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EN NY FORM FOR LØNREDUKTION 

D-t er ikke mere end cirka 1 ¼ Aar
iden, at Bane tyreisen for t jælland ke 

Jernbane paa Grund af økonomi ke an-
keligh d r gjorde ig bern rk t v d at 

b bude kollektiv Af k digel e af samtlige 
Funktion rer, og Følg n deraf vilde na
turligvi være blevet n tand ning af 
Banen. 

Denn Kalamitet, at Ban n kulde 
tand e, gav elvsagt Anledning til, at der 

bl v afholdt nogle Møder rn ll m Banesty
r I en og en Del Repræ ntant r fra Kom
mun -rne i Banen Opland, og paa dis 
Møder tilkendegav K rnmunerepræ ntan
terne paa en klar og for taaende Maadc, 
at man indenfor Kommunerne ikke øn-
ked at undvære Ban n, naar cl n vel at 

mærke blev administreret paa en fornuf
tig og forretning rnæ ig Maacle; thi man 
fandt, at der maatte være n g t galt, naar 
Banen med sin a 900 000 Kr. aarlige 
Indtægt havde økonomiske anskeligheder. 

Det blev dereft r overdraget d'Herr. 
Drift be tyrere Kuhlrnan, Hillerød, og 
Lipp rt, Kolding, at for tage n nder o-
gel af alle Banen Forhold vedrør nJ 
Admini tration og Drift. g derefter frem
komme med et Budgetfor lag. 

Uden at komme nærmere ind paa d'J:ir. 
Drift bestyreres Budgetf r lag kal vi dog 
anføre, kriver Privatbanernes Lokomo
tivmænd Blad» iv gt«, at det indeholdt 
betydelige Nedskæringer til •rrods for en 
Udvidels af Toggang n. For laget blev 

imidl rtid tillrn,adl af Ban ·lyrels n oo
Kommunern Reprro ·entanl •r, 0 1

v di. fi(' 

forpligt d io- samtidig til al gal'anl l'C 
for Dækning af eventuelt Drift un icr lrnd. 

Bane lyreisen bl v der It r sup1 l rd 
med n gie Hepr entantcr fra Kornmu
nern , og di kr vede Drift b Lyrer 
Maal fj rn t fra Banen Led l e, da rn:m 
ikke vild ri ikere, at Ban n att r ku Ide 
føre ud i øL onomi ke an kelighcder. 
Drift b t r r Maale maatte forlad I an-
en, efter at han i cirka 20 ar havd væ

r t Drift leder af Banen, f 1· at O'ive Plads 
for n mer moderne Dri[t led 1· h nlet fra 

yd ·nbaner, ne · O' n in O' '-
niør er rnaa ke t , at B..t-
n t d t jælla rnban 
00' · · n af cl rnang ·cl er
d r . ang 1 paa bcdr r fo1·-
blin i d n udmærke del C' 

ved ydfynske Jc1·nbaner, 00' derf r har 
tænkt sig, at bare de fik en D1·ift leder frL 

ydfyn ke Jernbaner, kulde det nok gna 
godt m cl Ban n Drift og d n L d l e; 
thi cll r havde den vel n· IPe antag l 
Herr Il til Drift leder af Ban n. D t ·r 
i hvert Fald den ene te Grund, om vi kan 
e, Ban tyr l en har haft til at an, ,t-tl 

-Herr 11 fr rn for at antage en kuHivcrrt
og rfaren Drift leder.

Forholdene har imidl rtid hurtig i l,
hvor uhjælpelig en Drift leder Herr ell
i . irkeligheden er. Blot fordi han mød r
nogen Mod tand ho enkelte Kommuner
angaaende Fornyelsen af di· F rpliO'
tel til at garantere for Dækning af en-
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'DANSK fu,KOMOTIV Ti DEN DE 

tuelt Driftsunderskud, føler han sig straks 
foranlediget til at indkalde Funktionærer
ne enkeltvis paa sit Kontor, og paa en 
brutal, truende Maade tvinger han de en
kelte Funktionærer til at underskrive n0-
denstaaende Garantiforpligtelse: 

Afskrift. 

Da det er mig bekendt, at vor Bane for 
Aaret 1927 har Vanskelighed ved at faa den for 
dens fortsatte Drift fornødne Garanti i Orden 
derved, at nogle af de for Aarene 1925 og 1926 
garanterende Kommuner er faldet fra, medens 
de resterende Kommuner kun garanterer under 
Forudsætning af, at samtlige Kommuner, som 
garanterede i 1925 og 1926, ogsaa fortsætter for 
1927, hvilken Forudsætning altsaa ikke bliver 
opfyldt, saa tilbyder jeg. Undertegnede ..... . 
................................. herved at 
indtræde som Garant med et Beløb, der højst 
udgør 5 pCt. af min Aarsløn for 1927 (heri 
indbefattet alle Tillæg, men ikke Fradrag af 
nogen Art). 

Det er dog en Forudsætning for denne min 
Garanti, at jeg forbliver i Banens Tjeneste hele 
Aaret, og at det ved oven taaende og mine Kol
legers Garanti fremkomne samlede Beløb højst 
maa udgøre¼ af det Underskud, Driften maat
te give for 1927, naar alle Banker og Spare
kasser, der har noget indestaaende i Banen, 
har frafaldet Krav paa Afdrag af Gæld for 
dette Aar 1927, men ikke Krav om Renter. 
Endvidere at det af Personalet garanterede Be
løb tilbagebetales forud paa samme Maade, 
som sker for Tilbagebetaling til de garante
rende Kommuner, naar Banen atter maatte 
give Driftsoverskud udover Gældens Forrent-
ning. Haarlev, den ............... . 

Det er jo i Virkeligheden uforstaaeligt, 
at vore ved Østsjællandske Jernbane væ
rende Medlemmer indlader sig paa at un
derskrive ovenstaaende Garantiforpligtel
se, uden i Forvejen at have indhentet Ho
vedbestyrelsens Sanktion, hvilket de i Hen
hold til Lovenes § 8, Stk. a, har Pligt til, 
blot fordi en ukultiveret Driftsbestyi·er 
optræder paa en ubehøvlet Maade med 
Udtalelser om, at saafremt Funktionærer
ne ikke vil underskrive Garantiforpligtel
sen, skal Baneledelsen nok have dem i 

Erindring, eller som han ogsaa i enkelte 
Tilfælde har sagt, at saa kunde de rejse 
ad H ...... til. En saa kluntet Optræden 
af en Driftsleder burde man ikke lade sig 

dupere af, men derimod snarest mulig 
sørge for at bringe ham paa den Plads, 
hvor han rettelig hører hjemme. 

Vi har imidlertid ikke fra Forbundets 
Ledelse kunne sanktionere, at vore Med
lemmer indgaar paa ovenanførte Garanti
forpligtelse, og skal senere omtale Sagens 
videre Forløb. 

Vi kan meget godt forstaa det Stand
punkt, Ledelsen af Privatbanelokomotiv
mændenes Forening tager til denne mær
kelige Garantiforpligtelse, man ligefrem 
vil tvinge Tjenestemændene ved Østsjæl
landske Bane til, og vi mener, at vil man 
ud ad en saadan Vej, maa man i hvert 

Fald lade Personalet blive repræsenteret 
i Ledelsen af Banen, hvilket mulig kunde 
formindske Banens Administrationsudgif
ter og bringe Balance i Regnskabet. 

Det er derfor ganske naturligt, at vor 

Broderorganisation under ovenomtalte 
Forhold protesterer. Red.

