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U N I F O R M SS AG EN, 

J rnbaueorgani ,a;tiou .rn Fæll ud-
valg ihar i den id te Tid, 1be kæftig t ig 

med nifol"111 ag n, hvilket vore Med1lem
me1 vil Ve re bekendt, rn d gC'Ilnorn den 
Protokol over F1or,h,andU,ngerne den 13. 
J urni angaaende d tte pørg, ma,al, om vi 
havde opb:yk,t i Ir . 16. Di e Fo1ihand
linger cndu• rnrcl, art der fra Ft ll · ml
,·alg t , ide-skuklc frem i:dtes I• or hig. 

ette �k l og a,a, og l chal "et frem atte 
<len 7. Juli i en kri,v,cl e it '

r

illJ.ud og r
ga n1sartionern·c søgte hel"i at imød komme 
(lp Krav ,om Redl1ktio11er i tlel Omfang 
:,;om cl ,t kunde J.adc . ig "0re m ,d ·k:ddig 
El n y11tagen U.1 Medlemmerne Lnler s er. 

Det rnr Fæll ·t1d,·alg t "an k' klarl, 
at der ikk kund v· re Tal - om i d I Om
fang om d-et 0111 k de nt imødel Olillffie d 
fr, msartte mim lige Forla.ng nde1·, -hvor
for man ·til'led it For ,lag til Reduktio
n r efter det gaml ' niform re,gle.menl. 

bnidlertid 1har delte For la.g ikke fun
det aade 1ho de 1høj Herrer paa, t. Jor
gein borg !;hi i en luivel, e af 20. ugust 
har O neraldir ktorat t til till t Fæl,Jes
udvalget n l riv 1, lwi, Form og Ind
hold er ai en,· aadan B �kaffenh d at d 11

fuld trondig af kærer enhv r vid re For
handling. 

• nder Hemi nin til .l!"'ælle ·udvalget kri-
"el e af 7. f. M. J. T. 26 6; angaaende Æn
dring i Reglerne for Levering af Uniform kal 
man, e.fler al agen ,bar været fur,elagt Iin i
;;teren for offentlige rbejcler, 1herved meddelr,
al de af dHtlg·el i hemeldle ikrivel e gjotlr 
lnclrømmel er maa anS<'S [,o,r gan ,ke 11lil lrrok
•kelige, og at de af lpar kommi ionen af 21. 
Februar 19,2,1 ·i dennes 2. B lænkning frem alle 
F'or lag til Ændringer i de .Regler, hvoreflcr 
Levering a[ Uniform lhicllil ,har fundet ,[ed, nu 
snal' l vil bli,, gennemført. 

Man , ka,1 dog tilføje, al man i O\'erenssle1n.
mel e med del under 1Forhandlingen den 11:l. 
J·uni d. A. udlalle vedvarende vil vær villig li! 
al lage lurdfOTel en af Timelige mindre ,·æ e11l
lige Ændringer i del omrhandle-de Forslag undP1' 
Overveje] e, for , aa vidl Øns,ke herom fr,emkorn
mer i Løbel af cl nærm le Dage, og al der 
iøvrigl ,·il blive lagel Hen yn til de Erfaringer 
rnd1,ørencle Brug. liderne og tofkvalilelern , 
so mmaatle in,d1lw le,, efl r Gennemforeisen af 
de ny•e Regler de angaaende. « 

1 'krivel ·en er ovPrord rntHg l l,ar O" af
visend , man finder for godlt al 1medd le 
Pæl'l ndvalgel at de c1f Fælle udvalget 
gjorte TndTomm-l €r er gan ke nW tn k
l elige, 1h orfor de af la barn pareudval
get og den tore par kommi ion fore-

La aede Be�paret er vil blive genn mførte. 
Paa d II Maade prnkli erer man alhu1 
Forhndlingsr-cglerne under det moderalc 
Mini terium. Der find ikk An()ridning 
af, at man kunde ,tænke ig at optage nye 
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'i>ANSK,&KoMOTIVftDENDE 

Forhamd1linger om Sagen, men kun om 
gaI1JSlre uvæsootlig Ændring•er kan der 
fremsættes Ørusker. 

Det fra Generiaildiirekrtor.atet .fremkomne 
Svar var naturUigviis Genstand foT For
handling i et Fællesudv.a;lg,smøde, hvor 
man var g,anske enige i,,at Svaret viar iaf 
en a.adan Kiarakter, .at mrun fra ia:He Si
der var forbaviSet 1over aiavel T,onen om 
Indholdet. 

Fæl,lesudv.alget enedes derefter om ,a;t 
til tille Gener.aldirektoriaitet en .saalydende 
Svarskrivelse, der .afsendtes den 16. Sep
tember: 

I Slkrivel e af 26. f. '.M. (L 3502') !har Ge
neraJ.direlctoratet meddelt FæHesudvalget, at de 
af Udva,Jget i bemeldte S'kr:ivelse ,gjorte Indrøm
melser med Hensyn til Ænd,r:in·g i R,eglerne for 
Lev,ering al Unifomn maa anses for gans,ke util
stræk•kelige og a.t d,e i SlparekOIDillismonen& 2. 
Betænkning foreslaaed.e Ændringer i det ibid
tidåge Uniforrmsiregufativ nu snarest vil blive 
gennemført, 1hvonhos Geeneraldirektoratet erklæ
rer s,i,g 'Villig til at tage lndførelSiln af rimelige 
mindre væ-sentlige Ændriuger i diet omh.andlede 
Forslag under Overvejelse, for saa vidt Øns1ke 
J:terom f.rømkomrrner li Løbet af de nærmeste Da
ge, sa,mt endvidere meddeler, ·at der iøvrigt vi'l 
blive taget Hen:sy·n, til de Erfaringer vedrørende 
Brugstiderne og Stofkvaliteterne, oom maatte 
inid!høstes efter Genll'emførelsen af de nye Regler 
desiangaaende. 

iFæhleS'U!dvaJ.get skail J denne An1'edn!ing ikke 
undlåide at gøre Genera1ldrlrektoratet opmærksom 
pa,a, at de a,f Udvalget i ,krivelse af 7. Juli 
d. A. gjorte Indrø-mmel•ser 'Vil repræsentere en
Besparelse for tatsbancrue af ca. 1'49,000 Kr . 
aarlig, og da Uniforms-reglementet af 1909 i Ho
vedsa,gen er gans,k,e :u-p-aavir'ket af de 'enere
Aars U d,vikling og Fællesudva,l-get i og for sti.g
anser de hidti,di,ge Brugsterminer og Sitofkvali
teter for ,godt temmende med Jernbanetjene-
ten BeJ:tov, betragtør FællesudJva-lget sit foran

nævnte Fors<lag som betydelige Indrømmelser,
og s-æa rmeget mere som disS'e Ind·rømmelsier sker
,paia et 0m1'i8,aide, der ,ud,gør ern Del af Personia
M faste Lø-nningsivjlkaar.

