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Lokomotivfører L. M a u r i t z e n, Fredericia. 

Ekstranumer. 

Grundet paa Referatet fra General-
forsamlingen i Nyborg udsendes nær-
værende Numer af ,Dansk Lokomotiv-
tidende« allerede nu. 

Damptab 
ved Blæsning af Lokomotivernes 

Sikkerhedsventiler. 

For at komme til Kundskab om det 
Damptab, der omtrent lides, naar Loko-
motivernøs Sikkerhedsventiler blæser, er 
der ved de danske Statsbaner foretaget 
nogle , Forsøg hernyer. J'orsøgeue'.....an-
stilledes ved paa en stillestaaende Gods-
togsmaskine af Litra G. at holde 'Damp-
trykket saa nær som mulig'; 1/2 Atm. 
over det Normale, og maale den Mængde . 
;rand, som derved ' fordampede og gik 
oort gennem Sikkerhedsventilen i en vis 
Tid, og det viste sig, at der under disse 
Omstændigheder 'fordampede 400 a 500 
kg. Vand pr. Time. 

Regnes med et Kulforbrug af l kg. 
for 71

/ 2 kg. fordampet Vand, faas et 
K.ulforbrug af gennemllnitlig 60 kg. pr. 
Time eller l kg. pr. Minut. Uagtet 
dette Forbrug jo ikke er ganske ube-

saa fremgaar det dog heraf, at 
Sagen l Praksis dog ikke kan have stor 
Betydning, thi ved en hensigtsmæssig 
og efter Forholdene afpasset Fyring vil 
Dampspændingen sjælden naa indtil 11 
Mm dtN 2 af : over e ormale, og Blæsningen 

derhos kun finde 
Sted I korte Tider ad Gangen. 

J. + D. 

Generalforsamlingen 
i Nyborg. 

(Fortsat). 

Punkt 4 c. Forslag om at faa Mile-
penge paa kortere Strækninger omfor-

Maj 1902. 

andret til Timepenge, af C. M. Christen-
sen, København , 

Efter at Forhandlingerne var genop-
tagne KI. 2, gav Dirigenten Ordet til 

F o r m a n d e n, der anmodede Lokf. 
Maurit.zen om at oplæse af Forhandlings-
protokollen, hvad der angik det fore-
liggende Punkt. 

M a u r i t z e n oplæste Forhandlings-
.protokollen, hvoraf det fremgik, at 
Medlem af Hovedbestyrelsen Lokfrb. 
Christensen havde lovet at forelægge 
nærværende Generalforsamling en Over-
sigt over Forsl>ellen paa Time- og 
Milepenge paa kortere Strækninger. 

L-okfrb. C h r i s t e n s e n, Københv. : 
Som' bekendt har ' vi" jo- Time-
penge for Gorlstogslrørsel paa Strækninger 
under 3 Mil. Det viser sig, at det er 
en god Forretning ' at køre Godstog paa 
disse Stræknin·ger. Jeg har efter Løfte 
regnet ud, at for Holte- og Klampenborg-
turene "il Forandringen komme til at se 
saale'des ud for Lokomotivførernes Ved-
kommende: 

I I I I I 

For Lokomotivfyrbødernes Vedkom-
mende stiller Forholdet sig endnu gun-

2. Aargang. 

stigere, idet Forholdet her former sig 
saaledes: 

1==::0 ____ 1'.0 

!"'oeoo.t-oo. o 
001-.:1001'.0 
............... !Sl 

Dette, var Klampenborgturen ; med 
Hensyn til Holteturen stiller Forholdet 
sig endnu gunstigere for baade Førere 
og Fyrbødere. Jeg har ogsaa Beregningen 
færdig over denne Tur, hvis Generalfor-
samlingen ønsker, at jeg skal specificere 
denne paa samme Maade (S t e m m e r : 
N ej !). J a, saa vil jeg kun nævne, at 
det for Førernes Vedkommende giver en 
Stigning af 55 pCt. og for Fyrbødernes 
Vedkommende en Stigning af 126 pCt., 

. altsaa en gennemsnitlig Stigning af 85'11 
pCt. Det viser sig her, at Resul-
tatet, er overordentlig gunstigt, naar 
Strækningen ikke er længere, og da de 
korte Ture som bekendt ofte er meget 
mere anstrængende end de lange Ture, 
men givllr betydelig mindre i Fortjeneste, 
saa forekomm er det mig at væ.re en 
rimelig Fordring, at vi søger at opnsa 
Forandring. 