FRA EN REJSE I SVER16 

I Juni Maaned d. A. foretog underteg

nede en Rejse til Sverrig, for paa de sven
ske Statsbaner at gøre mig bekendt med 
den praktiske Benyttelse af Lufttrykbrem
sen (Kunze-Knorr) i alle Togarter. 

Efter Ankomsten til Malmø den 21. 
Juni henvendte jeg mig paa Maskindirek
tørens Kontor, hvor jeg forebragte mit 
Ønske" bilagt med Anbefaling fra Gene
raldirektoratet for D. S. B. og fra Hr. Ma
skinbestyrer Dorph, Aarhus. 

Jeg blev modtaget paa det venligste og 
henvist til Hr. Ingeniør Jungfelt, Maskin
inspektør for de svenske Statsbaners III 
Distrikt i Malmø. 

Hos Hr. Maskininspektøren fik jeg 
samme venlige Modtagelse, og da jeg i 
Samtalen havde gjort Rede for Hensigten 
med mit Besøg og fremsat Ønske om Til
ladelse til at køre paa Lokomotiver under 

Fremførelse af de forskellige Togarter, 
for derigennem at blive i nogen Grad for
trolig med Benyttelsen af Bremsen, hen-
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stillede Jngeniøren, at lad ham ordne 
Kørselen for mig og lægge en Plan for det 
Tid rum (12 Dage) jeg havde til Raa
dighed, hvilket jeg elvfølgelig med Tak 
gik ind paa. Paa Spørgsmaal om jeg 
ikke og aa øn kede et lille Kursu i n
ciervisningsvognen, hvor Kunz -Knorr
Bremsen kan vi es i Virksomhed, og hvor 
alle Brem ns D 1 kan gennemgaa baa
d amlede og ad kilte i Forbinde} e med 
·bevægelige Planer, der er ophængt paa
'\ ognen V ægge, varede jeg selvfølgeligt,
at det vild jeg m get gerne. Men at Ho-

- vedformaalet var den praktiske Benyttelse
amt, at jeg ikk i saa tor Ud trækning

turde lægge Beslag paa Ingeniøren Tid.
aa meg t mere som jeg vidste, at der til

at <lemon trere Bremsen i Virk omhed
og aa krævede et Lokomotiv under
Damp. Resultatet blev, at jeg blev tilstil
let et Kort, der gav Adgang til at køre paa
Lokomotiver paa trækning n 'I relleborg
-Halmstad og Trelleborg-Malmø- 1-
ve ta. Ind imellem Turene, som jeg kør
te, ofrede Ingeniør J ungfelt beredvillig
g ntagne Gange in Tid, for i ndervi -
ningsvognen at give mig et Indblik i
Kunze-Knorr-Brem en T knik og Virke
maade.

fon, som Ingeniøren elv beton de, det 
kunde paa Grund af den Tid, som kunde 
af es dertil, kun blive et Indblik. Et saa 
kompliceret Sy tern som denne Bremse i 
Virkeligheden er, kræver, at man tager 
hver Del for ig og "ennemgaar det grun
digt. Takket vær Hr. Ingeniøren Fo·:
trolighed med y ternet og alle dets Fines-
er samt ene taaende Evne til at gøre det 

klart og forstaaeligt, fik jeg mere ud af 
di se Timer, end jeg havde ventet. 

Jeg kal ikke her komme ind paa )n 
Be krivel e af Brem en, men henviser i 
saa Hen eende til hvad der foreligger i 
Lokomotivtidende r. 3 og 4 for dette 
Aar, krevet af Lokomotivfører F. Spøer. 

I Tidsrummet fra den 21. til Maane
den. lutning kørte jeg paa de foranførte 

trækninger med alle Togarter og paa de 
for kellige Loko-Typer. 

v ralt ho Lokornotivper onalet mød
te jeg amme Venlighed om hos Embed•;
mænd. Jeg fik Lejlighed paa hver Tur 
til at bruge Bremsen, og enkelte Førere 
overlod mig ganske at fremføre Toget. 

Det falder i Begyndelsen noget akavet 
at staa paa venstre Side af Maskinen og 
køre paa ven tre Spor, ligesom Signalsy-
temet jo ikkke er helt det samme som 

vort, men jeg greb mig elv i at undr •s 
over, hvor hurtigt man vænner sig til dis
se Forhold og bliver fortrolig dermed. 

verrig er paa Jernbanevæsenets Omraa
de i flere Henseender et Foregangsland, 
hvor en Lokomotivmand fra Danmark 
kan lære en Del. Med Hensyn til Signal
systemet, der med Indførelse af Lyssigna-
ler aaved for Dag- som atsignale.r 
Vedkommende, vel skal kaldes bedre nrl 
vort, er der dog Forhold, særlig med Hen
blik paa gennemkør nde Tog, der gør, at 
jeg foretrækker vort y tern efter Ge:i
nemfør Ise af fremskudte ignaler med 
Blinkly i Forbinde! e med Afstands
mærker. 

Der er Ting og Forhold vedrøren.le 
Lokomotiverne, som man under Kørselen. 
strak lægger Mærke til. .r emlig den ef
ter vore Forhold ualmindelige Dampud
viklingsevne, de ven k Lokomotiver er i 
Be iddelse af samt den Hastighed, hvor
med de kan bringe deres Tog op paa den 
normerede Hastighed. Man kan heller ik
ke undgaa at drage en Sammenligning 
mellem Fyremetoden de1· og he1·. Vore 
Lokomotiver taget i Almindelighed fordrer 
en betydelig mere omhyggelig Indfyring, 
end der kræve paa de ven ke Lokomo
tiver, der ynes at kunne forbr nde Kul
lene uafhængig af Fyremetoden. At det 
højere Kedeltryk (14 kg pr. qcm) paa de 
svenske Lokomotiver er den egentlige 
Aarsag til Maskinerne Overlegenhed over 
de Togbelastninger, de rnaa løbe med, er 
vel troligt nok, men dette godtgør kun, at 
der er et Misforhold til tede mellem 'l'ræk
kekraft og Togbelastningen, i hvert Fald 
for nogle af vore Ma kiners Vedkornrn�n
de. Med Hen yn til møringen af Lob-
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'DANSK }QKOMOTIV1iDENDE 

motiverne for kellige Dele da afviger 
denne ikke i nog n væ entlig Grad fra, 
hvad vi bruger ho o , hverken med Hen
syn til de Distancer, der gennemløbes, el
ler det Kvantum, der forbruges. aa vidt 
jeg kunde skønne anvendes overvejende de 
samme Olier som ho o . 

Til Kedelens Forsyning m d Vand a.n
vendes saa godt som udelukkende lnj {
tor r, dog er nogle Ma l<iner for ynet med 
Fødepumpe. Men om der ved de hidtil 

.anvendte Pumpe y terner finder nogen vir
kelig Besparel e ted er vi t trod all 
Prøver et stort og aabent pørg maal. At 
der derimod flyder mang Reparationer 
og andre Kalamiteter deraf er n Kends
gerning, om man og aa i venig faar be
kræftet. Per onalet udtalte i kraftige Ven
dinger deres Dom i Pumpernes Di fayør. 
Der ofre ikke meget paa Renholde! e og 
Pud ning af Maskinern naar lige undta
g Gangtøjet. I Før rhu et er slet intet 
·blankpud et, men der holde rent for

mud og Oli , lwill�et r noget lettere end
paa vore LokomotiYer, idet man i ,enig
paa Grund af de lnkked Førerhu e er fri
for Kul tø,· fra Tenderen. Denne er for
synet med en høj :B orvæa. der naar op un
d r Førerhu et Tag eller Loft og med

ejldug forbundet med dette. Hullet i For
væggen, hvorigennem Kullen glider ned 
paa en Samlebakke. kan lul ke m d Fald
dør. P rsonalet taar aaledes rent for 

tø\" oa Tilsmud ning amt lwad der er 
. af større Betydning, godt b kyttet mod al 

lags Vejr. 
derne til aavel Lokofører om L -

kofyrbøder er drej lig og hviler paa n 
lang piralfjeder. .., lve ædet er rundt 
og danner et behageligt æde. 

