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Redaktør : lokomotivfører L. M a u r i t z e n, Fredericia. 

Nr. 16. 

25 Aars Jubilæum. 

Ovenfor bringer vi et Billede af 
Lokomotivfører S. A. J ø r g e n s e n i 
Glyngøre i Anledning af, at denne den 
28. August d. A.. kan fejre 25 Aars 
Jubilæum som Lokomotivmand. Jubi-
laren, der ansattes som Lokomotivfyr-
bøder i Aarhus den 28. August 1877, og 
fo rflyt tedes til Struer den 1. Juni 1886, 
blev den 1. April 1893 forfremmet til 
Lokomotivfører og samtidig forflyttet til 
Glyngøre, hvor han siden da har gjort 
Tj eneste. Jubilaren, der er født den 20. 
Oktober 1849, vil sikkert paa Jubilæums-
dagen modtage mange Beviser paa den 
Sympati og Agtelse, denne i de mange 
Aar har været Genstand for. 

En Mindedag. 

Som det var at vente, blev L okomo-
thfører Th. Lauersens Jubilæumsdag en 
sand Minde- og Festdag ikke alene for 
Jubilaren og dennes Familie, men ogsaa 
for alle dem, der blev berørt af Jubi-
læet. I Dagens Anledning var Lokomo-

15. August 1902. 

tivførernes Opholdsværelse paa Køben-
ham ø. dekoreret med F!ag og Grønt, 
ligesom det samme Dag betraadtes første 
Gang efter endt Restaurering. Da J ubi-
laren om Morgenen indfandt sig i det 
sm ukt dekorerede Lokale, overraktes der 
ham fra Ko lleger et kostbart Guldur med 
Inskription, ligesom der, som et synligt 
Tegn paa den Sympati og Agtelse, der 
ogsaa af Lokomotivfyrbøderne næres for 
J ubilaren, overraktes ham et stort Sølv-
bæger Uled Inskription fra samtlige 
Lokomotivfyrbødere paa København ø. 
I JJ øbet af Dagen indløh der saa,el fra 
Medansat te som fra Private en Mængde 
Telegramm er, Lykønskninger og Gaver. 
.Paa St. Thomas samledes Jubilaren med 
49 Medansatt.e, dar havd e arrangeret en 
F estfrokost til Æ re for ham. Ved denne, 
der vart'de til KI. [) Eftermiddag, faldt 
Talerne Slag i Slag, og der herskede hele 
Tid pn den forn øjeligste Stemning. Senere 
paa Aftenen samledes Jubilaren med en 
sn evrere Kreds i si t Hjem. 

Betragtninger 
over 

alm. Retsregler og Lokomotivperso-
nalets retslige Stilling. 

Redaktionen finder Anledning til at 
anbefale den ærede Indsender af det bag 
i Bladet Spørgsmaal om Ordre 
Ma. NT:>' 56,7 at · '-Jade Spørgsmaalet gaa 
videre -'- gennem Hovedbestyrelsen -
til Generaldirektoratet, idet enhver Over-
skridelse af den ved Træktabellerne fast-
satte Maksimalbelastning forøger Lokomo-
tivførernes Ansvar og udsætter disse for 
alle et overlæsset Togs Kalamiteter. 
Det er iøvrigt ganske karakteristisk og 
betegnende for Samarbejdet med Sta-
tionerne at se, hvor lidet Hensyn disse 
tager til Lokomotivpersonalet, naar de 

en Ordre - som den ovenfor 
citerede -, som om denne havde sat 
Lokomotivernes Trækkraft op i AI-

2. Aargang. 

mindelighed. endskønt det af Ordrens 
Ordlyd udtrykkeligt fremgaar, at General-
direktoratet kun under særlige :Forhold 
og for at u n d g a a A n ven d e I s e n 
a f F o r s p a n d s m a s k i n e r paalæg-
ger Lokomotivpersonalet at gøre deres 
til , at Togene fr emføres om muligt ret-
tidigt, selvom Maksimalbelastningen er 
overskred en med en a to VognJadninger. 
M.an skulde synes, at Stationerne ogsaa 
tidligere maa have set sig nødsaget til 
at overlæsse Togene og af den Grund 
rekvir ere t F o r span dsmaski-
n e r lige sall. hyppigt som Togene over-
læsses nu; thi den Omstændighed, at 
det nu i de fleste Ti lfælde vil komme 
til at gaa ud over Lokomotivpersonalet, 
burde dog ikke bringe Stationerne t il at 
fortolke en udstedt Ordre saaledes, at 
denne forøg er Lokomotivførernes Pligter 
ud en samtidig (under regulære Forhold) 
at sætte en Grænse for Stationernes 
Rettigheder, da slige Fortolkninger ikke 
egoer sig til at skabe et godt Samar-
bejde mellem de to Faktorer. 

Privatbanernes Tjenestetid. 

