDER SYGDOM.
Som bekendt var et af de Resultater,
som den neergaardske Periode med sine
velsignelsesrige Sparekommissioner hav
de at opvise, bl. a. det, at Tjenestemænde
ne efter et bestemt Antal Sygedages For
løb skulde lide Afkortning i Lønning·.
Denne Foranstaltning, hvis Motivering
var at forebygge Antallet af Sygedage,
blev, uden ringeste Hensyntagen til, om
der var Tjenestemænd, der ved deres Ger
ning kunde siges at være mere udsat for
at paadrage sig Sygdom end andre Tjene
stemænd, en generel Bestemmelse indført,
gældende for samtlige Statens Tjeneste
mænd.
Hensigten var vel nok at komme Simu
lanter eller de Tjenestemænd til Livs, som
af ringe Aarsag ineldte sig syge, idet der
var givet Beføjelse til at se bort fra en
enkelt alvorlig Sygdom.

Reglementet, som nu har virket et Par
Aar, har givet Anledning til mange Be
klagelser, thi Foranstaltningen har i
Praksis ramt haardt, men ved Siden af sin
Hensigt, - der hvor Skæbnen i Forvejen
har bragt Sygdom, Udgifter, Sorg og Be
kymringer føjes nu mindre Indtægter med
Sult og Savn, og saaledes staar dette Reg
lement som en af Venstres »smukke Erin
dringer« om demokratisk Sindelag og hen
synsfuld Behandling af Tjenestemændene.
Da vi ofte er Genstand for Henvendel
ser om, hvorledes Sygereglementet skal
forstaas, og da vi ofte erfarer, at Medlem
merne gør sig skyldige i Misforstaaelser,
skal vi til Orientering blot anføre følgende.
»Sygereglementet af 10. Maj 1922 kommer
som bekendt til Anvendelse paa alle Sygedage
efter 1. Januar 1922 (jfr. Punkt 4). Fra denne
Dato - eller hvis vedkommende Tjenestemand
først er blevet ansat senere, da fra Ansættelses
dagen - optælles alle Sygedage, og naar den
paagældende har haft 180 (for Tjenestemænd
over 50 Aar 250) Sygedage, afkortes der for
hver Sygedag over det nævnte Dageantal 1/1000
af Aarslønnen. Saadan Lønafkortning finder
derefter Sted for enhver Sygedag, indtil der
maatte komme et Tidspunkt, hvor den paagæl
dende i de sidste 3 Aar, der ikke er bundet til
Kalenderaaret, ikke har haft over 30 Sygedage.
Indtræffer dette - for Tjenestemænd med me
gen Sygelighed vist ret sjældne Tilfælde - fri
gøres Tjenestemanden for alle tidligere Sygeda
ge - ogsaa de 30 - og Opsummeringen be
gynder forfra. Tjenestemænd over 50 Aar fri
gøres for alle tidligere Sygedage ved i Løbet af
2 Aar ikke at have over 30 Sygedage.
Til de 180 (250) og overskydende Sygedage,
som altsaa løber lige fra Tjenestemandens An
sættelse - dog tidligst fra 1. Januar 1922 og til hans Afskedigelse eller Død, henregnes
ikke Sygedage, der falder sammen med Ferie
dage, eller Sygedage, der er en direkte Følge af
Tilskadekomst i Tjenesten. Generaldirektoratet .
er derhos berettiget til at tillade, at Dagantal
let for en enkelt alvorlig Sygdom holdes uden
for de 180 (250) Dage, naar Ansøgning desan
gaaende indgives under Sygemeldingen eller
umiddelbart efter Tjenestens Genoptagelse. I
denne Generaldirektoratets Beføjelse er der en
Indskrænkning, idet Finansministeriet og Løn
ningsraadet har udtalt, at der som Regel ikke
kan tillades Ikke Medregning for kroniske Syg
domme.
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Det Beløb, der skal afdrages for hver Syge
dag over det tilladte Antal, er 1/1000 af den Tje
nestemanden paa vedkommende Sygedag til
kommende aarlige Normallønning, d. v. s. ca.
J/a af Lønnen, altsaa en meget følelig Lønafkort
ning, som dog ikke har Indflydelse paa Udreg
ningen af Pensionsindtægt og Efterindtægt. «

Det er for Stats banernes vedkommen
de Generalsekretariatet 2. Kontor, som
behandler og ekspede re r alle Sygesager,
og det skal siges, at dette Kontors Chef
fra første Færd har søgt at træffe Afgø
relserne ved ud fra en smuk menneskelig
og hensynsfuld Betragtning at fortolke
Reglementets Bestemmelser.
Imidlertid er vi bekendt med, at Afgø
relsen i en Række Sygeanmeldelsessager,
hvor det drejer sig om kroniske Sygdom
me, giver Anledning til lidt juridisk
u overensstemmelse paa højeste Sted in
denfor Etaten.
Vi skal ikke nærmere komme ind her
paa, men udtale Haabet om, at 2. Kontors
forstaaende Chef maa faa Held til at bane
Vej for taktfuld Afgørelse.
Sygereglementet er et Aktstykke, som
ikke vil undgaa Revision, og Kravene her
om kan Embedsmændene gøre deres til
rejses hurtigere end sundt var.
»Dick«.

UDDANNELSESKOMMISSIONEN
(Fortsat).

11.

-

Lolcomotivmeslre.