Ov rhede:c finde , aa vidt som jeg fik 
oply t, paa alle tat banernes Lokomoti
ver, og i rigtig Forstaael e af Betydnin
gen deraf for Lokomotiv t Økonomi la
der man Overhederrørene blæ e ud for 
hver Tur, Lokomotivet har kørt. Dette 
finder ogsaa ted ved et nkelt Privatbane
selskab herhjemme. 

Paa Lokomotiver af de forskellige Ty-

p r, jeg havd Lejlighed til at køre med, 
fandte Dampbremse. Dette kan jo ynes 
noget overflødigt men man er gaaet ud 
fra, at d t er mere formaalstjenligt ikke 
at paamontere Lokomotiverne »Direkte
brem ev ntilen« til Brug for Ma kine og 
Tender under Rang ring og Kørsel som 
tom, m n hellere f:n Dampbrem . Om der 
er synderlig Forskel paa dgiften til Lo
komotivet Bremseapparater ved dette r
rangement, ved jeg ikke. Men man opnaar 
at pare Luftpumpen for en Del rbejde, 
idet man kan flytte Ma kinerne og forP.
tage Rang ringer ved D potet ud n Op
pumpning af Beholderne, der altid betyder 
en dgift. Dertil kommer, at man i Damp
brem en har en Bremse der ved de nævn
te Lejlighed r er mind t Jia aa praktisk 
i Brugen. Ligel des lagde jeg Mærke til, 
at man v d Rangering i d mindre Lokal
god tog fortrin vi benytted Dampbrem-
en. Man kund jo heraf drage den Slut

ning. at man herhjemme har forha tet sig 
med Paamonteringen af Lufttrykbremse 
paa vore nye Lokomotiver af Listra li. 
Tag r man i Betragtning, at der ikkert 
vil gaa baade Aar og Dag ind n vi kom
mer til at køre med Lufttrykbremsen i 
Tog, da kommer man vel ikke uden om, 
at dette i irkelighed n er Tilfældet. u 
er d imidlertid for ynede derm d og maa 
jo bruge . 

Paa de ven ke tat baner er Luft
trykbrem n af y tern »Kunze-Knorr« 
nu anvendt i ca. 2 �r. pørg r man Lo
komotivper onalet ud om dere Mening 

m denne Togbrems , modtag r man kun 
anerkendende og ro ende Udtalel er. Hvor 
Talen er om God tog, gaar Udtalelserne 
ud paa, at med denne Brem e er megen af 
den tryghed og sikkerh d, som Førerne 
af de tore skruebrem ede God tog var 
G n tand for, taget bort. nvendt i Per-
ontog i ammenligning med Vacuum

brem en falder der kun begej trede dta
lel er til Fordel for Lufttrykbremsen. 

Man maa her erindre, den i Alminde
lig hed langt strengere Vinter i verig end 
ho o , hvilket med Hensyn til Vacuum-
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'DANSK fgKOMOTIV li DEN DE 

brem en som bek ndt bar en meget gene
rende lndflydel e. Der kørtes efter sam
. temmend U dtalel er om Regel Vinteren 
igennem med meget daarligt Vacuum, som 
foraarsagede meget Tidstab. 

En Fordel ved Lufttrykbremsen er det 
ogsaa, at ventuelle tætbeder langt let
tere finde ved Tryk end ved Vacuum. 

Mine Erfaringer fra Opholdet i 'verig 
og min Kør el med de forskellige 'fogarter 
i hvilke jeg elv har betjent Br msen, gaar 
ud ) aa, at vi Lokomotivfolk her hjemme 
har Grund til at hilse Indføre! en af Kun
ze-Knorr-Brem n med udelt Glæde og 
Tilfred hed. D tte gælder i . ærlig For
stand med Hensyn til God tog. Da jeg i 
længere Tid var blandt de Førere, der fra 
Aarhus kører de gennemgaaende store 
God tog med H-Maskin r mellem Ar. og 
Fa., kan jeg af Erfaring tale med om den 

ikkerhed, hvormed man fremforer di se 
skruebrem ede Tog paa gem, m nitlig ca. 
80 Vognladninger. Det er en uomtvi te
lig Kend gerning, at man ikke kan stole 
paa Brem ebetjeningen i disse Tog. Lad 
Grunden dertil aa være hvad om hel t. 
Føreren maa stole paa Maskinbrem en og 
in egen Beregning af alle indvirkencle 

Forhold. Helt anderl des er Forholdet i 
de Kunze-Knorrbrem ede God tog i Sve
rig, skønt man der maa kør med 90 Vog
ne (180 ksler). Kun et Eksempel skal 
jeg anføre til nskueliggørelse af d�t 
fremførte. Vi gik fra He leholm til Malmø 
m0d et gennemkørende Godstou b taaen
de af 70 tungt læssede Vogne. Togets 
Vægt i Tons hu ker jeg ikke. I verig 
faar Lokomotivføreren Togets Vægt opgi
vet i Tons og tillige, hvor mange Tons af 
Togets V ægt der er bremset. I sin Køre
plan, der udlevere i Lommeformat, ser 
han paa en trykt kala, om Br msevægten 
varer til Togvægten ifølge Togets norme

rede Ha tighed. Er dette ikke Tilfældet 
foretages et af to, enten ned ættes Togha
stigheden eller Brem evægten bringe op 
ved Hjælp af haandbetjent kruebremse. 
D r tand. edes kun i E lev og Lund. Beg
ge , t der pa ser de Hoved ignalet for 

1 !)l 

lndkersel med a. 50 km Ha tighed, am
tidig foretoge begyndende Br msning 
(bori ontal Ban ) og tandsningen fore
gik bledt og uden Ryk eller tød i Tog t, 
og paa rett Sted. Det er en stor Fordel, 
at en for haardt foretagen Bremsning hur
tigt ophæve . Hovedfordelene ved denne 
Lufttrykbrem e er jo først og fremme t, 
at den er anvendelig i Godstog. t den 
ikke kan vigte. At d n ikke kan udmat
te elv under de læng te Brem ninger. 
Og endelig at den virker hurtigt baade til 
Brem ning og Lø ning uden at foraar age 
Ryk og Stød i Toget. 

I det omhandlede Tog saavel som alle 
Godstog medfølger kun 2 Mand, Togmeste
ren og en Br m er, der har Plad i den 
sid ·te med Brem eventil forsynede Vogn 
i Toget. Heri ligger elvsagt saa tor en 
Be parel e, at Indførelsen af Lufttryk
br m en for Sverrig og trafikmæssig be
slægtede Lande er en rentabel Forretning, 
og forener saalede det paakrævede med 
det fordelagtige. Noget anderledes vil det 
vel nok paa Grund af tedlige Forhold stil-
le ig for Danmark , edkommende. 

