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FORHANDLINGSRETTEN 

OM TEKNISKE ANLIGGENDER 

KUNZE-KNORR BREMSEN 

T forrige Nummer omtalte vi Voldgifts
retten, dens Ophævelse og den som Pr J· 

test herimod anlagde Sag mod Finansmi
nisteriet. Medlemmerne vil erindre, at der 
·amtidig med Voldgiftsretten indførtes Ret

til at kræve Forhandling om tekniske
Spørgsmaal. Som vi ikke var ovenud op-

- - - - -- - flammede af Begejstring for Vold-

. giftsretten, der kun skulde have et 
stærld begrænset Virksonihedsomraade, 

· rnen som· selvlølgelig kunde danne et ud
mærket Grundlag for Voldgiftsinstitutio
nens videre Udbygning, var· vor Begej
string for den tekniske Forhandlingsret
heller ikke opflammende, thi vor Organi-
ation, som vel nok er en af de, der har

mesl med tekniske Anliggender at gøre,
er aldrig blevet afvist fra Forhandling om
tekniske Emner. f:_2ette er dog ikke ens
h�tydende med, at den tekniske Forhand-

. " - Jingsret ikke betød· et Fremskridt, thi hvad 
··de1: hidtil 'havde været tilladt visse Orga
nisationer, blev nu til retmæssige Goder. 

Under de Forhandlinger, som gik for
ud for den officielle Meddelelse om den 
telfoiske'. Fcirhandlingsret, var der �ogen 
Uenigb,ed om, hvorvidt der under For
handlinger om telmiske Spørgsmaal skul
de føres_ PTotokol paa almindelig Vis, eller 

--.--· 

om der blot skulde tages et Referat. Vor 
Organisation _hævded� d�n førstnævnte • 
Opfattelse, idet vi forudsaa, at Organisa
tionerne mulig kunde faa Anvendelse for 
protokollerede Paavisninger af visse tek
niske Fejl og Anvisninger til såadannes 
Afhjælpning. Tiden har givet os Ret, 
hvilket vil fremgaa af efterfølgende Pro
tokol og Referat. 

Som Følge af gentagne Beklagelser 
over Forholdene ved Godstogsfremforel-
en med H Maskinerne besluttede For

eningen, samtidig med at pege paa det, 
der gjorde Lokomotivpersonalet utryg, at 
kræve indført gennemgaaende · Bremse1; i 
Godstogel).e. 

· I en Skrivelse, hvori Forholdene paa
pegedes, krævede man derfor Forhandling 
om de,nne vigtige Sag (Skrivelsen. er op
trykt i sidste Beretning) .. Forhandlingen · 
fandt St�d, og Foreningens Sekretær ved 
den paagældende Lejlighed optog følgende 
P1:otokol ov'er Forhandlingen. 

PROTOKOL 
over en clen 15. December 1926 Kl. 1,45 Epi. 
ført Forhandling mellem Stat banernes Maskin
afdeling og Dansk Loko.motivmands Forening. 
,fødet afholdtes paa Maskinclirektørens KontoT. 

Til Sted var: 
·For de danske Statsbaner:

Maskindirektør Floor. 
Maskiningeniør Suaning. 



'DANSK[QKOMOTIVT,OENDE 
For Dansk Lokomotivmand fol'ening: 

Lokomotivfør r Rich. Lillie, 
Lokomotivfører C. :M. Christen n, 
Lokomotivfører Aug. Andersen, 
Lokomotivfør r E. Kubn, 

id tnævn te førte Protokollen. 

Forhandlingsemne: 
1) Automatisk, gennemgaaencle Bremse i

Godstogene.
2) Elektrisk Ly paa Lokomotiverne.

Maskindirektøren: Dansk Lokomotivmand -
Forening har i en hertil i ud endt krivelse an
ført den Utryghed, der finde ho det Lokomo
tivper onal , som kører med de nye, Lore Lo
komotivtyper, idet der har vist ig ad killige 
Van keligheder ved at faa bremset de tore 
God Log paa de rette Steder, hvorfor Forenin
gen henstiller, at der indføres automatisk, gen-
11emgaaende Brem.- - Kunze Knon Brem e 
- i Godstogene. Administrallionen er indfor
staaet med, at del' har været en Del Vanske
ligheder med at faa Dampfløjterne paa H Ma-
kineme monteTede saalede paa Ma kinerne,

at Fløjtesignalerne kan opfalles af det brem e
betjenende Personale. I den Anledning har d r
v1:l'ret an tillet for kellige For øg baade med
Hensyn til Fløjten Anbringe! e og til den høje
re eller dybere Tone.

Aug. Andersen: Den nuværende Dampfløjtes 
dyb Tone falder sammen med Vognrummelen 
og kan derfor ikke høres. 

Ma kiudirektøren: Vi kan forsøge med en 
ltojere, mere skingrnnde Tone. 

17icli. Lill-ie: Foreningens Henvende] ·e r 
for ·aa vidt en Fortsællcl e af de Forestillinger. 
vi i in Tid følle o forpligtiget til paa Grund 
af de Klager vi modtog fra Lokomotivpersona
let i 2. Distrikt, ovel' at Togpersonalet i de store 
Godstog, som fremførte. med H Maskiner, ikke 
kunde børe Signalerne fra Dampfløjten. I den
ne Forbindelse vil jeg ige Herr Direktøren Tak 
for at man straks lod an lille Forsøg med "n 
. tørre og kraftigere Fløjte, lige om man for
søgte Anbringelse af Fløjten forskellige Leder 
paa Lokomotivet for at opnaa . aa godt et Re-
ullat om muligt, men det hævdes vedblivende, 

at Fløjtesignalerne trods dis e mange Forsøg 
paa at naa et godt Re ultat, ikke kan børes i 
mere. end godt den første Trediedel af Toget. 

Det glæder Q , at Direktøren nu stiller i Ud
sigt at ville fort ælte For øgene ved Anbrin
gelse af en Fløjte med en højere og karpere 
Tone, _og det er muligt, det vil hjælpe noget, 
men vi føler os gan ke overb vi t om, at man 
ikke naar frem til den ikkerhed, som er paa
krævet, naar Godstog fremføre med den alle
rede nævnte Lokomotivtype. 

Lokomotivpersonalet er derfor utryg; thi en 
Lokomotivfører største For eel e er at køre 
forbi et topsignal. Det er aaledes en Eksi
stensbetingelse for o Lokomotivmænd under 
vor daglige Tjeneste at kunne være sikrede mod 
at foraar age eller ud ætte for Katastrofer som 
Følge af ·vigtende Bremsning. Det er derfor 
vi har tilladt os at rejse Kravet om Indførelse 
af Kunze-Knorr Brem en; thi det er vor Op
fattelse, at de store moderne Lokomotivtyper 
kal og bør udnyttes fuldtud d. v. s. gaa med 

største Bela tning. elv om den nuværende 
ringe Trafik vel ikke byder paa saadanne For
hold i Øjeblikket, haaber vi dog alle i Løbet af 
aa kort Tid som muligt, i hvert Fald i Løbet 

af faa Aar, atter at være inde i Opgangsperio
der, hvor de nævnte Lokomotiver Trækkekraft 
kan vente at blive udnyttet fuldt ud. Vi synes 
derfor det gælder om i Tide at møde alle Even
tualiteter, og det er vel for saa vidt ogsaa en 
naturlig Konsekvens, naar man har anskaffet 
de store kraftige Lokomolivtyper, at man naar 
hen til at faa indført den gonnemgaaende Gods
togsbremse. 

Det kan derfor kun glæde Organisationen, 
at Maskinafdelingens Administration stiller sig 
for taaende overfor det af o. fremsatte, m(ln vi 
har flere Eksempler paa, at Tog, paa Grund af 
at Togper ·onalet ikke har kunnet høre Fløjte-
ignalerne, er kørt forbi Stop, trods det, at 

Lokomotivføreren har gjort alt for at standse 
Toget før Signalet. Vor Bremsebetjening i 
Godstogene er vist ogsaa meget mindre? end 
hvad man hal' kørt med i Udlandet, før man 
der indførte den gennemgaaende Godstogsbrem
se. Jeg skal iøvrigt ikke komme ind paa En
k 1th der, men bede min Kollega Andersen, . om 
kører med H Ma kiner, og om har været ude 
for forskellige. vanskelige ituationer, om at ud
tale sig. 

Aug. Audersen: De foretagne For øg med 
Dampfløjtens Anbringelse og den Tone har 
endnu ikke bragt tilfreds tillende Resultat. 
11-faa ke vilde den sidst foretagne Anbringelse 
- paa Førerhus ts Bagvæg - give lidt bedre
Re ullat, der om Fløjten faar en højere Tone.
Hvad angaar det farlige i vedblivende at frem
føre de store Tog uden gennemgaaend Brem-
e tjener om Eksempel et Forhold, jeg elv har

være! ude for: Et mod Horsens kørende Tog,
l:vilkd ;eg fremførte, skulde krydse et mod
gaaende Tog paa Dobbeltsporet umiddelbart syd
for Hatting, ved hvilken Station Dobbeltsporet
fra C:yd mødes med Enkelt poret fra ord. Da
imidlertid trækningen fra Løsning til Hatting
fald/.Jr stærkt, gav jeg tidligt Bremsesignal, men
Ras�i!;heden teg og vedblev trods gentagne Fa
resignaler at stige. Toget gled forbi Stopsigna
let; da kom heldigvis det modgaaende Tog og
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'DANSK [QKOMOTIVli DEN DE 
passerede Hatting Station saa betitl at mit 
Tog, som endnu ikke var kommet frem til Spor
kryd ·ningerne, lykkeligt undgik Katastrofen. 