Lokomotivmc. lorstillingen rekrutteres for
'l'iden dels fra Lokomotivpe1·sonalet, dels fra
Værksledshaandværkerne, og deFordringer, der
, Uddannelse for at
stilles til de paagi;eldendes
opnaa den nævnte Stilling, er fors kellige, ef
tersom Rekrutteringen finder Sted fra førs t
nævnte eller . id. lnævnte KatPgori.
For Lokomotivpersonalet. Vedkommende
kræves, at Aspiranter til Lokomotivmesterstil
lingen ·Først i nogen Tid skal have forrettet Tje
... som Lokomotivme ter, og hvis de der
neste
dter findes egnede til Stillingen, forfremmes
de ved senere Lejlighed. For Værkstedshaand
værkernes Vedkommende kræves at Aspiran
ter til Lokoinotivmesterstillingen skal have for
rettet Tjeneste i 10 Maaneder i Lokomotivværk-
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sledet og 2 Maaneder i Kedelsmedien samt paa
en tilfredsstillende Maade have gjort Tjeneste
om Lokomotivmester i 3 Maaneder. Der fin
des ikke bestemte Regler for hvornaar man
til Lokomotivmester tager en Lokomotivfører,
og hvornaar man tager en Værkstedshaand
værker. Medens det for Værkstedspersonalet
er en Betingelse for, at Uddannelsen kan paa
hegyndes, at den paagældende ikke er fyldt 40
Aar, gælder en saadan Bestemme] se ikke for
Lokomotivpersonalets Vedkommende.
Idet Kommissionen foruds ætter, at Rekru
leringen til Lokomotivmesterstillingen som hid
til skal foregaa dels fra Lokomotivpersonalet,
dels fra Værkstedspersonalet, uden at der fast
sættes nærmere Regler for, hvornaar man be
sætter saadanne ledige Stillinger med en Lo
komotivmand eller med en Værkstedshaand
værker, skal man bemærke, at man er af den
Anskuelse, at den Uddannelse, der for Tiden
gives Aspiranter til Lokomotivmesterstillingen,
ikke længere er tidssvarende.
For saa vidt Rekruteringen sker fra Loko
motivpersonalet, mener Kommissionen saale
des, at man bør forlange, at den paagældende
har været til Uddannelse i mindst 3 Maaneder
i et af Statsbanernes Kedelsmedeværksteder
for at blive bekendt med Udførelsen af og Til
, Rør- og Fyrkassereparationer, samt
synet med
at han har gjort tilfredsstillende Tjeneste som
Lokomotivmester i mindst 3 Maaneder og helst
i samlet Tid. Sidstnævnte Uddannelse skal
helst foregaa paa et Lokomotivdepot, hvor der
er ansat en Lokomotivmester, og Aspiranten
bør i hvert Fald i et kortere Tidsrum have
forrette Tjeneste sammen med en Lokomotiv
mester, forinden han overtager selvstændig
Tjeneste. Man har tænkt sig, at Attesten for,
at vedkommende har forrettet tilfredsstillende
Tjeneste som Lokomotivmester, skulde udstedes
af det Distrikt, hvor den nævnte Tjeneste er
udført, og at det ved Vidne_sbyrd fra vedkom
mende Værkstedschef skulde godtgøres, at Ud
danne]sen i Kedelsmedeværkstedet bar fundet
sted.
Da det efter Kommis sionens Mening er af
Botyclning, at man ikke forfremmes til Lokomo
tivmester i en mere fremrykket Alder, skal man
foreslaa, at der til Lokomotivpersonalet stilles
samme Krav, som allerede nu stilles til Værk
stedspersonalet med Hensyn til, at Uddannelsen
ved Lokomotivdepotet skal paabegyndes forin
den det fyldte 40. Aar. Paa den anden Side
maa man dog anse det for rimeligt, at ingen
,.,. til denne Stilling finder Sted
Forfremmelse
forinden det fyldte 30. Aar.
For saa vidt Rekruteringen foregaar fra
Værksted personalet, mener Kommissionen, at
der for Ansættelse i Lokomotivmesterstillingen

..
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maa kræves, at den paagældende har arbejdet
mindst 1 Aar som fas t Haandværker i et af
Statsbanernes Lokomotivreparationsværks leder,
hvorhos han yderligere skal have 3 Maaneders
tilsvarende Uddannelse som nævnt for Loko
motivpersonalet i Rør- og Fyrkassereparation i
et af Statsbanernes Kedelsmedeværksteder. Da
Lokomotivmesteren som foresat for Lokomotiv
personalet maa kunne vejlede dette, anser Kom
missionen det for nødvendigt, at der stiJles
Krav til de her omhandlede Lokomotivmester
aspiranter om, at de ligesom Lokomotivfyrbø
deraspiranterne har præsteret den for disse
fastsatte »Attestkørsel«, dog at der ved Udst delsen af Attesten naturligvis maa tages tilbør-
ligt Hensyn til den paagældendes Alder og For
maalet med hans Uddannelse.
Aspiranterne maa derefter have gennem
gaaet Kursus paa Jernbaneskolen og bestaaet
Eksamen for Forfremmelse til Lokomotivfyr
bøder. Den nugældende Bestemmelse om, at d0
paagældende skal have gjort tilfredsstillende
Tjeneste som Lokomotivmester i mindst 3 Maa
neder og helst i samlet Tid, bør i Overens tem
melse med, hvad man har foreslaaet for Loko
motivpersona:Iets Overgang til Lokomotivmester
stillingen, bibeholdes saaledes, af Uddannelsen
ligesom for Lokoinotivpe-rsonalet skal foregaa
paa et Lokomotivdepot, hvor der er ansat en
Lokomotivmester, og hvor Aspiranterne i et
kortere Tidsrum skal have forrettet Tjeneste
sammen med en Lokomotivmest�r, forinden de
overtager selvstændig Tjeneste. Fordringen om
1 Aars Uddannelse i et af Statsbanernes Lo
komotivreparationsværksteder bør fyldestgøre;·
ved Vidnesbyrd fra vedkommende Værksted,
chef, og Fordringen om, at Aspiranterne i
mindst 3 Maaneder skal have gjort tilfreds stil
lende Tjeneste som Lokomotivmester, ligesom
for Lokomotivpersonalets Vedkommende, ved
Vidnesbyrd fra det Distrikt, hvor den nævnte
Tjeneste er udført.
Kommissionen vil anse det for rimeligt, at
, Uddannel
der samtidig med, at de foreslaaede
sesregler for de vordende Lokomotivme tre
sættes i Kraft, indføres Overgangsbestemmel
ser, og man skal i saa Henseende foreslaa fol

