
26. AARG. N� 5. REDIGERET AF C. M. CHRISTENSEN 5. Marts 1926

BA6SEJLENE 

Det ihar altid været et brænd nde Øn-
ke hos Lokomotivper onaleit at faa Lo

komo,tiverne paa,monterede Bagisej-1 Lil 
Br.ug i ugunistig Vejriilorholid, men li,g 
�aa ol;te, der har vær t frems•at Ønske Q,Il) 

derune gode Foran taltning, Gennømførel-
' lige a o,f,te har man mødt Modsfancl 

fra AdmfoiJS,tr.ation n ide. 
Da vi for rfler· ar siden ved n Fm-

handling hos M.asikindirektøren .an,g.a;aen
de lfær<lsfoi-arn ta:1tnin,ger paa Lokomo
tiverne, 1bl. a. v drørende Værktøj ord

nirugen, fremsatte pørg, maalet om An

bringe1 af en fast Bagv g i Lighed med 
hvad d r find paa en MæTug,de Lokomo
tiver i v,o,re •abolande, mødte v,i en tæ:rik 
Modstand fra Dir ktøren ide, der blandt 
a'Tl!det anforte om Grund for ,en Nægtel
se .af Imød,elmmm n ,a,f Ønsket, at i:kker
hed,en paa Linien vilde blive .fomnind ket 
saal d . at man alene af den Grund ikike 
kunde g.aa med hertil. For Lofoomotiv
personalet har det hele Tiden været en

Ga.ade, rut nbringelse ,ruf kærme .af den 
ene ATt Iler den anden Art kunde forrin
ge Sirkikeriheden, d. v. ., at PeJ'I ona-1 ts 
An.svaTfølelse kulde blive formindsket, 
fordi de eventu lt blev beskyttet mod et 

ba� k Vej,rli-g Indvirkninger, men ikke 
destomindre er ikkerhoo momootet lhver 

-'ang blevet 1b nyttet om Grundlag for 
rfvi ning. 

For g.ansk,e faa Aar · idei:n tog v,i 
pørgsmaaJet op til Behandling her i Bla

d t i et Par \.r,tHder under Ov 1 kriften 
»Hu,manirtiet�<, g Or,giani ati-on n d'iik Sa
cr n .fr m paany f,o,r Generaldirektor.aitet,
oo- d t lykikede nu a:t faa en delvis Ind
rnmmel..se, idet dministT.ati,on n ,gik med

,til. at Lofoom ,tiver·. der i Henhol,d til 
Kør�el fordelingen nten ved Færg ta
•tion er var ud at for læng,ere piho-ld eller 

om ve.ntuelt maatte ikore ibaglæns paa 
trrolrning,en paa monterede Bag ejl. Paa 

<lenn ,før te Imød kommen af Kravet om 
. Anbrin!!i 1 e af B-amsejl paia Lo'komobiver

n har Organisationen ,søg,t rut J.appe, 
enterhaa1uden om der ifoa A.fd lingern 
blev gjo1"t Fme til1inger deroiill. Men 
dmme Ma31de at klare pøTg maalet 
pa.a ind ihol,dt i ig n UrinneLigihed, 
thi elv ,om ,der .iJkike er ,anført 1bag-
1æn Kør el i en 'I ur. hændte det hyp
pi,g,t, at Lokomotiverne maatte ikøre ret 
længe trækningen .baglæns, ligesom Ma
' kinier, der eller,s ,ikke plejede at køre i 
.saadanne Ture plud elig i forelkommende 
Tilfælde, blev sat ud hertil. 

I neperi,oden i VinteT er det mange 
G.ange p · seret, rut Lo.Jromotiver, der iikke 
var :fo11 ynet med Bag ejl ihar maattet hol
de paa iStakioner •eller Stræknmge.r i ti
,mev,i,s ud.sa:t for nefog, Kulde m. m. uden 
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'DANSK lQKOMOTIV 1i DEN DE 

den Jjern.e te Dækning, hvi1ket sehrfø1ge
lig mediø1,te, .a;t Personalet ,paia L01komo
ti verne gOO!Illemisn,edæ, og Spirer til Gigit
sygdomme o. 1ign. indpodedes. 

Hos Lolkomo1tivpersonalet blev I:ndig.na
tionen over dette urimelig,e Forhold mere 
og m<=me levende, o,g Spørgsimaalet ,blev 
pM-ny gjort til Genstand !for Omtaile her 
i Blooet ved Ny,taansitide og ihen i Januar 
Maane.d fremsendte Organisationen pa;any 
Andr-agende om AnhrmgeLse af Brug1Sejl, 
men forinde111. havde Orig,an:isiationens 
F.ornnand i Gene:r;aildireikitor:llltet fo.rebragt
&�en.

Den 27. F-øbruar modtog Forenå,ngen 
folgende Sv,ar rfr.a Gener.aldireiktioratet: 

Under ·Herwisniin,g til ,Forenin,gens ISik,rivetse 
af 27. f. M. r. 1397 meddeles, at man eT sin
det at imødekomme For,en.ingen.s AnJdragende 
om Bag.sejl W .samtli,g,e Toghitkomotiver derhøn, 
at man vil ana:node Centrailværkstede-i-nie om at 
lade frem&t.ihle Bag,s,ejl til nedeinnævnite Loko
moti vty1Jer, nemlig Litra A, C, Cs, D, Fs, G, J, 
K og P. Lokomotive-rnre Litra H og R ih.ar a,lle
rede Bagstkærme a,f Træ, siom ma:a kunne er
sta.tt,e B.ags•ejl,ene, og Lokormo.tivern•e Liitra B, E, 
D,s ,og Ks udn1.nig,ere,s i den nærmeste Tid efiter
ib.aa11Jden af Dri:fts,.rnaiterle1let, hvorfor maa1 og
saa •under Hen.syn ti,l ,di-sse Typ,er,s rtnge An
vellidelse mener ik1ke at ville foTetage videre 
overfor dem. 

Med Hen,syn til An'vend�lsen af Ba,gs,ejle:nc 
gælder, aJt deit ti,J,1.ad,es, a,t de ovennævil'te Ma
skinityp·er i Tidsrummet fra den 1. Okitober til 
den 30. April kører med B.a,g,sej·lene fast a.n
bragt,e, ,saa,ledes .at ·det rpaagæld·enide Lokornotiv
personal-e tk,an beskyitt,e si,g uJ1Jder lange Ophold 
1Jaa Statio,nerne m11d.or ,sletbe Vejrforhold ,og .un
der Bag,læn,s.kørse.J. I den ø-vr,i,g•e Tid af Aaret 
maa Hags,ej,len,e i'kk,e Yære fast awbra,g,te paa 
Lokomotiverne, me.n de skal 101pibevarns ved de 
respektive -Mask,indepoter, og de maa 'kun ud
leveres til Anibri,ng,else paa ,de Lokomotiver, der 
anvendes ti,J fast Baglænskørsel. 

Der er Anlødning til .at sige 'Dal{ til 
Generaldirektoratet for denne ,sidis1te Imø
dekommen, der faJkti.sk i det sitor-e -og hele 
-0.ækfoer ForeningøllJS Øn,sk,e. Vi kan imid
lertid ,ikke undla,de ,at knytte nogle Be
mærkninger ,til Bestemmelis-en om, ait B.ag
sejlene fra 1. Maj til 30. September ,skal 
værn fjernet fr.a Lokomotiverne, som ikke 

anvendes .til B,a,glænsik,ørsel. For det før: 
ste koster det Arbejde at -tage Bagsejlene 
a,f og '8/tter paasætte dem, h vil:ket .simpelt
hen koster Penge i ,begge Tilfælde, o,g der
næst er der ingen ,o,m hiel,st G:mrnd her
til, fordi Bag1s�lene nok slkal f.aa Lov at 
sidde ·pa,a dere.s Pla,ds 1Sommerdage, og 
skulde der iendelig kunne være Trule om 

Brug af ,dem i den Periode, vil -det for
mentlig kun vær·e i stæ:rikt Jregnvejr ,e. 
lign., der fører ind i Huset. 

De:rune BootemmeLse er ove1,fl0dig og 
,k,ostb.ar, og er vel kun ,ai Jor,staa som den 
sids•te liUe Modsfand mod RefoTmen. 

EN EKSPERT 

I ,en .af Gener.aldir-ekitor.rutet sidste Ef
tera;ar udsendt ,Moo.deil.e1se underretted 
P.ers,onalet ,om, at LoJrnmotivforeT C. F. 
S. P,ebersen, K,øbenhavn, vax udset til at
væ1�e ti1synsførendie med V,a;rmeapip,arater
ne p8;8. Vognene.

Lo[{'omotiv.føre,r,en begyndte sin Virk
somhed ,straks eifter og a:rlbejdede meget 
ener,gi,Slk, saa ener,gisik, a.t døt hør,te.s vi
den om, speciel,t for at faa indført døt af 
d1-am foonstruerede Vand udladrui-ngsappa-
11at, 1i,ge.s,om han ,ogisaa v.ar meget om-
1s·or.gsifu1d for, ,at V.arme..appar.aterne og de 

-der,til 1lmyttede lndJ.'eitning,er var i for
skriftsmæssig Orden, uden at d,er dog lrnn
mærkes no,gien F;orbedring af Forholdene,
naar undtages, 1at man J1U ikke kan se en
Ha.and for s1ig ig,enne,m Boul-ev,ardbunne
len piaa Grund ,ruf uds,trømmende D8lillp
fra Varmelednin�en.
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Loikomotiv.fører,en ,in,ente det rigtig å 
sin nye Stillling 1at ,optræde i Pels og 
Skindhoo o.g søgte ved sin imponerende 
Op,træden overfor alle Kede1'pa,sser-e ,og 
andre, ,som har med V.arme.appiariateTile ,at 
gør,e, at faa dem ,til ,at ly,stre etJhvert aif 
hans Viruk. 

