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T JENESTETIO M, M, 

Org,ani�alio,nen nm·kr ,st,ad�g paa en 
Løsning af · pørgsmaalet om Heregning 
,af Re. ene- cllier Raaclighed tjene ten. Nu 
er det v-ol e,t A.ar iden. Forhandlingerne 
om de,n nye Tje1wstetidisordr-e fandt · ted, 
rn 11 •endin u •er vi lig,e vid-i, endnu er der 
ingen For,a1ndring fordaget og Berognin
g n forc-g,aar al-tid efter RcgJ.cn 1 Time lig 
2/a. Time. 

De Ovenejeliser, der rnaatle Yære nød
,·endig,c for at kunne optage en Forhand
ling' 1J11ed Pensm1alct·W den -nodvendig,e 
Regulering af- Forholdet, kulde man 1sy
ue,s nu maatt-e være·· til Ende, de kan i 
hvert F,aikl ikke v,ar,(' A,ar-rvi · cndrrn.1 og 
Lokomotivperso,nakt ven-ter m,ed• Læ,ngsel 
og Utaalmodigih,ed pap Afgordse11. De_n 
Ord,ning, der mi-dlerti,chg er gellnernfort, 
er ganske mening,slø. og den maa ma1 
boet fra og ben Hl en fornuftmæs ig og 
�or Personalet tilfr.e!ls tmencl Ordning, 
hvor del ikke er nødvDncligt ,a,t tille til 
I ontrol eller faa l ndieir luift paa en eller 
anden Seddel o.rn Garanti for at del" ik
ke lyves. 

· Deit -er iøvrigt bleYet ,ou hel Mani med
Kontrol, baade naar P.crsonalet kommer 
itH Tjene te, naar der'kørc ud af Hus og· 
nam· Grænses•tedet ved Maskintjenesiten 

og Tr-al'iktjenostøns Omrna,dic p,as me6. 
Alle Ble,der kon tr-oleres der og skri V·f:>S der 
og etlwer,t 1inui •en Ma kine kommer for 
f-•ent p,aaLalos og efterfølge af Mulkl. Del 
er den nklkær,e nye Station""for:slarndrer 
paa. Kobon1havns P.erscmbaneg.aard, der 
kræv-er •en 1sna rni11utiø,s Ov-erholclel c af 
'l 1id0n og ,som str,aks farer i Blækib11.Søt 
m·e-cl Øn ·ke om Foddnring. Vi er natur
ligv1 · indforsfaaet 'IDed at P.as agotide11 
, 'Jrn,1 ovcrhoJ.do , men det 0ik jo udmær
ket i ,Station forsfand-er Vilsbecks Tid, ·og 
der ka,n ikke ,se,s ,at være indhn,adt For
and rillgrr p::ta -clebte Omr.a,ade,, i-d:cn Looft

er liltraad,t. D t var ønskeligt, om man 
kund•c komme. væk fra denine uhcklige 
l ndib rctning,shistorie, d•er vækker megen
l nclign a tion b},arnd,t iLok•omo-ti vfønmie og
SOJ11 kun er kabt ,til at , ·æbte ondt Blod 
Yed ckn ,spionagemæ •s1gc Maacle, ,del ·hele 
er sat i S.v ··tern 1ma. Der rnr rnaa, 1 c og
:=:aa Mulighed fol' Besparelse, hvi man 
saa bort fra den Kontr ol, idiet at ,mind·st 
en polytokni k L1ddannet lngeniorassi� 
steut kunde r ares. Thi mindre kan ik
ke gøre det En a,adan Kontrol maa væ
rn Polyitc lmikcr. 

Mon I t førnte Spørgsn1 1nal mna imid
lertid nart loses. &et 1h,ar Por onakL bc
ret-tigct Krav pa.n og det er urimeligt, aL 
Maaned, skal ga,a efrter Maanccl uden n o-
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'i) ANSK Th_KoMOTIV Ti DEN nE 
g·en LøsTiing. Der ,er jo intet andet Per
s,o,nal,e ved ta,tsb,anerrne, der i ,s,a,a ud-. 

trakt Griad anvendes til Reservetj,enesite 
som Lokornotivper:;;onalet og i hver Fald 
gældieT for Nedbrudisreserven at Kariakte
nm ,er giaooke ,ander.1,edes ,og 1som Følge 
heraf er Kr,avet orm en anden Beregnings
maad,e ,og1sa,a berettiget. 

Vi ih,ar tid1ligere peget paa ,al den Fri
llid Lolmmotivpernonalet maa ti,lbringe 
udenfor Hjemstedet for ihvilken, der ingen 
Tidsberegning gives. Vi 'har vedbliven
de den Opf.attel1se, at diet er ret og billigt 
a,t der d;og tages noget Hensyn dertil, det 
bliver efterih,aanden ·et meget stort Antal 
TimeT Løkiomo,ti vmændene er borte f.ria 
Hj,emmet i Maaned!eoo· Løb og diet bliver 
jo ikke mindr1e n,aar Tidisberegningein for 
Ra,adig.hedistj,enesten er tS•aadan som 
deru er. 

Det ,hedder s·8Ja smukt i .diet ProgT1alll, 
eller det 181.agord der gik forud for Gen
nemførelisen af 8 Timersdagen, 8 TirmeT!s 
Arbejde, 8 Timers F•rihedi •og 8 Timer,s 
Hvile. 

F,or T}enestemænd-ene gælder dette 
ikke. De 8 Timer,s Arbejde kan strække 
sig ,over 12 Timer, j·a endog længere Tid, 
saJa det bli,r.er ,s,aa s•om æa med, Frihed-en 
og Hvilen. 

Vi maa derfor ,snarest have gennem
ført en forestaaende Beregning ,af ·al ct:en 
Raadigihoostjerneste, der i Il'o,gen :Mlaa,de 
er ,effektiv Tjeneste, som Bestemmelserne 
li Ordin� H 300 ,tager Sigte p,aa. 