te Tidspunkt ansøger om at maatte underkaste
sig den foreslaaede Uddannelse, berøres ikke
af Aldersgrænsen med Hensyn til, hvornaar
denne Uddannelse skal paabegyndes. I øvrigt
mener man, at Administrationen bør kunne gi
ve Dispensation i saadanne Tilfælde, hvor sær
lige Forhold maatte tale derfor.
Værkstedshaandværkere, der ved Forslagets
Ikrafttræden har gennemgaaet den for nævnte
Personale nugældende Lokomotivmesteruddan
nelse, berøres ikke af de nye Bestemmelser.
For dem, der paabegynder Uddannelsen efter
det fornævnte Tidspunkt, gælder de nye Regler.
Den for Lokomotivpersonalets Vedkommen
de foreslaaede Overgangsbestemmelse, hvorefter
de Lokomotivførere og Lokomotivfyrbødere, som
i Løbet af 3 Aar efter de nye Reglers Ikraft
træden ansøger om at maatte indstille ig til
den nye Lokomotivmesterprøve, ikke er under
kastet Aldersgrænsen, foreslaas ikke bragt til
Anvendelse for Værkstedspersonalet, da det som
, for
foran nævnt allerede nu er en Betingelse
nævnte Personales Uddannelse til denne Stil
ling, at det ikke har overskredet en Alder af
40 Aar.

..

(Fortsættes.)

"STREET" STOK'EREN
MEKANISK INDFYRINGSAPPARAT FOR
LOKOMOTIVER
Ved Otto Bendixen.

I Til lurtning til en foregaaende Artikel om
makan�slk Fyring p-a,a Loikomotiver, og hviori det
melk.'ah
• iÆJk.e Indfyring-sapparat .(Duplex« Loko
moliv-Slolroren beslkreves, skia.1 i det føl1gende
om,ba'les en anden i Amerik,a anvendt Stoker,
neml�g >'3treet« Sto'keren.
(Denne ·er l�giesom »Duplex• Stoikoeren �on
slruel.'et o,g freimsti'lilet af •T.h.e !Locomotive Sto
ker Company«, der vi1vi1li-gst hiar tilstiJl!et
• os
det fomødne Materiale bi'l Besikrilvelsen, og lige
som ,[Du'plex« StJolooren IJmn dens Inldretnin-ger
beLegnes som et Trans'_p.ortsystem, et E'1eva,tor
system og et 'Spredesystem.
Transpor'tsystemet er det unød'Ven.dig,t ·at be
skrive, da det kun i meget ri1Dge Grad rudskiitl<er
sug ,fra ,[Duplex« Stolærens. For.skellen ligger
ege11 tlrig .ktun i, at TrrunsJ)-0,rtskruoen (i Truget
i Tenderens Bund) drivas fra sin <forreste Ende
o'g ik'l{'e som i ,!Duplex« St-dkleroo fra den1 ·bage
sle Ende. •Dette me'dfører, at den ud"voend1ge
Trans'P'Ort.JDnivaiksel er undgaaet, hvorv�d Kon
strulktionen er bety•de1'ig ·simplificeret. End
vridere an1Vendes der tH • træt, Stokeren 011
Rist, som anlbragt over Tran•sl}OTlJs'kr'll.ens
• Trug,
ved mekanisk: Dl'li.vkriaift bevæ�s frem og bil-

..
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gende:

Lokomotivførere og Lokomotivfyrbødere, der
ved ovenstaaende Forslags Ikrafttræden har
gennemgaaet den nugældende Lokomotivme
steruddannelse, skal ikke gennemgaa den fore
...
slaaede Uddannelse i et Kedelsmedeværksted,
medmindre de paagældende selv maatte ønske
det.
Lokomotivførere og Lokomotivfyrbødere, der
ved Forslagets Ikrafttræden ikke bar gennem
gaaet den nugældende Lokomotivmesteruddan
nelse, men som i Løbet af 3 Aar efter fornævn-
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mon ler t el Fj der y tern ( e [Fig. 3). De uden
fmde der n Arm bela let med en 'Vi' Vægt,
om t11l'd r Ma kinen Omdr jning i Følge Cen
lrifugal1lniaflen vil slynge ud !bort fra Gen
Ilum. D t lhele y lem regulerer Maslcinens
Ha lighed paa fø'lgende Maa.de.
Glid 1'011 (l r ind lillet med etb t mlFor prin"
var nde lil en bestemt Cyainder\fy1dninig ved
et tdl en gi'Ven DampLilførsel rarende Omdrej
ning antal. E · centriiken, �joorene og den lør
uævnle Amn med dens Belta. bnfag er J,igefode
ind ti11 t og rnrer til en vi•s Aribejd ydel e.
Fonøg Arlbejdet I. Bk . �d at tdkeren -furl11ger ig, formiindskes Maskinen Omdrej11,irng antal. Centrif.u,galkrotften bl.iver .mindre
og joociiSyslemel ·an overvinde den i den be-

bage - eller om man vil, ry l . Aaibruing rne
i Ri6 ten for'hirudrer for lor Krul al komme i
ldkeren, IIIlOOen paa d n anden id tR.å&lens·
Bev· gel e hjælper Kullene gennem Ri ten.