Det 1har derfor vakt iFællesudvaigets Forbav
selS€, ait GeneraJdirektoratet - ,efter ved den 
første Forhandling at ,have fremkaldt Fæl<l•es•ud
vailgets førnævn,te iFors1l,ag - nu pure afviser en 
Rea.litelscJ:røftelse af 'Sagens væsenrngste .Pum
ter og Fællesud'va,lget m'81a for sit Vedkommende 
dybt beklage, at Personialets 0rgMJ.isationer un
d•er Forhandlingerne om Sprurekommissionens 

Fo� La,g har oomWicllmt i vidtrækkende Redruk
tiooer af Personrulets, øv-rige Vti.1-k-aar uden iat 1ha
ve kunet forudse, at Genewldiirektoratet viJ:de 
være i SifJa.nd· til i Uniformssa,gern ait indtage en 
Holdnin•g, oom sit.æar i afgjort Modstrid med 
Sta:tsmilllisterens Bestræbelsoer og ofte udtalte 
Heruiigt: at gennemfør-e S'pareforanstaltningør 
med PersonaJets Tilsmitning, og mani skal: ikke 
ilægge Sikju'l paa, '8Jt en Fastholden af General
direktora tebs and'punkt vil afføde den alvor
ligste UviJje bl1ailldt Person.ælet. 

IFællesud·valget ørnsik.er derfor iheHer ikke gen
nem Opnaaelsen af mindre væsentlige Ændrin
ger at pa,atage sig M-edarnwær for vennemfø
relsen af 8pare'lm.mmisisionems Uniformsforslag, 
men Eorbehollder Slig fu'1d Handlefrihed i denne 

a,g, 

J,ernban-eoT ganiisiaitionern-es Fællesud
valg :har saaledes ikk-e ørnskeit at gør-e 
Brug 1af dien TiUadehse, som Gem.eraldirek
tol'latet 011Dtal-er i sin krivelse og har saa
ledes ikke viUet være med til at give det 
nye Uniformsregul-ativ sin Velisignels·e. 
Generialdirek-tor.atet maa derfor, 10m det 
har Lyst, p,aatvinge Perisonalet det nye 
UniformsrefiUlativ,' i hvilket der ikke er 
tag,et 1noget HeI1JSy-n til de ,af Organis,a
tioneroe fremsatte Ønsk-er. Følgen vil for
h.aabentlig ogsaa hlive dien, ,at d·ette Re
gul,aitiv vel ikke vil f.aia -no.gen særdeles 
lang Levet;id. 

Der er jo næppe Tvivl -om, -rut Red.uk
•ti001erne bliver gennemført efter den nu
værende Trafik'IllinisteriS Ønske, og ,a,t de 
eventuelt �a;l tvin:g,es, igennem. 

Ftor Lokomotivpers,on.a:let still-er F·or
iholtdet sig 1siaia.ledes, rut vi i 1919 ved Gen
nemførelsen ia.f dien- i11.ye Lønningslov frem
s-abte s-om en udltry'kkelig -Betingelse, at vi, 
for -at give vort Bifald til Lønningis:loven, 
ma,aJbte kræve .at bliv-e uniform-el'et paia den 
og -den Maooe. Disse Ønsker blev imøde
kommet 10g vecl.1 den Forlhand.Jing, dJer før
tes med Gener aldir-ektor,atet ·heroom, fast
sattes det i hvior too.•,t Om.fang Lokomotiv
person.al-et kulde unifoTmeres• ,o.g U.geled,es 
fa tis-ruttes de foækellige Genstandes Va
rigihed. Vi fik den GaJri.g Uniformen isom 
et Ti.Jlæg til Lønnen, .hvorfor d,eit for os 
ma;a betegnes som et Tent og skært Løn
nedsliag, som vi selvfølgelig under :i.ngen 
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------' 'i>ANSK,&KoMOTIV1iDENDE 
Omstændigheder godvillig kunde .ga,a 
med, 1til. 

Vi skal nu af med Regnfraikken ,og med 
kindtrøjen o:g V .arigiheden ,af Jakken skal 

udstrækk,oo til 2 Aar. Skind,trøj,en .anser 
ma'Il i Henhold ml Bta.tsbanesparekommis
sio,ne'Il·s Betænkning for -at være sk,adielig 
for Helbr,edet. Hv1s de Herrer, siom har 
udtalt si,g 1hei�om, havde blot en lille &nu
le Begreb ,om det lud og Træk ·og Kulde, 
der er pa.a Lokomoti v,ets Fyrplads, kunde 
det være, at ,de vil,d,e :ha.ve forsta:aet, alt en 
Skindtrøje under vi,sse Forhold kam gør,e 
u;ma,a,delig s-tOT Nytte. Se bfot til Au.to
mobmsterne, der alle forsyner sig med 
Skindtrøje, fordi det er det eneste Klæd
ningssity;kke, der er uig�nnemitrængeligt ,af 
Blæsten. 

-Men nu sk& Lokomotiwnæn,døne igen
arl: med denne, fordi der skal spares, s.rua 
.skidt med:, at man for kun, et P.ar Aar si
d,en forstod det rimelige i de Kr.av, vi frem
satte. O.g Skindrtrøjen ,er uundværlig for 
Lo•lmmotivmændene, ·o,g ,af ,alle de Beldæd
ningsstykker, som dette Personale fik til
delit, viar intet s.aa kærkomment som netop 
denne. Tunidlel'tid har mM1 ikke menrt at 
kullile tiJ.træde Peæonalets Repræsentan
·ter,s Ønske, 10g der er derfor heller ingen
Tvivl -om, ,at Person,ale,t vH se med Bitter
hed hen til den Regering og Administra
tion, dier paa Tr,odis ,af P:er.sonalet :gennem
før,er en eaa.dan Reduktion.

I Moosætning til den forrige Regerin.g,s
Opg.ave, der v.ar, ,ait give Lokomotivmæn
dene ,en varm .og god Paaklædning i Tje
nes-ten, .gaar den nuværende Regering ud
paa at klæde P.erisonalet .af.

Den nuværend� Regering ihar vel•,nok
levet sin •længste Ti-d, den 1har pa,a mainge
Maaider vi'St ihvad den vilde, og den har i
hvert F.ald forsitla.aet i fuldt Omf.ang wt
sætte Tjenestemændene ,op imod sig.

HUMANITET, 

Tiden bærer med sig at der vises min
dre ,og mindre HensynsfuJdthed mod, Tje
nestemændene og selv paa Omra.ader, 

ihv-or man sikker.t meget godt kunde ih.ave 
holdt sig hjemme og ladet det g.a.a paa dien 
Maade oot ihidtH er g,aaet, skal man ud 
med Forbud. 

Vi tænker i denne F·orbindels,e p·aa det 
Cirkulære, der er uds,endt under 16. Sep
tember angaaende lJag ejl. Det lyder 
saaledes: 

» I Anledning af at der und,er.t1den
fr. mkO!IIlmer Rekvisitioner paa Ba.g ,sejl til 
Lok,omotiver, meddeles herved, -at dia An
vendelse af B.ag,s,ejl til Dækning fl".a Fø
rer husets, T,ag tH Toodienms øverste Kiant 
ikke er tiUaidt, vil saadanne Rekvi.sitioner 
ikke hlive effektuerede.« 

V ed, en F,oriha.ndlmg, Or:gani,sati,onerne 
for ,en .to, itlre Aar siden havde med Ma
skLndirekitøren iang.aa,ende forskellige Vel
færdsfor.anet.altnin.g,er v;ar blandt •andet 
ogsa.a Spørgsmaalet om An:bringelse af 
Bagsj•l pa.a Lokomotiverne. O1:ganisatio
nen fik ikke gennemført dette, men pa,a. 
den anden Si,de skulde der for.ansitaltes 
F,orsø1g merd ,B.agsej-1, s•aa vidt vi husker 
med Marieglais i, s,a.aledes ,a,t det var mu.
lig,t a.t holde Udkig n:aa.r Bag.sejlet var 
nede. H v-orledes det ,er g,a.aet med diæ-e 
F-orsøg skal vi ikke udtale •os om, thi vi
!har intet 1hørit til Sagen siden·, men selve
For.anstal,tningen er, selv ,om man fra Ad
ministratiionerns• Side ikke kunde ga.a med
til den, undier visse F,orhold iabs1o·luit nød-· 
venilig. 

