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(Fortsat) 

Punkt 1. Valg af Hovedbestyrelse. 
M a u r i t z e n: Den 6. ds. afholdt vi 

Møde her for at tage Stilling til General-
forsamlingens Dagsorden, den 12. afholdt 
Aarhus Afdeling et lignende Møde. Begge 
Steder blev det vedtaget, at genvælge 
D'hrr Christensen og O. Larsen :samt at 
vælge øvrige 5 Med-
lemmer, blandt Medlemmer indenfor de 
tre københavnske Afdelinger. Derfor 
foreslaal jeg, at vi genvælger vor hidtil-
værende "Formand, skøndt han er hjemme-
hørende i Esbjerg. Han har bevaret 
Foreningen mod at gaa helt i Stykker. 
Hvad Kassereren, Hr. Larsen, angaar, da 
har jeg kun set ganske lidt til hans Virk-
somhed, men den Maade, hvorpaa han 
har grebet Sagen an, er paaskønnelses-
værdig. Jeg vil anmode de tilstedevæ-
rende Københavnere om at foreslaa 5 
Bestyrelsesmedlemmer. 

Lokomotivfyrbøder Chris t e nsen, Kø-
benhavn, havde været Fyrbødernes Ord-
fører ved et der afholdt Sektionsmøde, 
paa hvilket der blev .givet de Delegerede 
fri Hænder. Taleren skulde ikke indlade 
sig paa at foreslaa nogen, men mente, 
de kunde foreslaas herfra. Der er en 
kraftig Opposition derovre. Der er kun 
mødt temmelig faa fra København, idet 
de øvrige ikke har turdet rejse paa Grund 
af Vejrforholdene. 

L u Q d beklagede dette. De kunde lige 
saa godt være rejst som vi andre; thi 
der er ingen Fare for, at vi skulde 
kunde komme hjem igen. Jeg foreslaar, 
at vi genvælger vor hidtidige Formand, 
som har udført et anerkendelsesværdigt 
Arbejde. 
t D i r i g e n t e n foreslog, at man først 
oretog Valget af Formand. 

Fyrbøder N i e l s e n, Fredericia, vilde 
ogsaa anbefale at genvælge Formanden V· . 

l bar allerede haft Bevis pa&, at han 

15. Januar 1902. 

er egnet til sin Stilling, gennem den 
Skrivelse, han har sendt ud til de ud-
meldte (Hør). Jeg vil bede om, at en 
saadan Skrivelse ogsaa vil blive tilstillet 
ved andre lignende Lejligheder. Det er 
mit Haab, at Formanpen ogsaa vil vare-
tage Fyrbødernes Interesser. 

Lokomotivfyrbøder H a n s ti n, Aar-
hus: I Aarhus er vi blevne enige om 
at stemme paa Hr. Christensen. Jeg 
har Mandat til at git,ve Christensen min 
Stemme. ' 

Derefter genval es den tidligere 
Formand, Hr. Lokomotivfører Christensen, 
enstemmigt. 

F o r m a n d e n : Jeg takker for 
U dtalelserne om, at man har været 
tilf,rdds med min Virksomhed i den 
forløbne Tid. J eg kan jo kun sige, at 
jeg bestandig har handlet efter bedste 
Skøn. Med Hensyn til Fyrbøderne, da 
er de jo lige saavel som Lokomotivførerne 
Medlemmer af Foreningen, og jeg anser 
det for min Pligt at arbejde for alle 
Medlemmers Interesser. Naar der skal 
udrettes noget, skal det ikke mangle paa 
god Villie fra min Side. Forøvrigt maa 
d'Hrr. ikke tro, at jeg særlig attraar 
denne Stilling; thi den stiller store 
Fordringer til ens Evner. Men skulde 
der ske et eller andet, . som De ikke 
billiger, saa beder jeg Dem endelig 
tilkendegive mig Deres Utilfredshed. 
Tak for Valget. 

Derefter skred man til Valg af 
. 

F o r rå. a n d e n: Da jeg for en Tid 
siden var . i -København, var jeg sammen 
med Kassereren, Hr. Oscar Larsen, og fik 
ved at se hans Regnskabsførelse det 
Indtryk, at han egner sig udmærket til 
dette Arbejde. ECter det Sløseri, der 
har fundet Sted, er det et Arbejde, 
han har at udføre. J eg anbefalet at 
genvælge ham. 