Hvilke Kon ekv ns r det i det lange 
Løb vil drag efter ig, denne stadige 
Overflødiggøre] e af Mennesker i alle Be
drifter ved Indføre] e af nderværker af 
Maskiner, er en anden 
eller enere vil kræv 
nu kal drøftes her. 

ag, som nok fø:1'
it var, men ikirn 

Det har vær t Opfattelsen, at sammen 
med Indførelsen af Lufttrykbrem en kr: -
vede og aa for dgangs- og Knudestatio
ner Opladningsanlæg til Togstammerne, 
saaledes at Bremseprøven kan foretages 
straks, naar Maskinen er gaaet for Toget. 

venskern har hidtil ikke anlagt saadan
ne, idet 'riden, der medgaar for Maskinen 
at oplade Toget, er forholdsvi kort. elv 
for de største Tog tager det kun 5 a 10 
Min. alt eftersom der r tætheder eller 
ikke. Fordelen ved disse Anlæg er ikke 
saa meget Tid n. der pares ved selve Op
ladningen, men mere dette, at eventuelle 

tætheder og følg nde dv k ling af lan
ger r opdaget ou foretaget, inden Maski-
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'DANSK fQKOMOTIV li DEN DE 
nen gaar for Toget, og dette ikke af den 
Grund forsinke . Imidlertid har ven

skerne ikke hidtil funden, at dgift og 
Fordel ved disse Anlæg staar i Forhold 
til hinanden. Det har ligeledes her hos 

os været gjort gældende, at Rangeringen 
til og fra trykluftbremsede Tog paa Sta
tionerne var besværlig og tog længere 
Tid, og at der rnd Optagelse af en større 
ikke opladet Togdel blev 'l'ale om et ufor

hold mæssig Tidstab. Af det foranførte vil 
d t være klart, at den id te Opfattelse er 
forkert. I det hele taget foregaar Range
ringen med øvet Personale lige aa hurtirrt 

om i kruebremsede Tog. Der er forskel

lig Forhold at iagttage, som det range
rende Personale hurtigt bliv r fortrolig 
med. kønt Princippet r det samme, er 
der dog nogle Afvigel er i Apparaterne 
paa de sven ke Ma kiner og paa vore. Paa 
de venske Ma kiner finde en Regule
ringsventil anbragt ved Førerventilen af 
en aadan Form, at Føreren ved et lille 
Haandhjul kan indvirke paa dennes Funk
tion. Den tj ner til at holde Ledning styk

ket konstant paa 5. 
Men det sker ved Overtagelse af et Tog, 

som en anden Ma kine er indkommet med, 
at Bremserne slæber paa. Dette har in 
Grund i, at Maskinen, om forlod Toget, 
har haft for højt Ledning tryk. Ved Hjælp 
af den lille Stille krue paa Regulerings
ventilen kan Fører n nu pænde Ventilens 
Membramplade fa t og forhøje Ledning -
trykket, saasnart det hafte Tryk er naaet, 
gaar Bremserne i Toget løs. Ved nu un
der Kørselen lidt efter lidt at frigøre sig 
Membrampladen udlign Trykket igen
nem Toget ned til de normale 5. Denne 
Ventil finde ikke paa vore Maskiner, men 
er, aa ,,idt som jeg kønner, erstattet af 
et ystem, som ikke lader sig paavirke ude 
fra, men, om der er Erfaring for, heller 
ikke i alle Tilfæld ,·irlrnr efter Bestemmel
sen. Det vil ikkert, naar der er Tale om 
Brem ernes Anvende! e i Tog, blive nød
vendigt at anbringe denne Regulerings
ventil. 

Jeg fik under mit Be øg i Sverig Lej-

lighed til at b e Nordiske Armaturfabrik 
i Lund, ln or Kunze-Knorr-Br m en Ap

parater lave . Det er jo i det væ entlige 
en Kopi af Moderfabriken i Berlin, og alt 
Arb jdet foregaar paa Specialmaskiner, 
der er bragt til det yder te af Præcision. 
Jeg skal ikke her give nog n Beskrivelse 
af Fabrikation maaden, men hen vise til, 
hvad der i Lokomotiv Tidende er krevet 
om dette Emne under »Berlinerrej en«. 
Kun kal her anføres, som Bevi for Nor
di ke Amaturfabriks høje tade, at foder

fabriken i vi se Hen ender har optaget 
rbejd metoden efter denne. ed mit Be-

øg paa Fabriken var jeg Gen tand for 
megen Venlighed fra saavel Disponenten 

Hr. von egerfelts Side, om fra Hr. In

geniør V terlund, der ført mig rundt i 

', irk omh den og derefter i Byen. 
Hvor man færde modtager man Ind

tryk af, at Dan kere er velset i verig, 

kønt der i Fortiden er fuldt op af blodige 
Minder om tritligheder mell m de to Folk. 

t man i den brede B folkning er med en 
vi Humor paa di e Fortid minder, fik 
jeg lidt For taael e af paa den Maad , paa 
hvilken en af de Førere, jeg haYde For
n j 1 en at køre med, henledte min Op
mærk ornhed paa det Mindesmærke. der r 

rejst Yed Lund til Minde om det blodig te 
lag, der er udkæmpet mellem d to Folk. 

Monumentet kan ses fra Banelinien, og da 
vi pas erede tedet slog han mig paa 

kulder n, idet han paa in gemytlige 
Maade purgte mig, om jeg vid te, hvad 
dette var for et Minde. Da jeg i Øjeblik
ket havde ganske andr Ting i Hovedet 
end Mindesmærker, erindrede jeg ikke det
tes Ek i tens. »Jo, ser vi«, sagde han, 
dette Minde er ifraan den Tiden, da de 
sven ke og danske Jævlene kom tilsam
men og fik slaasset her ved Lund. Men 
iden«, føjede han til, »har vi forliktes da. 

Karakteristiken af de to Folk lader formo
de, at Hadet er forsvundet, hvilket jo gan
ske bekræftes af Indskriften paa det iøv
rigt saa smukke og talende Mindesmærke. 

Aug. Andersen. 
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GENNEMSNITS-DETAILPRISER 
for Juli, April og Januar 1926 samt Oktober og Juli 1925. 

Rugbrød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 kg 
�iglebrød ...................... kg 
Fran kbrød ................... . 
Flormel ....................... . 
Byggryn, dan ke ............... . 
Havregryn, danske ............. . 
Semoulegryn .................. . 
Kartoffelmel .................. . 
Risengryn ..................... . 
Sagogryn ...................... . 
Gule Ærter, Victoria, afskallede 
Hugget Melis Nr. 1 ........... . 
Farin, ly l, Nr. 1 ............. . 
Kaffe ... • .... • • • • • • • • • • • • · · · · · · 
·Te, alm. Kongo ................ . 
Tørrede, amerik. rEbler, ringede . 
Tørrede Abrikoser ............. . 

vedsker m. Sten .............. . 
Ro iner, Valencia .............. . 
Fiskeboller, færøi ·ke ............ '/, kg 
Hen kogle A�rler, grove ........ . 
Hvidtøl r. 1 .................. '/, Fl. 
Bajersk Øl . . . . ................ 1/2 Fl. 
Smør, lurmærket . . . . . . . . . . . . . . . kg 
Margarine (animalsk) .......... . 
Plantefedt (Palmin) ............ . 
Vegetabilmargarine ............ . 
Mejeri-Ost ..................... . 
Æg, nylagte, dan ke ............ Snes 
- præserverede .............. . 
Sødmælk ....................... Liter 
Hel kummel Mælk ............. . 
Kærnemælk ................... . 
Ok ekød (Forkød) .. .. .. . .. .. .. . kg 

