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Glædeligt N ytaar 
og vor bedste Tak for det gamle bringes herved samtlige Medlemmer af Dansk Lokomo-
tivfører- og L'Clkomotivfyrbøder-Forening samt Enhver, der har støttet os i Arbejdet for bedre 
økonomiske Vilkaar, Højnelse af Standen og i hele Arbejdet for at gøre vort Motto: Enig-
hed, Kundskab, Hjælp, til en Kendsgem.ing indenfor det danske Lokomotivpersonale, til Gavn 
for os og vor Familie, til Betryggelse for de Rejsende og til Hjælp for Lederne (vore 
Foresatte) l disses Arbejde for at skabe de bedste Resultater for den Institution, vi alle tjener. 

lokomotivfører . 
Til Prøven for Lokomotivførere, der 

afholdtes henh oldsvis i Struer, Esbjerg, 
Fredericia, Frederikshavn, Aarhus, Ny-
horg og København i Dagene fra den 4. 
November til den 8. December d. A., 
havde indstillet sig 72 Fyrbødere af II 
Klasse og 47 Fyrbødere af III Klasse, 
ialt 119 Mand, hvoraf 80 Eksaminander 
erholdt Hovedk:uakteren ,Bestaaetc. 

Det højeste Antal Poin ts opnaaedes af: 

C. T. Jensen, Roskilde, 74 Points, 
J . S. Jensen, København R, 72 Points, 
C. L. Christiansen, Nyborg, 70 .Points, 
H. Rasmussen, Nyborg, 68 Points, 
E. L. C. Mathiesen, København, 68 Points, 
A. C. Christensen, København, 68 Points. 

Endvidere erholdt: 

8 Eksaminander mellem 60 og 67 Points, 
22 -- -- 50 - 59 __ 
23 40 -- 4Q 
17 
4 

30 -- 39 --
20 - 29 --

Det gennemsnitlige Antal Points for 
de Eksaminander, der bestod Prøven, er 
aaaledes omtrent 50 Points. 
G Naar man betragter det opnaaede 

ennemsnitstal, omtrent 50 Points, kan 
tnan jo kalde dette ret godt, men ved at . 

se hen til, at der af de 119 Mand, 

der havde indstillet sig til Lokomotiv- holde sig strengt indenfor det udtrukne 
førereksamen, kun er 80 Mand, der kunde Spørgsmaals Ramme. At dette ikke 
erholde Hovedkarakteren »Bestaaetc, og altid er saa Jet., skal villigt indrømmes, 
at altsaa l / af samtlige Indstillede i k k e idet Eksaminationen iI!:ke foretages, for 
e r b e s t a a e t, maa man haabe, at at Eksaminatorerne . skal sidde og paa-
dette Misforhold i næsLe Omgang ændres, høre, hvad Eksaminanderne kan, men at 
og at Eksaminanderne i Tide ser sig om Eksaminatofl:ITne netop skal have trukket 
efter Midler til at skabe fuldt ud fyldest- de Ting frdm, i hvilke Eksaminanderne 
gørende Resultater paa Eksamensdagen. ikke har opnaaet den fornødne Sikkerhed, 
Som et af de sikreste Midler til at naa og den-ed komme til Kundskab om, 
bedre Resultater kan nævnes, at Lokomo- hvad Eksaminanderne ikke kan, og der-
tivfyrbøderne fra Ansættelsesdagen straks efter give Karakteren. Netop ved Prin-
søger at tilegne sig den rette Forstaaelse cipet med at trække Spørgsmaalene __ 
af Maskinlæren, samt af alle gældende d e r m a a s i g e s a t v æ r e d e t 
ReglementH, Ordrer og Bestemmelser, r e t f æ r d i g s t e -, kommer man ind 
og ved Hjælp af de eftørhaanden mod- pall. det, der kaldes E ksamens-Humbug, 
tagne Ma. Ordrer, der omhyggeligt bør idet det ikke er selve Eksamen, men 
opbevares, holder alt dette a jour. For- derimod Forberedelsen til denne, der 
inden den fornødne Sikkerhed er opnaaet, giver den dygtige Lokomotivma·nd. Man 
bør ingen indstille sig til Lokomotiv- har derfor ved den nysafsluttede Eks-
førereksame'n; thi som Forholdet hidind- amen ogsaa set, at Eksaminander, der 
til har været, at Eksaminanden, først var mindre dygtige, opnaaede Hoved-
efter at have indstillet sig, Hætter Kraft karakteren medens andre, 
paa, for at tilegne sig de fornødne Kund- der havde en bedre Forstaaelse af 
skaber, er det ikke Enhver givet - som Lokomotivtjenesten i sin Helhed, vare 
det vil ses af ovensta.aende Resultat -, uheldige og snublede over enkelte Spørgs-
at kunne opnaa den fornødne Sikkerhed maal, der uforberedt rettedes til dem, og 
i Besvarelsen af de udtrukne Spørgs- derved fik Hovedkarakteren ,lkke he-
maal. Om Principet med at lade staaetc. 
Eksaminanderne trække de til Besvarelse -- Man maa haabeJ at VI I en 
givne Spørgsmaal, kan det siges, at dette ikke alt for fjern Fremtid maa kunne naa 
kan være godt, da. dette kan hindre et betydningsfuldt Skridt videre, nemlig 
Vilkaarligheder fra Eksaminatorernes Side, I at skulle tage Eksamens teoretiske Del, for-
naar føler sig forpligtigede til at inden Lokomotivfyrb.-Stillingtln tiltrædes. --------