Hr • . Oscar Larsen genvalgtes en-
stemmigt. 

Derpaa skulde der vælges yderligere 
5 Medlemmer til Hovedbestyrelsen. 

2. Aargang. 

L a r s e n : I dette Tilfælde, hvor 
der er Tale om at vælge Mænd, som 
skal være til Assistance for Formanden, 
vilde jeg finde det rigtigst, at denne 
selv udpegede, hvem han ønskede. 

D i r i g e n t e D: Det kan let blive 
for meget Familieskab. 

M a u r i t z e n sluttede sig til Larsen. 
Det har sin Betydning, at samtlige 
Repræselltanter er stationerede i Køben-
havn. Naar vi har genvalgt vor hidtidige 
Formand, skønt han bor i Esbjerg, er 
det, fordi vi ikke har kunnet finde nogen 
anden, der var saa kvalificeret til denne 
Stilling. Da ikke er saa 
kendt i København, maa jeg maaske 
paa hans Vegne tilladt! mig at foreslaa 
nogle Repræsentanter. Taleren oplæste 
Navnene paa d'Hrr., som han bragte i 
Forslag. .' 

F o r m a n d e n: Da j eg er saa daarligt 
kendt i København, kan jeg ikke saa 
godt foreslaa nogen til det paagældende 
Hverv. kunde det let, som 
Dirigenten bemærkede, blive til en 
Familie. Jeg holder mest af, at vi alle 
har en Mening, og naar der ikke netop 
vælges nogle Mænd, som kun gaar ud 
paa at øve Kritik, tror jeg ogsaa nok, at 
jeg vil kunne arbejde sammen med den 
Bestyrelse, Forsamlingen vælger. Jeg 
vil være tilfreds, om De vilde vælge 
Christensen og Roospn. Vi skylder vist 
Roosen, at Foreningen blev startet. Til 

._ Mauritzen bemærkede Taleren, at han 
ikke kmide indrømme, at der ikke i 
København skulde findes nogen, der var 
kvalificeret til Formandsposten. Maaske 
mange derinde har manglet Interesse, 
Kvalifikationer har de ikke manglet. 

L u n d: Det er fuldstændig rigtigt, 
at Gennemførelsen af Hr. Larsens Forslag 
let kunde føre til, at Hovedbestyrelsen 
blev en Familie. J eg haaber ogsaa, at 
der msa blive valgt Mænd, som vil sige 
deres Mening; thi det er nødvendigt, 
Dsar der skal f"res en god og sund 
Forhandling. D ersom Formanden ud-
pegede HovedbestyrelsesmedJemmeme, 



vilde det vække Misstemning paa alle 
Depoter. 

Lokomotivfyrb øder H a n s G n, Køben-
havn, foreslog en anden Liste (bl. a. 
Lokomotivfører Carstensen). 

Fyrbøder J e ns e n, Vamdrup, spurgte 
om msn kunde være sikker paa, at d'Rrr. 
vilde modtage Valget. 

D i r i g e n t e n: Denne Forespørgsel 
er berettiget. Vi maa være sikre paa, 
at de, naar de erfarer, at de er valgte, 
ikke siger: ! 

S c li m i d t sluttede sig til den 
Tanke, at Rovedbestyrelsesmedlemmerne 
burde have hjemme i København. 
Derved kommer vi Lovens Bogstav 
nærmest. 

C h r i s t e n s e n : Det er et stort 
Spørgsmaal, om Romlen og:Carstensen vil 
modtage Valg. D'RTr. sympathiserer 
·ikke helt med den nye Aand, der ef ter-
haanden har trængt sig ind i Foreningen. 
Taleren vilde foreslaa Lokomotivfører 
Høegh i Stedet for : Carstensen. Høegh 
er ikke uvillig til at modtage Valget. 

M a u r i t z e n tog sit Forslag tilbage. 
L a r s e n : Der er Tale om saa 

mange fremmede Mennesker. J eg anser 
det ikke for nødvendigt, at de skal bo 
i København. Selvom de ikke har 
hjemme der, kan de dog let komme 
derover. Taleren vilde foreslaa to Mænd 
ndenfor København: d'Hrr. Mauritzen 
og F. Knudsen. 

M a u r i t z e n takkede for Tilliden, 
men havde ikke Tid, da han i Forvejen 
var beæret med mange andre Tillids-
hverv, som gav ham meget at bestille. 
Vilde derfor bede Hr. Larsen tage sit 
Forslag tilbage. 

