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Trykt hos F. E. Bording.

I 1846 blev det første Locomobil bragt i Anvendelse
paa et Landgods i England, og allerede ved den
første Verdensudstilling i London 1851 havde 10 forskjellige Fabrikanter udstillet Exemplarer af denne
Art Maskiner. 1862 var der 30 Udstillere af dem,
og af disse havde da — hvis man tør troe deres egne
Beretninger — Een fabrikeret 4703 og ingen af de
Andre under 400 Stykker.
Hvorom alting er, saa er Udbredelsen af disse Ma
skiner saavel i som udenfor England overordentlig stor,
og dette taler bedre end alt Andet for deres store Anven
delighed. Overbevist om, at en almindelig Benyttelse
af dem, ogsaa hos os maae være af stor oekonomisk
Betydning, har Fabrikkens Eier allerede for længere
Tid siden stillet os den Opgave, at tilveiebringe et
Locomobil, passende .til vore Forhold og som navnligen maatte have følgende Egenskaber.
1) Ved den nieest oeconomisks Gang udvikle ligesaa megen Styrke som 5 å 6 kraftige Heste —
hvis de alle paa engang benyttede deres fulde
Kraft (altsaa da dette aldrig er Tilfældet og en
Hest ved sin fulde Kraftanvendelse maae hvile
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hver anden Time, træde istedetfor et Hestehold
af 12 ä 16 Heste).
2) Kjedlen saaledes construeret, at der langt mere
end ved de engelske Locomobiler tages Hensyn
til Besparelse i Brændselsforbrug — og saa
ledes, at der foruden Kul tillige kan anvendes
Cokes, Cinders, Tørv eller Brænde.
3) Alle Maskinens Dele saa simple og let tilgjængelige som muligt, for at den let kan holdes i
Orden.
4) Den normale Hastighed saaledes, at den uden
Udvexlinger — altsaa ved Rem eller Kobling
— kan sættes i Forbindelse med de Maskiner
som det kan antages den i Almindelighed vil
komme til at trække, saasom, Tærskemaskine,
Hakkelsemaskine, Pompeværk, etc., hvorved Ma
skinen strax kan benyttes ved Ankomsten til Arbeidsstedet.
5) At den uden at give Anledning til Ildsfare kan
bruges i Nærheden af Straatage og Sædstakke.
6) At den, med Undtagelse af Vand og Brændsel
fører alt Tilbehør med sig.
7) At den ikke er sværere end at den kan træk
kes af 2 Heste, selv paa middelmaadige Veie og
i Distancer af nogle Miil, og ikke længere end
at den kan vende paa samme Plads, som en
lille underløben Vogn.
8) At, naar Alt udføres saa godt som det er muligt,
Prisen ikke overstiger 1500 Rdlr.
Det Locomobil, af hvilket vi i det Efterfølgende,
i Henhold til den vedlagte Tegning, give en Beskri-
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velse, er Resultatet af vore Bestræbelser for at løse
denne Opgave.
A.

