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OVERSIGT OVER FORHANDLINGER OG 

BESLUTNINGER 

I. T. F.s KONGRES I BELLINZONA D. 30fo - "h 

Kongressen, som afholdtes ·i Møde alen i 
-dein tessinske Regeringisbygning, og hvori del
tog 66 Repræsen-banter, repræse-nforende 19
Lande ,og 26 '0Tganisationer med over 1 000 000
Medlemmer, aabnedes af Præ i1denten Hr. Rob.
William,.s- (General11e,kretær i Eng{t Transporl
arh. "Fo,rb.). Ta,leren takkede Bellinzon-as Kom
mu-!1'albeistyrelse for den smukke Mod:tagel e,
den havde givet Kongresdeltagerne, derved at
den havde ladet det kommunale Orkester mu
cisere •om Aflenen samt ladet de to af Byens
3 SloUe Swejts, Uri og Unterwaqden belyse i
beiigalsk Belysning. Videre takkede Præsiden
ten. det svejtsilske Jernbaneforbund for 'Arran
gementet af Kongre sen.

Bralsclti, Forma])ld for det vejtsiske Jernb.
forb., bød de delegerede \ etkommen bil iBell.in
zona, idet han yderligere udtalte, at det er 
forstaaøl.igt, at Jernbanemændene Jellest lærer 
at o•rgan isere ,9ig internationalt, thi iSkinneslren
gene, hvorover vi farer, forbinder Landene ud
over 1Grænserne. Som -Skinnestrengene -r in
lernaLionale, leller de Jernb. Personalels inler-
1mlionale Tænkemaade. 

Svejt Befolkning er ammen at af :Menne-
ker. d·er tal r de 3 største europroi,ske Natio

ners Sprog. u,den at 1der op taar mindste Uenig
hed. Herved heYises, at det er mu.Ji.gt at sam
les internationalt uden Hensyn tit Sprog eller 
rationsfor kel.Ligheder. vejts Jernbaneforh" 

der omfalter 90 pCt. af Stats- og Pr�vat'bane
persoualet, er den ene le J ernh.organ.isation af 
Betydn-ing. Den er repræsenteret overall haade 
i IJ3anernes Ledelse, i alle Kommissi·oner og Ud
va,lg sa:ave[ som i Rigisdagen - dette sidste 
c1 o6 ad alm. poli�isk Vej ndvidero er Or-

gani ·ationen tilsluttet de samvirkende Fagfor
bund, hvor cl n efter Melalar,bejderne danner 
den største Gruppe. 

'Selve Kongressens Arbejde begyn:dle med 
Dag,sordenens PLmkt om Ret til uindskrænket 
Forenings- og Forsamlingsfrihed samt 'Sihin
gen deralf. 

Sekretær i I. T. F.s Jernhanesekblon, Hr. 
Nathans, gav en if)el Oplysninger om, hvorlede 
JernbanepersonaJlet i nog,le Lande f. Ek . Fin
land, Ungarn, Italien, JugoslavJen, Grækenland 
og 1 Palæstina er udsat for Forfølge! er, fordi 
det il orga.ni ·ere sig. I. T. F. har anmodet 
Fol,keforbun:dsraadet om. at arbejde for en For
bedring af dis e Forhold, li øvr,igt vi'lde ekre
tariatet forelægge en Heso[ution ,i denne ag, 

Jnchade, Tysk Jernb. Forb., omtalte nærme
re Forlt0ldene i Ungarn. Det er der saa,ledes, 
at alle Organisationer med socialdemokratisk 
Tende[lls oplø es, medens Org. af Juis,telig Ret
ning o,prethoMes. PræSli.denten havde ud talt, 
-at om nogen vovede al deltage i denne Kongre .
vi,lde de paagælden<le bl,ive a.f, kediget, iøvrlg-t 
vilde han blæse al'le Kongresbe lutninger et 
langt Stykke. 

1\fedens 1. iMajiest i flere Aar havde vmrel 
forbudt, var den i Aar ble:ven •timaidt, men sam
bichlg var Ad mi n'istra lianen instrueret om at op
fare de deHageude paa Uster, for saa ved'. gi
ven Lejlighed at afskedige di se. 

Efter Taleren. Udsagn lider mange M:enllf'
sker HFngers1wcl og Yenter paa IIIungersdøden. 

Jarrigian, Frankrig, gjorde opmæ-rksom 
paa, al den franske Regering havde 'lovet al 
ville træde ti. Skranken for ForenJngsfr,i heden, 
meddelle end v,idere, at det internationale Ar
bejd1 amt i Geneve har planlagt en Under ·ø
søg Ise af Jern hwepersonale,ts Foreningsrettig
heder i de forskellige J ande. !øvrigt vilde Ta
leren holde for, al det var de enkelte 'Landes 
Or,gan� abioner, der hver for sig maatte gøre 
el Arbejde for at delle Spørgsmaal ·nares-l 
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'DANSK[QKOMOTIVliDENDE �--------
sættes .pa!I, Dagsordenen til en af de 'kommende 
KoJlferencer i det internaLionale Arbejd amt. 

Vedrørende Forholdene i ;i.Gna og Hol
land k Indien refererede Kongre sens ene te 
1 epræsentant fra d n gule Race: 

e1naven: Intet teet er Arbejd ·forholdene 
saa daarlige ·om i de europæi ·ke Landes Ko
lonier og ,i Kåna. 1 U(•ina har de Il te Jern
banemænd for J.!o 15 Timer dagl,igt Arbejde 
15 Do1lar om nfoaneden. Del' be taar gan ko 
vi t Organi alioner, men 1Befolkningen er ikke 
org-a11isalion ·uddannet som i Europa, derfor 
betyder Organisaliione11 ikke ret meget. En 
iværk at lrejke brød ammen, ford,i 1 000 af 
de IO 000 lrejkende arre lerede . I Hollandsk 
Indien var Forholdene ilkke -tol'l bedre. 50 
pGt. af Jembaneper onal t fæ-dr for 10-15 Ti
mer dagligt Arbejde 10-1� Gylden pr. Maa
ned. 15 pCt. af Per onalet har 60 G y,Jden pr. 
�Iaaned, men del er aalede ·, at eventuelt be-
aaede Fejl afkortes i Lønnen, aa der gennem

·nitlig maa l'egnes m d 10 pCt. fgang. I Lø
bet af 20 Aar er en Arbejder op 'lid-t, og dog
syne de europæi ke KapitaLisler. al delle er
for flot, de har 1rrillel gennemfore Be pareiser.
En af Personalet ,iværksat lrejke brød am
men. fordi Regeringen tøltede Ka.p'itali teme 
vod dQI al arre lere, dels al deportere en M:a -
e af de slrejkend . En Mængde 1Ledere id0'1ll

le Fæng els traffe, il vorhos der for Obstruk
tion var idømt fra 10-15 Aars Tugthu traf. 
Taleren ud taHe ti'l I u l in Forven ln.ing om, a-l 
der oploges el amar-bejde mellem 0Tganisalio
nern 'i 'Kolonierne og i Hjemlandet. 

Brnmley, Eng,land Lok.forb.: \ ar glad for 
den idsl boldte Tale, vilde arbejde paa, at vi 
i EurOJJ/:! øgle al tølle Koloni rne Organisa
Lloner. Vi her. i Europ-a kender intet Lit, hvad 
,europæis-ke Ka1>i-ta1li ler byder de oversøiske 
Arbejdere med Hen yn til lavearbejde. Ar
bejdern behøver ikke Grænser mellem Lande
ne, det er noget, Kapitalen opretholder. Kun
de godt læn'ke ig at man havde indbudt Ru -
land Jernbaneorgan-i ationer til Kongres en, 
lhi selv om Kongre en iikke k,ulde Yære no
get Propagandasted, var nogle Organisationer 
alljgevel nu gamle og havde van keligl rnd at 
følge den moderne Tankegang. 

!falme redegjorde for, hvorlede »den hvide 
Terror« i Finland havde endt krigsudru lede 

oldater mod Arbejderne. Jernbaneorganisa
lionen ta1lte for Tiden kun 200 Medl. 

lcignetti, ltaLien, forlaJle indgaaen<le om 
Forholdene der, om hvorledes Fa ci ·ler Natten 
til den 4•. Januar i Aar var {rængt ind paa 
Jernbaneforbundet Kontor hvor de havde 
rum leret og ødelagt all Inventar - Værdier 
for ca. 150 000 Lire. elv om Taleren bavde 
hørt Beklage! er fra flere Lande, vilde han dog 

ige, at i Halien var Stiillingen ganske ekstra
ordinær. Jernbaneforbundet var den 9. April . 
i Aar oplo l aI RegeI\ingen, 60 000 Tjene te
mænd af -kedigede. 'De tilbageværende Tjene
stemænd havde ingen Organi alion ti.J at vare
tag der · Interesser, og de, der forsøgte at 
,ubejde for Organi alionen, erklæredes for ueg
nede li'l lalsljene te, hvorefter de afsked·igede . 
Taleren opfordrede derfor alle Landes Koll ger 
Lil -paa del aiJleralvorltigsle al protestere mod 
denne realk.Lionære Hand·ling. 

I. T. F. havde Ul endt saavel Fo'lkefor,bund. -
styrelsen om den ilalien ke Regering Prole ter 
mod Jern.baneforbundets Opløsning, og efter 
denne Inlene11tion var Organi ation I dere, 
·om i 15 Dage havde været arre lerede, lø -
lad te.

Cramp, Eng!. Jernb.forb.: De enkelte Lan
des Organi abioner maa hver for ig arbejde 
i denne · ag. Eng,land-s Organi alioner har me
get at bebrejde ig, aa-leclc som Forhold ne er 
i Kina og Palæstina; men efter Bromley Tale 
at dømm vilde den ag jo nu blive fulgt med 
lntere e. Hvad angaar Forholdene i Ungarn, 
da er di e noget for sig selv, idet det ikke 
alene er Je1,nbanepersonalel, men hele Arbej
derMa sen, der Iorfø-Jge . Taleren havde været 
ti,! en Kongre ,i Ungarn, der ad ved hver 

ide af Taleren en Po'litibetjent, som noterede 
al-top. 

aar der fra forskellig ide nr talt om at 
indbyde Ru lands Jernbaneorgani ationer vilde 
Taleren gøre �pmæ1,k om paa. at det Spørg -
maal kulde behandle ti et andel Forum, men 
der maalle i den Forbindølse tages Hen 'Yn Lil 
aavel de skandinavi ke , om tyske Kolleger. 

For al fremme Behandlingen af Dagsorde
nens fors'kellige ager vilde Taleren foreslaa. 
at der nedsatte lo Kommissioner, oro d1.t kul
de gennemgaa Punkterne og udar1Jejde de nød
vendige Resolutioner. 