Eksamensspørgsmaalet. 
. Ved at sammenligne Resultaterne fra 

de i Fjor og de i Aar afholdte Prø\"er 
til Lokomotivførere, kan man ikke und-
lade at opstille forskellige Betragtninger. 
Ser man hen til de i Fjor faldne for-
holdsvis høje Karakterer og det ringe 
Antal ikke bestaaede Eksaminander, mod 
Resultatet i Aar, saa maa Udenfor-
staaende absolut faa Iodtryk af, at enten 
har de i ' dette Aar indstillede Eksami-
nander besiddet mindre Ihærdighed, eller 
i andre Henseender mindre Bellavelse, 
hvad dog ingenlunde har været Tilfældet. 
Nej! Grunden maa ubetinget søges paa 
andre Punkter; thi ihvorvel det har vakt 
udelt Tilfredshed, Ilt vore Autoriteter 
nedsatte en Kommission, saaledes vilde 
det ydermere vække almindelig Glæde, 
Om denne, førend Eksamens Afholdelse, 
bekendtgjorde, hvad der stilles som Op-
gave. Vel findes i Betingelserne af 19. 
Januar 1901 foreskrevet, at Eksaminan-
derne skulle have gjort sig bekendt med 
alt, h vad der angaar Tjenesten, f o r -
saavidt at det angaar Lokomo-
t i v p e r s o n a l e t; men netop deri 
ligger Hunden begravet; thi disse . faa 
Ord ere i højeste Grad elastiske. Til 
Eks. hvor .er Grænserne for, hvad der 
angaar Lokomotivpersonalet i de forskel-
lige Fag? Forfatterne maa lade c1ette 
Spørgsmaal staa til Læsernes Bedøm-
melsil. Dog er det sikkert, at . havde 
Eksaminanderne haft en bestemt Lede-
traad at rette sig efter, saa vilde nappe 
saa mange have erholdt Bemærknillgen 
»Ikke bestaaetc . Ligeledl-ls vilde det 
glæde de efterfølgende Eksaminander, 
om disse en ca. 6 M.aaneder i Forvejen 
erholdt Underretning om, h vornaar de 
forskellige Prøver skulle afholdes, og ikke 
saaledes, at Personalet endllu II/i Ma!lDed 
før Prøvens Afholdelse ikke ved, om de 
ere antagne eller ej, hvilken Kalamitet 