Idet vi takker for Opgørelsen af om-
staaende Tjenestetid, der stiller Privat-
banernes Arbejdstid i et grelt Lys, 
kunde vi ønske at erholde nogle Op-
gørelser fra andre Privatbaner med en 
til svarende uforholdsmæssig lang Arbejds-
tid. Det kan jo kun glæde enhver 
Lokomotivmand, at Banernes Direk-
tion - som i det foreliggende Tilfælde 
-, naar der gøres E'orestilling derom, 
beredvillig imødekommer berettigede Krav 
om Lettelse i overanstrængende Tjeneste. 
Omstaaende Opgørelse el optrykt saa 
omfattende, fordi den formentlig i k k e 
danner nogen Undtagelse med Hensyn 
til lang Arbejdstid for de andre PIivat-
baners Vedkommende. 

Red. 
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Opgørelse af TJenestetid for Fjerritslev-Frederikshavn Jernbanes Lokomotivpersonale. 
For Lokomotjvpersonalet j Aalborg. 

Første Dag: Møder til Tjeneste til Tog Nr. 11 KI. 5,30 Fm. med Tjeneste RI. 10,35 Fm. Virkelig Tjenestetid 5 Tim. i) Min. 
16 - 3,35 Eftm. 8,10 Eftm. 4 - 31) -

laIt 9 Tim. 40 ,Min. 

Anden Dag: Møder til Tjen. til Togene Nr. l og 4 KI. 4,25 Fm. Færdig med Tj. KI. Em. Virkelig Tjenestetid 8 Tim. 5 Min. 
5 - 4,30 Em. 7,1)5 Em. 3 - 25 

(Maskinen hentes i Remissen). Jalt Il Tim. 30 Min . 

Tredie Dag: Møper til Tjeneste til Tug Nr. 2 K\. 5,00 Fm. Færdig med Tjeneste K\. 8,40 Fm. Virkelig Tjenestetid 3 Tim. 40 Min. 
3 - 9,35 F:u. 1,45 Em. -1 10 
6- 3,50 Em. 7,50 Em. 4 - , -
7 - 8,40 Em. 11,50 Em. 3 - HJ 

laIt 15 Tim. , Min. 

Fjerde Dag: Møder til Tjl'neste til Tug Nr. 2 Ki. 5,00 Fm. Færdig med Tjeneste K\. 9,50 Fm. Virkelig Tjenestetid 4 Tim. 50 Min. 
(Udvaskning samt Pudsning og Reparation i Førerhuset. Udførelse af alle forefal-

dende Reparationer af Maskinen over Fodpladen). 6 - , -
laIt 10 Tim. 50 Min. 

Fritid udenfur Hjemmet ( Dagtimer 5 
(T. )) Min. 

Fritid udenfor Hjemmet ( 
( Ingen , 

Fritid urlenflJr Hjemmet ( Nattimer 
(9 T. Fi M. 

Dagtimer 
( 2 T. 5 M. 

Fritid udenfor Hjemmet ( 
( Ingen. 

Femte Dag: Møder til Tjeneste til Tog Nr. 11 Ri. 5,30 Fm. 
16 - 3,35 Em. 

Færdig med Tjeneste Ki. 10,35 Fm. Virkelig Tjenestetid 5 Tim. I) Min. Fritiq ; udenfur Hjemmet ( Dagtimer 
8,10 Em. 4 - - - ( 5 T. M. 

laIt 9 Tim. 40 Min . 

Sjette Dag: Møder til Tj. til Togene Nr. l og 4 KI. 4,25 Fm. Færdig med Tjeneste Kl. 12,30 Fm. Virkelig Tjenestetid 8 Tim. 5 Min. Friti(l udenfor Hjemmet ( 
5 - 4,30 Em. - 7,1)5 Em. 3 - 25 _ _ . _ _ ( logen. 

(Maskinen hentes i Remissen) . . laIt Il Tim. 30 Min. 

Syvende Dag: Møder til Tjeneste til Tog Nr. 2 KI. 5,00 Fm. 
- - 3 - 9,35 Fm. 

Færdig med Tjeneste KI. 8,40 Fm. 
1,45 Em. 

- 9,55 Em. 

Virkelig Tjenestetid 3 Tim. 40 Min. 
4 - 10 -
6 -5 -

Fritid unenflJr Hjemmet ( Nattimer 
_ (9 T. 5 M. 

- - 6 - 3,50 Em. 
(Maskioen bringes i Remissen). Jalt 13 Tim 55 Min. 

_ Dagtimer 
( 2 T. 5 M 

OUende Dag: Udvaskning samt Pudsning og Udførelse af Reparationer. Virkolig Tjenestetid 6 Tim Min. Fritid udenfor Hjemmet (Ingen). 
. Til Disposition for efent uelle Ekstratog. 

Det bemærkes at de anførte Mødetider er beregnede saa knapt sum muligt, ligesom ogsaa Tiderne for Tjenestetidens Ophør er beregnet !lfter T\)genes 
rettidige Ankomst til Endestationerne. 