Dette . id te biltraadte . 
Boisnier, Kontorchef i det inlemalionale 

Arbejd amt Yiilde i Anletlning af, al det· var 
frem al Kritik o,·er, at Folkeforbundet Arbej
derkammer havde ,·æret gan ke uvirk oml orer
for d-is e Forfølgels-er, herrni le til, at der ikke 
var vedtaget Konventioner, der gennemfører 
og sikrer Forsamlings.fr�heden. Uden at ville 
kritisere noget. maatte han dog gøre opmæ'!:k-
om paa, rul Arbejderrepræsentanterne i .Ar

bejdsamlet ikke havde stillet Forslag desan
gaaende. Selve Præsidenten, Hr. Thoma , hav
de foret-aget en Rej e i ngarn for at e paa 
Forholdene d-er, han havde ladet lindledet en 

nder øge! og aa andre leder, men forinden 
Resut.tatel aI tlenne Under ·øge! e Iorelaa, kun
de Folkeforbundet intet foretage sig. 

Taleren henledte . O�mærksomheden vaa, 
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-'DANSK fuKOMOTIV T, DEN DE 
at I: T-. F. af det Jntemationale Arbejd amt var 
opfordret til at ende Reriræ enlanter til tek
niske Kommissioner, I. T. F. havde og aa væ
ret repræ enterel, havde Iaaet til ti'll t a,H Ma
teriale og haft Adgang tii'l at deltag i alle Mo
der, det var da uberettiget at ige, at Arbejds
amtet intet havde foretaget. 

enne ag '.BchandJ.ing af lultede m d Ved
tage! en af følgende Re oh1tion: 

'Den ,inlernationa-le J ern,banemands Kong re, 
i Bel·Jinzona i 'Dagene 30. Juni---2. Juli 1925 
giiver sin Tilslutning til de allerede af I. T. F.s 

ekrelaria t nedlagde Prol ter mod Forfølgel
erne af Jernbaneorganisationerne, hv,ilket gan

ske ærlig har givet sig Ud lag i Italien, Un-
garn, Finrland Grækenland, ·Jugoslavien og Pa
læ ina. 

'Kongres en kræver fuld og uindskrænket 
Forenings- og For aml,ing foihed. 

Endvidere konstaterer Kongre en med Be
klage]. e den K nd gerning, at Folkenes For
bund, og saa efter I. T. F.s Henvendelse, er 
forblevet u vh"ksom og tilsyneladende ikke er i 

land ,til at tvinge de Folkeforbundet tilslutte
de Lande tit at overholde de i Fred traktaterne 
og i Folkeforbundsvedtægterne ,indeholdte Løf
ter om Foreruing frihed. 

'Kongressen appellerer til de -paagældend 
Landes Arbejderbevægelse, at den løtler il 
eget 'Lands Jernbanepersonale Kamp for Be
vægelsesfrihed med alle til Raadighed staaende 

fidler. 
Devho an es det for øn keligt. at hvert 

Lan.ds ATbejderbevægelse lægger Tryk paa det 
inlernationa,le Arbejderkammer Administra
tion med Hensyn til Behand1ingen af pørg -
maalet om Foreningsretten. 

Kongres en opfordrer indtrængende det in
ternationale Arbejderkammer om snarest at 
gennemføre den i Oktober 1923 besluttede Un
dersøgelse angaaende Forening..sfriheden og 
herved g,ive saavel de paagældende Landes Ar
bejdel'bevægølse om de internationale Organi-
abioner passende Indflyde'lse. 

Man forlanger, at alle Jernhanemænd, som 
er afskedigede, enten paa Grund af deTes Del
tage! e i trejker, eller paa Grund af deres Ar
bejde for Organisationer - aavel af faglig 
som -politisk Karakter - skal genansælle med 
al-le tid'ligere Rettigheder. 

iKongressen opfordrer de I. T. F. tHsLuUede 
Organi alioner til kraftigt a-t løtte de forfulgte 
Kammerater i deres Kamp. Jlkke alene med 
finansiel løtte, men, hvor det nogenlunde er 
muligt, ved at føre olidar.i ke Aktioner, saa
ledes at Jernbanepersonalet fu'lde Forenings
og Bevægelsesfrihed sikres. Det ,paalægges I. 
T. F. at foretage de nødvendige Forholdsregler, 
samt de paakrævede Understøttelser. 

lultelig opfordres alle Landes Jernbaneper-
onale til al . amles i videst muligt ·Omfang 

baad nationalt og internationalt, aalede al 
der ."kabes en 1agt. som er i tand til at g n- , 
nemføre og ikre dette Per onales .Re lig
heder. 

J<ong1·e sen beslutler yderligere: 
1. Do tilslutlede Organisationer bedes i deres

Fagblade op-trykke Beretninget· oni. Jern
banepcrsonaJe.ts tilling i de forskPl'lige
Lan.de, for aa. vidt angaar pørg ·mæalel
om Foren i ngsret.

2. 10 til lullede Organisationer kat ·lægge
Try,k paa deras Land regeringer, saa Re
gering repræsenlanlerne i Folkefiorbundet
bemyndiges til at lræde i kranken for
}'orening rettens Aner'kendel e og for at
delle pørg maal ·ælte paa en af de nær
me te Konferencers Dag orden.

3. I. T. F. anmoder Fagforbundene inler
naLionale om al paalægge ·ine Repræ en
l,lllter i Folkeforbundet at arbejde i den
her nævnt Aand.

4-. J rnhaneper ona'let ,i alle Lande kal gørn 
alt hvad muligt er, for at oprethokle, for-
vare og videre udbygge de org,ani aboris·ke 

Rettigheder, aa om Foreningsr t, tr jke
ret aavel om Organi ationens Deltaget e 
i Afgørelse af pørg maal v drørende Per-
onælet. 

I. T. F. ti<lhlgere Præsident, William , Ge
neral ekretær i det engel ke Tran J.)'Orlarbejder
forbund. underretlede Kongressen om, at han, 
om Følge a,f at ban havde faaet en tilling 
om admfoislrerende Direktør ved det engelske 

Arbejderbtacl •Daily Herald«, havde nedlagt sil 
M:a11dat. Han maatte nu forlade Kongres en, 
og lakk de for udvi t T,illid. 

Til Efterfølger om Præ ident havde Gene
ralraadet valgt Hr. Cramp, Genera,lsekrelær i 
del engel ke Jernbaneforbund, som i sin Til
trædelse tale gav Løfte IQID at arbejde videre 
international Aand. 

Hvad angaar de forhen omtalte Forhold i·• 
!Kina, da gjorde d,i e til Omtale i en ærlig
Re olution aal dende:

E-fler at være bleven bekendt med de sene
ste Tildrage! er i Kina, amt ,den af den kine-
i e Jernbanemand organi alion til I. T. F. 

retlede Ap,pel om tølle, giver Kongres, en s.in 
Tilslu tn.ing til de P1•otester, der allerede af d l 
i n.ternalionale Arbejdsamt ATbejd,enepræsen
lanler og af Fagforbundenes Internationale er 
necl-liagt mod den Maade, hvorpaa den interna
tionale Kapital øger at knække de kinesiske 
Arbejd res Kamp mod den kandaløse Udbyt
ning, de er Genstand for. For i det hele at 

207 

8 s 
s s s <; .. 

6 (I s 8 
s s e .. ] e ,. e s I . 

s 
s 

1) $ s s e 
s s 

s .. 5 .:, 

s oa Cl s $ 

s 8 
s 9 s 

s 
9 s s 

s e i, ,$ 

s s :,, s 
se 6 

f J e 8 "' s 

(' 

s e 8 s 
s 

$ s 
s s I' 8 E." 

e s 6 s I; 

s s (! 

s s 

s li 
R s s s s s 

s s s -
s . 

R .. s 
t' s 

• s .. 
s 

s s 
s .. 

s s J s SS 8 
s s s y 

s 
s .~ .. s~ s s 

s s 1 
e 

8 s 
s li 

s .. 
s .. 



1)ANSK fQKOMOTIVliDENDE 
ophjælpe de kinesiske Arbejdere og den orien
talske FagforeningsbevægeL e er Kongressen af 
den Opfattelse, al der nødvendigvis maa fore
lages en .Aktion af hele den internationale Ar
bej,derl'evægelse under Ledelse af Fagforbu11-
denes In lernationale. 

Dag ordenens næste iPun,kt, 8 Timers Dagen 
nid Banerne, ind•lededes af Hr. Gram,]), Eng
land, som gjorde gældende, al 8 T.imers Dagen 
var et af de vigtigste Punkter baaide for Jern
banepersonalet og for andre Arbejdere. Del 
var nødvendigt, at Lande, om ikke hav-de 8 
Timers iDagen fi'k Hjælp til al gennemføre den
ne; thi Arbejdsg.ivere og Regeringerne i disse 
Land-e virker ansporende paa de samme Fak
torers IJ3estræbe'lser for Forringelser :i de Lan
de, der allerede bar opnaiaet delte Gode. Han 
mindede om en paa K'Ongressen i Hamborg 
J9124 vedtagen Resolution, i hvilken bl. a. sige., 
at Gennemiørelse og O:.ovfæsfolse af 8 Timer, 
Dagen er de tilsluttede Organisationers vigti-g
sle iK.ampobjekt, samt at Washingtonkonven-
1 ionen maa ratificeres uden Forr-ingelser. Vi 
clere talte Taleren om 8 Timers il)agens s.pe
cicll_e Gennemiørelse i Engl,and, den største 
Vanskelighed der er den, at 'Personalet for Søn
dagsarbejde faar Betaling i Stedet for Frihed. 

'Der vedtoges en Resolution, hvrri nævnes, 
at det er de I. T. F. tils1uttede Organisationer 
Pligt at •kæmpe for, at !Arbejdstiden sættes til 
8 'I'imer -dagli-g, at ,Overarbejde - ogsaa mod 
Ti'llmgsbetaling - afskaffes und tagen i Ulyk
kesl,il.fa,,lde, at der, ·bortset fra Raadighedst.ie
neslP . .ikke skal være Fors'kel paa Tjeneste og 
Yir'kehgt Arbejde, at Ratificering •og Gennem
førelse af Washington Konventionen er Mini
mumskravet, og at :allered·e beslaaende Tjeneste
l id. r.egler, der indeholder l·edre Arbejd bet in
ge'l. ·er, ikke maa forr-inges. 

Hr. Brodecky, Prag, indledede Dagsorde
nen Punkt om visse Landes ,Bestræbelser for 
at udski'lle Statsbanerne fra Staten, eller at 
gøre dem lil selvstændige Foretagender. 