Der blev den Gaing, ihusrker vi, .af Ma
skinidirektøren ihævdet, ,at man .af Sikker
ihedslhens'Y,n ikke kunde g,åa med ,til An
bringelsen fordi Udki,gsmuli,gheden b>lev 
forringet ,og derved -Opstod der F·or1lwld. 
doer !?iorde ·at A•dimini-strabi'onen ikke kun
de gaa ;med ti,} at indføre hemeldit·e B.ag
,setjl. 

Vi ·kunde h.av,e Lyst ,til at vende 
Spørgsma;rulet .om ,og spørge, forringerma.n 
ikke netop Sikker heden ved at U[ldlade 
aJt indføre B.agsejlet, fordi Personalet i 
visse Vejrfor1hold bliver fuldstændig 
rblændet, i Blæsevejr af Kulpartilder, i 
,Snev,ejr af Sneen, for ikke at .tale om at 
Person.alet i stærk Kulde ka'Il' blive fuld-
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'i>ANSK_fQ.KOMOTIV1iDENDE 
stændig forkommen. - Tror man viike
lig at Per•s•onalet under saadanne Om tæn
digihe,d,er er bedre i tand itil at v.ar tag 
"ikker,h d tjene.sten, end hvis de kian væ
re n Smule ·beskyttet ::1f L BA;g,s jl. Ab
sol uil ikk! 

D i ei· i høj Graid inibumani, at ud
::;ited n aadan Bekendtgørnlse, a,t .tille 
Forlangende om, .at P 1 ona:let skal ta,a, 
der uden Dækning, i ø ende Regnvejr, i 
bidencl Kulde ller i ne torm. AHe an
dre i dee · er man, at der gennffi!lfør 
F·oran taltniITTg, r i aa Hen e nde. Se til 

porvognene! EUer e blot, for at ibage 
et liHe, men :tal nde Ek 0IDpel, paia hvor
led man lhygg, r IS'ig, naar en P Ma låne 
skal løbe Prøvetur, hvad, -enten det ,er ·om
mer eller Viniter opsættes en Bagvæg for 
at 1kke Ing,eniøre.n, der kører Prøvetur, 
skal tage ka,de. 'Dhi vi forstaar nu fuldit
ud, -a.t det ikke er af Hensyn :tH Lokomo
ti vp-er1 o·nal t. 

ej, til •dem '.l,iger mam, en,ten d-e nu 
skal kørn Per oniog med Tenderen foran, 
eller det er God :tog der kal kør, , Sik
keriheden -kræver ait I fa.ar Øjn ne fylditie 
med Snavs eller Sne, id t er .alt for farligt, 
at der findes en Smu,J, , Dækning. Forstaa 
det, 1hvo , om kan! 

Men om · agt, maJ1 ,kunde vist meg, i 
godt hav,e holdt is1g hjemme med dette F·or
bud, det er udmærket egnet til ,at kab 
ondt Blod og ,d t er i høj Graid inhumant. 
Fry,gte1" man Mis1brug ,af Bag. ejlet, f. Eks. 
naar der køres med Maskinen retvendt, 
kan ma.n jo paatale dette, men i de Til
fælde, -hvor det er paakrævet, burde man 
lillaide d,et, ev ntuelt ,og, aa skride til Ud
føre! e af de F01 øg, dier i sin Tid blev 
talt om. 

Der er .saa mange 'fiillg, ide1· italer for, 
a.t Lokomotivpersonalet faa Lov til at an
bring,e et Ba.gsejl paa Lokomotivet. Det 
gør ytte, illaar der kal ,tage.s• KU!l i 
Stormvejr med Vinden ind i Hu et, naar 
der ·afventes Færgeforbindel,se under sam
me Foriholdi, i Snestorm, i ,tærk Kulde 
o. s. v., ,thi da ,er Opholdet paa en Fyr
pladis i lhøj Gra.d ødelæggende. Og det

gælder elvfølgelig i a'1le1 høje te Grad, 
i11M1r ,der skal køres baglæns. 

Lad .o foa dette inhumane Cirkulære 
bort, og lad: ,o. · faa L and•et i Sted.et, der 
bebudPr For,s,øg med Bag jl, der er mere 
,tj iJ.1.Jige til Forrna,rulei end dem. 0'111 Lo
kom th'mændene lv laver. 

STREJK EN, 

vi •sidist ,omtalte trejken ved de 
v 11 ke Priv.atbaner er der ingøn dvi

d Ise af d nne I •et. Vi medd-el,te aaJ.e
de •ogisa.a, ,at der var indbudt til Forhand
ling af oc1almini, teren i v,errig mellem 
Repræs ntamt,er for Organisationerne og 
Ar1bej,cLsgiverne. Efter de sven ke Fagbla
des dtalel,ser ab dømme yn der ikke 
,a;1; være nogen Ud igt ,til .at komme til F,or
•staa,elrse, men det udtales at der ingen ,næv
neværdige · &sigter er til at komme til 
For taael,s,e, aa meget mere som Arbejc1s
giverine har .foretaget n ny Offen iv, idet 
der indtil vid,ere ikke vil blive udbetal.t 
DyrtidstHlæg til MedJ.emmer af » veniges 
Lolwmo·tivmannaforbund« og »Jernvags
manna.forbundet«. Der vil derimod: ved
blivende blive udbeta},t Dyrtid tillæg til de 
af Personalet om erklærer ikke ,at være 
M dl emmer ,a.f di e Organisationer. 

ngaiaende dette ngr,eb udtaler » 'ig
nalen« .at cl,et vel er i Henhold til den gam
Je R gel, - hvis Rig,tigihed man i <len e
n re Tid er ihegy1ndt at b 1tride - at i 
Krig er alt tHlaÆ, og det formenblig er det
te om ihar foranlediget Arbejdsgiverne til 
at gribe til døtte Middel. Hvorvidt Ar
b jdsgiverne hermed tyrker in tiJ.ling 
er jo ,tvivl 10ml. Man kan ·naturligv1s ræs
sonere 1s,om a.a, ia,t <la triden taar ()1111 

Dyrticl:stillægets tørre! e for indeværende 
Aar, saa er det bed t 8t la,de være med 
Udbebaling,en. 

J: aturligvis ih.ar man hermed tænk.t sig 
at vække Perisonalets økionomisk,e Mod
stand krant. Arbejdsgiverne 1har edaret 
at d r var paalig,net Ekistrakontingent hos 
de arbejdende Medlemmer for aJt Orga,ni-
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'i>ANSK.fQ.KoMOTIVfiDENDE 

ationerne und r aille Forhold var ru t -
de til at fort · tt Kamp n, og Arbej,d gi
verne ,har da regn t ud, at naar Dyritid til
læg t indtil ,-i ler inddrag dl det blive 
umuligt Eor P •r ,nalet v d ,cl privaito 
Jernhaner at udr cl, d t pn,abudte Ek,stra
k;ontina-ent, og clerv cl havd man væl -
l t in Mod. tn nclor.