· Ved en anden Lejlighed maatte jeg ved Ind
kørselen til Hor en give Fare ignal flere Gan
ge, fordi ignalet viste • top«. Det var ikke 
muligt at bringe Toget til Standsning foran ig
nalet, men tationsbestyreren forstod af tle 
mange Fløjtesignaler, at der var noget galt. 
Han satte derfor Indkørsel, aa Toget kunde 
køre ind paa tationen, men ganske vi t paa. 
et andet por end oprindelig bestemt. 

Maskindirektøren vil heraf forstaa, at naar 
Personalet saaledes bestandig taar med Kata
strofer for Øje, kan det aldrig staa roligt og 
trygt i deres Gerning. Vi maa. derfor absolu l 
ind paa en Forbedring. Da baa.de H Maskiner 
og et stort Antal Vogne er for yncde med Kun
ze-Knorr Bremse, kunde man maaske strak 
begynde med at lade de gennemkørende at
godstog være kunze-knorrbrems de. 

Maskindirektøren: Der kal blive gjort For
søg med en højere Tone i H Maskinernes 
Dampfløjte. 

Hvad angaar pørgsmaalel om Indføre! e af 
Kunze-Knorr Brem en, be. taar der i Princip
pet ingen Uoverensstemmelse mellem General
direktoratets og Organisationens Opfattelse. Vi 
forstaar, at vi engang med Tiden maa have 
Kunze-Knorr Bremsen indført, bl. a. af den 
Aarsag, at vi ligger mellem 2 Lande - Tysk
land og verrig -, der begge har de11ne Brem
se. Det er og aa delle Hen yn, som har foran
lediget, al vi har ladet H Maskinerne ud.ru te 
med Kunze-Knorr Bremseapparater. Af Vogn
parken er ca. 50 God vogn udrustetde til 
Kunze....Knorr Bremsevogne, og ca. j 600 Gods
vogne har Trykluftledning. Vi fort ætter ro d 
denne Udvikling, men vi har kun en lille Be
villing at anvende til dette Formaal. En Gen
nemførelse straks vilde koste ca. lO Millioner 
Kroner, og dette vilde for Tiden være utænke
ligt. HeleSpørgsmaalet er saalede et økono
misk Spørgsmaal, . om med Tiden vil blive løst. 

Det er allsaa meget van keligt helt al til
fredsstille Personalet, men vi maa fortsæll 
For øgene med Dampfløjten, og vi vil, naar 
det bliver muligt, anstille For øg kørsler med 
Tog udrustede med de af Organisationen i dens 

krivelse omt3:lle • uchaneck'ske« Hjælpeappa
rater, saaledes al der kan opnaas ikkerhed 
for, at en Overgang fra Wakuumbremse til 
Kunze-Knorr Bremse i alle Tog kan ske 
gradvis. 

Aug. Andersens Forslag om allerede nu at 
lade atgodstogene kunze-knorrbremse lader 
sig af praktiske Grunde ikke gennemføre, idet 
der kun findes lukkede Godsvogne med Kunze
Knorr Indretninger - Bremsecylinder eller 

Ledning - og en Togsammensætning udeluk
kende af saadanne Vogne er ikke mulig. D t 
maa indrømmes, at vor Bremsebetjening pro
cent er lavere end saavel Tyskland om ver
rig , der kan derfor eventuelt stilles Krav om 
forøget Bremsebetjening i de paaklagede Tog 
og derigennem naa til fold dnyltelse af de 
store Maskiner. 

Aug. Andersen hen tillede at Køreplanen 
for Tog 96 ændredes, saa delte Tog pa 13erede 
Hatting lation nogle Minutter tidligere end nu, 
derved vil en Gentagelse af den beskrevne :M u
lighed for Kolli ion mellem Togene 29!'i7 og 96 
være gjort u andsynligere. 

Ma ki1ulirektoren: Delle kal blive under
søgt. 

Rich. Lillie takkede Maski.ndirekløren for 
den Forstaaelse man viste overfor Foreningen. 
Krav med Hensyn til betryggende Arbejdsfor
hold for Personalet, men vi gør tatsbanernc 
opmærk om paa, at den tilstedeværende Til-
tand for saa vidt angaar de paaklagede For

hold sikkerhed mæssig set er af alvorlig ,Ka
rakter. Vi henstiller derfor til Herr Maskin
direktøren, at de aarlige Bevillinger søges for
oget betydeligt, saa det bliver muligt i en ikke 
alt for fjern Fremtid at løse dette Spørgsmaal 
helt. 

Man gik derefter til Forhandling om Belys
ningen paa Lokomotiverne. 

Maslcindirektøren: Foreningen har i in 
krivelse ansøgt om, at Lokomotivernes Belys

ning elektrificeres, aalede at baade For- og 
Baglanterner saavelsom Manometerlygte, Vand
slandslygter og en Lampe til Bely ning af den 
ny Hastighed maalertype - hvilken vi, over-
nsstemmende med Foreningens tidligere Hen

stilling, agter at indføre - forsynes med elek
trisk Lys. Ligeledes ansøger Foreningen om, 
al der i Lokomotivernes Sidevanger maa blive 
indbygget et Par elektriske Lamper paa hver 

ide, for derved at muliggøre en bedre Over
sigt over de underliggende Dele og Gangtøjet. 

Maskinafdelingen er af den Opfattelse, at 
Dansk Lokomotivmands Forening har Ret, naar 
den siger, at Belysningsforholdene paa Loko
motiverne ikke længere er moderne. Vi har 
derfor paa alle nye Maskiner indført Aga Lyset, 
men vi har ikke noget imod at træde pørgs
maalet om elektrisk Lys nærmere, dog ikke paa 
alle Maskiner. De nye Maskintyper maa tage. 
først. 

Rich. Lillie redegjorde nærmere for For
eningens Andragende og takkede for den viste 
Imødekommenhed. Vilde henstille til Direktø
ren, at man monterede 2 a 3 Lokomotiver med 
de i Foreningen Skrivelse nævnte Forbedrin
ger og saaledes, at man tog alle kendte moderne 
Anordninger i Betragtning for at finde det rette 
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'DANSK fQKOMOTIV 1i DEN DE 

som passede for vore Lokomotiver og Forhold. 
Vilde yderligere gøre opmærksom paa, al 

den nye Hastighedsmaalertn)e paa nogle sjæl
landske Lokomotiver Yar anbragt, , aa den van
skeligt kan ses, og i 1\Jørke maa Lokomotiv
føreren under Bremsning benytte Haandsigna
let til at belyse Ha. lighed maal ren med, lwil
ket vanskeliggør ham i hans øvrige Arbejder. 
I Jylland har man en særlig Lampe til Bel s
ning af •Deuta« Ha lighed maalere11. 

Maskindirektøren: id ttnævnte Spørgs-
maal skal blive undersøgt. Hastighedsmaale
ren maa naturligvis være belyst. 

Hvad angaar Elektrificeringen vil vi for
søgsvis give nogle Lokomotiver helt moderne 
Belysning, som af Foreningen ønskes. 

Hermed sluttede Forhandlingen. 

Emil K11hn. 

Det fremgaar heraf med al ønskelig 
Tydelighed, at Foreningens Repræsentan
ter uimodsagt har paavi t uheldige tekni
ske, sikkerhedsmæ sige Forhold. Imid
lertid blev ikke alene Voldgiftsretten men 
ogsaa den tekniske Forhandlingsret op
hævet. Maskinafdelingen til krev da For
eningen, at der som Følge af Ophævelsen 
ikke var Anledning til at udfærdige Pro
tokol ove1· ovennævnte Forhandling, der 
ganske vist førtes 1 Maaned før Ophæ-· 
velsen; derimod tilsendte man Foreningen 
følgende: 

REFERAT 

af el Møde i Maskinafdelingen den 15. Decem
ber 1926 mellem Administrationen og Repræ
sentanter for Dansk Lokomotivmands Forening. 

Til Stede var: 
For Admini tratione11: 

Maskindirektør Floor, 
Maskiningeniør Suaning. 

For Dansk Lokomotivmands Forening: 
Lokomotivfører Rich. Lillie. 
Lokomotivfører C. M. Chri tensen. 
Lokomotivfører Aug. Andersen. 
Lokomotivfører E. Kuhn. 

For handlingsemner: 
1) Indførelse af gennemgaaende Bremse i

Godstogene.
2) Indførelse af elektrisk Ly paa Lokomo

tiverne.

ad 1. Der bestaar ingen Uoverensstemmelse 
imellem· Administratitonens og Foreningens

Syn paa Øn keligheden af Trykluftbrem. ens 
lndførelse paa Godstogene. 

Da man af sikkerhedsmæssige Grunde ikke 
vil udstyre Lokomotiverne med 2 Brem esy te
rner, maa Indførelsen af Trykluflbrem en om
fatte saavel Persontogene som Godstogene. 
Hvorlede d nne Overgang fra Vakuum-· til 
Trykluftbrem e 1 aa Persontogsmateriellet skal 
gennemføre i Praksis, er man endnu ikke klar 
over men muligt vil man i nogen Grad kunne 
komme over Van kelighederne i Overgang tiden 
1·ed Hjælp af den saakaldte Suchanek-Bremse. 

Da Indføre] n af Trykluftbremsen vil med
føre en Udgift af mindst ca. 10 Millioner Kr. 
er der intet Haab om i en overskuelig Fremtid 
at faa de dertil fornødne Midler bevilget. Man 
maa derfor foreløbig indskrænke sig til at fort-
ætte de allerede paabegyndte forberedende 

Foranstaltninger, som gaar ud paa at udstyre 
de lukkede Godsvogne med Trykluftbremse eller 
Trykluftledning, hvortil der aarlig haves en 
mindre Bevilling. 