Taleren gør opmærksom paa, al Hr. Bide-· 
garag, Frankrig, paa I. T. F.s Kongres i Ham
borg i August H)l24 i sit Foredrag om Tran -
po1 tmi,dlernes ocialise1iing havde gjort g�cl
clende, at den internationale Storka.pital bestræ
ber s·ig for at faa tBanerne orer paa pri val' 
Hænder. Hr. Broclecky uddybede nærmere 
denne Bestræbelses Betydning og Arbejderklas
sens Modkrav, • ociali ering«. :Da Jernraner
ne er det ;Foretagende, hvor nationaløkono
miske Interesser i højeste Grad mødes med 
stat pol-it.is'ke og Folkets almindelige Interesser, 
burde Banerne være Statens Ejendom. Det vi
:;le sig ,og aa undeT Verdenskrigen, hvor Ba-

nerne i Lande, der væsentlig havde Privalbane
cl.rift - Frankrig, England, Amerika - over
tages af Staten. Dengang var Kap.italmaglen 
interesserede i Krigen og havde derfor -inlel. 
mod, at Staten ledede og ad-mini trerede Ba
nerne. Efterkrigen Parlament valg gav i de 
Deste lande Fremgang for de fris'indede Par
tier, hermed voksede Socialiser.ingstanken, og 
heroverfor mød,te Kap,italmagten .med Kravet 
om Afsocialisering. 

I tedet for at holde , ammen internalionall, 
begyndte 'Arbejdernes Partier nu al di kutere 
Formen for international Socialisering; skulde 
denne ske gradvis eller ;paa en Gang; h rtil 
·kom IJ)iskussionen om Verdensrevolution, med
det Resultat, at Arbejderpartierne svækkedes,
de nationale og kapitalistis'.Jrn Partier styrkedes,
aaledes at allerede .i Januar 1920 førte den

a.merika•nske Storkap'ital de af Staten overtagne
Baner ti-lbage i deres egen Varetægt. · I Au
gust 192:1 fulgtes Ekisemplet i England og i
Oktober 1-!}2:2 af Frankrig; tages dertil i Be
tragtning, at i])awes Overenskorn -ten omskabte
de tyske Rigsibaner - efter Revolutionen over
gik alle Banerne i de forskell'ige tyske For
hundsstater til Riget - t.il el se! vstænd-igt Fo
retagende, »Det tyske Rig banesel 1<:ab«, vil det
es, at E,uro.pas største iBanenet. er under pri

vatkapitalistisk Ad..min'istration, nemlig 58 575
km i Tyskland, 4-7 879 km ,i Frankrig og 37·181
km i E-ngland - ialt 14-3 635 km. I den se
nere Tid har Mu ol'ini været virksom for al
bortsjakre Ital'iens 13 9 km ' tatsbane til Pri
vatdrift, og i Pol n søger den internatio�ale
Kapital ved forskeJ.lige udstra'kte l{reditter og
andre »Hjælpeytdelser• at sikre sig Garantier
og derved undergrave tatsadministrahonen.
De svejtsiske Baner, 2 75'2 km, og de belgiske
Baner, ,� 632 km, er ganske vist gode Stats
foretagender, men de er for smaa til at bruges
som •normgivende. I Østrig og Tjekesl'Ovakiet 
er det særlig Arbejderpartiernes Indiflytdelse, 
der har reddet Stat banernes 1liv, men ogsaa. 
v.i i Tjekosl,ovakiet har for vore 13 131 km

tatsbane faflet en Lov om f"rretningsmæs. ig
ledelse •og ;i)rift. Denne 'Lov er imidlertid saa

,11hjælpsom, saa kompliceret og indviklet i alle
Hetninger, at dn skal en god Fantasi til for
flt tro. at den kal bi:drage til at Banerne •op
hjælpes. Det er derfor at haabe, at Prak. is
vil medJøre en Reorganisation, og da bliver
Spørg maale1., hvad skal vi anvise. iJJet er ikko
nok, al Organisatioonernes 1Repræsenttanler sva
rer med gammeldags Fraser, der rnaa ·Heali
teter ti I. •Det kan ogsaa være va:>rt for den
•nkelte ,Organisation at finde Midlerne, derfor
.1ør der kunne yde Hjælp og Oply ning fra

1. T. F.
AE alle de ,mange Socialiseringsplaner, 1·1

208 

s 

s 



'i>ANSK lQKOMOTtv1ioENOE 
tidlig re ,bar set, er d fle te ren T ori eller Ka
tederarbejd , en ndtagel e .er der dog, nemlig 
tlen Betænkning . om afgaves af en alf den 
svensk talsmini ler Branling ned at · ocia
·1i eringsk mmi i,on, hvilken Kommission be
, lod af 4 ocialdemokrater, 1 Radikal og 2 Re
præ. cnlanl r for Slorindu lrien. Taleren re
drgor nu for denne Betænkning, hvi. Hoved-
11·,t>'k er optrykt i den dfrn. ke ,Forenkling. kom
missions Brtfrnkning«.

LEJEBOLIGERS VEDLIGEHOLDELSE 

BROrTOKlOL 
over Forhand'ling i Generald•irekloratel 

Tor. dag den 5. F'ebruar 19':25 
Kl. 101/4 Fm. 

tril led var: 
For Genera Id i l"ektora let: Baneohef n, Kon

lorchef Jacobi og F'uldmægli,g A. Jen en. 
For Jernbaneorgan i. at ionerne ]i'ællesu<l-

valg: ,'nedker L. Han rn, Lokomotivfører Rich. 
Lillie, Assislcnt L. ·Morten. en, Kontrolør A.

Ohm yrr, Forretningsfører Ch. Peter en og A.·
sistrnl L. Chr. T.arsr•n, sidstnævnle som Prot-'.l
kolforer. 

Forlia ndli ng,,;cmnc: 
holde!. e. 

tcjcboligers Verllige-

Banec/1efen bød \ rlkommcn og udtalte, at 
tler kun var ind,kaldl Lil For,handling angaaen
dr lejeboliger.c; Vedligeholdel e, men at man. 
hl'is Per onalel Repræ,entanter ikke harde 
noget derirn-0d, kunde c,nskc samltidig at drøfte 
Spørg. maalet om Tjen . teboliger-s \ edJigehnl
tlPl. c. 

'li. Petersen: \ i ,har intet derimdd, men 
maa 011 ke, al pørg maalet o.m Lejeboliger 
!røfles ,før t.

Banechefen: Det vil være en tor Lette! e.
h vi. Reglerne for Tjenesteboligers og for Leje
boligers Ved,ligeholdel. e lnmde ],Jive en bort
. et fra de 40 ,pCt., for Tjenesteboliger Ved
ligeholdelse er jo givet Regler i Ordre A 91,
og jeg mener •derfor at det vilde blive lette. l at
tag Tjene teboligerne først.

/1. Petersen: Og aa vi an er det for ær
dele on keligt at ha rn ensartede Regler for de 
to Arter a'f Boliger; men da vi først i Dag bar 
faaet nderretning om, at pørgsmaalel om 
Tjen leboliger muhg ogsaa kom til Drøfte! e 
ved denne lejlighed, maa jeg gentage Øn kel 
om, at Reglerne om Lejeboligerne bliv r behand
let først. 

Ba.nechefen: Vi drø.fler da først Fælle ud
valgets krivelse af 26. Augu t 1921�, hvor.i d
valgel som var paa GeneraJdirekloratet kri
velse af 10. Maj f. A. har m ddelt, at det maat
lo furmene, at de Rmuld.sætning r, hvorunder 

talsbanernes Lejeboligud valgs Lejean ættelser 
,har fundet tod, i•lillce er ket Fyldest gennem 
del den 10. Maj f. A. tilstillede Ordreu'dka l, 
og at dvalget derfor ikke kan tiltræde delle. 
men har ti Ilet Forslag om, .al Ordre A r. 21, 
Af: nit 1, 3. t-k. f. n. paa Si'<.ie 205 og 3. Lk. 
paa ide 2 6 udgaar, samt at der i -sidste tk. 
paa ide 204 tilføjes: ,Med lejere af Lejebo
liger afslulles i hvert enkelt Ti1fælde Kontrakt, 
i hvilk n de for Lejemaalet gældenlcl.e Bestem
melser er optagne. Fællesudvalget har derhos 
henvist til det af lal banernes Lejeboligudvalg 
ud[mrdigede Udka-st til Lejekontralkt. 

Ch. Peter en: Naar Yi ikke har kunnet til
træde Ordreu'dkastet, ligger det dels deri, at 
01tjre A 21 er ud ledt uden Forhandling med 
Organi. ationerne og del deri, al vi er util
fredse med Indholdet; i Ordre A 9 I (Ret tel en 
til Ordre A 21) stilles der tørre 'Krav til Leje
ren en'd rimeligt. Fællesudvalget maa henhol
dC' ig til Lejebolig,udvalgel. U clka. t til en Leje
hol ig-Konlra kt, hvori de forekellige Beslemmel
mc!ser om Vedligeholde! e m. v. er optaget; og 
l'i maa ,h,olde for, al der udstedes en Kontrakt 
med hver enkelt Lejer. Vi har in,gen Æn
dringer lil do i Lejeboliguclvalge,ts Kontrakt
udkast anførte Be<>lernmel er. En Kontrakt 
byder Lejeren større ikkerheld, end hvis Be
strmmel erne kun laar i en Ordre. 

L. Mortensen: Lejeboligudvalgol. Kcntrakt
ud•ka,;t rr hyg·get paa Grundlag af en Del for-
kelligc Kontrakter, om bruges ved Lejemaal 

mellem private Ejere og Lejere. Man har i 
Boligudvalget opnaael Enighed om de i Kon
trakluldka&tet anførte Be temmelser for Baner
ne. Vedligeholdelse&pl'igter. 

Banechefen: .Med Hen.·yn Lil pørg maalel 
om d,færdigel1se af lejekontrakter f•orstaar jeg 
ikke, al det •kan harn saa stor Bøtydning, at 
der sluttes Kontrakt me'cl ·hver enkelt Lejer 
fremfor at have Be lemme! erne i Ordrerne. 
Det idsito r en -stor Lettelse for Admini. tra
ti·onen, og jeg vil derfor gerne vide. om der 
fra Organi ationerne Side stille be temt Krav 
om Konlrrukt, naar Afvigelser fra Ordrens Be-
t mmel er ikke sker ensid-igt, uden at det for 

0 p igelso fastsatte Var el iagttages? 
Ch. Petersen: Det er det naturligste al have 

en Koolrakt indeholdende Be temmel erne 
fremfur at haYe di e staaende i Ordresamlin
grn. Ved lyske og svenske Baner har man 
J<onlrakter med lejerne. Vi lægger 1.or Vægt 
paa al faa Kontrakter. Det er 1anglen af 
Kontrakter, der har givet Anledning lil . aa 
megen lrid ifør. 

Banechefen: Jeg kan van keligt f.or taa, al 
Lejernes retslige tilling er anderlede , hvis 
iJ3e temmel erne staar i en Ordre, end hvis de 
amme Bestemmelser staar i en fK.onh:akt. 
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·'DANSK fQKOMOTIV1iDENDE

Jacobi: Der er ikke Forskel i den ret lige 
Lilling; men del e1· maa. ke n-0k letle1·e al kaffe 

Bevis for Belingelserne for Lejemaalel, naar 
den-enkelte Lejer har Konlrakl. 