Det varede imidlerllid i:kike riet lænige, 
inden det faldt adsk:illi!ge Tjenestemænd 
for Brystet, hvilket fremgaar af forskeH.i
ge Notitser bl. a. i »Jernbanetidende« og 
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»Jyll.andspo1sten«, i 'hvilke ihans Optræden
stærk.t kritiiseres. I tedet for rut præsen
tere sig 1>aa ,den eneste natu.Tlige Ma3ide
i ihans Egenskab af »Ekspwt« 1paa det
Omr.a.ade, rejser han rundt og præsente
rier sii,g som »Petens•en fr.a Kø-benhavn«,
han nævner i1ktke Lokomotivfm·er PeteT
sen, ihvliiket ,formentlig, efter 'ham.s egen
Lndbild:ning maa ans·es fur at være en alt
.for lav Titeil rfor en aa 1betydelig Perison,
,som han nu ,er naoot ait blive. - » Varme
ingeniør« er det mindste, ,han ibør kaldes
. efter 1hans eget k,øn.

Vd skal her i KoJ.'ltJhed ci,te.re Dele ,af 
de paaigældend,e otirta-er i de ,anførte Bla
de: 

P,EDIERSEr FRA KØBE HA V . 
Da undertegnede ,passede Kedlen i Tog 1106 

Stamme ,i OddesuTud yd den 6. Jan. d. A., 
kom en Herre, d1klædit Pelshue og Pelsfrrukke, 
hen ,til Kedel vo,gneo.1s Dør ,og ,præseruterede S'i•g 
som •Ped,er,sen fra Kø.ben:havn«; han S'Purgte, 
O!IIl han ma,a,tte ,se indenfor, hviilke<t jeg �av 
Tilladelse rtiil. Da H:r. iP. var ik,Oililn:Ilen op i 
Kedelrummet, gentog ,han Præsentationen som 
ovenfor nævnt og &ti:llede nogle Spørgsmaa,l

J 

om jeg hesvarede saa udtørnmen,de, som den 
almindelig Høflighed kræver. Hr. P. Jod til 
at væ1-e tilfreds med de Oplysrni.nger, jeg gav 
·ham, og forlod Vognøn med en Bemæ'l'lkning
,om, at jeg skulde tage og knibe hdt paa Slut
han1erne. Lidt efter kom Hr. P. tilbage og
sagde, at der var for lid<t Vand i Kedilen og for
lidit pæncling paa Ledningen.

Renit bortset fra, iait jeg iklke var Kedel
passer paa dette T�ds,punk,t, da min Efterføl
ger var kommen med Færgen o,g havde afløst 
mig, tblev jeg ikaildt til Afhøring den 6. Ja.n., 
og K.tl. saigde, at det drejede sig om, at jeg 
•skulde have svaret Hr. P. paa de al ham frem
saitte 'Besværinger, art jeg havde ande<t art gøre.
Jeg vtl her gøre opmærk,som ,paa, at det er en
l!Ileget letsinc:lig Ma.aide art ,omgaas Srund,heden
,paa, da jeg ahsoh1,t ikke har uætal,t noget saa
dam.

Jeg vil endvidere an!befale Hr. Pedersen fra 
København at ,præsen,tere s.ig .som Lokomo.tiv
furer •og ,gøre opmærksom �aa, a it han er ud
sen,dt af Generaldirelktorateit som Tilsy.n,sføren
de med Togenes Opvarmnin,g, itlti det kunde 
godt tænkes, at der var andre, der Ligesom jeg 
ik.ke viidste, hvem •Hr. Pedersen fra Køhen
hav:n« er. 

.... Det ,er saal des en kendt ' ag blandt Kedel
passerne, at en l,()lko,motivfører Petersen, der 
har faaet afsat n ,og,le af ha,m opfundne Vand
udladere til &aiSibanerne, skal være ,sæiilig 
flittig til at opnotere og rapportere aJt løst og 
f.as,t orm formentlige :M:anglerr ved Opvarmnin
gen. Hvor vidt han hermed mener hedre at 
!k'Ulllle fa,a. indført ,s�t Patent, og man virrkel,ig
ib1inidt fa,ger denne Lokomotivførers K,lager til
Efileræetning og omsætter dem i Ordr,er og In
strukser, skal ,vi 1a,de vær,e usagt, men et er
s.iktk,e1'1;, at der igennem den Rækker af krivel
-ser, der daglig strømmer ind, er skaht en Uro
og en Harme blandt Kedelpasserne, ,s.om. ikke
tjener Banernes Interesser .

Vil Admin.isitrationien ikke Jndse det ikloge i 
ait forhandle med voT Varmemester og For
mand, der idder inde med den virkelige Kend
sikia,b it1l alle Aarsager ved Mangler •og Fejl for 
Opva:vrnnin!gen af 'Togene, maa vå. paakræve os 
01,gan:isationens Bistand for æt skalfe os den 
Ro ,paia Arbej,ds,plad,sen, som e.ruhver A!I1sat, der 
gør s�n Phgt, har Krav paa. 

Flere Kedelpassere. 

Af Notitserne vil mMl se, at lhlan in
g,enlunde har forstaaet .at skabe Respekt 
-eller Agtels,e .om si,g, ibvel\ti.mod, og hv,or
:ledes døtt-e kunde være a.nder ledes. 

Vi •omtalte doo.ne »Eksperts« Udnæv
nels,e i »Dansk Lokomotiv Tidende« Nr. 
2, og bemærkede, at vi vilde komme ,tiLba,ge 
til det senere, hv,orfor vi nu .efter det pas
serede find-er Anledning ;til ait omtale Be
skiikke1sen af »Petersen fra Kø,b-enhavn«. 

Det vrukte Opmær1ksomhed, at P-etersen 
blev udset til den paagældenrde Stilling, og 
vi kan fol'lsi:kre for, ,aJt doer er ikke en ene

ste Lokomotivmand, som kunde anse det 
for at være rimeLl.g,t eller p.aa nogen Maa
de bernttiget at udpeg,e ham 1Jil ,en saaida,n 
Post, og det var ,da .ogsaa Maskindir�k
tør Fl,oor (Maskinbesityreren i 1. Distrikt 
har intet h.aft med den Sag at gøre), som 
havde .fundet s�g .foranlediget hertil, for
menitlig grund-et paa ,ivrige Heniy;endelser 
fra den paagæidende. Det vilde dog have 
væ;ret rimeligt ved ,en saadan U dtagels,e 
ait" foretaige en Under•søgeLse .ruf den paa
gældendes moralsike HaibHus, som er alle 
bel�e.ru1t, rmaa,ske med Undtaigels,e af Ma
Slkind,ir,ektøren og enkelte andre Embeds
mænd, som værende af en Standard, at· det 
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ilklrn k.an forlange.s, rut en -eneste Tjenes,te
mand skal kunne vise den paaigældende 
den i hans Egenskrub af Tiilsynsiførende 
nødvendige Agtelse. 

Vi kunde Jrirstes til .at S!i.ge, ait det er 
Haan mod Lok<0tmotri.vmæn,dene at udtage 
en saadan Man.id .af Korp1set til et saadant 
Hverv ibland andre Tjenestemænd, hiva,d 
:maa disse tænke om os Lokomotivmænd, 
naar en »Udvalgt« er af den Støbning. 

K.an det gaa an, .at der udtages Folk
p.aa den Maade, som det er sket her, s.ik
lk:e.rt kun paa Grrmdlaig .af »Peter.sen .fra
Køhenlhavn« eminente Frejdighed o;g P.aa

,ga.aenhed og tilisynelaidende Dy1�tigihed.
Folk, der har ikendt paagæ1denide gen

nem Aar, .forundre.s og forhavses over doo 
Mangeil p,aa K.endslk,ab til Peter.sen, M:a-
kindirektøren ha1· lagt for Dagen; tihi vi 

vægrer o,s ved at tro, .at denne Udip,egndrng 
vilde være •sket - hvis Direkitøren havde 
virdis·t Bæked. 

Vi .8Jllidre maa nøjes med ,en Pr,oitæt 
mod det forefa1dne o,g bemærike, .at vi ken
der Peter, en fTa g,an:ske andre Bider, end 
Admin:istr.ati,onen tiLsyneladende 1gøT, og 
vi tror, .at det si:kkert vil tjene Manden 
,bedst at faa Lov .ait 1eve sd,t Liv i Uoomær
lk:euhed. 

Vi vil tro, .at Maskinclirektøren ved 
Konlfere11Joe med Masllrin,be.styreren vilde 
!have kunnet fundet en Mand, der med 
Dy,g,tig:hed kunne hruve udført dette Hverv 
og udtalt sig •Om Peter ens Opfindelse. 