STREJKEN VED DE SVENSKE PRIVATBANER. 

Strejken g.aar sin rolige Gæng og si
den si<ls1te Nummer er der ikke trukket 
flere Bamer :med indl i Strejken. Imid�er
tid ih,a.r SocialmfoiSJterie:n under dien 6. ds. 
indk,aildt P.arter1ne til et Forlha'!ldling.smø
æe der fandt ved.I Frediag den 8. ds. -
Angaaende Resultatet ,af denn:e F,orhand
ling kam vi intet meddele. Jernihanefor
bund,et ud�ler imi<l1l.'erti<l! sin Tvivl ,om at 

ArbejdisgiVier,ne vil ga,a ffed ti,l en Over
ønskomst nu, idet' de mener at F1orudisæt
,ninge11i for en Opgør,else endm.u ikke fo
r,eligger. 

General,dir�ktør Grairuho,lrrn for de 
sveruske StaJtshaJI).er ih,a:r: til et Dagbl,a,dl ud
talit, ,at han n.aturligviis· ikke kunde 1billig,e 
P1er,sonalets Beelutllling om· ,at gaa ud i 

tr:ejkie, men sy1ntes ihan, pa,a dien amdien Si
die ,at Pern·onialet - idet mindste ihv.ad de 
bed.T,estiHet priwIJte Bainer ,amgik -- ikke 
heh.anclil,edie,s paa rette Maade. , Her,over 
,er naturligvis Ar hej,disgi verforenimgen for 
de private J1ernbiamer Tøget i Harniisk ,og 
betegner Gener,a.ldirektør•eTuS· Udtalelser 
s1om par1tiske, og vil kuin bevirke en F1or
læn1gel e .af Strejken. 

En •mieget hernsYlfi!Sløs •Lønpolitik 
fra Arbejdsgivernes Side h:ar forbitret 
P,e1·1s,oir11alt saaledes ,at ,dlette ikke har v.eget 
ti1ibage for Str,ejk,en i diisæ v,ansk,elige Ti
<lier. Arbej,disgiv;er,ne ihar ea,a,ledes budt 
Løooing,er ned til 150 Kr. om Ma;a,nedoo 
i de ,l,avoote Lønningskl,aisis1er. Voo de 
høj,æt hetal1ende J,ernb.aner (disse er Ln<i
del i 5 Grupper med' for1skelligie Løn:nin:
g,er) vil Atfbej,diSJgiverne betale ,en Loko
motivfyrbøder med 10 A,ars Anciennitet 
185 Kr. om Miaain,edlen ved de tS•aakald0 
hilili�ste Stedier. I Stockholm skulde en 
tiLsv:ær1endie Løn blive 227 Kr. For !Jo
komotivfor,erie vilde Lønm.imgerne UJilder 
lig1J1,ende F•ol'lhol,d, blive r,es,pektive 323 Kr. 
,og 365 ,Kr. 

Organisatiooorlile ha,r hele Tiden været 
fu1dlt ,einige ·()[Il ikkie at bi'Illdie Peris1onllieit 
ti.I en 1saadlrun Løniiling.smd,'ning v,ed n o
g en Over,enskomst med.1 Ail'bejdsgiverne. 
Org,aTiriis�ti,onernie er fuldt kiampforbered
te og g1odt øko:nomisk :3tillet og Stillingen 
er paa alle ·Maiaidier udun.ærket. Brunerne 
ha.:r gam,s,ke vist f,aaet en Del Strejkebry
<lere v;ed ait hebafo ,op til 60 K,r. om Dagen 
og Kosten srunt ArbejdskJæder, men den 
Arbejdskrnf,t de har faaet fut pa.a er ikke 
sy,nder lig værd). 

DesværTe har enkelte peooioneredie 
Lokomoitivfører,e �;ad.et sig forlede ,til 
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'i) ANSK & KOMOTIV1i'DENDE 
Skruebrækkeri ved Udsigten til sia;a;diain 
F·ortjooes.te, og Bamem,e forisøg,er i Pres
sen .ait pruastaa, iat 'Draiikoo ved, Ber g,sla
g,e,rnes Jernhane er oppe pa;a 46 pCt. af 
ej.et normale. Strejkel,ed'el1s,en i Gøt•ebmg 
har paavist, at det nioTmrule TogkHome
t,e-r:a.ntaJ udgør 9.567, og at Forh.oMet nu 
er, -at dier køn')s 1661, hvi,lket igen vil sig,e, 
at Tr,rufik1en ·opretJholde,s med knapt 18 
pOt. af <lJe,t n:ormrul,e. 

AUe T,e,gn ty<ler paia, .at !Strejken vil 
blive· l,aingv.aTig, :men P,er1soniailet er fast 
bestemt paa at vil.le, holde ud, og Stem-

ninge,n ,og ,Sa;mmelillholidet er ud.mærket. 
Det er en almindelig Op:tatteLs1e, .ait

Strejken vil blive en Sejr for P,er,son.alet. 

FERIEHJE MMET 

Tililoo m1g g,en1J1em vort Bl.ad! ,ait brin� 
g.e K1omitoon for vort FeTiehj,em min bed
ste 'Dak •og K10lIDpliment for Frugten .af :De
res A•rhejd1e 10.g samtidig irette en Appel til
alle Medh:m1mer i,ndteinfor D. L. F. 1Slut 'Oi'l
i Rækken. Det er et godt F•ormaail, :som
f.ortjenier vor fulde Støtte. Hjemmet lig
ger ,s:inukt v,ed Kalundborg Fj,orid. Her
eT friisk _Luft 10g et dejligt B.ad, et !herliglt.
Landskab, der indbyder til Ture i dien frie
Natur eUer H vi:le p,aa en Bamke nydt1nde
Lærk,ens uniuntre Sang fr.a det høje, ak
kompagneret iaf Søens Braiad mod Kystt1n,
medens Du med! Øjet følger hver B.a,a,d og
SejJ·er, til de forsvinder vec.1 Refsinæs køn
ne Py,nt.