Dereftl'f vil der altsaa blifs gennemsnitlig Il Timers firkelig Arbejd . tid P3& Maskinen daglig uden nogen som helst Fridag, og dll der jo jevolig er Ekstratog 
(srerlig i Sommerhalvaaret), som skal køres af UdnskningspcTsonalet, bliver Tjenesten jo yderligere forlænget. Der vil desurlen i 8 Dllga blive 14 Dagtimer Fritid noeofor 
Hjemmet og kun 6 'i Hjemmet. 

11 Timers daglig Tjeneste bliver i et Aar 4015 Timer, hvorimod en almindelig Arbejder kun arbl'jder 3000 Timer aarlig (alle Helligdage frllregnet,). 
Statsbanerneg I,ukomotivpe.rslJnale har kun 6 a 7 Timers .Arbt>jde daglig, hvilket blifer 2555 Timers Arb!:ljde Ilarlig. 

Denne lIidste Paastand maa Redaktionen anholde som i k k e g a D s k e p a a l i d e] i g, taget som Gennemsnitstal. 
lis d. 
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Den .:ide: Mødt til Tjeneste til Tog Nr. 12 RI. 4,00 Fm. 
13 - 9,45 Fm. 

For Lokomotivpersonalet i Frederikshavn. 

(Maj 1902). 

Færdig med Tjenesten K\. 9,00 Fm. Virkelig Tjenestetid 5 Tim. Min. 
- 3,45 Em. 6 

laIt Il Tim. Min. 

Ophold udenfor Hjemmet ( 
_ ( 40 Min. 

Den Ste: Mødt til Tjeneste til Tog Nr. 14 KI. 10,30 Fm. 
15 - 4,35 Em. 

Færdig Dled Tjenesten KI. 3,'>0 Em. Virkelig Tjenestetid 5 Tim . 20 Min . Ophold udenfor Hjemmet ( 
'" 9,50 Em. 5 - 15 _ _ ( 45 Min. 

lalt 10 Tim. 35 Min . 

Den 6te: Mødt til Tjeneste til Tog Nr. 14 Kl. 10,30 Fm. Færdig med Tjenesten KI. 3,50 Em. Virkelig Tjenestetid 5 Tim. 20 Min. Ophold udenfor Hjemmet ( 
15 4,35 E m. - 9,50 Em. 5 _ 15 _ _ _ (45 Mio. 

Den 1de: Mødt til Tjeneste til Tog Nr. 12 RI. 4,00 Fm. 
13 - 9,45 Fm. 

Færdig med Tjenesten KI. 9,00 Fm. 
- 3,45 Em. 

laIt 10 Tim. 35 Min. 

Virkelig Tjenestetid 5 Tim. 
6 -

Min. 
-

laIt 11 Tim. Min. 

Ophold udenfor Hjemmet ( 
_ _ ( 45 Min. 

Den ade: Mødt til Tjen. til Togene Nr. 18 og 17 Kl. 2,30 Em. ]j'ærdig med Tjenesten Kl. 7,15 Em. Virkelig Tjenestetid 4 Tim. 45 Min . Ophold udenfor Hjemmet ( Nattimer 
20 - 8,30 Em. 1,00 ]j'm. 4 - 30 - ( 4 T. 35 M . 

.' i 
laIt 9 Tim. 15 Min. 

Den lade: Mødt til Tjen . til Togene Nr. 18 og 17 KI. 2,30 Em. Færclig med Tjenesten RI. 7,15 Em. Virkelig Tjenestetid 4 Tim. 45 rlrn. Ophold udenfor Hjemmet ( Nattimer 
20 - 8,30 E m. 1,00 Fm. 4 - 30 - ( 4 T. 35 M. 

laIt 9 Tim. 15 Min. 

Den 19dtt: Mødt til Tjen. til Tog Nr. 11 KI. 5,35 .E'm. Færdig med Tjenesten KI. 10,00 Fm. Virkelig Tjenestetid 5 Tim. 15 Min. 
18 og 17 - 2,30 Em. 7,15 E m. 4 - 45 -

20 - 8,30 Em. 1,00 Fm. 4 - 30 -

Den 20de: Mødt til Tjeneste til Tog Nr. 11 KI. 5,35 Fm. 
14 - 10,30 Fm. 
15 - 4,35 E m. 

Færdig med Tj enesten KI. 10,30 Fm. 
3,50 Fm. 
9,50 Em. 

laIt 14 Tim. 30 Min. 

Virkelig Tjenestetid 4 Tim. 55 Min. 
5 - 20' -
o - 15 -

laIt 15 Tim. 30 Min. 

Hosstaaende er ganske kort et lille Overblik over det i Frederikshavn stationerede Lokomotivpersonales Tjenestetid. 

(J,phold udenfor Hjemmet ( 
_ _ _ ( 4 T. Ol') M. ' 

Nattimer 
- - - (4 T. 35 M. 