Lokf. M a d s e n, København: Jeg 
havde nu ventet mig noget andet med 
Hensyn til Behandlingen af dette 
Spørgsmaal. Jeg har selvfølgelig ikke 



noget imod, om dllt kunde blive forandret, 
men vi kommer her til en meget kilden 
Sag; vi har jo paa vor Forbunds-Kongres 
paalagt Forbundsbestyrelsen at arbejde 
hen til Indførelsen af en Normalarbejds. 
dag. Naar vi derfor nu forlanger Time-
penge i Stedet for Milepenge, da søger 
vi jo at skaffe os en mindre Fortjeneste 
i Stedet for en større Fortjeneste, thi 
vi kan da ikke med Rette forlange, at 
Fortjenesten skal blive stor og Arbejdet 
lille. Derimod har vi i København 
noget, der hedder Reservekørsel ; det var 
mere rimeligt, at Betalingen herfor 
førtes ind i en blldre Ordning, ligesom 
den Ordre fra Generaldirektoratet om, 
at Lokomotivper!!ooal'et, naar Toget fort-
sætter udover 3 Mil, ikke faar 
for en saadan Tur, endskønt Turen for 
Lokomotivet og dettes Personale er under 
3 Mil. Kunde vi faa dette forandret 
saaledes, at det blev Lokomotivets og 
ikke Togets Løb, der dannede Grund-
laget for Beregningen af vore Sportler, 
da var allerede meget vundet; men 
begynde at røre ved Milepenge, f. 
Eks. ved Holte,turen, det bliver vist et 
Spørgsmaal, vi ikke kan ordne. Jeg 
mener derfur, at vi ikke bør tage dette 
Spørgsmaal under Overvejelse. Vi maa 
ikke gribe om mere, end vi just kan 
magte. 

Lokfrb. B e r g, Ribe: Jeg skal til 
dett!l Punkt oplyse, hvorledes vi har det 
i Ribe. Vor Kørsel er saaledes, at vi 
kører 

18 Mil, det varer 12 a 13 Timer 
7'6 7 a 8 
16 10 a Il 

17 a 18 

Jeg vil nok sige, at hvis vi kunde 
faa det lavet saaledes, at vi kunde faa 
Timepenge for 22 Timer i Døgnet, da 
vilde de fleste gri be efter den Tjtlneste, 
men jeg er bange for, at det kun vil 
skabe Utilfredshed hos dem, der skal 
køre paa de lange St,rækninger. Jeg 
har flere Gange forsøgt paa at faa denne 
Tjeneste forandret i Ribe, men ået har 
ikke kunnet lade sig gøre; men hvis 
dette ' Punkt blev gennemført, da skulde 
Forandringen n(;k komme, og jeg tror, 
jeg er enig med Generalforsamlingen, 
naar jeg siger, at hvis dette skete, Ja 
klagede de , Færreste over for megen 
Tjeneste. Men netop derfor vil jeg bede 
alle de Delegerede paa det nøjeste at 
overveje, forinden de vedtager dette 
Punkt, om ikke det vil skabe Uenighed 
mellem Lokomotivpersonalet paa de 
korte og lauge Strækninger. 

Lokfrb. O h l s e n, Køhenhavn: Det 
Ministerium, der er kommen til Roret 
nu, det gaar jo ud paa at faa vor 
Lønning sall ensartet som mulig. J eg 

tror ikke, vi kan gøre os noget Haab 
om at faa dette Punkt gennemført. Vi 
maa heller ikke blande for meget sam-
men, og jeg tror, det kun vil blive et 
Mindret"l, der vil faa Gavn af dette. 

Lokf. P a g h R a s m u s s e D, Kbhv.: 
Det var nogle gode Ord, oer blev frem-
ført af Hr. Berg. At vi muligvis en 
Gang i Fremtiden kommer ind paa at 
faa Milepengene i sin Helhed omfor-
andret til Timepenge, kan godt være, 
men at dette for mange .v,il medføre et 
ganske betydeligt maa vi 
være klare over, thi hvor vi nu med Il-
togene er knap 2 Timer om at køre 14 
a 16 Mil, vil vi, i for nu at faa 
120 Øre, kun faa 40 Øre, saa jeg er 
bange for , at det kun er de Færreste, 
der kan vinde ved ' en saadan Forandring, 
og vi skal jo helst se hen til det Store 
og Hele, saaledes at vi ikke tager fra 
de Mange for at give det til de Faa. 
Derfor vil jeg bede den ærede Forsam-
ling om at tænke over de Ting, Hr. 
Berg forelagde for os ; det bliver ganske 
vist ikke s!!a meget til den Enkelte, som 
efter Hr. Christensens l!'orslag, men vi 
maa, som jeg tidligere har nævnt, se hen 
paa det Hele og Store. 