Fira en Ft1rie i di:s,se skønne Omgivel
ser vil Du r,ejse 1hjean, rig paia gode Minder 
og Erin,dri,n,ger i Længsel efter den Dag, 
pa,a ihvilkien en ny 1Sommer vil lm1lde til 
Møde med D . .L. F . .s Helisebo. Hook ære,die 
Kollega, det er ikk,e alellie dig selv, der 
h·æng,er til Hvile. Tænk ipaa din Hus-tru, 
som ofrer hver eneste Time paa Dagen 
for dig ,og Hj1ffi11!1l1Jet, som er p.aa Færdie 
tidlig og silde for aJt Jette alt for dig. 
BTi.ngi ihenidie det Offer at vær.e err Uge el
ler to fritaget for de huslige Byrder, og 
Du vil vinde :mere en,d Lø.n: nok derfor ved 
at eje en Husiti·u, dieT de 50 eller 51 Uger 
af Aar.et med fornyet Kriaft og Lyst vil 
gøre :alt foT at lette ·og ,oplive Dig i dit 
daglige Arbejdie. Jeg ved nok, Luft-en er 

saia fuld af St•emm!er, der kan, finde i&aJa 

mange ,Skavanker ved 1Sagen, f.or mig er 
kun to, om man med Rimeligihed kan 
f.remkomme :med. For det første Bieko,st
ningien ved Opholdet, og j,eg vil_indrømme, 
de�· ,slml spares, men prøv, og Du vil ial
dr1g forfa-yde det. For diet -am1et, Børne
ne. Men selv den F,orhi-ndri,ng vil paa 
flere Maadier kunne l,a,die sig ,overvillide. 
Den bør i hvert Fald ikke ,aiiholde nogen 
fra. at ,slutte ,sig til Troppt1n.. Husk paa, 
den D8Jg vil komme ogisaa for Dig, at Bør
,ne,ne er fra Ha.anden, eller s,a,a store, at 
,de kan p,aisse sig selv de otte elleT fjor
ten Dage, og s·aia vil det være dobbelt 
r,art og opliv,enide .at s,amles med Venner 
og -Bekend1be 10g lllJYde e111 v-elfortjent Hvile. 

En Ti,n:g eT for ·o,s yngre ,et stor.t Skaar 
og vil maaske afholde mam.ge fm Turen, 
nemlig »F,amiliefrip,as,set«, og er j-o mere 
følelig jo længere Afstanden er; men det 
er unirr fulde Overbevisning, :at rette Veæ
kiorn1mende vil s1e forstaaiende paa S.agen, 
her hv;or ,det gæl,der !Jokomotivman,dellls 
Ferie, 1tiilbragt paa en Maaide, dier i ihaoo 
<laJglige Ger1J1ing vil give ham større Mod
,st.aindskratt og lbring,e ors nærunere Maalet: 
»En sund, .Sjæl i eit ,su1J1d-t Legeme«, hvil
ket viel nok kan ,sig,e,s .at være et af de 
størsite Goder og,saia for J.eTnballie. 

Jeg lh,aT selv med Familie haft den 
Glæde at nyde otte Dage paJa Feriehjem
met og vil gerne ,herigen,n'eiIIl give det min 
varmeste Anbefaling. 

Tag -til F,eTi,clijemmet, se og døm, ,og 
Du ·er Medlem. 

Tak for Optagelsen. 
C. Hansen, Lokomotivfb.

TJENESTEMÆN D OG PRrVAT ARBEJDE. 

Hr. Redaktør! 
I An-ledning af Dis1kussionen 1heT i BLaidefi om 

Tj,en,estemænds private Arbejd·e anmoder jeg om 
P.la,cLs, for følgende:

Naar en Mand søger Pla,d,s, som Tjeneste
mand, bør han gaa ind til en sri-kker Tilværelse, 
saa han ikke beihøver at !have Bekym,ringer fur 
sin Fremtid, men til Gengæld, maai ,han .giv-e M
ka,ld p,aa dien - gans-ke vist ringe - Mulig
hed·, der er i d,et friie Er'h'Vlerv for at samle 
F•Ol'IIIl'lle. 

•Han bør ikke baade 'have Tjenestemandens
i al:le Henseern:1er sikrede Them.tid og Chancer 
i det '.IJTiV1ate Erhverv. 

Stæt og, Kommune -samt Sikiatteyderne har 
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'i>ANSK,&KoMOTIVTio�NDE 
Krav rpaa, al Tjen temændene anvender dere 
Fritid og Ferie blandt andel til al ud,hvile og 
d!)gliy{Jore . ig til dere daglige Ge'.ming, sa,a
ledes at de kan yde det bed:! mulige Arbejde 
i deres Tjene l . JJetle vil i;kke væl'e muligt, 
naar de efter endt Kon torli,d skal 1balso Byen 
n1ndl for at fore Bogholderiet i pl'ivato For-
1·etnin er eller administrere Ejeodomm o ... ,·. 

Men naturligvis mnalle ]i orudsælningen 
da ogsaa være, at alle Tj ne,;lemænd \'irkelig 
faar en lon, om do kctn lere a.nslændig af, og 
pa.sencfo E n ion, ,aaledc al deres Tilværel.e 
vi1·kolig er ikl'el fra tlen Dag, d opnaar An
sætte] , og til deres Død.-dag. 

[ed d<!tle kniber ,del, konl . tore Forbed
ringer er. kel, men en Betit1gel o for al komme 
videre frem er ikkeTl, al man fra alle ider 
og gan ke ærligt fra 'l'jone. e-mændene id,e 
virkeT for el be temt :F'orbud imod a.J.t privat 
Arbejde - selv det all rring le. Fo1iho1det ,er 
nemlig, al der imod Forbedringer af Tjene te
mænd•enes Kaar ofte - med Grund - ind
rendes, .al de J1ar . Lore Bi.indtægter, og al en 
Forhøje! e af der-es Lønninger derfor er unod
rnndig. ,Og naar disse Biindtægter aa kun 
opnaas paa de frie Enhverv Bekost11ing, er 
del umuligt elv for den m t Yelrillig Kom
munalbestyr-el e al gøre n gel nævn værdigt for 
Tjene lemænd ne. 