Ohme11er: Naal' Lejen indgaa , skal der jo 
dog a'fslulles en Overenskomsl om Lejens &'tør
relse og Dalo for Tillrædelse; delle vil formenl
lig. v,olde . amme Ulejlighed som en K-0nlrakl. 
Hvorfor saa ikke faslslaa de ovrige Lejevillkaar 
amlidig? 

.Tacobi: Jeg kunde tænke ntig agen. ordnet 
saaledes, at del i 1d,en kril'el. fra. vedkommen
de Di lri kl om Lejens lørrels og Tidspunklet 
for Lejemaalets likrafttræden,- som jeg forud-
æUar, at Lejeren modtager l'ed Lejemaalets 

.I1 dgaaelse, samtidig siges, at lejemaalet er 
indgaaet paa de almindelige i den og den Or
dre indehold te Beli ngel-ser. 

Rich. Lillie: Vi kan ikke føle os beroligel 
rnd en Ordre, naar der Lil denne kan udsendes 
interne Instrukser. 

Banechefen: Vi vil fastslaa i Ordren, al 
Æn�ringer i Lejeforholdets Be temmelser kun 
ka-ri ske med 3 Maaneder Varsel (for Logis 
J4. Dage). Naar dette iagttages, er Beboerne 
jo ikke JJeclre stillet ved at have Kontrakt, da 
deirne kan siges op med samme Varsel. 

Lillie: Banechefen gaar, og det maa vel 
siges ·med Beretligelse, ucl fra den Forudsæt
ning; at samtlige •de Tjenestemnæd, som er 
Lejere ,a.f St.a tsbanernes le.iebol i ger, kender Or
d ren om Lejeboliger; mrn dette kan ikke helt 
forudsætte.; thi for det førslr er det ikke umu
ligt; at en e111kelt. Ordre Yed Omdelingen ikke 
kommer Tjenestemanden i Hænde, s lv om Or
dren skal tilgaa samtlige Tjenestemænd, for det 

· andet· kan d.et ogsaa meget vel tænkes i disse
boli-gfat t ige Tider, al en Tjene temand af Glæ
de· over at opnaa en Lejebolig forsømmer at

· gøre ig fortrnlig med de P1igter, han har som
Lejer, men di se Pligter vH selvfølgelig træde
stær,kere .frem for ham ved en særlig Kon
trakt.

Ch. Petersen: Det, der forskrækker, er det,
der er gaaet forud.

Banechefen: Jeg er ked af, al vi ikke kan
naa til Enighed om Ordre ctr. Kontrakt. Hvis
l'-i -har Kontrakter, . kal v.i, hvis vi ønsker en
generel Ændring i Betingelserne, opsige over
1000 Kontraikter og afslutte lige aa mange nye
Kontrnkter. Vi kan ellers nøjes med en Æn
rlr i  ng af Ordrens Bestemmelser.

L. Hansen: Mange Husejere er ikke inter
es eret i at have KontraJkt, idel Ejerne ser
deres Interesse i ,ikke at have Kontrakt. Det
er ikke det samme at haYe Beslemmel erne i en
Ordre som i en Kontrakt.

Lillie: Hvor ledes ordner Statsbanerne sig
med private Lejere?

Bonechefen: {ed disse lutter vi Konlrakl. 
Der er intel i Vejen for, al v,i ,kan træffe den 
A [tale, al der, naar Lejemaal indgaa , tilsendes 
Lejeren et Eksemplar af Ordren med de almin
del igo lejebelino-elser. 

Ch. Pe/erseu: Der er tof til lridigheder i 
en saadan Ordning; naar man kan relle Be
. lammelserne ved en Ordre, bliver der ingen 
Fa thed. 

L. Mortensen: Den juridiske ide af Sagen
med Hen. yn Lil Op igel en er formentlig hel
ler ikke gan ·ke ens ved K•onlrakl og ved Or
dre. Opreltes Kon'trakt ikke, kan Banerne 
fremlidig, naar de on ker Ændringer indført, 
nøjes med al udstede disse i Ordreform, hvor
efter del bliver Lejeren. ag at ige op, saa
fremt han ik,ke mener al kunne indgaa paa 
Ændringerne. · aa.freml Kontrakt derimod er 
oprettet, maa Banerne sige Kontrakten op for 
at kunne indføre Ændringer. Ved at nøjes 
med Ordre-formen flytter man allsaa den ju
ridi ke Pligt til Handling, om Ejerne almin
deligvis har, og som Banerne ogsaa v,ilde •have, 
saafremt Kontrakten var udstedt, over paa 
Lejeren. 

Banechefen var enig i, al del efter det fore
laaede var Lejeren, om maatte sige til, hvis 

han ikke kunde tiltræde Ændringen. 
CJ,. Petersen: aar Lyske og svenske Baner 

samt mange andre latsinstitulioner herhjem
me kan baYe Konlra,kter, maa Yore Baner og
saa kumw anvende denne Form. 

Baneclte/en: Andre Inslitulioners Personale 
flytter formell'tlig ikke . aa of�e som vort Per
sonale . 

. /acobi: .Kunde Fælle udvalget ik:ke se bort 
fra Kontra kl, naar de· paagældende Lejere hver 
i ær fik en særlig \Meddelelse om eventuelle 
Ændringer i �e .bestaaende generelle .Regler, 
mul,ig•vi saaledes at Meddelelsen skulde ul1'der
, krives og sendes tilba�, hvis Lejeren indgik 
paa Ændringen? 

Lillie: Hr. Kontorchef Jacobi bemærkede, 
at Tjenestemanden altid mod lager en skriftlig 
Meddele! e om, naar en Lejebolig tilstaas ham 
bl. a.. indeholdende Oplysning om Lejens · tør
rels ; med'følger der ogsaa en Gen,part af Or
dren, der indeholder hans Pligter som Lejer? 

Ch. Petersen: Alle• Misfor Laaelser er en 
Følge af, al vi ikke har haft Kontra;kter. 

Banechefen: Kan Organi alionerne slutte 
ig til J acobis Ænd1,ingsforslag? 

Ch. Petersen: ej. 
Banechefen: De holder altsaa paa Kontrakt 

i hvert en:kelt Tilfælde?. 
Ch. Petersen: Ja. 
Jacobi: I ·den nye Ordre indehol<lende de 

generelle Lejebelingel er kan tilføjes, at Æn
dringer i -disse VJ.lkaar vil ·blive meddelt hver 
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'DANSK [QKOMOTIVT,DENDE 
enkelt Lejer ved en særlig Meddelelse, og al 
Lejerne derefter maa undrrrPlte Generaldirek

. L0)'alel om, hvorvidt de kan tiltræde.Ændringen 
eller ej. 

Ch. Petersen: aar Fremgangsmaatlen bl i-
ver den, at alle Ændringer i Lejebetingelserne 
skal meddeles hver enkelt Lejer for s,ig, og 
.dennes E1,klæring . kal ind,henles om, ·hvorvidt 
Yedkommendr Lil'Lræder Ændringerne eller ej, 
og naa r det er Banerne, der som Følge a,f el 
Jej-Svar eventuelt siger op og giver ham det 

foreskrevne Varsel, synPs jeg, at .man i det væ
sentlige har opnaaet, hvad der til.�ig'te-t gen
nem en- Kontrakt. 

Banechefen: Kan en saadan Ordning da 
tiltrædes? 

Ohn,eyer: Vi maa f.orst se, hvorledes del 
iøvrigt gaar med de cn·ke.Jte Punkter i Beslem
melserne. 

Banechefen: Er dPL ikke ganske ligegyldigt 
for Princippet? 

Ohmeyer: Vi vil gerne se agens endelige 
Behandling, før Tilslutning gives til Helheden. 

Ch. Petersen: H,vis man ikke kan enes om 
r1Pt, der , kal staa i den nye Ordre, maa vi Ias't
holde vort oprindelige Krav om 'Kontrakt. 

Baenchefen: Hvis der ikke opnaas Enig,hetl 
om Ordrens Ind·hold, staar Organisationerne 
altsaa frit med Hensyn Lil SpørgS!ll1aalet om 
Kon'lrakt. 

'Det næste er Spørgsmaalet om, hvilke Ved
ligeholdelse. pligter der paalwiler Lejerne. 

Ch. Petersen og L. Mortensen udtalte, at 
man her maa'lte .holde ig til Bestemmelseme 
i Paragrad'ferne i'i, 8 og 18 i ,Le:iebo·ligudvalgels 
Kon I ra:ktudkast. 

Bn11ecl1e/r.n: Udkastet synes ikkP at inde
holde nogen Bestemme]. e om, hvem der skal 
afholde Udg,if.ten til Fernis og Olie til Trægulve 
og Linoleum. 

Mortensen: For Tjenesteboliger aJ'hoMer 
Sta tsb8Jnerne dis e Udgifter. 

Jacobi: Muligvis vil det efter Udkas'tets § 
18 paahvile' tatsbanerne at aJholde Udgifterne. 

Banechefen: Hvad der staar i Kontra,ktud
kastet var del - med de Ændringer, v-i taler 
om - Meningen i det væsentlige at optage i 
en Ordre som de generelle. Lejebetingelser. Jeg 
mfia mene, at der bør tilføjes en Bestemmelse 
om, at Brugerne afholder Udgifterne til For
nyelse af Vandhaner, og .at Statsbanerne leve
rer Fernis og Linolie til G11lve, men all Lejeren 
selv skal paa. møre Fernissen eller Olien. 

Lillie henstillede, at Ordren blev affattet saa 
klar, som overhovedet muligt, -og al enhver 
fremtidig Ændring eller Fortolkn,ing ad' Ordren 
kun udgik fra Generaldil'øktoratet. 

Ch. Petersen: Vi mener da al kunne tiltræde 
en Ordre indeholdentle Kontraktudkastet, de 

nævnte Tilføjelser om Vandhaner, .Fernis og 
Linolie samt Forslaaet om Fremgangsmaadeo 
reel senere Ændr.inger i Ordren. 

Hvorledes skal Lejeren forholde sig, ,hvis 
lian ønsker Dispensat.ioner fra de almindelige 
Regler? .,. 

Bcineol,c/en: Lejeren maa gaa frem . paa 
. amme :!lfaade som vi ved at spørge, om Ba
nerne kan tiltræde ,hans Forslag. 

Fælle udvalget har i sin Skrivelse endvidere 
ønsket 3. tk. paa Side 206 i Ordre A 21 
s!Pttet; delle Ønske opretholdes vel ikke mere? 

Ch. Petersrn: Nej. 
Banechefen: Der er altsaa - for mit Ved

kommende a,[ Generaldirektørens Billigelse -
Enighed om Vedligeholdel en, og Fælle_sudval- · 
gel tiltræder .Jacobis Forslag? 

Ch. Petersen: Ja. 
Hermed sluttede Forhandli·ngen. 

Flens/Jorr,. L. Clir. Larsen.