Men herom · 
der ,til Arb jd gi-

\'ern at noge,n t 1til at vinde Kam-
p n, v cl at vække Per onal t og clett 
Oi-gani ationor finde ,a:b olut ik,1 e. 

ituationen ('1· au,lede aenne,rn .\r-
bejd givern ~ ,rwreb nwro til pid, t end 
forhen, og cl, igt l'lll' ,til cl ,sna1'ligt Op
bør af trojken C'1· I un , maa_. 

FERIEHJEMMET. 

En Dag i ?gust Maanecl bl v n Kol
lega og jeg mge rn. rumrn n med v·or 
Hu truer og Dotro, ,a,t pa er , n Tur fra 
Kalundborg ud til vort Ferielhj,em. Efter 
a,t vi i Fæl-le, lmb 1havd iindtaget en o
li<l 1icklao-, begav vi o ca. KL l½ Eftmcl. 
paa V j. ejrc,t v,u 1berligt m d oliskin. 
lJ<Y en fri k Bri e ude fra Fjord n slog o 
i Mød,e, da vi l om ud paa K tvejen, om 
løber Langs m cl Fjord n. Paa ,cl n højre 
"ide af Vejen ligg, r der r t nyd lige il

laer ind.til man kommer til de,n kong lige 
Blind kole. , ejen, om h1d1il var tem
melig plan, beaynder nu at blive balde L 
Og nLl ai:tar det Bukle op og Bakke ne-cl 
- indtil man kommer til d t , bore Ky. t
lws1 ital mod it cl j,ligo ,nl g, om er
Ulgængelig,t for alle. Naar man er kom
men forbi Ho. pi tal L kommer den id ·te
.·tor Bakke.

Vi gil paa med fri ·l Mo 1, og d-a vi 
kom op pa.'\ Bakken· "rop, ha d vi cl n 
,h rlig te cl ig,t udover Fjorden. D n 
åejlige nrc kov med ino Bogetræ 'l' 

vaa den a,nd n ide a.f Fjor,den, og I r 
man, h n over Tr toppeJ10 er man de va
a Oirru'ids af Fy, n. µ; , ·er man lige ud, 
da har man dot ,ton• ,,tabne Vand for 
Øj,e, ,og amsø i ,cl t .fj rno. 

Da vi havcl1e ootn1a,t t Omgiv l eime, 
b aav vi o paa V j igen ,efter ,n,t Damerne 
1havd<0 pm·gt ,om, vi 11u ikke- ·snart var Yed 
vorit Maal. Jog tro t d •m d, at nu ar 
der kun oa. 10 linuttor Gang. Da Yi 

-aa endelig drej d af foa Landevejen, og

fulgte ejen, , om fører n cl til Hjemm t, 
med.cl lLe jeg, at vi var ,der om t Øjeblik. 

i kunde kimte kor ten ne, , om rag de 
op over Ba.lck,en, ,og nu t cl ,·i lige ud for 
I jemm t. vilkaarlig,t tand de vi, og 
ib tragitede dette. Damern udbrød: h,·or 
r ,It 1· ,diog dej•ligt, er dette- vir koll o-l vort 

Uj m. Da jeg hø1·te dette · ,dbrud - er 
d tt virkeligt vort Hj m -, da l unde jeg 
ilde andet end glæde miig. 'Dbi hrnr rum
mer d tte Udtryk - rnrt Hjem - umaa
d,elig meget. 

Færdig m cl at beundre Hjemm t ud
vondigt, b gav vi os indenfor, -og bl v hjer
telig modtag, t af cl tH. t cl værencl, 
Gæ ter. 

D forskellige .Lol aler bl,,, o · ,strial s 
[orevi t, ,som vi alle fandt nydelige og .til
talende. I aa, jeg skal ikke komn1e nær
mere ind paa ait be krive ,d,e for kellige 
7ærel er og OIIDgivel orne, ,thi det er jo 

allerede itidligere kildr t i en g,aI1JSke ud
mærket r,tikeL Da vi l om tilbage til 
, pi e tuen, var Kaffebord t dækket, vi tog 
alle Pfad•s, og gav o i Lag med den ud
mærkede Kaffe og cl n ,dejlig Kage, -
og den smagt o brillant fter cl n lange 

pad, retur fra 'r altmdborg. Vi havde 
brugt ca. 1¼ Ttme -til Turen, ,o,g. ,aa havde 
vi endda ,taget don m d I o. Da K,affen 
rnr drukket bega ,· vi o ·all ud i den 
fri k Lu[t, og bl,ev da enig om at gaa 
op til »Kohorinet<,, ,hvor cl r ee en •lille 
PlanLag , hvor ma11 rigtig kan ligge og 
h)ligg ig i en lun Krog. 

H lt oppe fra Toppen ·af »I horn t« 
,har man en dejlig d igit, og da flere af 
Deltagerne havde Kik-kerter m d, blev ,der 
:io drøftet hvad rm�n ku,nd,e o langt ude 
i det Fjerne. En af d unge Da111101· fore
' ·log ,nu, at tage øt Bil led af hele Se-1-
,J ab t. \ri blev arupp r cle. FotografeJJ 
(,cl 11 ung Dame) · a•gdo: .fi::1a nu tille 
et Øjeblik. Et lille Klik og p rationen 
var ov,er, taaaet. Vi bega,· o ,nu paa Vej 
til Eje.mm t, og ankommen <lE'rtil va1· ,·i 
ned,e v cl Vandet og b aa Bacl hu et. 
M n nu lyd r Gongongen, om l alder til 
Middagen. nart er vi ,alle amlede. og 
bænk de, og Maden bliver erver t, og 
-cl n v,ar baade vel magende og pænt er
,,eret. Under MaalticlE't bl v der jo taH
,om alit muligt. Jeg delto.g elvfølgelig og-

aa i amtalen, men benyttecl, og aa Lej
lighed,e.n til .at høre ,efter, ihvad ,cl r bl v 
talt ,o:m, og betragte de for kellige 1en
nesker. Jeg 1 om da til at tænke paa, ·at 
jeg aa ofte havde hørt ,at Mod, taind rne 
af Hjemmet udtale: Der ,,it blive t for-
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'i>ANSKTh_KoMOTIVfiDENDE 
færdeligt J,er:nhane- og Remisesh1dder et 
s,aaidant ,St,ed. J,eg har da :ofte s,ag,t, men 
er det nu saa forfær,d,eligt, at vi tal,er ,om 
det, som vi ,er beskæftigede v,ed, ,og som 
gi v,er ·O·S idet daglige Brød. Jeg sig,er, l·ad 
,os ,tal,e ,om idet, ;som vi har For1stand- pa;a 
og Kendskab til. Men jeg lagde ·og1saa 
Mærke ,til ved ,Mi,ddagsbord,et, at hele v.or 
Tal,e bliver en ,galliske •anden, ·naiar vi er 
saimmen med vore Damer. 