Lad o derfor i ital og Kommune faa en 
trængt, indtil de mind le Enk ltheder, gen

nemført Forbud· mod Tjenes! mændene. Privat
arbejde, og til Gengæld Lø11- og Pen ion -for
hold, deT i enhver Henseende siher Tjene te
rne n,denes Tilværel e. 

aa kan de, som on. ker n :aadan ikrel 
- men beskeden - Tilvær I e. tage Tjene te
•hos lal og Kommune, de, ll\'is Inlere er 
i Hetning a[ at amle Rigdom, kan jo saa 
denne ude i det private ErlweTv uden Kon
kurrence fra Tj ne temændenes 

8. Bre.�emmm.

( ocial-Demokraten 11-9.) 

Hertil . varer ,den �idligere Redaktør af »Ab
,salon« bl. a. følgende, hvilkel vi fuld tændig 
,kan tiltræde: 

Del er navnlig den Del a[ kueplad;sen, hvor 
fHr. Bresemann •har laget falde, om .bar en 
Lndihegning ,nødig. Hr. B. kriver a,a kønl om 
den unge r,and. der g.aar ind i de11 of-fenllige 
Tjene te: 

»Han bør i,kke bcwde have Tjene te
manden i alle Hen ee11der sikrede Frem
lid og Chancer i del private Euhverv.« 

Del maa vær undg.a.a.et ·1I'.r:. Bre-emann 
aarrnagrnc Opmæ1,Jr om;he<l, ,al de senere Tider 
i nogen Grad har 1mdergraYel ,det yndede Dog
lll<l om den i alle Hen.�<'Pnder sikrede F'rr111-
lid. « 

\ i har leYet i parekommissionens Tegn, 
rpaa mere ,ond el Punkt ,er tler Takket rnd 'k
lkerheden. Del er ,noget, som nogle Hund-rede 
P,oslbude, Portører og Kon Loris ler ved �al -
banerne og koben'havn.ske S,porv,ejsljenestemæncl 
,!can Lal med om. Man. mente ikke længere· at 
harn Brug for dere Tjeneste - de kunde melde 
•,ig til cl aJ·bejcl,slø Brigade. 

Hvis, Hr. Bre emann læ. le Fagpresse, Yild,e 
han lia,·e Yære noget bed1,e funderet. »J.ern
baneticlende« (Oh. Petersen) bar nylig i en Ar
tikel beshandlel »Den faste •tilling«. Jeg s,kal 
'·citere el en kel•t 1-ed': 

·•Men ,hvilk,e M:oliver, del' aa end lig
ger til (hun l for de foretagne Af kedigel
sel', et maa nu vær-e f.asts1a.aet, nemlig al 
Ven lreparliel og <let konservative Folke
,parli, PolilikeTe har aflivet Dogmet om 
den fa te 1lillings Fordele und,er en Ned
ga11gs-peri-0de. Der er herefteT ikke nogen 
almin-cl lig Tjene. leman.cJ Lilling, der er 
mere fa L <:'□d effl�ver .anden 1iUiog. Den 
er fo t, . aalænge · talen ·har Bnrg for Tje
n lemanden og J1a11 eller. udfører it Ar
bejde; m n er enhveT anden , tilling ik•ke 
og .. a del?« 

• .Jo, vi kal vi. l tale lidt mr. omt om den
�ovprisle , 1ikkerhed - Op1Sigel e fristen er tre
�Jaaneder - og om Tjene temandens privile
,g,erede, •tilling i det ,h-ele Lag,e,t.

Tjen temrond·ene er del saa lel al Iaa Øje 
pafl, at . lille i oleret, vi er alles·ammen med lil 
lal be»l mm dere. Yilkaar, de -taar paa Tryk i 
,loYe og1 Vedlrogler. ncle-rlede med S1amfunclr -
borgere i •an-clre Fa:g, de kan becl,re Forputte sig; 
del er betydeligt vanskeligere al 1holde private 
Forelagend,cr o,p Lil 9f:fen-tlig B kuelse. 

Man paaberaiaber sig Pensionen. Javel, del 
er et Gode, det kan erkende . fon man glem
mer al til føje, ,al Tjenest manden selv betaler 
delle Gode, dels ,clirekt gennem en procen,Lvis 
Afkorlning i Lønnen, ,del indirekte derved, al 
•han fiaar en laYere Lon for il Arbejde en-cl i de
•J)riYale Erl1\' ,rv.

Man l'il . aa gerne give Tjeneslemanden en 
privilegerel 1lil,ling, narnlig i Retning af, ,]wad 
1han i Jod ætning -til andre 'amfunclsborgere 
·ikke maa foretage ig. Jeg har intet om helst
.i•mod ,de-n Betragtning, al man •kal kunne leve
a[ il ErhYerv og al dette kal være betalt aa
lede , at Betingelsen for al leve \'i1,kelig er til
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'i>ANSK,&KoMOTIVtiDENDE 

Sitecle. Men den, som haT ken<lt Tjenestemænd-s 
J{aar gennem di . e !range Aar, maa vedgaa 
,at Betinge! en ikke 'har været til Lede. iran 
gl<.>mte os længe, da del gik opad, man klip
JJN o. flilligl nu, ,hvor del gaar nedad. Rege
ringen og dens Kommi ioner har ikke næglel 
,c;ig noget i dC'-n Henseende. 