,indtraf ,ed en herværende Sektion i Aac. 
En Rnden, og maask e . den vigtigste, 
Grund til det mindre gode Resultat i 
Aar er, at den nedsatte Kommission har 
stillet langt større Fordringer, end Til-
fælde t var i Fjor. Det er ikke Forfatte-
rens Hensigt at øve Kritik af Eksamens-
kommissionens Arbejde; men maatte 
Autoriteterne, ved Skærpelserne af disse 
Prøver for Personalet, da ogsaa ind-
rømme dette en efter Forholdene pas-
sende :I!'rihed j thi kun en Brøkdel af 
Personalet er i Stand til, begrundet paa 
den paalagte Tjenestes U dførelse, at hen-
give sig til et grundigt Studium lif de 
forskellige Fag, der stilles som Betingelse 
for bl'staaet Prøve. l øv rigt gør N ød-
vendigheden af statsunderstøttede 
sig ogsaa mere og mere gældende; thi 
kun de færreste ere Stand til at ofre 

en 8 a 10 Kr. pr. Maaned af den i For-
vejen ringe Lønning paa sin Uddannelse. 

H. 

Stempel- og 
Gliderstangs - Pakning. 

Efter at man i en længere 
havde benyttet en massiv Metalpakniog 
i Lokomotivernes og Glider-
stangsstopbøsninger, _ konstateredes det 
efterhaanden, at man ved Efterspænding 
af Pakningen, for at opnaa større Tæt-
hed, i en ganske betydelig Grad kunde 

Modstanden mod Stangens Be-
vægelse i Pakningen, uden at denne løb 
varm endsige smeltede. 

Under sIladanne Forhold løb Maskinen 
meget tungt, hvad særlig kunde iagttages 
under tom Gang ned ad Banens Fald, 
og Kulforbruget blev som Følge af de 
forøgede indvendige M.odstande ganlike 
naturligt forholdsvis stort, hvorhos Slidet 
paa Stængerne ofte var ret fremtræ-
dende. 

Af denne Grund greb man til de fra 
Amerika bekendte bevægelige og fjedrende 
Metalpakninger, der anbragtes paa de 
for et Aars Tid siden leverede nye 
Lokomotivpr Litra K. 586 - 600 og Litra 
D. 801-805. 

Disse Paknin ger ,'iste sig gan ske vist 
at holde godt og ydede en meget 
ringe Modstand mod Stængernes Be-
vægelse, . men vare til Geng::tlld, paa 
Gruno af den komplicert'de Konstruk-
tion, meget dyrt> baade at anskaift! og 
,edligeholde. 

Tages i Betragtning, at Lokomotiver-
nes Stempel- og Gliderstænger har eo 
forholdsvis kort Vandring, med rin ge 
eller ingen Gennembøjning, "il den ved 
de amerikanske Pakninger sall. højt vriste 
Bevægelighed og Eme til at fø lge Stan-
gens Vibreren, have mindre Betydning 
til Lokomotivbrug, medens derimod An-
,endelsen af Fjedren, som dels presser 
Pakringene tæt mod Anlægsfladerne, dels 
forhindrer, at Stangen i Tilbageslaget 
t.ager Ringene med sig, Illaa anses som 
et !!anske Fortrin. 

Disse Betragtninger, i Forbindelse 
med flere i Løbet af afvigte Sommer 
foretagne Forsøg, har ført til Konstruk-
tionen af den paa vedføjede Pian frem-
stillede Pakning. 

Fjedren trykker paa en Presring af 
Bronce, der er meget laog og føres i 

Pakringene, som i 
Formen ere ganske ens, ere af blødt 
Metal - 84 Dtlle Bly, 8 Dele Tin og 8 
Dele Antimon - og støbes færdige til 
Brug i en Jernform; de slutttlr ud ven-
dig mod en Dækstllforing af Bronce, og 
udenfor denne findes en Filtring, Der 

dannes saaledes en meget lang Føring 
for Stangen, hvorved Pakningens Varig. 
hed og Modstand mod Slid i høj Grad 
forøges . Hvor det er nødvendigt, bliver 
samtlige Binge delte i Halvdele paa 
sædvanlig Maade. 

Tilførslen af Olie sker til Filtkarnret , 
og ikke, som ell ers brugelig, tilOver. 
kanten af Dækselforingen. 