BEREGNING AF REJSETID 

I F•oTtsættelse af den iIIlellem Finan.s
mirusforiet .og tiamstjenestemændenes Cen
tr:alor,garui.1saitioner den 12. December d'. A. 
Ifø:rite Forhandling .angaaende visse Æn
dringer i Tj·enestetidsreglerne har der den 
22. f. M. været ført en mundthg Forhand
ling mellem Generaldirektoratet for Stats
hanerne ,og J ernhanoorganisaitionernes
Fællæudvalg .aTugaaende det Punkt, der
vedrører Rejsetidens Beregning, og som
ruf Fi:nainsminJ.steriet v.ar henvist til For-
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handling med de enlk:e.U.e Styrelse.s
grene. 

Ved Forha.Tudlinigen iblev der truffet en 
saadan 0rdnirug, .a.t beordret Rejse som 
Paooag,er medr,e,,,IYU1.e8 som halv Tjenestetid, 
medmindre saaidan Rejootid i en Maaned 
o-veristiger 1¼ Time .gen.nemsnitlig pr.
Tj,enested.ag, i hvr11:ket Tilfælde den over
skydende Tid vil være .at regne som fuld
Tjenes,tefu:l. Rejsiet1d udover 36 Timer i
en :Miaaned ved beor,dret Rejse som før 
nævnt vil do.g i .alle TilfæLde være .at .anse 
eom fuld Tjenestetid. 

Samtidig sku.1,de 6. Stk. f. n. i Ordre 
A 18 (Side 193) boTtfalde. 

De nye Beis,ternme1ser ihar Gyldighed 
fra den 1. Februar d. A. 

i.,BEREGNING AF TIME- OG DAGPENGE 

·Gener,a;ldire:kitor.a.tet har forih.aoolet .
med Jembaneo:r:g.ani&ationernæ FæUesud
vaLg .an.gruaiende Anvendelsen :af den ved 

ormerri.n,giSloven for 1924-25 .foretagne 
Tilføjelse til Tjenestemandslovens § 1289, 

Stk. 1, hvorefter der efter Styrelsens Skøn 
ikan ydes Time- eller Dagpenge for Fra
værelse ,over 4 1"'imer under Tjenesiterej
ser eller Udstationering til et Sted, der 
ilklke lig,ger over 4 km foa Tjene.sitestedet, 
men om .iJklk;e er land.fast med dette (jfr. 
Ordre A. 105). 

Bestemmelsen v.iil herefter !blive pr,ak
tiiseret srualedes, at der for Tjenesterejser 
o.g U dstati,onerri.n,ger som de nævnte vi,l
være ait yde Time- og Drugpenge ;i alle
THfælde, hvor der mellem Ud.rejsens Ti.1-
endebringeLse ,o,g Tj·enes,tens Paabegyn
delse ,samt mellem Tjenestens AfsluitniTug
og Afrejsen er et Op1l:w-1d p,a.a til aJIDme.n
lagt mi:n,dst 1 •Time.

SMØREPROBLEMET VED 
JERNBANEVOGNE 

Ved E. Rosenørn. 

H v.is man 1kan tale om en J ernibanevogns 
Akilleshæl, saa ma.a det vel nærmest blive 
AlkseLkasserne, denne Betegnelse passer bedst 
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praa, th.i hvor ,ma;n,ge rej,senæe tænker •paa, 
at en lille blank Akselstump ikaldet Sølen eller 
AkselhaLsen, ca. 10 cm i Diameter og dobbelt 
saa lan,g, bær-er baade de,m og Vognen, og at 
deinne \Stumps Tilstand bestemmer, 'hvorvidt 

man naar ·ti,l Vejs Ende eller evenrtuelt maa ja
g.es rud undervejs •og i bedste 'T.ilfæl,de faa Plads 
i en anden Vogn, hvis \Søler har opfør.t ,sig me
re ,køligt«. 

Hvor ,sikæibnesvaruger en Varmløbn:mg af en 

Fig. 1. 
Søle med ,gammelt Brud hidrørende fra Varm.løbning. 

' øle kan :blive, fremg.aar af Fig. 1, d·er foresitil
ler e,n saadan Søle, der ved Eftersynet af Vog
nen i Værkstedet viste R evner, uden Tvivl hid
rørende foa an hd11igere Varmlø-'bning. Et kraf
tiigt Slag- med en •Forhammer iknækkede den 
helt af og blottede, :hvor uhy·g,gelig dybt det 
gamle Brud var frængt i..nd, -og hvor lidt der 
egenrtlig ho,ldt. 

Man -siger jo, at ,den, der S1D1ører -g,odt, kø
rer .godt, og ,det ,gælder derfor i første Linie om 
at sørge for, .at der til rtadighed komrrner rige
lig og god Olie mellem ølen og .selve Lageret 
i Æk elkas.sen, thi ,svigter Olietilførsele.n, har 

I 
I 
I - t . I-----' 
I 
I 
I 
I 
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vi umiddelbart derefter v,armløbning. Jeg skal 
derfor i ,det følg-ende hes:ka:ftti,ge mig med den 
.,historiske« Ud-vikling af denne Olietiilførsel, 
der har .givet TekThi'kere Verden over mange 

ødder at kna:klk,e, -idet jeg dog skal forudskik
ke de,n Bemæ1,'Jm.ing, at foruden Olie er selve 
Sølen,s ,FoJitur« en Ho,veæbetmgelse for, at La
geret skal »gaa koldt«, ,thi ,selv den bed,ste Smø
ring vil ikke iunn,e redde en mangelfuld bear
:bejdet Søle. 

Da Vognens V ægt ,gen,n,em Lageret ove1,føres 
til Sølen,s øvers;t;e Halvpart, vil man ved første 
Overvejelse mene, a,t Olien bør tilføres foroven 
og helst i Toppen, hvor [,a,geret trykker haar
des� mod ølen, •og vi .ser da og.saa (Fig. 2) ved 
vore æld-ste A'k,selkasser en sfor Oliebeholder 
foroven, hvorfra et Rør eller -en Boring fører 
direkte ned til en Smørerille over T01ppen af 

ølen. RUJmmet forne-den var gennem en .Sky
delem stoppet op mød ,oliemættet Tvist, som 
fik . i:n yderliger,e Olietilførsel fra Oversrnørings
be:holderen, .naar Olien drev ned over Sølen. 

Man ,opdagede imid,ler,tid eftenhaanden, at 
naar Tv.isten .sank -sammen, ,saa den ikke mere 
berørte · ,ø•len, lø·b denne varm selv ved en vel
fyl,dt Ove-r.smørin,gs:beholder. Al-tsaa var Un
de-rsmørin,g nødvendig •og mere v,igt-ig end Over
smøri11Jg, og det viser sig ,da ogsaa (Fig. 3), 
at Oversrnør.ingsbeholderen ved den næste A'k
rolkaisooko11Jstruktii001 er skrumpet me,get ,stærkt 
ind, medens Tvistens uhe1di,ge Tilibøjel1ghed tiJ 
alt .synike- sammen er imødegaaet ved at anvende 
et SmørEYbolster fastsyet ipaa et Smørestel, der 
ved J<'jedr.e tryikke-des mod Sølen. Dette :fjedren
d,e mørepudes,tel :bertød ,se-lvfølgeli,g e,n ikostbar 
KompLi'k-ation, men var i lange T�der indtiil. 
for faa Aar siden den ibe,d,ste 1Løsm.ing, man 
krunde tænrke sig. 

Ve-d Akselkasserne til Vogne i internaHonal 
Persontrafiik (F<i,g. 4) og Akselkasserne til vore 
nyere Godsvogine og 2-a;k,slede Per,sonvogne to,g 
man iS:kriditeit fuldt ud, �det ·Oversmørirugen fuld-

Fig. 2. 
Gammel Vogn-Akselkasse med ,gtor Oversmøring. 
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Fig. 3. 
Toclell Vogn-Akselkasse med lille Oversmøl'ing. 

stænidig er ltdeladt. Den ,er .altsa•a unødven
di,g. At den ,desuden er skadel�g, er i1kke -di
rek-te i-ndlysende, ·do.g ,har vi mange Tilfælde 
ved Truckvog.ne, lrvor tyd,elige Mærker viser, 
at Støv og Sand er trængt ,genn81Il1 8mør.ekana
Jerne og 'blandeit med Olien ,har ,smerglet« en 
Fm,dyhnång rundt i Sølen. T.e-orien -om, at 
Olien J:rnrde tilføres i Toppen af :Sølen, ,har vis,t 
sig rfuldstændig fejlag-ti-g, idet Maahngen har 
godtgjor,t, .at der nietop der, ,saalænge Vo.gne-n 
lø·ber, findes et Olietrytk (Olie tilført fra Un
der,smørin,g) der ved en Cc Vogn ligger mel
lem 2·50 og 300 iAtmo&færer (Damptrykket i 
en LakomotivkedeJ 10-15 A,tmosfærer) og mod 
dette Tryk lader , ig selvfø.lgehg fogen Olie 
føre med Væge fra Oversimørin.gen, -tværtimod 
vil den fra Undersmør.ingen tilførte Olie presses 
ud ,gennem Tilfør,selsJm1let i Over,smø·ringen, 
saa:læ11Jge Vognen kører, .altsaa ,tørre Sølen ud 
i Toppen. Først na:ar Vognen ho1der stil,le, vH 
Olien if1·.a Overs,møringen drive ned over ølen 
og ned i Undersmøringen, men saa har Bølen 
jo ingen B1,ug for Olie. 