Der give jo en Hæk,k Al'bejd r, cm er 
r,aa maa, al de kun kan lonnP om Bierhver\' 
- om det aa er n Tjene lemand eller en }!and
i privat Erhven, som paalager ig en . aadan
'ideb "kroftigel. , maa for C'n uhildet Betrag,l

ning komme ud paa et. Her kan nelop nærne
·aa,danne Ting om Bogfuring L Par Gange om
gen for en 1ille Haandrærker, en Vicern!rl

be. Li Iling, en A[len-Ko11lrollørbe kæfli!rel. e -
aH nalurligvi under Forud rolning af, al del er
foreneligt m cl Tjene len. Tarv. Del kan ikke
forandre · lu.ali01ien, om del j del for le Tilfæl
de e:r en Po l- eller C'-11 Banka s•i lent, i de .andre
en Funktionær eller en ir urer. vend, om sup-
plerer sin Indlægl. -

Hr. Bre ema1m er langt ude, naar ,han on
skei- •el ITengl, indtil de mind le En,keltheder
g nnemfort FOTbud mod Tjene temændenes
Privalarbejde«. Han er ndogsaa længere ude
end ehe Venstre. Regering og Politikere, der
dog fornylig i en Beretning fra Udvalget om
»BenJoyen« 1har ment, al der var til trækkelige
Garantier i Tjen lemand lovens § 44 mod pa-
1Serelure i Overdrevet. , i, der 1har la aet i Tje
n temandsorgani ationemes For var linje un
der de økonomiske og moral ke Angreb paa vor

'land, miler billert v cl Ures mann Efter æl
ning: •Og t·il Cengreld Lon- og, P n ion. forhold, 
der i e111ll\"er Hen eende ikrer Tjene temænde
nes Tilrærel e.« 

TANKER OM DE SV ÆRE IL TOGSLOKOMOTIVERS 

UDVIKLING 
\'NI Ollo Br11di:rrn. 

Vi 1har tid,Jigere h r i Bladet be kreY t 
fo1� kellige være Iltog lol omotiver for
ud n vor,e egn 2 B 1, Litra P og 2 , Li
te.a R; f. �ks. de preu i ke tab baner 
2 B 1 4 yl. omponnid, Litria 9 og 2 
4 yl. Litra 10. Endvid1er ,d bajer ke 
og itruJi.en ke I tat, baner- 2 1 4 Cyt 

omip. Iltog, lokomotiv an.v lsom <l ven
k.o I taLsbaneL, 2 , Litra B og 2 1 ,1 
yl. omp., Litr.a F o. . v. Di e Iltoi?S-

1 ok,omotiY r har hidtil hørt til de vær te 
i Evropa. 

Med Tilladel, e af Hr. Dipl.-lngeni01·

Ad. Wolff, Hanrwver, kal vi id t folg-en
de Pi�nglv n, i--lik l, om ha•ni '11,n kn•
vcl i »Hamornag- Ja hri hli<rn« om d Vfl'
r,c IH g1slokomolivørs dvikling. »Hn;no
mag- acihricht-cn« er om bekendt et 
Tid lnift, de1· ud.gi\", af Lolwrnotidal>ri
k n i Jfann•o•v r »Hannovei· che Maschi

nenbau-Aclien-Gesellschaf t, vormals G e

Ol'g Egesto1·ff, Hannover-Linden. 

Resumeet af de i det [olgencl' frem alleTan
ker om de være Illogslokomoliver dYikling 
er del, al det normalsporede 2 C Iltog lokomo
tir Præ talion. evne er begræn el ved mulig-
1hed,en -af at forslorre Ri 'i.en væ. entlig orer 3
m2 • De11ne iR. leflade er ikke mere (il trække
lig ror ckn nuværende Ulogstrafik . ærlig paa 
bakkede trækninger. fan maa lag,e . in Til
flugt til 2 C 1 (3 koblet med Bag,lober) og lig
nende ;Lokomoliver, men og aa ved di se vi er 
sig nart som Følge af overmaade B la lning 
af den bage-te lobeaksel en Beg•ræn ning af 
Ri:ten- lorrel e ud,·ikling. De1· be krh·e. for-
k !lige LokomoliYer, red, 'hvilke er for ogl al 

o,·en·ind de næ,·nle Mangler. Forfatteren 
foreslam· Ind kydningen a[ en mindre belastet 
normal løbeaksel og bringer om Eik empel 

dka !el til el u ædrnnligt kraftigt 2 C 2, 3 Cyl. 
Ovetiheder-Illog, lokomotiv. Dette bliver i Ho
,·ed age11 kildre! og saalede. Under ogelsen af 
Akselbela tningen indgaaende gennemført. 

13 gi' bel lltoc,, lokomoli,·« er vaklc11-
clc og ild{, om man i Almind lia:he<l a11-
tngcr ubetin°et ,afhængig af tor Diameter 
af D1·i\0hjuJ.en , m ,n af cl,en , 'l-rækning 

tirrningisforhoJ,d, pa.a lwilke·t Lokomo-ti-
. vet o,•,erv-cj nde kal befordre THog. P.a.a 

Alp ban-crne bliv,er lltog befordu:et af 5 
koblie-d,e Lokomoti\·,er med kun 1300-1400 
mm DriYhjul cliam tor, 1hrnrimod de 
pr u i foe 1'..- og l 8 God,�to0,::ilokomoti
,·el' ha1· den amme Dri'"11jul diam t r pa.a 
1400 mm (vore Litra D 1.J0l mm. Over:-. 
Anmærkning) og rde nol'mal 
God tog, lokomotiv,er en,dorr 
paa 5 = 1524 mm, da ,d,et ,h r 
Ul'Cj 1· jer om trækninorl' 

ti'Yini,ngcw. 

11 1 a;a cl1a,n 
o,0c1·v,ej,encle 
uckn , •tørre 

Fol' Kon lrnktion n nf L k moth·et 
byd r maa DrM1jul i ]mind ligih d 
ing n ærlige V,an keligihe<l r, dia de ikk 
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,, Uaoomar-S.:e:triebten", 

Fii, 1. Den franske Nordbanes 2 C 4. Cyl. Compound Overheder Iltogslokomotiv bygget l!:.110-13. 
Hovedmaal: 

Drivværk 
Hjulstand 
Risteflade 
Damptryk 

......... 2 >< :i / 6{0 / 1750 mm. Hedeflade ..... . . 15,7+136,3+40,0 = 192 m' 
............. : ..... 8450 mm. 