Da Pakringene ere støbte færdige, 
kan det ved Anbringelsen være heldigt 
at stukke eller stemme dem let, for 
straks at opnaa Tæthed og Tilslutning 
mod Stangens og Pakdaasens Overflader. 
Stangens Bevægelse og det forenede 
Try);: af Fjedren og Dampen mod Pak-
ringene vil derefter, selvom der straks 
maatte vise sig en ringe Gennemblæs-
ning, hurtigt bevirke absolut Tæthed, 
idet Pakringene under Paavirkning af 
Dampens Varme bliver voksbløde og i 
denne Tilstand hurtigt sluttes tæt mod 
de begrænsende Flader. 

For Tiden ere ca. 100 af disse Pak-
ninger i Brug. De arbejder fuldt ud 
tilfredsstillende og giver sall. ringe Slid 
paa Stængerne, at disse, efter 4 Maane-
ders Forløb, paa IltlIgslokomotiver, som 
daglig benyttes, endnu bevarer de fine 
Mærker af Bearbejdningen. 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
Aarhus Afdel.s Generalforsamling 

d. 9. December 1902. 
Dagsorden: 

1. Jl'ormands\"alg. 
2. a . b. c. Bestyrelsesvalg. 
3. Det reviderede Rtigoskab fremlægges. 
4. Virksomheden i det furløbne halve 

.Aar gennemgaas ifølge Forhandlings-
protokollen. 

5. Forandring af Afdelingslovenes § 3. 
6. Eventuelt. 

Formanden, Hr. Mottlau, bød Vel-
kommen og mindede med nogle hjerte· 
lige Ord den ,ed Roskilde ihjelkørte 
Kollega, hvilken Udtalelse Forsamlingen 
paahørte staaende, og indledede derpaa 
første Pnnkt paa Dagsordenen: For-
IDandsvalget. Hr. Mottlau beklageue 
meget, at Forholdene stillede 5ig saa-
ledes, at det paa Grund af Forflyttelse 
til København var ham umuligt at mod-
tage Genvalg, og bad derefter Forsam-
lingen at udpege og vælge en Dirigent. 
Valgt blev Lokfbr . V. Hansen (274). 

Hr. Hansen takkede for Valget og 
beklagede meget, at vi allerede n u skulde 
til at se os om efter en anden Formand, 
og gav derpaa Ordet til 

Lokfrb. A. Petersen, der foreslog, at 



-der skulde benyttes Stemmesedler "fed 
·de forskellige Valg. 

Dette vedtoges. 
Formanden anbefalede Lokf. C. Ander-

·sen til sin Afløser. 
Lokf. C. Ander8en takkede Formanden 

for den Tillid, han havde til ham, men 
vilde paa det bestemteste sig 
Valg. . . 

Lokfrb. Nissen vilde ogsaa frabede 
-sig, at man stemte paa ham . . 

Dirigenten henstillede til Medlem-
merne at vælge en Lokf., da der efter 
<hans Mening overfor vore Foresatte vilde 
blive taget mere Hensyn til en Lokf. 
end til tn Lokfrb. 

Lokf. A. Petersen foreslog at vælge 
vor nuværende Kasserer, Lokomotivfører 
. J. Sørensen. 

C. Andersen foreslog Lokomotivfører 
·Cornelius Larsen. 

Lokfrb. Viberg foreslog samme. 
Lokfrb. Thygesen vilde bestem t fra-

raade at stemme paa IJokf. Larsen. 
Lokf. C. Andersen omtalte det gode 

Jforhold, som her i Aarhus Afdeling 
bestod mellem F ørere og F yrbødere . 

Lokfrb. M. Petersen udtalte ligeledes 
sin Tilfredshed med Forholdet og fore-
·slog at vælge Hr. J . Sørensen til For-
.mand. 

Lokf. J . Sørensen frabad sig paa det 
bestemteste, at man stemte paa ham. 

Formanden: J a, paa den Maade 
·kommer vi jo ingen Vegne; jeg vil hen-
stille til Sørensen at modtage Valg. 

