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ASPIRANTERNES AFSKEDIGELSE 

De Hes-parclst' r, som l:,L;1 l8ba nor ,w 
foretager ved A fsl<cdigelser n,I sil Perso
na.le 0g som i ovorvcjenclc n rad lia.r raml 
Ekstrapersonale, men som dog ogsaa l1ar 
Bud efter en god Porlion a[ Mcdt1,nsaU0, 
som med god Grund og nwd lwrcltig0L 
Tro belragt0dc sig som lilsikrcL slnclig ng 
fast Ansættelse v0cl Slatshnn0rnc, Jrn,r 

bragl med sig megen Sorg, l:,kufielse og 
Harme. 

Dem, i:;urn vur Orga11ii:;alion Bolvfolg<·
lig Pr stærkcsl inlC'r<'ssor0de i, <·r cl<' a[ 
vore 1ifrcllc•mmcr, J10111lig ,·or0 Ht•Pcn·c•lo
komotivfyrhoclerc, som har mocllng0l dc•
res Opsigelse. Paa det Mode, hvor cl0n 
fung<'l'Pnde Gcnc•ralclireklur, HanC'c-ltcI 
FIC'nsh0rg, ovC'rfor Organisalioncns Fllr
rnand gav OplysningC'r om, at samtlige 

spirnnt<'r saavcl d0m, som ikke ha\'dc 
pnaa<'l fa,sl Li111<llon ,wt J\ nsættclse, so111 

dem, dC'r havtl.o npna:iet clc•n, skulcl0 af
skedig0s ar Slalsh:u10rne, gjordC' Forman
de11 op1mcrlu,om paa, at disse MenncskC'r 
havde unclcrlrnsld sig _Rpan•ko1111nissio
nens Fkl,cnlrning ar 1921 om 011 la
VC'rc Løn i AspirnnUidcn, og del vn r 
Forudsælningen, da rn:111 i ·sin Tid 
indgik paa den J;1,,e1·c L<J1111ing for 
disse Maskinarbejdere. al der ikke 
blev anlagcl flere .:-\i:;pirnnlcr end, 
som man kunde ansætte cHc1· 1 �\ar" 

F'orlolJ i il'digl' L11ku11111livfyrboclC'r-�til
li11g0r; JIH'n f-3talsha,nenw har 1,agcl flcr 
vn og l1ar ild,<• ku1111C'l opl'yld0 si.no Lof
lcr; l1c·rlil koni,ncr, al en slor Del af 

,\spira11ll'r11<' l1n,r man.Ud forlade Hus og 
J l,\orn for al sccltc sig paa Rkoklxcnken 
og und0rknslc sig Umlc•rvisning for ved 
Provo al afgive H(•viHt•r f,,r, :�.L dc•r0s J,;:va
lHikn,limwr var saalcdo:=;, ;�l Nlati-;hn,ner11 
ku ndc bruge dem i sin 'l'.\c·1H•sll'. Disse 
,1c·n,wsk<'r, der lier <'I' 'l'nl(• om, l11-1r ved 

l•'licl og l1ygligl1<'d n f'gi\'(•l Pra'slalion for 
dn<'s lndsigl og l 11l('l'essc for ckn C:cr
ning, so111 dP n.spirc•rPclc Lil, l'or dt'lll l'I' det 
og 111aa del blive cl lrnn.rdl Slag ,·c·d Mod
tag!'lsc•n af OpsigclsC'll fra Rta.ti;;h:111<'l'l1P. 

rgt1His:1.lioncn vil H<'lv[nlg0lig ltC'ller ik
ke· slillic•11do lnrlc <lissn Mc'nneskl'r glidC' 
ud i /\rlwjcl8losl10d0n, og 11rnn lwr un
dn I lcnsyn Lil 8c1g<'11f4 l\:trnkl(•r til den 
.. l11rnl, som der 0r i Nporgs111aalc·L og i:;om 
nrnlwr paa Hel, lilsP11dl Gcnc'rnlclirckto
rntct folgC'nd0 Skrivelse: 

I Anledning a[ al GPnenddirekloralel har 
afi-;krdigel samtlige Lokomolil'fyrbnderaspiran

ler og Rcsern•lokomolidyrbndNe. tillader Dansk 
Lokomotivmands Forening sig hen·ed ·1l frr,n
komme med folgendc Bermrrk ninger: 

om del Yil va.'re Grnrralclirekloralel be
krncll, er Betingelsen for Antagelse som Lnko-
11tniir/!}rbo<leraspira11l rl'l streng, idel de paa
;,r,L•lden�le Joruclrn al ,·a•re fuld l udclan oecle 
!laanclYa>rhel'e skal \'tl'l'lJ rnililrcl'frie og i enhver
Drnseencle sunde. Under disse Omstændigheder
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'DANSK fQKOMOTIV1iDENDE 
er det i og for . ig mindre rimeligt, at Aspirant
lonnen i det første Aar ligger aa væsentligt 
under den for Statsbanernes øvrige uddannede 
�faskinarbejdere gældende· løn som Tilfældet 
er, og naar Organisationen i . in Tid er indgaaet 
herpaa, skyldte detlr - som GeneraMirektora
lel bekendt - da ogsaa udeluHende den af 
Sparrkomrnis"Sionen flf 21. Februar 1921 frem-
alle Udtale! e om, al det kan være berettiget at 

yde Aspiranter en J øn, som ligger noget under 
I ønnen i den C::tiJling, hvortil de aspirerer. Det 
siger sig selv, al Organisationen ikke uden at 
opnaa det meget væ entlige Gode, om Tilsik
ring af stadig Beskæftigelse og Udsigt til Avan
cement indenfor Tjenestemandsstillinger bety
der, vilde eller kunde tiltræde en Ordning, hvor
efter en Del Personer lønnes væ entlig lavere 
end andre med samme Uddannelse og paa nogle 
Punkter muligvis endd,a ringere Kvalifikationer. 
Det siges da ogsaa udtrykkelig i Sparekommi -
sionens Betænkning Side �� , at ,sa:adanne 
Aspirantstillinger kun bør haves, naar stadig 
He,kæd'tigel e kan paaregnes«. 

At en gene·rel Afskedigelse af vedkommende 
Aspiranter som den nu stedfundne, der alene 
skyldes Forhold, hvorov•er Aspiranterne ikke er 
Herrer, er stridende mod Ret og Billighed, er 
indlysende og trænger formentlig ikke til nær
mere Paavisning. Men Foreningen ma:a endvi
dere princi}Jalt hævde, at der ved Antagelsen af 
de paagældende som lokomotivfyrbøderaspi
rant er givet dem et rets.gyldigt Løfte om, forud
sat at de viser sig kvalificerede hertil, ved Aspi
rantaarets Udløb at blive udnævnt til Lokomo
livfyrbøder eller, saafremt en saadan Stilling 
ikke findes ledig, fast timelønnet Haandvær
ker (Reservelokomotivfyrbøder), saaledes at 

tat banerne maå være pligtige til at godtgøre 
dem ethvert Tab, der er forvoldt dem ved, at 
S'tadan Udnævnelse ikke fin-der Sted. Subsidiært 
gør man gældende, at Statsbanerne i hvert Fald 
maa have Pligt til at ·efterbetale Aspiranterne 
1' orskellen mellem den oppebaarne løn og den 
J øn. de vilde have modtagel som timelønnede 
Ifaa nd vær kere. 

Om muligt endnu grellerc stiller Forholdet 
sig med Hen ·yn til Afskedigelsen af Rese_rvelo-

7.:omofivfurbøderne. Thi disse, der saa godt som 
il Ile er gifte, har efter Ordre fra Administratio
nen gennemgaaet de·n for An ættelse som Loko
motivfyrbøder nødvendige Undervisning paa 
Jernbaneskolen i 6 Uger, og ed'ter saaledes i Ger
ning at have bevist, at de lægger saa megen 
Vægt paa at opll'aa Lo)-omotivfyrbøderstillingen, 
at de til den Ende underka,ster sig Ulemperne og 
Besværlighederne ved at forlade deres Familie 
og ælte sig paa Skolebænken, æltes de ganske 
roligt paa Døren! Foreningen anser en s•aadan 
Behandlingsmaade for yderst ubillig overfor de 

paagældende og i aabenbar Stdd med de Løfter, 
som Personalet har ment at kunne indlægge i 
Generaldirektørens Udtale] er ved adskillige 
Lejligheder om, at t·1 t banernes timelønnede 
Haandværkere i Stillingens Fasthed og Be
sl, æftigelsens Stadighed havde et betydeligt For
trin fremfoT Privatindustriens Arbejdere·, idet 
man endog vægrer . ig ved at tro, ::it private 
Arl:ejdsgivere vilde benytte en saa haardhændet 
Fremgancrsmaade som den af Generaldirekto
r::: let anvendte. 

Naar Generaldirektoratet navnlig har for
søgt at forsvare Afskedigelse;1 af Rese-rveloko
rnolivfyrbøderne med, at disse som faste time
lønnede Haandværkere ikke er Tjenestemænd i 
egentlig Forstand, maa Foreningen bestemt af
vise denne Paastand, som hverken synes ait kun
ne stølte-s paa Tjenestemand. loven eller andet, og 
som formentlig a.fgjorl strider mod Forholdets 
Natur. Efter Foreningens Mening falder faste 
ti rneløn nede H aandværkere tværtimod ·direkte 
ind under Tjenestemandsbegrebet og adskiller 
sig kun fra andre Tjenestemænd ved den sær
lige Lønningsform, som de fra gammel Tid af 
har været underkastel, og som Tjenestemands
loven udtrykkelig har opretholdt. Administra
tionen elv har da ogsaa hidtil stedse betragtet 
og behandlet Haandværkerne som Tjeneste
mænd. Foreningen anser derfor Administra
tionens Anvendelse af Betegnelsen ;Ikke-Tjene
.. temænd« eller »uegentli-ge Tjenestemænd« 
paa de pa::igældende s•om en for Tilfæl
clei opfundet Konstn·Hion, der vil blive un
J.erhudt af DomstolenP. Selv om dette imid
lertid ikke . kulde ske. maa man i hvert Fald 
niene, at Argumentationen er af rent formel 
Earakter og uden reel Værdi. 

1 Henhold til fora11staaende nedlæg-ger For
en i ugen bestemt Prate t mod de tedfundne Af
:,;ked igel er af lokomotivfyrl,øderaspiranter og 
Reservelokomotivfyrbørlero og anmoder ind
trængende Generaldirektoratet om at ville æn
dre Afgørelsen derhen, r t Afskedigelserne an
nulleres. 

For aa Yidt Genera ldirektora let ikke kan 
imødekomme Foreningens Henvendelse anmo
der m1111 om J ejlighed til mundtlig Forhand
ling. 

R-id1. Lillie. 

Til Generaldirektorafrf for de danske St,ats

baner. 