Ophold udenfor Hjt'mmet ( 

( 45 Min. 
( 

De fem første Dage det almindelige daglige, de sidste for at forklare E kstrakørslen, saasnart det gaar ud over de to Ture om Dagen, hvilket langt fra hører til Sjælden-
bederne. Dernæst har vi fire Remisse- eller Udvaskningsdage pr. Maaned, som lavt beregnet giver 10 Timers Arbejde pr. Dag. Dette sammenholdt med, at vi jevnlig efter 
Ankomsten med Tog Nr. 13 eller før Tog Nr. 14s Afgang maa foretage mindre Reparationer, der er af den Beskaffenhed, at de ikke kan udsættes til næste Udvadskoing, og som 
Følge af vor Udstationering borte fra Værkstedet maa afhjælpes af Lokomotipersonalet selv, vil jo yderligere forlænge den opgivne Tjenestetid og uden en eneste Fridag. 

Skulde det tænkes, at vi ikke var saa upartiske til at opgive vor Tjeneste, som ønskeligt kunde værE', da turde oet maaske være os tilladt i al Ærbødighed at henvise den 
bøje Direktion til vor nærmeste Foresatte, Hr. M.askinmester Nymann, som den, vi antager vil stille sig lige - saavsl for Jernbanens som Lokomotivpersonales Gavn og Velfærd. -

Den .:ide: Mødt til Tjeneste til Tog Nr. 12 RI. 4,00 Fm. 
13 - 9,45 Fm. 

For Lokomotivpersonalet i Frederikshavn. 

(Maj 1902). 

Færdig med Tjenesten K\. 9,00 Fm. Virkelig Tjenestetid 5 Tim. Min. 
- 3,45 Em. 6 

laIt Il Tim. Min. 

Ophold udenfor Hjemmet ( 
_ ( 40 Min. 

Den Ste: Mødt til Tjeneste til Tog Nr. 14 KI. 10,30 Fm. 
15 - 4,35 Em. 

Færdig Dled Tjenesten KI. 3,'>0 Em. Virkelig Tjenestetid 5 Tim . 20 Min . Ophold udenfor Hjemmet ( 
'" 9,50 Em. 5 - 15 _ _ ( 45 Min. 

lalt 10 Tim. 35 Min . 

Den 6te: Mødt til Tjeneste til Tog Nr. 14 Kl. 10,30 Fm. Færdig med Tjenesten KI. 3,50 Em. Virkelig Tjenestetid 5 Tim. 20 Min. Ophold udenfor Hjemmet ( 
15 4,35 E m. - 9,50 Em. 5 _ 15 _ _ _ (45 Mio. 

Den 1de: Mødt til Tjeneste til Tog Nr. 12 RI. 4,00 Fm. 
13 - 9,45 Fm. 

Færdig med Tjenesten KI. 9,00 Fm. 
- 3,45 Em. 

laIt 10 Tim. 35 Min. 

Virkelig Tjenestetid 5 Tim. 
6 -

Min. 
-

laIt 11 Tim. Min. 

Ophold udenfor Hjemmet ( 
_ _ ( 45 Min. 

Den ade: Mødt til Tjen. til Togene Nr. 18 og 17 Kl. 2,30 Em. ]j'ærdig med Tjenesten Kl. 7,15 Em. Virkelig Tjenestetid 4 Tim. 45 Min . Ophold udenfor Hjemmet ( Nattimer 
20 - 8,30 Em. 1,00 ]j'm. 4 - 30 - ( 4 T. 35 M . 

.' i 
laIt 9 Tim. 15 Min. 

Den lade: Mødt til Tjen . til Togene Nr. 18 og 17 KI. 2,30 Em. Færclig med Tjenesten RI. 7,15 Em. Virkelig Tjenestetid 4 Tim. 45 rlrn. Ophold udenfor Hjemmet ( Nattimer 
20 - 8,30 E m. 1,00 Fm. 4 - 30 - ( 4 T. 35 M. 

laIt 9 Tim. 15 Min. 

Den 19dtt: Mødt til Tjen. til Tog Nr. 11 KI. 5,35 .E'm. Færdig med Tjenesten KI. 10,00 Fm. Virkelig Tjenestetid 5 Tim. 15 Min. 
18 og 17 - 2,30 Em. 7,15 E m. 4 - 45 -

20 - 8,30 Em. 1,00 Fm. 4 - 30 -

Den 20de: Mødt til Tjeneste til Tog Nr. 11 KI. 5,35 Fm. 
14 - 10,30 Fm. 
15 - 4,35 E m. 

Færdig med Tj enesten KI. 10,30 Fm. 
3,50 Fm. 
9,50 Em. 

laIt 14 Tim. 30 Min. 

Virkelig Tjenestetid 4 Tim. 55 Min. 
5 - 20' -
o - 15 -

laIt 15 Tim. 30 Min. 

Hosstaaende er ganske kort et lille Overblik over det i Frederikshavn stationerede Lokomotivpersonales Tjenestetid. 

(J,phold udenfor Hjemmet ( 
_ _ _ ( 4 T. Ol') M. ' 

Nattimer 
- - - (4 T. 35 M. 