Paa nænærende Tidspunkt er ca. 900 Gods
vogne udstyrede med Trykluftbremse og ca. 
1600 Godsvogne med Trykluftledning alene. 
Som et Led i de nævnte Foranstaltninger er 
desuden de sid t leverede Lokomotiver Litra H 
udstyrede _,med Trykluftbremse. 

For al nJhjælpe de af Lokomotivpersonalet 
paaklagede Vanskeligheder ved at fremføre de 
lange Godstog, som kan befordres af de nye 
God lagslokomotiver Litra H, Yil man fort. ætte 
Forsøgene paa at tilvejebringe en Dampfløjte, 
som kan høre af Bremsebetjeningen i den ba
geste Del af de lange Godstog, og da den tid
ligere forsøgsvis indførte kra Eligere Dampfløj te 
ifølge de af Lokomotivpersonalet meddelte Op
lysninger har for dyb en Tone, , om i for høj 
Grad falder sammen med de ved Togets Løb 
paa Skinneme frembragtet Lyde, vil man gøre 
Forsøg med en Fløjte med mere skingrende 
Tone. 

Saafreml dette ikke fører til det ønskede Re-
ullal, vil man tage under Overvejelse at søge 

ttihejebragt en Modificering og eventuelt en 
Forøgelse af Bremsebetjeningen i særlig lange 
Godstog. 

Et Forslag fra Lokomolivperso11alet om al 
lade de af H Maskinerne fremførte Nat-Gods
tog være trykluftbremsed , vil af driftsmæssige 
Grunde ikke kunne gennemføres, bl. a. fordi der 
kun haves Trykluftbremse og Trykluftledning 
paa lukkede Godsvogne, og en Togsammensæt
ning alene af . aadanne Vogne vil ikke kunne 
overholdes. · 

Paa Foranledning af en af Lokomotivper o
nalels Repræsentanter blev der givet Løfte ori.J 
at undersøge Muligheden for en Ændring af.
Passageforholdene i Hatting for Tog 2957. 
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-------�. 'DANSK[QKOMOTIVliDENDE 

ad 2. Admini trationen r enig med For-
ningen angaaende Øn keligheden af den bed t 

mulige Bely ning paa Lokomolircrn . Man vil 
under øge dgifterne ved Indføre! e af clek
tri k Lokomotivbely ning og vil ev ntuelt an-
lille For og hermed paa nogle Persontog loko

motiver hvorimod man ikke kan tiltræde 'fan
ken om' lndførelse af en saa ko tbar Belysning 
paa God togs- og Rangerlokomotiv rne. 

·rvian vil endvidere an lille For og med lnd
førel en af en passende Belysning af Ha lig
hedsmaalerne af y lem Deula, om er an
bragt saaledes, at de ikk bely e af de forhaan
den ærende Lygter i • ører hu et. 

r[ dlernm rne Yil h raf at vore Re-
præ entanter havde R t i at kr- v , at der 
og aa ved tekniske Forhandlinger f res 
Protokol, og vi vil, naar der paany bli er 
Tale om Ret til at kræve Forhandling om 
tekni rn Spørgsmaal, v re o_prnærksomm 
paa denne 'ide af 'ag n; om endt er det 
maa ke netop af d n her nævnte Aar ag 
at den nu ær nde Reg ring ophæ ede den 
tekni ke Forhandling ret; thi for en væ
s ntlig Del vil denne Reg ring »Be pa
r l er« antagelig s g opnaaet fter am
me Rec pt om tidlig re en treregerin
ger , nemlig ved · ndlad l e af de ædva
nemæssige edligeholdel er og fholdel-
en fra nh er tekni I Forbedring, og det 

vilde jo v r ubehageligt at have For
handling pr tokoller hvori eventuelle af 
Pe1· onalets rgani ationer paavi t 
Mangler protokoller d . M n vi skal vi
de trods dette at gøre rette edkommende 
opmærksom paa »Be parelserne«, der om 
de skal opnaas paa den her antydede Ma -
de og alt aa kun vær en d kydel e af 
paakræved dgifter, hvoraf Følgen bli
ver, at den næ te Regering trak il 
komme til at taa overfor tore dc,ifter 
til forsømte rbejder, hvilket att r vil give 
tjene temandsfjendtlic,e Lejre nledning 
til fornyede Angreb paa rrjene t mæn
dene. 

AFSENDTE SKRIVELSER 

l. 

Ved lalioneringen af del Per anale, der 
bctj ncr Die elvognene og Die ellokomotiverne, 
er en Del af det Lokomotivper anale, om hid
til har h orgel Fremførelsen af Togene over 
d paagældcnde trækninger, blevet overtallige 
v cl de paag ldende Depoter. Del er da tats
banernc. Tanke, at di e overtallige Lokomotiv
mam l kal forflytte til andre Depoter. I ig 
eh· ynes det besynderligt at der til el og 
amme Depot aavel tilflyttes nyt om fraflyttes 

hidtidigt Per anale, hvilket antagelig ogsaa 
maa foraarsage unødvendige Udgifter. I denne 
Forbinde! c skal Foreningen tillade ig at pege 
paa Die elmotortrafikken Næ lved-Hvalsø og 
Bredebro-Aab nraa. Begge di se teder er 
nu ældre veltj nte Lokomotivførere at til Ran
gel'ljene le og amtidig maa de se paa, at den 
dem hidtil b troede 'logfremforel e foregaar af 
Tjene temænd der er langt yngre. 

Da Lokomotivpersonalet Tjene le gennem 
Aarene fordeler sig i følgende at er: Lokomo
tivfyrbødertjeneste paa Rangerlokomotiv, Loko
motivfyrbødertjene te ved Liniekørsel, Lokomo
tivfor rtjene te paa Rangerlokomotiv og slutte
lig Lokomotirforerljcneste ved Togfremførel e, 
er det for taaeligt, at de føromtalte Lokomotiv
før r , d r har maattet give Afkald paa Linie
kør el til Fordel for yngre Medan atte, er skuf
fede herover. 

For ningen finder, at del havde været rime
ligt, om tal banerne forinden fotorkørslens 
lkrafttræden havde undersøgt, om der ved de 
D poter, hvor di e 'Iogfremdriftsmidler ta
tioneres, finde Lokomolivper anale, om kun
de øn ke al komme i Betragtning ved d tagelse 
af Per anale til Betjening af Motorkøretøjer 
og om maatte an es for egnede hertil. Herved 
vilde tal banerne have været sparet for en 
Del Udgifter, tillige for megen Ubehagelighed 
og lempe, dels om Følge af Forflyttelser dels 
som Følge af Tjene tefor kydninger. 

Under Henvisning til foran taaende amt 
und r Henvi ning til, at der for den midtsjæl
land ke Banes Vedkommende mulig maa eta
bler Damptogkør el til Fremføre! e af Tog, 
naar Banestykket Hvalsø-Frederiks und bli
ver færdigt, hvilket jo vil ske i en ikke uover
sku lig Fremtid, tillader Forenngen sig at an
søg Generaldirektoratet om, at dette allerede 
nu tager det anførte Forhold i Betragtning og 
derfor undlader at tvang forflytte Lokomotiv
førere amt undlader at trnngsforflytte de lo 
æld t Lokomotivfyrbødere fra æ lved. 
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udover det til Betjening af Rangerlokomotiverne 
nødvendige Antal, efter Foreningens Opfattel
se vil kunne anvendes til nogen Kørsel enten 
pa:a Strækningen Næstved-Slagelse eller paa 
Sydbanen, det vil derved mulig kunne undgaas 
om et Aarstid paany at skµlle tilbageflytte Per
sonale til Næstved, ligesom det for Personalet 
er af stor Betydning og da navnlig i den nu
Yærende daarlige økonomiske Situaion at kun
ne forblive sammen med det. respektive Fa
milier. 

Foreningen tillader sig derfor at andrage 
Generaldirektoratet om at underkaste dette An
dragende en forstaaende og velvillig Behand
ling. 

Ærbødigst 
P. F. V. 

Rich. Lillie. 

Herpaa intet Svar modtaget. 

11. 
Foreningen er blevet gjort bekendt med, at 

der i Langaa, hvorfra 2 Lokomotivfyrbøder
aspiranter er blevet forflyttet til Aarhus Cen
tralværksted, i September som i Oktober Maa
ned er forekommet Tilfælde, hvor Depotet har 
anvendt Remisearbejdere til Lokomotivfyrbø
dertjeneste. 

I deru Anledning skal man tillade .sig at un
derrette Generaldirektoratet herom, idet man 
gaar ud fra, at det paapegede Forhold - at 
anvende Arbejdsmænd til Lokomotivtjenesten 
samtidig med at der efter Stat banernes egne 
Beregninger er ca. 120 Lokomotivfyrbødere og 
50 Reservelokomotivfyrbødere, hvoraf nogle 
gaar pa:a halv Løn, overtallige, hvortil yder
ligere maa henføres 33 afskedigede Lokomotiv
fyrbøderaspiranter - er saa absurd, at Gene
raldirektoratet med Foreningen vel kan være 
enig i, at noget saadan t er ganske utilstedeligt. 

Foreningen anmoder derfor Generaldirekto
ratet om ved fornøden Instruktion til Distrik
terne at hindre en Gentagelse af ornmeldte Mis
forhold. 