Lokfrb. Viberg foreslog Lo.kf. J . 
-Christensen. 

Lokf. Sørensen vilde, selvom man 
·stemte paa ham alle som en, dog ikke 
modtage Valg. 

Lokf. Christensen ligeledes. 
Lokf. C. Andersen var sikker paa, at 

lIr. Sørensen var den rette Mand paa 
rette Plads. men da han ikke vilde 
modtage Valg, var der jo intet at gøre 
'ved den Sag. 

E fter at en Del Medlemmer endnu 
,havde haft Ordet vedrørende denne Sag, 
·enedes man til Slut om at udsætte 
Formandsvalget til en anden Gang, da 
man saa muligt kunde faa udpeget den 
·rettp. Mand . 

P unkt 2 a . Kasserervalg. 
Form anden takkede Hr. Sørensen for 

'haus Virksomhed og udt.alte, at en bedre 
skulde man lede længe om, og 

·anbefalede at · gen vælge Hr. Sørensen. 
Diri ge nten sluttede sig fuldstændig 

til den sidste Udtalelse og satte derpaa 
under Afstemning. 

Hr. Lokf. J . Sørensen blev enstem-
'Illigt valgt. 

Punkt 2 b. Repræsentantvalget. 
Valgte blev: for Aarhus H . L 'l kfrb. 

'V. p. Han sen (339), og for Aarhus ø. 
,Lokfrb. Nielsen (222). 

Genvalgt for Hammel- og Odderbanen: 
Lokf. H .· Cb.ristiansen. 

Punkt 2 c. Revisorvalget. 
Dirigenten foreslog Lokf. C. Ander-

sen og Lokf. J . Christensen. 
Lokfrb. Thygesen syntes ikke om 

dette, da han mente, at det var heldigst., 
naar der var en Lokomotivfyrbøder og 
en IJokomotivfører sammen, og foreslog 
Lokfrb. Hausted. 

Sekretæren oplyste den sidste Taler 
om, at ved Repræsentantvalget var der 
ikke taget saadanne smaalige Hensyn, 
idet .der var valgt 2 Fyrbødere til Re-
præsentanter. 

Valgte blev Lokf J. Christensen med 
22 Stemmer tlg Lokfrb. Hausted med 
12 Stemmer. 

Punkt 3. ' Kassereren oplæste det 
reviderede Regn,skab. 

Dirigenten t.akkede Kassereren. 
godkendtes. 

Punkt 4. Virksomheden i Afdelingen 
siden sidste Generalforsamling. 

For manden 'oplæste af Forhandlings-
protokollen de vigtigste Spørgsmaal, der 
havde været forhandl et, og som for øvrigt 
hMde været oft'tmtliggjort i Lokomotiv-
Tiifende. 

Punkt o. Ji'orandring af Afdelings-
lovenes § 3. 

Lokfrb. A. Petersen 
anbefalede en af ham skriftlig stillet 
Æ ndring, som lyder saaledes: 

Undertegnede foreslaar Afdelings-
lovenes § 3 ændret for Aarhus Af-
delings Vedkommende, saaledes at der 
efter »8 Kr. i Indskude tilføjes: >Be-
styrel sen kan lade lodskud betale med 
l Kr. om Maaneden, saaledes at der 
betales l Kr. 50 Øre, til hele Beløbet 
er indbetalt. 

Formanden udtalte, at Forslaget 
havde hans Sympati. 

Sekretæren vilde paa det bestemteste 
fraraade, at vi her i Aarhus begyndte 
at lave Love for os selv. Lovene er 
lavede for og vedtagne af alle Landets 
Afdelinger, og skal der forandres noget 
ved disse Love, da kan det kun ske ved 
Hoved-G06neralforsamlingen, og henstillede 
til Hr. Petersen at fremkomme med 
Forslaget df;lr. 

Dette ved toges. 
Eventuelt. Stationsviserf3n. 
Lokomotivfrb. anbefalede sin Tegn ing 

til velvillig Overvejelse. 
Formanden oplyste, at der af Tele-

grafingeniøren vilde blive gjod Forsøg 
med den omtalte Semafor ved Brabrand 

I. Station. Forøvrigt blev det henvist til 
'videre Behandling ved Hovedgeneralfor-
samlingen i Marts Maaned. 

Dligsordenen var dermed udtømt, 

h vorfor Dirigenten sluttede Generalfor-
samlingen. 