Vi venter nu at høre nærmere fra Ge
neraldirektoratet, men tilraader samtidig 

samtlige fast ansatte timelønnede Aspi
ranter at søge om, indtil videre at maatte 

gøre halv Tjeneste mod halv Løn. 
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'DANSK[QKOMOTIVliDENDE 

RANGER LOKOMOTIVERNES 

BETJENING 

Igennem de mang for kellige Cirku
lærer, som Generaldirektoratet i Begyn
delsen af Juli Maaned ud endte til Di
strikterne, og om disse vid re kommu
nicerede for Stationer og D 'poter, med
delte det bl. a., at Rangerlokomotiverne 
saa vidt muligt skulde betjene af Loko
motivførere, og Depoterne maatte om for
ILødent lade de ældre Lokomotivfyrbødere 
fungere som Lokomotivførere i Re erven 

Iler i Linieture. ette mærkelige Cirku-
lære, hvis d endelse var Foreningen 
gan ke ubekendt, men som man hurtigt 
blev kendt med, da Cirkulæret gav n
i dning til en Række Dispositioner, om 
efterlod det lndtryk blandt Lokornoti v
personalet, at man fra Admini trationcn 

ide ønskede at sabotere Ordningen m cl 
Rangerlokomotivernees Betjening med 
Lokomotivfører derved, at der foregik de 
Mærkeligheder, at man beordrede Loko
motivførere, som hidtil havde gjort Tje
neste i Reserven, for Særtog, for ygdom, 
for Permission el. lign. til Tjeneste paa 
Rangerlokomotiverne, ja, man b ordrede 
endog Lokomotivførere, der kørte i fa t 
Strækningstur, til Tjeneste paa Ranger
lokomotiverne og erstattede dem med Lo
komotivfyrbødere, om saaledes begyndte 
at fungere som Lokomotivførere paa 
Strækningerne. Det var navnlig i 3. Di
strikt, at di e Dispositioner traadte 
frem. Vi er heller ikke overra ket over, 
at det var 3. Distrikt, som var stærkest 
interesseret og meget ivrig efter at gen
nemføre Cirkulærets Henstilling, fordi det 
gav Grundlag for Dispositioner, der 
kunde tænke at komme Personalet paa 
'l'værs. avnlig et vestjydsk Depot hav
de meg t travlt m cl at faa Lokomotiv
førerne fra trækning tjenesten over til 
Rangertjene ten for at faa Lokomotivfyr
bødere paa Strækningen, thi bemeldte 
Depotledelse syntes at betragte enhver 
Dispo ition, som maatte komme .fra en 
bestemt Sektion chef som altid at være af 

en saadan Be kaffenhed, at det er det bed
st , der overhovedet kan tænkes. .r aa, 
Ordningen gav nledning til, at Organi
, ationens Formand drøftede Spørgsmaa
let m d ledende Embed mænd i General
direktorat t, der overfor Formanden rede
gjord for Aarsagen til �irkulæret d
sendel e, men som ogsaa erklærede, at det 
ingenlunde havde været Hen igten at ville 
chikanere Lokomotivførerne, og at ma11 
heller ikke havde tænkt ig den Mulighed, 
at Cirkulærets rdlyd kulde giv aa
danne dslag, at man fjernede Lokorno
ti før re fra trækning tjene ten for at 
anvende dem til Rangertjene ten og an
vende Lokomotivfyrbødere i Lokomotiv
førerne fa te Tur, men der var Forhold 
og Om tændigheder overlor Lovgivning -
magten, der havde b virket Udsendels af 
Cirkulæret, hvorom Beslutning var ta0et 
i Generaldirektoratet :B ællesmøde. Mi
ni teren maatte nu tage Afgør Isen i in 
Haand, for saa vidt Cirkulæret skulde æn
dre . De derefter f lg nde Drøfte} er 
mellem Mini ter n og Organi ationen 
Formand om dette 'irkulær førte selv
følgelig meget hurtigt til et Resultat, idet 
Trafikmini teren - bort et fra hans 
haardhændede og ofte inhumane Disposi
tioner - elvfølgelig overfor aadanne 
praktiske Spørgsmaal havde et aab nt 
Øje for Urimeligheder af den Art, som 
dette irkulære havd givet Anledning til, 
og om, da Sagen senere blev forelagt fra 

tatsbanernes ide, gav it Bifald til at 
Ordren ændredes i Henhold til Forenin
gens Ønske. Enhver forstandig og for 
Forholdenes hele Karakter indsigtsfuld 
Jernbanemand kunde forstaa et a dant 
Spørgsmaal, om at d n mere kvalificere
de Lokomotivførertjene te som træk
ningstjene ten selvfølgelig er, skal og bør 
altid udføre af Lokomotivførere, og at 
Rangertjenesten, for aa vidt man mang
ler Lokomotivførere, da udfør · af Lo
komotivfyrbødere. Den Om tændigh d, 
at man ved den idste Bevilling til Ran
gerlokomotiverne har krævet for lidt til 
den endelige Besættel e af Rang rlokomo-
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'DANSKfQKOMOTIV1iDENDE 

tiverne af Førere, er jo ikke Lokomotiv
personalets Skyld, og som Følge heraf, er 
do ABng tol er, som man fra Adrninistra
ti< nens , i<le 11æredc for Lovgivni ng,mrng
tcn, vel nok beo-rundet, men da Furnla0·et 
i sin Tid er fremsat under t•11 li.dl panil -
agtig Stemnirw, vil man ikkt· fra Lovgiv
ningsmagtcm; .Side rette lkbrojdel. er, 
llaar Administrationen nu maa cl'lrnndo, 
at de mangler end nu ca. GO Lokomotiv
førere Lil H,angerlokomotivcrnc.· l�etje
ning, komm •r dette for dorn, sum har fnlgl 
dette Sp0rgsrnaal, ikke ovt•naskcnde, thi 
Ordning n gik i ·in rl'id ud µaa 7•1 for-slP 
Aa1·, 60 og 60 de 2 folgende Aar. N •I v 
om man har faaet nye Tjene ·tetidsre o-ler, 
har hesluttct Nedlmgo-else af Nt·dlm1ds
re ei:ve ved en Række Deputer o. s. v. 
kunde man afgjort ikke vente, at Be ·pa
re]. ei·nc af Lolrnmotivfu.rere sku Ide hliw 
saa omfattende, at sarntl igt· P,angerloko
motiver , kulde v;,ere d"ckket ,,ed Bevillin
ger paa 74- plus 38. 

HVOR ANSVARET LÆGGES 

HVEM FAAR STRAFFENE 

Det er jo en dagligdags Begivenlwcl. 
at der ed StatslJan rne . ker Uheld af 
mere eller minch· • alvorlig HesknJfenl1l'd, 
og di se Uheld foraarsages næ�l<'n altid 
af, at Personalet i den·s T Vl'J' for at gu r<' 
deres .Arbejde færdio- saa hurtigt som mu
ligt kommm· til at overtr.J.•dc de Sikker
hedsbestemmelser, der er anordnede n.f 
Administrationen. 

D�r ses altid rnc l milde Ojne paa Over
trædelser af Reglementerne, naar Over
trædelsens Hensigt er n.t fremskynde Ar
bejdet og der intet skl·1', m n indtræffer 
der et Uheld, kan man Yære vi, paa, at 
den arme Synder nok ·lml bliv<' draget 
til Ansvar og faa sin Dum. 

Under ovcnstaacnde Over kriit findes 
i »Jern banc-'l'idendc« for l. \ugust en 
interes.·aJ1t og lærerig Artikel, hvoei ilet 
paavises, at naar det gaar galt, faar man 
altid den underordn de T:jenestcmand 

frem og dømt, og ingensinde ser man at 
Administrationscheferne paatage sig An
svaret. \

T

i skal i dot følgende citere den 
omhand I ede Artikel. 

»Dc1· er en gammel Historie om en
Mand, der kom ind i en Virksomhed og 
spurgte: Hvem har An varet her? 

Kontornts yngste Skriver .re:jste sig og 
svared • b kcdcnt: Det ved :jeg ikke rig
tigt - men naar <ler er noget galt, er det 
i hvert Hald mig, som faar Kløene. 

Den lille Fortælling korn op i vor Er
inuring ved de højere Administrations
chefers stæ1·kc Forsikringer overfor Of
J:entligh den om, at »de paatager sig An
svaret« fo1· ::,tatsbanernes ·ikkerhedsmæs
sige Drift, og ·aa naar Persollalredukti
onerne og T:jenestensSarnrne11trængen har 
fundet Sted. 

Disse Forsikringer gav os tillige An
ledJ1 ing til at rcflel tere lidt over, hvem 
det er, sum hidtil har faaet Ansvaret, naar 
det er gaaet galt. Saa længe det gaar 
godt, e1· det jo nemJ ig ingen Sag at gaa 
med An ·varet - det tage1· sig endda helt 
flot 11d. Men det, det drejer sig om, er, 
hvem cl r har det, naar <let gælder. 

Stat banernes Arkiver _e1· fyldt rn d 
i)age1·, der o-ør AnsvaJ: gældende overfor 
'1':i ·rn'stc•mærn.l. Men man træffer ikke i 
Hoo-et Tilfælde paa Repræsentanter for 
den overste Ad mini ·tration. De ansvars
havend • er her alle Mænd i beskedne 
, 'tillingcr. Det ei: Lokomotivmænd, Over
port0i-e1·, Portører, Baneformænd, Vogn
passere, rl'ogtjcnesternæntl oo- ansatte i til
svarende lave.re Stillinger. De hø:jere 
Cl1cfers Ansvar giver sig ikke_ tilkende i 
disse Annal Jr, men i Ordenskapitlets. 
Og der Cl' l1elle1· ingen, som for Alvor 
tror, at tlet vi I blive anderledes i Frem
tiden. Vi har kun haft Lejlighed til at 
læ.re enkelte at disse �t. raffrsager at ken
de paa nærmere l·fold, og vort lille Ud
drag blive1· dei·for mere tilfældigt. 

Vi erindrnr saaledes et Tilfælde, hvor 
en Po1·tø1· ved Øst1·e Lands'l'et file en Dorn 

i H enhøld til Stmffelovens Paragr-af 198

for, at han ved Uagtsomhed havde væ-

I' 

h 

I: 

0 

I' 

l 

.. 

.., 
.. 



'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 

ret Aarsag til en Mands Død. Den for
ulykkede Mand blev paa Islands B ryg(Te j 
Kobenbavn klemt mellem Bufferne paa 2 
.Jot.nban vogne; Vognene stod lidt fra hin
anden, en paa hver ide af en Overkør
sel, Manden vilde pa ·se1·c igennem Aab
ningen, mon i det amme trykkede et Ran
gertræk tilbage, og han blev dræbt. 

Det licdder i Dommen, at Rangerledo
ren, den paagæld ndc POl'tør, ifølge Stats
hanl•rn s Heglement skal overbevise sig 
om, at der er »frH Spor«, hvor Bevægel
sen skal fol'Cgaa, . amt at en Mand, en
ten skal gaa fm·an H,angertoget eller, for 
Ovurlrnrslors edkommcnde , tage Plad.' 
ved denne for at ad vare cl Vejfm:enclc. 
End idcrc, at d 'n honstaaende 'J'ogclcl 
skal lwhks brern •t, indtil Rangeringen 
er Lil Ende. Enclcl ig, at Rangering paa 
Ha nepln.dscr skal ledes med særlig F'or
sighcd ug H.angm·le<loren v.: olgc sin Plad:-
saalede, , at han er i Stand til at ove1·so 
hele den Strækning, der skal befares. 