' 

REMISEN AARHUS MØLLEENG 

Af Maskinhesty1·er IT .. G. nor,,h . . 

iDen 16. Maj rykketle Lo-komolivmæ:ndene 
i Aarhus ud fra de to gamle halvr.unde Re
miser paa Hovedbanegaarden, fra de rnø,r.ke og 
indestængte Lokaler og den vamle Du!t, som 
Oliefabrikken lidt for gavnmildt delikaterer sine 
Naboer med, ud Lil nye og lysere Forhold. i den 
rn Gang saa, lille �Iølleeng. , , 

,Det var vist. med tørre Taarer, der blev sagt 
Farvel, for ideelt var del gamle Anlæg ikke 
mere, dertil laa det hele for split let., Kvi fyld
ning el Sted, saa 300 ·M ter tilbage, re,b1:ou sere 
I 00 -�feter, frem til Askekassen og :Vai].d.kran, 
derefter tilbage, paa Drejeskive og aa i Hu 
blev med de store ,Maskiner en noget for sen 
F)kspedition. fDertil kom, at Remiserne, der er
byggede i 1877 henholdsvis 1881 til A- og G
Mask.i ner med de 31 smaa og kun 9 store Plad
. er ikke svarede til de nu anvendte Lokomoti
ver; ad' Drejeskiverne var den ene for ·I i Ile, o�
den anden baade for svag og for lille til de
store Maskiner; førstnævnte ]Jlev benyttet, men
tillod ingen Afbalancering, da \Sporlængden
kun lige netop sva.rede til •Maskinernes Hjul
stand. 

Noget anderlede og EorhaabenHig bedre vil 
Forholdene blive i de11 nye Remise i Mølle
engen. 

Ved Udarbejdelsen a·f Forslag til Bane
gaardsfolholdenes Ordning blev Remisen kilet 
ind i Trekanten mellem Godsbanegaarden, som 
nu næ1·mer sig sin Fuldendelse, og ,den nye 
Per onbanegaard, med fortrinlig Adgang til 
og fra Godsbanegaardens Ankomst- og Atg.angs-
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spor og •sikkert ogsaa med gode Adgangsfor
hold til den nye Personbanegaard. 

!Som vist ,paa Plan •1 r Remisen rektan
gulær med en kyde,bro i ·Midten; til den ene 
Side Værksted, et Udkør el.. por og 10 por 
med ial t 15 store Pladser, til den anden · ide 
1•5 por med iaH 29 Pladser og uden for di , e 
Opholdsbygningen med alle Lokaliteterne løben
de langs hele Remi ens østlige ide. Al Til
kørsel saavel fra Person- . om God.�! an1?gaard 
skal tforegaa gennem Portene i den syd•lige Gavl; 
al Uclkør el til b gge Banegaarcle enten gennem 
den nordlig le eller gennem en af de to mid
ler te Porte i Vestsiden og saalede., at ind- og 

11dkørende Lokomotiver ikke komm r i Vejen 
for hinanden. 

Kul- og Vandforsyning, 1Ma,gasin, Lampisteri
og iOreje · ki ve er derfor he.nlagt til ' yd siden, 

and tørreri med Udlevering til ord iden. Her 
lr1:--e,ffer vi ogsaa Luftkompressoranlæget med. 
Beholderen taaende udenfor Remisen godt 
dækket mod Solens Straaler og Remisens Var
me. 

Følger vi Indkørslen fra Personbanegaar
den, støder vi i Kurven paa et fløbssporsk.ifte
signal, der vi er Drejeskivens tilling ret for 
Sporet, idet der er tilvejebragt Afhæn,gighed 
mellem porsbfte og iDrejeskive ved. I øgleaf
laasning. 

iDreje kiven er af tysk Fabrikat, 20 Meler 

Diameter leddelt og lav med ret tor Omdrej
ningsha tighed; en anden og lignende Dreje
skhe vil senere ,blive anbragt udfor Remi ns 
vestlige ide, naar porene antager den ende
lige Form. 

Fra i))rejeskiven fører 4 Spor op mellem 
Remisen og Kul,gaarden; det ene nærmest Kul
gaarden ender blindt, men vil enere blive for
længet og danne del egentlige Indkørsel spor 
til Remjsen fra Vest; det blinde pot· tjener 
foreløbig som 1Læ e.spor for lagge- og Aske
vo rne. Det andet por fører til Vandkran og 
Hevision grube, det tredie por tillader indkom
mende Lokomotiver at køre direkte til Drej('-

kiven uden om Maskiner, der holder til Kul
og Nandforsynin,g, og endelig det fjerde ' por 
forbinder Drejeskiven direkte med Remisen. 
Tilkørslen til Remi ens ydside kan for Tog
maskiner jnd til videre alene foregaa fra dette 
4de Spors ø tlige Side. I porets vestlige Side 
findes midlertidigt en Kune med kun 90 iMeter 
Railius, hvorfor dette Spor, der ændres ved 
den endelige Ordning, indtil videre ·kun maa 
befares af Rangermaskiner, der sætter Vogne 
til eller fra det korte por foran faga inel. 
EndPlig udgaar fra Drejeskiven et kort por, 
ad hvilket Vogne med Røgkammersmuld føres 
til Kedelhuset. 

Kuludleveringen skal foreløbig ,besørges vecl 
en af de ældre kendte Kulkraner anbragt in-
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d.enfor Kulgaardshegnet; senere antagelig i 
eplember vil en Kulbro med Smalspor, som 

antydet paa Planen føre hen over porene og 
Kullene blive lyrtede Jra Ti,pvogne ge,nnem 
• I id ker ned i Tenderne.

na '.Kulbroen paa 2 por kan optage ca.
10 fyldte Tipvogne, som hver rurnm r 1 Tons 
Kul, og da der kan lyrtes 'Kul til Tenderen 

· . amtidig fra lo Sider, ·vil der til den Tid være
opnaaet en meget hurtig Kulfyldning til hol
dende Tendere. bfler at være ti-ppede skydes
Tipvognene over en Dreje kive ad et 3. por
ned til Fyldning direkte fra en regulerbar, elv
los. e11dP Vogn af ærlig Kon. truktion. Tip-

Remisens Ydervægge er af Jernbindings
værk udfyldt med rød Halv. len mw:, let og bil
ligt af et muld orr tiltalende dseende. 

Overdækningen er · hedta,g helt i Træ be
klædt med Tagpap, ,u d et udmærket Ovenly 
og de store V.i nduer i ord- og Syd iden virker 
hele Remi. ens indvendige Rum orerorde11llig 
lyst og tiltalende. 

Midt i Remi en ud for det afkortede Spor 
og foran Øphol•d bygningen vil blive anbragt et 
særligt Varmtvand vaskeanlæg, som endnu kun 
er i sin Vorden, men hvorved til ·træbes en 
UclnytteL e af al den Varme, om ved dvask
nin.gen .forefinde i Lokomotivkedlernes Damp-

Remisen Jern- kelet et fra S. Ø. med Magasinbrgning og Drej kive i Forgl'unden. 

vogn ne trækkes ad en Rampe ved elektrisk 
Drift til Kul,broen, men dette Anlæg, der er ud
kastet efter sven. k Forbillede, vil der senere 
}Jlive Lejlighed til at omtale nærmere. 

Bortskaffelsen af lagger sker fra 2 Aske
ka er paa sædvanlig 1Maade ved Haa11dlæs
ning. Til den endelige Sporordning er vedta
get en . æn kel Grube til Optagelse af · lagge
vognene, saalede at Slaggerne kan ka tes di
rekte i disse; men en laggeelevator efter svensk 
Mønster vil .si-kkert være mere formaalstjenlig, 
og Forslaig her ti I vil blive fremsat. 

Af Vanclkraner findes 1 tk. 20 cm. Kran 
baade ved Indkør el siden •og red Remisen 
Udkørselsside. Brændehu med Svelle av er 
henlagt til det ydligste af de t por, der giver 
Adgang til Midten af Remi en i Vestsiden. 

og Vandmængde og derved at gøre Udvasknin
gen billigere og hurtigere. 

kydebroen er 1 Meter bred, den hviler 
paa 2 Trollier, der løber paa et :Skinnepar i 
hver Side o-g saaledes, at Hjulene med en mel
lemliggende porkran.s træder paa begge kin
ner. Broen, der kan hære vore tør te Loko
motiver, er leveret af A� •Phoenix« i Odense, 
Motoren af A/S •Thri,ge« ligeledes i Oden e. 

Værkstedet har et gennemgaaende por, om 
foreløbig kun er tilgængeligt fra kydebroen. 
enere kan der indlægge endnu et Spor, hvor

til Fyrgrav m. v. er færdig tøbt, men forelø
big overdækket, og begge por føres da ud 
til For,bindelse med Indkørselssporene. 

I poret Længderetning og over dette er 
anbragt en 1 1/2 Tons Løbekat, og en anden Lo-
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"DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 
bekR.t med samme Bæreevne findes tværs over 
Værksled l, iøvrigl forefindes ingen Løftegrejer. 
Derimod bliver i Værk tedet anbragt en æn
kegrube, hvori en Hjul ænke til Nedta,gning af 
Lokomotiverne. Hjulsæt; endvidere de fornødne 
Filebænke, en Dobbelte se, to Boremaskiner, lo 
Drejebænke og en libemaskine; de fleste af 
Ma. kinerne er ældre -udrangerede fra andre 

1 Værksleder, men derfor dog anvendelige i et
Hjælpeværk ted, hvor de kun lejlighedsvi be
nytte .. 

Ved Værkstedet findes ærligt Værkme ter
kontor, Værktøjs og Materialerurn samt oven 
over di se ærligt Elektrikerværksted. 

380 Omdrejninger leverer 5 m3 Luft pr. Time, 
komprimeret til 7 Alm. 

Kompre oren er udstyret med automatisk 
· rgang ætter og aulomatisk Regulering af Køle

rnilclet; den .indsuger LuHen gennem el Filter,
clrr er anbragt udenfor Remisen.

Fra Beholderen fører en Luftlednfog ind i 
Remisen. hvor den deles i_ 2 Grene. Den ene 
af disse føres parallelt med kydehroen gen
nem H mi en med' tik ned til hver andet Spor, 
gennem Værkstedet rned tilhørende ideslik og 
ud til 2 ,Opstandere mellem Sporene ved Remi
sens Syd-side for Udblæsning aJ Kedelrør. End
videre til en Opstander for en odejeklor, der 

Remisens sydøstlige Fac;ade med Magasinbygning, Jndkørselsporl og DrcJe klve; 
længst lilven tre Kulkranen. 

and tørr riet er om før nævnt henlagt til 
1 ord iden. Det bestaar af en Beholder ved 
Udkorselssporet til Optagning af en Vognlad
ning and og af ,� \Sandovne ædvanlig Form 
nl' d Aftræk til en underjordisk 1Kanal og op
stillede 2 og 2 med Aabning klap,perne imod 
hinanden. Det tonede and falder derved ud 
paa en Gang mellem Ovnene, , kovles op .i en 
mekanisk Sand igler g aflever til den udfor 
Gangen staaen le Beholder, der er let ti lgæn
gelig fra Uclkørselssporet. enere paatænkes 
del al anbringe en Beholder i 'raget med Af
løb gennem Tud og Slange lige ned i Ma ki
nens andkass . Beholderen lænkes fyldl gen
nem el pændlræk. 