At Tyskerne allerede har indset Oversmø
ringens skadelige Vi1ikn.in:g, fremgaar af Ordre 
P '8 b, og det •vil f.orha.aJbent1i.g ,heller ikke vare 
læruge, inden der hhver ,givet Or,dre til, at og-

,saa -vi luk,ker for Oversmøringen i de gamle 
A�sel!kasser, da den er Skyld i et i•kke ubety
deli,gt Oliesp11d. 

M•an søg.te altsaa i •e.n Aarrækike at faa det 
bedst mulige ud af møre.hol,ster,et ved ,Sil1ar,t at 
fremstille det af Uld, snart al Bomuld, snart 
med Uld, ,snart med Homuldsvæger, snart med 
maruge -og snart med faa. Bomulden var selv
d'ølgelig :billigst, og ,d,a · som nævn,t Beny,ttelsen 
af Smøre'lmlster ,er en ·kostbar For.anstaltni11Jg, 
-var det .af Interesse at konstatere, om dens
'8møreeyne i1kke var lige saa g-od, som Ulden-s. 
Paa F.i,g. 5· og 6 er vist de af det intematio
nåJe SovJvogns elsk.ab i Sovevognene •anvendte 
ret dyre mø1,0bolster af Uld med kraftige Uld
-væg.er ved S�d,en af vor-t bil•ligere Bomu1ds<bolster 
med •6 BomuldsnedlTæk. At maale et Smøre
ho-lsters Otg dets Vægers Opsugningsevne fra tør 
T :ilstand, o.g ·uden .art man samhdig er li Stand 
til stadi,g at fjerne ,den -ops'U,gede Olie fra Bol
steret .giv-er ikke et praiktisk ibrugelig,t Res111-ltat, 
·og man foretog derfor i Kø:benhavns Væ11k.sied
følgende ·Forsøg.

En ,gammel Vogna!ksel uden Hjul :blev ved
passende Neddrejni..ruger forvandlet hl 5 Søler
og .anJn,agt saaledes i Afba:lanceringsmaskinen,
at den ved Hjæl!p af en Drivre,m fra Værkstedets

Fig. 4. 
Pandelage1· Vogn-Akselkasse udeu Oversmøring. 

50 

4 .. 



'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 

Transmi ionsak el lod sig ætte i hurtig Rota
lion (ca. 400 Omdrejninger i Minuttet). iUnder 
hver • øle« i hv r sin Oliebeholder blev an
bragt et møre lel m d en af de nævnte mør -
bol ler og Vægekombinationer (Fig. 7). Udfor 
hv rl møre lel var i en særlig Boholder an
bragt en taal kraber, der fjerned den af mo
rebol teret tilførte Olie fra Aks! 11, naar den.ne 
roterede (,Fig. ). Ved fra Tid til anden at 
veje •beg Oliebeholdere ved •hver øle, var man 

tand til ,at konstatere Opsugningen aavel 
Yed vindet i mørebeholderen som ved ,Af
krabningen• i den modstaaende. Jeg kal ikkf> 

Fig. 5. 
Oversiden af Smørebolster. 

komme nærmere ind paa dette ret Jangvarige 
For øg, men kun anføre, at Resultatet viste, 
at den opsugede Oliemængde i første Linie var 
afhængig af Vægernes Antal og selve Smøre
bol terets Større! , medens det var uden prak
ti 'k Betydning, oon man anvendte Uld eller 
Bomuld saavel ti,l Væg r . om til Bolster. Føl
gelig gav det i Fig. 5 og 6 viste mørebolster 
tilhørende ovevogns 1 kaibet mere Olie end det 

1paa samme F.igurer vi te D. . IB. ISmørebol
. ter, ikke paa Grund af Uld kontra Bomuld, 
thi for ynede man før tnævnte med 'V-Ore Bom
uld væger i til varende Antal som før UJdvæ
"er eller vort Bomuldsbolster med Uldvæger, 
fi1k man amme Resultat. 

Da der env.idere ofte ved lagregn eller For
•lætning ad' den fugtige Luft ilcan samJe sig Vand 
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Fig. 6. 
Undersiden af amme med Vægerne. 

Ak elkas ens Oliebeholdere, iienyttede man 
Forsøg op Lillingen til at undersøge, om der 
var noget om Lokomotivpersonalet gamle Paa-
tand at kun Bomulds og ikke Uldvæger su

gede Vand. Oliebeholderne fyldtes derfor halvt 
med Vand og ha1vt med Olie, og det viste ig, 
at saa1æn,ge der 'Var 01ie ovenpaa Vandet, .su
gedes kun Olie over i krabebeholderen, men 
fra det Øjeblik, Olien var borte fulgte Vandet 
,hJurtigt efter, og det var gan ke ens for Uld
og BomuJ.dsvæger. 

Vand i Akselkassen er altsaa ikke saa far
ligt, .saalænge der ogsaa er Olie, og Bomulds
pude med Bomuld væger er ,billig t i Anskaf-

Fig. 7. 
Opsugningsfol' øg i Kb. Vkst. Smørepuderne. 

e 
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Fig. 

Opsugningsforsøg i Kh. Vksl. Olieskraberne. 

1felse og ,har lige s-aa god møreevne som den 
dyrere Uld. Anskaffer man iimid,lertid altfor 
tarveli,g udførte Bol tre, gaar det ud -over Hold
;J:iar,heden, og en mørepude skuld•e gerne ,kun
ne 'hoide mere end een Revi. ion. periode. 

1:\1:en elve Indretnin,gen med mørepuden er 
ikke Idealet, thi den tilfører ikke· ølen ·Olie 
i, aa rigelig .Mærugde, som er nødvendig for en
Wfrnds tillende Gang ved de nu eHer.haa.nden 
:benyttede høje BeJ.astninger ai:f ølerne. Op
. ugning,sevnen aftager ogsaa efterhaanden ved 
Sik:0T1pedan.nelse o-g derved, at Olien ·ved For
ure•ni.!rng ibl. a.. aif de afslidte Fnug .bliver tyk
kere, o-g i ær om V.initeren, na.ar Olien fryser, 
svigter den .fuldstændig. 

Efterha,anden s,om Pengene blev mere vær
difuld , saa man si-g derfor om efte1· andre 

mørei:n,dre,tninger, og især i Tyijkland er der

i de enern Aar ,gjort mange Forsøg med de 
saa.kaldte mekaniske Smøreapparater med Rul
ier og Tromler e. I., ,d,er ved Opdriften i Olien 
eller ved et Fjedersy&tem •trykkes op mod ø
len, og idet de dr.ives rundt aJ denne 'Og sam
tidi,g med den neder,ste Del dry;pper i Olien, 
ta,ger denne med op paa ølen. 

Den meika.niske moreindretning, som hid
til har vist i:g bed-&t og bar faaeit den største 
Ud,bredelse i Tys,k,land, er Dr. Scbneiders Kæde-
1,uHesmøring (Fig. 9), ·hv,or en fKæde .arnbragt 
over tre J;l:uller, den •ene i Oliebadet, de ,to 
andre ved Fjedertrykket mod Sølen, transpor
iterer Olie i rig.elig Mæn,g,d•e ,til Sølen. En af 
Aarsa:gerne til -den "toro Udbredelse ,i Tyskila.nd 
er formentlig, at den uden vi-dere 1lader sig 
an:br.in,ge tilhgemed sine OHeafspærrinigsindret
ninger i ,den tyske ormal-Godsvognsa1k,se1'ka se 
Ogsaa vi 1har ,gjort Forsøg dermed J 'Vore ,sidst 
nye Aikselkasser, men ,uden ,g.odt Resultat, thi 
alle disse mekaniske Rullesmøreindretninger 
har foruden den Mangel, at de ,ligesom møre
,puden svigter, na,ar Olien eller Vandet i Olie-
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beholderen fryser til Ls, •den Ulempe, at det 
ik1ke samtiiclig har væreit Konstruktørerne mu
ligt at finde en tilfredsstiUende Maade at for
hindre Olien i at lllndvige fra Aik elkas en, 
og jo rigeJ.igere OlietiUørselen ·bl.iver ,til 1Søien, 
jo mere Olie forsøger at undvige, og derfor 
kan ,disse møreindretning.er let blive kost
bare i Olieforbruget. 

Forhl er Ak elka en jo lu.'ktket, saa kun 
bagtil, hv-or Aik,slen gaar iigen,nem, kan Olien 
L1J1dvige dels ved Skv,ll'lpning under tf1}d i Kur
ver og porskifter, dels idet den langs Akslen 
øger hen tiil Hjulet tilsølende dette og lyillJges 

derfra ud paa Banelegemet. Vore Vognhj,ul bæ
rer alle Vidnesbyrd herom. Det er derfor ,glæ
æelig,t, r ut Franskmændene ved AkseJ:kass-en 
I othemnos synes a:t have over,vundet baade 
Vanskeligheder med OliespHdet og . med Oliens 
FryStl1ling samtidig med at opnaa de mekaniske 
møreindretningers Fordele, og ,da de paa 
candia under By,gll1Ilig Yærende 1CO lwklkede 

God..vogne a,He . 'kal forsynes med dellJle Ak
. elkas e, der om den vi er . ig at svare .til For
•venitnin,ger,n,e .IIllllligvis ·bliver vor fremtidi,ge Ak-
·elkasse, der eventuelt vi.] kullille for.trænge vore

gamle Typer, kan det formentLig have sin In
teresse, ait jeg nærmere beskri,v,er derus Indret
rung og Virkemaade og anfører den store Ud
hredelse, den allerede har faaet i Udlandet, ja 
sel'V i TyskJ.and er den trods -s:in franske Op
rinde! e ved at vinde fodipas. 