Tilføjende at Foreningen, for saa vidt Gene
raldirektoratet ikke deler dens· Synspunkt paa 
det her paapegede, udbeder sig mundtlig For
handling om Sagen, lillade·r man sig at imødese 
Generaldirektoratets Svar snarest. 

Ærbødigst 
P. F. V. 

Rich. Lillie. 

Herpaa er intet Svar indløbet. 

ENER61ANVENDELSE 

I JERNBANEDRIFT 

EFTER "DIE LOKOMOTIVTECKNIK" VED F. SPØER 

Ved Befordring paa Søen ligger Kul
forbrugstallet væsentlig højere, idet en 
Rejsende i en Hurtigdamper kun befor

dres ca. 110 km med 50 kg Kul. Det store 
Kulforbrug pr. Kilometerfremdrift af Ski

bet i Forhold til et J ernbanetog skyldes det 
Forhold, at Modstanden, som Skibet maa 
overvinde i Søen, er saa meget større end 
Modstanden, et Jernbanetog maa overvin
de, endskønt Skibet pr. t Nyttelast, med
fører meget mindre Dødvægt end et f!ur
tigtog, hvilket nedenstaaende Sammenlig
ning viser: 

Hurtigtog. 

Lokomotiv og Tender 27 pCt.
} Vogne ............ 58 » Antaget samlet

Kul og Vand . . . . . . 6 • Vægt: 450 t.
Nyttelast . . . . . . . . . . 9 • 

Godstog. 

Lokomotiv og Tender 12 pCt. 
) Vogne ............. 34 • Antaget samlet 

Kul og Vand . . . . . . 3 » Vægt: 1000 t.
Nyttelast .......... 51 » 

Oceandamper. 

Maskine .......... 12 pCt.

} Skibets Vægt ...... 48 • Antaget samlet 
Kul og Vand ...... 10 » Vægt: 25300 t.
Nyttelast . . . . . . . . . . 30 » 

Energianvendelsen drejer sig om de tre 
Poler: Varmekraft, Vandkraft og Elektri
citet, hvoraf Elektriciteten nærmest 
maa betragtes som et Mellemled. Langt 

den største Del af vort tekniske Var
meforbrug udvindes af Stenkul, Brunkul, 
Tørv og endvidere af 'l'ræ; vi vil nu un
dersøge, ad hvilke Veje man nu til Dags 
bringer de naturlige Energikilder i An
vendelse i Jernbanedrift. 

Gennem mange Aartier har Damploko

motivet været Jernbanernes eneste Frem
drivningsmaskine; her benytter vi Dam
pen som et Energi-Mellemled, der i Ma
skinen omsættes i mekanisk Kraft, altsaa 
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.Solenergien omformet til Kul-Damp -
111ekanisk A1·bejde. l Amerika og andre 
uliel'ige Lande anvendes tunge Olier, som 
freml ommer ved Destillation af Jordolie, 
Lil 1ryring i Lokomotivkedler; i dette Til
fælde er Vejen Solenergi - Jordolie -
.Uamp - mekanisk Arbejde. 

.Stempellokomotivets mindre gode Var
meøkonomi har længe været en kendt Sag, 
ug man søger med 'l'urbinelokomotivet at 
give Damplokomotivet en bedre økonomisl 
Yil'lmingsgi-ad; med det første faar man 
ikke mere end 7 a 8 pCt. af den i Brænds
let indeholdte Energi om at i 'l'rækkeluaft, 
rnedens man med Turbinelokomotivet kom
mer op paa 10 a 12 pCt. Intet Under, at 
man i vor Tid, hvor det overalt kommer 
an paa de mindst mulige Driftsomkostnin
ge1·, se1· sig om efter en mere økonomisk 
a1·bejdende Kraftmaskine til J ernbaned1·ift. 
Den mest økonomiske, hvad B1·ændstof
furbruget angaa1· kan kun være Diesel
motoren, der i sin bedste Udførelse ud
nytter ca. 35 pCt. af Brændstoffet, og saa 
kan man endda an vende tunge Jordolier 
som Brændstof. 

Tænker man sig Die elmotoren tilkob
leL et Lokomotiv Drivhjul, saa har man 
Diesellokomotivet, men det lader sig ikke 
gøre uden et Mellemled, da Dieselmotorens 
Kraftydelse er betinget af et stort Omdrej
ningsantal. Som Mellemled til at opnaa 
en stødfri Igangsætning kan anvendes 
hydraulisk Kraftoverfø1ing eller - endnu 
b •dre - elektrisk Kraftoverføring, hvor 
Dieselmotoren driver en Dynamo, som 
p1·oducerer Strøm til Fremd1ivningsmoto
rnrne. Det elektriske Mellemled er som 
sagt det bedste, det ophæver fuldstændig 
Van kelighederne ved Kraftoverføringen, 
men rigtig nok paa Bekostning af Virk
ningsgraden, da der tabes megen Kraft i 
Dynamo og Elektromotor. Trods dette me
ner man dog at opnaa en Gennemsnits
virkningsgrad i diesel-elektriske Lokomo
tiver paa ca. 20 pCt., hvilket overfor Stem
pel-Damplokomotivet betyder omkring ved 
200 pCt. Forbedring. Det maa dog be
mærl e , at disse Tal kun angaar Energi-

udnyttelsen af Brændstoffet; om Gevin
sten er lige saa sL01·, naar man regner mecl 
samtlige Driftsomkostninger, er en anden 
Sag, derom vil vi høre senere. Ved diesel
elektriske Lokomotiver 01· Energianven
delsen altsaa saaledes: Solenergi - Jo1·d
olie - mekanisk Arbejde - elektrisk 
Energi - mekanisk Arbejde . 

Derefter skal nævnes en anden Drifls
maade, nemlig elektrisk Jernbanedrift. Ved 
denne Driftsform udvindes Energien i 
stedfaste Kraflværker, omformes til elel -
trisk Energi og Lilføres Lokomotivet gen
nem 'lraade og Skinner. Her kommer det 
an paa, hvilken Udorm af Energi, der 
bringes i Anvendelse; man kan anvende 
Kul som Energikilde (Varmekraftværker), 
og man kan anvende Energien i strøm
mende elle-r ned Ly1-tende Vand, der saa at 
sige intet ko ter. Paa elektriske Ban r, 
som modtager Strøm fra et Damp-Ki-aft
værk, er Energiomformningen: Solenergi 
- Kul - Damp - elektrisk Energi -
mekanisk Arbejde, en omstændelig Vej
kan man godt kalde det, men den er dog
rentabel.

Anvendelse af Vandkraften er n 
Energiudnyttelse, om fo1· de fleste Landes 
Vedkommende tiller store Muligheder i 
Udsigt; den af olens Energi frembragte 
Vandkraft omformes gennem mekani k 

rbejde til elektrisk Energi, der atter til
føres Lokomotivet, hvorved man opnaar 
at udnytte 60 pCt. af Vandkraftens Ener
gi. Desværre kan man kun anvende den 
elektriske Energi fra Vandfald o. 1. inden
for visse Afstande, da der tabes for meget_ 
ved at lede Strømmen over alt for storeVej
længder, derfor regner man kun med t t 
an vende Vandkraften i de Landsdele, 
hvor den findes. 

I ærheden af Kulgruber er det na
turligvis først og fremmest Kullene Ener
gi, der benyttes ved at omforme den i 
Damp-Kraftværker eller ved Gasbrænding. 

Den kemiske Udnyttelse af Kulenergi
en, den saakaldte Kulforædling, er t 
Spørgsmaal, som fortjener at omtales nær
mere. Man er tilbøjelig til at betragte Kul 
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som et Brændstof alene, og det er kun for
holdsvis faa, som har nogen Mening om, 
hvilke store Værdistoffer, af stor Betyd
ning paa mangfoldige Omraader af det 
daglige Liv, der findes i Kullene. Ved at 
indfyre Kul cipnaas kun en Forbrændings
proces med det Maal at frembringe Varme; 
alle brændbare Stofer, som indeholdes i 
Kullene, omformes ved en raa Forbræn
ding. Den kemiske Kuludnyttelse tilsig
ter derimod at udskille de i Kullene inde
holdte Stoffer, som saa under andre For
mer kan bringes i Anvendelse. En saa
dan Proces finder Sted paa Gasværkerne
og Kulgrubernes· Koksbrændingsanlæg 
ved at ophede Kul i Retorter, der er spær
ret for 'l'ilgang af Luft (Kulafgasning). 
Ved Grubeanlægene udvindes af 1 t Kul 

· ca.
750 kg Højovnskoks (Cinders) 
28 kg Kultjære 
12 kg svovlsur Ammoniak 
8 kg Benzol 

samt store Gasmængder af omtrent samme 
Brændværdi som Belysningsgas. Af disse 
anvendes Benzolen hovedsageligst i Eks
plosionsmotorer, Ammoniaken til Gød.: 
ningsstoffer, og 'l'jæren er et U dgangsstof 
for et saa stort Antal kemiske og medicin
ske Stoffer, at man deraf kan opstille et 
saakaldt »Tjærestamtræ« (Se Lok. Tid. 
Nr. 15 1927). 

For vort Emne er det meget vigtigt, at 
man af Tjær-en kan udvinde Tjæreolie, 
som i den økonomisk arbejdende Diesel
motor kan omsættes i mekanisk Arbejde; 
ud fra den Mulighed er man altsaa i Stand 
til ud af Kul at fremskaffe det fornødne 

· Drivstof til Dieselmotoren, men dog. under
den Forudsætning, at der haves Anvendel
se for de øvrige Afgasningsstoffer, Koks
og Gas.