Kompressoranlægel bestaar af n vertikal, 
dobbelvirkende 1-Trins Kompressor, som ved 

tjener til cl ugning af Rørkammersmuldet di
re-kte til en paa Blindsporet holdende Vogn. 
Den anden Gren flf frykluflledningen føres 
langs Skydebroens anden Side ligeled med 
Stik til hverandet ' por og endvidere med et 
Stik ud 1 Kedelhuset Lil 1J(e,delrørsrensning. 

I kyd brohallen midt Ol'er -- dkør elssporel 
vil blive anbragt en Vindrose med Anemomeler 
og i Hallens nordlige Gavl ret for Uclkørsels
sporel et Ur med Skive baade in-cl imod Re
misen og ud i-mod Plads n. 

Remisens Vandforsyning sker i Hovedsa,gen 
fra Pumpeanlægel ved Fiskehuset, Ol'er det 
nye \

l

andtaarn udfor tæ oga-de kole endvide
re fra del kommunale Vandværk til Badean
stalten, Vaskekummerne og Drikkhanerne, 
hvorhos der af Kommunen i paakommende 
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'DANSK fQKOMOTtvT,oENDE 

Tilfælde kan leveres Vand lil saa Yel det nye 
som det ældre Vandtaarn. Delle sidsle bibe
holdes uforandret for Levering af Vand til 
Centralværkstedet, VandkrilnPn Slalionens 
Sydside og lil Perronerne. 

Magasinet er byggel i tre Etager; ,Kælderen 
hvori el brandfrit Rum lil de slore Oliebehol
dere, el mindre Rum lil Gummi og andre Va
rer, der ikke taaler Lys og !Sommervarme samt 
endelig el Rum til Opbevaring af Olie i Tøn
der. GulYel i sidstnævnte er lagt med Fald mod 
to Opsamlingsbrønde, der oplager Spild Ira 
utætte og ,beskadigede Tønder. Beholderne i 
det brandfri Rum fyldes gP1rnem Tragte an-

som hensættes i det aflaasede Forru m ved en 
i\l P, te!' eller Pudserfo1·mand; iøvrigl er Maga
si nel ud. Lyret med Hylder og Reoler, en Løbekat 
for Olietønder, der hentes op fra Kælderen, 
Beholdere for Træuld og Tvist ro. rn. Adgan
gen er fra den mod ,poret vendei1de Perron, 
men der findes ogsaa Porl mod Gaardsiden for 
Tilkørsel af Færdselsvogne. Paa Loftet findes 
rigelig Plads til alle letlere Varer om Træuld 
og Tvist, som ved Udligger og Løbekat hejses 
op fra Perronen og transporteres ind paa 
Loftet. 

Opholdsbygningen er i lo Etager, delt paa 
iVLidten ved et Trap,peparti. 

Indkørslen til n0111isc1rnlægct, Norclfac:aden med M:iga inbygning og Kedelbus. 

bragte i Perronen foran 1Magasinet, eventuelt 
ved Paaskruning af lange fra Tankvogn. Olie, 
der ankommer i Tønder, tømmes i de store Be
holdere gennem to Tragte samtidig; de to tom
me Tønder kan da straks sættes tilbage i Vog
nen, hvorved unødig Trans,port. og Opbevaring 
af Tønderne undgaas. 

I Stueetagen findes to mindre Kontorer, el 
for I(ulforvalteren og el for den kommende 
Magasinformand; imellem Kontorerne staar 
Udleveringsdisken, hvortil der er A,fgang fra 
Rrmisen, og foran hvilken -der er opstillet fJ 
Oliepumper til autonmtisk Udlevering af Olie 
og Petroleum. Foran Disken kan Magasioet 
afspærres ved et bevægeligt J erngi lter; Maga
sinet boldes ved delte aflaaset om Natten, og 
Udlevering af Olie sker fra Dunke og Kander, 

l Stueetagen findes, naar vi begynder ved

8.11dside1-1, el 

Lampisteri, 
Trappegang Lil Magasin og 1. Sal, 
Haandværkernes Omklædnings- og Skabs-

ru.m, 
W. C. og Pi soir,
Haand værkernes
Hvileværelse for

pisestue, 
disponible T.okol1�otiv-

fyrbødere, 
Lokomotivmesterkontor, 
Hvileværelse for "NedbrudsrPserven, 

de sidste tre forenede red en foran liggende 
Gang og 7Jaa den anden Side af Hovedtrappen 

Badeanstalten med Pud erformandens 
Kontor, 

W. C. og Pissoir,

215 

s 
.. 

.. 



'DANSK lgKOMOTIV µDEN DE 

Remisearbejdernes Omklædnings- og 
kab rum 

amt Remisearbejdernes ' pisestue. 
/'aa 1. al findes l'igeledes fra ydsiden: 

::l Overnatning værelsel' for fremmed 
Per onale, -

Læseværelse, 
11 vV. C. og Vaskeværel e, 
1 pi estue, 
2 Hvileværelser .for fremmed Personale, 
1 Hvileværelse for stedlige Lokfør. 
j Kontor for IMaskiningeniøren 

og poa den nordlige ide af Trappegangen 

::l Skabsvwrelser for Lokomotivførere, 
VI. C. og Vaskerum,

,.1 

stammende Røgkammersmuld vil blive nytte
gjort til Opvarmning af Tog -lammer, der hen
sættes paa -den fremtidige PersonvognsTiste, til 
Opvarmning af Lokaler og til Levering af varmt 
Vand i BadeanstaHen og Va kerummene. 

Kedelanlæget be taar af 2 Kedler, en min
dre til' ommerbrug og en større til Vinter,brug. 

Foran Kedelhuset findes Belt0ldere for 
Røgkammer muld og lagger, og Nord for Ke
delhuset findes Anlægets ,Cykle.skur. 

1 F;,.nktionærboligen yd for Dreje. kiven vil 
S Mand henhørende til Hjælpevognspersonalet 
faa Bolig, medens Areal et mellem Remisen og 
Sannesgade, foreløbig benyttes og udstykkes Lil 
Tjene.stehaver. 

Interiør med Udsigt op mod Opholdsbygningen. 

1 · ka,bsværel e for •Lokomotiv fyrbødere. 
Alle Møbler, kabe, Bænke, 'Borde, Stole m. v. 
er holdt i en lysegraa Farve, lig om i Væ
relsern og paa Gangene er lyse, afstemte efler 
:Møblerne. 

Foran , i[i-dten af OpholdsbygniOJgen er op
stillet den 46 m høje !Betonskorsten, som ved 
Kanaler besørger Røgaftrækket paa ædvanlig 
Maade fra den ø lligste progru,ppes 29 Plad-
er. Remisens vestlige porgruppe har ikke 

Centralrøgaftræk; her er anvendt almindelige 
Remiseskorstene af et ikke helt almindeligt •Ma
teriale, idet de er fremstillede af glacerede Ler
rør. 

Inden i Centralrøgaftrækket J3etonskor
. ten finde den egentli-ge Damp kors-ten for et 
Kedelanlæg, i hvilket det fra Lokomotiverne 

Hjælpevognsmateriellet vil faa Plads paa 
Sporene Ves-t for Remisen. 

I Lokomotivmesterens ,Konlor er anbragt 
Ilytelefon med Omstiller til edbrud reserven 
amt Lokaltelefon til aavel Hovedbancgaarden 

som Mølleengens Station, endvidere en Kalde
ttllefon med Signalklokker anbragt forskellige 
Steder i Remiseanlæget. Endelig en irene til 
Angivelse af normal Ar,bejdstid og rnd særlig 
Om titler til Hidkaldelse og Alarmering a,( 
Hjrolpevognsvagten. 

For at rkre Ophol-dsværelserne mod uag·t
som Paakør el er i alle Spor, der løber ud foran 
cl is e, anbragt særlige Slæbe.sko i ,porenes ind
vendige, ide, hvilende paa et nderlag af Ege
træ. 

Der er 1·0cl det hele Anlæg tilstræbt en am-
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Jing O" rdning af amarbejdende Funktioner, 
der hindrer eller nedbringer me t muUg; Tom
gang og unodig Tran porl saml en pa ende 
L dnyllelse af alle Affald loffer, og det hele 
Anlæg adskiller sig paa ikke faa Punkter fra 
den her i Landet hidtil gældend Prak i , i 
det Hele er nedlagt cl ikke ringe Arbejde baade 
ved Projektering og dførel e for al -0pnaa del 
bed t mulige Re ullal ·med mind t mulige Ud
gift, og det er at haabc, at Resullalet maa 
·vare lil Fonenlningerne.

Om delle maaHe lykkes. kylde der ærlig 
Tak til dem, der i .før te Række- har baarcl 
Dagen. lid og haft den sl dlige Ledet. e, d'Hr. 
I ngenior Engqui t og Arkilekt Korneru'.I) Bang, 
der Iwer paa sit Omraade har omfallet An
læg t med betydelig Interc . e. 

PAA 3. KLASSE TIL ITALIEN 
(Af Carl Pe·crsen.) 

Lfter en i god 'fid og lil mind te Enkell
licclcr udarbejdet Tur, tarlede undertegnede og 
cl Par Rej ekammeraler paa Ferierej e til Ty k
land, chweiz og Italien. Afrej en fandt Sted 
fra A,arlrns, den 2. Juni Kl. 11,4-1 Em., og 
R jseru ten var følgende: 

Aarhu , Hamburg, Køln, Heidelb rg, Offen
burg, chaffhau en Zi.irich, Luzern, Briinnen, 
Luzani, Cbiasso, Milano, Milano, Verona, Ve
nedig. Tilbagerejse: Venedig, 1ilano, Arona, 
Dommodos ola, Brig. pieg, Beatenbucht, In
lcrlaken, Lauterbrunnen Wengen, chidegg, 
Jungfraujoch, GrinclC'lwald, Interlaken; Brieng. 
-�feiringen, Luzern, Basel. Frankfurt a 1:.,
Hannov r, Hamburg, Aarhu .