L a r s e n bad Dirigenten sætte hver 
enkelt under Afstemning. 

Ved den derpaa følgende skriftlige 
Afstemning valgtes: 

Lokf. A. Madsen (16 St.) 
Lokfyrb. C. M. Christensen (16 St.) 

107 Lund (15 St.) 
196 Klem (15 St.) 

Lokf. Høegh (12 St.) 
Derefter havde 

Lokf. Knudsen (10 St.) og 
Lokfyrb. 345 Hansen (l St.) 

Punkt 2. Valg af Revisorer. 
M a u r i t z e n : Da Kassereren er 

bosat i København, bør Revisorerne ogsaa 
være det. Man valgte Lokf. 118 Larsen og 
.Lokfrb. 192 Mathiesen, beggei.Købonhavn. 

Punkt 3. Valg af Redaktionsudvalg. 
M a u r i t z e n : Paa Møderne i 

Aarhus og Fredericia 'vedtog vi, at der 
skulde vælges en Redåktør og to Mænd 
af hver Sektion til at assistere ham. Vi 
har for 1. S e k t i o n foreslaaet Lokomotiv-
fører S. J . M. J e n s e n, Aalborg, og 
Lokomotivfyrbøder V. H a n s e n, Aar-

hus. For 3. S e k t i o n foresloges: 
Lokolllotivfører C. A. P e t e r s e n og 
Lokomotivfyrbøder R. L a r s e n. For 4. 
Sektion foresloges : Lokomotivfører 
H ø e g h. 

J e s p e r s e n : Vi vil ingen foreslaa, da 
vi ikke vil have noget at gøre med 

Lokomotivtidende l} . Vi vil 
følgelig heller ikke t a g e m o d Valg. 

Forsamlingen foreslog da for 2. 
S e k t i o n: S c h m i d t, 
Struer, og Lokomotivfører G a m m e 1-
g a a r d, Thisted. 

. S c h m i d t frabad 'sik Valget, da 
han for Øjeblik ikke ønskede at beklæde 
nogen Tillidspost i Foranjngen. 

Lokomotivfyrbøder H a n Il e n, Aar-
hus : Da Schmidt ikke ønsker Valg, 
bedes han foreslaa en anden. 

Formanden: Rr. Jespersen er 
bleven foreslaaet, men har nægtet at 
modtage Valg. Jeg maa gøre Hr. 
Jespersen opmærksom paa, at Medlem-
merne m a a have noget med· Bladet at 
gøre. Rr. Jespersen er i Besiddelse af 
Kvalifikationer til dette Hverv. Vi mali. 
vel antage, at vore Kollegaer i Struer 
ikke frasiger sig alt Kammeratskab med 
D. L. og L . F. Ethvert Medlem mali. 
gøre, hvad han kan for at styrke 
Sammenholdet, thi naar vi staar splittet, 
opnaar vi ingenting. Det kan ikke 
nytte, at hver vil have sin Mening 
gennemført. Vi maa være hinanden 
behjælpelige og bør modtage de Hverv, 
man bliver opfordret til at røgte. J eg 
opfordrer Hr. Jespersen til at modtage 
Valget. 

L a r s e n frafaldt Ordet. 
S c h m i d t vilde ogsaa indstændigt 

anmode Hr. Jespersen om at tage mod 
et eventuelt Valg. Det skulde glæde 
Taleren, om. han vilde. 

J e s p e r s e n : Uagtet jeg maa 
føle mig smigret ved d'Rrr.s Udtalelser, 
vil jeg dog blive mit Løfte tro. Dersom 
jeg bliver valgt, melder jeg mig ud af 
Foreningen. J eg vil ikke ind under de 
nye Forhold. Jeg vil blive staaende i 
Foreningen og arbejde med paa bedste 
Maade, men jeg vi! ikke have noget med 
de nye Ting at gøre. 

D i r i g e n t e n foreslog at slutte 
med de indtegnede Talere, hvilket 
vedtoges. 

M a u r l t z e n vilde sige til J espersen, 
at det var den daarligste Maade at 
reformere en Forening pall., at man ikke 
vilde tage Del i Arbejdet. Taleren 
vilde foreslaa, tit Generalforsamlingen 
gav Hr. Jespersen dElt Ærinde at hilse 
Struer og sige, 'at Udmeldelse var den 
daarligste Maade, hvorpall. en Mand 
kunde handle overfor Foreningen . . Hvad 
Bladets Indhold angaar, da bliver dette 
ganske efter Medlemmernes Ønsker, da 
det er dem, . der gennem Indsendelse af 

Artikler former Tonen i Bladet, og det 
er for saa vidt ligegyldigt, om Redaktøren 
hedder Orre eller Mauritzen. 