* * 

H Christiansen, 
Sekretær. 

* 
Struer Afdeling. 

Onsdagen den 7. Jaouar 1903 afholdes 
aarlig Generalforsamling KJ. 8 præcis 
hos Gæstgiver Henriksen. 

D a g !to r d e n: 
Punkt 1. Afdelingens Virksomhed. 

2. Aarsregnskabets Fremlæggelse .. 
3. Bør Afdelingskassen refundere 

even to elle Restancer til Hoved-
kassen. 

4. Valg af AfdeJingsbestyrelse. 
5. Eventuelt . 

Nærmere pas Tavlen i Remissen. 
V. Jespersen, 

p. T. Afdelingsformand. 

* * 
Fredericia Afdeling . 

Onsdag den 14. J anuar 1903 KI. 10 
Fm. afholdes Generalforsamling i For-
eningens Lokale (den gamle Pigeskole i 
Vendersgade) med følgende 

Dagsorden: 
Punkt 1. Beretning om Afdelingens 

Virksomhed. 
2. Fremlæggelse af det revi· 

derede Regnskab. 
3. Valg af Afdelingsbestyrelse. 
4. Valg af Delegerede. 
5. Eventuelt. 

Selskabelig Sammenkomst. 

Efter Bestemmelsen afholdt Aarhus 
Afdeling Torskegilde med paafølgende 
Aftenunderholdning den 16. ds. i Hotei 
Kronprinsens Lokaler. 

Sammenkomsten, hvori 30 Medlem-
mer deltog, formede sig nærmest som 
en Afskeds- og Hyldningsfest for Af-
delingens populære Form.and, Hr. Lokf. 
M o t t l a u. 

Efter at alle Deltagerne var samlede, 
gik man, under Tonerne af Hr. Direktør 
Carl Møllers Orkester, til Bords, ved 
hvilket Hr. Mottlau præsiderede. 

Formanden bød Velkommen og takkede 
for den store Tilslutning, og vilde han 
haabe, at alle vilde more sig godt i 
Aften. 

Lokf. Q. Andersen uri bragte en Skaal 
for vor kære Formand ; det var, udtalte 
Hr. Andersen, med Sorg og dyb Be-
klagelse, at vi havde modtaget Meddelel-
sen om, at han vilde skilles fra os, og 
det vilde blive meget vanskeligt at faa 
en Formand, der kunde erstatte Hr. 
Mottlau, og han var sikker paa, at alle 



Afdelingens Medlemmer vilde give ham 
sin Tilslutning, naar han takkede Hr. 
Mottlau for det store ArbPjde, han havde 
udrettet i Afdelingen, og det kundp siges 
mtld Sandhed, at i vor ærede Formand 
havde vi den rette Mand paa rette Plads. 
Denne Skaal fandt, som man kan tænke 
sig, begejstret Tilslutning. 

Hr. Mottlau takkede og udbragte en 
Skaal for de to ældste Lukomotivførere, 
som var til Stede, d'Hrr. Munck og 
Thejs. 

Eftar at forskellige Medlemmer havde 
haft Ordet for at udbringe Skaaler dels 
for Foreningen, dels fur forskellige Med-
lemmer indenfor denne, hævedes Bordet, 
og man begav sig over i den prægtigt 
oplyste Koncertsal, hvor man til Tonerne 
af Marselisborg Sloismarsch fik Kaffen 
serveret. 

Efter Koncertens Ophør samledes man 
om Punschebollerne, hvor Taler og Sang 
afløste hinanden. 

Fra Scenen gav SangkvarLetten, be-
staaende af en Del af Afdelingens Med-
lemmer og ledet af deres dygtige og 
energiske Dirigent, Hr. Lokomotivfyrb. 
Thygesen, vel villigst og under bragende 
Bifald nogle smukke og godt sammen-
sungne Sange til Bedste. 