Ophold udenfor Hjt'mmet ( 

( 45 Min. 
( 

De fem første Dage det almindelige daglige, de sidste for at forklare E kstrakørslen, saasnart det gaar ud over de to Ture om Dagen, hvilket langt fra hører til Sjælden-
bederne. Dernæst har vi fire Remisse- eller Udvaskningsdage pr. Maaned, som lavt beregnet giver 10 Timers Arbejde pr. Dag. Dette sammenholdt med, at vi jevnlig efter 
Ankomsten med Tog Nr. 13 eller før Tog Nr. 14s Afgang maa foretage mindre Reparationer, der er af den Beskaffenhed, at de ikke kan udsættes til næste Udvadskoing, og som 
Følge af vor Udstationering borte fra Værkstedet maa afhjælpes af Lokomotipersonalet selv, vil jo yderligere forlænge den opgivne Tjenestetid og uden en eneste Fridag. 

Skulde det tænkes, at vi ikke var saa upartiske til at opgive vor Tjeneste, som ønskeligt kunde værE', da turde oet maaske være os tilladt i al Ærbødighed at henvise den 
bøje Direktion til vor nærmeste Foresatte, Hr. M.askinmester Nymann, som den, vi antager vil stille sig lige - saavsl for Jernbanens som Lokomotivpersonales Gavn og Velfærd. -



Rr. Redaktør! 
Jeg udbeder mig herved Plads for 

nedenstaaende Svar til Rr. Mortensen. 

Ærede Rr. Mortensen! 
Det glæder mig paa Deres Vegne, at 

De straks opdagede SætternissensRænke-
spil. I mit Manuskript staar nemlig det 
ene korrekte, nemlig behageligt. Jeg 
kan ikke tro. at der i min Artikel til 
Redaktionen stod beklageligt ; i saa Fald 
maa jeg indrømme, at det var meget 
beklageligt. Kun ved at fordumme sig 
selv, kunde man t.ænke eller mene, at 
det vilde være beklageligt for andre at 
maaHe undvære en. Hvorfor jeg brugte 
Ordet behageligt, var fordi et Par Talere 
var særlig haarde ved mig og mit For-
slag, og blandt andet ønskede det fældet, 
saa det aldrig rejste sig mere. S ligt tror 
jeg er Antipati! og da jeg ikke \'ar til 
Stedp, betragtede jeg det som beltageligt 
for de to gæ\'e Riddere, da jeg - ja, 
undskyld min Dristighed - er uVtlrbevist 
om i en eventuel Turn ering at kUDne 
fælde dem. 

Min Opposition paa forrige General-
forsamling indser jeg ikke kunde have. 
Betydning fur den sidste, med mindre 
det sklll for staas saaledes: l>Møder Du 
til en Generalforsamling, er det Opposi-
tion, men møder Du ikke, er det ogsaa 
Opposition! « Mit Forslag gaar Rr. Mor-
tenseu udenom liges;lm 'l.tten om den 
varme Vælling. Var mit Forslag maStlke 
ogsaa oppositionelt? Maaske burde 
Fremgangsmaaden være sasledes: Forslag 
indsendes til H r. Mortl-'nsen, som hen-
holdsvis giver dem Prædikatet a n t a g e -
l i g e eller i k k e a n t a g e l i g e. Gene-
ralforsam lin gen \'ilde derved :- pares for 
meget tidsspildende Arbejde . Det glæder 
mig, at Hr. Mortensen skænker mig 
mine Behageligheder. l>Det kommer 
igen !«, sagde Bonde'n, hau gav t<in So 
Flæsk. Til Slut klln dette : Hr. Mor-
tensen udtrykker sin Glæde og mener, 
at ,Struer Afdeling« nu vil være soli-
darisk, maaske endo"gsaa blive en l\iøn-
sterafdeling ; derom klin jeg paa nær-
værende 'Tidspunkt intet svare, men j eg 
nærer Mistro til Hr. Mortensens Tanker j 
udtrykt i Ord, vilde de vist lyde saaledes: 

har de faaet saa mange K lø, saa nu 
er de nok artige i Ji'remtiden «_ 

Struer i J uli 1902. 
Vilh. Jespersen. 

* * * 
Efter ADInodning und lader Redak-

tionen ikke at oplyse om, at eventuelle 
Formfejl anser den sig ikke for beret-
tige t ti l at ændre uden efter udtrykkelig 
Anmodning i det indsendte Manuskript , 
men at den uopfordret kun retter saa-
danne ortografiske. eller gramatikalske 

Fejl, der event uelt har indsneget sig ved 
Affattelsen af de paagældende Manu-
skripter. 

Red. 

Aftenkursus. 
Aarhus Afdeling har med velvillig As-

af Rr. Nissen 
paabegyndt sine Kursus fO'r vordende 
Lokomotivførere. . ',. 

* * • 
Københavns Afdelinger har med vel-

villig Assistan(Je af Rr. Lokomotivfyr-
bøder Hansen paabegyndt sine Kursus 
for vordende Lokomotivførere. 