Da Mid,da;gen v,ar forbi, blev Kaffen 
,serv,eret i det Værel,s,e, ,s,om er møbler,et 
med Møbler i B,ondestuestil. Jeg kalder 
den .nu for Rersnæsstuen, fordi ait jeg paa 
KalUJndborg Musæum har s-et en Stue i 
Lighed :med dien som findes pa,a Hj,emmet. 
Da jeg havde min Kaffe, ;gik jeg' ind i den 
Stue, s,om ligger ud til Vandfaldet; thi 
jeg ih'ørte Musik 10g Sang derfra. Jeg sat
te iIIri.g ,stiUe hen i ,en ma,gelig K urvesfol 
for at ihøre paa, ait en af .de unge Damer 
spillede Sæterjenteoo Søndag, en rigtig 
smuk ,og ,s,temningsfuld Sang. Sangen 
for:stummer ,og alt er stille ,og r,oligt et 
Øjeblik. Nu lyder Musikken igen, _men 
denne Gang e[l rask Melodi, ;n,e,mlig »Lo-

. komotivfolkene,s Marsoh«, ,og uvilkaarligt 
nynner man med. Man føler liges,om det 
hopper 10.g ,springer inden i ens, Indre. Ja, 
man føler sig rask :og ,spænd,s.tig. Førend 
Musikken er endt, lister jeg mig ,stille ud 
i det Frie, finder mig en •afsides· Plads, 
og tænk,er nu •over ·alt, nvaid jeg har ihør,t 
og ,s,et her, og siger uvilkaarHgt til mig 
selv, 'hvor lmin der do,g tilbrin:goo herlige 
•og indholdsrige Dage her. J,a, paa et ·saa
dant Sted .kan findes Liv,smod og LiV!s
glæde •sa;a ,at man glaid ,og tilfred:s kan
v,ende :tilbage til den daglige Gerning, :s1om
man for •J.wrt Tid .siden ,synes, v,ar ,saa be
sværlig, ,o,g ihvor man føLte ,sig utilfred,s
med alt. Da jeg var færdig med min,e
stille Betragtninger, gik j,eg ind til .Sel
skabet for ,at minde mine Ledsagere om,
at det var pa•a Tide ,aJt begive sig p,a,a Vej
til Kalundborg, ihvorpaa vi tog Afsked
med ,alle, :s·om boede pa,a Hjemmet. Nu
gik det r.ask afisted imod Kalundborg, ,og
vi mærkede ikk,e Vejlængden, thi vi ,havd•e
j10 saia meget ,at fa.le ,om, ,og ,drøfte !hvad vi
havde ih.ørt ,og set derude paa vort dejlige
Hjem. Min Kollega, som v:ar med, og døt
var forresten ·min Broder, har •arbejdet
meget for ,at faa et Rekr,eaiUonshjem ,og
særlig ,arbejdet for ·ait faa ,det ved Røns
hoved ved Fleooborgfj•ord, ud:talte til mig,
at ,dette Hjem iher var hedre egnet og til
talte ham i høj Grad. Ja, vi var alle eni
ge om, at vi !havde tilbragt ,e� iherHg Dag.

0 g jeg siger itH ,alle, enten du er .Aindels
iha v,er eller ikke, tag en Tur til næs.te Som
mer derud og du vil føle dig gl,aid o,g ,til
freds, med ,ait vær,e der. 

KurJ,st-11 ansen. 

TANKER OM DE SVÆRE ILTOGSLOKOMOTIVERS 
- UDVIKLING,
Ved Q_tto Bendixw. 

(Fortsat;. 

Det & in,gen Tvivl un<lerk.a,s,tet, ,at An
ocrdningen med flere Cylin,dr1e vil blive 
g�g,s·e for Typen paia ,alle fremti,dige Il
:oogsfolwmotiver. Faktisk er, saavidt 
F,orfatteren bekendt, i de sidste 6-8 Aaæ 
in,gen 2 Cyl. Iltogslokomo,tiver med over 
1850 mm Hjuldiaim. :byggøt i Evrop,a med 
to Und,tag,eLser, [1e:n;tlig 20 Stk. 2 C 1 Lo
komoti v,er til d<m foanske Midthane, soon 
p8ia Grund: af gunstige ErfaT'ing,er med 2 
C Tvilling Lokomotiver ligeledes, bJe'V 
bygget med 2 CyU.ndtre og 3 Stk. 1 C 1 Lo
komotiver med, Lwtz Ventil.styring byg
get 1917 af Lokomotivfalbcriken i Hanno
ver · til de Oh:]lenhorg,s1Jrn ,Staitshaner 
(Fig. 8). ' 

Ri,;tenaid·er pa,a 3 m2 er ikke tilstræk-
kelige niere for ,d,ern, ,n,uvær,ende Iltogstra
fik i ihv,ert Fald paa hakkede Strælmin
g,er, medens i Almindelighed' tre Al{Jslers 
A,dihæsion ,er tilstrækk,elig. Man• :maatte 
da gia:a ,over til :et 6 ,akslet nto,gisl,okomo
.ti v, 1s•om blev udtført i Formen 2 C 1, d. v. s. 
for am. en 2 ,aks,let Truck, da, 31 Par kobJede 
Hjul, og bag ved, en Løbea·ksel. An,ord
ni,ngen ,af den bagoote Lø,beaksel viser ved 
før1s,te Øjekast Mulig.heden for · en bred 
Fyrkia,sse ,og dermed Opn.aaielisen af en be
tydelig støfr,e Ris·teflaide, en Fordel hvor
af der ikke altid er gjort Brug, f. Eks ved 
de tidligere Rigsjernbaner i Elsas-Loth-

. ringen,',s 2 C 1 Lokomotiver (Fig. 9). 
Underk8Jsiter man nyer,e 2 C 1 Iltogis

lokomotiver kun en overflad1g;st Betr:agt
ning, s,aa er diet aUerecLe øjensynligt,· a;t 
KoTustrukitionen af, en tils,var,ende stor 
Ri1ste.flade dog ,synes at støde paa forskel
lige V,ains:keligfrleder. Main finder blaindt 
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,,11101112( Xithrk�ltn''. 

Fig. 8. De oldenborgske Statsbaner 1 C 1 2�Cyl. Overheder l ltogslokomotiv med • .'Lentz Ventilstyring 
Konstrueret og bygget 1917 af Hannovei·sche Maschinenoa1t-Aclie11-Gesellschaf/. Fabrik Nr. 8000. 

Hovedmaal: 
Drivværk . . . . . . . . . . . . . 580/630/1980 mm. Hedeflade . . ll,8+134,1+41,o = 1 6,9 m' 
Hjulstand . . . . ..... " ......... 10425 mm. Tom Vægt ..................... 64-,5 t. 
Risteflade ............. 1,8 1Xl,61 = 3 m• Adhæsionsvægt . . . . . . . . ...... 46,5 t. 
Damptryk ... , ................ 14 Atm. Tjenslvægt ..... · .............. 72,0 t. 

da talrige U dførel,ser vel ikke ·et eneste 
Lokomotiv, ,hv,or Fyrka eToS Forvæg (Sa
delplads-en) taar lodtrøt. Overalt ,er den 
skraatstillet og ma/flg,e Gange endog be
tydeligt. Det ihar sin Grund i V ægitfor
drelingen. Samm,enligner man ·ein Del Ud
førel er, aia vil mam navnlig ved ameri
k'81rnske Lokomotiver finde, ait deill forreste 

Truck bærer næstien lig.esa,a megen LaJSt 
som den bageste enkelte Løbeaksel, det vil 

sige i Ko:nstrukitionen viser sig et storl 
Vægtover kud bag ud, ,og man m.aia an
vende aUe optænkelige Hjælpein1idler for 
at fa,a lagt Lolmmottlvets Tyingdepunkt 
saa langt frem •om muligt, •aaledes at 

Trucken faar ,en tilJS,vaæende Bel01Stning. 
De tre kobl-ede Hjul, om befinder sig mel
lem Fyrkas,se og Truck, kræver en Læng, 
de paa minili;;t 6 m ,og ,en .aiadan Længde 
giver man ikke g,erne Ked,len, kun nød-

Fig. 9. De tidligere Rigsjernbaner i Elsas-Lothringen's 2 C l ,\. Cyl. Compound Iltogslokomotiv, Litra S 6. 