(skært Kød) .......... . 
Kalvekød (Forkød) ............ . 
Fer k vinebov .. .............. . 
Mc:irbracl ...... • .. • • • .... • • .. • • • 
Saltet Bry tflæsk ............... . 
Islandsk Lammekød, Forbov ... . 
Røget, benløs Skinke .......... . 
Svinefedt, l,.rydret dan k ....... . 
Spegepølse .................... . 
Ferske Sild ................... . 
Torsk ......................... . 
Rødspætter ..........•.......... 
Klipfisk ....................... . 
Hvidkaal ...................... . 
Gulerødder .................... . 
Kartofler, i større Partier ...... 50 kg 

i mindr . . . . . . . . . . . . . kg 
Køkkensalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Amerikansk Vaskesoda .......... -
Brun æbe, prima . . . . . . . . . . . . . . -
Petroleum, Water white ........ Liter 
Skotske Nøddekul ............... hl 
Knuste Koks, leveret ........... . 
Elektricitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kwt 
Gas ............................ m• 
Optændingsbrænde . . . . . . . . . . . . . . kg 
Herre tøvler,Boxcalf, gennemsyede Par 
For aaling og Bagflikning af do. 

1) Prisen gælder nye Gulerødder.

I 
Hovedstaden " Købstæderne 110 Landkom�

1 
Gennemsnit for hele Landet 

Juli I Apl'il Juli I April/ Juli I April Juli I April I Jan. I Oktb. I Juli 
1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1926 1925 1925

ØM Øre Øre Øre I Øre Ø1·e Øre Øre Øre Øre 
4 4 5 86 84 84 4 85 92 132 

56 56 50 50 /18 4 51 51 55 70 
83 83 78 78 77 76 79 79 4 101 
41 40 43 42 41 40 42 41 42 62 
44 45 41 41 38 39 41 42 46 63 

� !!I il !:, f! � � !i il ;! 
72 72 62 631 58 59 64, 65 70 !l2

2 3 73 71} fi6 66 74 74 80 101.
5 5 62 60 ' 60 59 60 59 62 77
45 45 47 46 4-6 45 46 48 63

507 506 460 4-78 447 452 471 1193 557
993 975 901 74 925 8 4 929 930 1000 
196 201 l 2 l 5 1 73 1 0 1 4 202 252
324 323 312 312 307 303 314 309 348 
153 155 116 119 109 111 126 134 166
15 161 126 132 117 128 134 14 1 6

71 75 72 72 72 73 72 75 3 
70 77 77 79 75 77 74 78 89 
25 25 I 25 25 25 25 25 26 26 
27 27 29 29 2 2 28 30 30 

343 368 I 335 357 329 351 336 367 487 
219 221 1 9 192 1 3 182 197 212 254 
161 1651162 164 161 163 161 173 20fi 
172 171 153 155 147 149 157 168 174 202 
1 3 19011 145 159 126 132 151 186 195 20 
240 23_2 . 194

1 

166 181 153 205 426 358 317 
160 322 

33 35 26 27 24 26 2 29 31 36 3 
11 11 10 I 10 9 9 10 10 11 12 12 
19 19 12 12 10 11 14 14 15 17 17 

177 163 14-2 131 140 12 153
1 

141 161 183 227 
312 290 220 2 213 200 24 233 260 2 332 
190 169

1
159 1 149 134 166 1fl1 169 197 230 

191 195 218 2 216 219 20 212 22 244 265 
462 4-17 4-15 415 396 431 1}01 390 430 452
2 4 283 :255 2 252 256 264 I 267 292 30 332 
190 202 161 1 15 177 170

1

1 6 210 214 219 
398 4-04 411 412 424 426 411 414 41.2 li-63 479
24 262 19fi 19 1193 199 212 :!20 246 269 :2 7 
563 55 390 399 3 7 394 447 450 479 507 514 
11 7 'i 2 71

1
1 82 7 l 94 73 94 79 107 

64 73 53 - ' 54 61 57 64 5 80 71 
235 232 142 1�0 / 128 114 16 162 204 1 6 200 
145 153 I 142 156 133 14 140 152 166 174 18 

70 1) 
1442') 
• ·303) 

1
12
66
22

325
�61

46
20
12

21 6
771 

13 34 20 2 19 31 17 15 16 
25 761) 22 78') 20 75'), 22 22 23 78 1) 

612 1187') 488 10622
) 397 12302)

1 
499 54-2 579 '17132

) 

16 11-a1•, 14 11-213) 12 •·293) 14 15 16 _o-393) 
1 17 17 16 16 17 17 17 1 19 
13 14 14 13 14 13 14 14 17 17 
66 64 65 62 63 64 65 71 80 93 
22 20 20 21 20 2J 21 24 24 2 

294 330 330 323 323 326 316 345 330 375 
23 

1

249 253 25 259 256 250 269 252 305 
48 58 5 6 63 55 56 59 59 59 
21 27 2 3 31 26 27 28 30 30 
12 9 9 10 10 10 10 11 

2245
1
2145 2153 2108 214-0 2146 2179 22 7 2450 2519

776 762 766 721 729 751 757 08 823 25 

1) Prisen gælder nye Kartofler. 1. '
3) Det første Tal er Prisen for gamle Kartofler, del sidste Tal Prisen for nye Kartofler.
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TANDHJULSLOKOMOTIV TIL 
BRUNKULSTRANSPORT 

Af Overingeniør Osvald Grun, Berlin. 

Oversat Lokomotivfører F. Spoer. 

Ved Fredsslutningen efter Verdenskri
gen maatte 'l'yskland som bekendt forplig

te sig til at le,tlre store Mængder Kul til 
Frankrig og Belgien, og dette - i Forbin
de! e m d Afstaaelsen af kulrige Dele af 
Oberschlesien og Besættelsen af Ruhr -
bevirkede en Lammelse 1:tf Tysklands Kul
forsyning. Af den urund saa et stort An
tal tyske industrielle Virk omheder sig 
nødsaget til helt eller delvis at anvende 
Brunkul i deres Kraftcentraler, og paa 
mange andre Omraader blev Brunkullene 
taget i Brug, saa Efterspørgslen blev 
større og større. Brunkulværkerne blev 
aa stærkt beskæftiget, at der maatte fore

tages store dvidel er af Virksomheder
ne. 

Til dgravning af Brunkullene op til-
lede nye større Gravema kiner, til 'l'rans
port i Brunkullejerne anskaffede større 
Vogne og større Lokomotiver, og Briket
fabrik I erne udvidedes. I de Brunkullejer, 

der ikke ligger for dybt, kunde Grub lo
komotiverne bruge til den direkte Trans
port af Brunkullene fra Lejet til Briket
fabrik eller Jernbanestation, men til Kul
transport fra de dybere liggeno.e Lejer 
over trækninger med tigninger mellem 
50 og 100 °loo var disse for vage, og Tov-
lier Kædebaner, som brugte mange te

der kunde ikke befordre den tore Kul
mængd . 

aaledes var Forholdene ogsaa ved 
Brunkullejet »Fyrst Bi marck« i Bip en
dorf. Efter nøj Overvejelser besluttede 
Direktionen at gaa bort fra Kædebanerne 

og rstatte dem med en porbane med der
til egnede store elvaflæsservogne, som 
skulde befordres af Damplokomotiver, der 
var bygget med den særlige Transport for 

je. Direktionen henvendte sig i Slutnin
gen af 1924 til Borsigs Lokomotivfabrik 

i Tegel, Berlin, og udbad sig Forslag tH 
Lokomotiver til det Brug. 