FRA EN REJSE I RUSLAND 
(Fortsat). 

- - - Hver Gang Glødeovnene aab
nedes og en Blok toges ud, var Straalevar
men saa stærk, at det selv, paa lang Afstand 
svirpede i Huden, og skønt alt gaar meka
nisk, skal der jo Folk til Betjeriing af Ma-

skinerne samt rette hist og her, betjene Kra
faldsjern· o. a. samt alt til Videreforarbejdning 
fremstillede Jern, hvorfor der i disse Arbejds
hold findes et lille Overtal af Arbejdere til Af
løsning, saa der i selve Arbejdstiden indsky
des smaa. Hvilepauser. Mellem hver Arbejds
uge· ligger der· en Hviledag paa 42. Timer.

Fra Jernværket førtes Delegationen med Bi
ler til Grubefeltet for at bese en Kulgrube. En 
Del af Medlemmerne ønskede dog ikke at gaa 
med ned i Gruben, men valgte at aflægge Be
søg i Minearbejdernes Boliger baade i de gam
le og i de nye, af hvilke der stadig opføres 
saa mange, som Forholdene tillader. 

Den Grube, vi besøgte, tilhører Statstrusten 
»Don .Kul«, som har mange Gruber. Ankom
men til Lydiev-Skakten iførtes vi grove Kitler
og Benklæder, fik en Sydvest paa Hovedet og
tykke Vandstøvler paa Fødderne, en Bjerglam
pe i en Bøjle om Halsen og var dermed klar
til at fare ned i Dybet, hvilket foregik med
Kulelevatoren. Det var med en underlig For
nemmelse, man forsvinder ned i dette bælg
mørke Svælg, hvor Vandet ordentlig plasker os
over Hovedet. Snart stod vi i Skaktens Bund,
og vi hørte en underlig Lyd som en fjern Tor
den. Det var et Tog af fyldte Kulvogne, der af
Grubehestene førtes ad Skinnevejen hen mod
Skakten med Elevatoren. Endnu kunde man
intet se, me kun børe nogle høje Varselsraab:
der rungede hult gennem Gangene, saa endelig
øjnedes en lille Lysprik, og medens vi, der var
paa Vej hen i Grubegangen, trykkedes os flade
mod dennes Vægge, rullede et langt Træk Vog
ne forbi os. Vi havde ikke gaaet længe, før
dette gentog sig. Hvor langt vi i ca. 150 Me
ters Dybde var inde under Jorden, ved jeg ikke,
men det var en lang og møjsommelig Vandring.
Endelig drejede vi af fra Skinnevejen og kom
ind i en Gang, der førte skraat nedad, og hvor
det sprøjtede om os med mudret Vand, hver
Gang man traadte i et Hul eller faldt over et
Klippestykke. Det var godt, man havde en
tyk Sydvest pcJ.a Hovedet, ellers var man kom
men op med. braadne Pander, gentagende løb
man Panden ,mod fremstaaende Klippekanter i
Gangens Loft saa eftertrykkeligt, at man satte·
sig paa Halen i al Pløret. Gangen var saa
dan" at man enkelte Steder var nødt til at krav
le for at komme igennem. Engang har jeg of
ret Liter af Sved for at bestige Vesuv, men jeg
tror, dette her kostede endnu mere af denne
Vare. Mange Anstrengelser havde vi paa Rej
sen været ude for, men dette satte Kronen paa
dem alle. Endelig stod vi atter ved en Skin
nevej, hvor der fra den modsatte Side ad en
Slidske gled en stadig Strøm af Kul ned i den
understaaende Vognrække, hvor langt inde fra
Kullene kom var umuligt at se. Lamperne kun-
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de ikke sprede ret meget af dette Gravmørke. 
Vandringen fortsattes igen, vi syntes uendelig 
langt og atter stod vi ved en Skinnevej, men 
her droges Kullene med fa kinkraft ogsaa ad 
en lid ke fra et dybere liggende Sted nedefra 
opad; efter en rædsom Kravletur befandt vi os 
paa et af de teder, hvor Kulbrydningen fore-
ik. Jeg ved ikke, hvad mine Lidelsesfæller 

.·ad og tænkte, med ndtagel e af een, der 
lænkte højt om det Hvileophold paa Krim, der 
laa og ventede os der forude; selv takkede jeg i 
mit . tille Sind min Gud, at jeg ikke var Gru
bearbejder i »Don-Kul«. Det er næsten utæn
keligt, men det paastaas, at undes Czarregi
mentet var Arbejdstiden 12 Timer, men blev 
paa Grund af den deraf foraarsagede megen 
, ygdom og tore Dødelighed nedsat til Ti-
mer. nder Sovjetstyret maa der kun arbejde 
6 Timer under Jorden. Den Grubeingeniør, som 
leded vort Besøg i Gruben, forklarede, at der 
trods den nedsatte Arbejdstid produceredes be
tydelig større Kvantum Kul pr, Mand om Da
gen end under den lange Arbejdstid, Forhol
det er 5 Tons pr. Mand mod 1 Ton pr. Mand 
før, men der maa tilføjes som fyldestgørende 
Forklaring, at man anvender elektriske Bore
ma kiner til Kulbrydningen, hvor dette lader 
. ig gør . Kullagene, som vi aa, varierede fra 
'/2 til ca. 2 Meters Tykkelse. Over- og nder
i Byen danner en nalurlig Havn, er mest kendt 
fra den saakaldte Krimkrig i 1 54-55, hvor 
den fra Landsid n belejredes af engelske, fran
ske og tyrkiske Hærafdelinger og fra øsiden 
af engel ke og fran ke Krig kibe. 

Man førte os op paa det høje te Punkt i 
Byens dkant, hvor der er opført et Krigs
minde paa det ted, hvorfra Hovedforsvarel 
ført . Krig mindet er en rund Bygning med 
Kuppel og ligner me t et Stjerneob ervatorium; 
da man kom op i Kuplen, tog man sig uvil
laget er Gneis, og der bruges som Følge deraf 
ikke megen Props. 

Denne Grube, kunde man forstaa, drives 
m re maskinelt og moderne, end Tilfældet el
lers er. Driften i det store og hele foregaar 
Her gamle Metoder om i England, og man 

er klar over dette og søger at komme bort der
fra, men det tager Tid. Hvad der finde af 
Anlæg over Jorden, til i anden Retning at ud
nytte Kullene, og da særlig de til Fyring daar
lig anvendelige findelte Kul, taaler slet ingen 

ainmenligning med, hvad man har haft Lej
lighed til at betragte ved Ve tfalens store Kul
gruber. Den samlede Kulmængde pr. Uge er 
for Tiden gennemsnitlig 15 000 Tons, men man 
vente1· at bringe denne Y del e op til 35 000 
Ton . 

Efter Besøget i Gruben kunde vi knap taale 
Dagens Lys straks, og vi kendte ikke rigtig 

hverandre igen, før vi kom ud fra Badeanstal
ten. 

Den 11. Juni Kl. 2,00 ankom vi til Staden 
Alexandrovak, der er en By med 67 000 Ind
vaanere. I Biler førtes vi rundt i Byen, der 
dog ikke frembyder meget af Interesse, for der
efter at tage med en Floddamper ad Floden 
Dnjepr til anden Plads, der hedder Dnjeprpre
stroj og ligger 8,5 km fra Alexandr0vsk. Her 
skal anlægges Europas tør te Kraftstation. 

nder ejladsen hertil fortalte Russerne os, at 
ovjetregeringen id te Vinter havde vedtaget 

at gennemføre 3 store Projekter, hvoraf det 
første skal være tre store Kraftstationer, hvor
af Dnjeprprestroj er den første; II den lange 
Jernbane mellem ibirien og Turkestand, der 
kal forbinde Korn- og Bomuldsomraadet og 

III Volgakanalen. Selve Dæmning arbejdet e1· 
endnu ikke paabegyndt, men ca. 3 000 Arbej
dere er i Gang med at opføre en hel By af 
Træbarakker, der skal hu e en ArbeJdsstyrke 
paa 10 000 Mand, om der efter Beregningen 
kræves til i 5½ Aar at fuldføre dette Kæm
peforetagende. 

Paa kraaningen paa hver sin Side af 
Dnjepr ligger to temmelig store Byer, hvoraf 
den ene ved Opstemningen af Floden kommer 
helt under Vand og maa rømmes helt, medens 
Halvdelen af den anden af samme Grund skal 
rømmes. En højtliggende Bro, der fører Ba
nen over Dnjepr ovenfor Anlæget, vil ogsaa 
komme under Vand, hvilket foraar ager en hel 
Omlægning af -Banen, og en ny Bro� der skal 
føre denne over FJoden nedenfor Anlæget, lwor 
Floden deler sig i gamle og ny Dnjepr, den 
vil her faa en Længde af 750 Meter med Støt
lepunkter paa Landtungen mellem Flodarmene 
og paa faste Klipper i Strømmen. Den'ne Om
lægning vil koste (Broen inklusive) 28 Millioner 
Rubler. Den gamle Bro er under Krigen 
sprængt 3 Gange, og hver Gang rp.ed det Re
sultat, at et Militærtog gik i Floden, der her 
er 13 Favne dyb under Vandspejlet (enkelte 

teder har Floden op til 32 Favne Vand). De 
Ingeniører, der var vore Ciceroner, gav os føl
gende Meddele) er. Anlæget skal fi.Iiansieres 
med russisk Kapital og udføres af russisk Ar
bejdskraft og Tekniker_e med en amerikansk 
og en tysk Ingeniør som Raadgivere. Dæmnin
gen· over Floden bliver 766 'Meter lang, 37 Me
ter høj og 43 feter bred i Bunden. Den skal 
i den· ene Side have et Sluseanlæg_ for Skibs
farten, delt i 3 lu er med en henholdsvis Sæn
ke- og Løftehøjde paa 12 Meter. Der skal til 
Kraftstationen indbygges 13 Turbiner med en 
Drivkraft af 50 000 HK. for hver Turbine, alt
saa sammenlagt 650 000 HK. Den gennemsnit
lige Vandmængde, der passerer hver enkelt 
Turbine i hvert Sekund, er beregnet til 1325 m3 • 
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Med Hensyn til Udbyttet af denne mægtige 
Kraftstation, der vil koste 130 Millioner Rub
ler plus de 28 Millioner for Omlægningen af 
Jernbanen, beregner man en Indtægt af 44 Mil
lioner Rubler pr. Aar. Fragten omkring Vær
ket og ned langs Floden er rig paa. Kul og Jern 
samt andre Metaller, hvilket berettiger til at 
regne med meget store Virksomheder paa selve 
Pladsen, og man regner med at kunne frem
stille Elektriciteten til en Pris af 1,3 Kopek pr. 
Kilowatttime. 

