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Nye Iltogslokomotiver. 
Fra Maschinenfabrik Esslingen i Ess-

lingen har Maskinafdelingen i dette For-
aar modtaget' li Stkr . nye Iltogslokomo-
tiver - Litra C Nr. 701-705 -, som i 
alle Hoveddimensillner er overen&stem-
mende med de tidligere anskaffede Litra 
K, men afviger fIa disse derved, at Cy-
lindrene er anbragte indvendig i Ram-
men, og Drivhjulene som Følge heraf 
for synede med en Krumtapaksel. 

Denne Konstruktion er ikke ny, idet 
den fandtes, om end i en anden Form, 
paa nogle af Banernes ældste Lokomo-
tiver (fra 1847), men den blev i sin Tid 
forladt, fordi der med det den Gang til 
Raadighed værende Materiale ofte fore-
kom Brud paa Krumtapakslerne. Ved 
Anvendelsen af Nikkelstaal synes man 
imidlertid nu at have fundet et lor saa-
danne Aksler tilstrækkelig sejgt' og ela-
stisk MateriIlIe, og ved at gi ve dem en 
efter franske Forbilleder forbedret Form, 
er Holdbarheden yderligere forøget i lJe-
tydelig Grad. . 

Ifordelene ved de indvendige Cylin-
. dre har iønigt stedse været anerkandte 
af Lokomotivteknikere, hvorfor belgiske 
og navnlig' engelske Baner fortrinsvis har 
anvendt dem; naar de ikke desto mindre 
var ganske forladte i andre Lande, maa 
Grunden hertil ikke alene søges i Hen-
synet til den omtalte Krumt paksel, men 
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ogsaa i Udvi klingeij . som efterhaanden 
medførte, at der til de stedse krafti ge re 
Lokomotiver fordredes saa store Cylindre, 
at disse med tilhørende Glide rkasser ikke 
lmnde anbrin ges i Rammen. 

En Forandring i dette Forhold hid-
førtes bl. a. ved Anbringelsen af Glider-
kasserne udvendig og oven ove r Cylin-
drene i Stedet for mell em disse, og da 
Vejen derved igen blev aaben for de 
indvendige Cylindre, har disse, særlig 
efter den sidste Udstilling i Paris, i sti-
gende Grad fundet Anvendelse tillltogs-
lokomotiver. 

Som hosstaaende Figur l. viser, er de 
nye Lokomoti vers U d-
seende ret forskelligt 
fra det sæd vanlige, idet 
alle blanke Maskindele 
med Undtagelse af Kob-
belstangen, Cylindrene 
m. ru . 'er skjulte bag 
Rammen , medens Ked-
lens H øjde o\'er Skin-
nen er tlig for øget; 
Lokomotivernes Hoved-
dimensioner er iøvrigt 
angivne i Lærebogen, 
Side 208. 

Kedlen har 18 Røg-
rør flen' og en lidt 
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3. Aargang. 

iøn igt i alle Dimensioner 
gan ske som denne, h vilket 
ogsaa gæld er Udgangshætte 
og Sk orsten, idet denne er 
forl ænget ind i Røgkamret. 

Da forreste Dæk- og Side-
støtteb fl lte er bevægelige og 
viste i Fig. 2. Fordelen ved 
denne Konstruktion er, at 
Støttebolten efter hver Rør-
valsning kan forko rtes og 
derved hindre det Knæk, 
som opstaar i Pladen, naar 
Støtte bolten er fast og Pladen 

bøjes, som vist noget cHerdrevent med 
punkterede Linier i det ene Billede. 

Ved normal Vand stan d rummer Ked-
len 3,4 Tons Vand, og de r paaregnes en 
.Fordampning af ialt 5040 k!!. Vand pr. 
Time, und er daglige }j'orhold svarende til 
ca. 52 kg. p r. qm. Ildpaavfl.; m€:d denne 
Fordampning kan Lokomotivet ved en 
Hastighed af 90 km./Time udvikle 650 
HK. eller 6,75 HK. pr. qm. Ildpaavfl. 
Ant ages at Kullene ' har en Fordamp-
ningsevne af 7 kg. Vand pr. kg. Kul, 
skal der, da Risten er 1,77 qm., for-
brændes ca. 400 kg. Kul pr. qm. Rist i 
Timen. 

dybere Fyrkasse end 
paa Ltr. K., hvorved 
Ild paa vfl. forøges 8,24 
+ 1,27 qm, men er 



Ked elarmaturen er ganske SOlli paa 
Litra K (beskrevet i Lærebogen Side 
54-78), dog er Føde>entilerne fursynede 
med Afspærringshan e, der ligesom alle 
andre Han er er asbestpakkede. 