D i r i g e n t e n meddelte, at der nu 
var foreslaaet følgende Medlemmer til 
Redaktionsudvalget. 1. S e k t i o n : 
Lokfyrb. V. R a .n s e n og Lokf. S. J . M. 
J e n s e n. 2. S e k t i o n: Lokomotivf. 
G a m m e l g a a r d, Thisted, og Lokf. 
T a n g P e t e r s e n, Esbjerg. 3. 
S e k t i o n : Lokf. C. P e t e r s e n 
og Lokfyrb. R. L a r s e n, Nyborg. 
4. S e k t i o n : IJokf. H ø e g h og Lokfyrb. 
69 O Is e n, København. 

Denne Liste vedtoges. 
Dernæst gik man over til Valget af 

en Redaktør. 
F o r m a n d e n : J eg vil bede Dem 

alle tænke over, at der til dette Rveu 
fordres store Evner. Vi har indenfor 
Bestyrelsen tilladt os midlertidig at 
vælge Hr. Lokomotivfører M a u r i t z en. 
Han har røgtet sit HV'3rv tilfredsstiUende. 
Det er, som Rr. Mauritzen udtalte, 
Medlemmerne selv, der bestemmer, hvad 
der vil komme til at staa i Bladet. Vi 
maa ikke absolut se paa Personen; men 
vi skal se pall. K valifikationen. Jeg vil 
bede Dem fQreslaa, hvem de anser for 
duelige'; men vi har som sagt Bevis 
pall., at den Mand, Bestyrelsen valgte, 
har været sit Kald voksen. 

V. R a n s e n: I Aarhus vedtog vi 
at vælge Mauritzen til Redaktør. 

Lokfyrb. N i e l s e n, Fredericia, 
kunde slutte sig hertil. Det er en 
vigtig Plads. Bladet skal være en 
Spore til at drive Foreningen fremad, 
og der er ingen, som kender vore For-
hold bedre end Mauritzen. Han har 
altid været med baade indadtil og 
udadtil og har altid søgt at drage 
Medlemmerne sammen, for at der kunde 
blive noget udrettet. J eg vil bede 
Dem stemme paa Hr. Mauritzen. J eg 
haaber, han vil modtage Valget. 

L u n d kuntie ligeledes slutte sig til 
Mauritzens V sIg. Jeg er sikker paa, at 
Mauritzen kender vore Ordrer og Be-
stemmelser som ingen anden. Dette er 
min personlige Mening; jeg kan ikke 
udtale mig paa 4. Sektions Vegne. Jeg 
tror, at vi i Hr. Mauritzen faar en url-
mærket 'dygtig Redaktør. Og vi har jo 
selv Haand i Ranke med. Hr. Mauritzen 
vil ikke modsætte sig Optagelsen af det, 

ønsker indrykket i Bladet. 
Manritzen valgtes. 
M a u r i t z e n takkede den ærede 

Forsamling for Tilliden og pointertlde, 
at det va.r en overordentlig fremskudt 
Post, man havde tildelt ham. Overfor 
Lund vild ø han bemærke, at en Redaktør 
ikke kunde optage alt, hvad der bliver 
indsendt til Optagelse. Der skulde et 
meget skarpt Instinkt til at skelne 
Klinten fra Hveden. Men enhver 



b e r e t t i g e t Kritik skulde være som 
.en Lærebog for ham, 

Punkt 4. Ceneralforsamlingen tager 
Bestemmelse om Afdelingernes Stilling 
til Foreningens Formue og udestaaende 
Kontingent samt Diæternes Størrelse 