Under Ei enha,hntechnische Tagun,g i Sed
din Okt. 1924 :holdt Ober 'RegieruDJg,srait E.
'Schul21e et Foredrag om Ak. ellejer .til Jer.nba
nek.øretøjer (Lokomotiver og Vogne), og idet 
han fr.emhævede alle de Mangler, som fandtes 
ved de ,tyske (de ,samme findes ved vore), og 
det store Al'lhejde, der var :gj-or,t for at fin.-de 
og ,afhjælpe ,disse, udtalte han hl. a.: »Naar 
den ,tyS'ke Rigsjernbane i Da,g JJru,ger over 
20 000 000 kg -0,Lie til · mørirug •af Lejerne paa 
sine Køretøjer, og der trods -denne enoJ.'illle 

Fig. 9. 
Schne1ders Kæderullesmøring 

s 
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Fig. 10. 
lsothermos. Akselkassen paa Vogn fra den franske Nordbane. 

Mængde Smøremateriale optræder for Driften
llltilla,delige li,d,ta,ge paa de for kel1ige Leje
-steder, saa m.a•a man spørge .sig ,selv, om man 
paa den ene Side ikke kan opnaa en bedre 
Virkn.in,g med denne Mængde, og paa den an
den Side, •Om man i•kke kan indskrænke den 
ganske betydelig uden at forringe Lejernes nu
værende Tilstand«. 

om Svar herpaa '.kom Geheimrat Halfmann 
med følgende •Meddelelse, som dog, ipaa Grund 
ruf, at den drejede si,g om en fransk Opfin
delse, tydelig nok lan,gtfra faldt i ,god Jord 
hos den .talrige mest af Tyskere ·bestaaende 
Foræmli-ng: 

•En af Isothermos SelSlka-bet fremstillet Ak
sel:kasse, som er i Dr-if.t paa den frans-ke -0rd
ibane og paa .Pariser Unde1,grund,sbanen, und
gaar a1le de Fej-1, som 0ber-banrat chulze har 
skildret. Den er indrettet med en Tidssmø
r,ing, som er :beregnet for fire Aar.s Varighed. 
Serber,ne er allerede i Færd med ait indføre 
delltile Akselkasse.• O.g herefter i.fulgte Kon
struk.tionsbeskrivel,sen. enere .har Tyskerne 
dog ,paa ·deres i Govtingen specielt til Leje
undersøgelse indrettede Forsøg-sanstalt under
ikastet denne A'k,selkasse en .grundig Under-sø
gelse, dels med Hensyn ,til Olieforbrug, dels 
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med Hensyn til Drift.sikkerheden f. Eks. i sitæl"k 
Krulde (er bl. a. prøvet 'Ved -:- 50 °), .og som 
Følge af de opnaaede ,gun tige Resultater •er 
Iso,themnos :Akselkassen til videre For øg nu 
anbra,gt paa Vogne i Driften. ]ifod Tyskernes 
ædvanU.ge Hang W ,he,s er machen« har de, 

da der jo 'Ved Rig jerhanen for Tiden ofres 
meget pa:a Standardiserin,g (mulig t faa, hel t 
kun een Udførelse af hver Konstruktion.sdel) 
ændret s<ilve Lager>panden saaledes, at den 
amme uden særlig Bear,bejdnin,g eller Æn

dring -kan anbringes paa øler rruf forskellig 
niameter (i. Eks. fra 1.05 .ti,1 115 mm), hvil
ket jo bl. a. af Hensyn ti,l d<it mindst mulige 
Antal Reservepander og til Udsendelse af Er-
tatningspande til Vognopsyn<it •har tor ø'ko

nom.isk og !J)ralkili k Betydning. 
Paa Fi.g. 10 er Isothermos Akselkassen vist 

anbragt paa en Vogn fra den franske N-0rd
·bane. Den be taar af følgende Dele:

t) elve AkseJ.ikassehuset med ti,lhørende For-
dæk.sel.

2) 0ilieslyngeren (1 paa Fig. 11).
3) Lagerpanden.
4) 0liestopningen (5 ipaa Fig. 11).
,5) øvpakningen (9 paa Fi,g. 11).

(Fortsættes.) 

-
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Gennemsnits-Detailpriser for Januar 1926 samt Oktober, Juli, April og Januar 1925. 

I 
Hovedstaden 
Jan. I Oktb. 
1926 1925 

I Købstæderne IJan. I Oktb. 
1926 1925 

110 Landkomm.
, 

Gennemsnit for hele Landet 
Jan. I Oktti. Jan. I Oktb. I Juli I April I Jan. 
1926 1925 1926 1925 1925 1925 l 925 

Rugbrød .............. · · · · · · · · · 4 kg 
8igtebrød ................ • ... • • kg 
Franskbrød .................... -
Flormel ...................... • . -
Byggryn, danske ................ -

Havregryn, danske .............. -
Semoulegryn ................... -
Kartoffelmel ................... -

Risengryn ...................... -
Sagogryn ....................... -
Gule Ærter, Victoria, afskallede . -
Hugget Melis Nr. 1 ............ -

Farin, lyst, Nr. 1 .............. -
Ka� .. ...................... -
Te, alm. Kongo ................. -

Tørrede, amerik. Æbler, ringede . -
Tørrede Abrikoser .............. -

Svedsker m. Sten .. .' ............ -
Rosiner, Valencia ............... -

Fiskebuller, færøiske ............ ½ kg 
Henkogte Ærter, grove . . . . . . . . . -

Hvidtøl Nr. 1 . . . . . • • • • . . • '.' '.' 1/i Fl.
Bajersk Øl ..................... 1/2 Fl. 
E'mør, lurmærket ............... kg 
Margarine (animalsk) ........... -

Plantefedt (Palmin) ............. -
Vegetabilmargarine ............. -
Mejeri-Ost ...................... -
.Æg, nylagte, danske ............ Snes 
- præserverede ............... -

Sødmælk ....................... Liter 
Helskummet Mælk .............. -

Kærnemælk .................... -
Oksekød (Forkød) .............. kg 

- (skært Kød) ........... -

Kalvekød (Forkød) ............. -
Fersk Svinebov .. ............... -

Mørbrad ....................... -

Saltet Brystflæsk ................ -
Islandsk Lammekød, Forbov .... -

Røget, benløs Skinke ........... -
Svinefedt, krydret dansk ........ -
Spegepølse ..................... -

Ferske Sild . . . . . . . . . . ' ......... � . 
Torsk .......................... -

Rødspætter ..................... -

Klipffsk ........................ --

Hvidkaal ....................... -

Gulerødder ..................... -
Kartofler, i større Partier ...... 50 kg 

- i mindre ............. kg 
Køkkensalt ..................... -
Amerikansk Vaskesoda .......... -

Brun Sæbe, prima .............. -

Petroleum, Water white ........ Liter 
Skotske Nøddekul. .............. hl 
Knuste Koks, leveret ............ -

Elektricitet ..................... kwt 
Gas ..... , ... _ ................... m s 

Optændingsbrænde .............. kg 
Herrestøvler,Boxcalf, gennemsyede Par 
Forsaaling og Bagflikning af do. -

1 ) Prisen gælder nye Gulerødder. 
2) Prisen gælder nye Kartofler.

Ør" Øre Øre 

93 97 93 
60 60 53 
93 93 80 
41 43 44 
50 53 46 
78 82 75 
70 72 70 
60 68 53 
93 102 79 
80 88 67 
92 99 79 
60 64 64 
47 50 49 

518 523 494 
967 989 908 
208 235 204 
323 323 304 
159 180 123 
172 182 141 
76 80 73 
76 75 78 
26 26 26 
29 29 30 

378 486 365 
238 247 205 
173 182 173 
183 187 165 
212 234 182 
493 403 408 
334 - 312 

37 43 28 
12 14 11 

21 24 13 
178 197 154 
312 342 240 
179 208 170 
205 232 242 
370 412 398 
309 334 285 
214 - 213 
430 447 438 
287 310 225 
583 606 434 
106 85 90 
110 100 71 
283 244 173 
170 175 169 

12 13 17 
26 27 22 

639 709 541 
16 17 15 
18 19 17 
14 16 15 
73 83 71 
25 25 23 

359 320 339 
280 233 258 
50 50 61 
23 25 30 
13 - 13 9 

2330 2532 2297 
827 844 828 

Øre Øre Øre Øre Øre Øre Øre 

99 91 98 92 98 132 145 
55 52 54 55 56 70 74 
82 80 82 84 86 101 103 
43 42 42 42 43 62 66 
48 43 47 46 49 63 65 
84 72 78 75 81 96 97 
76 66 70 69 73 83 84 
62 49 59 54 63 72 72 
83 74 78 82 88 95 98 
73 63 69 70 77 92 102 
86 70 79 80 88 101 104 
66 61 64 62 65 77 85 
52 48 51 48 51 63 71 