D •t lrnJder videre i Dommen, at Til
talte vel har m.·kcndt, a.t der bm·de have 
værd opstillet en Mand ved Overkørslen, 
men hau gjorde gn,ldcndc, at det vai· wnu
ligt for ham at ovel'lwlde clenne Bestem
melse, 11aa.1· han lmn havcle 2 J\fond til 
Meclhjælp. 

'l'o 01;ero1·dnede hn.r soin Vidnrr for
klan·t, n.t dp g._nldondu H,angcrbL'stemmcl
ser kunde hav vwrct iagttaget »skønt 
gans/ce vist Range1·ingen de1·ved vilcle ha
'Ce uclst1·akt sig nve1· en betydelig iænge1·e 
Tid«. De samme Ove1·ordnede l1ar yder
ligere udtalt, at Tiltalte ha1· begaaet den 
væsentli0·u Fejl ved ikke forud for H.an
gerin c.ren at have gjort sig bekendt med, 
hvnrvidL do henstillede Vob(Tnc - Voanc b ' 

der stod mellem , cl ve H.angc:rtnx·kkeL O"' 
den pa.1.gn'i<lentlc Ovc1·k0rnel - var af
brom ·ede eller ej. 

Østre Lanclsrnt kommer herefter til det 
Resultat, at Tiltalte har tilsidesat Regle
mentets Bo tcmm ,iser ved ikke at anbrin
ge en Mn.nd ved d 'n paagældcndc Over
korsel (den Mand, R.ango1·lederon ikke 
havde til sin R.aadighed, vo1· Anm . .) og 
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ved iøvrigt ikke at have iagttaget de an
dre i Reglementet anforte Sikkcrlwdshc
temmelscr. Tiltalte blev for dette For

hold idømt en Bode p,La 300 Kr . 
Et andet Tilf ælde af noget lignende 

Karakter, vi er bekendt med fra de se
nere Aar, er folgende: Et Hangcrtog pan. 
København.· Jfaynebanc paakorte rt to-
pmncligt A1·bejclskorcto.i, hvor cd Ku

sken blev paaført Lc0l'rnsheskacligcl. 't'r. 
Hangerrnaski non kørte rnud 11 t"rnme 
Godsvogne mod Langrbro. J en hagt'ste 
Vogn kulde kobles fra udfor Ve tman
nagade. H.angcrloderC'n flojtc·cle �l::Hop«, 
da l{angcrtogct var passer •t OvorkorsJon, 
og Toget stand ·ode brat. Da Kusken pn.a 
A1·bojdskordø.it•t saa, at (h'Nkon,1 ,n var 
fri, kørte ha11 .from. I 111idlu. rticl skete der
•t Tilbageslag i \ Tognr.:rkkon, og c] ·n ba-

geste Vogn ramte Arbejdslrn1·etojot, d01· 
nu befandt sig midt paa NporcL 

I Dommen sige dur, at 'l'ilbagcslaget 
er muliggjort vod, at cln kort(•s med slæk
l·e Koblinger. 

'l'iHaHc }1ar 01·klæeet, at han ikke, for
.inden han gav Sto1 signal, lin,r erkyndiget 
sig om, at noget Korctoj var under Ud
kørsel, . amt at li,rn bn ni(' have r,"t'rct klar 
o er, at de11 hngt•stc UndsYngn kunrlo slaa
I id t tilbage.

Rotten kommer lwrf'ftnr til det Re ul
tnt, at H.n.ng rled('r •n ikke har opfyldt de 
11nm , t)lll H,n.narril'dc1· pau lagte 8ikke1·
ltodsbcstemmclsor i »Onl n: r r. u, og 26«. 
Desuden siger H.oUcn, at de f01· •skrevne 
Antnl Bremser ikke har v.x'1·d betjent :jfr. 
»Ordrc Nr. 27«, o(T 'l'iltalte irlømlcs her
for en Bød pn,a 4.0 Kr. ti I Ntatskassen for
ude11 Sagens Omkostninger.

Disse 2 Domme vi,'('1· I la1·t, hvor van
, ·kolig dette Pcr"on.:i.lcs Stil I ing er. F-ra 
Statsbanel'lies Side tit?-ellelægges .Arbejdet 
saaledes, at de jævne Sikkerheds- og Oi·
densbestemmets r ilclce kan 1·espekteres. 

Men saasna:rt der sl er en Ulykk og 
Straffeansvaret melder . ig, .. aa udleveres 
den undcrorclnrdc rrjen sl<'rnand. Ja, man 
ser onuog, at Statsba11e1·1ies Embedsmænd 
møde1· i Retten og afgiver clet Skøn, at de 

T 

V 
,.. 

. • . 

I! 

.. 
.. . 

,.. 

s 

. 
\ 

-1 

,. 

.. 

1• 

,.., 

,... 

.... 
,. 

.. 



'DANSK fQKOMOTIV Ti DEN DE 
gældende Rangerbe temmelse1· kunde ha
ve været iagttaget, selv om Arbejdet vilde 
have taget længere '1.1id. Ja, det er jo n t

op agen, at rbejdet vilde have taget 
læng re Tid med det amme l ernonalc 
vel m r end dobbelt saa lan° Tid, hvi 
de gæld ncl Rangerbe temmcl er kulde 
have været iagttag t - d t gælder i begg 
di e Tilfrold . Men de paag· lclende 
Ov rordnede, hvem d er, ved vi ikke, op
ly te ikk Retten om at det nævnte rbej
clc ikke maatte tage længere Tid fordi 
...,tat banerne vilde ha e d t udført paa 
den kortere Tid - og med det b gram ede 
Personale. ej, An var t maatte Hanacr
lcdercn tag paa in Kappe. 

om det er gaaet i di · , saaled er 
d t gaaet i en Række andre "l'i I fælde. 

Vi skal nu kort referere en traffe. ag 
fra en Provin ·by i nl dning af et Ran
geruheld, hvorved en Lokomotivfører 
(I angerfører) blev dræbt. Den an var -
havende ved denne sørgeli0e Ulykke var 
en Portør, om led de Rangeringen. De 
rn:crmere Enkelth der ved lykl en var 
folgende: En med T mmer belæ et 4ak-
l t God vogn kulde rangeres ud til n 

Bro i Hoved poret. rbejdet blev for -
taget paa den Maad , at Ma kin n kørte 
ba0lrons og trakVognen efter sia. D t 
var Hen igten, at Maskinen, forind n den 
naaede et por kifte, der tocl til Forbin
del e por, kulde frakoble Vognen, saa
lede at Maskinen atte Fart paa og løb 
ind paa Forbindelses poret, hvorefter der 

kiftedes, og Vognen ved den Fart, den 
havde faaet, løb videre ad Hov cl poret til 
Bcsternmel esstedet. 

Denne Fremgangsmaade anvend s 
hyppigt for at pare Tid men her gik det 
galt. Vognen havde faaet for st rk Fart, 

den kom saa tæt fter Ma kinen, at po
r t ikke kunde skifte , og Følgen blev, at 
den løb ind paa F01·bindel e poret, hvor 
Maskinen havde agtnct Farten, og tør
nede mod denne. Føreren blev ved am
men tødet k lemt ind mod Kedlen og blev 
aa tærkt forbrændt, at han afgik ved 

Døden. 

V ed agen, hedder det i Dommen r 
der fremlagt Elcsemplarer af tatsbaner
nes Ord1·esamling, af hvilken det frem
gaar: At Til- og Frakobling som, Regel 
skal ske, medens ·vognene holder· stille. 
At det ubetinget er fol'budt at rangere 
med slækkede Koblinge1· for at afkoble 

under � arten og lade Lo:_,,111:Jtivet gaa ad 
et por og ognene ud CL :...nd t. At Ran
gerlede1·en kat vælge sin Plads aaledes, 
at han er i Stand til at ove,•sp det mest 
mulige af den Strækning, cler skat befa1·es, 
samt, at Range1'lede1·en er an varlig f 01· 

at Arbejdet udføres nied Omsigt, øjagtig
hed og efte1· de fore lcrevne Regle1·. 

Tiltalte har bl. a. gjort gældende, al 
d-r paa det paagældPnde 'l'idspunkt var
saa tor "fravlhed, at det gjaldt om at bliv
færdi0 i den korte t mulige 'rid.

I D mmen sige dl'r, ats lv om 'l'il
talte Forklaring r i det væ entlig te mua 
an es bekr ftet, finde ltan d O at have 
o-jort ig kyldig i et clter traffeloYC•ns
Prgf. 19 trafbart Forhold, hvor fter

han vil være at ikende en 'traf paa en
Maanecl simpelt Fængsel.

En anden traffe 'ag, li0 lede fra n 
Provin by, rejstes mod en Portør, Ran
gerlederen, paa Grund af en indtruf en 
Ulykke, hvorved en Hjælper ( tations
arbejder) fik sit ene Ben knust. 

De nærmere Omstændigheder var føl
gende: Tiltalte kørte et Træk paa 20 Vog
ne ind paa et langt Ranger por. Maski
nen skubbede Vogn ne foran ig. Under 
Kør len havde Tiltalte og Hjælp r n taget 
Plad paa hver af den bageste (i Kør els
r tningen forreste) Vogns forr te Buf
fer. Et porskifte tod imidlertid skiftet 
til et id spor, paa hvilket der hen tod 

Vogne. Rangertoget var i tærk Fart; da 
]fangerlederen opdagede Faren, fløjtede 
han gentagne Gange Stop ignal, om dog 
ikke blev hørt fra Lok motiv t. Da To
get var nær ammen tø det, opfordrede 

han Hjælperen til at pring af. Hj 1-
peren tøvede hermed paa Grund af f<'ar
ten. S 1 sprang Rangerlederen aa af 
og rullede flere Gange rundt, men fik dog 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 
nu paany fløjt t aal de at det hørt s 
paa Ma kinen. amm n tødet var dog 
uundgaa ligt, g Ijælp ren, d r havde 
rej t ig op paa Buffen, fik, idet V gnene 
tørnede ammen, sit ne B n knu t. 

Ved Retten var fremlagt Ek emplar af 
tat banernes Rangerb st mmel er, af 

h il k det fremgik, at rb jdet ikke i det 
for liggende Tilfæld var for gaaet eft r 
de fore krevn Regler, bl. a. havde Ran
g rl d ren ikk valgt in Pl�d saalede 
::i.t han traks var i tand til at tand. e 
T g  t. 

l Dommen ige der, at Tiltalte un
der de få1·eliggende Omstændigheder 
ved Uagtsomhed e1· blevet væsentlig med
vfrkende Aa1· ag tit den tationsarbejde
ren tilføjede Legemsbe kadigelse, hv01·
efte1· han vil være at anse efter traff elo
vens Pa1·agmf 207 med en traf, dm· fin
de at kunne bestemmes tit simpelt Fæng
sel i 14 Dage. 

Vi kal sluttelig mellem tle foreliggen
d traffe ager omtale t lykkestilfælde, 
d r skete paa Forbind I e ban n mell m 
Tlavn banen i I øb nhavn og Amagerba
nen. Et Rangertog korn kor nd fra Lan
gebro mod Amagerbro. og n lille Dreng 
blev overkørt og dræbt. 