Ved E ttiden brød man op, og skiltes 
med Bevidstheden om at have tilbragt 
en gemytlig og behagelig Aften. 

H. C. 

Hr. Redaktør, Lokomotivfører 
L. Manritzen, 

Fredericia. 
Paa den sidst afholdte ekstra-

ordinære Generalforsamling blev det en-
stemmigt vedtaget ved Aarsskiftet at 
bringe Dem Aarhus Afdelings bedste 
Tak gE'nnem Lokomotivtidende for, hvad 
De i det forløbne Aar har udrettet til 
Gavn for Standen. Maatte de Forvent-
ninger, vi Lokomotivmænd længsl'lsfuldt 
imødeser til et godt Resultat af vort 
Arbejde for at hæve Standen saavel 
moralsk som ' pekuniært, krones med 
Held, da skyldes dette for en stor Del 
Deres ihærdige Arhejde i Dansk Lokomo-
tivfører- og Lokomotivfyrbøder-Forening. 

Glædeligt Nytaar! 
Paa Aarhus Afdelings Vegne: 

V. MoUlau. 
* * * 

D'Hrr. Medlemmer af Aarhus Afdeling 
bringes herved min bedste Tak for til-
sendte Nytaarshilsen, med Tilføjende, at 
Afdelingen stedse har staaet som min 
mest trofaste Medarbejder. 

Med Højagtelse 
L. Mauritzen. 

En Drøm. 
Jeg drømmer saa ofte, namlig efter 

Systemskiftet er det blevet rent galt, thi 
da begyndte Drømmene at antage lysere 
Farver. Der var ligesom noget virkeligt 
ved disse Drømme, noget, man ikke; rig-
tigt kund'e afdisputere sig selv, eller 
rettere, man turde slet ik.ke disputere 
derom, man vilde saa nødig vaagne for 
at se Virkeligheden i ' al sin Nl1gpnhed 
og erfarp, at det hele kun en skøn 
Drøm. Virkeligheden, den nbarmhjertige 
Kendsgerning, fejer det hele bort som 
Vinden et Korthus. Kunde man vente 
andet, det var jo kun et Drømmesyn . 
Jeg vil derfor sove videre, sove og 
drømme. - Hvad jeg drømmer om? Ih! 
selvfølgelig om Lønningsloven. Forbedrin-
gen, Tilskudet, den tilfredsstillende Alder-
domsforsørgeise. ikke den, vi kender saa 
godt fra Papiret. ikke den, der tager fra 
de mange og giver lidt til faa; ikke den, 
der stikkes frem, naar de politiske Bølger 
gaar højest og tjener som Kastevll.aben 
for de mest interesserede; men jeg drøm-
mer om en Lønningslov, der yder et 
passende Vederlag for enhvers ArbPjde 
og Ansvar, en Lønningslov, der kan gøre 
det danske Lokomotivpersona!e velsitueret, 
saaledes at dette kan nyde Frugttlrne af 
deres Arbejde i de unge AaT, medens 
Tran gen er størst og Udgifterne store, 
en Lønningslov, der ikke alene lover, 
men ogsaa · giver, og giver forinden 
Lokomotivmandl'n gaar paa Gravens 
Rand . Men er det rigtigt af mig at sove 
og drømme, kan jeg fOfsvare at glæde 
mig ved mit Drømmesyn, kan jeg vente 
andet end SkuffelsE' , naar j eg vaagner, og 
vaagne maa jeg vel en Gang. Jeg be-
gynder at t vivle; jeg maa vist være med 
i Arbejdet , men hvorlerles? I Dag er 
det jo Nytaarsdag, fra i Dag sover og 
drømmer jeg ikke mere, men er vaagen 
og med i Arl)ejdtlt for at skabe et kund-
skab8rigt og velsitueret LQkomotivperso-
nale paa de danske saavel Stats- som 
Privatbaner. 