Kj edlen

er opretstaaende med liggende Rør, og bestaaer af
en ydre vertical Cylinder (A), i hvis Indre Fyrkassen
med dens 22 næsten horizontalt liggende Rør,
ere anbragte. Af dette Arrangement, hvorved Uden
overalt er indesluttet af Vandet, og deels omslutter
dette, betinges en særdeles livlig og rigelig Damp
udvikling. D er Fyrdøren, under denne Risten og E
Askebakken. Skorstenen (C), der er iastnittet paa Ild
kassens Dækplade, gaaer igjennem Damprummet, og
har udenfor dette en løs Forlængelse, der ved Trans
porten kan tages af.
Paa Grund af at Lufttrækket ved denne Construktion afKjedlen ikkun føres ind i dens naturlige,
lige opadstigende Retning, er dette meget stærkt og
forøges yderligere ved at Spildedampen fra Cylin
deren, i Lighed med hvad der finder Sted ved Loconiotiverne, igjennem et conisk Rør strømmer ind i
Skorstenen; og paa Grund af dette stærke Træk vil
næsten ethvert Brændrnateriale kunne anvendes til
Dampudvikling.
Kjedlen der er prøvet med et Tryk af 200 ®
pr.
er forsynet med følgende Sikki’ingsmidler:
a) En Sikkerhedsventil (s), der er belastet med en
Vægt svarende til 60S? = 4 Atmosphærers ind
vendige Damptryk pr. Qvadrattomme, hvilket
imidlertid nærmere angives ved den med Kjedlens Damprum correaponderende
b) Patenttrykmaaler (t), der saasnart den paa sam-
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mes Rør anbragte lille Hane aabnes (og denne
bør under Brugen altid være aaben) til enhver
Tid med Spidsen af sin Viser peger paa det til
det indvendige Damptryk pr. Qvadrattomme sva
rende Tal paa Skiven.
c) Tre Prøvelianer (u, u 1 og u 2), der ere saaledes
stillede at den øverste, naar Vandstanden i Kjedlen er rigtig, altid giver en Dampstraale, og de
to nederste en Vandstraale.
d) Et Vandstandsglas, (v) der strax tydeligt viser
Vandets Høide i Kjedlen, oger saaledes anbragt,
at Vandet, naar Høiden er normal, staaer omtrent
til Midten af Glasset.
e) Mandhul r, Rense Laage r 1 og Skrueproppe r 2,
der alle tilligemed Udblæsningshanen x tjene til
at rense og tømme Kjedlen, hvorom senere mere.
Paa Skorstenens øverste Deel findes en saakaldet
„Gnistslukker,“ der tjener til at uskadeliggjøre de
Gnister og brændende Kulstykker, som paa Grund
af det stærke Træk muligen kunne flyve op af Skor
stenen, og afstedkomme Ulykker.
Den bestaaer
af en lille ringförmig Vandbeholder (Y), som ved
et Rør (U) fra Fødepumpen altid holdes fyldt til en be
stemt Høide med Vand, der igjen løber ud af et
Afløbsror (Z), og bortføre alle de lettere Sod- og Aske
dele, der svømme ovenpaa Vandet. Indeni denne
ringdannede Beholder, er ovenpaa Skorstenen be
fæstet en Kuppel (Æ) i en bestemt Afstand fra Vandets
Overflade, og ved dette Arrangement ville alle Gni
ster og Kulstykker støde imod Kuppelen og falde
ned i Beholderens Vand, hvor de slukkes.
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B. De bevægende Dele.
I Tegningen viser Bogstavet F Dampcylinderen
ined dens Gliderkasae f, i hvilken to Skydere, (For
delings- og Expentionsskyderen), bevægede fra to paa
Krumtapsaxelen (G) befæstede Exentrikere, glide paa
hinanden. Den førstes Function er afvexlende at
lukke Dampen ind og ud over eller under Stemplet,
hvorved den til dette fæstede Stempelstang (L) af
Støbestaal føres op og ned; medens den anden tjener
til at afspærre Dampens Tilstrømning forinden Stem
plet har udført sit fulde Løb, hvorved Dampforbruget
med samme Kraftudvikling betydeligt forringes, og
altsaa Brøndmateriale spares.
Stempelstangen er ved et Krydshoved (1) og
Pieilstangen (H) sat i Forbindelse med Krumtappen
og meddeler saaledes denne, understøttet af
Svinghjulene (M M) dens omdreiende Bevægelse,
medens den selv føres lige ved en Forlængelse (11),
der vandrer i en Stopbøsning, anbragt i en fra Kjedlen udgaaende Arm. Dette er nødvendigt forat gjøre
det Sidetryk uskadeligt, der indtræder saasnart Krum
tappen danner en Vinkel med Pieilstangen.
Ovenpaa Gliderkassen er Damp- eller Afspær
ringsventilen (I) anbragt, ved hvilken Damptilstrøm
ningen fra Kjedlen igjennem Glideren til Cylinderen
tilveiebringes eller afspærres, og man kan altsaa blot
ved at dreie paa det som Haandtag tjenende lille
Svinghjul, strax enten standse Maskinen eller sætte
den i Gang. Til den øverste Krave af Dampventilen
er Regulatorspjeldet (K) eller den saakaldte Drossel
klap befæstet, der ved Vægtstangen (k) er sat saa
ledes i Forbindelse med Regulatoren (R), at den
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nøiagtig følger enhver af dennes Bevægelser. — Regu
latoren, der bliver sat i roterende Bevægelse ved en
om Krumtapsaxelen og den lille Remskive (r) gaaende
Rem, tjener til at regulere eller bestemme Hastig
heden af Maskinens Gang, idet den efter Antallet af
dens Svingninger ved dens Forbindelse med Drossel
klappen forstørrer eller formindsker Gjennemgangen
tor Dampen til Cylinderen. S. er Damprøret der
gaaer fra Drosselklappen, indmunder i Kjecllens Damp
rum, og T Spildedamprøret, der fører den brugte
Daxnp bort fra Cylinderen til Skorstenen, hvor den
som ovenfor berørt tjener til betydelig at forøge
Lufttrækket.
Til under Gangen at forsyne Kjedlen med det
nødvendige Vand tjener Fødepumpen P, hvis Stem
pel er befæstet til og bevæges fra Krydshovedets
ene Ende. Igjennem en Sugeslange af vulcaniseret
Kautschuk suger denne lille Pumpe Vandet fra en
eller anden nærliggende Beholder, og trykker det
ved Stemplets Nedgang igjennem en Dobbeltventil
(F) ind i Kjedlen.
Krumtapaxlen, der har sit Leie i tvende fra Kjed
len udgaaende Knægte (m), har paa hver Ende et
Svinghjul (M), der tillige tjene, baade som Rem
skive naar Maskinen skal forplante sin Kraft ved
Rem, og som Transporthjul, naar den skal føres fra
et Sted til et andet. I første Tilfælde kunne de derfor
ved en Klo-Kobling (N) befæstes til Axelen, saaledes at
de deeltage i dennes Bevægelse, medens i sidste Til
fælde Koblingerne blive ombyttede med glatte Skiver,
hvorved Hjulene komme til at gaae løse paaAxelen,
men disse maa da, forat forebygge at Maskinens
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øvrige Dele bevæge sig med, klemmes godt fast
i Leierne ved Hjælp af Lagerskruerne. Til Over
førelse af Maskinens Kraft directe paa en mellem
liggende Axel er i den ene Ende af Krumtapsaxelen
anbragt en saakaldet Universalkobling (n), hvorved
Bevægelsen kan overføres selv om det drevne Ma
skineries Axel ikke ligger i lige Forlængelse af Krum
tapsaxelen.
Stilleskruerne Q Q tjene Maskinen til Understøt
telse, naar den er i Gang, idet de, ved at skrues ned
paa en underlagt lille Skammel, løfter Maskinen saameget i Veiret, at Svinghjulene gaae frit, og de fast
holdes i denne Stilling ved de to Contramøttrikker, q q.
N er et med en bevægelig Hammel og Stang
forsynet Forhjul for Transporten, anbragt i en til
Kjedlen fastnittet Knægt.
Det er altsaa paa denne Maade vi have løst Op
gaven, og naar vi tage Hensyn til nedenstaaende
Erklæringer fra de 4 Brugere af de Exemplarer, der
til Dato ere udgaaede fra Fabrikken, troe vi med
Sandhed at kunde sige, at Løsningen har været ovei’
al Forventning heldig.
Farum gaard, den 18de Juni 1864.
I Gjensvar paa meget ærede Skrivelse af Ilte dennes, hvori