1 Dommen hedder d t: rniddelba1·t 
før 'l'oget naaed ver kæringen paa 
Artillerivej løb 2 Dren°e yd fra ad d t 
venstre Fortov ov r poret foran 'J.1oget, 
foran hvilket der ikke gik nogen Togbe
tjent med Flag. Bag eft r dem løb en 
3-aarig Dreng, men naa de ikke over po
r t, idet han, som da b fandt ig midt paa
F rtovet, blev ramt af Lokomotivet og
ov rkørt af dette amt af nogle af de efter
følgende ogne. Drengen afgik ved
Døden.

Det h dder videre i denne Dom bl. a.: 
At de1· ikke ved de af tatsbane1·nes 1 te 
Dist1·ikt undm· 1. Juli 1917 udfærdigede 
Forsigtighedsregler, at iagttage ved Tje
nesten paa København Havnebane«, var 
foreskrevet, at den paagældende For
hold regel skulde bringe i Anvendelse 
ved Ove1·skæringen paa Artille1·ivej, hvil-

ket f01· t blev paabudt e�er lykkestil
f ældet, kan ikke tilstrækkelig undskylde 
ham ( Rangerlederen). Thi ifølge de 
foreliggende Oplysninger maa d t antages 
desuagtet at have staaeet - eller i hvert 
Fald burde taa - ham klart, at Togene 
ikke paa betryggende Maade kan føre 
over Artillerivej uden lagttagel e af 
den omhandlede For igtigh d regel. Til
talte blev idømt en Bøde paa 30 Kr. 

Denne Dom er for aa vidt intere ant 
derved, at den viser, at Dom myndighe
dern , selv i de Tilfælde, hvor Ban rne 
ikk har nogen ikkerh d b t mmelse at 
hen vi e til, som Tjene ternanden har 
overtraadt, alligevel giver· Tjenesteman
den hele Ansvaret fo1· UL-blcken, og kun 
m llem Liniern tildeler tat ban rne 

dmini tration en mild Bebr jd l e for 
det, den har forsømt. 

i har ved at næ ne di se Domme 011-
·k t at stille vore Medl mm r n igt til

An igt med det alvorlige nsvar, de paa
tager ig ved ikke nøjagtigt at følge de af
Administrationen givne For krifter. Vi
maa t rkt understrege I ødvendigheden
af at udvise den tør te pmærk omhed
overfor disse Sikring be temmel er; de er
giv t for at beskytte Liv og God , og d
maa naturligvi ikke ov rtræde . Vi gør
opmærk om herpaa ærlig nu, hvor '

I

'je
ne t m· nd inddrage og \.rbejdet gør�
m re en rverende og forha tet end hidtil.
Under lige l! orhold r det dobbelt nød
" ndigt at iagttage ild erhed b temmel-

nder aadanne Vilkaar vok er 
lvfølgelig i høj Grad, og P r o

n var og Ri iko forøge . 
Per onal t maa imidlertid vær klar 
ver, at Overholdelsen af de cri vn 

Be temmelser kan medfør Tabet af 
vi s maa Pusterum i Arbejd t, m n 
dett ff r er ikke for tort paa ik-
kerhedens lter. Der maa ikkert ogsaa 
løbe flere kridt, end naar Arb jdet fore
gaar mindr r gelmæ i 0t, men hell r ik
ke det bør forhindre en forsvarlig Ar
b jd met d lve rbejd tempoet maa 
naturligvi blive d t amme som hidtil, 
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'DANSK [QKOMOTIV 1i DEN DE 

det vil være lige saa uforsvarligt at sætte 

det ned, som det er at tilsidesætte Sik
kerhedsbestemmelserne, og vi vilde i aller

højeste Grad beklage, om det kunde siges, 
at nogen af vore Medlemmer viste mindre 

Energi i deres Tjenestes Udførelse end 
tilforn. 

Foruden de ovenfor omtalte Domme, 
der kun er· et lille Udpluk af Bunken, 

foreligger der en Mængde Bødestrnffe, 
som Administrationen selv har tildelt 
Tjene temænd, hovedsagelig Rangerlede
re. Der idømmes Bøde1· for· at have ran
geret med Stød, hvorved Inventaret i So

vevogne beskadiges, og der henvises til 

det absolute Forbud, der er givet mod at 
rangere fremmede Vogne med Stød. Der 
gi ves Bøder f 01· at have rangeret med 
Stød mod en Batte1·ivogn, som beskadiges, 
og der henvises til, at denne Fremgangs
maade st'rider imod de givne Regle1·. Der 

idømmes Bøder for i Strid med Reglerne 
ikke at have standset Ranger·tog foran 
Sporskifte, saaf1·emt den paagældencle 
Post ikke vise1· Signal o. s. v. o. s. v. 

Saasnart der sker et Uheld, er Stats
banerne Jer med det samme og paaviser, 

at Reglerne i det givne Tilfælde paa et el

ler flere Punkter er overtraadt. Disse 
Paataler maa ogsaa være et alvo1·ligt V a1·
slco til Pe1·sonalet om at hø1·e op med den
ne utidige Overskr·idelse af cle fo1·esk1·ev
ne Regle1·, som selvfølgelig maa 1·espek
teres, og i gansl c sæ1:lia Grad maa efter

leves jo frone Folk der er om at udføre 
Arbejdet. 

Vi har i det foranstaaende beskæftiget 
os med det Ansvar, Personalet har over
for C'rocls, Matel'iel og Menneskeliv. Men 

der er et andet og lige saa stort Ansvar, 
de har, og som de ikke er tilstrækkelig 
opmærksomme overfor, og det er Ansva-
1·et f01· eget Liv og Fm·lighed. Husk sta

dig paa, derude paa Arbejdspladsen mel

lem Sporene og det tunge Materiel, at Fa
b1·ikanterne af kunstige Lemme1· har· den 
største J{lienlel mellem Banernes :Tjene
stemænd, og netop blandt vo1·e Nl.edlem
me1< Det er i »Jernbane-Tidende«, at 

Bandagisterne placerer deres Annoncer 

- vel vidende om, at blantlt dens L, scrC'
findes Kunderne.

Og husk dernæst paa alle cle døde 
Kamme1·ate1·, som sank sammen mellem 
Buffe1·ne, alt for ofte forel i de var fm· i v

rige efter at forcere et Arbejde from -

og for lidt opmærk omme paa de 8ikker
hedsforskrifter, som Statsbanerne har 
givet. 

Alt dette tilsammen bør absolut ti I

skynde Tjenestemmnde11e til at res1wktc1·e 
Sikkerhedsbestemmelserne og aldrig laJ<· 
sig forlede til at sætte Sikkerheden ti I Si
de for at faa en Bov.:ngelso tilendchragt 

nogle Minutter hnrtigerc, end den rngrl

rnæ. ·ig kan tilendebringes. 

INDSENDT SKRIVELSE OG SVAR 

Foranlediget af mange Henvendelser 
har Fornningen undQr 30. Marts d. A. 

indsendt følgende 8kri veJsc: 

Gennem en Aarækkr lin,r der VIT'rel ansLillPt 
forskellige Forsøg med skraatsl.illede Vi11duer i 
Forvæggen pan, Lokon1olivern s Førerhus for 
derved at søge aflijulpcl den Ulempe, som Lys
reflekset fra F'yrdøren er [or Lokornotiviørnen 
under Udkigget; :i ngcn a [ cle an ·lillecle l! orsug 
ltar imidlertid visl del lilsiglPde Hcsultal, og df!. 
cl godt o,g ikkei'l Udkig under l•'rcm[ørelse a[ 
Toge11e er af den allcrslorsle Relydni11g i sik
kerhed. mæssig Henseende, tillader Foreningen 
. ig 11.erved at anmode Herr ]\fa kindirektoren 
om der rnaa blive a11slillel Forsog pa"1, ad andre 
Veje at naa Lil, at den oflnævnle Ulem11e, som 
Lysreflckset fra Fyrdøren er for Udkigget, a [
hjæ!pes. 

Fornningen . kal i denne Anledning tillade 
sig n,l for .·laa, at der . om Fo:rsog paa F 1rr
dorcno anbringe en Stjerneventil, . aaledes al 
Fyrdøren under Korsrlen kan J1oldes lukket, en 
saadan Foransta llnj ng vil efter .Foren in gens 
:Mening bevirke en Formindskning, af Lysre
flekset, idel Lyset fra Fyret, nuar der ikke fy
res, kun vil have Adgang gennem Stjcrncve11-
lilen og derved kun af,·pejle sig paa et'mcg t 
begrænset Omraade paa Tenderens Forvæg, og 
formenllig vil Tilbagekaslningcn af Lysel her
fra ikke kunne naa Ucl'kigsruderne. 

E11delig Ji ndcr Foreningen Anledning til al 
foreslaa, at der paa nye Lokomoliver forelages 
Forsøg med andrn Typer af Fyrdøre end de nu 
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'DANSKfgKOMOTIVliDENDE 
anvendte f. Eks. Forsøg med Fyrdøre af Typen 
»Markotti«, livorved Lysreflekset ganske bort
falder.

Haahende paa, Herr 1faskindirektøren vil 
Lage det her anførte Fol"ltold under velvillig 
Overvejelse, for ven ler Foreningen til sin Ti•d 
Herr Ma'!:ikindireklørons Udtalelse om Sagen. 

Ærbødigst 
P. F V.

Hich. Lillie. 

Til Hen illaskindirekløren, Generalcli-reldnrn
lel }'ol' cle clo.nske 8tatsba11e·r. 

Den 13. Juni d. A. modtog man føl

gfmde Svar: 

Under Henvisning Lil Foreningens Skrivelse 
af 30. Marls d. A. (J. Nr. 1522) angaaeooe de 
Ulemper for Udkigget, som foraarsages af Lys
skærel fra Lokomolivernes Fyrdøre, meddeles 
herved, at man foreløbig forsøgsvis har udsty
ret Fyrdørene paa Lokomoliverne Lilra C 717, 
Lilra D 839, Litra G 623, Lilra K 567 samt 
Lilra O 307 og 311 med en bevægelig Skærm, 
som forventes at kunn medfore en Forbedring 
af det paaklagede Forhold. 

FRA EN REJSE I RUSLAND 

(Fortsat). 

Saa var vi inde i del store, fremmedartede 
og omslridte Land, hvor Blodel har flydt un
der Krig og Revolution, hvor Folkel har lidt 
under et forhadt Reg,imenle, aa Hadet mod 
Underlrykkerne i 1917 naaedc s.it Højdepunkt 
og resullerede i den blodigsle af alle Revolutio
ner, der slog i Stykker, ltvft!d Krigen havde 
levnet. Den log sin Begyndelse i Leningrad 
og bredte sig derfra over del ganske Rnsland, 
indtil hele Magten var i Arbejder] arliets Hæn
der. Skønt det frislende deri, skal jeg ikke 
her komme ind paa Revolutionens Aarsag og 
Forløb, men henvise Lil, hvad der af Litleralur 
forelig,ger om den Begivenhed. 