. 2,782X0,991= 2,76 mv 

. . . . . . . . . . . . . . . ... 16 Atm. 

syndffi'lig i'llldrskrænker Kedrl,oos Kcmst:ruk
,tion hvierlmn i' Højde- eUer Br,edderet
ning. Aooerledes er det ved ,store Driv-

- hjul. Ved Lokomotiv,ei' til Iltog piaa
Strækni,n,ger ud!en ,større 8tig,ninig,er, der 
skal tilhag,elæg,g,e l,an,g,e i8.trælming,er med 
Has1tighed,er foa 90-100 krrn i Timen, væl
ger :man Driv,hjul,sdiameteren i Alminde
ligihed rmellem 1850og2100 on:m. Dog og,saa 
her gi v,e,s ,der U nidrtageLser. iSaial,ed!es, 'be
fordrer ,dien foamske Nordham,e ,oo,k•e1'te af 
dens hurtigkørnn,d,e T,og (triains rnpid,es) 

,,llauom.ti:--hchriehleo". 

Tom Vægt ... 
Adhæsionsvt.egt 
Tjenstvægt ... 

· · · . . . . 65,1 t. 
. . . . . . . 51,0 t. 
. . . . . . . 70,8 t. 

med 2 C 4 Cyl. Compound-Lokomotiver 
(Fig. 1) med, kun 1750 mm Hjuld'i.rum., 
im:idleT1tid, ,har disse 'Lokomotiver f.aaet 
særlig gunstige Bes,temmeLser ,af fod- og 
U<lJStrømning,sk�I1Jaler. 

I .det følg,ende slml kun -behamidiles Lo
komotiver, s·om -hwr ,en Driv.hj ulsdillllileter 
størrn end 1850 :mm. 

I d!e før,ste 10 A,ar af diette Aai1hundre
d,e v.ar i hele Evr,opa 2 C Lokomotivet den 
,almindelig ,anvendite Typ,e fo.r ,svære Il
t.og p,a.a F,l1ad- •og Højlan,cæstrælmi.n,g,er. 

Fii. 2. Det østrigske private Sydbaneselskabs 2 C Overheder Tvilling Illogslokomoliv, Litra 109. Bygget 
1909 af Statsbaneselskabets Maskinfabrik, Wien. 

Drivværk . . . . . . . . . .  . 

Hjulstand ......... . 
Risteflade ......... . 
Damptryk 

Hovedmaal: 
. 550 / 650 / 1740 mm. Hedeflade ....... 12,0+155,9+51,9 = 219,8 m• 
. ...... 8150 mm. Tom Vægt .......... • .......... 59,6 t. 

. 2,236><1,58 = 3,55 m' Adhæsionsvæ2"t ....... • • .... • .... • 43,2 l.

. . . . . . . . . . 13 Atm. Tjenstvæ2't . . . . . . . . . . . . . . . 66,9 t. 
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Fig 3. De belgiske Statsbaners 2 C 1 4 Cyl. Overheder Iltogslokomotiv, Litra 10. 
Bygget af Zimmermann-Haurez & Co. 

Hovedmaal: 
Drivværk . 4xf>00/660/1980 mm. Hedeflade ....... 20,0+220,0+62,o = 302,0 m• 
Hjulstand .................. 11425 mm. Tbm Vægt . . . . . . . . . . . . . . . . .... 92,0 t. 
Risteflade ..... ·, ........ 2,6X2,0 = 5,0 m2 Adhæsionsvægt .................. 57,0 t. 
Damptryk . . . . . . . . . .... 14 Atm. Tjenstvægt .................... 102,0 t. 

Denne Type kræver en l,rung og ,smal Fyr- s-aa ma,n ,e,r altsaia enten tvungen .til ,af _ 
kas,se meUem de b,ageste kobl-ede Hjul. .Fyr,bøder,e,n ,at forl.ange en: særlig stor 
A.nor-dniingen a;f en FyrkaiSse, ,som ligger · LøfteJhøjde ,af de fra Tfflltder•en ita-g,ne Kul, 
ov,er de k-01hled!e Hjul er ved 2 C Typen eHer at ,anbrringe FørierhUJsets Gulv u.al

kun udfør,t v,e,d DriVlhjulsdiametr-e inditil mindeligt højt. V,ed det her nævnte Lo-

1740 mm, og oo.al,edes ved d:e,n ø•strigske komotiv ligger det 1800 !IIlID ,over iSkinne-
Sydbane,s i 1909 byggede Litra 109 (Fig. ,top. Fører'hUJSgulvets Ib.øje Beligg,em.hed 

2). Kedielmidten ligger her ,allerede 3000 har <len Ulempe, -at Sidievinduet med Over

mm ov,er .Skinnetop, men ,sel,v ved: dette karnten 1aller,e,de rækker stærkt ind i P,r,o

Maial taar maJill kun ,oo meget rirnge Højde filens· Atskraianing. Et særligt Ekisempel 
af Fy,rk,aJSiS,eforvæggen (Saidelpl•ooen). herpaa viser Fig. 3, de belgiske Startsb.a
Fyrdøren k,o,mrrner til at ligge meget .højt, ner:s 2 C 1 4 Cyl. 11.Jokom.o,tiv, Litra 10. 

,,lla1101oag-Nachricl1teo11• 

Fig. 4. De preussiske Statsbaner's 2 C 4 Cyl. Overheder Iltogslokomotiv, Litra S 10. 
Bygget af Hannoversche 1vfnschinenbaii-Actien-Ge.1el/schaft, JP/4.