Den planlagte Transportbane var imid
lertid bygget færdig og havde en Længde 
af 900 m, hvoraf 600 m havde den største 

tigning paa 67 °loo og den øvrige træk

ning var horisontal iller med meget smaa 
tigninger. Paa den tørste tigning 

skulde det fore laa de Lokomotiv trække 
et Kultog bestaaende af fire tore fireaks
lede Vogne, Storrumsvogne, med en sam
let V ægt af ca. 150 t med en Ha tighed paa 
8 a 10 km/T. V ægten af en tom Vogn 
er 13 t, den rummer 35 m3 med en Lade
vægt af 25 t. Til Fremdrivning af et Tog 
af den V ægt behøves paa de tærkeste 

tigninger en Trækkekraft af ca. 14 000 
kg. 

Ifølge Jem banebygning - og -drifts
forskrifter maatte Tog paa trækningen 
med tigninger over 50 °loo kun fremføres 
af Tandhjulslokomotiver, men Borsig
V ærket har bevist, at det uden videre er 
muligt at befordre Tog uden Fare over 
Strækninger Jn d tigninger og Fald paa 
50 til 70 °loo med almindelige, men svære 
Adhæsionslokomotiver. 

Det vil føre for vidt at komm ind paa 
dette her, kun kal bemærke , at det var 
paa Grund af nogle overordentlig gode 
Driftsresultater med nogle Lokomotiver 
til Bjergban r (Halber tadt-Blanken
borgbanen i Harzen Dan k Lokomotiv 
'ridende Nr. 3 1926), at det tyske Rigs
bane elskab interesserede sig for di . e 
Lokomotiver og har anskaffet et stort 
tal af denne Type til Bjergbaner med 
ninger paa 65-70 °loo. 

Derfor foreslog Bor ig t t bygge Ad
hæ ionslokomotiver til den foreliggende 

nvendelse, men da di e ogsaa kulde 
benyttes i selve Brunkullejet maatte der 
tage Hen yn til den egenarted·e Kør ·P,], 

der forekommer i et Kulleje, i Særdeles
hed at Lokomotiverne ikke maatte være 
fe 1 !':Være. Til den foran nævnte Trække
kraft behøves et Damplokomotiv med en 
Adhæ ionsvægt af 60 t; med et elektrisk 
Lokomotiv kan den samme Trækkekraft 
opnaas med en Adhæsionsvægt af 40-42 
t, men da. der ikke var El ktricitet til Raa-
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dighed, kunde der kun være Tale om et 
specielt konstrueret Tandhjuls- og Adhæ
sionslokomotiv for Dampkraft. 

Af Hensyn til Driftsforholdene i et 
Brunkulleje i Sammenligning med de be
staaende Bjergbaner; der for største De
len· benyttes til offentlig Trafik, blev Val
get af den nødvendige Tandstang imødeset 
med stor Interesse. De ældste Bjergba
ner har en Tandstang, der er konstrueret 
af Banens Bygmester: Riggenbach, Abt 
og i de senere Aar har man ogsaa gjort 
Brug af en Tandstang, der er konstruen:t 
af Strub. 

Den Riggenbachske saakaldte Stig._
tandstang bestaar af to særligt formede 
TJ E-Profiljern, · om midt i Sporet er fa"t
gjort paa vellerne. Tænderne, som Lo
komotivets Tandhjul griber ind, er frem
stillet af ærligt Profiljern og fa tgjort 
mellem U E- kinnerne. 

-

Abts Tandstang bestaar af to flade 
Staalskinner med 30 X 100 mm Tværsnit. 
Efter Tandtrykkets Størrelse anbringes 
een, to eller tre Tandstænger med indfræ
sede Tænder midt i Sporet i en indbyrdi>s 
Afstand af 30 mm med Tænderne forsat 
og fastgøres i vellerne paa lignend Maa
de som Riggenbach . 

Tandstangen, der er konstrueret :-cf 
trub afviger fuldstændig fra de nævnte; 

den ligner en almindelig Vignoleskinne, i 
hvis Hoved der er fræset Tænder. Ihvor
vel Tandstangs trækningen betinger et 
specielt anlagt Banelegeme, der er bereg
net paa de stedlige Forhold, maatte man 

. alligevel regne med en stærk Tilsmud:;
ning af Tandstangen. Abts _maatte af den 
Grund lades ude af Betragtning, og af de 

, to andre bestemte man sig til Riggenbachq, 
der har faaet den største dbredelse. 
St:i;ubs Tandstang besidder visse Fordeh, 
men er dyrere at anskaffe. 

(Fortsættes.) 

HOVED BESTYRELSESMØDET 

d. 18.-19. August 1926. 

Alle var til Stede. 

Pkt. 1 Meddelelser fra Formanden. 

Ved amarbejde mellem de 3 Distrikters 
faskinbestyrere og Organisationens Formand 

er efter Generaldirektoratets Anmodning udar
bejdet en Over igtsplan for den fremtidige Mon
tering og Indretning m. v. af samtlige Værel
ser, der anvendes af Lokomotivpersonalet. 

Gdir.s Approbation foreligger endnu ikke. 
Formanden har sammen med Maskinbesty

reren i 1. Distrikt be igtiget de Forandringer, 
der er foretaget i Remisen og ved Lokpers. 
Opholdsværelser i Helsingør; nogle Mangler er 
paatalt og bragt i Orden, hvorefter Ordningen 
er godkendt. 

Der er til tillet 2. og 3. Distrikt Skrive! er 
med Anmodning om Ophængning af Billeder 
i Lokpers. Opholdsværelser i Thi ted, ykø
bing M" GI yngøre, Ringkjøbing, Skjern, Vi
borg, Aalestrup, Løgstør, Hader lev, Aabenraa, 
Tinglev, Skelde, Randers og Grenaa, herpaa er 
modtaget imødekommende Svar. 

Som tidligere omtalt blev der for ca. 1 ¼ 
Aar iden bevilget 10 000 Kr. til forskellige 
Velfærd foranstaltninger i Fredericia, da der 
imidlertid intet var foretaget endnu i Maj Maa
ned toges Sagen paany under Behandling med 
det Resultat, at der straks toges fat paa For
andringerne. Imidlertid er de kete Forandrin
ger, der er foretaget af en aadan Be kaffen
h d, at man paany har maatte tage Sagen op 
til Behandling. 

Et Forhold angaaende Benyttelsen af Op
holdsværelserne i kjern har været Genstand 
for Undersøgelse, og efter at Drøftelse med 3 . 
Distrikt har fundet Sted, vil agen antagelig 
gaa i Orden i den nærmeste Fremtid. 

Der har fondet en Drøftelse ted mellem 
Overarkitekten og Formanden om det nye Re
miseanlæg i Padborg, man er ved denne Lej
lighed kommen ind paa Spørgsmaalet om Ind
retning af Enkelt- oveværelser i nye Remise
anlæg, og i øYrigt hvor Forholdene tillader det. 

Spørgsmaalet er for Tiden Genstand for 
Overvejelse i Gdir. 

Angaaende Indretningen af de Lejeboliger, 
der paatænkes opført i Padborg er fremsat 
Ønske om Drøftelse, denne har endnu ikke fun
det ted. 