for Repræsentanterne. 
D i r g e n t e n foreslog Spørgsmaalet 

delt i to, h filket tiltraadtes. 
F o r m a n d e n : Efter . Nytaar 

kommer vi jo til at arbejde Afdelingsvis ; 
men t il den Tid er ikke alt Kontingent 
indbetalt . Vi skulde derfor tage Stilling 
til Spørgsmaalet om, hvor det ind-
kommende udestaaende Kontingent skal 
anbringes. Min Opfattelse er, at det 
vil være at indsende til Hovedkassen. • M a u r i t z e n sluttede sig til For-
mandens Udtalelser. Paa Møderne i 
Fredoricia og Aarhus har vi vedtaget det 
samme. Bestyrelsen har vedtaget at 
anskaffe ensartede Regnskabsbøger og 
Forhandlingsprotokoller. Vi har derfor 
ment, at den første Regnskabsbog og 
Forhandlingsprotokol burde anskaffes af 
Hovedkassen. Naar vi i denne Henseende 
har tilladt os at gaa imod Bestyrelsens 
Beslutning, da er, det fordi vi anslA!. det 
for uheldigt, om Afdelingerne skulde 
begynde med Underskud. Jeg har 
tilladt mig at udarbejde et Skem/l til en 
Side i Regnskabsbogen og har forespurgt 
en Bogbinder om Pris m. m. 

Formanden: Jeg beklager, at 
vor Kas'serer ikke er til Stede. En 
Kasserer ser mere hen paa Pengene; 
·thi han ved, hvor vanskeligt det er at 
faa dem ind. J eg har ingen klar Over-
sigt over Kassens Forhold, men efter 
Hr. Oscar Larsens Udtalelser er Status 
ikke saa god. Det kan siges, at 
Afdelingerne vil komme til at arbejde 
med Gæld, men det bliver en Gæld til 
Hovedkassen, og den !lkal ikke indbetales 
den 2., selvom Afdelingerne begynder 
den 1. åfdelingerne kan bedre bære 
denne Udgift end Hovedkassen. Taleren 

'vilde derfor an befale, at Afdelingerne 
Illlskaffede de omtalte Bøger. 

M a u r i t z e n tog sit Forslag tilbage. 
'Ganske vist er det vedr,aget i Aarhus og 

men da jeg ikke er Delegeret, staar 
Jeg med frie Hænder. Men saa maa 
Hovedkassen lægge Pengene ud imod, at 
de refunderes af Afdelingerne. 

F o r m a n d e n: Hovedbestyrelsen vil 
paa alle Maader gas lempeligt frem mod 
Afdelingerne. Betalingen kunde vel 

.udlægges af Hovedkassen mod at Af-
delingerne refunderede Beløbet 'f. E ks. i 
Løbet af et Aar. 

L a r s e n : Hvor meget koster de 
'Bøger? 

M a li r i. t z e n : Med · 400 Sider 
.koster Hovedbog-en og Medlemshoved-

bogen ialt 3 Kr, l!'orhandlingsprotokollen 
(2 Bøger Papir) l Kr. 50 øre. 

L a r s e n: Vi kan maaske faa dem 
paa Afbetaling (Munterhed). 

M a u r i t z e n : Nej, det er pr. 
kontant. I Stedet for Kuponbøger ind-

.fører vi nu her ved Fredericia Afdeling 
smaa K vitteringer. Repræsentanten, 
som indkræver Kontingentet, modtager 
disse af Kassereren og aflægger Regnskab 
for denne. Kunde vi blive enige om at 
lade Kvitteringer trykke i Fællesskab, 
saa kunde vi faa dem ' for 2 Kr. pr. 
Tusind, ellers koster de 3 Kr. Tusinde. 

Forsamlingen vedtog derefter: l) 
at Kontingentet indtil 1. Januar skal 
tilfalde Hovedkassen, 2. at de omtalte 
Bøger skal anskaffes af Hovedkassen, og 
Beløbet refunderes af Afdelingerne i 
Løbet af et Aar, 3) at den af Hr. 
Mauritzen foreslaaede Form for Bøgernt' 
skal benyttes. 

M a u r i t z e n foreslog, at der ind-
føres ensartede Kvitteringer, som ind-
købes af Hovedkassen, og refunderes 
af Afdelingerne. H ver Afdeling kunde 
jo saa bestille et Tusind Stykker ad 
Gangen naar de første var brugt op. 

l!' o r m a n d e n hævdede, at der var 
saa stor Forskel paa Afdelingernes 
Størrelse, hvorfor hver Afdeling lalJgt 
fra vilde bruge lige mange Kvitteringer. 

M a u r i t z e n var overbevidst om, 
at den af haDl foreslaaede Ordning vilde 
medføre Besparelse. De store Afdelinger 
kan jo indsende deres Bestillinger noget 
tiere og i god Tid. 