Hovedmaal 
Drivværk ........... 4X430./ 630 / 1980 mm. Hedeflade ....... 14,2+138,9+61,5 = 214,,6 m2 

Hjulstand . . . . . . . . . . . . ...... 9100 mm. ·Tom Vægt ..................... 73,2 t. 
Risteflade ............. 2,8x 1,01 = 2,8 rn' Adhæsionsvægt ... · ............... 50,4 t. 
Damptryk . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Atm. Tjenslvæit ..................... 80,0 t. 
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Fig. 5. De preussiske Statsbaners 2 C 4 Cyl. Compound Overbeder Iltogslokomotiv, Litra S 10. 
lfonstrueret og bygget 1914 ar Henschel & Sohn, Cassel. 

Hovedmaal: 
400 

/ / Drivværk ......... 2 x 610 660 1980 111111. Hedeflade 17,59+147,09+58,5 = 223,18m2 

J-ljulsland ................... 9100 111111. Tom Vægt ..................... 77,4 L. 

Risleilade .................... 3,12 m'. Adhæsionsvægt .................. 52,04 l. 

Da,nplryk .................... 15 Atm. Tjenslvægt .................... 84-,95 I. 

Maa Fyrfoassen .a,nor,d,n,eis meUem Hju
leJJc, som diet -er nødv,eI1Jd:igt ved ·tøne 
Hjuldi.ametre, s,aa beløber den størisit op
na,rueligeRi.stebreclde sig til rundt 1000mm, 
og ,cl,a rnrun med I-fon.blik paa Mulighrecle,n 
for en god, FyTing ikke skal ammdlne en 
t0rre Ri1stelængde ,endt ca. 3 m, er Rist 

Hnden begrænrs-e,t til 3 m2 og saal,ede,s og
s-aa Lokomotivets Yd,eltse. Gru!Jld,s-a tsen 
for et I.Jokomoti�s Præ ta·ti·onis-eme da11r
ne1· ,altid Ristien, ,en Forøgelse .af K,eclel
he,cLefla,den al,ene DI�ing,el" kun uvæs,e,11,t]io· 
Gevunis.t. F. Eks. vikle eft.er St1·ahls An
givoJse Da.mpucliviklinge11J,pr. Time med en 
Ri,sitoflacle pa,n, 3 m2 ku,n ,stige fra 10650 
til 10800 kg, ,naia•r man forøgede Hooefl.a
don med 10 'pCt. fra 180 til 198 m2

• En 
Forøgelrs,e af ·Rist-efl.arelen med 10 pCt. ,cl. 
v. . fra 3 ,til 3,3 m2 ,sv,ar:er:'"til en Fo,røge,J,s,e
af DaJ111pudvikli111g,en -p,r. Time fra l 0650
,til 11350 1kg.

'

2 C lltog,slokomotiVTern Præstationrs-
e\'ne .e,r derfor ;bogrænset o.g kan ,heller 
ikke forøges v,ecl Fo1�størrcl,se af Akiscl
tr ykk,et. Desuden viJS,er d,e ,nyer,e 2 C Lo
komoti v,el' aHeredie ret betydelig Belrust
ning af 'Tuucken. Sa,a,J,ed•es Jrn1· det preus
siske 2 C 4 Cyl. Iltogs-Lokonwtiv, Litra 

S 10 (Fig. 4) *) 29,6 ,t Væg,t paa Trucken 
og. mod 11ros,ten 16,8 t AkseH,ryk paa Driv
og Kobbel,ahJ,erne kun 2,8 m2 Ri,steflade. 
Kun den ,a.mune Baneis 2 C 4 Gyl. Com
poun,cl,-J_jokomotiv, Litra .S 10' (Fig. 5) 
kommer med 17,3 t kiseltryk .til 3,12 rn2 

· 

Ris•teflacl,c. (De cl,ænske Statsbanens Litra 
R u1a,r· 1rnecl: 16 t Akiseltryk 2,62 m2 Rist-e
fl.a,c1e. Ov-ers. Anm.). 

Alle ,d,is,s,e Ntogisl,okomotiv-er ,er udført 
med 4 Cyhncli-e og for det fnes-te som 4 
Cy-1. Com,p,ouncl · Maskiner, for 1en mindre 
Del i Preus,sen og Belgien ,som 4 Cyl. 
(Firling). De gunstige Erkning,er, som 
man med Hen y,n Jil Løbet ha.vd,e høst-et 
med die for -to Lo1rnmotive.r med 4 Cylin
dr,e, ,d,�r ucl,clukkende w11· Compound Ma
skiner, ih,avd,e 1til Følg�, at m:an ogsaa 
ud-en vide1·e overtog 4 Cyl. A:nor\d�1ingen 
der,· ,hvor man troodie ved Anvendelsen af 
Ov,er1hedning ,at tun,nc giv,e Afl ,a],d paa 
Compounrdvir knfogen. 

Tr-e Cy,Jinder IltogsJolrnmofor.er var 
,sjældne. I1 ørst i den nye-r,e Tid (1914) 
har ,det vroret de pr•eus 1sk,e Statshaner, 
om mod enkler,e Darnpfor,clieling gik over 

*) Beskrevet i •Lokomotiv-Tidende• Nr. 19, 1911, og Nr.
7-8, 1915.
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11 ll1now:tg-Jachrichten''. 

Drivværk 
Hjul tand 
Risteflade 
Damptryk 

Fig. 6. De preussiske Statsbaners 2 C 3 �I. Overheder Iltogslokomotiv, Litra S 102
• 

Bygget;1916 af Hannoversche .Maschinenbau-Actien-Gesellschaft 

Hovedmaal: 
3>--:5001/_630}.1980 mm. Hedeflade ....... 14,2+138,9+61,5 = 214,6 m1 

2,808><1,02 

. 9100 mm. 
2,82 m2

• 

.. 14 Atm. 

Tom :Vægt ..................... 74,0 l. 

Aclhæsionsvægt 52,04 l. 