ønskes Opgivelsen af hvad det Locomobil efter Deres Con
struction, som jeg i denne Sommer anvender ved Fabricationen af Tørv, til Tørvemassens Æltning, — forbruger af
Brændsel som og hvad det udretter i Sammenligning med
hvad der i Fortiden udrettedes med Heste, har jeg herved
den Ære at meddele:
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1) Med Hensyn til selve Locomobilet, dets Construction,
Stabilitet og Transportabilitet, vidste jeg aldeles intet Væ
sentlig at anføre, som man rimelig kunde ønske bedre.
Det er kjørt herud fra Kjøbenhavn og til Mosen hvor
det er opstillet (en Strækning af 3 Miil) forspændt med
2 Heste, der trak det uden Besvær. Det kunne rimeligviis nok være hensigtsmæssigt, hvor den Vejstrækning
skal tilbagelægges er meget bakket, at da en beqvem
Hemindretning anbragtes ved et af Baghjulene. Fra
Udkanten af Mosen til det Sted i samme livor Loco
mobilet skulle opsættes, var Grunden paa sine Steder
blød og fugtig; dog havde det ingen særlig Vanskelighed
at bringe det frem, ved Hjælp af nogle Bræder til Under
lag. — Som Underlag for Locomobilets Hjul blev brugt
3 Stkr. Klodse, samt nogle mindre Svæller, saa at Ma
skinen kom til at. staae rigelig 1 Alen ophøiet over Jor
dens Overflade. Den Frygt jeg nærede for at faae Loco
mobilet opstillet saa høit iveiret og paa en saa bevægelig
Grund som Tørvemose er, blev aldeles ikke stadfæstet,
tverimod Alt staaer saa fast og urokkeligt som nødven
digt, uagtet det efter Sagens Natur ei kan forhindres at
der oftere afvexles med at gjøre flere eller færre Omdreininger i samme Tidsrum og snart arbeider med 35 Pd.
Spænding og snart med 60 Pd. Høiere Spænding er ei
her brugt.
2) Til Fyring bruges udelukkende Tørv, uden at dette har
viist nogensomhelst Ulempe eller Ulejlighed. Der bruges
omtrent 1 Td. god Tørv i hver Arbeidstime, inclusive
Opfyringen. Paa Mosen her har Tørven en Handelsværdi
af 1 Mk. pr. Td. Locomobilet staaer aldeles ubedækket
og ubeskyttet modVind og Veir, da Localitetcn forbyder
at have det anderledes. Muligen vilde nogen Beskyttelse
mod Afsvaling kunde tilveiebringe en Brændselsbesparelse ;
men noget betydeligt kan det aldrig blive.
3) Det er mig ei ret muligt at besvare bestemt og^tilfredsstillende det sidste fremsatte Spørgsmaal, nemlig om
Locomobilets Præstationer i Sammenligning med den
forhen afbenyttede Hestekraft. Man maae nemlig erindre,
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at Locomobilet kun udretter et enkelt Arbeide af Tørvelabricationen, nemlig Æltningen af Tørvemassen. Men
nu er det indlysende, at det ikke kan nytte at Locomo
bilet kan tilberede for sit Vedkommende f. Ex. 50 Læs
Tørv, naar jeg i den samme Tid kun kan komme til at
ifylde, bortkjøre og forme den tilstrækkelige Masse for
20 Læs. Og saaledes, og i dette Forhold er netop Til
fældet, og vil dette neppe kunne afhjælpes paa anden
Maade end derved, at Locomobilet tillige anvendes til
selv at bespise Tørvemaskinen (f. Ex. ved en Elevotor),
samt aflæsse den æltede Tørvemasse i selve de nødven
dige Vogne til dens videre Transport til Lægge- og
Tørrepladsen.
4) Locomobilet som det er, har Kraft til at ælte Tørve
massen i en almindelig Leeræltemølle af sædvanlig Stør
relse, til en fuldkommen eensartet plastisk Masse, uden
at det er nødvendigt at tilaMtesætte Vand, og leverer et
fortrinligt Product, navnlig naar Tørvemassen ifyldes
Æltemaskinen med den ringe Omhu at blande Over- og
Uüdermassen sammen under Hyldningen. Men derved
er at bemærke, at saa kan Tørven ei formes - paa den
sædvanlige skjødesløse Maade af Fruentimmer; men maae
enten bredlægges og ituskjæres efter vestphalsk Maneer,
eller ogsaa stryges af Teglstrygere. Men jeg antager
dette ikke for nogen Ulempe i oeconomisk Henseende;
thi betaler jeg ogsaa noget mere for 1000 Stkr. saaledes
formede Tørv, saa faaer jeg ubetvivlelig ogsaa rigelig
meer Brændselsværdi og for de samme Penge. Endnu
vil jeg dog bemærke, at saalænge som Folk, saaledes
som nu er Tilfældet, kun finder Behag i slet forarbeidet,
løs Tørv, saa kan der slet ikke være Tale om at afhænde
compact og godt forarbeidet Tørv, til Huusbrug, selv
om man vilde sælge den meget billigere end daarlig
Tørv, der meget ofte i samme Rumfang ikke indeholder
en Trediedeel af den gode Tørvs Brændselsværdi.
Ærbødigst

F e ii s ni a r k.
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lifter at Commissionen i Eftersommeren 1863 havde anskaf
fet et af Herr Maskinfabrikant Jacobsen i Haderslev construeret større Paternosterværk til Udpumningen af Vandet
i Baagø-Strand og gjort Forsøg paa at drive dette med 2
Heste, viste det sig snart, at der ved Hestekraft ikke lod sig
synderlig udrette.
Commissionen leiede derfor af Herr Anker Heegaard i
Kjøbenhavn et af ham ved Landmandsmødet i Odense udstil
let Locomobil, og har al Anledning til at være tilfreds med
denne Maskine og dens Virkning.
Medens 2 Heste havde Vanskelighed med at trække det
omhandlede Paternosterværk, trækker Locomobilet med Let
hed med en langt større Omdreinings Hurtighed og dog med
en roligere Gang ikke alene Paternosterværket men endog
en almindelig Vandsnegl, der giver ligesaa meget Vand som
Paternosterværket, saa at det Vand som ved 2 Hestes Arbeide i 2 Maaneder kun kunne bringes til at svinde nogle
Tommer, nu er saa godt som aldeles udpumpet efter knap
2 Maaneders Arbeide.
Locomobilet, som paa almindelig Landevej kan transpor
teres med 2 Heste, blev meget let og beqvemt bragt i For
bindelse saavel med Paternosterværket som med Vandsneglen,
arbeider meget regelmæssigt, er let at holde i Orden og for
bruger P/2 Td. bedste West-Hartley Dampskibs Kul i 12
Arbeidstimer.
Med et Damptryk af 60—70 Pd., gaaer det omtrent 90
Omdreininger i Minuttet, og driver med denne Hurtighed
med Lethed begge Pumpeværkerne.
Odense Canalcommission, den 21de Juni 1864.