Der er kun en god Times Jernbanekør. el 
fra Grænsen Lil Leningrad, hvor vi ankom Kl. 
13,10 og blev modtaget af en imponerende Men
ne kemængde paa Banegaardrn med en· Mod
tagelseskomile i Spidsen. Straks Toget stand
sede, lød Hurraraab, og et Orke ler intonerede 
»Inlernationale«. Efter Udveksling af Vel
komsttale og Tale af Præsid nten for Nordisk 
Jernbaneunion, Forslund, kørle vi i de ven
tende Biler til Holel Europa ·paa, rewskipro
spektet, hvor vi skulde bo under Opholdet i Le
ningTad. Vi blev i ikke ringe Grad imponerede af 
Indkvarteringsforholdene paa delle Lening;rads 

største og fineste Hotel med Verdensberømmel
se fra Czartiden, og var lig som ved at føle os 
som tandspersoner. Som der rned Hensyn til 
Indkvarterin_g over alt blev sørget for Delega
tionen paa allerbedste Maadc, ·aaledes ogsaa 
med Hen, yn til :rvr aaltidcrne, der bedst kan 
sammenlignes med det Traktement, man faa.r 
paa et godt lysk Hotel, om Regel altid uppe 
a[ forskellig Tilberedning som førsle Ret, der
efter Steg, Fisk eller Omeletter, som Russerne 
er Mestre i at lilberede. 

M orgenmaalliclerne, der som Regel først 
indlages opa.d Formiddagen, beslocl som oftest 
af en varm Rel, JEg og Skiuke samt de spe
cielle russiske Rariteter, Kaviar og Stør, samt 
The. 

Tlte er Rus. ernes alioualdrik som Kaffe er 
vor, men den serveres allicl med en Skive Ci
lron i. Af Drikke Lil Afhjælpning af Tørsten 
fi uder man overalt i Rusland forskellige Mine
ralvande (Azan) og en mild god Ølsort lig vor 
Pilsnerøl (Pivo) megel. velsmagende og uden 
stort Alkoholindhold. 

om Gæster hos Præsidiet for de russiske 
Jernbaner var det i særlig Grad alt, hvad der 
angik de ved Jernbanerne beskæflig,ede Men
nesker, deres Levevis og Arbejdskaar, samt de
res Styre- og Organisalion. former, vi havde 
Lejlighed Lil at studere. 

Jem banerne er delt i . 26 Afdelinger med 
hver sin Centralkomite, der aller nedad forgre
ner sig i Underafdelinger af forskellig avn, 
for al ende i et meget stort Antal Pladskomiteer 
spredt ud over Landet. (Den nøjaglige Angi
velse af hele Org1anisalic,nens truklur og Vir
kemaade, vil, . om anført, fremkomme i Pjece
form). 

Indenfor Organisationerne og om, et Led i 
cl i se har Arbejderne overalt dannet Klubber 
(under Sovjelstyre er alle Arbejdere Kamme
rater fra øver l Lil neder l). Disse Klubber bar 
et stort Program med Hensyn Lil Oplysning og 
Dygtiggørelse af alle indenfor disse Sammen
slutninger. 

I rigtig Erkendel e af Skolens Værdi for den 
opvoksende Slægt har man overalt oprellet Bør
neskoler, drevet efler det Princip, at Barnet 
selv vælger sine Fag ud over det selvfølgelige, 

at kunne læ og kriYe. Saa snart det lader 
sig gøre, er Tanken al ind før almindelig Sko
lepligt. Men naar man erindrer, al før Krigen 
og under del gamle Regimente kunde kun 10 a 
15 pCt. af h le Ruslands Befolknin°· læse og 
skrive, saa Jorslaar man den Energti, hvormed 
Klubberne har arb jdet for gennem Ungdom -
skoler al bibringe de all opvoksende Unge de 
me t mulige og alsidige Kundskaber, der var 
nødvendige for at finde Lederemner indenfor 
selve Arbejderklassen. Af disse Ungdomsskoler 
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findes der nu mindst lige aa mange som der 
eksisterer Klubber, og, de indgaar som et Led i 
hele Planen for Undervisningm, idet de Børn, 
der i Børneskolen har vist særlig Lyst og Evne, 
fortsætter gennem Ungd·omsskolerne op til de 
højere Læreanstalter til Uddannelse som Inge
niører, Læger, Jurister, Arkitekter o. m., samt 
Specialuddannelse -som Ledere indenfor Styret. 

Som øverste Led i Ledelsen staar Præsidiet 
for de samlede russiske Jernbaner. 

Om det v,ar en Ti!Iældighed, at det første 
vi i Leningrad officielt. præsenteredes for, var 
en af Jernbaneklubbernes Børneskoler, ved jeg 
ikke, men det forekom mig at ligge noget sym
bolsk deri, da man Gang paa. Gang under hele 
Rejsen stiftede Bekendtskab med den Energi, 
hvormed man fører Undervisningen og Oplys
ningen frem og kunde konstatere Resultate·r 
deraf, i særlig Grad paa de unge, som før Kri
gen og Revolutionen var Analfabeter. 

I Børneskolen fandtes et rigt og mange
artet UndeTVisnings- og Anskuelig1hedsmateria
le, som muligvis ikke i sin Helhed vilde kunne 
staa for vor hjemlige Sagkundskabs Kritik. 
Men man maa tage i Betragtning, at Skole
væ enet i Rusland kun er i sin Vorden og har 
mange Vanskeligheder at kæmpe med. Man 
har ofte i Skrift og Tale fundet den Paastand 
fremsat, at den almene Russer er af en noget 
stiv og uinteresseret Natur, der er tilfreds, naar 
han har Brødet og: lidt Vodka en Gang imellem. 
Dersom denne Karakteristik nogensinde har 
passet, saa gør den det ikke mere. Ved at 
færdes blandt det rus iske F-olk modtager man 
meget mere Indtryk af Intelligens og Interes
serethed parret med mange synlige Beviser paa 
Dygtighed og Opfindergeni. 

Maaske liggier der noget vegt og godmodigt 
i den uoplyste Russers Natur, der gør, at han 
er let at lede. 

I Leningrad møder man, maaske mere end 
i nogen anden By i Rusland, de synlige Min
der om Krigen og Revolutionen. Revolutionen 
tog som bekendt sin Begyndelse i denne By i 
Oktober 1917. 

Fra Peter Pauls-Fæstningen, d,er er belig
gende lige overfor Vinterpaladset paa den an
den Side Nevaen, er der skudt med Kanoner 
og; Mitrailløser mod dette, og Mærkerne er 
mange og store. 1 Gaderne har Kanoner og 
Maskingeværer pyntet mange af Husenes Fa
cader, ligesom Ilden bar øvet sit Hærværk, 
hvilket de mange tomme, sorte Vinduesaabnin
ger fortæller om. En Borgerkrig er vel noget 
af det værste der kan ke i et Land, og frygte
ligt maa Tilstanden i leningirad have været for 
baade »Røde« og »Hvide•. Derom vidner end
nu saa mange Ting. 

Gaar man hen paa den røde Plads eller 

Revolutionspladsen paa et stort Torv, saa for
tælller Gravene der, om hvilket stort Tal af 
Menneskeliv Revolutionen har kostet. Grave
pladsen er smukt anlagt med Græsplæner 
isprængt Rosenpartier. Over Personer, der i 
særlig Grad har udmærket sig i den røde Ar
m, er der sat Gravstene med Navn. Hele Plad
sen omgives af en smuk Stensætning tilhugget 
i Granit. 

Mellem alle Leningrads store smukke Byg
ningisværker dominerer Vinterpaladset og Ind
kørselen til Pladsen, hvor det ligger. Paladset, 
der har en mægtig Udstrækning, er, hvad de 
fleste vist ikke har tænkt sig, rødbrun af Farve 
og tager sig stolt ud paa den store Plads. Det 
har efter alle Beretninger rummet en Over
daadighed af Pragt. Men der paastaas uden 
virkelig Smag i Sammei,slillingen. u fun
gerer Slottet udelukkende som Museum. 

Naar man saa ofte i Pressen har læst om 
Salget af Kronjuveler og andre af Czartidens 
Kostbarheder, saa faar man ved Besøg paa Mu
aeer og Samlinger en Tvivl om Rigtigheden 
heraf. Hvad Kronjuvelerne angaar, kan man 
selvfølgelig intet kon, talere, af den simple 
Grund, man ingen Rede har paa disse Ting. 
Men dersom der fandtes mere af Kostbarheder, 
Guld- og Sølvsager af alt hvad nævnes kan fra 
de mindste Smykker til de største Ting i Vaser 
og Pokaler, mere eller mindre besatte med ægte 
Diamanter, end der endnu findes paa de Mu
seer og Samling,er, vi havde Lejlighed til at se; 
saa maa jeg sige, at det mærmest maatte virke 
modbydeligt p.aa Mennesker, der evner at se 
gennem Glansen, og man nødes til at gøre den 
Indrømm Ise, at Brød i visse Tilfælde er mere 
værd end Guld. 

Til al Revolutionens Ødelæggelse korn saa 
den Ulykke, at N evaen i ca. en Maaned gik over 
sine Bredder og satte Leningrads Gader under 
Vand. Dette bevirkede mange Steder dybe 
Sænkninger, som endnu ikke er blevet udbed
re-i. Tilsammen har det anførte- den Virkning, 
at den iøvrigt saa smukke By ser nuget med
taget ud. Skønt vi ved Bilture rundt i Byen 
konstaterede, at der arbejdes med Kraft paa 
Udbedring og Genopbygning, er der meget til
bage at indhente, men pa:a den anden Side maa 
man indrømme, at Vanskelighederne er, om ikke 
uovervindelige, . aa dog haarde Healiteter at 
slaas med. 

Vi aflagde Besøg paa Jernbaneledelsens 
Kontorer, hvor vi forevistes det ystem, hvor

efter selve Toggangen foregaar og ledes. Alle 
MeMinger Toggangen vedrørende modtages paa 
Kontorer, der hver har it Omraade at lede, 
herfra be temrnes Krydsninger og alt Toget 
vedrørende, Forandringier i Togets Belastning 
og Hastigheder. Alle Meldinger modtages og 
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alle Ordrer gives ved Hjælp af Radio med Højt
taler. 

:Med Hen yn til ignal ystem og Sikrings
anlæg ynes man Rusland har en Del at ind
ltcn le, hvorimod -det rnllende Niatil'riel er i god 
Stand, solidt og godt vecll ig(ll.iold t, hvilket gæl
der baad LoJrnmotivcr og Vogne. At ogsaa 
Sikkerheds ystemet trods sine formentlige 
i1angler virker upaaklageligt, fik vi to Gange 
et for o.· og de øvrige Rejsende glædeligt Bevis 
paa. 

T.eningrad havde før Krigen godt 2 000 000
Indbyggere, men har for Tiden kun l 1/• Mill. 
Dette har sin Forklm·ing i to Forhold. Byen 
var som bekendt de11 Gang Residensstad og be
boede i højere Grad end nogen anden By i 
Rusland af Aristokratiet, samt meget rige og 
l'elhavontlr Folk, deT, det blev klart, at Revolu
tionen vandt frem, saa hurtigt som ske kunde 
forlod Byen og Landc,t, og reddede hvad der 
I unde reddes af rede Penge, Værdipapirer og 
:rndro Vrordisager, men lod saalede deres faste 
8jendomme i Stikken. 

(Fortsættes). 

REJSEN TIL WESTFALEN 

(Fortsat). 