Fig. I. Trug med Tran port. kruo og bevægelig Ri l.
l!l'ig. 1 y,j er Tiiu l, om kal in<lbygges ·be
vægelig i Tenderen Bund. Man er tydelig
Tran porbskruen i .Bunden af Truget samt den
b v· g Lige Ri l.
• lreel• tdkeron Driv111a kiue ('F'ig. 2) belaar af en lille enke1,t cylindret, enkelt 'Vlir
k,øncæ, verbical iempelma kirue, som f.uld læn
dig indikapslel løber i Olielb'ad m d et varialb IL
Omdr jruing.santal fra 400----'600 pr. 1Minul. Cy
linder il1 er 4 TolJ1[l'Jer (101 0 mm) moo 3 1 /,
Tomme ( , mm) lag. Ma.�inen er om sagt
enlkeiltvi.r,kende, i-det Stemplet k,uin paavir'k af
Kraiftdamp paa ·n Over ide. Krarfldampens
Til'gang til Cy1inderen og pildedampens Af
gang !fra denme dirigere af en a. 2 Tommer

I

I

Fig. 3. Krumtapak cl med Ekscentrik og
Regulatorsystem.

ro

Fig. 2.

la. led Arm ·bero nde midlpunktfl ende Kraft.
hvilket bevdrJcer, at Ek centr.ik,slk.i.ven drejes 1idt,
hvoNed GJ.ideroos Stilling forandre og giver
tørre '·• ylldning. Det mcdstatt.e fore, gaar naiar
Ma ,inen Arbejde reduceres. Omdrejningerne
foroges, Centr.ifugalikraJten bliver større, den
bela Ilede Arm svinger ud, overvindende Fje
der y ternets Kraift og !bevirkende, at Eksaen
triill:en drejes modsat a-f før, 'lw,ilket ,giver min
dre Fyldniin,g.
'.f)a kdnen faar Damp dfrekte frta. Kedlen,
!run gaar Dampen gennrun en Kontrolventil,
hvorm d M:rus'ki�n Ha'Sliglhed 'kan regrulere .
D lle furegaar dog under normtale For.hold me t
moo et Haandtag ( e Fi,g. 4), hvis pin-dial er
ført ind d M)ask,inens H11.1s. h'Vor den med en
Gaffeil kan føre en paa Krumta1>aJcslen .gNdende
ærilig formet Bø ning ind i Ekiscell!tri,kMs Fje
del'ISY' lem, hvorved dette tremme eller løsnes.
·M a kinen tempe'l er af Tl'lll!Tllktypen og •tætnet med 5 R-ams!boll-OIID lem1>elr.in1ge. FoJfuin
tangen er a.1 I Profil og griiber med sin
cl ],
Topend me<l en trukk t Føring om en Bolt,
om er ført igennem og ro t. al i tempelvæggen
•
tilbare Pander finde i iKrumtap(Fig. 2).
enden.

nit gennem Drivma kinen.

7 mm) tempelg1ider af en •komlbi'Mrel
Blok- og Hiulruimslype og tætnet med 6 Ringe
anlbragt parvri tre for kelilige æder (se ;Jing.
2). Den driveis fra en ret tor Ek.sentrik, S'orn
bevægelig er monteret J)aa en Tap paa den ene
Krumtapslag Kontr-av: ægt. Ek centri'ksldoven
er formel ,som n Ring, indeni hvilken der er
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1'illlder, pala hvis, liulcloode Ende Tun,dilrnansen,
•
med fræsede Tæn,der, i to Halvdele er bo1tede,
medens der paa Cyilinderen,s Inderside -er ud
stø:bl 6 R,ilblber. Fastsat paa æklkehjulsakslen
fin,dies et Nav, pa,a 'hvis Ydre der [igeiedes er
udsitølbt 6 Rill:xber. ' J iavet er ik:k,e tørre, end at
diet kan g, a a in,d i S.rrnklkehjulscylinderen, og
rnelJ.lem disse bo De1e Olpnaas Frik.lion ved Hjæ1lp
af 11 Pladeskiver. De ni er for,syned I' med Ud
snit, •SO!IIl p1a, ser til RiilYbernie in:div,en,dig i Snek
ke!hjit'lscylinderen, medeirl's HuH,et i Slkiv,erne
g,aar godt ,kllar af lliblberne plaa de-t faste iav.
De a,ndre 9 k.iver har i Hullet Udsnit, der
rvarer til Rilblberne paia d•el fast-e Nav, medens

Det '.hele er om agt indkapslet i et HU,S,
scim V'ed Fllranger er bOiltel til el ,andel Hus, der
omfatter og •danner Lejer for en paa Krumtap
a.k, len fla•stsat
nek!ke, et d1er:i i•ndgri'ben•1de

:Fig. 4. Den samlede Drivmaskine.
.Man ser Haandtaget, hvormed Ekscontrikreguleri11gs
systomet betjene , samt-Haandtagel, som botjenc,r
Friktionskoblingen.