511 466 483 493 506 557 585 
937 916 929 930 952 1000 982 
229 195 220 202 228 252 255 
331 299 315 309 323 348 342 
140 11!! 133 134 151 166 170 
156 130 140 148 159 186 201 
80 76 79 75 80 83 84 
85 80 82 78 81 89 90 
26 26 26 26 26 26 26 
30 30 30 30 30 30 30 

476 357 469 367 477 487 554 
206 193 195 212 216 254 253 
1f0 172 180 173 181 206 202 
171 156 163 168 174 202 197 
185 163 166 186 195 208 206 
347 376 324 426 358 317 295 
- 321 - 322 - - -

33 27 31 31 36 38 40 
12 9 10 11 12 12 13 
14 11 12 15 17 17 18 

178 151 174 161 183 227 219 
264 228 257 260 288 332 322 
196 159 186 169 197 230 221 
250 237 249 228 244 265 272 
443 403 436 390 430 452 427 
301 281 290 292 308 332 336 
2221 203 205 210 214 219 233 
470 459 473 442 463 479 491 
251 225 246 246 269 287 297 
4:i7 420 459 479 507 514 523 

74 85 77 94 79 l07 92 
68 74 73 85 80 71 80 

168 155 146 204 186 200 199 
179 158 167 166 174 188 193 

18 15 16 15 16 - 21 
23 19 18 22 23 781) 26 

582 446 445 542 579 17132) 979 
17 13 13 15 16 20-398) 24 
18 16 17 17 18 19 19 
18 14 17 14 17 17 17 
80 69 77 71 80 93 91 
23 23 23 24 24 28 28 

336 338 333 345 330 375 412 
2.57 270 266 269 252 305 342 
61 65 67 59 59 59 59 
31 32 33 28 30 30 · - 31
9 9 9 10 10 11 11 

2436 2235 2381 2287 2450 2519 2539 
839 768 785 808 823 825 825 

3
) Det første Tal er Prisen for gamle Kartofler, det sidste Tal Prisen for nye Kartofler.
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Øre 

141 
72 

101 
62 
63 
98 
79 
71 

97 
108 
108 

84 
70 

573 
979 
258 
331 
170 
210 

85 
91 
26 
30 

598 
276 
205 
199 
218 
514 
396 

42 
14 
18 

223 
326 
223' 
272 
418 
336 
228 
489 
301 
521 
110 
100 
234_ 
188 
-17 
25

930 
23 
19 
17 
92 
28 .. 

445 
395 

59 
31 

.1L 
2559 
825 



'DANSKlQKOMOTIVliDENOE 
DETAILPRISERNE I JANUAR 1926. 

Ved lndberetruinger fra Kommunad:bestyrel
l!erne i Køberuhavn, Frederiksberg IOg Genitotte 
Kommuner, fra samtlige Købstaid.1skOIDill1uner 
og fra noget over 100 Landkomrrnuner er der 
for Januar Maaned 1926 - ,paa sa1D!ID.e ,Maa,de 
s-om for de for,egaaend� Kvartaler - fremsik,a,f
fet Op-lysnin,ger til iBeregnin,g af Gelllllemsniits
Deta:ilpJ:1iser for iLarudets forskellige Dele. Op
lysningerne er indsamlede i første Uge aJ Maa
neden.

I omstaaende Tabel er meddelt Resulrtaterne 
af de foreta:gne Genneonsnitsberegnånger, ,og ti!l 
Sammen-Lig,nirng er anført de tilsvarende Gen
nemsnitsiprl.ser for Oktober, JuJii, Apri1 og Ja
nuar 1!}25. ' 

P1,iserne viser fra 0-kitober 1925 til Januar 
192-6 aa godt ,s()(ffi alle Nedgang; Undtagelser
herfra er de-ls Æg og Fisk, for hvi,�ke Varer
der har været en Pri..sstigning som Følge af
Aar.stiden, dels Kul og Kioks, der tli,geledes ud
viser en ,mindre P1,isst1gning .samt Øl og Bræn
de, der er uforandr,ede i Pris. For a:lle .øvrige
Varer har der været en Prisnedgang, der dog
gennemgaaende i'kke er .sær1ig stor, og 1an,g,t
fra saa ,stor som Pr.isnedgangen fra Juli til Ok

tober 1925.
Langt det stør,ste Prisfuld fra ,O.k,to;ber til 

Januar ud viser Smør, der er ,gaaet ned med 
23 pCt., ,og derefter udvriser Kød det .stønste 
F:ald. Betydelig Prisned,gang har der iliigeledes 
været for Mæl:k, tørrede Frugter, Soda og Sæ
be. For de fleste ø-vrige Varer har Prisfaldet 
kun udgjort op ,til 6 a 7 pCt. og for adsk:i:llige 
Varer betydeligt mindre. 

Det •kal bemærkes, at det fore·1iggende Ma
teriale for Januar synes at tyde ,paa, a:t det 
nedadgaaende Bevægelse i Priserne, der � Ok
tober iJ-.'ke al,levegne ,og for alle Varers Ved
kommen,de havde gjor,t sig gældende med sam
me tyr,ke, nu i langt højere Grad er slaaet 
ige,nncm. 

HOVEDBESTYRELSESMØDET 

DEN 19.-20. FEBRUAR 1926 

Alle var tiil Stede. 

Punkt 1. Forhandl-ingsprotokollen. 
Fol'lhandli:n•g.sproitokollen oplæstes og god-

1.cendtes. 

Punkt 2. Referat af foreliggende Sager. 
Formanden refererede og redegjoDde for, 

hva,d der siden si-dsie Møde var passeret og 

foTetaiget i .Sag,en an,gaaerude Ra111genlokiomoti
verne.s Betjening m.. m. 

Toges til Efterretning. 
-Omtatl,te pørgsmaa.let ,om Lock-ourtbidra-

get og oplyste, at eruke1te af de Medlemmer, som 
havde nægtet a,t .betale, til Foreni,n,gen.s Kontor 
-har indhetaH Beløbet 12 Kr. 50 Øre. 

Forel:a,gde for Hbst. en Resoluiti,on fra de 
Lokomoti-vfører,es Side, som •havde nægtet at be
tale; Re-solutionen henvistes uden Di-skussi•i}n 
til Lokcxmoti v.fører-Kredsens tBestyrolse. 

Fore-lagde ,samtidiig en Resolution, oom var 
vedtaiget ved en Rækike Afdelingsmøder Landet 
over, •og S()(ffi tog ,skal'\p Af.stand fra de Loko
motivførere, ,som havde nægtet at efterkomme 
Delegeretmødet Bes!iutnmg. 

Der er behan,dl,e,t en Ræk1ke for.skellige Or
,ganri:srutions- og Personai1sa,ger, oo.aftedes om 
Rangertje:nesten i Odense, om Pe:rirrusionsfor
-hoLdene J Nmstved, en Sag fro Brande anigaa
,en,d,e 'Bertatli,n,g for· Ra111geting med T,og1oko.motiv 
og an iSag ,angaaende Betaling af Kørepenge 
.fra ,planrrnæss:itg Togafganig, rn:a.ar det plånlmæs
,si,ge Tog ad'lyses, og ærtog anmeldes, en -aig
fra Aarhus an.gaaende Godtgørelse for 11IJ.i.stede 
Frldage er •beha,ndlet i · krjve1se til Gdir. 

En Rækike ager angaa,ende Velfær,d.sforan
•statlt111i,nger, dels i OphoJ.cLsvære1ser, dels ,paa 
Lokomotiverne er beili.an,dlede, og der eT hl. a. 
ind en,d,t kri-ve1ser om Anbringelse af Ba,g.sejl 
pa.a a,lle Lokomotiver c,g om Fo11bedri,ng af 

æden1e paa ,saimme og en Fo1,bedr.ing af P.Otlst
rlngen vil blive g•e=remf,ø1>t, efterhaanden S()(ffi 
Lok,o. koIIllffier i Værkisitedet. 

En Sag angaaende Mløsning,sJorhoLd � Kb.
,har været GeDJStan,d for Behand,ling. 

Der har været ud,peget Bisidder for nogle 
Medlemmer i A: 1diitørsaiger, ()(ffi,talte nærmere 
Forholdene af ,de enl<ielte Sager. 
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Form.aruden oplyste, at aMøde Lokomotiv
fyr bød,er Mad en, Aatenr,a,a, havde skænket 
Fer.iehjem,met sSin Andiel i Hjemmet. 

Der er ført F1orhan,dling med 2. Dlstr.i.kt om 
lndretninig af en Kio k i den ny Remise i 
AarhtL, hvori der !kunde .indrettes et Udsalg 
for Øl o. 1. 

Der er .ind ·endt Skrivøl er i nogle Sager an
gaaende Godtgør,else for dobbelt Rusføre-lse 
samt OIIIl nogle lejebo,1i,ger. 

Endelig er behand,l,e,t en Rælle personlige 
&ger .bl. a. om B-eregnin,g for Sygedage. 

Paa Foranledning er Herning Underafde
ling :fra 1. Januar hlmført fra Vilborg Afdeling 
titl Brande Afdeling. 