Cylin drene (Lærebogens Side 83) er 
støbte i et Stykke !Ded Flan ger til Be-
fæstelse af Ramm epladerne ug bærer 
forov en en Sadel, hvori Kedl en befæstes 
ved sit R øgkammersvø b, saaledes, at en 
væsentlig Del af Gliderkasserne ligger 
inde i Røgkamret og udsættes for de.n 
derv ære.nde Temp eratur, som vod almin-
deiig Iltogskørse l er ca 4 ?i 0 o. 

Afvigende fra tidligere Praksis er hHr 
Gliderkasse forsynet med to Fri skdamp-
lednin ger, der udgaar fra et Grenrør 
paa R øgkammerrørvæggen Oll \udmund er 
j Glid erkassen paa hver Side af Gli-
deren Hensigten hermed er dels saa 
vidt muligt at udnytte Røgkammervar-
men til Dampens Tørring, at mulig . 
gøre An bringelse af en eventuel Over-
heder , hvortil det te Røgkarumer paa 
Grund af sin hele luk kede Form er sær-
lig egnet. Glidere og Stempler sm øres 
fra F ørerpl adsen ved et Nathans Central-
sm øreapp arat (Læreb. Sidt' 121), 

Cy linderudblæsningsventilerne aabnes 
ved Hjælp afXedeltry kk et; Ventilen Fig. 
3 ender forneden i et Stempel, hvis 

Underside staar i Forbindelse med Led· 
nin gen fra en Hane paa Førerpladsen. 
Aabn es denne Hane, lukkes Kedel vandet 
ind i Ledningen 1 og trykker Ventilen 
op, hvor ved Vandet fra Cylinderen faar 
Afløb gennem Røret :2; lukkes H anen, 
tages Trykket af Ledningen gennem en 
Boring i Hanetolden, men Iledningen 
vedbliver at være fyldt med Vand, 
hvorved Ventilerne hurtigere lader sig 
aabne paany, ligesom den i Ledningen 
værende Vandsøjle altid vil aabne Ven-
tilerne, naar der ikke findes Tryk i Cy-
lindrene. 

Til Gliderbevægelsen anvendes Hen-
singers Styring, saaledes som denne er 
vist og beskrevet i Lærebogen Side 
119-120. 

Glideren er en aflastet Kanalglide-

og har ved alle Fyldninger et konstant 
lineært Forspring af 31/ 2 mm.; for Frem-
adgang er den maksimale F yl dning 
79 % og største Glidervandring 115 mm. 
Maskinens Krydshoved er staalstøbt 
og furet med Broncesko paa Slidfladerne; 
Stempel og Stempel st ang er n øjagtig 
som paa Litra K. Drivstangen, der i 
Forhold ti l, hvad man ellers er n nt til 
at se paa Lokomotiver, har faaet ret be-
tydeli ge Dimensioner, er nærmere be-
skreve t i Læreboge n Sid B 92. .' 

Hjulstje rnerne er alle staalst øbte; 
den llOsstttaende Fig. 4 viser Drivbjul-
sættet med Krumtapakslen, saaledes som 
denne blev endelig udført ; den i Lære-
bogen Side 156 angivne Krumtapaksel 
kom ikke til Udførelse, da den syntes 
mindre holdbar og var væsentlig tungere 
end den benyttede. 

Trucken kan frit dreje sig om sit 
Centerstvkke og har desuden 25 mm. 
Sidebevægelse ; dens Rammeplader sam-
les ved en enkelt staalstøbt Tværfor-
bindelse. 

Tenderen rummer 11 Tons Vand og 
3,5 Tons Kul, men afviger iøvrigt ikke 
væsentlig fra de tidligere anskaffede 
Tendere Litra K. og D. 

, Betragtninger over løooingsloven 
Set med Fyrbøderøjne. 