IJokfrb. R a s m u s s e n. Viborg: Vi 
har en Tur i Viborg, hvor vi har 
Tjtmeste fra Morgen til Aften KJ. 9. 
J eg vil støtte det Forslag, at vi faar 
Timepenge i Stedet fur Milepenge ; jeg 
tror, vi staar os ven det. 

Lokfrb. H a n s e n, København: Med 
Hensyn til de Udtalelser af Hr. Pagh 
Rasmussen, at dElt kun var de Færreste, 
der kunde faa Fortjeneste af Time-
pengene, vil jeg gøre gældende, at vi 
ogsaa er mange, der bomler, saa jeg tror, 
de fleste vil lukrere ved at faa Time-
betaling. Jeg tror, naar vi naaede at 
faa SportIerne helt afskaffede, vilde For-
holdet blive et ganske andet imellem 
os, for saa længe der ' findes Mænd 
iblandt os, der siger: >J eg vil hellere 
tjene en Mil mere end han «, saa længe 
tror jeg ikke, der kan blive noget godt 
Forhold. 

F o r m a n d e n : Jeg ser her paa 
Dirigentens Liste, .at der er indtegnet 7 
Talere. Naar de har udtalt sig, tror jeg, 
Spørgslliaalet er tilstrækkeligt uddebat-
teret.. Jeg tillader mig at stille Forslag 
om at slutte med de indtegnede Talere. 
Hr. Hansen mente, at vi skulde arbejde 
hen til at faa Sportierne helt afskafftlde. 
Jeg skal oplyse om vor æredtl Maskin-
chefs Standpunkt til dette :::lpørgsmaal. 
Da Lønudvalgets Deputation havde 
Foretræde for Maskincheftln, uJtalte 
denne, da vi forelagde vor Lønfordring : 
De søger jo at faa mindre end De har; 
De vil jo fRa mindre i Indtægt, naar vi 
ser hen paa Milepengene. Men jeg 
tror - som jeg bemærkede til Maskin-

chefen -, at vi alle vilde være Hr. 
.Maskinchefen taknemlig, om vi fik de 
600 Kr. i Milepenge indbefattet i JJ øn-
nen, men Maskinchefen udtalte: Det 
faar De bare ikke. Altsaa, vore Fore-
satte er inde paa at bibeholde Sportel-
systemet. 

Lokfrb. B e r g, Ribe: Forinden dette 
Punkt bliver sat under Afstemning, vil 
jeg minde om, at det ikke er saa længe 
siden, at Generaldirektoratet udstedte 
Ordren om, at vi tilkommer Timepenge 
for Godstog paa Strækninger under 3 
Mil ; kunde vi opnaa det samme for 
Perilontog, var det dog altid bedre. 
Men som jeg sagde før, vi maa være 
opmærksomme paa, om ikke Forslagets 
Gennemførelse skaber Utilfredshed mellem 
Ptlrsonalet. 

D i r i g e n t e n satte Formandens 
Forslag om Af8lutning under Afstem-
ning. 

Dette ved toges. 
LokfrtJ. Chri s tensen , Kbhvn. : 