Kl. 7,00 den 12. Juni ankom Delegationen 
til Sebastopel paa Halvøen Krim. Denne By, 
der ligger malerisk op ad temmelig stejle Bjerg
sider paa begge Sider af en lille Fjord, der midt 
kaarlig •i et lille Udbrud af Overraskelse ved 
det Panorama, der udbredte sig for Øjet, og 
var i Tvivl om, det var Virkelighed eller Be
drag. Men da man fandt sig selv staaende 
midt i den russiske tilling mellem kæmpende, 
saarede og døde Soldater, mellem rygende Ka
noner, bag hvilke Fodfolksafdelinger stod op
marcherede under vajende Faner klar til at 
foretage et Udfald, saa gik det jo efterhaanden 
op for os, at det hele var en Mystifikation og 
beroede paa et malet Lærred ude i Kuplens 
Periferi, men saa illuderende var det udført, 
at man umuligt kunde se, hvor Virkelighed og 
Illusion mødtes, thi vi stod selv midt i en Ar
tilleristilling og havde den mest vidunderlige 
Udsigt over Byen, Havnen, Reden og hele Om
egnen, hvor vi kunde e de fjendtlige Stillin
ger; man kunde i Fjordmundingen se en lang 
Række Mastetoppe over Vandspejlet, det var 
den russiske Sortehavsflaade, de selv havde 
sænket i Indløbet for at hindre de fjendtlige 
Skibe Adgang til Havnen og Byen. Jeg har al
drig før set noget saa betagende og stor laaet, 
og det varede lidt, inden vi fik Mælet igen. Det
te Kunstværk er udført af en tysk Profe. sor 
i Miinchen; har taget 4 Aar at male og har 
kostet den lille Sum af 100 000 Rubler. 

Vi skulde videre til et Hvilehjem langt syd 
paa ved Kysten, hvorfor vi efter Middag fort
satte i en Bilomnibus til en Plads, der hedder 
Simeis, og som ligger 70 km fra Sebastopel. Ad 
en ualmindelig fast, bred og god Landevej naa
ede vi ud i Bjergene, her indsnævres Vejen no
get og fører i Zikzak opad med saa bratte 
Sving, at Bilen enkelte Gange ikke kunde tage 
Svinget i et Tempi. Efter en Drejning saa vi 
pludselig Vejen føre gennem en Murhue eller 
Port »Baggaporten•, og i samme Øjeblik saa 
vi igennem denne Sortehavets blanke solbe
skinnede Flade, men som det syntes lige paa 
den anden Side Porten dybt nede, saa det gav 
et Sæt i hver af os, da Bilen svingede g4:!nnem 
Porten, bag hvilken Vejen drejede i et skarpt 
Sving til venstre saa brat, at dersom noget ved 

Styregrejerne svigtede, vilde man uvægerlig gaa 
lige ud over det lave Brystværn, der kranser 
Svinget ud mod Afgrunden, hvis Side er en lod
ret Klippevæg. Man er paa dette Sted oppe 
i en Højde af 1000 Meter o. H. Jeg har haft 
Lejlighed til at se mange smukke og storladne 
Bjergpartier og Landskaber baade i Syd og i 
Nord, men noget saa vidunderligt, som dette 
Naturpanorama, der pludselig og som i Fug
leperspektiv aahenbarer sig for Øjet, saa langt, 
man med dette kan følge Kysten, gives maaske 
kun paa Krim. Fra det øverste Bjergplateau, 
der ligesom danner -en sammenhængende lodret 
Barriere langs Kysten og mod Land afgrænser 
en Kyststrimmel, der overordentlig malerisk 
sænker sig fra denne mod Havet, gennemfuret 
af dybe Kløfter og opfyldt af mægtige, stejle og 
ofte lodret taaende Klippesider mellem jævnt 
skraanende Flader med yppige Vinmarker. 
Overalt møder Øjet de høje himmelstræbende 
Cypresser mellem store gamle Cedertræer og· 
andre sydlandske Trævækster, op ad Træer, 
Klipper og Huse snor sig et Væld af Slyng
planter med tunge Blomsterklaser i mange 
Farver. I dette kuperede Landskab ligger langs 
hele Ky. ten en lang Kæde af Villaer og Slot-. 
te, næsten alle hvide og ofte bygget paa stejle 
Afsatser. Her i dette Paradis boede om Som
meren det rigeste Rusland. Nu derimod vajer 
den røde Fane over dem alle, hvilket vil sige, 
at her bor Arbejdere eller Bønder paa Sana
torium eller paa Hvilehjem. Paa en prægtig 
Villa i disse herlige Omgivelser fik Delegatio
nen et Ophold paa 5 Dage efter Strabadserne 
i det støvede Rusland. Men Køreturen hertil 
var nervepirrende, saa det kan huskes. Var 
Vejen opad fuld af bratte Sving og gik langs 
dybe Slugter, saa blev det endnu værre nedad 
mod Havet, saa vi, som man siger, sad. med. 
Livet i Hænderne, og der blev paa denne Kø
retur afgivet Erklæringer om, at det var lige
gyldigt, paa hvilken Maade man kom tilbage 
igen, men køre ad den Vej en Gang til vilde 
man ikke, ihvertfald ikke i saa stor en Bil. Vi 
var ellers under vort Ophold i Rusland bleven 
saad.an trænet i Bilkørsel ad daarlige Gader, 
umulige Veje, og hvor der slet ingen Veje 
var, saa vi engang paa Vej til et Sygehus 
satte Bilerne fast ude i en Eng, man for ellers 
afsted med en Fart, der aabenbarede Chauffø
rens Foragt for Menneskeliv, deres eget ibereg
net. Vi var aldrig gladere, end. naar vi efter 
endt Tur stod velbeholden ud af Bilerne. Naa, 
Rejsen gik nu alligevel denne Vej tilbage med 
Bil, og vi naaede end.da alle til Skandinavien 
igen. 

Det var dejlige Dage, vi tilbragte paa Krim, 
i de herligste Omgivelser, med Hvile, Smaaud
flugter, Bade i Sortehavets sølvklare Bølger el-
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ler med at ligg g døse i Parken Iler i en 
mægtig Have tol paa den tore halvcirkelfor
med Al lan uden for vore ovevær 1 er paa 
før t al; hvorfra man .mellem Cypresser og 
halvt kjult af lyngplanter med tunge duften
de Blomsterkla er, havde d n vid.underligste 
'd igt langs Ky ten og ud over ortehavet, 

hv r man kunde følge Flokke af Delfiners Le· 
i Vand. korpen. aaI: man om Aftenen ad 
her og drømte, medens Mørk t sænkede sig 
over Landskabet og Vinden su ede i Cypresser 
og edertræer, meldte sig uvilkaarlig mange 
Tanker ·om ogsaa formede sig i saadanne 
, pørg maal om: Hvem mon d r har boet her· 
hvilke kikkel er har gaaet ind og ud gennem 
di Dørn og nydt Aft norne node i 'Parken 
og paa d nne Altan, flygtet herfra, hvorhen, og 
ltvor g hvorledo befind r de ig mon nu? 
Sporg:maaleno forblev ubesvarede. Men nede 
fra Haven og den torn Ve tibule lød de for-
amlocle Hvilehj m g,P t rs mukke og kraftige 
a.i1g, medens do elan ·ed de gamle Folkedanse

1nr- og nkellvis. m laukol k og betagende lød 
de gamle u k rai n ke Folke, angc> ud i Aftenen 

tilh d til Tonernes af eu Balalaika. 
Fra im i foretog vi en Ud fulgt til Byen 

Jalla. paa Krims ydspicl , hvor Badelivet rig
tig florer r; paa Vej n dertil he øgte før t dot 
slorste lot paa Krim »Vorontsovs lot«, og 
dernæ. t Koj.- rfamilien fhv. ommer lot »Li
vaclia« d r nu er tag t i Brug som anatorium 
for Bønder p cielt for cl m d r bor i Ukraine. 
Livadia ligger om do andre lotto sjældent 
smukt i en Park med alle mulige Vækster fra 
aarhunclr do gamle C dorlnco1· til do mukke
slo og kun tneri ke anlagte Bl msterpartier og 
,� i rbusk . lott t, cl r · er hvidt, er opført i Ii ro 
Fløj , dor indeslutter en Ro ·ongaard med en 
gammel antik Brønd i :Midten, langs de fire 
F'løje løber en gla ·overchekkot Buegang med 
, mukke, !anke øjlor. Da vi kom ind i den 
1m:0gtige store Spisesal, sad der 150 Bønder 
v d Middagsbordet, hvilket r cl t Antal Pati
ent r der er Plads til. [ 'linder fra Czar
tiden er kun tilbage zarpanel DHgligstue. 
deres fælle. ornv,rrel o og Badc>rum. amt 
Dronningen. Kabinet; di so Hum staar gan ko 
urørte, a.alede · om Czar(amili n id te Gang 
efter ol ommc>rophold forlod dom. 