Paa Foreningen Andragende om Opførel e 
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af to Lejeboliger til 2 Lokf. i kjern har man 
modtaget imødekommende Svar. 

Der er indsendt krivelse til Maskinafde
lingen om forsøgsvi at anbringe andkasserne 
paa Loko. F. paa Kedlens Ryg. 

Man har endvidere andraget om, at Loko. D 
i Lighed med Loko. H. og R. maa blive for
synede med en Varmespiral under Lokomotiv
fører n Plads. 

Andragendet er imødekommet aaledes, at 
d r for øgsvis inden kommende Vinter vil blive 
anbragt Varmespiral r under Førerskamlen 
paa 5 Loko D, der ikke er ombyggede eller staar 
for Tur til Ombygning. 

Der er endelig frem endt Beklagelser over 
manglende Velfærdsforan taltninger paa de 
ombyggede Loko. I og om dkig vinduerne paa 
Loko. B. 

En ag angaaend en Lokomotivfører, der 
ved n Fejltagelse fra Gdir. Side ikke blev for
nyttet, da det var han Tur, har været Gen
land for Undersøge! e og er nu bragt i Orden, 

og den paagældende er forflylt l. 
Der er · indsendt krivel e til Gdir. i An

ledning af, at Thisted Maskindepot i over 1 
Aar har anvendt en Lokomotivfyrbøder som 
Fører paa trækningen. 

Herpaa modtaget var, hvorefter Thi ted vil 
f a I Lokomotivfører mere. 

I en ag angaaende Godtgøre] e til en Lokf. 
for L je af et Værel e for den Tid, han var 
holdt tilbage paa det led, hvorfra han havde 
mod laget Meddelelse om at være forflyttet, har 
man fra Gdir. modtag t :Meddele] e om, at 
Godtgørelse ikke kunne ydes. 

I den Anledning har man frem endt Prate t 
til Gdir. med Krav om Forhandling for at faa 
fa. tsat, at Distrikterne ikke kan tilbageholde 
en Lokomotivmand, d r fra Gdir. har faaet 
[ nderr tning om at være forflyttet. 

Herpaa er ikke modtaget var. 
Der er behandlet en Række ager angaaende 

Efl rgivel e af Sygedage og Tilbagebetaling af 
Betaling for Sygedage. 

En ag angaaende Godtgørelse for Flytning 
er behandlet og imødekommet. 

For ningen har ved Bi idd r a isteret i 
nogle ager, der har været til Behandling hos 
Auditøren. 

?-i ogle ager angaaende Godtgørelse for 
dobb. Husførel e har været G n tand for Be
ha nd I ing. Endelig har Rangermaskine- pørg -
maalets Ordning medført en Række ager, dels 
angaa nde Anvende! e af de 2-mandsbetjente 
Rangerlokomotiver, dels angaaende Rangertu
rene Tilrettelægning, bl. a. skal nævnes Sager 
fra Orehoved, Helsingør, yborg, Odense, Fre
dericia, Lunderskov, Esbjerg, Randers, Ryom
gaard; disse Sager har hver for ig været Gen-

tand for ndersøgel er og har giYet Anled
ning til Drøftelser saavel med Gdir. som Di
trikterne. 

En ag angaaende Lokomotivfyrbødernes 
Anbringelse i Tur i Fredericia har vær t Gen
stand for Behandling, og Gdir. har, naar vi SP. 

nærmere angivne Bestemme! er iagttages, imø
dekommet de paagældendes Ønsker. 

En ag fra Kø. angaaende Ombytning af 
nogle Tog er over endt Gb. Afd. 1 til Udtalelse. 

Fra Gedser Afd. har man modtaget en Kla
ge over, at en der tjenestegørende Lokomotiv
mand midlertidig var bleven stationeret i Kø
benhavn; agen har været Genstand for Under
søgelse, og der er indsendt krivelse til Gdir. 
med Forespørgsel, om det kunde forventes, at 
Lokomotivmænd i Fremtiden af Helbredshen
syn midlertidig stationeredes efter Ønske. 

Herpaa er ikke modtaget var. 
Formanden meddelte, at der vilde finde 

Drøfte! e led angaaende Driften af Marketen
deri t i Aarhu . Jordi k Lokomotivmands 
Forbund ekretariat har afholdt Møde i Kø
b nhavn. Formanden refererede de paa dette 
Møde behandlede ager. 

Ved Dan k mede- og Ma kinarbejder For
bunds Kongres har Organi ationen været re
præsenteret ved Formanden og J. Boyesen og 
ved orsk Lokomotivmand Forbunds Kongres 
i O lo ved Formanden. 

Formanden refererede Forhandlingerne paa 
di . e Kongresser. 

Formanden omtalte Forretning fører I. A. 
Hansen Død, meddelte, at der fra Organisatio
n n var endt en Krans. 

Formandens Meddele!. er loges til Efterret
ning. 

Pkt. 2. Hovedka ereren Beretning. 

H oveclkassereren fremlagde Regnskabsover
igt pr. 1. Augu t. 

Tog . til Efterretning. 

Pkt. 3. ciger til Beslutning. 
Formanden meddelte, at der fra I. T. F. 

forelaa Meddelelse om, at der i Forbindelse med 
Kongre en i eptember i Paris vil blive af
holdt en international Jernbanemands Kon
ference angaaende Betjeningen af el ktriske 

· Lokomotiver samt Motorvogne.
Til at repræsentere D. L. F. valgtes For

manden og J. Boye en. 

Pkt. 4. Eventuelt. 
Forskellige principielle pørg maal angaa

ende Anciennitetsforhold drøftedes. 
For kellig principielle pørgsmaal vedrø-

r nde Lokomotivfyrbøder-A piranterne ddan-
nelse var Genstand for Behandling. 

K. Johan. en.
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'LJANSK}QKOMOTIVT,OENDE 
DAGLIG PLAGE PAA PERSONBANEGAARDEN 

Vi har ude paa Hovedbanegaarden nogle Skidt

ka er til 1Op.samling af det Affald, som !fremkom

mer 1>aa Hovedbanegaarden ved Udrensni1ng af 

Vognene og Udskylning af Klosetterne ·samt alt an

det Affald. Dette bliver brændt, saa det er umuligt 

al se ell r færdes omkring ·Bramdsledel, som ligger 

aa dejligt, at det er der, den meste iRangering 

foretage .• Jeg aa Baneformanden sætte Ild paa 

denn Fonaadnelseska se, men ,han forsva•ndt hur

tigt, saa al den dejlige Lugt og Røg ikke kunde 

naa ham. Jeg talle senere med haim, om vi ikke 

kunde blive fri for Af,brænding af disse iKasser 

med kidt, og svarede han mig, al saa ·lang rI'id, han 

ikke fik Ordre til al lade være, blev han ved. 

Del er mange Øn ke, om Baneformanden kun

de {aa en saadan Ordre, hvilket vilde være el 

storl Gode for o ·, som til daglig ikke kan løbe vor 

Vej, ,naar det passer Baneformanden al afbrænde 

del Skidt, som han ikke elv vil lugte til. 

Jeg haaber, al disse Ord maa blive læst af dem, 

som kan give Baneformanden den 1Ordre, soon jeg 

111ener, han skulde tage c11f sig selv. 
1Lkfyrb. ,54 Th. Christensen, Gb.

BESØG I LUFTHAVNEN 

Torsdag d. 9. eptemher arrangerer Dansk Lo

komotivrna,nds .Forening el Besøg i Lufthavnen, 

hvortil Medlemmer med Damer venligst indbydes. 