Tjenstvægt . . . . . . ........... 80,32 l.

fra 4 Cyl. til 3 Cyl. I 011etruktionen. Det 
af Vulkan Værket i Stettin konstru-er,ede 
Lok,ornotiv er i Fig. 6 s10111 senere Leve-

ring f.r,emstil,et af Lokomotivfobriken i 
Han:mover. Undersøg-els-er, s.oon Vulcan 
Værket havde gerunernfoPt, har vi,st, at 

,,1tano111:ig-�;u:hrichten". 

Fig 7. De saksiske Statsbaners 2 C 1 3 Cyl. Overheder lltogslokomoliv Litra XVIII H. 
Kon. truerel og bygget 1917 af saksi. ke Maskinfabrik forhen R. HaTtmann i Chemnitz. 

, Hoveclmaal : 
Drivværk ....•...... 3x500 / 630 / 1965 mm. Hedeflade ......... 15,4+200+?2 = 287A m2 

Hjul tand .................. 11375 mm. Tom Vægt . . . . . . . . . . . . . . 84,3 l. 
Risleflade ............. 2,25X2,0 = 4-,5 m'. Adhæsionsvægl 50,5 t. 

Damptryk .................... 14 Atm. Tjenslvægl . . . . . . . . . . . . . . 93,4 l. 
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J1em aa rell ykkel maa,;kc del gode Vejr gjorde 
. in \lii,kning. Paa Fe [pladsen kom Direklore11 
for Bryggeriet » ar! minde« ud og hil ·te paa 
hele ,el kabel. Fra vore Lokomoli vmeslre rnr 
der givel aamegen Frihed ·om del kunne lade 
ig gøre al undl'ære Per Ollale, ·hvorfor vi la·k

ker cl'Herrer. /!Jn JJelluuer. 

REVY 

D. L. F. Aarhu Afdelinger opfører i\Janclag
den :2. Oktober i Øslergaclc For amJing byg
ning Lokomolirmænclene Revy eller »Den er 
[}aa Vej«. 

Medlemmer af D. L. F. indbyde . - Frem
mede kan indføres ved el Medlem. 

Fe:;tudvalget f. Ar. Afd. 

TAKSIGELSE 

:Modtag herved alle min .hjerteligste Tak for 
ucl\'i t Opmærksom'bed_ ved mil Jubilæum. 

J. Andersen, Nyborg.

'amtlige I a11gerforere paa Aarhu H bede 
modta e min•bjerleligsle Taki for den store Del
tage! e reel min Hu tru Død og BegTa\·el e. 

. J. hersen, Portør, Aarhu H. 

lin hed. le Tak for ud vi l Opmærk ·om hed 
mel mil Jubilæum. En ærlig 'fa,k bringe E -
bjerg Afdelinger for de mukke Gaver, om jeg 
og min Hu lrn mocllog. amticlig bringes Ho
veclbe tyrel en min bedste Tak for den uclvi le 
Opm rk omihecl. A . . /. Berg, E bjerg. 

i1 i 11c ærecl·c KoHeger bede herved mod lage 
rnin hjertelig le T,ak for de mig ucld le Op
mærk omh cl r i  Anledning af mil Jubilæum. 

A., chmidl. 

Ro kilde. 

Hjertelig Tak til alle Kolleger og i\Jedan.·alte 
for de mukke Gaver og for den store Opmærk
somhed der uclvi te mod mig paa min Jubi
læum dag. 

E bjerg i ·eplemher 1922. 
M. Mortewen.

Hjertelig Tak Lil d'Hrr. Lokomolivme tre, 
Lokomotivfø1•ere og Lokomolivfyrbødere i Fa. 
<for del mukke r 111. m. om blev mig orer
ra1kl om Erindringsgave paa min 25 Aar Ju
bilæum. dag. Del vil sled e være mig et kært 
�linde om denue Dag. 

K. J. Peter en, Pudserfo11mand, 
Fredericia. 

Hjertelig Tak uclvi t Opmærk omhed ved· mit 
Jubilæum. 

H. Jensen.

� - TIL 
MEDcBMSbI-6 

Ot'erført fra D. , . og Al. F. til D. L. F . 

J. plember 1922:
Lokomolivfrb. Å p. E. Knud en, Aalborg.

BYTNING 

En Lokomotivfyrbøder øn ker Bytning med 
en Kollega i yborg. EY•enluell bylte Lejlighed. 

Fl. Jll. Han en, Fred,ericia. 

Sanitets & Gummivarer. H. J. HANSEN N�rværende Nummer er afteven t 

Skræ1ltrmHter paa Avisposlko11toretden 17. September 
Moders1ir. m. flere Bor. 

Gummistrømper. Alle yge
plejeartikler. Ill. Prisliste sen
des di!knt mod 30 Øre i Frrnk. 

Gummisaaler & Hæle. 
mrk. •Gepoha<. Saale,· fra 1.25--3.25 
pr. Par. Hæle fra 0.40-1.30 pr. Par 
efter Størrelse. [ndserid Omrids af højre 
Skosaal og Hæl. 3 Mdr.s skriftlig Ga
,·anti for lid. 

.Amerikansk Gummivare Industri. 
Afd. 13. 

Tlf. B. 4195. Ve tergacle :?. Kbhvn. B. 

38, Sønder Boulevard 38. 
Anbefaler si_q til d' Jirr. Jernbanemænd 

Telefon Vester 1574 y. 
Leverandør til Varelotteriet. AKVAVITTER 

-

. �en1Jøn 
dI-. iANen 

Flygel & Pianofab;·ilc. 

Bredgade 45. København 
Redaktion: Vesterbr<igade 98 a 2, Kjøbenbavn B. Annoocf>-Expedition: 

Tlf. Vester 8173 elltr Vester 8118. 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 

AboaneaentNpris: o Kr. aarlig. 
Tegaes paa alle Poetkontorer i Ska.ndicavien. 

Vodroffsvej 3 b. København V. 
Telefon Vester 8113 eller Vester 4011. 

Kontortid Kl. 10-4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, ·Falkoneralh\ 11. 
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