Jeg hører af Hr. Bergs Udtalelser, at 
han er enig med mig i, at Indførplse af 
Timepenge vilde kunne regulere Arbejds-
tiden; det er nemlig for at faa en· kort 
Arbejdsdag, at Forslaget burde gennem-
føres. Jeg tror ikke, der vil blive nogen 
Misundelse, for den ene Dag er det den 
Enes Tur, og den anden Dag kan det 
jo blive den Andens. Og med Hensyn 
til de lange Strækninger, hvor man er 
en hel Dag om at køre 14 Mil, er For-
tjenesten ubetinget for lille, sall. jeg 
synes godt, at der var Rimelighed for, 
at det skulde omforandres til Timepenge. 
Det eneste rigtige er, at vi faar afskaffe t 
Sportlerne, for som Forholdet er .nu , er 
det ikke retfærdigt. 
, Lokf. O. L a r s e n, Købhvn. : J eg 
vil kun bemærke til Hr. Rasmussen, 
Viborg. Det synes lOfter hans Udtalelser, 
som om han mener, at vi ogsaa kan 
faa Timepenge, naar vi har Hemise-
tjeneste. Det vil sikkert ikke kunne 
lade sig gøre. Der er en anden Tin g, 
jeg vil gøre opmærksom paa. Der er 
nemlig et af Lønningsud valgets mest 
indflydelsesrige Medlemmer, der bar 
meddelt mig, at Udvalget helst vilde 
helt bo.rt fra Sportel systemet, men 
dette havde mødt en ubetinget Modstand 
fra Administrationens Side , saa detto 
Spørgsmaal har de maattet la.de ligge. 

Lokfrb. O h l s e D, Købhvn.: J eg 
for mit Vedkommende ruener, at det 
vil blive værre for os, naar Sportlerne 
afskaffes. Det ser meget godt ud i 
Teori, man i Praksis mali. vi se hen paa, 
at mangen En, der har Grund til at 
melde sig syg, gaar og kniber sig 
igennem for ikke at lide det Tab, Syge-
dage betyder for Lokomotivpersonalet, 
eller naar en Lokomotivmand bliver 
ældre og ikke 8aa godt er i Stand til 



-
t holde de anstrængende Ture ud , vil 

:e yngre mange Gange komme til. at 
tage saa megen Tjeneste, at de opshdes 
i en altfor ung Alder. 

Lokf. M a d s e n, København : Det 
er nu cn Gang det, jeg vil lægge d'Hrr. 
,paa Sinde. jeg er bange for, at vi. driv.er 
det for vidt; og saa er der en Tmg til : 
at Sportleme af:!kaffes. lader sig vel 
.neppe gøre, og med Hensyn til Ordren 
om Kørsel med Godstog paa kortere 
-S trækninger, da er denne fornylig 
skærpet saaledes, at den giver mindre 
end før. Lad os derfor ikke spæn ,te 
Buen saa højt, at den springer. Dette 
P unkt er vist et Spørgsmaal , vi kan lade 
ligge til en senere Generalforsamling. 
Det kan ikke gaa at tage fra de Mange 

.{)g gi.e til de Faa. 
Lokf. K n u d s e n, Ny borg: Skal vi 

søge om at opnaa et eller andet Gode, 
tror jeg vi skal tale ret meget om, 
.hvad der er rene P engespørgsmaal. Jeg 
tror, at af Sportler vil blive 
mere til Skade end til Gavn, thi som 
det gaar saa mange andre, saaledes gaar 
det Ilgsaa mig ; naar vi ikke faar Sport-
ler, vil j eg helst være fri for at køre. 
Jeg tror derfor, at de Kørepenge er til 
080 m for os. J eg vil foreslaa, o at vi 
foreløbig stiller dette Spørgsmaal i Bero 
og ser Tiden an, ellers er jeg bange for, 
at det bli fer fie re til Skade end til 
°Gavn. 

Lokfrb. H a n s e n, København: Da 
der er to af de ærede Talere, der har 
lade t uen Tanke skinne igennem, at 
'Vorherres Børn, naar Sportlerne blev 
afskaffede, kunde faa Lov at ligge 
hjemme paa Briksen og driv!!, skal j eg 
ohenvise til Maskinpersonalet ved Søfarts-
afd elingen ; disse har ingen Sportler, 
men der bliver Tjenesten dog udført, og 
i Hovedsagen gælder det dog om, at 

°Tjenesten bliver udført, og godt udført, 
af Interesse for vort Kald , og at vi ikke 
bet ragter U dførelsen af vor Tjeneste 
efter det Omfang, i hvilket der ydes 
Sportler. 

Lokf. P a g h R a s m u s s e n, Kbhv. : 
J eg giver Hr. Hansen min fulde Erken-
delse af hans Ord ; men jeg tror ikke, 

o det paa nærværende Tidspunkt vil være 
at gaa frem paa den Maade, at 

VI søger Sportleme afskaffIlde. 
Lokfrb. B e r g, Ribe, foreslaar at 

udsætte dette Punkt til næste General-
,forsamling. 