Do af igtede, vaskede maakul anvendes 
Gruben »Zollverein« til Koksbrænding. Ude i fri 
Luft ligger 120 Koksovne af ildfa. te Sten sam
menJJygget ide om ide og danner et aakaldt 
, Koksbatteri«. Da Kul er er. meget daarlig 
\'armeleder. har man for at opnaa don fornødne 
Varmeg,rad, ca. 1000 ° inde i Kullene, paa den 
kortest mulige Tid bygget flade Ovne, ca. 0,7 
m brede, 2,5 rn høje og ca. 10 m lange, som be
nyttes skiftevis i den ene eller den anden Halv
del af Længden. Mellem og under Ov11ene er 
bygget Ildkanaler, hvor-i rn Del af Knksovng,as
s n forhrænder blandet med Luft, som forinden 
ophedes i den Halvdel af Ovnen, der ikke be
nyttes. Paafyldningen skor fra en dertil ind
rettet Vogn, der kører ·paa kinner ovenpaa 
01'n<'ne, . om derefter tilmures med Ler. Under 
Paa frldningen kan det ikke undgaas, at en gul-
1 ig Høg forlader Ovnen gennem en Skorsten ud 
i det fri, og de deri indeholdte Produkter gaar 
t'lbt: fol' <1t undgaa dette Energitab paatænker 
man at indsuge denne Røg v<'cl Hjælp af Damp
injektorer og anvende den. Det var en hel An
skuelsesundervisning i Værdien af de Produk
ter, der fra en Forbrænding kan gaa til Spilde 
gennem en Skorsten. 

I Løbet af 24 Timer er Kulkagen gennem
glødet og kydes derefter som Koks af en Ma
skine gennem Ovnens Endedør ud paa en Ram
pe og oversprøjtes med Vand, til den er afkølet. 

Derved killer Kokskagen ,ad i brugbare Styk
ker, som styrtes fra Rampen ned paa Jernbane
Yogne. 

I Koksbatteriet produceres 12000 m3 Ga 
hver Time med en gennemsnitlig Varmeværdi 
af 3800 V. E. pr. m3

. Deraf bruges 6000 m3 til 
at ophede Kok ovnene og 6000 m3 i Gasmotorer 
l H Udvikling wf Elektricitet.

Ga sen, om udvikle ved Forbrændingen, 
gaar fra Ovnene gennem et fælles Rør, der 
til Del er fyldt med Vand, om afkøler Gassen 
noget og ud killer en Del af Tjæren. Derfra til 
en Køler, hvori den afkøles ca. 15 °, og der ud
skille aitalin, Ammoniakvand og det meste 
af Tjæren, om endnu finde i Gassen; videre 
suges Gassen af en Pumpe gennem en Stødkon
rlenser, der udskiller Resten af Tjæren, og g(ln
nom Vaskeren, der udskiller Resten af Ammo
niaken. Ammoniakvandet behandles først med 
Kalk, dernfter med Svovlsyre og giver saa Gød
ningsstoffet Ammoniumssulfat. Den for Tjære 
O"' Ammoniak befriede Gas indeholder tore 
Mængder Benzol, der ogsaa er en Bestanddel af 
Tjæren og anvendes meget i den kemiske Indu
stri (Farvefabrikation). Benzolen udskilles fra 
Gassen ved B handling med visse Tjæreolier, 
hYorfra -den igen udskille. ved Destillation, 

cl. v. s. at Væsken, som skal destilleres, føres
gennem en Række Beholdere, der er opvarmet
til forskellige Temperaturer, hvorved den Be
standdel ai Væ ken, som fordamper ved den
laveste Temperatur, fordampet i den første Be
holder, en anden Be tanddel fordamper i den
næ te Beholder, og saa fremdeles til hele Væ
, ken er fordampet. Dampene afkøles O"' fortæt
tes, og man har da de forskellige Produkter
Benzol, Toluol og mange andr , som ,riderefor
arbejdes i kemiske Fabriker. (Se Lokomotiv
Tidende for 1926, Nr. 4, Side 4-2, første Spalte.)

Blandt saa meget andet, vi kom til at staa 
over for, som maatte aftvinge os Respekt og 
Beundring, maa de fire Ga motorer, der driver 
Dynamoer, som forsyner Værket med Elektrici
tet, omtales. Det er dobbelt virkende firtakt Mo
torot· i Tvilling-Tandem-Anordning fra Firmaet 
Haniol og Lueg, -Diis eldorf. Hver Motor har 
altsaa fire Cylindre, to og to i samme Akse bag 
hinanden med fælle· Stempelstang. Kraften 
overføres til en fælles Ak el, der driver Dyna
morn, som er anordnede mellem Cylinderparre
ne. Med en Cylinderdiameter paa 11.50 mm og 
1300 mm Slag og 94 Omdrejninger pr. Minut 
udvikles ca. 5000 HK. af hver Motor. Ved at 
anvende Gassen som Drivkraft i Motorer frem
stilles en kwt af 1 m3 Gas, men denne fordel
agtige Anvendelsesform forudsætter ogsaa en 
god Rensning af Gassen, der ellers angriber og 
ødelægger Cylindre, Stempler o. s. v. Til Køling 
af Motorerne findes et Køleanlæg, der afkøler 
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850 m3 Vand i Timen. Den stærkt ophedede 
F'orbrændingsgas (Udstødet) fra Motoren an
vendes i et særligt dertil bygget Kedelanlæg, 
hvor den udvikler 1 kg Damp, overhedet til 
350 ° pr. kwt. 

Som Drivkraft til Skaklelevatorerne anven
des lwvedsagelig D,imp. I hver Ma,·kinhal fin
de en tocylindret Darnpmaskine med en Kraft
ydelse af 3000 HK, der drejer Tovtromler, hvor
fra Elevatortovet løber op over Tovskiven i Ele
vatortaar·net og ned i kakteu. Elevatortovføre
ren har sin Plads i ·:ivraskin hallen; han mod
tager gennem en Ma kin telegraf og Klokkering
nig Meddele!. e om den øn ·kede Op- eller Nerl
fart. Paa Tovet og Tovtromlen findes Mærke
pile, der lige ud for hinanden tilkendegiver Ele
vatorens Pla,ds i Skakten. 

Med Lamperne, som Grubearbejderne bru
ger ved Kulbrydningen, føres en meget effektiv 
Kontrol; hver Mand har sin bestemte Lampe, 
som kun udleveres mod Afgivelse af et um
mertegn. Der anvendes to Sla.gs: Olielamper, de 
8cakaldte Sikkerhedslamper, og elektriske Lam
per, som begge i Formen er beregnet paa at an
bringe hvorsomhelst. Om 01 ielampens Flam
me er anbragt et cylindrisk Glas, og over delte 
et fint dobbelt Kobbertraadsnet, om ikke hin
drer Luftens Til- og Afstrømning, men paa 
Grund af sin store varmeledende Evne afkøler 
den udstrømmende Luft saa meget, at den ikke 
kan antænde eksplosiv Luft udenfor Nettet. Den 
elektri. ke Lampe lyser bedre ved Hjælp af et 
opladet Akkumulal·orbatter.i; den bnunder 16 Ti
mer, men er meget tung, og ·aa mangler den en 
Egeuskab, som Olielampen har, at Olielampen 
efter Flammans Udseende tilkendegiver Grube
luftens Indhold; bliver Flammen . vagere, er del 
el Tegn paa, at Luften indeholder Kulsyre o. l., 
som er uskikket til Aandedræltet, og hvis der 
uden om Flammen v.i ·er .-ig en større eller min
dre vagt lysende Hætte, saa indeholder Luf
ten Grubegas, og Arbejderne skjuler da Lam
perne under Jakken og fortrækker, indtil den 
belemrede Grubegang er udluftet. 

Foruden det allerede nævnte blev Lokalerne 
og Indretningerne til. Arbejdernes :F'orsorg fore
vist o ·, deriblandt de store Badehaller og de 
ejendommelige luftige Omklædningshallm·, hvori 
den enkelte Arbejders Tøj hænger i en Bøjle . 
10--15 m opp i Hallen, og hejses ned ved. at 
den, som Tøjet tilhører, med en øgle aabner 
Hejsemekanismen, om sidder paa Væggen. 

Efter denne interessante Rundgang var vi 
Gru]Jevc-erkets Gæster Lil en udmærket Frokost i 
Kasinoet, ved hvilken Lejlighed der veksledes 
Taler mellem Værter og Gæster. 

Derefter kørte vi til Briketifabrikken •Ko
nigin Elisabeth«. Der fik vi Løs11ing: paa del 
Spørgsmaal om Briketterne, som saa ofte har 

ly-dt blandt Lokomotivmændene: »Hvorledes 
mon de egentlig laver dem?« - De vaskede 
Smaakul og Kulsmuld behandles førsl i en op
hedet Tromle for al lorres og ophede ; derpaa 
tilsættes Kullene 7 pCt. pulveriseret Jordbeg, 
der er et Produkt af Tjæren, som indvimles ved 
Koksbrmndingen, og det hele blandes i Blan
dingstromler og -snegle. Derfra ledes Massen 
til en ci.rkelformet Ovn, hvori det omtrnnt ved 
Ovnens Centrum løber ucl paa et leddelt Trans
portbaand, der fra Centrnm løber i Snegleform 
11.d mod OvncirkJens Perefari. Ved Siden af 
Ovnen i direkte Forbindelse med denne brænder 
et kraftigt Fyr, hvorfra Flammerne trækker 
hen over Briketmassen, som ved Transporl
baan.dets omdrejende Bevægelse ophede· fra 
alle Sider. Naar de"D yderste Omgang er naael, 
er Massen ophedet aa stærkt, al den er nær 
Antænde! e. 'Lempera<turen og ledes derfra Lil 
Briketpresserne, hvor den med et Tryk af ind
til 250 at pre. ses Lil Briketter paa 10,7. eHer 5 
kg - som hoved agelig anvendes til Fyring i 
Lokomotiv- og Skibske<ller - eller til Ægbrikel
ler Lil Hw;holdningsbrug. Fra Presserne glider 
de varme »fri kbagte« Briketter ned mod Jern
banevogne og ·table. Lil Forsending. De slør-
le Brikeler er beregnet til Eksport med Omlad

ning undervejs. Det er fa te, holdbare Briket
ter, der fabrikeres; de smuldre,r ikke elv efter 
aarelang Paavirkning af Luft og Vand. Af Bri
kellens Brændværdi fik vi det bedste Indtryk 
ved at se dPm brænde i det omtalte Fyr; de 
bulnede ud og antog Formen som et Blomkaals
hoved, lige om vi kender del fra de bedste Wa
leskul. 

Om Afte11e11 var vi Kulsyndikalets Gæster Lil 
en Middag i ,Stadtl1alle«, ved hvilken Hr. Di
rektor Gaslroch, Kulsyndikalel, præciderede. Di
rektøren. udtalte sin Glæde over vor · ærværelse 
med del Haab, al vi i Rultr maatte faa uddybet 
vor Kun,d.-kFib om den ·Lore Faktor i Jernbane
driften: Ku Ilene. Vor Formand, Hr. Lillie, Lak
kede for den megen Imødekommenhed og Gæst� 
frihed. der var vist os, og udtalte endvidere vor 
Beundring a.f den -tekni.ske Snille og Foretag
somhed, vi havde set, og sluttede med en Tak 
foe de smukke Erindringsgaver, som ved hvei
Kuvert var frnmlagt Lil Rejsedeltagerne. 