Aarhus Afdeling 
afholdt sit rnaanerllige Møde Onsdag den 
6. August paa Rotel Kronprinsen. Det 
vedtoges at afholde en selskabelig Sam-
m enkomst midt. i September Maaned 
(Dagen vil genn em Lokomotivtidende for 
1. September og ved Opslag i A.arhus 
Remisse nærmerl' blive bl'kendtgjort). 

velvillig Assistance af Rr. Arbejds-
in pektør Rerløv vil der blive afholdt 
Foredrag om Edisons Liv og nOf/le af 

mest betydningsfuldpsttl Opfindelser. 
Eftt'f Foredrag arr -ngHes der (lU lille 
Dans. Saavel til E'oredraget som til 
Dansen har D. L. og ·L. Medlemmer 
med Damer Adgang, ligesom 
Mecilem af A a I h u . A f d. kan indføre 
et I k k e - Medlem med Dame. 

1"aksigelse. , 
DIi det vil , ære mig umuligt at 

bringe Enhver, der har bidraget til at 
gøre min Jubilæumsctag til eLl Mindedag 
for mig, min personlige Tak, tilader jeg 
mig igennem Lokolllotivtidende pao. egne 
og Rustrus Vegne at sende Enhver vor 
dybtfølte Tak for al udvist Opmærk-
somhed. 

Th. Lauersen, 
Lokomot ivfører, 
København ø. 

Spørgsmaal og Svar. 
Und r denn e Rubrik kan lIIecUemmerne ind-

sende saavel tekniske som andre a ktrlelle Spørgs-
maal af Inter esse for Lokomotivpernonalet . 
Spørgsmaalene maa være forsynede med Navn 
og, Adresse til Underretn.ing for Redaktionen. 

Sp.: Giver den i Ma. Ordre Nr. 1i67 nævnte 
lIIerbelas tning af Togene Stationerne Ret 

til at bela - te disse udo \'er le af lIr 
Maskin chefen uda rbejdede Træktab lIer' 
naar det ikke gælder om at 
nødvendige Vogne, t il Eks. saadanne, der 
indeholdllr let fordærvelige Varer ell r 
saarlanno, der er bes temte for Opta"el o 
af Rejsende. Saafremt Ordren skal for_ 
staas bogstavelig, altsaa saaledes, at 
l\Ierbelastning kun maa finde Sted, hvis 
der i modsa.t Fald skal medgi\'es Toget 
F orspand, vil Lokomoti vføreren c]:t blivo 
draget til n.nsva r, naar han formenor, at 
Mas kinen ikke uden Fare for at køro i 
Staa kan trække mere end Træktabellen 
ud\'isor, og af den Gl'llnd nægter at tage 
tilfældige Vogne med. 

S . 

Sv.: Det Ol' ikke Mas kinafdelingens Sag at 
bedømmr, h vorvidt det er nødl'endigt olier 
ej at medtage de Vogne, som Trafikafdo 
lin geme inds ætter i Togene. 

POl' aa vidt en Lokollloti\'føror i ær-
lige Tilfælde, under uh eldige Vejrforhold 
eller lig nonde, bar begrnndet Anledning 
til at fonuen , a t on Overbelas tning af et 
Tog i Henh old til næm te Ordre vil mc ]-
føre s tørre F or sinkelser eller andre Ulem-
p r, er det E'elvføl O'olig han Plig t at 
meddele vedkommendo Station Ull lerr t-
niug derom. 

Sp. L Er CIl Lokol1lotil' fører forpligtiget til at 
Il llcvør en modtal! 0I1 Fri-Ba ne Ord re til 
Togføreren efter at Stræknin gen er til-
ba" elag t. 

2. Fin les dor i Or Irer og Bes temm<.'lser 
noget om, at en Togføl cr har Ret til at 
retto paa cn uds ra t Fri-Bane Ordr . - . 

Sv. ad. 1. D,t n Pri· Bano Ordre er on Ua ranti 
for Lokomotivføreren for , ltt denn e med 
Berettigelse har passl'ret den .i Ordrou 
nævnt tr:ullning. Cl' Lokomoti\'føreren 
. oh·fø lgelig ikh til at ud· 
le\'ere de tte sit enes te Bed s llaa sin J/et 
til noge !l som helst for 
don Afd elin g , mod hvilken Ordren tjener 
om Bovi, da, n Fri Bane Ordre i SM 

Fald " i lde blive al dele betydningsløs for 
l\fas kinafd ling 'n llndor . eLl eventuel Sag 
mod Lokomotivfø reren. furfra undtage' 
selvføl gelig 'lie!;. Tilf;ulde, hvor en Fri-
R we Ordre er g ivet LokomothførereJl 
ndo\-er en senere f S t s l :1. a e t Kryds-
ningss l ,ttion, j vfr. Togreglol1lentets § 43, 
4. Stk_ 

Sv. ad. 2. Nej! P ersonlig er en Togfører i 
all Til fælde u beretti " et til a t foretago 
Rettelser i en udstedt Fri-Bano Ordre. 
Da Togføreren imidlertid - efter For-
lydendo - i det foreliggende Tilfældo 
har villet for etage Rettelser i Fri-Ballo 
Ordrpn, efter at S trækningen var tilbage-
lagt, bedes den ærede Indsend r - til 
Brug for Bladet - oplyse, om De h.Lr 
modtaget dell i Tog reglementets § 18 
andet eller fjerde Stykke su.mmenboldt 
med Tillæg I nævnte Atskrift .tf Linic-
dr peehen, og kvitteret for samme. 