En Uenstilling. 
Undertegnede tillader sig herved at 

rette en Henstilling til de respektive 
Afdelingsformænd om, naar en Lokomo-
tivfører eller LokomQtivfyrbøder afgaar 
ved Døden, da at meddele Nyborg Af-
deling dette, og særlig den bestemte 
Begl aveisesdag. 

Ovenstaaende Henstilling er begrundet 
paa T. P. Sørensens Død, som Af-
delingen ikke kendte noget til, før Kreds-
formanden for Lokomotivpersonalets pri-
vate Hjælpekasse begyndte at irdkatlsere 
Penge i Anledning af nævnte Dødsfald. 
Lokomotivfører Helsterns Død blev vi 

selvfølgelig bekendt med paa Grund af 
den beklagelige b:laadE', hvorpaa denne 
skete. Men endsk ønt Aarhus blev rykket 
for at faa hans Begravelsesdag at vidEl 
fik vi det dog ikke at vide, hvilket TIl: 
fælde meget maa beklages, da flere af 
Personalet vilde ha\"e søgt Tilladelse til 
at rejse til de Afd ødes Begravelser, i 
alle Tilfælde vilde der være bleven Bendt 
Kranse til deres Basrer, naar vi havde 
været underrettet om Tiden for deres. 
Begravelse. 

Nyborg Afdeling, d. 14. Decbr. 1902 .. 
P. A. V.: 
O. Bøckel, 

Afdelin gsformand. 

Spørgsmaal og Svar. 
1. Har Lokomotivførerne Ret til at respektere' 

dobbelte Haandsig naler, na1Lr Lyset i et 
Mastesignal er gaaet tHI? 

2. Kan den Omstændighed, at en Station giver 
Lokomotivføreren skriftlig Meddelelse om, at 
en Stations Ind kørselssignal 
er utjenstdygtigt, ophæve Signalreglementets 
Forskrifter med Hensyn til de fra l\hsten 
viste Signaler ? 

ad l. I Henhold til Ordre l\1a. Nr. 116 kan de 
dobbelte Haandsignaler e r t a t t e, men 
i k k e o p h æ v o et fra den utjenstdygtige 
Mast vist Sig nal. 
Derimou kan et utjenstdygtigt Signal i 
et S i g n a l b i Il e cl e i k k e e r s t a t -
t e s med Haandsignal i Henhold 
til Tillæg til Signalreglementet Siue 7. 
Altsaa, hvor der fomn en Station kun or 
anbragt en enkelt]\fa t, eller hvor Ma-
sternes Stillin g Ol' en saadan, at de i k k e 
danner et Signalbillede, maa Lokomotiv-
førerne respektere dobbelte Haandsignaler 
for henholdsvis I nd- eller Gennemkørsel 
i de Tilfælde, hvor Lygton er gaaet ud 
eJler fj ernet og (om Dagen) hl"or der pau 
vedkommende Sig nal arru er Ugyldigheds-
skive. 
Derimod maa Lokomotivførerne i k k e re 
spektere saadanne dobbelte Haandsignaler : 
Naar en Lygte i et S i g n a l b i Il e d e 
er gaaet ud. 
Naar der fra Masten - selvom der kun 
find es den samme og der paa denn e kun 
findes det samme Signal - vises Signal 
N r. 15 (rødt Lys) eller (om Dagen) Armen 
vandret uden gyldighedss kive. 

ad 2. Den Omstændighp.d, at en Station girer 
Lokomotivføreren skriftlig Meddelelse om, 
at en fremadliggende Signal lUast er 
utj enstdygtig, kan i kke rokke ved Signal-
reglementets Bestemmelser, nien tj ener 
kun til at vej led(\ LOk()motivfør ren, saa 
ledes at denne straks kan have sin Op-
mærksomhed henvendt paa de dobbelte 
Haandsignalol', naar Toget nærmer sig 
den paagældende Signalmast. 
Altsaa, om Lokomotivføreren har modtaget 
eller ikke modtaget den ovenfor nævnte 
skriftlige Meddelelse infhlerer ikke paa 
de i Signalreglementet givne Forskrifter, 
der (som ov enfor nævnt) altid skal 
følges. -' 
. Fredericia Dagblades Bogtrykkeri. 
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