E. Mourier. S a I c h o w. W. P e t e r s e n.
il. S. Ilel weg.
Ha sin. Hansen.
(J r b a n II a n s e n. P. H. Peterse n.
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1 Anledning af Deres Anmodning i ærede Skrivelse af 2den
ds., om en Udtalelse angaaende det til mig fra Frederiksværk
Fabrikker i sidstafvigte Januarmaaned leverede Locomobil
er det mig en Fornøielse herved at underrette Dem om, at
jeg til Dato ikke alene i alle Maader er fuldstændig tilfreds
med samme, men at det endog langt har overtruffet de For
ventninger, jeg havde gjort mig om dets Nytte og Anvende
lighed.
Forsaavidt De tillige har anmodet mig om at meddele
nogle Oplysninger angaaende dets Kul- og Vandforbrug, Arbeids- og Behandlingsmaade etc., skal jeg forudskikke den
Bemærkning, at jeg i saa Henseende ikke kan støtte disse
til specielt opstillede Forsøg, men kun til det samlede Re
sultat af mine Erfaringer desangaaende under Maskinens
daglige Virksomhed.
Locomobilet modtog jeg, som De vil erindre, om Mor
genen i Taastrup, og førte det derfra med to almindelige
Arbeidsheste til Rønnede, hvilke c. 7 Miil tilbagelagdes i
Løbet af Dagen, hvorpaa det næste Morgen ined samme For
spand i fuldstændig god Stand ankom hertil.
Min Hovedhensigt var at benytte det som staaende Ma
skine til at trække de med Kalksteen belæssede Jernbane
vogne fra Bruddet op ad en c. 200 Alen lang Skraaplan med
en Stigning af c. 10 Alen. Hver belæsset Vogn kan anslaaes
til en omtrentligt Vægt af 6000 Pund, og viste det sig strax,
at tre Vogne, altsaa en samlet Vægt af c. 18,(XX) Pund, paa
een Gang med Lethed kunde føres op ad Banen.
Efter dette Resultat har jeg efterhaanden sat Maskinen
i Forbindelse med:
a) et Saugled, indrettet for indtil 30 Stkr. Rundsauge;
b) et Dreierled for Banevognsaxler-, Hj ul-og Bøininger og
c) en een Hestekrafts Hakkelsemaskine.
For at holde disse i Gang samtidig med at trække 2
Banevogne udfordres en Spænding af 50—55 Pund, og belø
ber Kul- og Vandforbruget sig da henholdsviis omtrentlig til
1 Tønde Cinders og 1600 Potter Vand pr. 15 Timer inclusive,
c. 1 Time til Opfyring og 1 Time Middag.
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Med cn Spænding af 25—30 Pund, c. */s Td. Cinders og
900 Potter Vand driver a, b og c samlede for sig.
15—20 Pund Spænding er tilstrækkelig til at holde b og
c samlede eller hver for sig i Gang.
Locomobilet er fra første Færd udelukkende blevet pas
set af .en 15aarig Dreng fra Nyboders Skoler og altsaa uden
nogensomhelst Forkundskaber i saa Henseende. Han har
imidlertid en overordenlig Interesse for dette Arbeide og1
navnlig efterhaanden tilvundet sig en fuldstændig Ro under
Maskinens Pasning, hvilket efter min Mening er en Hoved
om ikke den eneste Betingelse for, at ethvilketsomhelst blot
ikke ganske tankeløst Menneske kan betroes dertil. Han foretaaer ligeledes Maskinens Rensning og Eftersyn, men har
da en paalidelige Mand til Hjælp.
Maskinen kan arbeide i 3—4 Uger uden at renses. Jeg
lader det imidlertid altid skee hver fjortende Dag, da Steen
i saa Tilfælde aldrig afsætter sig synlig i Rørene. Det her
benyttede Vand indeholder 3,20 Dele kulsuurt Kalk pr. 10,000
Dele (Kjøbenhavns Drikkevand 2,4(, Dele).
Til Fyringen benyttes Cinders. Aled lidt Øvelse og Paapasseliglied holdes Spændingen ligesaa let med disse som med
Kul. Maaskee ere de lidt kostbarere, men dette opveies efter
min Mening fuldstændigt af, at de ere saa langt reenlige at
omgaaea.
Navnlig i de sidste 5 Maaneder har Locomobilet saa at
sige uafbrudt arbeidet fra Morgen til Aften, og har der til
Dato ikke været nogetsoinhelst Brud paa dets forskjellige
Dele. Heller ikke har jeg sporet nogen synlig Slittage eller
Forandring i dets Gang.
Da Skraaplanen er anlagt med specielt Hensyn til Loco
mobilet og derfor med en saa stærk Hældning, at der ikke
kan være Spørgsmaal om at benytte den stadigt for Heste
kraft, seer jeg mig ikke istand til at give nogen Oplysning
om, hvorledes Maskinen stiller sig ligeoverfor denne. For
søgsvis har jeg ladet en enkelt Vogn trække op ved 2 meget
stærke Heste, men uden deraf at kunne udlede noget bestemt
Resultat. Kun var det øiensynligt, at de kun undtagelsesviis
kunne paastaae dette Træk.
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Som et Totalindtryk skal jeg sluttelig uforbeholdent ud
tale, at det er min fuldstændige Overbeviisning, at en lig
nende Maskine ikke bør savnes ved nogensomhelst større
Drift, det være Land- eller Fabriksbrug.
Med megen Agtelse

C. F. G a r d e.
Eier af Faxø Jernbane.

Det glädjer mig att kunna medela Dem att jag i alle hen
seender ar fullkommen belaten med den Locomobil jag i
efteråret fick hoss Dem. Den har hoss mig hvarit bigagnad
att drifva en 4 Hestai- Tröskemaschinen då den af forrå års
gröda tröskade af Hvede eller Rug 6 Tnr. evenskt mål i
Timmen eller 7’/s Tnr. danskt och af Korn eller Hafre 8 Tmskvenst eller æ/s Tnr. danskt i Timmen ock samtidigt en stor
Hakkelsemasehin som körer med 4 Hestar och som. af %
Tomme Hakkelse skar i en Timme til 8 å 10 Stk. Hestars
Fodring i 24 Timmer.

Spargott, den 28. Juni 1864.
Höjagtningsfult

ML Alexanderson.
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Maskinens Behandling
udfordrer ikke nogen særegen Dannelse; enhver for
nuftig Mand, der er vant til at have sine Tanker ved
sin Gjerning kan benyttes dertil ved Hjælp af nogen
Veiledning.
En saadan er det vi her tilføie og for
Tydelighedens Skyld dele vi den i tre Afsnit:
A) Opfyringen;
B) Pasningen under Gangen;
C) Pasningen, naar den er i Ro.