Den før. te al vi tilbragte paa Jernbanen, 
var det Meningen, al vi . kulde have lidl øvn, 
for bedre at taa imod den næste Dags Stra
bad er, men vi !udrede lø , til vi naaed Pad
borg Kl. 5.05 Fm., hvor vore Pa hlev efter ele. 
net ty kc 'foldefter. yn ,blev foretaget i Toget 
paa :Harishe talion. Tolderne var meget elsk
WN"dige, dog var de nogel forbauset over de 
,;tor Pakker ,•Bullerbrot«, vi hav-de med. I 
I• len burg kiftede vi Tog og aa begynder vi 
riglig Farten yclpaa, ud til det store Æventyr. 
I Flen. burg Weiche aa vi fra Vinduet den 
lore Ra ngerbaneg-aarrl med svære -4- koblede 

Hangenna kiner, Ranrrerbjerg , endeløse Ræk
ker af Vogne o. . v. Man mærkede traks, 
man var kommet til et lort Land, med et vidt
forgrencl Jcrnha,nenC'I. Fr-a R nsburg ·køres ud 
paa en . lor Bro, om gaar over Kej er Wil
helm. ,Kanal. Fra Broen højeste Punkt er der 
rn prægtig dsigt ornr Byen og Omegnen. bl. 
a. kun cl man e n cl i Tugthu et G3Jard, hvor
Fan"erne gik Tur, cl (ri l , )·n i den dejlige

Foraar morgen. Fra Altona fik vi en gen n. m
gaaende Vogn til Køln. Ned gennem Ty k
land Indu tricenlrum gik det m d ra ende 
Fart, og vi lænkle somm tider paa, om det nu 
og aa gaar godt, men 'Kunze-Knorr 'Brem en 
virked na-ar den skulde, og man kunde mærke, 
hvori de den efter endt Brug blev hurtig ud
lignet. Efter Ankomsten til Køln Jik vi lidt 
Aften mad i en af de mang Øl og Pøl e
duftende Cafeer, dere.fter en ra k pacls retur 
rundt i Byen og saa paa Hovedet i Seng. dyg
tig trælle af den ca.' 20 Timers Jernbanerej e. 
Afgang fra Køln tidlig næ te forgen, forinden 
et Jill Be øg i Domkirken, det er helt rørende 
at e Arbejdere -og Funktionærer, forinden d 
begynder paa Dagen lid, ,gaa ind i Kirken 
og i stille Andagt knæle ned v d et af de 
mange Altre. Rej ens lfaal for denne (Dag var 
Heidelberg. Banen fra ·Køln til Mainz gaar 
langs med Rhinen og er en aJ de smukkeste 
Jernbaneture i Tyskland. ræst efter de smuk
ke 1Landsk,aber vi rullede forbi, blev vi og aa 
forbau ede over den Mængde franske og en
gel ke Soldater, vi aa aHevegne. I Køln var 
vi aa uheldige at komme ind i en Vogn, der 
var re erveret Militæret, og kønt der kun ad 
3 oldater i Vognen, og de øvrige Vogne var 
overfyldte, blev vi alligevel af en fransk Offi
cer anmodede om at forlade Vognen. 

Efter .Ankomsten til den smukke By Hcidel
ber,g, tog vi med Sporvogn gennem J3yen, der
efter med Tovbane op ,ad •Bjerget til Køning. t
hul, hvor man har en glimrende Udsigt over 
Byen, besaa derefter det gamle lot, som er 
en eværdighed af Rang. Jollet er fra det 
16. Aarhundrede omgivet af en meget muk

1-ot have. I det Indre bemærker man ærlig
Kongesalen og dot mægtige Vinfad, som kan 
rumme 212 422 Liter samt BiHede af Hofnarren 
Perkco der vogtede det. Heidelberg er som 
bekendt en gammel tudenterby, og overalt er 
man d unge tudenter, i Reglen med et griml 
Ar i An igtet efter deres l,ag maal med skar
pe Klinger, om endnu bliver boldt højt i Ære. 
Om Aftenen var vi inde paa en original lu
denterkneipe, samt foretog en dejlig pad. erc
tur ,langs den mukke Nechar Flod. 

Fra Heidelberg kørte vi over Offenburg gen
nem chwartzwald, som med sine kovklæclte 
Bjerge er en meget muk Tur, særlig ved Tri-
1,erg er der vidunderligt. I ingen blev vi Told
efter ete og er sa-a inde i chweiz, gjorde et 
4 Timers Ophold i chaffhausen og Neuhausen, 
hvor del bekendte ·Rhinfald findes. Paa drn 
ene id . Floden ligger det gaml middelalder
lig lot Laufen, og fra Parken ved det &aa
kaldte , Fi chetz« er man hele Faldet fra i
den. Faldet er 24- lMeter høj, og mægtige Vand
m er lyrter forbi med en øredovendo Larm. 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 
medens store Skyer af V,andstøv kastes højt op 
i Luften. Efter Planen skulde vi naa Zi.iri It 
samme Aften, saa vi maatte om end nødig for
lade delle smukke Syn, _som Rhinfa.ldel gav os. 
1 Toget gjorde vi for kellige Betmgln in ger ornr 
schweitziskeLokomotiver ogLokoper. onale. Pfut 
Strækningen Schaf,fhausen-Zi.irich er der 
fo1 mplokomti ver, ikke særlig store og af ældre 
Ty]Jer. men til ·yneladende godt vedligel10ldle. 
Loko]Jersonalel har ingen Uniform. en blaa 
Jakke eller i Skjorteærmer en ortmalet lraa
hat, en 6 Tommer lang tynd Cigar i Munden, 
er i Reglen Udrustningen. I Toget traf vi sam
men med. en scbweizis_k Lokomotidører, som 
med stor El ·k værdighed gav os forskellige Op
lysni11ger. Vedkommende var paa Tjenesterej
se. og trods en anstrengende 1Dag vi,lde lu�n ikke 
forl,ade os, da vi kom til Zi.irich, men sørgede 
for Hole] og viste os rundt i Byen om Aftenen, 
og del blev sent, ind.en vi skiltes fra vor prmg
lige Fører. som han var i d-obbelt F·orstand. 

Zi.irich er den tørste By i chweiz, og ligger 
særdeles smukt ved Limmatfloden og Zi:iricher 
Sø. Det mest ejendommelige er den g1. By
del, sæl'lig omkring Grossmiinster med de smaa 
»Ga ler« og de gamle 'Bygningsværker.

Næ te Dag til Luzern; da vi kom paa Bane
gaarden, var det store elektriske Lokomotiv kob
let I i I Toget og stod og brummede lidt ulaa l
mod ig efter at faa Afgang. I Toget var gennem
gaaend.e Vogne fra England-Frankrig til Itali
en. Efter en god Time Forløb var vi i Luzem. 
og . pejdede forventningsfuldeefter Alpetoppene. 
som vi saa i det Fjerne. Efter Ankomsten lil 
den store prægtige Banegaard, log vi med. del 
samme med. en af de store 'T'uristdampere (og
saa Fripas), som sejler ]}aa 'Virwaldstiittersøen. 
Vi er 1111 i•nd.e i Hjertet af Schweiz. og oen 
med. sil blaa Vand. omkrandset af himmelstræ
bende Bjerge, gj,orde et mægtig Indtryk paa os. 
Intet Under at Tusind.er og atter Tusinder dra
ge lil dette Paradis. Vor Rejse f.or denne Dag 
gjaldt Brii1rnen, en Station paa Gotthard] in ien. 
Efter at vi havde sikret o Hotel, foretog vi. en 
'Spadseretur i de'n lille By, som saa at sige ude
lukkende be la-ar af Hoteller: over Middag . ej
lede vi til Enden af iSøen til Byen Flaelen. 
Derpaa Fodtur ad Axen, trasse tilbage til 
Briinnen (12 km). Dette Vejanlmg er et af de 
mest imponerende i Sch�veiz. idet Vejen paa 
lange Strækninger føres ind. gennem Fjældet. 
Omtrent midtvejs gaar man ned lil Tells Kapel. 
der JiggPr lige url mod Søen. Ligeledes kom
mer ma.n forbi flere ægte schweiziske Værts
huse, hvor gamle øskippere i in Tid sikkert 
har drukket mangen virtel Wein. Efter endt 
Aftensmaaltid i Briinnen. Spad eretur langs 
Kajen; Maanen skinnerle over Søen, Baad.e med 
kulørte Lamper ejled.e frem og tilbage, i Bag-

grunden de sneklædte Alpetoppe, all var af 
uforglemmelig Skønhed. 

(Dagen efter fort alle vi Rejsen over St. Gott
hard; Gottbard,banen er el teknisk Vidunder. og 
samtidig en af de skø,nesle Jern banelure i Eu
r-opa. Vidunderlig er Udsigten, naar man fa
rer ud a.f ru nneleme, ud. over Broerne og ser 
de grønne Dale, de hvide \Snetinder, og skum
mende i ·il . nævre Svælg tormer F-loclen 
Reusy forbi. Forinden man kommer til Gott
hard tunnelen, køres igen uem flere mindre. 
hvoraf lo er Vendetunneler. lait er der 2:7 Tun
neler Nord. og-,28 Syd. for Gotthard .. Ved Was-
en paa Nord iden kommer man forbi det sam

me Punkt 3 Gange, bver Gang i forskellig Høj
de. Ved Stationen Gøschenen gøres et kort Op
hold, og afsted farer vi gennem den J5 km 
lange Gotthard.tunnel. Banens højeste Punkt 
er i Tunnelens Midte (1154 Meler over Havet). 

id.en 1'924, befares trækningen udelukkende 
med ele·ktri ·ke Lokomotiver, som holder en 
konstant Fart, enl011 del gaar op eller ned. 
Strækningen Basel-Chia so (Italiens Grænse) 
li•lbagelEegges paa 317 Min. 

Efter at man er kommen ud af Gotthardtun
nelens ·Mørke, ski.Her Land kabel ,Karakter. alt 
faar et mere sydlandsk Præg. men vi er jo 
ogsaa paa Vej lil 1Solskinslandet Ilalieu. Ba
nen følger Ticinodalen forbi Stationerne, Bel
-linzona, Luzano, kører ligeledes et Stykke la ogs 
med 1Luzano og Corna øerne. Omkring disse 
>Soer er der et Utal af lotte, Rigmandsvillaer,
,Hoteller, Pen ionater, delvis omgivet af sande
'Skønheclsaa,benbaringer af Haver og Parker, thi
til dis e parad.i iske Dalstrøg søger der aarlig
Tusinder af Gæster, som onsker at nyde god l
aE del sunde og mHde Klima.

Da vi kom til den italienske Grænse tation,
Chias o, maatle vi alle ud af Toget. 1Paa Per
ronen blev vi mod.taget af cle italienske Drage
re, Faccihinoer, som de kaldes, de er lid·t mere
paagaaend.e end deres danske Kollege1:-. Efter
at Pas -og Toldvisilationer var ge,nnerngaaet,
skulde vi have vore Fripa stemplede, hvilket
kostede J ,50 Lire, (alt i Italien ko ler Penge)
derefter gen nem en 1Dør, hvor der ornnover stod
» Entratm«, og sad. saa lidt e.fter bænkede i de
ikke videre propre italien ke Vogne. Efter flere
Gange Fløjte og Hornsig,naler satte Toget sig i
Bevægelse med et vældig Ryk, -og vi dampede
.saa af ted til filano. Under Billetteringen
bemærkede vi, at en Politimand med Revolver
fulgte med Konduktør n und.er hans Eftersyn
af Billette11ne. Ankom til Mi,lano om Eftermid
dagen, fik hurtig Hotel, log med Sporvogn til
•Byens Centrum. hvor JJomkirken, som er af
Verdens tørste og prægtigste, ligger. ,Kirken
er -opført af hvidt :Marmor og spænder over el
Areal af 12 000 Kvadratmeter, kan rumme
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'i>ANSK[QKOMOTIVliDENDE 
40 000 Mennesker, dens Tag har 9· Taarne og 
2 000 Marmor latuer pryder dens Ydre. Det 
Indre med den tolte 'Søjleskov, Glasma-leriernes 
Gløden i Dunkelheden er uforglemmelig. Paa 
Domkirkepladsen ligger ligeledes det impone
rende »Galleria Villorio Emanuele«. 