Drivværk. 
Hjulstand 
Risteflade 
Damptryk 

Konstrueret og bygget 1909 af Elsiissische Maschinenbau-Gesellschafl i Grafen laden. 
Hovcdmaal: 

.......... 2x:/660 /19 0 mm. Hedeflade ....... J7,4+182, +38,5 = 237,7 m� 
. . . . . . . . . ........ 10550 mm. Tom Vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . , 75,5 t. 
.......... 3,272--<0,996 = 3,26 m2 Adhæsionsvægl . . . . . . . . . . . . . . 48,0 t. 
.................... 15 Alm. Tjenstvæ2"t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,6 t. 

s 

-



'i>ANSK_ffu<oMOTIVliDENDE 
tvungent tager man Kedelrør paa mer 
end 6 m Længdte. Tillige er ved alle 2 C 1 
Lokomotrl.v,er Trucken ],agt IDeget tæt hen 
ved den før te kobliede Aki •el. Dette er 
ikkce .al ne krævet .af Hen yn til V ægtfor
dielingen men og aa for ,at begrænse Lo
komo1ti v-eti.s Hjul taind &a meget som mu
ligt, tJhi Længden paa Flertallet af Drej -
skiver •og kydebroer ,svru•,er kun til Hjul
stand.en paa 2 C ,og lignende Lokomotiv,er. 

Den 1tær:kce Bel.as•tn1ng af dien ,bageste
Løbeaksel, om man søg&r at forringe ved 
den videst mulige Hendta.gning fra Ten
deren freme1ter, betinger øn meget tæl'lc 
Udvikling af ,denrnø kisel 10g f01· det mestr 
en Forøgelise .af Hjuldiametr,en i ModJSæt-
11ing til dien ilorreste Truck for at beskyt
ite Ak,selsølen mod Varmløbning. aale
des finder 'll1a,n i merika Bagløber,e m,ecl 
Søler 241 mm i Diam. og 406 :rnrrn 1.ange. 
Den bageste Løbeaks 1 ,størr,e Diam. gi-
er tillig,e med Henblik p8!a Pel', onaJet t 

noget roliger,e Løb. Med Bagløber.ens 
A:tstand tiJ.tager og aa den for Lokomoti
vets Kurv-ebevægeligh d nødv nd<ig,e ide
fo.rsky<l<ni,ng. 

Medens man med 2 Lokomotivel' 
s·om Følge ,af -at T,r'IJcken for diet me t,e ik-

kie er <trukkci ,tæt hen til den før te Kob
belaks 1 er i tand til at anvende den for
r te af d1e koblede Ak ler om Driv.aki el 
for ind- eller udv,endige Cylind,re, oo 
tøder .dette p&a V,ansfoeligheder ved 2 C 1 -

Lokomotiv,er p,aa Grm'ld af den tilbage
trukne Tt1.·uck. Fa,kti k er kun en 2 C 1 
-1 yl. Lokomotivtype 1bekendtt, v,ed ihvilken
a,He 4 CyJindre driver_ den forreste koble
d,e Aki el. Denne Type ,er die rumæooke
8'tals1baner,s 2 C 1 4 Cyl. Overheder Ilbogs
lokomoti v bygget 1915 ,af I. A. Maffer,
Mtinchen (Fig. 10). ViTkningen .af alle
4 ylinc1re pa,a den før,ste Akisel v,ed 2 C 1
Lokomotiver ,har ov,ennævnte Firma be-
l yttet vec1 ty k I ,atent. 

Hvis man paa Grund ,af for kort Driv
•st.ang ikke kaa1 ,c1rive den forre te koblede 

k el foa d ind v,en<lige Cylindre, aa ,stø
der nvendeLsen ,af <len midber te Ak el 
_pa,a Van k,elighe<ler, fordi den forreste 
Akisel ligger i Krydshovedets eller Drfr
, tangen Virkefelt. BliveT Cylindrene 
lagt vaindr t, saa kan man udføre Driv-
,ta;ng n med eJ'l) tor · d piling, om om

f.a�ter ,d,en fø1 te Ak el isa..alede som det 
f. Eks. ,er udført rnd den mexik,an,ske

entralbanc, LokomotivPr og ved den

Fig. 10. De rumæn ke Stal baners 2 C l �'• Cyl. 01'erheder Jllogslokornolh·. 
Kon lruerel og bygget l!ll5 af T. A. Maffei, Miinrhrn. 

Hovedmaal: 
Drivværk ......... , . 4X420 / 650 / 1855 mm. HcdeOade ....... I ,0+23G,4+60.6 = 3J 5,0 m' 
Hjul.land .................. 11170 mm. Tom Vægl .............. ...... 80,0 l. 
Risleflade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0 m'. Adhæsion vægl .... , ............ . 
Damptryk ... , , ............ , , . 13 Atm. Tjenslvægl .. , .... , .... , ........ 89,0 L 
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'DANSK[2.KOMOTIV1iDENDE 
tore enge1ske Østbames E Tenderlokomo

tiver med! 3 CyJ. Det giver dog ,en r,et van� 
k lig og ,dyr Konstruktion af Drivstan

gen. Den tor,e V ægt ma,a aled ud..
lign v;ed ærlig vær, dformning ,af det 

· udvendige Drivv rk. For det meste gri
ber man til det Middiel ,at lægge de ind
vendige ylindre 1saa meget kroo., ,at
Kryidislhovedet og Drivstangen kan arbej
d hen over den forreste koblede Akisel.
I Nød fald kan man ogsaa forsyne dien
fon-e te Ak el med en ringe F,o:rkrøbJing
for ikke art lade Cylinde1�eilJS Høj,debelig

g rnhed blive altfor tor. Men d,enne An
@dning giv,er den Fare, at ved eventuelt
Kobbelstangbrud! og ved Fj,erneLsen af
d�sse Stænger for den vider Befurdring
af Lokomotivet, vild d,e indvendige Driv
stænger and ynligvis støde arrnmøn med
den sv,agt forkrøblede Ak ,el. Af Iltogs
lokomotiver er der ingen, Forfatter,en be
kendt, om opvii er det ny nævnte Mid

cl,el til Fr.em&kaffe1s,e af P,Iadis fo1 de ind
vendige Kryd hoveder og DriVJStænger

Bevægelse, m n dle'.J.imod ved de wiir,then
bergske t,a baner,. l F 4 Cyl. om-

,,llano11111 hthritbtea". 

pound-Ove1·heder Godstogs Lokomotiv, 
Klasse K og de italien ke taitsbaners E 
4 Cyl. ompound-Ov,ePheder G6dstogslo
komoliv, Grupp 470. For nu ikke iat 
maa:tJte anbringe Cyli'l1idr ne alt for ihøjt r 
man c1erfor ih.yppig gaa,et ov,er til at lægge 
der Miditak e saaledes, at d n ikke træf
fer paa Dri vak!Sleoo Midtlinie, men g.aa.r 
ca. 100 mm o,ver c1enrne. Denne Anord
ning ih.ar ingen Betænkeligheder navnlig 
ved lange Drivs•tænger, da den kun frem
kalder en noget uregelmæssig Fordeling 
af de lodrr,ette Kræfter pa,a Paralellen, og 
som man let kan tage i Betragtning. om 
det ses, tøder man overalt paa Van ke
ligheder ved Konstruktionen af et svært 2 

1 Lokomotiv med store Risteflader og 
Drivhjulsdiametre. Den skraa 'adelplade, 
den stærke Belastning af den bageste Lø
b alrnel, den ringe Belastning ,af dien for
r te Truck ,og de indvendige ylindres 
Beliggenhed byder ,tekniske Begræn nin
ge.r, om for det meste falde1 bort ved 
nlindre Drivhjuli diametr,e n<l! ca. 2 m, alt-

aa f. Eks. ved Bjergbainer, , om nøjes 
m d Hjulfti,ametrie pa,a 1300-1500 mm, 

1.i'ig. 11. De baden, i ke Slat baners 2 C 1 It Cyl. Cotnpound Overheder Iltog lokomoti\', Litra TV f. 
Bygget af fa, chinenbau Gosellschaft ,Karlsruhe«. 