Er Maskinen henstillet paa det Sted, hvor den
skal arbeide, hvilket naturligviis maa skee med til
børligt Hensyn til de Maskinerier, der skulle drives
ved den, anbringes forst et kort Stykke Planke eller
andet Underlag under Forhjulet, der derpaa dreies
paatværs ved Hjælp af Stangen, og denne kan nu,
dersom den er i Veien skrues af og sættes til Side.
Skammelen under Stilleskruerne (Q) lægges nu saaledcs, at disses Ender træffe Fordybningerne i de paa
samme anbragte Støbejernsspor, hvorpaa Skruerne,
ved med den tilhørende Nøgle at skrues ned, løfte
Maskinen saanaeget, at Svinghjulene ere fjernede
omtrent et Par Tommer fra Jorden eller Gulvet.
Man maa naturligviis, forinden man begynder at skrue
Stilleskruern ened, først løsne deres Contramøttrikker
(q), og naar Maskinen er stillet saavidt muligt lige,
hvilket bedst undersøges med et lille Vaterpas, træk
kes Contramøttrikerne igjen rigtig godt fast.
Man borttager nu ved at afskrue Møttrikkerne paa
Enden af Krumtapsaxelen, de ved Transporten brugte
glatte Stødskiver, og anbringer, eftersom man vil
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forplante Maskinena Bevægelse ved Rem eller ved
mellemliggende Axel, enten de med et Fremspring
forsynede Skiver (n) eller Gaffelmufferne (n‘) i Ste
det, saaledes at Fremspringene falde ind i de i Sving
hjulenes Nav indskaarne Noter.
Derpaa skrues
Møttrikkerne igjen godt fast paa deres Plads, og
Svinghjulene ere nu fast forbundne med Krumtapsaxelen, og ville deeltage i dennes Omdreininger. De
fire Bolte med Møttrikker, der under Transporten
have holdt Krumtapsaxelen fast i dens Leier, maae nu
løsnes ligeligt overalt, indtil denne med Lethed kan
dreies rundt deri uden at vakle. Kjedlen fyldes der
paa igjennem Sikkerhedsventilen, hvis Laag og Ventil
til den Ende borttages, med Vand, indtil dette er
naaet noget over Midten af Vandstandsglasset, (hvis
Haner man derfor sørger for ere aabne), men paa
ingen Maade høiere end at det hegynder at løbe ud
af den øverste Prøvehane, naar denne aabnes,
hvorefter Ventillaaget igjen skrues omhyggelig fast.
Samtidig eftersees om alle Sikkerhedsventilens
bevægelige Dele ere smurte og gaae let, og at
intetsomhelst Andet end det {dertil bestemste Vægtlod
tynger paa Vægtstangen. Endelig paasees at Damp
ventilen er lukket, og man kan nu skride til

A. Fyringen.
Uagtet denne Operation i og for sig er saare
simpel, beroer dog Maskinens gode Gang og dens
oeconomiske Drift væsenlig paa den gode Ledelse
og den Omhu der vises denne. Brændmaterialet er
nemlig for Dampmaskinen, hvad Foderet er for Træk
dyret, og dets Qvantitet og Maaden livorpaa det
2
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bliver gi/et, betinge tildeels Begges Kraft og Udhol
denhed. Nogle korte Grundtræk af en fornuftmæssig
Fyring ville derfor her formeentlig ikke være over
flødige, skjøndt Øvelse og Eftertanke giver den bedste
Veiledning.
Brændmaterialet maa helst være saa godt
som muligt og især tørt, da al den deri indeholdte
Fugtighed naturligviis fordrer Varme til at fordampe,
og denne unddrages Kjedlen, ligesom der ved fugtigt
Brændmatei’iale let afsættes Sod, der forhindrer Var
men fra at trænge ind i Kjedlen. En Undtagelse her
fra danner meget stærkt sintrende Kul, f. Ex. Smede
kul, da disse ellers bage saa stærk sammen, at det
fornødne Qvantum Luft ikke kan trænge igjennem
Risten, og Forbrændingen altsaa bliver ufuldkommen.
Er man nødt til at bi'uge disse Kul, gjør man bedst
i Aftenen forinden de skulle bruges, at overbruse
dem lidt, helst med varmt Vand.
Brændmaterialet bør ikke bruges i større Stykker
end af en knyttet Haands Størrelse, da ellers Varmen
og Dampudvikling bliver uregelmæssig, og Brændsel
spildes til ingen Nytte.
Risten bør altid holdes jevnt bedækket med
Brændmateriale, og Laget deraf maa efter de forskjellige Sorter have en vis Tykkelse, der tildeels retter
sig efter deres større eller mindre Antændelighed.
Ved almindelige Steenknl maa Laget efter Kullenes
Beskaffenhed være 4 å 6“, ved Cokes, Cinders, Tørv
eller Brænde, næsten det dobbelte.
Man maa ikke paa een Gang komme formange
Kul paa Ilden; men hvor stort Qvantum og hvor
ofte der skal nye Kul paa Ilden, kan kun Erfaringen
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lære. Som almindelig Regel gjælder ikke oftere end
nødvendig at aabne Fyrdøren, at holde den saa kort
Tid aaben som muligt, dog tilstrækkelig til at rage
op i ilden, jevne den ud over hele Ristens Flade, og
kaste det fornødne nye Brændselqvantum jevnt fordeelt paa Risten, hvilket ikke maa skee førend hele
det foregaaende Lag er i god Glødning.
Man maa sørge for at der ikke opdynger sig
altformegen Aske i Askebakken, og man gjør bedst
i at tømme den, naar den er omtrent halv fuld, idet
man tillige, hver Gang den er tømt, kommer c. A
Spand Vand paa Bunden deraf.
De bedste Kjendetegn paa en vel ledet Fyring ere:
1) at Trykmaaleren stadig viser en jevn Dampspændning, der hverken aftager eller tiltager hurtig;
2) at der kommer saa lidt Røg som muligt ud af
Skorstenen;
3) at der kun falder fuldkommen forbrændte Deel?
o: Aske og Slagger igjennem Risten.
Med en nogenlunde reen Kjedcl og fornuftig
Fyring vil Trykmaaleren i Løbet af 20 å 30 Minutter
vise den normale Spænding af 60 Pd. pr. Qvadrattomme, og i denne Tid maa Fyrbøderen desuden
paasee:
1) at alle Maskinens bevægelige Dele ere godt
smurte, og i modsat Tilfælde maa man hælde
frisk Olie i alle Smørehuller og Smøredaaser, samt
umiddelbar førend den sættes i Gang, komme
Olie paa alle de glidende Dele;
2) om Hanerne paa Manometer og Vandstandsglas
ere aabne-,
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3) om Sikkerhedsventilet er bevægelig i alle dets
Dele;
4) om Vandstanden er rigtig, hvilket undersøges
deels ved Vandstandsglasset hvis Haner maa være
heelt aabne, deels ved Prøvehanerne, hvoraf den
øverste, naar den langsomt aabnes, maa give en
Dampstraale, den midterste en Vandstraale, naar
Vandstanden er rigtig. Viser der sig Damp ved
den midterste Hane, er Vandstanden allerede for
lav, men naar Fødepumpen strax bringes i Virk
somhed, er det ikke nødvendigt at dæmpe Ilden»
hvorimod dette maa akce, dersom ogsaa den
nederste Prøvehane alene giver Damp, da der
i saa Tilfælde kan være Fare for Explosion eller
under alle Omstændigheder for at forbrænde
Kjedlen. 1 dette Tilfælde holder man Fyrdøren,
heelt aaben, og søger at dæmpe Ilden .ved Vand,
hvorpaa man enten ved Fødepumpen eller gjennem Sikkerhedsventilen bringe mere Vand i
Kjedlen.
Fødepumpen er derfor en meget vigtig Deel af
Maskinen, og Fyrbøderen maa altid være opmærksom
paa at den udfører sine Functioner, og at det til dens
Brug nødvendige Vand (mindst en Tønde i Timen)
er tilstede. Pumpens Sugerør, der forat holde de til
fældige Ureenligheder borte fra Ventilerne, bør være
forsynet med en Bruse, bør altid holdes nogle Tom
mer under Vandspeilet. Skal Pumpen under Maski
nens Gang sætte Vand paa Kjedlen, maae først den
lille Hane (x) paa don øverste Deel af Pumpen luk
kes, og man undersøger om Sugeslangen pulseres for
hvert Stempelslag; thi i saa Tilfælde er den i god
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Virksomhed. Mærkes derimod ingen Pulseren, uagtet
Stemplet bevæger sig, maa den lille Ilane paa Fødepumpens øverste Deel og paa det krumme Føderør (x‘)
aabpes, og man holder Fingerspidsen løst imod den før
ste Aabning.
Man vil da snart mærke om Pumpen
»uger, og Hanen vil isaafald, saasnart man fjerner
Fingeren, give en Vandstraale, hvorpaa man atter
lukker Hanerne, og Pumpen vil nu sætte Vand paa
Kjedlen.
Er Vandstanden naaet up til normal Høide, be
høver man blot, for at sætte Pumpen ud af Virksom
hed, at aabne den øverste Hane paa Pumpen (x) og
Fødningen ophører strax, idet Pumpen nu kun suger
Luft istedetfor Vand.
Opdages nogen Utæthed ved en eller anden af
Samlingerne eller Pakningerne, maa disse hurtigst
muligst tættes enten ved at stramme Skruen eller
Møttriken, eller, dersom dette ikke hjælper, ved at
eftersee og fornye Pakningen.
Ere nu alle disse Dele eftersete og i Orden, og
Manometeret viser den fornødne Spænding 50 å 60
‘Sb, hvorved Sikkerhedventilet vil begynde at løftes,
kan Maskinen sættes i Gang. Man dreier derfor
først Svinghjulene en Gang rundt med Hænderne,
forat see om Alt gaaer let, og samtidig passer man
paa at Krumtappen kommer til at danne en Vinkel
af næsten 90 Grader med Horizonten, ø: at den ikke
»taaer ganske lodret, men lidt over denne Stilling.
Man dreier derpaa ganske langsomt det lille Sving
hjul paa Afspærventilen (i), saaledes at der aabnes
lidt for Dampen, og hjælper samtidig med den anden
Haaud Svinghjulet i Gang, indtil Maskinen begynder
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at gaae. Man maa passe godt paa ikke at aabne
for hurtigt for Dampen, da denne ellers let river
Vand med sig ind i Cylinderen, hvilket vil foraarsage
Stød og let kan anrette Skade.
Er Maskinen først
i en jævn langsom Gang, og Cylinderen først er ble
ven varm, kan man successive aabne for Dampen
indtil Maskinen har naaet sin normale Hastighed =
100 ä 120 Dobbeltslag eller Omdreininger pr. Minut.
Man gjør rigtigst i inden man sætter den i Gang at
aabne den under Cylinderen værende Hane ganske
lidt, for at det i den kolde Cylinder condenserede
Vand kan komme ud, og først lukke den, naar Cy
linderen er bleven ganske varm.