D e t t e f o r k a ti t e d e s. 
Selve Forslaget Punkt 4 c. f o r-

k a s t e d e s. 

.Punkt 5. Forslag fra o Aarhus ' Af-
deling om Oprettelse af 
Kursus for vordende Lokomotivførere og 
'vordende Lokomotivfyrbødere. 

Lokf. M o t t l a u,o Aarhus: Aarhus 

Afdeling har fundet sig foranlediget til 
at fremkomme med et a8.alydende For-
slag: 

»Dansk Lokomotivfører- og Lokomo-
tivfyrbøder-Forening arbejder hen til, 
at der oprettes statsunderstøttede 
Kursus for vordende Lokf. og vordende 
Lokfrb. Jeg vil anmode d'Hrr. om at 
udtale sig om Spørgsmaalet.c 

D i r i g e n t e n : Det forekommer 
mig. at vi allerede har en Generalfor-
samlingsbeslutning, der paabyder o Op-
rettelsen af saadanne Kursus, men da 
jeg ikke er ganske sikker paa, at det 
virkelig forholder sig saadan, vil j eg til-
lade mig at henstille til den forrige 
ærede Formand at give Oplysning. 

Lokf. l\i a d s e n, København: I Proto-
kollen fra Generalforsamlingen · i Struer 
staar: :t Foreningen søger oprettet be-
lærende Kursus for Lokomotivpersonalete. 
Her har vi jo all erede vedtaget dette 
Punkt °en Gang. Men den Tanke, her 
er fremkommet, forstaar ikke. Hvad 
menes med statsunderstøttede Kursus? 
Jeg kan ikke tro, at Aarhus Afdeling 
mener, at Staten, som vi jo tjener, vil 
betale for at faa uddannet sine Arbejdere. 
Vi har en foreløbig In struks for, hvem 
der skal tage saavel Lokomotivfyrbødør-
som Lokomotivfører-Eksamen, saa der er 
ikke noget at °tage fejl af i dette Punkt, 
og Maskinchefen har stillet sig yderst 
velviilig overfor dette Spørgsmaal og 
har været -til at ydll 8 Kr. om 
Maaneden til hver Deltager, men det er 
givet, at han først maa tilstilles et 
Andragende . Vi kan ikke forlange, at 
han i disse Tider, hvor der skal spares 
og spares, selv skal komme med Hjælpen. 
Der er stadigvæk raabt paa, at vi skal 
søge at blive fri for Eksamen; men som 
jeg bemærkede før, Instruksen er givet, 
og saa er der ikke anået at gøre end at 
rette sig efter den. Der var nedsat et 
Udvalg i København til at fremme 
denne Sag, men paa Generalforsamlingen 
i August i København blev det pall. 
Opfordring af et -Medlem i Aarhus, der 
fordrede Beslutningen om Fritagelse for 
Eksamen gennemført, nægtet dette 
Udvalg °at fremme Sagen. Jeg syn'3s 
netop, "det er di;ime Vej vi bør gaa. Vi 
maa ikke forbigaa vore Overordnede, og 
jeg syneS"° ikke, vi kan være bekendt at ' 
løbe til Rigsdagen, da Maskin chefen ikke 
viser sig u villig. Vi er ganske uberet-
tigede til ikke fuldt ud at efterkomme 
Ordren om Eksamen. Desuden har vi 
jo vedtaget paa vor Kongres, at For-
bundsbestyrelstln skal arbejde fn: at faa 
E ksamen indført. 

D i r i g Il'n t e n: Hr. Madsen frem-
satte den Bemærkning, at der ikke var 
andet at gøre, end at rette sig efter den 
givne Instruks. Jeg maa gøre opmærk-

som paa, at dl3r er Forskel paa ikke at 
rette sig efter givne Ordrer og paa, at 
vi paa lovlig Maade ad Forhandlingens 
Vej søger at opnaa Lempelser i di sse 
Ordrer . 

Der er fremsat Forslag om Afslutning 
med de indtegnede TalAre. 

Dette vedtoges. 
Lokfrb. R a s m u s s e n. Viborg : Det 

er kun en kort Bemærkning om , at da 
Oprettelsen af belærende Kursus er 
enstemmig vedtaget., maa jeg meget 
beklage, . at dette ikke for længe siden er 
sket. Jeg takker Aarhus Afdeling, fordi 
den er fremkommen med dette Forslag. 