Senere foreviste. en Film efteT et Indled
Hingsfored.rag af Hr. Diplomatii1geni0r Barth. 
Filmen gengi.ver en Flyvetur over hele Ruhr
distriklel samt BjeTgv,1:'rksdrift a.avel over som 
under Jorden; den skal jeg dog ikke komrnEJ 
nærmere in,cl I aa, da dee er Haab om, at vi kan 
faa den for vist bet· hjemme. Det vil jeg meget 
anbefale. 

Den næste Dag tog hele Selskabet -pr. Auto 
til Grubeværket »Friederich Heinrich« og fik 
en meget interessant Køretur afveksle·nde mel-
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Jem By og Land gennem 1\1 i.illtei m-Duisburg
Homberg og OYer flere Rltinbroer. Det traf sig 
saaledcs, al der netop den Dag fej rede.- en ka
tolsk r ,1 i rir,· Fest, Krisli Legemsfe t, m d store 
Processioner til Hc t og til Fods med vajende 
Fj0rbu,·ke, Faner og Banner , Proce, ioner af 
blomstersmykkede Børn; pyntede Husfacader 
0. S. V. 

Paei »Fri clerich Heinrich« delte· Yi i lo 
Hold og hcsaa Værket. l del store Hele foregaar 
Kulindvinclingen og -forarbejdningen som be
skrevel, dog anvendes Ga s n fra Koksovnene 
ikke i Ga motorer, men i et Dampkedelanlæg. 
ltvorlil Gel en lil hver Kedel føres gennem to 
8" Hor. Den udviklede] arnp anvendes i Damp
lurhiner. · yttevirkningen a( Ga se-n i Damp
lurbiner og Gasmotorer e1· som Forholdet 2 :3, 
men i del Jorsle Tilf,dd aiwenclcs GR. sen uden 
Remrning; i Gasmotorer cl rimod maa man for
uden Gas1;ens Hensning ogsaa regne med større 
!10pa rntionsuclg:ifter.

Eflcr en solid Frokost i Friederich Hein
ri •h1; meg0t smukk Ka ino, der ligger lige 
ov rfo1· Grubeværket paa cl.en anden ide af en 
hyggelig \/illa-"0j, saa vi de konne Boliger for 
Grubl•n.- Funklionwrer, baade forkrig··· og efter
krig,·. Del 01· .-LiHulde V.illaer med Have, bereg
net li! lo J<amilier, men man undgaar ikke at 
bema'rke, at den okonoru i, kC' M iscre efter K ri
g n og.-aa har sat sit Pncg der. 

Om Eflermiclcl;igen fik vi en l:ererig ejltur 
pacL Rl1inen. Vorl Udgangspunkt var Dui burg
Huhrorl, en Havneby paa :Z-1-8 000 Indbyggere 
med Verdens slorsle Flodhavn. J\lan staar over
for n Havne- og Flodlrafik, som miln vanske
lig ka11 l, nke sig, naar man ikke lwr set den. 
I-farneanlæg, lange Kajer nwcl Fabrikker, Jern
han spor og Kraner, dcribl:tndt e11 11.ække af 
Kul.-y11dikateL· Kraner, som 1·.i ScUl dem i Hetm
borg og omtalle dem; ltvel'L tredie Minut L0m
mcr e11 sRaclan Kran e11 Jcrnba,wvogn for sil 
l11cll1uld af Kul. Videre langs den egentlige Hlti11 
forbi Jernva:-rker, Kohberva'rkrr, kibs1·ædter 
og kt>mi,;ke Fabrikel' ud i la11Clligc Omgivelser, 
grr,1111' j\larker med slore », Qlllrt'l'ker« (For
ankri11gs111,crker) og et varitabel l<'amiliebade
liv h111g.- Flodbt· delen. ··ejladsen bc.�orges [or 
en Del a[ Lasldampere, der saa 11d lil al være 
paa ca. Ji:>00-20('0 L, men mest aE kra[tige læ
b dampere med 3--4 mcg l ·tore Lægtere paa 

læb. 
Da vi kom tilbage til Ili:ll'ne, var Arbejdet 

opliorl, og nogle af Hav11chug ·crbaadene -
17 i Tallcl - laa i en »Klump« ved vor An-
1,cgsplads. torc 1\I ,{,ngclcr Kul for. endes fra 
Rult1· ad � ovcjcnc: Hhinen, Dorlmuncl-Ems
Nord.-okanalen, Ilcrnekanal 11. Lippckanalen 
Ill. Il.

(:B ol'l æltes). 

DØDSFALD 

Valdemar Jørocnsen. 

Lur lag den 23. Juli afgik Lokomotivfyrbøder 
Volcleinar Jøraensen, Gb., ved Døden ved et Ulyk
kestilfælde. Jørgensen, der var paa Tj nesterejse 
n1cd Tog 7.1. til Køge for at aflosc vaa Ra11germa
·ki11en der, bl v paa L. _ kensved Sllation kørt over

af Tug 7l. Hvordan Ulykken er .-ket er ikke kou
sla t •ret. Efter Toget. Afgang blev han ru 11dct, men
var duel. Jør"enscn blev kun 46 Aar gammel.

Det var med Vc111od Kolleger og Mcda11salle 
111udtog Meddelelsen 0111 .Jørgensens Død, faa var 
mere afholdt end han, Kammerater vil altid min
des Jørg nse11 so111 den bravo Ka1nrneral, altid glad 
og vellilfrecls, altid parat Lil at yde sine Kamrnc
rntcr Tjenester, og altid villig til al yde sin Hjælp" 
hvor en Kollega eller en I< llcga,• Efterladte var i 
Trang. Begravelsen fandt Sted Fredag don 29. fra 
dt•t store Kapel 1rna vestre Kirkcgaarct og sjældent 
har 111a11 set cl ston-e Folgc. Som J rrnbanens of
ficielle Hcpncse11ta11L var Maski11ingenior Cavito 
111øclt. 

Fra 11wstc1t alle Landets Afclcli11gur var Kranse 
11wtl signerede Baa11d. Fra Aarhus, Holsingor, 
Huskilde, Gedser og København var Ardeling. fancr-
11L• sendt for at rcpræsL•nlere ved Fl •graveisen, end
videre var JN11haneforh1111clet og He111isea1:b jdernes 
l>'orlrnncl 1:ep1·æse11terc-t ved deres Fam•r. 

Ji'nt .l(;qwllel til Graven spillcd • Jernbauefor
bu11dclH Musikfur<-11ing. Ved Graven, hvor Jern
ba11crorhu11drls a11gkor sa11,l{, b1·agtu Or ranisalio-
11r11s F'Pn11a11 I dc-n afdoclc Ka111meral den . idsle 
ltilse11. (lg Tak fra Orga11isatiunc11 og fra Kamme
rater og udtalte til Slut cl . �re være hans Minde. 

J. B. 

SCT. HANS AFTEN PAA FERIEHJEMMET 

t. Jfansa Elensdag spredte Solen sit lune
Smil over Rkambæk Slrancl: alt tydede paa en 
l"iglig god l. Hansaften, som selvfølgelig for 
Feriehjemmet ikke skulde forlobe udert Fe L
ivilet. Allerede Dagen i F01·1·ejen blev de før te 
Forber del er til Fe Len gjort, tre raske Loko-
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'DANSK lQKOMOTIV li DEN DE 

molivmænd tog Tiggerstaven i Haand, Po e paa 
Ryg og vandrede til Kallundborg for at 
frem kaffe det nødvendige Bn�nd. elsmateriale 
til t. Ran blu et. Re ullatet var godt, hjem 
bragle de tre ække fyldte med Brændsel samt 
en Tja:Tetønde og en lille Pakke, hvi Indhold 
ikke endnu bør næl'nes. Feriegæ lerne blev 
glade, da de saa Re ullal t. t. Han aften -
l·lu set var allsaa garanteret, trods det at de
sædvanlige F starrangører ikke var der i Aar.
Festudvalget kom til at bestaa af følgende: Lo
komotivfører Konrad, Vamdrup, og Lokomotiv
fyrbøder Mortensen, Aarhu . Den 23. om For
middagen gik Turen til Kohornet, hvor hele Sel
skabet, saavel Damer som Herrer, dellog i Op
samling af Grankogler og Kvi te li! at supplere
det Dag n i Fol'l'ejen frem kaffed Brændsel til
Baalet. Den før omtalte lille Pakke ind boldt
Papirhuer til Damer og Børn og æser til Her

rerne, om blev udleveret Gæ terne umiddelbart
efter Teen t. Han aflen, grund t paa at alle
Festdellagern skulde tille maskerede under
Afbrænding af Blu. set. Kl. 21 blev der ringet
med Klokken, Dørene aabnedes, ud prang Gæ
sterne maskerede bedr end ved æsonens
slør te Karnevaller. Straks efter afmar chere
des der med Mu ik i pid en ned til tranden,
hvor Baalet var tilrettelagt. En Tale holdtes af
Hr. Konrad, Vamdrup, som kort mindedes For
tidens Hekse, traks saas i det fjerne en Heks
komme ridende paa et Ko te kafl, hvis ene En
de var en brændende Fakkel, Heksen kom nær
mere og nærmere og kredsede til id t Baalet,
som . traks antændtes. og Flammerne ly te klart
mod den mørkegraa Himmel. Da Flammerne
havde fortæret de sid te Rester af Baalet, gik
Turen til Have. tuen, hvor Resten af Aftenens
Festlighed skulde foregaa i Form af Dans og
en lille Forfri kning, Havestuen var, »takket
være Damernes Snilde« smukt pyntet med lan
ge Guirlander og Rosetter paa Lysekronen, alt
lavet af rødt Kreppapir, aa Dan en foregik
som i Rampelys. Kl. 22,15 bød Fru Anthonsen

paa en lille Forfri kning, der erveredes Is og
Madeira, Bordet var smukt pyntet med Syrener
og Grønt. Lokomotivfører Konrad, Vamdrup,
takke-de Gæ terne for den Ind at , de havde
gjort, for at Festen kunde forløbe saa godt.
Lokomolivfører Hansen, ønderborg, talte for
Feriehjemmet og anbefalede Gæ terne at agitere
blandt Kolleger, saa Andelene i en nær Frem
tid kunde blive fordoblede. D refter fort attes
Dan en til Kl. 0 30. aaledes forløb t. Hans
aften 1927 paa vort dejlige Feriehjem. Det var
en Aften, som sent glemmes af os, som var
heldige at kunne deltage.

N. J. Borup, Ar. H. 

STATSBANERNES PRIV. GENS. HJÆLPEKASSE 

afboldl Onsdag den 20. Juli G n ralfor amling i 

Køb nhavn. Der var mødt ca. 200 Kr dsformænd 

fra all 1-:gn af Land l. 

Formanden, Trafikin pektør: Arn. Jen en, bød 

velkommen. 

Pudserformand '. J �nsen, kanderborg, valgtes 

til Dirigent. 

E'ormanden aflagde Beretning. Kassen har nu 

ov r 14- 000 Mcdl mm r og ejer en opspareL For-

111u paa over 1 Million .KroDer med over 54 000 

J< r. i aarl ig Rente. Ka sen har i Aarenes Løb ud

betalt over 2 Millioner Kr. ved omtr nl 6000 Døds

fald. 