D i r i g e n t e n : Hl)vedkassen maa 
altsaa købe Kvitteringerne. J eg finder, 
at det var bedre åt faa Medlemsbøger ; 
thi saa har man altid Kvitteringerne 
hos !lig. De løse Kvitteringer bliver let 
borte, dog vil jeg ikke stille noget 
Forslag derom. 

Mauritzens Forslag vedtoges. 
Paa dette Tidspunkt: afbrødes For-

handlingerne, og Medlemmerne begav 
sig til Middagsbordet. 

(Fortsættes i næste Nr.) 

"En T ankeH
• 

..... 
sidste Nr. af:tNordisk Lokomotiv-

manna och Maskinisttidning< førte Diskus-
sion om Afholdelse eller Ikke-Afholdelse 
fra Nydelse af spirituøse Drikke, har bragt 
den Tanke hos mig frem, om der ikke 
kunde gøres noget for at forhindre for 
meget Drikkeri paa Maskinerne, et For-
hold, som selvfølgelig aldrig burde finde 
Sted. Jeg ønsker ingenlunde at blive 
Deltager i nogen Polemik, men vil her 
tillade mig at udvikle, hvad jeg har 
tænkt mig, som en maaske tilfredsstillende 
Løsning paa dette Spørgsmaal, som jeg 
kunde ønske mine ærede Medansstte 

blandt Lokomotivmændene vilde tænke 
over, og eventuelt her i vort Organ 
udtale sig om. Kan vi ikke ved at 
danne en Forening - hvis Medlemmer 
forpligte sig til ikke at nyde berusende 
Drikke, saalænge Tjenesten varer -
standse det Drikkeri, som mulig finder 
Sted? Altsaa: Ingen Nydelse af 
berusende Drikke paa Maskiner for To!:, 
under Ophold i Remissen, Reservetjeneste 
o. s. v., samt tillige møde til Tjeneste 
upaavirket af Alkohol. J eg tror at kunne 
gaa ud fra, at Lokomotivmændene 
hvis Ansvar er umaadelig stort -
sympatiserer med mig i, at det er 
forkasteligt, at Lokomotivmænd - som 
i et givent Øjeblik kan sætte mange 
Menneskeliv og store Værdier paa Spil 
- ere paavirkede af Alkoholen. Der 
er dernæst en god Ting ved min Tanke, 
efter min Opfattelse, nemlig den, at 
Medlemmer af en saadan Forening ikke 
privat er forhindrede i at drikke et 
Bæger med Famillitl, Venner eller 
Kammerater. Det er maaske set fra en 
Totalafholdsmands Standpunkt forkaste-
ligt, og der vil vel ogsaa høres Røster 
som siger, at den Garanti, man kunde 
faa igennem en saadan Forening, intet 
var værd. Jeg skal dertil bemærke, at 
det her ikke drpjer sig om at redde 
forfaldne Mennesker, men at slaa fast, 
at vi i Danmark paa Lokomotiverne 
kun har Mænd, som til enhver Tid er deres 
Plads voksen, og under ingen Omstændig-
heder paa.irkede af Spiritus. 

J eg mener saaledes, at man med 
I.ethed vil kunde faa de fleste IJokomotiv-
mænd til at indtræde i en saadan 
Forening, thi enhver med sit Kald ' 
fortrolig Lokomotivfører eller Lokomotiv-
fyrbøder vil indrømme, at det, den oven-
omskrevne Forening vil arbejde for, kan 
enhver ærekær Lokomotivmand gaa med 
til, idet man til enhver Tid kunde 
garantere for sine Medlemmers Paalidelig-
hed, for saa vidt en saadan Garanti kan 
gives. Dette er som Overskriften siger 
kun :tEn Tanke< der gives Medlemmerne 
af :tD. L. og L. F.< til bt;lhagelig Over-
vejelse. . 

København, d. 23. December 1901. 
C. M. Christensen. 