Lokfrb. L u n d, København: Jeg 
tror neppe, at den nugældende Eksamens-
fordring staar som et Ideal for Dansk 
Lokomotivfører- og Lokomotivfyrbøder-
Forening i sin Helhed. Naar Staten for-
langer, at dens Arbejdere erhverve 
en vis Uddannelse, saa mIlDer jeg, det 
er et rimeligt Forlangende, at Staten 
hjælp er os til denne· LTddannelse. J eg 
mllner nemlig, at naar dlln forlanger 
dette, da er det en ikke saa lille Be-
kostning for Lokomotivpersonalet at 
erhverve sig de fornødne Kundskaber, 
og det er ikke givet, Ilt alle har Raad 
til at ofre de Penge. Jeg har opfattet 
dette Forslag omtrent som o en Pligt for 
Staten at oprette saadanne Kursuso J eg 
vil megIlt anmode om at stemme for at 
yde Aarhus Afdeling fordi 
den har fremsat Tanken, ved at vedtage 
Forslaget, der er noget, vi alle paa 
Standens Vegne kan være glade for. 

L okt". P a g h R a s m u s s ti n, Kbhv. : 
Forslaget har som \lagt en Gang været 
fremme, men naar vi ikke den Gang tog 
de 8 Kro, kan vi ikke være bekendt nu 
at komme og forlange Understøttelse. 
Jeg har personlig været hos Maskin-
chefen for at faa de Fyrbødere, der var 
ansat forinden Fordringen om Eksamen 
kom frem, fritagen for denne Prøve. 
Dette kunde ikke lade sig gøre, men der ' 
var intet til Hinder for, at der kunde 
gires en Understøttelse til dem, der 
skulde tage E ksamen, hvis der fremkom 
et Andragende derom. Men Spørge-
maalet blev den Gang forkastet, og da 
jeg imidlertig nedlagde mit Mandat som 
Formand, er Sagen ikke naaet videre 
frem . Jeg mener heller ikke, det gør 
noget, da den Prøve, der forlanges, ikke 
er mere, end at Enhver bør kunne be-
staa den uden Vejledning, og det har 
jo ogsaa vist sig, at Kundskaberne ikke 
btlhøver at være saa store. Det er jo 
et ganske swukt Resultat, Eksaminan-
derne har opnaaet. 

Lokfrb. O h l s e n, København: Jeg 
skal flitte mig i Korthed. Jeg synes, 
naar Staten forlanger, at vi skal tage en 
Eksamen, saa er det ogsaa dens Pligt 
at gøre noget for, at vi fuldstændig 



vederlagsfri kan tage den anordnede 
Prøve. J eg synes, vi bør støtte For-
slaget. at der sker en Henvendelse ; men 
derimod kan jeg ikke gaa med til, at 
der tages Penge af Kassen til disse 
Kursus. Derimod er jeg med til, at 
Staten selv opretter saadanne Kursus. 

Lokfrb. A n d e r s e n, Aarhus: Der 
er blevet fores111aet at oprette Kursus, 
men eu anden Ting er, om der kan 
opnaas Tjenestefrihed til at besøge 
disse Kursus. Den nuværende Eksamen 
er og bliver ikke et Udtryk for Lokomo-
tivpersonalets Duelighed, saalænge vi 
ikke har en fast Eksamenskommission 
til at afholde Prøverne. Jeg vil hen-
stille til Forbundsbestyrelsen, at den 
virker hen til, at den lovbefalede Eks-
amen bliver til Virkelighed, det er dog 
Idealet. 

Lokfrb. C 6 r i n t e n s e n. København: 
Hr. Madsen talte om, at Kongressen 
havde paalagt Forbundsbestyrelsen noget 
om . Indførelse af Eksamen. Der blev 
kun vedtaget, at der skuld,e arbejdes hen 
til at faa indført en lovbefalet Eksamen, 
men intet om ForberedelHen til denne. 
Jeg vil tillade mig at stilJe en Ændring, 
der vil komme til at se saaledes ud: 

Forslag fra Aarhus Afdeling om 
Oprettelse af statsunderstøttede Kursus 
for vordende Lokomotivfyrbødere. 

Ændringsforslaget forkastedes. 
Et Forslag om at benytte Ordet 

Lokomotivmænd i Stedet for Lokomo-
ti vfyrbøder blev ogsaa forkastet. 

Lokf. P e t e r s e n, København: Det 
vil jo ikke være nødvendigt at forbigaa 
Maskinchefen. 