I de sidste 6 ar har der været 1294 Dødsfald 

mod beregnet 1513. Ka ·sen er nu saalede tillel, 

al den i Fremtiden vil kunne uclnyll Fordelene ved 

den billige Administration og Medlemmernes lange 

Levealder. 

Efter del af Forsikringsraadel godkendte UdJrnsl 

il Lovændringer vil Ka sen fra 192 kunne udbetale 

Ci00-540 Kr. beregnet fter Indmeldelsesalderen. 

Efter n længere Forhandling, hvori bl. a. deltog 

Banearb. Dupont Frederi ia, Haandværkerno J. P. 

C:hrislensen og [. P. Mad en, Aarhus, Rangermesler 

Oybvang, Hel ingør, lalionsfor--tander Bacher, 

Glyngøre, A sislenl Malchou, Røde Kro, Kontrolø

rern hrenfeldl, Fredericia, og Ejeldgaard, Ros

kilde, Overpol'lørerne M. Jacobs n, Varde, og J n

sen, Middel fart, Slalionsforslanclerne Holm, Tistrup, 

og 'tenderup, Snekkerslen, 1askinmester Jensen, 

M asnedø, ved Loges de fore laaede 1Endringer en

·temmigt, lige om man vedtog i de forstkommend

Aars Arbejde al lægge Hovedvægten paa al søge

gennemført Kontingentfrihed for de ældre M d

lemmer.

HJERTELIG TAK 

En bjerlelig Tak for udvist I'ellag Ise ved min 

kære Mand Lokomotivfyrbøder Valdemar Jørgensens 

Død og Begravelse bring s hervec alle ved Maskin

afdel i ng n. En ærlig Tak til Hr Lokomotivmester 

· Clausen og Lokomotivfyrbøder Bojesen for deres

Lore Hjælp. omhed mod mig, hvilk L er mig en 

Trosl i min slore Sorg.

Elna Joram en. 

Lol,omotivforerkredsen: 

lagelse: Formandens avn og 'Adresse rettes 

lil: Axel Oltri lian Kajberg, Villa •Solglimt«, kel

skørvej. 
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'DANSK fQKOMOTtVliDENDE 

clmevnel e frn 1- -27: 

Lokomotivfyrbøder 0. E. Zorn, Brande, til Lo
komotivforer i Brande (min. dn.). 

Lokomotivfyrbøder H. R. HaE.nsen, Esbj rg, til 
Lokomotivfor r i Brande (min. Udn.). 

Porflytlelse efter Ansøgning fra 1 -27:

Lokomotivfører P. . E. Millner, Geds r, til Kø
benhavns Godsbanegaard. 

Lokomoliv[ør r P. T. Boldrup, Brande, til 
G •d er. 

Afskal pact Grund af vagelighed med Pension fra 

31-10-27: 

Lokomotivfør r C. V. Bønn ·l}kke, Københavns 
Godsban gaard (min. A[sk.). 

Lokomotivfører W. M. Thor on, Assens (min. 
Af k.). 

Lokomotivfyrbøder C. R. Jørgensen, yborg. 

Dod fald: 

Lokomotivfyrbocl r V. A. Jørgen en, Kbhavns. 
Godsbanegaard, den 23-7-27. 

KØBENHAVNS LIGKISTEFABRIK 
TELEFON 69 66 BLEGDAMSVEJ SO TLF. VESTR. 43 57 

GRUNDLAGT 1888 GRUNDLAGT 1888 

Kyndig og samvittighedsfuld Vejledning samt Besørgelse af alt vedrørende Begravelse og Ligbrænding . 

• 

Camillus Nyrops Etabl. 
Nyrop o_q Maa_q AJS. 

KøbmagerKade <IB. - København K. 
Telefoner: Central 768 og 10028 • 

. 

. .

Bandager og Sygeplejeartikler I stort Udvalg. 
Speclalllel: 

Bandager tll vanakallge TIifæide. 

Vesterbros Vinimport 
Absalonsgade 34 

Tlt. Vester 4988 Tl.t. Vester 4988 

STØT VORE ANNONCØRER 

Nu lugter" Tiklo" godt! 
Den 11trerke Duft er nu for vundet; 
men Renseevnen er uforandret. 
"Tiklo" renser Hænder og Tøj 
for Olie, Fedt, Sod, Malini, Tjære 
o. lign. og er ganske uskadelig.

Worning & Petersen, Vejle. 

Hv or bor jeg, naar jeg 
k:ommer til København? 
Selvfølgelig paa Savoy Hotellet, Vesterbrogade 34, Tlf. 407 3-40 7 4 
Goue Va,relser, billige Priser. Specialitet: avoy Cabaret med varm Ret 1.75 

Ærbødigst Cbr. Nielsen. 
Forhen Atboldshotellet, 

Colbjørnsensgade 29. 

A. Larsens Eftfl., Skotøjsmagasin, Istedgade 57.
Prima dan k Fodtøj til maa Prii..er. 

Reparationer udfore pa-a eget Værksted. - 'l'elf. Vester 4: 3 y.

0 Amk. Gummivare 
lohllri Veatcrgade 3 U�••· l. 
IHenpr,jter, S11ilcl1• t Sneplejtartikler 

r Ill. Prisliste ■H ,0 Ir, i Fri■r,. 
llllUT lllPEl,TIOI ♦ Telr. 11•• 1195 

Jernhn■r•• 10 ,et. h�1t 

Vesterbros Træ- & finerhandel 
Absalonsgade 31 Tlf. Vester 7452 

Lager af tørt nedkertræ. 
- Bygningstræ. -

Lister. - Krydsfiner. 

ARTIKLER FOR SELVBYGGERE 

AGGERBECK's 

IRIS SÆBE 
- Toiletsæben for den normale Hud -

Pris pr. Stk. 35 Øre

H. 0. Hansen,
6�, Vesterbrogade 62.

Trtkotaøe- 011 Garnrorretnlnø. 
-- Stort Udvalg. --

Underbeklæduing, Strømper, okker. 
Leverandør til Forbrugsforeningen. 

ærværende Nummer er afleveret paa Avispostkontoret d. 6. August. 

Redaktion: Vesterbrogade 98 A '• Kjøbenhavn V. Annonce-Ekspedition 
TIC. Ve11ter 8173 eller Centr. 1-l,618. 

Ny Vestergade 7 •, København K. Udgaar 2 Gange ma.anedlig. 
Abonnementøpnø: 6 Kr. aarlig. Telefon Central 14,613. 

Kontortid Kl. 10-4. Tegne, paa allø Po•tkontorør; Skandåna17å� --::-':--:---:::-----------------
Frederiksberg Bogtrykkeri, Falkoneralle 11. 
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Blomsterforretning 
H. Damumbe,·_q. 

Blaagaardsgade 25 
Tlf. 'ora H)70 Tlf. or a 197ll 

Medlemm r erholder 10 pCt. 
Varerne bringes overalt. 

Engelsk-Dansk Beklægnings-Magasin 
Langga1le Gl. VALBY. 'l'elef. 51. 

tø rste, bi llitrste o~ heu te 
Herre~ og Drengeekviperings~ 

Forretning og -Skræderl, 
Undarbeklædnln11, Hatte 011 Huer. 

Fællesforeningen for 
Danmarks Brugsforeninger 

Hovedkontor : 
15 Njalsgade 15 

København 
Te! fon 4015. Telefon 4015 

Kolonial - Vin - Spirituosa 
Delikatesser. 

Carl Sørensen, 
Valdemarsgade 54. T e lf. 4593. 

V 11 rerne bringes overalt. 

Jensen ou Ni.elsen 
tort dvalg i 

i moderne Gravmonumenter 

Kirkegaardsvei I, Tlf 13 7 9. Aarhus 

Kunstige Tænder 
indsættes. - Hele Tandsæt 60 Kr. 
Omstilling af ældre Tandstykker samt 

Reparationer hurtig og billigt. 
W. Kno k e, Søndergade 51 2 

Bageri og Conditori 
Hjørnet af Vinkehoj og onne gade 

anbefales Lokomotivpersonalet. 
Leverandør til Marketenderiet. Morgenbrød bringes 
Telf. 2058. E. Ro, holm Ole en. 

Østergades Hotel 
oo folkelloe 

Forsamlingsbygning 
anbefaler sine Sale og Selskabslokaler 

1. Kl.s Varer o_q B eijening 
S. llnuda 

• 

------------• 
P. Henrl.ksens Blomsterbaadel, 

St. Paul11 Kirkeplads · .A.arbu11 · Tlf . 17M 
Kruse. Palmedekorattoner. otte Jante 

Houlbergs 
landskendte 

PØLSER 
CHR. V. HANS 
Isenkram • Porcellmn . Udsty1· - Gas 

Leverandør til Forbrngsforeningen for 
Teleron Vester 49 22 

EN, Istedgade 95. 
ovuc 1iaa "Ratebetaling uden Udbetaling. 
Embeds• og BestilJingsmænd samt Læger. -

Telefon Vester 49 22 .. !'I'~~~ 
· Vesterbros Frugtlager 

Enghave Plads li 
Frugt og Grøntsager. • Tørrede Fr 

,l'f 

Enghave Plads 11 
ugter samt Conserves. - Billige Priser. • 

III ~~!t~,Ji~,;o~,)~~(49) 

M bl Specielt til 2 og 3 Vær. Lejligheder R, P, PEDERSE~ 
Altid ca. 35 kompl. Møbl. paa Lager ø er Afbetal. mod almindelig Bankrente Frederlksgade29 
- Forsendes over hele Landet. - Aarhus. Tlf. 1009 

SPIS! Magdalene Møllens SPIS! 
Telefon 3363 velsmagende Brødsorter• Telefon 3363 

Husk J J d s k La d 8 s t a ti O n b~:~~~~1Z(~~gi~e~~ts 
Medens Deres Akkumulator oplade . laauer jeg Dem en i Stedet. 

Telefon 4624 A. Hansen Vestergade 46 

J J Sk Set, Pauls Kirkeplads 4 ens en Orup, Aarhus. Tlf. 4275 • 4792 

Skræderforretning 
8 N R A N S BY Jægergaardsgade 87, Aarhus, 

• • Telefon 5093, 
Alle kend te Mærker i Cigarer føre . - Vine - - Hygiejni ke Artikler. 

Chr. Christensen 
Sten• og Billedlmgger Etbl. 

Aarhus. 

Frederiksgade 26. Telefon 7 20 • 

KØB DANSKE VARER 

Vestergades 
Farvehandel og Tapetlager. 
en gros It. ltasmn en en detail 
Vesterga<le 42. Aarhu • Telefon 1226 
Moderne Tapeter i største Udvalg. 

Rullegardiner. - Min •Diamant• 
er den bedste Gnlvlakfernis. 

,,ALLIANCE" 
Fr.-Alle 46 Telt. 6767. 
Lys - Kran og Radio Anlæ~ 

Lamper & LY8ekroner. 

Køb altid 

Fritz Hansens Caff e 
Lilletorv 4 (ved Guldsmedegade) Telt, 13 91 
STØT DANSK INDUSTRI 
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