B. Pasning under Gangen.
En opmærksomt Fyrbøder vil meget snart, blot
ved at kaste et Blik paa Maskinen, opdage om den
har sin normale Gang. Skulde der uagtet Afspærsventilen ikke er heelt aaben, desuagtet gaae for hur
tigt vil dette let kunne rettes, idet man ved Hjælp
af Dobbeltmøtrikken forlænger den lille Trækstang
(k), der forbinder Regulatoren med Drosselklappens
Vægtstang, hvorved Regulatoren, som oven forklaret,
ved det samme Antal Svingninger lukker mindre
Damp ind i Cylinderen, og Maskinen altsaa kommer
til at gaae langsommere. Ligesaa vil man omvendt
ved at forkorte Trækstangen have i sin Magt at ind
lukke det størst mulige Qvantum Damp i Cylinderen,
og derved bringe Maskinen til en hurtigere Gang.
Den første Betingelse for Maskinens jevne og
gode Gang er altid at holde den samme Damp
spænding, og dette beroer som oven omtalt hoved-
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sagelig paa Fyringens Ledelse, hvorfor Fyrbøderen
til enhver Tid maa holde Øie med Manometret, Og
lade dette bestemme, hvor ofte og hvor stærkt han
skal fyre.
Næsten af samme Vigtighed er det altid at holde
nogenlunde eens Vandstand i Kjedlen, da enjevn
Vandforsyning ogsaa tildeels betinger en jevn Damp
production, Vandstandsglas og Fødepumpe, maa
derfor under Gangen være stadig Gjenstand for Fyr
bøderens Opmærksomhed, og de omtalte Forsigtig
hedsregler iagttages.
Stopbøsninger, Pandeleier og alle andre Dele,
der ere udsatte for Gnidning, maa stadig eftersees
med Olie, hvortil man altid bør bruge rene fede
Olier, helst Bomolie eller Marvolie. Lader Stopbøsningenie Damp undslippe, maa de enten skrues fastere,
dog bør dette helst ekee, naar Maskinen er i Ro,
eller, naar dette ikke hjælper, forsynes med ny Pak
ning af flettet reen Hamp eller Hør uden Skjæver
dyppet i reen Talg.
Man maa ofte føle paa Pandeleierne om de mu
ligen skulde være varme, da isaafald Olien ikke er
trængt tilstrækkelig ind imellem de glidende Flader,
eller ogsaa Skruerne, der forene Over- og Under
panderne, ere trukne for stærkt til, hvorfor man sam
tidig med at give ny Olie, maa løsne disse en Smule.
Skulle Stopbøsningernes Skruer skrues fastere,
maa dette skee ganske eens paa begge Sider, og kun
lidt ad Gangen paa hver Side, da ellers let Kanten
vil komme til at klemme imod Stangen, der vandrer
deri, og enten slide denne oval eller selv udslides.
Dersom man ved at føle paa Krydshovedet mær-
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ker smaae Stød, hvilke man desuden snart lærer at
høre, maa man antage at enten en Kile eller Skrue
er løsnet, og søge at udfinde Stedet. Kilerne driver
man da helst med en Træhammer forsigtig fastere,
eller trække Skruen til, dog kun saa meget at Stø
dene ophøre, da Foderne i Tapleierne ellers let
komme til at klemme for stærkt og løbe varme.
Skal Maskinen standses, behøver man blot at
lukke Afspærsventilen, og den vil da efter Belastnin
gens Beskaffenhed endnu gjøre et Par Omdreininger.
Som oven omtalt er den bedste Stilling af Krumtap
pen for atter at sætte i Gang c. 90° fra den vand
rette, og en opmærksom Maskinpasser vil med nogen
Øvelse snart lære at træffe denne.
Skal Maskinen standses for længere Tid, f. Ex.
ved de regulaire Hviletider, mindsker man forinden
successiv ined Fyringen, og lader Dampsspændingen
synke, for ei at spilde Brændmateriel, medens man
samtidig giver rigelig Vand, saa at Vandstanden er
lidt over den normale, naar der standses.