F o r m a n d e n : Som vi vil kunne 
se, har det sin Betydning, at vi her paa 
Generalforsamlingen ved Besked med 
Forbundsbestyrelsens Arbejde. Jeg vil. 
tillade mig at rette en Forespørgsel til 
Hr. Petersen om Forbundsbestyrelsens 
Vilksomhed · med Hensyn til den af 
Kongressen henviste Sag om Indførelsen 
af en lovbefalet Eksamen. 

Lokf. Petersen, Nyborg: Jeg 
maa meget beklage, at jeg ikke ser mig 
i Stand til at besvare det; der findes 
ikke et Ord om denne Sag i Forhand-
lingsprotokollen. 

Lokf. K n u d s e n, Nyborg: Jeg 
synes nu, at saa lllng Tid vi har 
en lovbefalet Eksamen, kan vi heller 
ikke søge Oprettelsen af Kursus. Der 
er ikke en eneste, uden at han er i 
Besiddelse af de Kundskaber, der fordres, 
for at tage Eksamen. Men Maskinchefen 
har Ansvaret for, at Personalet er i 
Besiddelse af det Maal af Kundskaber, 
der fordres for at kunne udføre Tjene-
sten; men saalænge vi ikke har søgt, 
kan vi jo ikke faa de omtalte 8 Kr. 

Lokf. H o l s t - J ø r g e n s e n, Frede-
rikshavn: Jeg kan ikke se, hvorfor vi 

selv skal gøre Vejen besværlig for at 
kunne opnaa A,nsættelse. Jeg har selv 
begyndt som simpel Grovsmed. At vi 
derfor selv 'Vil gaa Eksamensvejen, det 
siger jeg er den forkerte Vaj. 

Lokf. M a d s e n, " København: Jeg 
synes, at Maskinchefen har stillet sig 
saa velvillig til dette Spørgsmaal, at vi 
ikke kan gaa udenom ham i denne Sag. 
Naar der kan blive tilstaaet hver Del-
tager 8 Kr., saa synes jeg, at vi skulde 
vedtage dette og' forkåste det foreliggende 
Forslag. Der kunde ellers let blive sagt: 
hvorfor tog de det .ikke første Gang? 
Og at det er' godt med Prøven, kan vi 
let blive enige om. Ordrer og Bestem-
melsp.r er siden bleven læst ganske 
anderledes grundig igennem, end de blev 
tidligere. 

Mauritzen: Under hele denne 
lange Diskussion har jeg gennembladet 
samtlige Referater over Foreningens 
Generalforsamlinger lige siden dens 
Stiftelse, og til den sidste. vi afholdt, 
men det har ikke været mig mulig at 
finde en eneste Vedtagelse eller For-
kastelse, der har den aJlerringeste For-

med den foreliggende Sag. 
Det Spørgsmaal, der foreligger. er, at 

Foreningen opretter Kursus, paa hvilke 
de vordende Lokomotivfyrbødere, altsaa 
Maskinarbejderne, og de vordende 
Lokomotivførere, altsaa Lokomotivfyr-
bøderne, bibringes de Kundskaber, der 
er nødvendige, for 'at opnaa Ansættelse 
eller Forfremmelse. Til disse Kursus 
søger Foreningen Statsunderstøttelse, d. 
v. s. Statskassen udbetaler en bestemt 
Sum aarlig til Bestridelse af de med 
Uddannelsen forbundne Udgifter. Denne 
Sum tilstilles Foreningen, og det bliver 
da Bestyrelsens Sag at forvalte dette 
Beløb paa bedste MIlade. Dette Forslag 
gaar ud paa at stille os lige med 
Maskinmestrenes Organisation, der nu 
faar den Understøttelse, som Staten i en 
længere Aarrække har tilstaaet forskellige 
private Kursus. Dette betyder et mæg-
tigt Skridt , fremad. thi derved har 
Maskinmestrene opnaaet en aldeles direkte 
Indflydelse paa den vordende Maskinist-
mand, og de vil nu, straks naar den 
unge Mand har valgt at gaa Maskinist-
vejen, plla en ganske anden Maade end 
tidligere, kunne opelske Pligt og Ansvars-
følelse hos dEl vordende Maskinmestre, 
ligesom de ogsaa er Herre over at kunne 