Hovedmaal: 
425/ 610/ 

Drir\'ærk ...... : ..... 2x 650 s7o 1800 mm. Hedeflade ..... 14,65+194,07+50,0 = 25 ,72 m' 
Hjulstand ................... 11210 mm. Tom Vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L, 5 t. 
Ri teflade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 m' Adhæsionsvægt .... , . , . . . . . . . . . . 50,40 I. 
Damptryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Atm. Tjenstvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,68 l. 

Denne af T. A. MaITei i 1907 konstruerede og byggede Type repræsenterer det første � C I Lokomoti\' 
indenfor Foreningen af tyske Jernbanedirektioners Omraade. 
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11lhnoma1-hcbricbte.n11• 

Fig. 12. Paris-Lyon BanPns 2 C 1 4 Cyl. Compound lltogslokomoliv. 
Bygget 1908 af Hanoma_q. 

Ho1edmaal: 
[890 

Drivværk ... , ........ 2 X 640 /650/1850 mm. 
Hjulstand ................... 10500 mm. 

. 0,985 _ I R1sleJlade .......... 2,842 x 1 88 - 4,27 m 
Damptryk ............... .' .... 16 Atm. 

og som for:mindisker sig ved større Spor

vidder ,end orma1sporet (1435 mm), f. 

Eks. ved den paooke piorvidde p.a,a 1674 
mm. Dog er det muligit moo fra 16 til 17,5

t Akseltryk iat ,a:nordne Risteflader- indtil

5 m2, saiaJedes som Ek emplet paa Ko-n

struktionen viser voo. de baderusi,�ke (Fig.

11) og ,de baj•erske Statsbaner.
Hyppigt har man forsøgt at rykke Ked.

lem,, Tyngdepunikt yderligere frem ved, at 

man ,har friemstiUeb Fyrkaesen smal i d,eri 

11U1uomag Naebricbten". 

HedeJlacle . . . . . . . . . 15,4+241,9 = 257,3 mt 

Tom V ægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,4 t. 
Adhæsion vægt .................. 59,9 l. 
Tjenstvægt . . . . . . . . . . . . . . 91,0 t. 

forr te Del, pa s•ende ind imellem Hju

lene og Ramm n, og bredende sig ud bag

til. a,a,l,ed,e,s f. Eks,. ved, Paris-Orl_eams 

Baineill (Fig. 12), om har v,algit buedie 

Overg,ang,sflaider, og ved de italienske 

Statsbaner (Fig. 13), om anvender en 

Risteflade, der udbre-der ,sig ægielmæssig 

fra for og hag ud (Tr,apezfor:m). Men og-

aa her er ,med 17 ,5 t. Akiseltry k paa 

Dri vak,sl,en ikke opnaaet større Ris-teUa

der end 4,27 m2• De italienske 2 C 1 Loko-

Fig. 13. De italienske Statsbaners 2 C 1 4 Cyl. Overheder Iltogslokomoliv, Litra 690. 
Konstrueret og bygget 1911 af Erne lo Breda i Milano. 

Hovedmaal: 
Drivværk . . . . . . . . 4X450/680/2030 mm. Hedeflade ........ 16,0+194,0+67,0 = 277,0 m1 

Hjulsland ................... 10050 mm. Tom Vægl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,8 t. 
R. t J1 d 2 sx 

0•765 

3 5 • Adhæsionsvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 0 l 1s e a e . . . . . . . . . . . . . , � = , m· , •
Damptryk ................. .' . . 12 Atm. Tjenstvægt .. • .. • . . . . . . . . . . . . . . 87,3 t.
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'i>ANSK_&KoMOTIVJiDENDE 
motiv,er, Gruppe 690, (Fig. 13) (b krie

V€it i »Dan k Lok. Tid. r. 15 og 16, 1914) 

opv:iis·er endog kun 3,5 m2 Ristefla<le.

Gll/Thsk,e viis,t er ved denne Type den ba

geste Løbea·�sel trukket .temmel1g tæt 

hen tiil den sidste Kobbel.aksel. Hju1's.tan

den mellem dii,ss·e Aki ler beløber sig kun 

til 2000 mm mod det eUers almindelige 

Maial af 3400-3600 mm. 

I F,,rtsæt te ) 

Hr. Refakt.ø-r! 
Mla,a jeg ogsaa faa Pla1dis for ei Par Be

mærkninger om Hevyen. Jeg ,har saa vanske
lig ved at 'holde mig, Vhii det var baaide Synd 
og Skam at se det .store dejlige :Lokomotiv staa 
d�r og :silæ1mme sig over 1hva,dt 1dier foregi,k ipaa
S'<'.enen. Ja, vi t var Revye ,mor om« og sipe
cieH fortalte Kunistnerne F'ær-den -OID den mang
lemle J.rus.trulct.ion. Kan det nytte at fortælle 
om •hvad, man ,hørte og siaia. - Jeg tvivler! Ork 
ja, d·en Hammer, den Hammer, ha,n kan·, -
men endnu i'kke noik! Han vil hav;e banket 
ind li. F-0J.k1S Bevid thed, at ,d,e dans•ke Lokomo
ti-vmænds Digter bor i Ro.sildlde. Og •han digter 
og tdigter, den ene Vise efter den anden, Sid_-e 
op og Slide nedi, lhør :her en lille Pr-øve: 
"Her er min Kasse og 1her er min lHd, 
og værs'go', der er Mas1kiinen møgbeskidt .siæa 

fuld« - -
Man fø,le1 sig som Loikomoti'V'ITl'and lhclt be

æret wd' ,at Digteren ,o,gsaa er Lokomotivmand, 
thri 1ham stræber mc•,l Ly et og væmmes selv
føilgelig ved Møget, og Rimen,e flyder saa smukt 
og pænt fra lhram, s,om· lkidt fra en Slpædekalv. 
Hør blot: 

Fol"s:tandeiren g,aar phgttro hen 
m'r Pen og Blæk og skriv-er 
til Overbanemesteren 

· om Grene�, der afriver.
Man syn•es eUersi: ta' ,en Saiv
og oolv den1 skære -0ver,
d-et var ,det nemmes,te, d'er ,gav,
men saadan in•gen• vovier. «

ahrrligvis er det nemmere a:t ,la,de være 
med at :Lave d1en lag Viser, skønt jeg ved d·et 
knaipt, men hvald ka,n d•et nytte, naar Forfat
teren ikke kan la,cle være! - Men ,Gren•en, der 
afniver« og »der ,gav«, kan man d'en? -

Aa, du giftige Pen, ,kan du nu ikke lad,e 
være? - Husk det er en Lokom-0tivmand, der 
digter, Oasipar! - aiar der s1kal digtes, saa 
s1k,aJ der digtes I 

Og tænke ig, at hele Digtsæmling-en kun 
koster 50 Øre. - H�l,e Møget for 50 Ør-e! 