Snelk!kehj,ul, samt en FriktionskOlbling og endie
lig er diet ib,ele fa-ststefut srummen med ,en solid
Sløiqejerm; Rø1fuøjnin1g, 1hviis ø•verste &ide dog
er til at iaftraJge af Hensyn, ,til Spandelkæde111s Efter-syn (se [Fti,g. 5).
iM:a�iræn: Kralft overføres genæm en nie'k
ke ,og el Sn,eokkel.hjul, gaa,ende· i Oliebad. Sn�k-

-

li'ig. G.

Fig. 5. Den samlede Drivmaskin
.
Dog er her Dækslet fjernet over Spandekædens Driv
hjul. Spandekæden ses tydeligt samt Darnpkontrol venlilen.

ken er fast·sal paa Kr,umlapalk len, men kian,
nlaar H'll' eLs Dæk•sel samt Svin,gthj11tbel fjernes,
let omskiftes. Sn,ekikelhjulet passer u•den :al væ
re fast pa,a en Alksel, som ovienoiver og v,inlkel
ret paa Drivmask,inen er monteret i solide, men
wstil1bare Lejer. nieldwlhjullet bestaar af en Gy-

.

Den samlede Stoker.

deres 1udven•dig,e Diameter iklke er islørr.e, end at
de glaar gcicl:t ldaJ.' ,af Rill:fueirn,e indvendig i
•nelk.keh jutscy'l'in deren.
iPLaclie-s1k'.iv-ern,e el' ordnede saa!.edes, 1at hvcr
a,nden pia ser i 11ekkehj'Ulscyl1inidieren, me<;l
, ens
hverauden passer piaa ,av,el, og del er for
s-laaeligl. at der her oprnaas en Mængde Fri1k
lionsflader, n'3!8.r d-iS'se kiv,eT spænd·es mod
hiniandien. Dette sker vte,d et .simpellt Haanc1tJag,
saalledes al neoklkehh1let, niaiar dette g,aar rundt
lm1kket aif Drivmasik,iruen, og na.Jar Haan,d,tJagel
laar ,i en vi'S lilain,g, Ih vor Frilktionsslkiverne.
er i pænid, v•il trække .avet med rundt og
dermed Alk•s'lien, paa hv,is ene Ende Spandiekæ
dem Drivlhjul, sidider.
,Fi.g. 6 viser den samlede 'Loker. Drivrna
.skiinien es i venstre Hjørne foroven. :M:an for
-,
sta1ar, at ,panidekæden trækikJes OIJ i vensitr1:i
ide med K1ullien1e. Efter,haanden som Kæ'den
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Tender. 'Fra a,mlerkiassens venstre · ide (se
Fig. ,5) ifører ,et Optager Rør -OP til 'Drivma
kinen og l\liillidde]bart •til højre for den fi.UJdes
IForderingssysteimet. 1Mled dette er man i Stand
til iat ikl.lilil'.lJe fyre o,ver lhe'le ·RitS!Jearealet e,l'ler
i den ene elHer anden ' id,e eller mere ,i den ene
end i d n anden iSide og omvendt, samt i .Mid
Len af 1Fyret o. s. v. Dette foregaar p-aa. føl
gerude !Maa:d,e.
midde1bart til den sammen med · nekke:flg. 7 Spandekæden m d 6 af Leddene.-��hjulslru et stliili.te !Rø:i;bøjni,nig er \boltet et tø
(·:e [Fig. 7) beslaiar a:f sol!i:dt samlede, staal lbejern tykllæ, 'Som er iaialbent !Paa l'(Jn,dersid,en
støbte ,pande, h vi eDJe ide er særlig fol'ilD.et med la,nge, lhv-0rt' il ·kan, /bolte, et Ned tyrt
med Herubli k
- paa at kunde g-aa saa jævnit og ni 111g rør, som ifører li:l -Mi·dten af !Fyret (se Fig.
roligt som muligt run.dl jpandeikædens DTiv 6 og 9). fode ri dette ,Styklke St01begods Ji,gger
hj1ul1 og de nød ve· nd
, i,ge ;i,, denilller, medierns der imidlertid el taalr-ør, tort 1wk t-il at pan
J):andenes anden ide er .k,on h•uerel u,n,der de.kæden Jet kan pa , ere ,igeru1em, men ikke
Hen·s yn bil, at de sk1al kul1!Jle ,grave o,ed og
fyl'de · si-g roecl cle K,ul, som Trarusporlskruen

passerer Drivma k,inen, »tipper« pande!kæden
K'l1Henie ned i -d tre Fordelingsrør, hvis ne
d@stle .Ernde fører ned li'l Fyrkaslsen, htvo·r Kull
len, in,dlhlæ s af Diampislraat r. parude,kæden

Fig. 8. c,arnle!'kassen.
I en Side, der vender mod Kedlen.
amleri'ka·ssen er
m.•,ingier irud i SamJieii•'kiassen.
hyggiet op af laalplade -Og Viniæljern med for
n-ø.den,t Bes'la,g tiQ LejeT for d Ak ler, som hære
Lederullern,e sa.mt Tran,wor!ÆJ1b,uens Tandhjul.
i:Fig.
viser arnlerkassens F01·eooe, so,m
vender mod: Kedlen. iD,et vi,l ises, at dien Led rulle, oon ,
paia Il' lu l1ia.1tLonens ,højre Side,
men sofJD alltsaa monteres paa Lokdmotivets yen-

I< ig. 9.

Fordeling. · ktionen.