Der er arrangeret og afholdt ForedTag i 
Kcøbenhavn, Iyibol'\g, Fredericia, Aarhus og 

truer. 
·Formandens Meddelelser toges til Efterret

ning. 

Punkt 3 a. Hovedkassererens Beretning om 
Regnskabet far 1925. 

Hovedkassereren ge=emgi!k ·Hovedik,a,s,sens 
Re.gns<kah foT 1!}25. 

Efter nogen Diskussion toges RegnskaJbet til 
Efterretning. 

• 
• 

• 
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Punkt 3 b. Hovedkassens Budget for 1926. 
Hovedkassereren forelagde Budgettet for 

1926. Praa •Forslag af F,ormaruden vedtoges det 
fra 1. April 1926 at nedsætte Diæterne .i Tidien 
fra 1. ApTil med 1 iK.r. pr. Dag, 15 Kr. •til 14 Kr. 
,pr. �1ødedag. 

Herefter godkendtes B1Ud,gettet. 

huikt 4 a. Regnskabsoversigt for Dansk Loko
motiv Tidende for 1925 og Budget for 1926. 

Ekspeditoren forelagde en for-eløbjg Regn
skahsovrers_i,g,t for BJadet. 

Toge til Efterretninig. 
Bud,gettet godkendtes. 

Pimkt 5. Beretning fra Fællesudvalget m. m. · 
Formanden gffil.l1eimgik de ger, der ,siden 

sidste Hibstmøde •havde været Gen,s,tand for 
Be,han,dbng i Fællesudva,1get. . . .

OmtaHe den mellem Finan,s- og Trafilkmini-
teren og C. 0. førte For.han,dilin,g '()IIIl forskel

lige Ændr.inger i Tjene tetidsreglerne, hl: a. oon
Tjene terejsers 1Bere�n.ing og om Raiad1gheds
tjeniest n. 

Ptmkt 6. Behandling af ager henvist til 
H bst.s Afgørelse. 

Det vedtoges efter derom fremsat Arumod
nirug at ti1bagebetale KJJ. Aideliniger et i sin 
Tid indsamlet Beløb, da Beløbet ikke var ble
Yen anvendt. 

Fra Borup HøjS1k,ole forelraa en Anmodning 
om tøbte. 

Det rndtoges at yde 100 Kr. 
Fm I. T. F. forelaa Meddele! e om, ait Kon-

0res vilde blive afholdt i Efteraaret 1926. 
0 

Sagen henlagdes ti1l senrere. 
Fra Gb. Af.deling,er forelaa A,n,modn.in,g om 

at , øge udvirket, aJt · koYkort og kovfripas 
blev ,gyldig til Rejse fra Vailby ' tation. .

ageu henvi tes med Hbst. ArubeJalin,g tiol 
FæUe udvalget. 

J ogle ager an,g,a.Mnde Velf· rdsfora,nstaJt
n inger ,paa Ophold værel erne i Ny-borg og paa 
l,okomativer i Ringkjø'billlg henvi tes ,til Vel
færdsudva,lgoet. 

I en ag a.nigaa,ende en Lfb. i Esbjerg, der 
pa.a Grund af Farvøblindhed ikke Jængere ,kun
de ,gøre Tjeneste som Lf:h., gaves iBemynrdigelse 
til Formanden Lil ait forelage, hva,d ,der maa,tte 
nnre nødveru:Ll,gt for den hed te Ordn.in:g af 
den paagældendes Intere ser. 

Punkt 7. Rehandling af Sager henvist fra 
Kredsene. 

Nørgaard fremdrog Eksempel paa, at den 
ruu aJholdle Eksamen havde braigt nogle For
skydninger med Hen yn til .A piranternes Tje
nestealder, og henstill de, at der i dette ene 
Tilfælde gaves Dispen, aition. 

Eiler at Formanden haYde oplyst om For
hoLdene c,g :bl. a. redegjort for, at nævnte Til
fælde var et af saacla,n;n,e THfælde, man altid 
maiaitte ,kunne vente at møde, n.aar en yord
n.in," indføl'tes, derfor, naar en Grænse var 

fastsat, maatte man ·bøje sig herfor, saa meget 
mere som man fra Foren.ingeilJS Side havde 

god,kendt Ordningen; det vedtoges ikke ait fore
lage videre i Saigen. 

"oph. Jensen omtalte en ag angaaende 
Opholdsværelserne i ,Kib. 

Henvistes tH Velfærdsudva1get. 
K. Johansen.

KREDSBESTYRELSESMØDE 

FOR LOKOMOTIVFØRERE D. 19. FEBRUAR 1926 

Alle rnr til ted,e. 
Punkt 1. Kredsformanden aabnede Mødet 

og omtalte forskellige ager v drørende Med
fommer i Aarhus og Fredericia. foddelte, al 
Hern.in,g fra 1. Januar hørte under Brande. 
Omtalle for kcllige Formand.sva;Jg og Møder, 
der havde været afi.b.oldt ude om!krin,g i Afde
lin1gern•e. Endelig omtalte Kredsfo:r1JI1anden, at 
der, i Anledning af agen an,g.aa,ende RaJ1.ger
maskinerne Betjeninig, j for kellige Afdelinger 
rnr rndrta.get Resolutioner til tøtte af agen. 

Punkt 2. I redskassereren oplæste og ,gen
nemgik Regnskabet for 1925, der toges til Ef
terretning og frem atte Budgetforslag for 1926, 
der rcdtoges med erukelte Ændringer. 

nder Eventuelt gav Kr,edS(for,manden for
kellige O,plysn.ing-er. 

C. M. C.

BESTYRELSESMØDE I LOKOMOTIV

FYRBØDERKREDSEN DEN 19. FEBRUAR 1926 

A.Jle var til Stede.

1. Meddelelser fra Kreds/ormandeu.
Kredsformanden udtalte Hiaa:bet om, at det 

nu paa•begyndte Aar maatte være frugtbri,nigen
de for vor Kreds. Oplyste, at den eneste hid
til uorga.n.i ered·e Lokomotivfyrbøder nu har 
indmeldt s.ig. ReJererede endvidere forskellige 
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a,ger, som af Kredsen var bragt til Løsning, 
og .gav Oplysning om den iden -si,dste Kred-s
be ,tyrelsesmøde stedfundne Brevvekslin,g mel
lem Afdelingerne og Ifredsformanden omhand
lende for kellige lokale Forho1d og lignende. 

2. Ji'oreliggende Sager.
Besværing 0Yer Ancien11itet til. ide ættelse 

Yed en Tvar1gsforflyttel e fra Sd. K rMsbesty
rel e maa an e D.istr.i!ktets Disp s.ition for r1g
ti,g. Der foreligger a.nalog For-tilfælde. 

En a,g Jra Fa. •vedrørende Overarbej,dshe
tali ng for Mertjene te 2. Jule,dag. Personalets 
For.staaelse af den dette omhandJende Or-dre 
var urigtig. 

I en Anciennitet -sag fra kelde vedtoges 
det at fremsende krivelse ti1l Gd. 

I en ag vedrøre.n-de Refusion af Billetud
gifter er der ,til ndt Gd. Skrivelse. 

En Sag fra E . v drørende bestemt Tids
,pun.kt for Omflytninger indenfor de fa te Ture 
er beskreY l og ind. endt til Gd. 
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Endvidere er udsendt Cinkulær om Aspi
ranteus Optagelse. 

Der forelaa 4 Ancienniretssa,ger. Den ene 
er endnu .ikke ,tilstrækkebgt belyst. Hvorimod 
det vedtoges at søge en Forbedring, for saa 
,ridt ,a,ngaar de 3 øvrjge ager. 

3. Kredsens Regnskab for 1925.
Kredskassereren forelagde det reviderede 

Regnska,b for Hl25. Det J:Jalancerede med 
52 605 Kr. 45 Øre. Toges til Efterretning. Det 
ved•toges at overføre 2 000 Kr. til Foreningens 
Reservefond. 

3. Kredsens Budgetforsuig for 1926.
Budgetforslaget forelag.des og motiveredes af 

Kredskassereren. Efter nogen Debait godkend
tes ,dette. 

5. Eventuelt.
Nørgaard fremdrog et Vilkaarlighedsforhold 

indtruffen ved Nyan,sættelse efter Eksamens
oridni-ngcms lndiøreLse. Henvistes til H. B. 

E. K. 

FOREDRAG 

Det i ·F·ebruar Maaned aflyst-e Foredra,g er 
nu fas,tsa,t hl at skulle finde Sted den 19. Marts 
Kl. 7¼ i Paladsteatret :blaa Sal. 