Hurtig Jernbanekørsel. 
I Sommer blev der paa Strækningen 

Wittenberg-Gross. Lichterfaldt i Direk-
tion Halle gjort Forsøg med en af de 
store preussiske Iltogsmaskiner, som 
ligne dem, der anvendes paa de danske 
Baner (Litra K), men ere omtrent 25 
pCt. sværere og kraftigere. Den nævnte 
Strækning er 851/ 2 Kilometer lang og 
har i begge Retninger temmelig lange 



Stigninger, l : 200. Toget bestod 
foruden af Lokomotiv og Tender af 5 
Truckvogne, der vejede ca. 140 Tons, 
medens Lokomotiv og Tender vejede ca. 
80 Tons. Rejsen tilbagelagdes i den 
ene Retning paa 49 1/ 11 , i den anden 
paa 601/, Minutter, hvilket svarer til en 
Gennemsnitsfart eller Rejsehastighed af 
104,3 henholdsvis 101,7 Kilometer i 
Timen. Der kørtes med fuld Fart 
igennem Stationerne, og nsd ad 'Faldene 
paa 1 : 200 gik Farten op til 124 
Kilometer i Timen, medens der op ad 
samme kørtes med 100 Kilometers 
Hastighed. Deltagerne i Prøveturen 
paastode, at Kørselen gik roligere ved 
denne Fart end med et almindeligt 
Iltog. 

Der er i den senere Tid forøvrigt fra 
forskellige Sider framkommet Meddelelser 
om, at Kørselen bliver roligere, naar man 
kommer op OVbr de hidtil brugte Hastig-
heder af 60 til 90 Kilometer, hvilket 
vel maa hidrøre fra, at Støn ene gentager 
sig saa hurtigt, at det ene ophæver det 
andet. 

Det er aabenbart Forsøgene med den 
elektriske Jernbanedrift, ved hvilken man 
tilstræber Hastigheder af .200 Kilometer 
i Timen, og hvorved maQ hidtil har 
opnaaet at fremføre et Par Vogne med 
160 Kilometers Fart, der bringer Damp-
lokomotivteknikerne til at arbejde paa 
at tilvejebringe en Forøgelse af Kørslens 
Hastighed, og det er for saa vidt ganske 
den samme Historie, der nu foregaar paa 
Jernbanernes Omraade, som for npgle 
Aar siden foregik paa Belysningsteknikens 
Omraade. Saalænge Gassen var ene-
raadende, far Lysmængden omtrent 
lige ringe og lige dyr fra Gassens første 
Opkomst, indtil de første elektriske 
Lamper kom i Brug, saa kom hurtigt 
den ene Forbedring af Gaslamperne efter 
den anden, saa at den gamle Gas 
hævdede et smukt Standpunkt ved 
Siden af den nye Elektricitet, saaledes 
ogsa!, ved Jernbanen, her lærer Kørslen 
med de elektriske Motorer l,ookomotiv-
teknikerne at fas et Maal af Kraft og 
Fart ud af deres Lokomotiver, som de 
næppe selv har anset det for muligt at 
opnaa, før disse Forsøg beviste dem det. 

D. 
* '" * 

Idet Redaktionen takker for oven-
staaende, anmodes den ærede Indsender 
om at opgive Overbygningens Styrke 
paa Forsøgsstrækningen, saafremt denne 
er Indsenderen be'kendt. R e d . . 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
Fredericia Afdeling afholder ordinær 

Generalforsamling den 27. 
Jannar ] 902, KI. 10 Form. pr., .i 
Foreningens Lokale i Vendersgade (den 
gamle Pigeskole) med følgende 

Dagsorden: 
Punkt 1. Forslag til en Forretningsorden 

for Fredericia Afdeling. 
Pnnkt 2. Anskaffelse af en Afdelingsfane. 
Punkt 3. Eventuelt. ... 

Medlemmer af D. L. og L . F, der 
hører under andre Afdelinger, har Adgang 
til at tale, men ikke Forslags- og 
Stemmeret paa Generalforsamlingen. 

T a l r i g t M ø d e u d b e d e s. I n d-
m e l d e I s e r m o d t a g e s. 

F o r m a n d e n. 
Aarhus Afdeling: I Anledning af 

Aarsskiftet tilstillede Afdelingen vor 
ærede Formand følgende Skrivelse: 

Paa samtlige Medlemmer i D. L. 
og L. F . af Aarhus Afdelings Vegne 
sender jeg herved de bedste Hilsener 
til Dem ved Nytaarsskiftet, med Ønsket 
om, at Deres Bestræbelser for at 
fremme Foreningens Interesser maa 
krones med Held til Lykke og 
Velsignelse for Standen. 