--

stre ide, gennem en •kort !A.lkse1 og el Tund
hjul pr. IK.ædietræk overfører �evægeLsen til
e't støne Ta,nrdihj'll'l ,i 1i\i1i'dten, og dette sidder paa
Tra.rusiportskroons p
· indel. Det er in.dlysen.de,
al saiavel Trug som TTanspor-lskruen er leddeilte
Lor at tillade iBevægelse mlel.lem iMøine og

Fig. 10.

Højre Ende af Fordelingssektionen.

større, end at cle.t med -løTSte [,ethed lader sig
dreje rundt. Til del� Formaal er Rørets .Kant
lil v n. tre forsynet med f, h'kaintede Huller heil
nrndt. I d.i e ·kan en, J>:a:l. ,gri.be - ind, sa.aJledes
al man ved at bevæge et Haandtag kian dreje
Røret l'undl lil, den ønSik,ede Stilll.ing. Røret er
oomlig if.or ynet med flere fors'ketlligie ek·tioner
med 'fonslk.elli.g,e (Hut&tørrelser, og man forslaar,
Huller der vender nedad, ,d,esto
at jo større
,
støne [K,uJl e'ller desto større 'K.u,lmæn,gdm· vil
gaa ..igennem og styrt. e ned -til iFordeling over
iMidten iaf lFyreit. De !Kul, som -ikke gaar i,gen
nem det per,forerede Rør maa al!Jsaa fortsætte.
De vil da komme hen ov
, er en Aabning O'P under
hvilken der er boltet to Ned•styrtningsrør, et til
hver �de af !fyret. D,a det j-o imidlertid for
dres, at tdkeren fukLslærudig skail ikunne diri
geres, saa er her an 1 bragt i !Midten (se •Fi.g. 10)
et S
. pij
i æld, som mediet [Haandtag udvgn,dig .fra
kian sti lll
' es i 'M,idteratilllfog scm paa æ'iguren,
elLer ,)ægges over til den ene eller anden ide,
mere etler mindre, æ.aledes at de Kiul, som
ikik,e g,aar til lFyrets Midte, her IIJliver !fordellt
tilJ: een alf Siderne eller ligehgt Lil dem lbeg,ge,
alt efter Ønske. Kullene, ,som styrter ned -gen-
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nem I edstyrtni.ngtsrørene, gaar gennem st�te
Knærør, thvor de grillles a,f en kraftig iDamp
striaa-le, om !kastel' de.m. mod en pred,er, om
lrnni som den i »iDup1ex « tokeren anvendte,
dog er oo, ,d a der ,her an vendes tre Spredere,
formel �idt andetledes. ,Man skelner saaledes
mellem lhøjTe, [Midt.er- og venlstre Spreder.
' pandekæden fortsætter, efter at den hiar
udlømt si.g, ned gennem det !højre IM:odlagerrør

Frederikshavn: 0. E. Larsen, V estergade 8.
Helsingør: C. T. Bjørnsten, , vinget « , Ro
enstandsvej.
Randers: V. Ankerstjerne, Slyngborggade 18.
truer: J. F. Schnack, Dusebergvej 48, F. K.
Nielsen, Bach vej 15, St.
Viborg: T. P. Graver, Skottenborg.
Afdelingsformændenes Opmærksomhed hen
ledes paa ovenstaaende og eventuelle Meddelel
er, Fotografier m. m. bedes tilsendt omgaaen
de og senest den 25 ds.

TO KENDTE JUBILARER.

Fig. 11. Streel Stokeren,
monteret paa et af Eriebanens 6 Gy lindrede "Trip le"
Lokomotiver, som med en Totalvægt paa ca. 380 Tons
har enT:i:ækkrafl i Krogen_paa 80Tons eller 80000 kg.

til Sam1erkassen, lhvor den æder ,sig igennem
iK.ruH.ene for ialteT i fyldit
• Tilstand at g. aa til
Vejrs. Som ved ,[)uplex « tokieren foregaar
Reguleri,ngen ,af det 'beib.iarudllede !Kvanta vied
Drivmaskinens Omdrejn,in.gsantall, medens 'Kul
leneil !Fordel,ing og Sprednin:g sker ved Indstil
ling af det ipe1'if0
- Terede Ggiennernlli.u,llede) Rør og
.pjæMet, samt ved Damp,s,triaa'lens Styr,ke. �i. g.
H vi1sier et iFørerlh'l.isinteriør med en monteret
Street toker,

25 AARS JUBILÆUM

Den 1. Maj kan følgende Lokomotivførere
fejre 25 Aarsdagen for deres Ansættelse som
Lokomotivmænd:
, København: C. Flies, Esbern Snaresgade 22,
B., F. C. Schiødt, Sankelmarksgade 34, 3., B.,
J. J. Rinnow, Søndre Boulevard 69, 3., B., K.
H. ltf. Helmer, Ny Carslbergsvej 2, 2., B.
Aarhus H.: Jens Hansen, Billowsgade 61, 1.
Esbjerg: P. Vartoft, Skolegade 30, 2.
Fredericia: T. C. Jensen, Anders Billes
V.ej 27.