Man kund,e citere i det uendelige, 1hey er me-
re af s·amme Tf>nd,e: 

»Jeg er 'Spejder ind-enfor min Stand,
og jeg rejser rundt i Danmarks Land.
Lav-er Ture med, min' Spare-pen,
derfor kalder de mig Slpejderen. « 

Det er da ik-ke :helt indlysende, at 1han <ka:1-
de Slp,ejd,eren af den Grund. Herr-egud! Der 
s1ka,l Fantas,i ti'l, Fantasi, Oa.s,par! 

Hør nu videre: 
• aar Jubilæum D. L. F.
har i ational med Træf!
Bh'er der raabt Hlurra og Iet,
og J<aalet :højt paa Glaistrompet. « 

Det er en glimr,enue Me, at rime D. L. F.
med Træf, men • ational med Træf« - ih.vad 
er det? ,Purr ·oh, kære!« 

Hr. R.'edaktør! Jeg ,kund·e blive v-ed· i det 
uendel1ge, der er nok •at tage af. Der er i :Pan
d-evis af det. - Og saad,an er Roskri.1diepro
duktet. - aa ruger De, det kommer an p.aa 
Foredraget! elvføl'gelig, men fod1ho1d-et af Vi
serne har jo sin store Virkning paia ,de rQptræ
dend-e. Der var enkelte Lyspunkter og ell-ers 
i-d,el Minke.

In truktionien var ,sa:a som ,s,aa. Lokom-0tiv
fyrbød1eren, der SIIIl.Ør-er P Mas1kinerr op å. farste 
Scen-e, ænører ovenpaa Fjederen i Stedet for 
i .Aikselkass-en. Det er noget tankeløst, men S1aia

dan- ,smøres 1d-er ,heller ikke op, det er kun i Re
vyen. Endvidiere da Perus:ionisten sammen med 
>Ofeli1u forln<'ler Scenen. efter 11t der er kastet
en Mas'S'e Penge derop, lader bæade han og !hun
P-engen,e ligge - og ·det var dog d-e Penge, de
sku1d•e leve :af. - De kom ga,ns•ke vist ,ind igen
ipaa Grund af Bifald og sang et V-ers dia Ca,-po,
og da samlede de nogle af P-engene op. - Men
IHus1ionen ødelægges tota:1-t.

Hvorfor i Grunden gøre Nar af Piensi-0ru;
-0rdningen, d•et er forta:lt mig, at det var noget 
af det beds-te i Tjenestemands1ov•ene. 

Jeg siad d-ero-pip'e den Aften, Hr. Redaktør, 
og blev saa ,ked af d1et, fordi man var saa,dJain 
ud,e -efter Dem: i Revyen, •og Skylden er dog 
min. 

Og navnl.Jig da hele Flok:ken til Slutning stod 
og grinede ad Dem, idet de i Slutnings,visen er
klærede, at de 'Var oorr. himm-elhenrykte over 
dem selv -0g d·eres •Kumst « . 

Og 1d1et var jo det, der k,ete! 
Da var jeg lige ved: æt synge m-ed Pen

sionist-en: 
A'k, ja! Aik, ja! Ulha, 'l.liha, uha! 
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'i>ANSK[2.KOMOTIVTiDENDE 
�•aa for lod jeg alt! Der maa kun krive 

ro,..,encle om Revyen og ku ,pillerne. - Eiler 
vanker dN! aa falder Fa'er Hammer! 

Og med et . lod det mig klart, ,hv,or In truk
lion n stammer fra. 

NalurLlgvi fra dien Lore n lall, der l igger 
sact sm,ukl i Ro-kilde- umiddelbar æl'hed. 
Der har de lært at grine saa umanerlig dmrm1 
og La,ktlø ·t! Udnævnel e. 

Hvad ;i,:er der Dem ikke næ Le Gang, Hr. 
Redaiklor, hvi De fremturer i Deres Forma Le
lighed? 

Jeg gy er ved Tan;i,:en! 

Loldørcr H. C. C. A. Hansen, Aar'hu H, ef
ter An.søgning til Lokomolivme ler II i Frede
ri1kslhavn fra 1-10-22 (min. U<ln.) 

Men lail ros.ende, elv om De kal lyve aldrig 
saa meget, aa kiæl De e, Jivor man næste Gang 
dl hæ,·e Dem til ikyerne! 

Afsked paa Gnmcl af Svagelighed med Pe11.sio11 
fra 31-12-22 ( mi11. Afsked). 

Til lul ma.a jeg maa.silm citere el iihle Vers 
af (,'otllieb Sie bye: 

Lokfører E. F. C. P. M:øHer, øndei-horg, 
Lokfører H. C. Kruu •e Kbhavn God bg,d. 
Lokfører 0. iF. B. aalbaoh, IZ.Orsør. 

V.or Verde-n er et Karnevial,
!hvor hver med Ma ke møde kal,
vi1l han for noget lages.
At sige a11d hed er ret srmukl,
men bærer tit en bitter ,Frugt -
Lhi V rdcn vil bedrage·.

Med Haands1ag og Hil ·en. 

ærværende ummer er· aflever 
'paa vispostkontoret den� 

2. Oktober 1922.
Oas1iar Ror1liræ11d1 1r. 

ii sa:�t:
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� Gummistrømper. Alle Syge• 
plejeartikler. 111. Prielisle sen
des dish·et mod 30 Øre i Frmk. 

Gummisaaler & Hæle. 
mrk. •Gepoha•. aaler fra 1.25--3.25 
pr. Par. Hcele fra 0.40-1.30 pr. Par 
efter tørrelse. Imlsenrl Omrids af højre 
Skn�aal og Hæl. 3 Mdr.s skriftlig Ga
mnti for lid. 

Amerikansk Gummivare Industri. 
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1" FOTOCzRAFI.SK . I 
ISPECIALFORRETNIN6.i 
;. Veeterbroaad• 61 • Tlf. Veeter 30& r j 

·• .................... -, ........................................ . 

AALBORG• BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

H. J. HANS'.EN 
Skræd,rmedPr 

38, Sønder Boulevard 38. 
A,1bef aler si.Q til d' Hn·. Jernbanemænd 

Telefon Veater 1574 y.
Leveran1lør til V&relottPrit>t. 

Afd 13. 
Tlf. B. 4195. Vestergacle !?. Kbhvn. B.1-----=--------------------------

Averter 1 

,,Dansk Lokomotiv-Tidende" Flygel &; Pianofabrik. 

Bredgade 45. København K. 
"Redaktion: Vesterb•n!!'ade 98 a 2, Kjøheabava B.

Tlf. Veater 8173 eller Vester 8113. 
A.nnoncP-Expedition: 

Udgaar 2 Gange maanedlig. 

Abo■af'11111ntMpriM: 6 Kr. aarlij!'. 
Tegnes paa alle Po8tkontorer i Sk111dir.avien: 

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

Kontortid KJ. 10-4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkonerall� 11. 
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