Der vil blive etableret nogle Rundflyvninger til 

ned at ,Betaling ca. 7 Kr. pro persona. 

Nærmere Meddelelse pr. Cirkulære. 

DØDSFALD 

Onsdag den 18. August a-fgik Lokomotivfyrbø

der Alexander Jensen, Fredericia, ved Døden paa 

Krabbe holm Sanatorium som Offer for Tuberkulose. 

Jensen var født den 10. September 1894 og blev 

saaledes knap � Aar gammel. Han blev ansat 

som Lokomolivfyr.bøder den 1. November -191 . Af

døde var mgel afholdt af ine (Kolleger og Over

ordnede; han var glad for sin Tjeneste og udfør!e 

denne meget sarovitlighed·sfuldl. 

Jensen var ugift, og Begravelsen fandt Sted fra. 

Jensens Hjem i Balling under meget stor Delta

gelse. 

Efter Talen, og efter al Medlemmer af Frede

ricia Lokornotivpersonales ,Sangforening meget tem

ningsfuldt havde sunget: ,Lær mig, o kov, al 

visne glad•, har uniformerede Kolleger Afdøde Lil 

Graven. 

Ved Baaren paraderede 1Freder·icia Lokomotiv

personales Fane, og seks Lokomotivfyrbøder stod 

. Eresvagl. 

Ved Graven talte Afdeli•ngsiorrnanden, ,Lokomo

tivfyrbøder A. A . .Hasberg, Fredericia, mukt 0111 

den afdøde og henviste til, at vi nu maalte leve paa 

Minderne. Og blandt Lokomotivmænd ne havde 

Alexander Jensen kun efterladt g de Minder, sorn 

vi kylder al sige ham 'Tak for. 

Til lul ,bragte J-la berg afdøde n idste Hilsc11 

fra Kolleger og Medansatte g udtalte et: A�re vær<' 

dit Minde. 

HJERTELIG TAK 

.Hjertelig Tak for udvi L Deltagelse ved Lok, -

motivfyrboder Alexander Jensens Død og Begra-

ve! e. kræderm. N. 0. Jensen, Balling. 

BYTNING 

En Lokomotivfyrbøder i Købcnhal"n ønsker at 

bylte med en Kollega i Jylland eller Fyn. En 2 

\'ærelses Lejlighed med Centralvarme kan medfølg . 

Lokfyrb. Andersen, Hvidkildevej 60, St.,

·Brønds høj.

TIL 

-EMSbI-5
Overført fra D. . & M. F. til D. L. F. d. 1.-8.-26: 

Lokfb. Aspr. E. E. Hansen, iKbhvn Gb. 

f/t,-J;<-;""'-VfMl<Y�.� n a 7za. ;:-0 
��
Udnævnelse fra 1.-9.-26: 

Lokomotivfyrbøder M. V. Rasmussen, Hol tebro, 

til 1LokomotivJører i truer (rni'll. Udn.). 

Lokomolivfyt•bødcr E. iverlsen, Horsens 

(Ranger[.), til Lokomotivfører i Herning (min. 

Udn.). 

Lokomotivfyrbøder , . T. 'Hansen, bhvns God -

bgcl., til Lokomotivfører i Fredericia (min. Ud.ri.). 

Porflyttelse fra 1.-9.-26: 
Lokomotivfører 0. Jen·sen, IHerning, e. Ans. li! 

Aalborg. 

Lokomotivfører .. Rasmu en, !Fredericia, e. Ans. 

til Aarhus H. 

Lokomotivfører Axel ,Han en, Fredericia, e. Ans. 

til Aarhus IH. 
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'DANSK fQ.KOMOTIV 1i DEN DE
Lokomotivfører H. P. Danielsen, Esbjerg, e. Afslced: 

Ans. til !Fredericia. Lokomotivfører J. P. J. Raabæk, Slagelse, c. 
a�okomotivfører I. . J. iMad en, truer, e. Ans. 

til Esbjerg. 
An . paa Gl'und a[ vagcligh. 111. Pen,. Ira \'30.-·t I. 
-26 (min. Af ·ked). 

Lokomolivfyrl.Jøder, . K. ,Jørgensen, Masneclsund, 
til Næstved. Afanc,el ved Døden: 

Lokomotivfyrbøder W. C. G. Hørbye, Masnecl
su nd, c. Ans. til :Sorø. 

ILokomolil'mester I I<'. M. Søby, Skanderborg, 
cle11 2/4-.- . 6. 

[,olrnrnotivJyt,bøcler F. Mogen en, iFredericia, o. Lokomotiv[yrbod t· A. Jen en, tl<'redericia, den 
Ans. if. r01 slag til Ringsted (IRangerfører). l . .-&(i. 

Habit eller Frakke 
� ---1 

udmærket dansk Stof 
20, Skindergade 20 s mukt udstyr et helt igennem 35 Kr. 1 

0 Amk. Gummivare 
lndDStrl Vestergade 3 lbk.n. R. 
\loderspnjler, Saoiteu • t Sneple�eulikler 

Ill. Prisliste mod BO Øre I Fr1mrk. 
JIS!H!T Kl!P!DITIO! ♦ Telf. BJ<n ll95 

Jernbanemænd 10 ,et. Rabat 

Den-skalf3r-bå 

I CamiYJ! ?:u.�nf tab].
Kø�:�:r::�:�

e

c!��� 7�:;
n
!�;. K.

1 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

. . 

Bandager og Sygeplejeartikler i stort Udvalg, 
Spectalit,t: 

Bandager tll vanskelige TIifæide. 

Fællesforeningen for 

Danmarks Brugsforeninger 

Hovedkontor: 
15 Njalsgade 15 

København 
Telefon 4015. Telefon 4015 

TI f. Vester 4988 Tlf. Vester 4988 

•I•���a:-�3S3=:3=:3S,i Fo:i·lang
M 

• ,,Slotsbryggeriet"s I
i Husholdningsøl & Skibsøl I
W Original pasteuriseret Aftapning W 
W Faas paa Hel- og Halv-Flasker W
>It---��---•-' 

J A k 
, Bageri & Con ditori 

f' ■ g Ø r S O V S l'iensborggade 61. Tlf. Vest. lS3o7

anbefaler sit t;l d'Herrer Jernbanemænd med l. Kla•8e8 Varer. 
Bestillinger paa større og mindre Kager til Selskaber modtages .• Jlor�enbr.ud bri11a,e1,, JlorKenbrød bru1�es.

,_A. Olsens Eftf., Dybbølsgade 20. 
r anbefaler si•g med I, Kl.s Viktualier 

og Paalæg til d'Hrr, Jernbanemænd, 

Redaktion: Vesterhrogade 98 A 2, fKjøbenhavn B. Annonce-Ekspedition 
Tlf. Vester 8173 eller Centr. i14,613. 

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

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Ny Vestergade 7 3, København B. 
Telefon Central 14,613. 

Kontortid Kl. 10-4. 

Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 

jl[ 

I 

(._t s 

Kiærs •!•Klæder 

I ' I 

.. 

~~~>I~•!~ •!t~~•: 

Vesterbros Frugtlager j 
Enghave Plads li ==-----:c==-----= _Istedgade 52 

Fru~t og Grøntsager. • 'l'ørrede Frugt.er amt Conse rves. · Billige Priser. =·~~Io~,I,~a!,~ 
ummer er afleveret paa Avisposlkonloret d. 6. Seplbr. 
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