uheldige Elementers Indtrængen 
i Standen. Men, mine Herrer, naar 
dette er et Gode, Maskinmestrene har 
kunnet erhverve sig, hvor meget mere 
Grund vil der da ikke være for Staten 
til at yde os, der har et mange Gange 
større Ansvar og en ganske anderledes 
direkte Indflydl)lse paa Befolkningens 
Velfærd og Sikkerhed for baade Liv og 
Gods, en lignende, ja endog betydelig 

større Understøttelse til Uddannelse af 
vordende Lokomotivførare. Og hvad det· 
vil sige for vor Stand. at vi gennem vore· 
Lærere straks. naar den unge Mand har-
bestemt sig for at søge Ansættelse som· 
Lokomotivmand, kan bibringe ham den 
rette Forstaaelse af denne Stillings An-
svarlighed. Pligter Ol! Rettigheder. og at 
kunne udskifle de Elementer, der ikke· 
kan bibringes de for vor Stilling nødven-
dige Egenskaber. Jeg skal forsøge at 

nogle af de ærede Talere pall-
de vigtigste Punkter. Først vil jeg sige· 
til Hr. Madsen: der er absolut ikke Tale 
om at forbigaa vore Overordnede, det er 
givet. at vi i en SaR' som denne hen-
vender os gennem Maskinchefen, der som· 
Chef for vor Afdeling og teknisk Em-
bedsmand vi,l være den bedste Talsmand 
for denne for vor Stand betydninesfulde 
8ag. og da Chefen paa mange Maader,. 
til F. ksem pel ved Ud gi velsen af vor ud-
mærkede Maskinlære og m. a.har vist· 
at have et aabent Blik for Nødvendig-
heden af et kundskabsrigt LokomotIv-
personale, tror jeg, vi kan gøre os sikkert, 
Haah om Støtte fra den Side. J eg 
haaber, at Hr. Madsen af mine Ord nu. 
har forstaaet, hvad der menes med stats-
understøttede At Staten kan yde' 
Tilskud til IT ddanneisen af sine Arbejdere,. 
er jo givet. I Rigsdagstiriende har jeg 
læst alenlange Referater om Tilskud til 
baane Landbrugskursus, Dyrskuer. Hus-
mandsrejser, Husholdniogskursus, Til3kud 
til en Masse F'oreninger og Korpora-
tioner til Fremme af det almene Vel, 
og sasledes i det uendelige. Hvor megen 
mere Grund kan der da ikke være for 
Staten til at yde Bidrag til 
Ilf sine egne Arbejdere. Til Hr. Pagh 
Rasmussen vil jeg sige, -at Foreningen 

har nægtet at modtage de 
omtalte 8 Kr. i Understøttelse; det kan 
være. at dette har været fremme paa et 
Sektionsmøde i København, men det 
maa slaas fast, at disse ikke er afgørende 
for hele Organisationen. og Nedsættelsen 
af det omtalte Udvalg er ikke sket af 
den samlede Forening. men kun af en 
Del af denne. Til Hr. Ohlsen vil jeg-
sige, at naar ikke Foreningen. men 
Staten, skal oprette de foreslaaede Kursus, . 
bliver vi ogsaa uden Indflydelse paa 
Aspiranternes Uddannelse. Til Hr. Knud-
sen vil jeg sige: det er ikke logisk at 
vente med Oprettelsen af Kursus til 
efter, at vi faar indført lovbefalet Eks-
amen; lad os oprette dette straks og ' 
lægge Pres paa ForbundsbestyrFlIsen. at 
den snarest gør sin Pligt. Til Holst-
J ørgensE'n vil jeg sige: det er ikke at 
gøre Vejen ·besværli!!', at vi søger at · 
bøjne vor Stand i Intelligens. og den 
Uddannelse. der var tilstrækkelig t'or en 
Del Aar tilbage. kan ikke nu anses for 
betryggende med dsn rivende Ud vikling 
og de tekniske l!'remskridt, L!'komotiv-
tjenesten er undergaaet i vore Dage. 
J eg tør paastaa, at vi har det bedste 
Haab om at faa Sagen gennemført, og 
vil derfoll paa det allerindstændigste 
anmode de ærede Delegerede om at" 
stemme for. Forslaget. 

Efter at Ændringsforslagene var for-
kastede, vedtoges Forslaget i den fore-
liggende Form. (Fortsættes). 

.Fredericia Dagblad «s Bogtrykkeri. 
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