Trykt i 
. Fl·edericia Dagblac1<s Bog trykkeri 

i Fredericia. 

Rr. Redaktør! 
Jeg udbeder mig herved Plads for 

nedenstaaende Svar til Rr. Mortensen. 

Ærede Rr. Mortensen! 
Det glæder mig paa Deres Vegne, at 

De straks opdagede SætternissensRænke-
spil. I mit Manuskript staar nemlig det 
ene korrekte, nemlig behageligt. Jeg 
kan ikke tro. at der i min Artikel til 
Redaktionen stod beklageligt ; i saa Fald 
maa jeg indrømme, at det var meget 
beklageligt. Kun ved at fordumme sig 
selv, kunde man t.ænke eller mene, at 
det vilde være beklageligt for andre at 
maaHe undvære en. Hvorfor jeg brugte 
Ordet behageligt, var fordi et Par Talere 
var særlig haarde ved mig og mit For-
slag, og blandt andet ønskede det fældet, 
saa det aldrig rejste sig mere. S ligt tror 
jeg er Antipati! og da jeg ikke \'ar til 
Stedp, betragtede jeg det som beltageligt 
for de to gæ\'e Riddere, da jeg - ja, 
undskyld min Dristighed - er uVtlrbevist 
om i en eventuel Turn ering at kUDne 
fælde dem. 

Min Opposition paa forrige General-
forsamling indser jeg ikke kunde have. 
Betydning fur den sidste, med mindre 
det sklll for staas saaledes: l>Møder Du 
til en Generalforsamling, er det Opposi-
tion, men møder Du ikke, er det ogsaa 
Opposition! « Mit Forslag gaar Rr. Mor-
tenseu udenom liges;lm 'l.tten om den 
varme Vælling. Var mit Forslag maStlke 
ogsaa oppositionelt? Maaske burde 
Fremgangsmaaden være sasledes: Forslag 
indsendes til H r. Mortl-'nsen, som hen-
holdsvis giver dem Prædikatet a n t a g e -
l i g e eller i k k e a n t a g e l i g e. Gene-
ralforsam lin gen \'ilde derved :- pares for 
meget tidsspildende Arbejde . Det glæder 
mig, at Hr. Mortensen skænker mig 
mine Behageligheder. l>Det kommer 
igen !«, sagde Bonde'n, hau gav t<in So 
Flæsk. Til Slut klln dette : Hr. Mor-
tensen udtrykker sin Glæde og mener, 
at ,Struer Afdeling« nu vil være soli-
darisk, maaske endo"gsaa blive en l\iøn-
sterafdeling ; derom klin jeg paa nær-
værende 'Tidspunkt intet svare, men j eg 
nærer Mistro til Hr. Mortensens Tanker j 
udtrykt i Ord, vilde de vist lyde saaledes: 

har de faaet saa mange K lø, saa nu 
er de nok artige i Ji'remtiden «_ 

Struer i J uli 1902. 
Vilh. Jespersen. 

* * * 
Efter ADInodning und lader Redak-

tionen ikke at oplyse om, at eventuelle 
Formfejl anser den sig ikke for beret-
tige t ti l at ændre uden efter udtrykkelig 
Anmodning i det indsendte Manuskript , 
men at den uopfordret kun retter saa-
danne ortografiske. eller gramatikalske 

Fejl, der event uelt har indsneget sig ved 
Affattelsen af de paagældende Manu-
skripter. 

Red. 

Aftenkursus. 
Aarhus Afdeling har med velvillig As-

af Rr. Nissen 
paabegyndt sine Kursus fO'r vordende 
Lokomotivførere. . ',. 

* * • 
Københavns Afdelinger har med vel-

villig Assistan(Je af Rr. Lokomotivfyr-
bøder Hansen paabegyndt sine Kursus 
for vordende Lokomotivførere. 

Aarhus Afdeling 
afholdt sit rnaanerllige Møde Onsdag den 
6. August paa Rotel Kronprinsen. Det 
vedtoges at afholde en selskabelig Sam-
m enkomst midt. i September Maaned 
(Dagen vil genn em Lokomotivtidende for 
1. September og ved Opslag i A.arhus 
Remisse nærmerl' blive bl'kendtgjort). 

velvillig Assistance af Rr. Arbejds-
in pektør Rerløv vil der blive afholdt 
Foredrag om Edisons Liv og nOf/le af 

mest betydningsfuldpsttl Opfindelser. 
Eftt'f Foredrag arr -ngHes der (lU lille 
Dans. Saavel til E'oredraget som til 
Dansen har D. L. og ·L. Medlemmer 
med Damer Adgang, ligesom 
Mecilem af A a I h u . A f d. kan indføre 
et I k k e - Medlem med Dame. 