Den 1. April kunde Forretningsfører for
»Dansk Jernbaneforbund « , Herr Overportør Ch.
Petersen holde 25 Aars Jubilæum. I Dagens
Anledning aflagde en Række Deputationer og
Personer, bl. a. en Del Embedsmænd Visit paa
•D. J. F. « s Kontor, hvor den ansete Jubilar
var Genstand for megen Opmærksomhed. En
Deputation af de tre Organisationsformænd,
d'Hr. Ohmeyer,.L. Hansen og Rich. Lillie over
bragte Jubilaren Jernbaneorganisationernes
Lykønskning. Fra en Række Organisationer og
fra forskellige Afdelinger af »D. J. F. « modtog
Jubilaren smukke Gaver og Blomster og fik bl.
a. i Dagens Anledning overrakt et Beløb paa
over 3 000 Kr. for sit store, betydningsfulde Ar
bejde for »D. J. F. « .
Den 2. April kunde »Dansk Smede- og Ma
skinarbejder Forbund « , Formand, Herr I. A.
Hansen holde 25 Aars Jubilæum som Formand
for »D. S. & M. F. « .
Allerede fra de tidlige Formiddagslimer
strømmede Gaver og Blomster ind til ,D. S. &
M. F. « s Kontor, hvor efterhaanden Jubilarens
Arbejdsværel e forvandledes til en Blomsterha
ve. En Række kendte Organisationsledere, Po
litikere og Pressemænd samledes ved 12 Tiden
i Smedenes Mødesal, og her blev Jubilaren Gen
stand for megen hjertelig og velfortjent Hyl
dest.
Senere samlede Jubilaren sine nærmeste
.Medarbejdere og Venner til et lille gemytligt
Samvær i sit Hjem, hvor Timerne hurtigt gled
uncler Skæmt og Historier om de mange Gen
vordigheder ude og hjemme, Smedene dygtige
l• ormand i de mange Aar havde oplevet.
Den 5. April var Jubilaren Gæst ved en stor
Festmiddag, hvor samtlige »D. S. & M. F. « s Af
delinger var repræsenteret, og her fik Jubilaren
overrakt et tort Sølvbæger, hvori laa mellem
7- 000 Kr. i Guld, som Tak fra Smedene til
deres Formand for hans mangeaarige værdi
fulde Arbejde.
Vor Organisation overbragte ved vor For
mand Lokomotivmændenes Lykønskning.

.
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Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed paa
min Jubilæumsdag.
H.. Larsen, Lokomotivfører, Vamdrup.
Hjertelig Tak til alle som viste mig Opmærk
somhed paa min Jubilæumsdag.
S. H. Karlsen, Skanderborg.

KRANSEKASSE.

Paa given F-0r.anledn-ing henleder man Op
mærk,somheden p•aa, at deT i iBrande .A<fd.elin
ger findes en Kransekasse, Jwis iF01,maal er
at yde en Kra·ns <til alle Dødsifakl af 1D . L. ·F.-s
Medlemmer.
Man undlader .ikke at hede al'\,e Af.delinger
rlirekle med,d-ele -os, naar der indtræffer ,Død rnlrl inde11for rlrre� AfM
, l-inger.
Brande Afdel'inger.

.

•

:N[in hjerteligste Tak til alle, som viste mig
Opma'rksornhed paa min Jubilæumsdag.
J. A. Mortensen, Lokomotivfører.
PERSONALFORTEGNELSE.

TAKSIGELSER.

Vi har modtaget nedenstaaende, som vi kan
medgive yor bedste Anbefaling:
Efter Opfordring fra mange Sider indbydes
herved til Subskription paa en ny Udgave af
Sla.tsbanernes Personale Bind· l omfattende
bl. a.
l. Oversigt over Statsbanestyrelsens forskelli
ge Organer,
2. Anciennitetslister over Statsbanernes maa
nedslønnede Tjenestemænd (ek �l. Ba1J.e
og Telegrafhaandværkere, Bane- cig TeleJ
grafnæstformænd, Vogn- Magasin- og Ma
gasinpassere, Depotarbejdere, Bane- og
Telegrafarbejdere samt Ledvogtere).
3. Et fuldstændigt alfabetisk Navneregister.
Persanalfortegnelsen, der med Tilladelse til
Generaldirektøren for Statsbanerne udarbejdes
efter Generaldirektoratets Bøger, agtes udgivet
omkring 1. Jun.i, for saa vidt et tilstrækkeligt
Antal tegner sig.
Det er Hen iglen indtil videre at udgive
Persanalfortegnelsen hvert 2. Aar, saaledes at
de, cer interesserer sig for altid at kunne følge
med paa dette Omraade, . let vil blive sat i
Land dertil.
Tiltrods for, at Udgiften ved Persanalforteg
nelsens Trykning i alt væsentlig vil blive lige
.·aa stor, som da Bogen siclts udkom i For
aaret 1922, har· vi dog nedsat Prisen pr. Bog
med 50 Øre, saaledes at Prisen for hvert Eks
emplar hæl'Let i svært Omslag bliver 3 Kroner.
Bestillinger paa Persanalfortegnelsen bedes
indsendt Lil en af os undertegnede inden den 25.

Hjertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved
mil 25 Aars Jubilæum.
N. C. Olesen, Lokom�tivfører, Struer.
:M
• in bedste Tak til alle, der glædede mig paa
min J"ubilæumsdag den 1. April 1924. En sær
lig Tak til d'Hr. Lokomotivførere i Slagelse for
. den smukke Gave, som altid skal være mig en
kær Erindring.
Ahrensberg, Slagelse.
Lokomotivpersonalet i Sønderborg og Skel
tle bedes modtage min dybtfølte Tak for den
udviste Opmærksomhed ved mil Jubilæum.
Hjertelig Tak.
J. Sch-rv alm, Lokf.
Min hjerteligste Tak til Lokomotivpersonalet
i Ji a. for den smukke Gave og de mange Æres
bevisninger, jeg modtog paa min Jubilæumsdag,
ligeledes Tak til de Herrer Lokomotivmestre
Eriksen, Hendriksen og Petersen for udvi t Op
mærksomhed.
H. K .Hansen, Lokomotivfører i Fredericia.
Tak for udvist åpmærkson;i bed ved mit Ju
bilæum den 1. April.
J. A. Andersen, Lokf., Ar. H.
En hjertelig Tak til Kolleger og Medansatte
for udvist Opmærksomhed paa min Jubilæums
dag, Tak for den prægtige Gave af Kolleger.
C. V. V. Mogensen, Lokf.