Tidlig næsle :Morgen med Togel lil Ver·ona. 
Romeo og Julias By, som vi liavde tildelt et 
Ophold paa 7 'Timer. Stempling ai Fripas i 
·1Iilano tog længere Tid end beregnet, men naa
ede dog Toget i sidste Mi11ut, af den Grund
var der ikke e11 Siddeplads a.t opdrive, og den
første Time Lid ma·alle jeg staa ,qg balancere
paa Lo 'Broklapper inde i .en Harmonika. En
delig blev der Plads, og kunde sa,a rigtig nyde 
Poslellen i den dejlige Sommermorgen. Af 
Kulturpla,nter la11g med Banen ,·aa man ærlig 
Hvede, fajs. Vin og on Mængde IJ\1orbærtræer. 
Med' tormen. Fart rull>de vi del store Maal i 
;\'[øde; thi hvor lierligl det ita.Jienske Land kab 
end er, som hidtil omgav os. saa, hilse vi dog 
i Verona .paa en a_,gte italiensk By. Paa Ba
negaanlen trænger vi o igennem do raabende 
Facch i ner og Hole'lkar.Je hen til Porten, hvor 
der slaar • U ci ta«, og forst nu kan vi begynde 
at orientere o en mule. Det før te vi sær
lig mærkede var 'Varmen. Herude paa Bane
gaard pladsen brændte Solen, Sydens ol, gan-
ke ubarmhjertig. Saa, hurtig som muligt fik 

vi fat i en Sporvogn og kørte til det vigirnder
lige Torv, Piazza d'Erbe. Romertidens gamle 
Forum. Pladsen er paa alle Sider omgivet af 
Midd ]alderens herligste Byg•ninger, midt paa 
Pladsen staar en Marmorbrøn<l, Figuren, der 
hæYer sig op fra Skaalen, fore tiller Verona. 
Hele Pladsen er fuld af !Sælgere -0g Købere. her 
kan saa og ige købe alt, dog hovedsagelig 
Frugt og Grøntsager. At studere Folkelivet her 
var en sand •Nydelse for os Nordboer. Besaa 
derefter det gamle l'elbe-varede Amfi theater 
(Arena) fra Aar 2 4-. den 'er 1470 Fod i Om
kreds, 100 Meter bøj. li:- Bænkerader og Plads 
ti-1 32 000 Mennesker. Hvilket frygtelig Bil
lede opdukker, naar Erindringer faar Liv. naar 
vi i Aanden aa hine blod- og ve'lly ldrukne 
:lvla ser, der engaing sad pa•a disse Marmorsæ
der, og saa paa, hvorledes ·Mennesker sønder
flængede hinanden eller kæmpede mod 1·ilde 
Dyr. :Men 'Sæderne er tomme nu, Blodet er 
lientørret. 1Med Undtagelse af Turisterne be
træder ingen den uhyre store Rundkred . og 
jeg ynes, man kan betragte Arenaen som den 
romerske Verden magts Gravmæle. Desværre 
ka,n man ikke sidde her og drømme i længere 
Tid, for det er lige i 1:Middag stunden, og Sølen 
brænder, aa det er en Gru: for i det hele 
taget at komme li·clt til sig selv igen, maalle 
vi lage et lille Ophold i cl Rum under Jorden, 
som i fordums Dage var reserveret Løverne. 

Besaa derefter Samlingernes monumentale 
Mindesmærker, her laar flere Sarkofag r med 
11lallige Prydelser, pidser og Figurer. Ved 

i den af ligger Piazza del Signori, hvor Dan
te· Mindesmærke t11·y,cler :Midten af PJaclsen.
Troels Varmen forelo vi en Spadseretur rundl 
i denne ejendommelige By. Paa den anden 

ide af Floden Etsch ligger el gammelt Tbealer 
Roma fra K jser ugustus Tid, (26 Aar r. K. 
til 1 i Aar e. K.) samt E>t gammel !Kastel Giar
clino Giusti med 1-000 acuige Cypres, er. All 
i alt var de 7 Timer ,Ophold i Verona af meget 
s>tor Værdi. 

I Følge J J.anen kulde vi naa Venedig. Rej
sens Endepunkt, samme Aften. Venedig, Adri
aterhavets Dron•ning, r beliggende paa 3 store 
og 114 mindre Øer i det aclrialiske Ha,v. for
bunden med Fastlandet ved n !� km lang Jern
banebro, der er 176 K·analcr, over Ka,nalerne 
fører 37 Broer. 1 fod det samme vi træder ud 
af Toget, gentager Spektaklet . ig med Farcbi
ner og Hotelkarle, endicla i for lærke! Grad, 
naar man &ila endelig er havnet ·uden for Ba
negaarden, moder man traks et underligt Syn. 
ingen Sporvogne, ingen Biler. og hvad der ellers 
hører med Lil en -torby; men kun en \'ri-mrncl 
af mørke Gondoler, der med langers Behæn
dighed, snor sig ud af hverandres Kølvand. 
Da, vi havde bestilt Hotel i Forvejen, ,[ik vi 
hurtig fat i vor ·Hotelkarl, som saa sørgede 
for en Gondol til o . Inden vi forlod Ba 110-

gaarden var det ved at blive mørk. og uvilkaar
lig kom man i en underlig Stemning Yed al 
blive roet rundt i de smaa mørke Kanaler, 
lydløst g,lider Gondolen hen over Vandel. og 
Stilheden b'li1·er kun afbrudt af GondoJieren� 
Raab ,gia i«, naar Gondolen kyder om. el 
Hjør-ne. Efter lidt Aftensmad gik vi i Seng 
under ,:rv

r 

oskitonettet ,og sved'te drabe,lig hele 
Natten. Del første vi foretog os næste Moqen. 
l'ar en Tur paa Markusplad en. Denne enorme 
. tore Plads er lukket til allJ,e fire Sider. ti} 
højre og venstre breder sig Prokuraziernes 
Kæmpebygning mecl de aabne Buegange foTne
rlen. 'Bygningerne er forneden indrettet til 
store flotte Forretninger og Restauratio11er. I 
den ene Ende af Pladsen ligger VenedigsUnder. 
:\[arkuskirken med de mægtige Kupler, Mar-. 
morspidser •og m ythiske ,Billeder. Det totale 
Indtryk, man faar af Markuskirken, er nns,ke
lig at løsrive sig fra. Enhver, om træcl'er hen 
mocl Hol'edfacaden, overvælde af den,' rige 
Skaberkraft. Fem mægtige Buer, der hæres af 
smukke Søjler, •danner Indgangen til Forhallen. 
det navnkundige Firspand paa Portalen, (cle 
eneste He le i Venedig), :Mosaikerne paa den 
gyldne Grund, det forskellig!' farvede ;\farmor 
- - Alt er en eneslaaende Skønheds-aabenba
ring. Inde i Kirken hviler der en herlig Ro.
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'DANSK 1QKOMOTIV li DEN DE 

AH er overtrukket med Mo a ik og mørk Ma r-
mor r det dom iner nde, paa kranken, der 
killer Kirken K or og kib, s taa.r Apo tl_e a f 

mork Malm, og OYer H øja lle rel, h vor den h I-
li ge fa rkus' Ben hvil r , hæver s ig en Baldak in 
paa noed øj ler . - d igen i olen, betrag-
tede Folkeli-vet og de lam me D uer. ( lulle .) 

LOKOMOTIVFØRERPRØVE 

Til den i 'Dagene den 27. 1 farl og 19. Maj 
d. A. a fholdte Lokomotiv.førerprøve ind tilledes 
11 Lokomotiviyrbodere, h vor af Hernævnte er-
holdt K arakteren »;Ile t-aaet«, nemlig: 

W. C. G. H ørbye, fa ned. un d, 
H . K . Peder,en, fa nedsund, 
K. P. T . P der en, ,Kjobe nhavn God bgd., 
M:. V. J n en, truer, 

. E. J . fogen en, F red r icia . 
H 0. Olson, Rand er., 
,v. E. E. Poter en, Vamdrup, 
A. P eder sen, æstved, 

. 0. S. J nsen , E sbj erg, og 
C. J . tigborg, •l\fa. ncdsund . 

medens l (eller 0,09 pCl. ) fik K arakteren »ikk 
bes ta-aet«. 

Dagspressen meddeler, 
a l Tra [ikmini. ter cn di er s it Be.-og i E ng-

la nd ha r under Ove 1•yejp lso a t vill e [oreslaa.. 
al 3. Klasse Vogne ne fo rsynes med pol. tred 

reder . 

En Eksklusionssag . 
I Artiklen i forri ge N umm r und r de nne 

Over kri ft r det om ta l l. a t ago n hl v heiwi st 
til Beha ndling ho. Aud.it or n. Vi k yl.d er i 

a ndhedens Inter e.-se a t opl y ·e, a t ag ' Il ikke 
ha r vær et til Beha ndl ing a.f udiløren. 

Fra Jernbaneskolen. 
Lær erhver vene ved de n y Kursu · for Lo-

komotivfyrbødera pira nter or Ol'ordrage t fol-
ge nd : 

fa kin ingeniør Suanning. t1 la ·kin a [deli n-
gen, (Ma kin lær e). 

Maskin ingen iør R osenørn , Ce 11l ra lv,t' rkste-
det, Københa vn, (Vognl ær ). 

Trafik in pektør Harboe ( ikkor hodsbes lom-
melser ). 

Ingeni øra si tent Astrnp , 1. Dis trikt, ( ,\' r -
li gc> Be ternmel er ved ro rendo Lokomotivtj eno-
st n) . 

K ontrolør Wulff Ju lrn 11se 11 , I . Distrikt. 
(Rapportskrivning m. v.) . 

SYGEKASSEN 

J e rnba nelæge, Frk . H . Reinh a rd 0 1· ho1·t-
r ejs t fra den 3. Augus t- ? . September d. A. 
H endes Praksis i nævnte Tidsrum va retage. 
a f Fru Dr. H elga Meisen , Goth er sgado r . 139. 
Tlf. B y n 6211. 

K on ula tionstid : 121/,-L 1/2 ·a mt Tirsdag 
6- 7. 

TAKSIGELSE 

Hjertelig Tak for venli g lk lt agelse ved min 
kc r e Ma nd, Lok f. Chr. Voigts Død og Bo-
gravel e. 

foura Voigf . 
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