C. Maskinens Pasning, naar den er i Ko.
Ved hver Stilstand af Maskinen ruaa den pudses
godt af o: al Støv, Smuds, Rust eller overflødig Smø
relse maa fjernes omhyggeligt, og navnlig maa alle
de glidende Dele altid holdes fuldkommen blanke og
glatte, da de ellers hurtigt ville blive forslidte.
Flere af Maskinens gaaende Dele kunne rigtignok
pudses bedre under Gangen, men man maa isaafald
være yderst forsigtig, da man ellers let vil kunne
komme til at bøde dyrt derfor med Tabet af Fingre
eller Haand. Det bedste Materiale til Pudsning er god
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skjævfri Blaar eller og de saakaldte engeslke „spong
clots“. Vi kunne lier ikke andet end anbefale det
som en velforstaaet Oeconomi at anvende lidt Tid og
Bekostning paa at holde alle Maskinens Dele vel
rene og blanke, thi ligesaa nødvendig som god Røgt
og Pleie er for Dyret, er den det ogsaa for en Ma
skine, naar man skal have den fulde Gavn deraf, og
vi troe at det vil være enhver Eiers Interesse at paasee dette.
Navnlig naar Locomobilet er opstillet i det Frie,
bør om Vinteren al mulig Omsorg anvendes paa at
intet Vand kan fryse under Stilstanden, da dette
vil have høist skadelige Følger for Maskinen, Forat
forebygge dette er følgende at iagttage:
Naar Arbeidet er ophørt, aftappe« Vandet af selve
Maskinens Dele. Dette skeer ved at aabne de siuaae
Haner, der sidde under Cylinderen og Gliderkasseu
(for at give Flugt paa det Vand — condencerede Damp
— der tindes i disse Dele, aabnes samtidig ganske lidt
tor Danjpventilen). Hauen paa Fødepumpens underste
Deel og den paa Try km aalsrørets Bøining aabnes og
Sandstaudsglasset tømmes — naturligviis efter at den
Hane er lukket, der forbinder det med Kjedlen.
Dette er tilstrækkeligt, naar Maskinen ikke skal
.standses for længere Tid end en Nat eller Søndagen
over; skal Standsningen vare for længere Tid er det
navnlig i Frostvejr nødvendigt at lade Vandet løbe
af Kjedlen, hvilket skeer ved at løsne den lille JØieskrue paa Udblæsningsventilen, der bedst lades aaben
indtil Kjedlen igjen skal fyldes. Er Standsningen
kun af et Par Dages Varighed, kan man ogsaa und-
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gaae at tømme og atter fylde Kjedlen, ved af og til
at give et lille Fyr.
Den saakaldte Udblæsningsningshane er ikke
alene bestemt til dermed at tømme Kjedlen; den skal
ogsaa tjene til tildeels at befrie Vandet fra de næsten
i alt Vand værende faste Dele, der, naar de stadig
holdesi Kjedlen, tilsidst ville concentreres, bundfælde«
og fæste sig paa de indvendige Flader, enten som
løs Slam eller som den saakaldte Kjedelsteen, hvis Til
stedeværelse i høi Grad hindrer Dampdannelsen, for
øger Kulforbruget, og, naar Skorpen er tyk, endog
kan medføre Fare for Explosion; da Kørerne kunne
blive glødende, og, idet Skorpen ved Udvidelsen
springer af, en saa stor og pludselig Dampudvikling
kan finde Sted, at Sikkerhedsventilen ikke er tilstræk
kelig stor til at lade Dampen undslippe hurtig nok.
Er man altsaa nødt til at bruge haardt Vand,
navnlig Saltvand til Kjedlens Forsyning, bør man.
efter Vandets Beskaffenhed en ä to Gange daglig,
„udblæse“ o: lade et Par Tommer af Vandet i Kjed
len løbe ud af Udblæsningshanen. De fleste vægt
fuldere Dele af Vandet, ville nemlig, naar dette er
i Ro, synke tilbunds, og Udblæsningen skeer derfor
bedst en Times Tid efterat Ilden er afslukket og
Vandet gaaet af Kog, eller ogsaa inden der bliver
fyret op, hvorved det derved forbundne Varmetab
spares. Har man blødt, rindende Vand er en sjæld
nere Udblæsning tilstrækkelig.
Kjedlens indvendige Rensning er en meget
vigtig Deel af en Dampmaskines Pasning, da enhver
Kjedel, der forsømmes i dette Punkt, som tidligere
omtalt, hverken kan vare længe eller drives oeconomisk.
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Rensningen af Kjedlen bør derfor, saavidt skee
kan, foretages med bestemt Regelmæssighed.
Den daglige Udblæsning er ikkun et Middel til at
forringe, men kan ikke forhindre Stendannelsen,
og det er derfor aldeles nødvendigt af og til, efter
Vandets Beskaffenhed, hver Uge eller hver Maaned
at give Kjedlen en H o ved rensning.
Dersom Vandet kun siammer, vil en Udblæsning
umiddelbar efter Standsningen og en Udskyldning af
Kjedlen i de fleste Tilfælde være tilstrækkelig; men
dette er ingenlunde nok, naar Vandet danner Sten,
da denne fæster sig .som en saa fast og haard. Skorpe
paa Kjedlens Indersider og i Rørene, at den efter
Omstændighederne, enten maa skrabes bort med et
skarpt Skrabejern af Staal, eller hugges bort med
Meisler, eller, hvor man kan komme til, med en lille
Hammer med en meiseldannet Pen.
Til dette Øiemed er paa Kjedlen foruden Mand
hullet anbragt to Rendseaabninger (rQ forneden, saaledes stillede, at man fra hvert af dem kan komme
til at rense de to Sider af den indvendige Fyrkasse,
og for hvert Kogerør er der et med en Skruetap (r2)
lukket Rensehul. Det er aldeles nødvendigt, naar
Vandet er af steendannende Beskaffenhed, at give
sig god Tid med Rensningen, da en ufuldkom
men eller mangelfuld Rensning er ligesaa god som
ingen. Hai- man faaet Stenen løsnet overalt, skyller man
Kjedlen godt ud med reent Vand, som kastes ind igjennem Mandhullet, indtil det forneden afløbende Vand er
klart,men kan man disponere over en lille Haandsprøite,
da er denne naturligviis bedst skikket til at bort-
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skylle alle de løsnede Steendele, der da skrabes ud
igjennein dets nederste Rensehuller.
Efter Rensningen uiaa selvfølgelig alle Renselaager og Skruer paa det Omhyggeligste tættes, da
man i modsat Tilfælde let kan komme til, efterat
Dampen igjen er sat op, at maatte tømme alt Vandet
af' Kjedlen for at tætte paany. Den simpleste og
bedste Maade at tætte Laagene paa, er med tynde
Snore af Kautschuk, som man ved en fim Traad
binder sammen til Ringe af lidt mindre Diameter end
Laaget, og derpaa ved Skruen presser stærkt fast
imellem Kjedlen og Laaget; men man maa passe
godt paa at Kautscukringen under Sammenpresningen,
hverken glider ind i Aabningen eller ud af Fugen.
Renseproppeme gjøres godt rene, og bestryges, inden
de skrues ind, ined tynd Mønniekit.
Man har foreslaaet utallige Midler til Forebyg
gelse af Steendannelse, og til Lettelse ved Stenens
Bortskaffelse, men de fleste liave ved nærmere Prø
velse viist sig at være niere eller mindre uvirksomme
eller endog ligefrem „Humbug“, og vi skulde derfor
kun omtale et Par, der, uagtet de ikke kunne for
hindrer Dannelsen af Steen, dog hjælpe til, at den
ved Rensningen lettere løsnes fra Kjedlens Vægge.
Det første bestaaer i at man nogen Tid forinden
Kjedlen fyldes, overmaler hele den indvendige Flade,
lued hvilken Vandet kommer i Berørelse, nied et
eller andet ledt eller klæbrigt Stof, der ikke strax
opløses af Vandet, f. Ex. Tran, tynd Tjære, Olie,
fernis, tynd Mønniefarve, Klistre, kortsagt et Stof,
som uden ved første Kogning at bortskylles af Van
det, danner et tyndt Lag imellem Jernet og den
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bundfaldende Steenskorpe. Det er derfor af Vigtig
hed at dette Overtræk gives nogen Tid inden Van
det sættes paa Kjedlen, for at det kan tørres, idet
mindste tildeels, og bedst er det om Kjedlen er fuld
kommen tør og lidt opvarmet inden det gives.
Et andet Middel, som enhver Kokkepige anven
der paa sin fhekjedel, naar den er bleven fuld af
Steen, er at koge Kartofler deri, og efter vor Erfa
ring er dette et af de bedste til at løsne Stenen fra
Kjedlen. De kunne anvendes saaledes, atmanstrax,
naar man har renset Kjedlen og fyldt den med Vand,
kommer et Par gode Haandfalde vel vadskede Kar
tofler i Vandet, inden man skruer Mandhulsdækslet
fast, og de ville da gjøre omtrent samme Nytte som
de ovenomtalte fede eller klæbrige Stoffer. Man
kan ogsaa, og da gjøre de vistnok bedst Nytte,
et Par Dage forinden Kjedlen skal renses, hvilken i
Reglen udføres om Søndagen, ]øse Mandhulsdækslet,
og komme et noget større Qvantum vel rensede Kar
tofler i Kjedlen. Er Vandet meget steensættende vil
man ved denne simple Fremgangsmaade mærke en
betydelig Lettelse og Tidsbesparelse ved Kjedlens
Rensning.
At anvende sure Vædsker eller endog Mineral
syre til at løsne Stenen med maa vi bestemt fraraade,
da selv om disse ikke bidrage til hurtigt at for
tære Kjedel og Rør, noget deraf altid føres med
Dampen over i Maskinen, hvis indre Dele, navnlig
Cylinder-Stempel og Glidere derved hurtigt ødelægges.
Ubetinget det bedste Middel til at holde Kjedlen
fri for Steen er at anvende reent, blødt Vand til
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Kjedlens Forsyning; selv om siettere Vand kan haves
nærmere er dette en god Oeconomi.
Ved nærværende Construction af Kjedel vil ikkun
lidt Sod kunne afsætte sig udvendig paa Rørene;
men det vil dog ikke være af Veien et Par Gange
om Ugen ved et Spanskrør med en Klud paa Enden
at bortfeie den Ryg af Aske, der vil lægge sig ovenpaa Rørene.