Ap1·il.

København i April 1924.
J. Hen1·iksen,
Trafikkontrolør,
Fuldmægtig,
Grncral ekretarialet. General sekretarialet,

Hjertelig Tak for al Opmærksomhed. som
vist�s mig ved min 25 Aars Jubilæum.
S. J. Simonsen, Esbjerg.

D. 0. Hø_qsgaar·d,

Min bedste Tak til alle, som viste mig Op
mærksomhed i Anledning af mit 25 Aars Ju
bilæum.
C. J. Ramkilde.
Min bedste Tak til alle, der viste mig Op
mærksomhed paa min Jubilæumsdag.
C. Andersen, Lokomotivfører, Struer.

TIL
t13MSbt6
l-4-1924.

Min hjerteligste Tak for den Venlighed og
Opmærksomhed, der er vist mig i Anledning af
mit Jubilæum.
A. B. C. Larsen, Kh., Gb.

Overført fra »D. S. & M. F. til »D. L. F. « :
Lokfb. Aspr. S. A. Lund, Kbhavn Gb., Lokfb.
Aspr. E. A. Christensen, Kbhvn. Gb., Lokfb.
Aspr. J. R. Johannessen, Kbhvn. Gb., Lokfb.
Aspr. R. V. Larsen, Kbhvn. Gb.
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Haandværker C. C. Vangsgaard, Brande, til
Lokomotivfyrbøder
kjern fra J-4-24-.
Afsked.
Lokomotivfører C. L. Blicher, Kbhavns
Godsbgd., efter Ansøgning paa Grund af Sva
gelighed med Pension fra 30-6-24 (min.
.A:fsk.).
Afgaaet ved Døden.
Lokomotivmester I A. E. Møller, Helsingør,
den 22-3-24.
Forflyttelse fra 1-4-24.
Lokomotivfører A. G. Andersen, Østerbro, til
Kbhavns Godsbgd.,
Lokomotivfører 0. K Poulsen, Østerbro, til
Kbhavns Godsbgd.,
Lokomotivfører K. T. Florentz, Østerbro, til
Kbhavns Godsbgd.,
Lokomotivfører H.
ielsen, Langaa, eftet
Ansøgning til Randers,
Lokomotivfører J. lVI. Junge, Vamdrup, efter
An øgning til Langaa,
Lokomotivfører J. K. Holm, Glyngøre, efter
Ansøgning til Skelde· og
Lokomotivfyrbøder K. A. N ikolajsen, kjern,
efter Ansøgning til ryborg.
Paaskønnelse.
Generaldirektoratet har udtalt sin bedste
Paaskønnelse og Tak over for Lokomotivfører
J. . J. H. Jakobsen og Lokomotivfyrbøder H.
P. Larsen, begge i Løgumkloster, i Anledning af,
at do ved resolut Optræden har reddet en Dame,
der var sprunget paa et kørende Tog, ud af en
farlil:,, Situation.

lokomotiv!ørerkredsen.
Helsingør: Afdelingsformand: L. Jielsen,
,Sun Hill« Byggeforeningen.
lagelse: Afdelingsformand: P. :Madsen,
Kalundborgvej 20, t.
Lolcomotivfyrbøderkredsen.
Vamdrup: Afdelingsformandens Adre. se ret
tes til: Østbanevej.
Tønder:· Afdelingskassereren: J. A. J uultoft,
Hørupsgade 54, 2. S.
Roskilde: Formandens Adresse: L. C. N ielsen, Lidtgodtvej 1. ____

Udnævnelse.
Lokomotivmester II A. J. Car tensen, Kø
benhaYns Godsbg., efter Ansøgning til Loko
motirn1ester 1 paa Kbhn.vns Godsbgd. fra 1
-li-21� (kgl. Udn.),
Lokomotivfyrboder H. A. Simonsen, æstved, llangerførei·, til Lokomotivfører i Glyngøre
fra 1-4-21� (min. Udn.),
Lokomotivfyrbøder A. L. Johansen, Nyborg,
til Lokomotivfører i Vamdrup .fra 1---4,-2t
(min. Udn.),

r1-:~;

Nærværende Nummer er a(ti:vent

AALBORG• BRØNDUM• HOBIIO
AKVAVITTER

paa Avispostkontoret de,1 23. April.

Børnenes TØJ-BØRS
Telf. Byen 3512.

.

Gl. Kongevejs Forlængelse 4,

STØT VORE ANNONCØRER

Telefon 913.

(Lige ved Banegaarde11.)

.

Medlemmer 10 pCt. Rabat.
Matroshabitter fra 16 Kr.
ved 'frommesalen.

STØT VORE ANNONCØRER

Eget Røgeri
-

Scbarpes Victor, Webbers.

Urtefrø • Blomsterfrø - Græsfrø.

Alt til Haven. Forlang min Prisliste.
A 8, LINOHAROT, Frøavl & Frøhandel, Fredericia.

Bi 11 i g s t i B y e n.

Reserveret
Carl Larsen,
26, Pilestræde 26
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Askebladet, Hammersmith, Jnli,
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