V. M o t t l a u, 
Formand for Aarhus Afdeling. 

Herpaa indløb følgende Svar: 

Ærede Medlemmar : 
Idet jag herved tilstiller Dem min 

hjerteligste Tak for den mig tilsendte 
l,oykønskning og Hilsen i Anledning af 
Aar@skiftet, føler jeg det tillige som en 
kær Pligt her at fremsætte for Af-
delingen min bedste Tak for den mig 
viste Tillid i det forløbne Aar og vær 
forvisset om: kan jeg udrette noget 
for Standen, da skal det blive gjort ; 
men en nødvendig Beting9lse for at 
vore BestrlB;.belser skal lykkes er, at 
der gøres et stort Arbejde endnu for 
at bibringe de udenfor vor Forening 
staaende - og tillige en Del af 
Medlemmerne Forstaaelse af 
Organisationens Nytte. Thi naar Med-
lemmerne i alle stor9 Spørgsmaal 
Standen vedrørende staar solidariske 
enige, da vær forvisset om, at D. L. 
og L. F. kan udrtltte store Ting for 
Medlemmerne. Vor Organisation er 
jo endnu ung, men, det er min sikre 
ForvisDing, at naar alle de intilligente og 
dygtige Mænd, som findes blanØt Med-
lemmerne, blivE'r vækkede og udfolder 
al deres Energi for vor Forening, da 
skal det nok lykkps os at højne vor 
Stand saavel i økonomisk Henseende 
som i Intelligens. Til Slut mine 

bedste Ønsker for Afdelingen i det. 
nye Aar. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
Formand. 

Til Aarhus Afdeling af D. L. og L. F. 

Fra et æret Medlem i Aalborg har 
vi modtaget følgende: . 

Aalborg Afdeling afholdt Lørdag 
den 4. ds. et af es. 25 Medlemmer 
besøgt Møde, hV9r det vadtogee at 

et Møde om Maaneden, samt 
blev der stillet Forslag om et Mulkt-
systems Indførelse for de Medlemmer, 
som uden gyldig Grund udebliver fra. 
Møderne. Om dette Pnnkt udspandt der 
sig en ret livlig Diskussion, for og imod 
Forslaget, idet der frs Modparten blev 
paavist det uheldige i Mulkternes Ind-
førelse. 

Paa Grund af, at Forslaget først 
fremkom under Eventuelt, kunde man 
ikke tage en endelig Beslutning før pas 
et senere Møde. Tillige blev lIestyreIsen 
opfordret til at søge Ordlyden i Afdelings-
Lovens § lomforandret saaledes, ut 
der ikke kan optages Lokomotivfyrbødere, 
som ikke er oplærte i Smede- eller 
Maskinfagetc. P a Il e G r a m. 

25 Aars Jubilæum for Ansættelse 
ved vil Lokomotivførere 
kunne fejre i Aaret 1902: 

,Deu 1. Juni C. Jørgensen, 
Slagelse, den 14. Januar A. M. T h o r ni 
g a a r d, Nyhorg, d.en 7. Januar A. V. 
G. B r u i n n i n g, København, den D-. 
August 1. T. R: L a u r s e n, København, 
den 28. August S. A. J ø r g e n s e n, 
Glyngøre, den 9. Maj 1. P e t e r s e ,n, 
København, den 28. August C. M i k k el-
s e n, Fredericia; ligeledes kunne Maskin-
ingeniør J . R. Ve r n e r, København,. 
og Regnskabsfører L. 1. M e y e r, Aarhu3, 
fejre 25 Aars Jubilæum henholdsvis den 
1. August og 1. Oktober 1902. 

Spørgsmaal og Svar. 
Under denn e Rubrik kan Medlemmerne ind-

sende saavel tekniske som andre akt nelle Spørgs-
maal af Interesse for Lokomotivpernona\et. 
Spørgsmaalene maa være forsynede med Navn 
og Adresse til Underretning for Redaktionen. 

Sp. Er en Lokf. berettiget til at standse et 
Tog, naar Signalet fra den bagerste Tog· 
betj ent udebliver trods gentagne . Giv Agt« 
Signaler med Dampfløj ten. ' 

Sv. Lokomotivføreren er ikke alene berettiget, 
men endog forpligtet til at staudse Toget, 
saafremt det fOl'es krevne Signal Nr. 67 ikke, 
afgives, eller der gives Signal Nr. 69, dog 
maa Standsnin gen ske med Forsigtighed 
saafremt der ikke haves Vished for, at Toget , 
iKke er sprængt. 

Trykt i 
»Fredericia Dagblad. s Bogtrykkeri, 

Fredericia. 
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