F E Bo t di n s $ Boé &. utoentr.

Dom Svar paa mit Spørgsmaal i denne Anledning
har Justistministeriet meddeelt mig:

At det er tilladt at benytte disse Loconiobiler i
umiddelbar Nærhed af straatagte Bygninger paa
Betingelse af:

1)

2)
3)
4)
5)

At der udvises behørig Forsigtighed, i hvilken Hen
seende det bliver at paasee :
At Vinden fra det ikke bærer over paa ildfængende Gjenstande;
At Askekassen stilles saaledes, at Vinden ikke kan hvirvle
op i Asken, naar Dørene aabnes;
At Døren fra Ildstedet og Askekassen holdes tilbørlig
lukkede;
At Gnistfangerens Vandbeholder holdes renset;
At det er en med Maskinens Indretning og Brug bekjendt Mand, der passer den ;
Med Tilsidesættelse af disse Forsigtighedsregler vil
Loven af 2den Marts 1861 § 24 komme i Anvendelse.
Maskinen skal være underkastet Forskrifterne i Loven af
12te April 1851 om Tilsyn af Dampkjedler.
Forsaavidt de Bygninger ved hvilke Maskinerne ønskes
afbenyttede ikke tilhøre Vedkommende selv, vil det være
nødvendigt, at Eierens Samtykke erhverves — forinden
den tages i Brug.

For at lette Opfyldelsen af den 5te Fordring er jeg
villig til at være enhver Kjøber behjælpelig med at skaffe
en saadan Mand — eller — livad der vistnok er det meest
practice — til paa Fabrikken at instruere den Mand, man
troer at kunne benytte, naar han har faaet den nødvendige
Veiledning.

Kjøbenhavn, den 24de Februar 1865.

Anker tteegnnrd
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11? af naturlig Størrelse.