Cl! ortsæll .) 

LOKOMOTIVFYRBØDER 

KREDSBESTYRELSESMØDER 

DEN 20. AUGUST 1927 

Alle var til Sl de. 

Punkt 1. Meddelelser frci Kredsformemden. 

Kredsformemden omtaler den foreliggende i-
tuatiou, som •t· Grunden til Mødets Indkaldels , 
herund 1· d •n Fuldmagt, om J. Knuds n og Kreds
formand n l :k angaaende Henvendelse i General
di rckt rall't mcu Hensyn lil ddannelse af Motor
for re. 

Forholdene er i 
drct meget, bl. a. 
skinchef. 

den mellemliggend Tid foran
er der udnævnt en ny Ma-

Efte1· Henvendelse fra Kredsformanden til øv
rige Kredsbestyre! esmedlemmer havde han faaet 
Tilladel ·e til at ud ælte Sagen. 

Organi ationen Formand refererer Drøftelser, 
som han har haft med Trafikministeren angaaende 
Motorvogne. 

Ligeledes reforcrede. Drøftelse med Trafikmini
stPrcn angaaende d.·æltelse af Aldersgrænsen, 
endvidere Heferal af Henvendelse med H nsyn til 
Aspirant !'Iles Afskedige! e. 

l'trnlrt 2. l1'ureliggende Suger. 

krivelsPr fra mange fecllemrner har ligget til 
1.:ksvarrlsc•. herunder bl. a. Andragt•11de fra Loko
molivfyrhod<'r J. T. Olsen, Gh., 0111 Forbedring af 
Anriennitl'l i Anledning af to Aars Afskc-cl efter An
sogning. 

J(rcd l'II kunde ikke Ireinsencle Ansogning an
g,rnenclc foranslaaencle. 

Forslag fra Aalborg Lokofyrb. Afdcli11g angaa-
011de Ek lrakonlingcnlct. 

Punkt 3. Krcdslcassererens Beretning. 

H •gnskabC'l balancerer mrd 26 (i I Kr. 46 Øre. 
l,ftt•r dl' budg<'llC'rC'de Beløb c•r R •gnskabel paa 11u
nercmlc Tidspunkt ikke ovl'rskr del paa noget 
Punkl. 

Regnskabet g dkendles. 

Punkt 4. 

Kredsc-11 b handlede herunder d n forcligg1mde 
Situation, og ened s om al inclkalcle til ekstraordi
nær Kred genC'ralforsamling og her lage Stilling 
til tørrelsen og Formen for Ekslrakonting nlel. 

Videre bcbandlecle Kullempningsspørg maalet 
og en Henvende! til Kreds 1 angaaende Kulfor-
i•niug. 

A. H. 
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'DANSK iQKOMOTIV 1i DEN DE 
DEN 4. OKTOBER 1927 

Fraværende A. P. Petersen. 

Punkt 1. Indkaldelse af ekstraordinær Kreds-

aeneralforsamling (Tidspw1k/ og led). 

Kredsformemden oply ·er, al der nu er udsendt 
Cirkulærer til samtlige Afdeling ·beslyrelser angaaen
do Afgang af af ælde Lokomolivførere. 

Kredsbestyrelsen enedes om at fortsællc paa 
samme Linie, som hidtil er fulgt. 

Kredsen vedtager, al den ekstraordinære Kreds
generalforsamling afholdes paa Hole! • Victoria• i 
Fredericia Onsdag den 2. November 1927 · Kl. 15. 

Kredsbcslyrelsen enede · om r,'orslag llil Gene
ralforsamlingen og udsender Redegørelse til Afde
lingerne. 

Pmikt ::i. Eventuel Understøttelse af de Lokomotiv

fyrbødere, som er overført til Remisetjeneste. 

Kredsformanden omtaler dette Punkt og Orga
nisationens Formand har ogsaa lait med Kredsfor-
manden desangaaende, men da de Penge, som ind

: kommer for Tiden er beslaglagt, enedes man om al 
stille Spørgsmaalcl i Bero. 

Punkt 3. Meddelelser fru Kredsformanden. 

Kredsformanden refererer krivel. er, heruudur 
Skrivelse angaaende Kullempning paa Aarhus Lo

' koqiotiver under kortvarigt Ophold i Fredericia, 
.som er tilsendt Generaldirektoratet. 

Ligeledes Skrivelse fra Frederikshavn, som man 
henstillede til Cad Petersen al henvende sig til Di
'lriktet desangaaende. 

Punkt 4. l!Jventt,elt. 

Bestyrelsen drøfter Udgifterne i Anledning af 
cl n ekstraordinære Kredsgeneralforsamling. 

Aarhus Lokofyrb. Afdeling udbeder sig Oplys
ning i Anledning aJ cu Lokofyrb. Aspirants Til-
skadekomst. A. H.

JORDEFÆRD 

Mandag· den 17. Oktober beg1·avedes Lokomuliv
fyrbøder Rejnholdt Jørgensei'.i paa Nyborg l{irke
gaard. I Kapellet holdt Pastor Balling en smuk 
og hjertelig Tale over den afdøde, man mærkede 
det var Vennen og ikke Præsten, der talte over 
Rejnholdt Jørgensen. Efter al Pastor Balling hav
de talt, sang Hr. Redin: •Den store hvide Folk vi 

:e•, denne Sang var en smuk Erkendtlighed til vor 
afdøde Kammerat, for han var en Sangens Mand, 
og har med sin Sang ofte glædet LokomotivmænclenP 
i yborg. Ved Graven lalle Kredsformand Boye8l'n 
og bragte Rejnholdt Jørgensen en Tak for hans godP 
Kammeratskab, og hans Trofaslh d mod den Or
gani ·alion, ban tilhørte. Ved Rejnholdt Jørgen
sens Død har Lokomotivmændene i Nyborg mi lcl 
en god Ven, en brav Kammerat, s0111 altid saa sin 
største Glæde i at ofre sig fo1· and1·e, og som 
under sin lange og mertefulcle Sygdom altid havde 
et Smil parat, naar Venner og Bekendte kom for al 
hilse paa ham ved Sygelejet. Til vor gode Ven og 
Kammerat, Rejnholdt, som gik bort, lyder det en-
stemmigt: Ære være dit Minde. K. M. P. 

TAK 

Modtag herigennem min hjerteligste Tak for al 
den Venlighed og Opmærksomhed, d r er vist min 
Mand, Lokomotivfører C. R. Jørgensen, under hans 
lango og smertefulde Sygeleje. En særlig Tak Lil 
Lokomotivpersonalet i Nyborg for den Venlighed 
og Deltagelse, der er udvist under min Mands Syg-
dom, Død og Begravelse. El110 Jørgem,en.

STATSBANEPERSONALETS BIBLIOTEK 

s· 

F::Jst. 
14216 
J4217 

Jyl.
Fyn 

12683 
12663 

NYE BØGER 

Kvist, Anton: Lurerne kalder. 
Bukdahl, Jørgen: Thomas Olese11 
Løkken. 

1421 12696 Hellsen, Henry: Rollywood L927. 
14219 12689 Benoit, Pierre: Jakobs Brønd. 
14220 12706 Wynne, Pamela: Monica. 
14221 12708 Jensen, Hermann: Det røde Ægte-

skab. 
14222 12702 Marschall: Ødemarkens Søn. 
l4223 12697 Hilsø, Poul: Haremets hvide Blomst. 
14-224 12685 Oppenheim, Phillips: Fortidens

llt226 12694 

14227 
14228 12704 
11.229 

14-230 J 2t:i98 

J423J 12701 

Skygger. 

Gunnarsson, :unnar: Det nordiske 
Rige. 
Bassil-Mathews: Idræt og Aancl. 
Nylund, Bengt: Vi og vor Sygdom. 
Carco, Francois: de monmartrc au 
quartier latin (fransk). 
Klein, N.: Tre Fortællinger fra Ærø 
og Als. 
Lowndes, Belloc: Syndens Sol I. 

14232 11585 Porten, Rosa: Filmsprinsessen. 
14-233 12703 Muller, J. P.: Hvad fejler vor Ung

doms fysiske Opdragelse? Og hvor
ledes kan den forbedres. 

14234 12693 Grey, Zane: De lysende Spor. 
14235 12705 Wyllarde, Dolf: Hans Week-End 

Hustru. 
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14236 12692 Frich, Øvre Richter: De Fædrelands
løses Ø. 

14237 1272[ En gamrn I Jæger: Paa Fjordengene. 
1423 12722 Frankau, Gilbert: Hendes aadc 

Lady Granston. 
14239 Feuvre, Amy le: Betty Stuart. 
14240 12727 Hørlyck, Helene: Ursula. 
14241 1274-2 Oppenheim, E. Phillips: Kan du til-

give. 
14242 12724 Hamilton, Cosmo: Paradisøen. 
14243 1274-0 Oclaviau, Ruben: Mysteriet i Tem-

pleton. 
14244 12737 Mauriac, Francois: Kysset til den 

Spedalske. 
14245 12732 Keller, Johan: Smaa Historier for 

Børn. 
1126 g 9704g Barfod, H. P. B.: Minder fra gamle 

grundtvigske Hjem. 
12258c 10714c Rolland, Romain: Den forulykkede 

Sjæl. III. Moder og Søn. 
14246 Murstad, Hj.: Jeg er dømt til Dø

den og skal hænges. · 
14247 12748 Rohmer, Sax: De gule" Skygger. 
14248 12707 Seedorff-Petersen, Hans Hartvig: I 

Dagningen. Digte. 
14249 Dalland, Olav: Kina under For

vandling. 
Chri tensen, Carl: Poul Bjerge. 14250 

14225 3366zz Clausen, Jul. og P. Fr. Rist: Kon
treadmiral Victor Hansens Minder. 