1"aksigelse. , 
DIi det vil , ære mig umuligt at 

bringe Enhver, der har bidraget til at 
gøre min Jubilæumsctag til eLl Mindedag 
for mig, min personlige Tak, tilader jeg 
mig igennem Lokolllotivtidende pao. egne 
og Rustrus Vegne at sende Enhver vor 
dybtfølte Tak for al udvist Opmærk-
somhed. 

Th. Lauersen, 
Lokomot ivfører, 
København ø. 

Spørgsmaal og Svar. 
Und r denn e Rubrik kan lIIecUemmerne ind-

sende saavel tekniske som andre a ktrlelle Spørgs-
maal af Inter esse for Lokomotivpernonalet . 
Spørgsmaalene maa være forsynede med Navn 
og, Adresse til Underretn.ing for Redaktionen. 

Sp.: Giver den i Ma. Ordre Nr. 1i67 nævnte 
lIIerbelas tning af Togene Stationerne Ret 

til at bela - te disse udo \'er le af lIr 
Maskin chefen uda rbejdede Træktab lIer' 
naar det ikke gælder om at 
nødvendige Vogne, t il Eks. saadanne, der 
indeholdllr let fordærvelige Varer ell r 
saarlanno, der er bes temte for Opta"el o 
af Rejsende. Saafremt Ordren skal for_ 
staas bogstavelig, altsaa saaledes, at 
l\Ierbelastning kun maa finde Sted, hvis 
der i modsa.t Fald skal medgi\'es Toget 
F orspand, vil Lokomoti vføreren c]:t blivo 
draget til n.nsva r, naar han formenor, at 
Mas kinen ikke uden Fare for at køro i 
Staa kan trække mere end Træktabellen 
ud\'isor, og af den Gl'llnd nægter at tage 
tilfældige Vogne med. 

S . 

Sv.: Det Ol' ikke Mas kinafdelingens Sag at 
bedømmr, h vorvidt det er nødl'endigt olier 
ej at medtage de Vogne, som Trafikafdo 
lin geme inds ætter i Togene. 

POl' aa vidt en Lokollloti\'føror i ær-
lige Tilfælde, under uh eldige Vejrforhold 
eller lig nonde, bar begrnndet Anledning 
til at fonuen , a t on Overbelas tning af et 
Tog i Henh old til næm te Ordre vil mc ]-
føre s tørre F or sinkelser eller andre Ulem-
p r, er det E'elvføl O'olig han Plig t at 
meddele vedkommendo Station Ull lerr t-
niug derom. 

Sp. L Er CIl Lokol1lotil' fører forpligtiget til at 
Il llcvør en modtal! 0I1 Fri-Ba ne Ord re til 
Togføreren efter at Stræknin gen er til-
ba" elag t. 

2. Fin les dor i Or Irer og Bes temm<.'lser 
noget om, at en Togføl cr har Ret til at 
retto paa cn uds ra t Fri-Bane Ordr . - . 

Sv. ad. 1. D,t n Pri· Bano Ordre er on Ua ranti 
for Lokomotivføreren for , ltt denn e med 
Berettigelse har passl'ret den .i Ordrou 
nævnt tr:ullning. Cl' Lokomoti\'føreren 
. oh·fø lgelig ikh til at ud· 
le\'ere de tte sit enes te Bed s llaa sin J/et 
til noge !l som helst for 
don Afd elin g , mod hvilken Ordren tjener 
om Bovi, da, n Fri Bane Ordre i SM 

Fald " i lde blive al dele betydningsløs for 
l\fas kinafd ling 'n llndor . eLl eventuel Sag 
mod Lokomotivfø reren. furfra undtage' 
selvføl gelig 'lie!;. Tilf;ulde, hvor en Fri-
R we Ordre er g ivet LokomothførereJl 
ndo\-er en senere f S t s l :1. a e t Kryds-
ningss l ,ttion, j vfr. Togreglol1lentets § 43, 
4. Stk_ 

Sv. ad. 2. Nej! P ersonlig er en Togfører i 
all Til fælde u beretti " et til a t foretago 
Rettelser i en udstedt Fri-Bano Ordre. 
Da Togføreren imidlertid - efter For-
lydendo - i det foreliggende Tilfældo 
har villet for etage Rettelser i Fri-Ballo 
Ordrpn, efter at S trækningen var tilbage-
lagt, bedes den ærede Indsend r - til 
Brug for Bladet - oplyse, om De h.Lr 
modtaget dell i Tog reglementets § 18 
andet eller fjerde Stykke su.mmenboldt 
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