Hr. Maskinbestyi,er Dorph vil iho1de Fore
drag over Emnet: »De sidste tekniske Fortbed
ringer paa Lokomoti'Verne«. -

SYGEKASSEN 

Hr. Redaktør. 
Det forlyder med ret ,stor Bestemthed, at 

y.gekas ei11.s Repræsentant kab .bar truffet Be
lutning om, at der foreløbig ingen Læg-e sk,a,l

ansættes i afdøde Jernbanelæge Thorv. Jen en
ted. J g ·ve.d ikke, rhvad Aarsagen dertil ka:n 

være, og vil gerne spørge: er den Be lutnin,g i 
I.ruteres enle11nes Interesse eller er den i yge
kassens lntere se. Ingen af Delene kan siges 
ait være T.ilfældet, og det er vel egentligt de Op
gave:r, Repræ ntant ka:bet væse;ntlig t skal -ha
ve for Øje. Efter 'hvad jeg ikain fors-taa, er Hen
sigten den, at vi, d. v. ,s. Interessenterne, s•ka,l 
kastes i Gram til de andre tre Jernbanelæger 
.i Distriktet, som i Forvejen har godt at bestille, 
men ,som .illcke des mindre nu mener at ikunne 
ta,ge os andre med. Jeg vil gerne .have Lov til 
at protestere mod denne Ordning, fordi der for 
man,ge af o frke kan ,blive Tale om Valg, og 
denne fod kræn.k.ning er det Hensigten ,skal ske 
samtidig med, ait de .statsanerkendte ygeka ser 
,ge11IlØIDiører frit Lærgeva:lg ,i meget ,større Ud-
trækning eJJJd tidJigere. 

Lad os faa a,nsat en Jer1t.banelæge til fra 1. 
.A,prrrl. 

V. 
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Vi har i Anledning af ovensillaaende spurgt 
et Medlem af Repræsen4antsk.a:bet, og han med
deler, ait det er Hensigten at de Interessenter, 
der hørle til d n afdøde Læge, fra 1. April •og 
indtil v.idere !kan b øge :hvi.tken af de tre 
andre Læger, de vil, uden at træffe noget Va1g, 
farin.den den Tid. Fra 1. Oktober er det Me
ningen ait d-er skal foretages en Omlægning af 
Distrfrte.rne og amtirdig ska,l der ansættes en 
Læge tid. - VJ er iøvrigt ganske enig med den 
ærede Indsender, naar han protesterer, thi og
saa vi vil foretræk1ke at Repræsen<ta.nrtskaJ:Jet 
traf en Ordni.n.g, saaledes at der fra April an
sa-ttes en Læge til i Distriktet, og ,det ,ganske 
bor-tset .fra de Hensyn, der nu bliver ta,get til 
anden ide, .der og.saa kunde bages ved Ansæit
tel&e af Læge,. - Enten kan man gøre dette 
eller lade den for T.iid.en vikarierende Læge fort
sætte indtil v.idere, saa rkan Interessenterne paa 
ædvanlig Maade vælge nu ,til April, hvor d� 

vil være og hvilken af Lægerne ,d.e ønsker. VJ 
ynes ikke, man behøver at 'Være ængstelig for, 

at y,gekassem cl-lemmerne skal faa for mange 
'Læger ait vælge imellem. Men det ser nu ud .til, 
at Tallet ka,1 indskrænkes til Skade for I.n:ter
e senternes Selvbestemmelsesret. 

Lad enten den vikarierende Læge fortsætte 
som -hid-til - Intere enterne eir vistnok godt 
fornøjet og tilireds med ham - eller be.sæit 
1P.ladsen.

Red. 

FÆNOMENET, LOKOMOTIVMESTEREN I MS. 

Det er en kendt · a,g over hele 1. Distrikt, 
at Lokomotivmesteren i M.s. er en meget tjenst
ivrig •Mand, hvad der :paa mange Onu-aa,der 
kan være meget prisværdigt, men naar det gaar 
saa vidt, at Lokomotivmesteren ogsaa :begynder 
at ,blande sig i, hva,d Lokomotivfyrbøderne be-
tiller i deres Fritid, saa synes jeg, at det bli

ver for skrapt, og jeg 1kan for.sikre Hr. Ander
sen Q[ll, at det finder God, banegaar.den.s Loko
motivfyr:bødere sig ikke stiltiende i, da der vel 
nok findes Mi,dJer til rut sætte Lokomotivmeste
ren paa den PJa,ds, hvor .han hører hjemme, 
og samtidig sørge for, at Lokomotivmesteren 
taar anvist si-t ·begræn,sede Om.raa.d•e, .selv om 
han er Hr. HundeTups specielle Ven. 

At .han fader Lægen foretage piri-tusprøve 
af en Mand, ,s·om han ,synes lugter af Spiritus 
for,di .han gaar med en Prop fra en U3ajer i 
Lommen, er jo den lags, som viser Man.dens 
giode Hensigter og Tjenstivrighed, men ,samtidig 
v,iser, ait det hl iver paatrængend,e nødvendigt, at 
det .i Reglerne for Uddannelse til Lokomotiv
mestre bliver indført, at der foretages en In-
1teLligen ,prøv-e, saa at man har ikkerhed for, 
at de forstaar, hvoTl des man omgaas sine 
Medmenne ker i ALmindelighed, ,saa at det rkke 
b1iver saa uheldige Folk ,som Hr. Andersen, 
hvis mest fremherskende Egenska:ber er, en, 
, kal 'VJ sige, sledsk og 'Ubeha,geli,g fedtet O.p
træden . 

Høvdingen. 
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Hvorledes Mussolini knebler Pressefriheden. 
For at hindre Pre n i art :bringe A:r<ti.J<ler 

af antila ci tisk Indhold .har den Jta1ienske Dik-
tator M'll lini udlærdiget en ny Pre lov. I 
denne b temme , art intet Blad eller Tidsskrift 
maa udkomme, forinden der ved samme er an-
sat en an varlig Direktør, om er ,godkendt a;f 
A.nikilagem.yndig'hed n . Tillige igøre de Tr yikt-
:k rlejere, i hvis Trykkerier Bladene tryk:J-e , 
med.an varlige i Tilfælde af evenrt.uelle Brud 
mod Try,kkefriheden . 

fen dette er ille Lilstrækftceligt. Det er 
ydevm re i n vnte Lov \bestemt, art J ourm.ali Luk 
om Fag kun maa udøv af J ournalister, om 

er optagne i en For,Legnel over alle saaidanne. 
Denne Fortegnelse beror .ho .fu1lkllagemyndig-
hedoo, og Betingel erne for Optagelse ri den 
næVJl!te Fo1'1tegnel e er fa tsat li. en ærlig Lov. 

BYTNING 
En Lokomotivifyrl)øder i Koroor ønsker Byt-

niing med en KolJega i Fredericia. 
Bill t mrkit. > narest« bed endt til Bla-

d L Eki@edition. 

ær værende 

TIL 
cBMcSbI-5~. 

Overfart fra D. . & M. F. til D. L. F.: 
1. Fe'hlmar 1926. Lokfb.- sp. . C. pøer, 

Ged er. 

dnævnel e fra 1- 3- 26: 
LdkomotivJyrbøder V. H. C. Ra&mussen, 

Fredericia, rti l Lokomotivfør r i Tønder (min. 
dn.). 

Forflyttelse fra 1- 3- 26: 
Ldkomotivfører P . J. ielsen, Tønder, til 

Masnedsund. 

Af gaaet ved Døden: 
Lokomotivfører . 0. Morteru;en, Masned-

und, den 23--,-.2-26. 

ummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 5. Marts . 

Drik 
Albani Øl. 0 Amk. Gummivare 

Vestergade 3 l bi11. I . 
I Mtr pr1j1er1 Saailcu .t. S11epldtarti~ler 

Ill. Prlsh le ilO Øn, I 
I ISllll [l!P[D11101 Ttlr. I/ti ll!lii 

10 pCl. lablt 

Camillus Nyrups Etabl. 
Nyrop og Maa,q A/S. 

Købmagergade 43. - København K. 
Telefoner; Cen~ral 768 og 10028. 

w w , __________ J ·----~-----· i Fol'lang l 
t "Slotsbryggeriet"s I 
w Husholdningsøl & Skibsøl I 
W Original pasteuriseret Aftapnin g W 
W Faas paa Hel- og Ha lv-] lasker W '··-------•-' 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tlf. Vester 4988 TIL Vester 4988 

H. 0. Hansen, 
62, Vesterbrogade 62. 

Trtkotaue- 011 Garnforretning . 
-- Stort Odvalg. --

Underbeklædning, trømper, Sokker. 
Leverandør til F"orbrugsforenlngen. 

Bandager og Sygeplejeartikler i stort Udvalg. 
Spectalit,t: 

Bandager tll TIifæide. 

J Ager.ko 'S Bageri Ir Condltorl 
V Flen borggade 61. Tlf. Vest. 8357 

anbefaler sig t il d 'Herrer Jernbanemænd med J. K lat.8e8 Varer, 
Bestillinger paa større og mindre Kager til elskaber modtages. 

iUor,:eubrød b.rlnar~ø. MorKenhrød brinKf'Ø. 

A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20. 
anbefaler aig med I. Viktualier 
og Paalæg til d'Hrr. Jernbanemænd. 

Vesterbrogade 98 a 2, Kjøbenhavn B. Å.DDODCt>-.Expedition 
Tlf. Vester 8178 eller Centr. 14,613 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Allouementspriø: 6 Kr. aarlig. 

Tegaeø paa alle Pøtkonttrer i SkHdinaviea. 
FrødArilrahArv Rncrtl"Ylr lr" • 

Ny Vestergade 7 8• København B. 
Telefon Central 1(613. 

Kontortid Kl. 10- , . 


	Side045
	Side046
	Side047
	Side048
	Side049
	Side050
	Side051
	Side052
	Side053
	Side054
	Side055
	Side056
	Side057
	Side058