13327c Rejsehaandbog over Norge: Trønde
lag og Møre (1927). 

14251 12713 Clark, F lica B.: Krøblingeu fra 
iirnberg. 

14252 12725 Hocking, Joseph: Andrew Bocon-
noes Testamente. 

14-253 .12734 Kyne, Peter B.: Et rigtigt Mandfolk.
14254 12738 Neumann, Alfred: Den Onde.
l4255 12753 Zwilgemerer, Dikken: Inger Johanne.
14256 12775 Rosenkrantz, Palle: Manden paa

Hørsholm. 
14257 12733 Krasnow, P.: Fra Zamrnen til den 

røde Fane 1 94-1921. 
14-25 12745 Reumert, EU n: Den lykkelige Kæl-

14259 12715 

14260 
14261 12744 

14262 12761 

14-263 12755
14-264 12739 
14265 
14266 12726 

14267 1275 l 

der. 
Clausscn, Sopbus: 
Bryllup. Digte. 
Lund, Harald H.: 
Paludan, Jacob: 
J erem iad er. 

Tilania holdt 

1:-'eblingeviser. 
Feodor Jansens 

Dahl, Valborg: Chaucen, Fortælling 
for unge Piger. 
Berg, Bodil: Skolen ved Elven. 
Nielsen- l vns, Eclv.: Muldets øn. 
Claussen, Sophus: Hundrede Taels. 
Dr. Hubertus: Opleve! er og Type1·. 
Fra Jæger- og Friluft livet i Jylland. 
Tolstojs Flugt og Død, skildret af 
hans Daller Alexandra. 

1/4-268 Jersin ·Dinesen, Jens: Troens Kamp 
og Sejr. 

14269 J 272 Ibs n, Astrid: Et _Blad af Danmarks 
Barmhjertig hedsbog. 

l 4270 t 2736 Leopold, Svend: Erindringer fra min 
Barndom. 

Lolcoinolivforerkredsen. 

Horsens: Repræsentantens Adr. rettes til Gorms
gade 17, 1. S. 

Lolcomotivfyrbøderkredsen: 

truer: Formandens Adr. reCles til Dusebergs
vcj 42. 

Roskilde: Formandens Adr. rettes til Gl. Lan
devej 15, 1. S. 

/Tdnævnelse fra 1-11-27: 

Lokomotivfyrbøder E. K. lL V. Jensen, Østerbro, 
til Lokomoti�fø1·er i Gedser (min. Udn.). 

7"orfl11llclse efter Ansøgning fra 1-11-27: 

Lokomotivfører V. ielsen, Gedser, til Ringsted. 
Lokomotivfyrbøderne: 

C. A. Laur en, Masnedsund-Kh. Gb.
A. H. P. Madsen, Korsør-Kb. Gb.
V. Hansen, Frederikshavn-Kalundborg.
K. H. Wulff, Korsør-l{.h. Gb. 
V. K. Pedersen, Slagelse-Aarhus H. 
C. E. E. Lauritzen, Gedser-Kh. Gb.

. C. Plougmarin, :a:e�·ni.ng-Kh. Gb.
F. Petersen, Fr:ederici�-Kh. Gb.
T. M. Rasmu sen, Fredericia-Kb. Gb.

C. Han en, øn-derborg-Kh. Gb.
H. Enevoldsen, Kh. Gb.-Østerbro.

. C. Poulsen, Brande-Aalborg.
V. A. B. Loft, Fredericia-Aarhus H.
J. Petersen, Tfoglev-Aarhus H.
A. M. Christensen, Herning-Aarhus H.
M. K. Jørgensen, Løgumkloster-Aarhus H.
H. H. D. Han en, Vamdrup-Aarhus H.
A. J. Jensen, Tønder-Aarhus H.
K. G. V. Karlscn, Tønder-Aarhus H.
V. . Bundgaard, Aalborg-Aarhus H.
0. Jensen, truer-Aalborg.
K. IC Jensen, Glyngøre-Aarhus H.
N. C. Christensen, Tønder-Aarhus H.
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K. V. Møller, Struer-Aarhus H.

L. P. T. Bendixen, Fredericia-Esbjerg.
S. J. C. E. Eltahnkc, Thisted-Aalborg.
C:. Christensen, Aarhus H.-Thisted.
H. C. Risager, Fredericia-Sønderborg.

Uansøgt Forflyttelse fra 1-11-27: 

Lokomotivfører E. L. V. Kirchmann, Roskilde, 

til Kb. Gb. 
Lok om olivfyrbøderne: 

H. E . .J. Laugesen, Helsingør-Kh. Gb.

R. P. C. Hemiksen, Helsingør-Kb. Gb.
R. V. Larsen, Korsør-Kb. Gb.

T. M. Henning-sen, Odense-Kb. Gb.

J. M. Hansen, Roskilde-Kb. Gb.

J .. Tørg-ensen, Roskilde-Kb. Gb.
.T. E. Wiftenburg, Næstved-Gedser.

A. K. H. Schneicler, Roskilde-Gedser.

A. P<'clersen, Næstved-Kalundborg.
. T. A. S. Larsen. Roskilde-Kh. Gb.
fl. K. .Jørgensen, Næstved-Kh. Gb.
.T. A. Mathiesen, Ringsted-Kl1. Gb.
C:. Hansen. Nyborg-Kb. Gb.

S. A. Andersen, Varde-Esbjerg.

T. P. Andersen, Bramminge-Esbjerg.

0. M. C. Jensen, Haderslev-F,sbjerg.
F. A. Frederiksen, Horsens-Aarhus H.

A. A. Jensen, Horsens-Aarhus H. 
A. L. C. T,arsen, Løgumkloster-Tønder.

L . .T. Anderson, Løgumkloster-Tønder.
K. J. A. Holm, Haderslev-EsbjPrg.

J. C. Astrup, Holstebro-Struer.
N. P . .Tl'nsen, Holstebro-Struer .
.T. P. A. S. K. Nielsen, Holstl'bro-Struor.
K. 0. Polersen, Holslebro-Strnrl'.

P. S. Jepson. Holstebro-Struer.
K. P. Hambak" Skive H.-Glyngøro.

P. C. Harlvigsen, Viborg-Herning.
S. A. V. Jensen, Skanderborg-Struer.
K Mikkelsen. Skanderborg-Struer.
0. A. V. Michaclsen, Frodericia-Aarbns R
A. V. Vendt, Fredericia-Aarhus H.
P. M. Ji'yandscn, Fredericia-Aarhus H.

M. V. V. RasmnssC'n, Fredericia-Aarhus H.
R. G. T,aursen, Ranclers-Aarbus H.

R. 0. Olsen, Randers-Frederikshavn.
M. L. Hansen, Vejle H.-Aarhus R.

Ansættelse, henholdsvis Forfl11ttelse efter Ansøgni11g 

fra 1-11-27 med Funktion som Motorførere: 

Lokomotivfyrbøderne: 

H. E. Larsen, Næstved, i Næstved. 
P. Pedersen, Næstved, i Næstved.

H. P. Christensen, Aarhus H., til Næstved.

A. C. M. Laursen, Aarhus H., til Næstved.

H. K. Jensen, Kb. Gb., paa Kh. Gb.
A. Bentsen, Østerbro, til Kb. Gb.
C. F. Therkildsen, Lunderskov, til Kb. Gb.
A. J. Borcher, Østerbro, til Kh. Gb.
P. Jensen, Østerbro, til Kh. Gb.

Afsked: 

Lokomotivfører C. M. Christensen, Kh. Gb., pan 
Grund af Svagelighed med Pension fra 31.-1-28 

(min. Afsk.) . 

Lokomotivfører A. P. Andersen, Skanderborg, 
paa Grund af Svagelighed med Pension fra 31.-1 
28 (min. Afsk.). 

Lokomotivfører Jens Jensen Nielsen, Korsør, paa 
Grund af Svagelighed med Pension fra 31-1-28 
(min. Afsk.). 

Lokomotivfører K. J. Nielsen, Vamdrup, efter 
Ansøgning paa Grund af Svagelighed med Pension 

fra 31-1.0-27 (min. Afsk.). 
Den Lokomotivfører W. M. Thorsen, Assens, 

meddelte Afsked pan Grund af Svagelighed med 
Pension fra 31-10-27 er udsat til at gælde fra 

31-12-27.

Tilbagekaldelse af Afslced: 

Den T,okomotivfører Hans Christian Pedersen, 
Kb. Gb., meddelte Afsked paa Grund af Svagelig
hed med Pension fra 30-9-27 er tilbagekalrlt. 

Dødsfald: 

Lokomotivfyrbøder i Nyborg C:. R. Jørgensen, 

der var afskediget paa Grund af Svagelighed 31-
10-27, er død 13-10-27.

N avneshifte: 

Lokomotivfyrbøder S. C. Nielsen, Brando, hedder 
fra 14--10-27 Søren Christian NielsC'n Edelvold. 
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