Da man nu enrlelig er naaet saa vidt, 
at man kan overse Situationen, som den 
bliver efter den ny Lønnin gslov for 
Statsbanern e, paatrænger det Spørgsmaa! 
sig vistnok mange . om man med denne 
er naaet saa vidt. man kan vente at 
naa, om dette er Maalet. Som jeg ser 

paa Ragen, maa dette kun betrag-
t es som en Milepæl paa Yejen, 
og a t lIlan har flere saadanne 
at passere, inden man kan sige 
at have naaet et tilfredsstillende 
Result.at. Men dog betyder denn e 
Luv det for ' os, at man er kom-
men ind paa en fastere Grunrl, 
at man bedre kan føle, hvor man 
er, og at der kun kan befrygtes 
'U regelmæssigheder ved Opryk-
ning fra L okfrb . til Lokf. , medens 
man efter den nugældend e Ord-
ning kan befrygte dette igennem 
de bestaaende 7 Fører- og Fyr-
bøderkla sser. At man faar sine 
Alderstillæg efter h , er 4 Aars 
Tjenestetid betyder da et stort 
Fremskridt, ' en mere demokra-
tisk Ordning. Dpt er da ku n 
Maaden, dette er gennemført paa, 

..) der ikke er tilfredsstillende. At , 
ens Tjenestetid bliver lagt til 
Grund ved Beregningen af ens 
Løn, er en Retfærdighedshandling, 
og da navnlig efter at et saa-
dant System, som det vi n u 
staar i Begreb med at forlad e, 
har vist at har e skabt en Ma8se 
U rimeligheder, i det man kan se 
adskillige Eksempler paa, at 
Med ansatte, der i Tjenestealder 
er li ge gam le, sta a i en Aar-
række paa en mindre Løn p.nd 
andre, idet di sse er oprykket hur-
tigere i en højere Lønklasse end 

hine. Man maa, idet man tager mod denne 
Lov, vel overveje, at man lige har forladt 
en for Klassesystemet som for P ersonalet 
glimrende Periode, og at ilian efter alt 
at dømme stod fo r en for det System 
meget ugunstig Periode, eller med andre 
Ord, at mjl.nge af os i en uover t:i kueli g 
Række af Aar vilde blive staaende paa • samme L øn, som vi har for Tiden. 
Derfor men er jeg, vi kan tage mod 
Loven uden Protest, idet man dog med 
denne har Garanti for, hvor længe man 
skal staa paa de enkelte Lønsatser inden 
man opnaar højeste Løn. , Dog mener 
jeg ikke, at llian kan blive staaende 
herved, men, so m oven(or skrevet, be-
tragte denne som en Milepæl paa Vej en 
mod det , man sætter sig 80m MaaI. 
Der kan om Alderstillægene kun være 



den Mening, at man er for om at 
uaa den høje Slutlønning, - ja, den 
h ø j e Slut.lønning er , el et forkert Ud -
t ryk -, . men at denne for de fl ilte 
staar so m en gylden Bid, som den 
H im merigsmund fuld, man bare ikke hn 
naa. Og man ser da ogsaa Rigsdagen i 
sidst e Øjeblik komme iod paa dette, 
idet denne skar det ene Alderstillæg 
bort for .Førernes Vedkommend e og gav 
dem 3 T ill æg i Stedet fo r 4 med Bi-
beholdelse af Begyndelses- og 
Slutløn. Havde Rigsdagen for Fyr-
bødernes Vedkommende gj JIt det samme, 
fo randret fra 4 til 3, det vil 
sige, at man havde faae t 3 Till æg a 144 
K r. j Stedet for 4 a 108 Kr., ja, saa 
havde meget været vundet, saa var rl er 
bleven Bal ance ti l den rigtige Side, id et 
Fyrbøderne havde f/laet 8112 Kr. m ere 
om Aaret end efter den nugældende 
Lønningslov eller 12,264 Kr . mere end 
eft er nen nu vedta'gne L ov. Man. havde 
da neppe hørt saa megen Misforn øjelse , 
som m an nu hører fra Fyrbødernes Side. 
Dog maa denne ramme L ovg ivnings-
magten , der, S'1m det s nes, ikke bar 
haft den rette Forstaaelse af det Arbej -
des Værd, der ud føres af Lokomotivfy r-
bøderne. H o\' ed besty relsen i denne 
Sag gjort, h n:.d der har været at gøre, 
og h ar da ogsaa vundet det Resultat for 
Lokomoti vfy rbødernes Vedkom mende, at 
Begyndelsaslønnen blev hævet med 90 
Kr ., og.at det ene A faldt 
bort samtidig med at disse blev forh.øjet 
fra 90 K r . til 108 Kr., og at Slutlønnen 
blev forhøjet med 72 Kr . Dog det, at 

blev forh øjet, betyder rlog 
intet, idet vi da 4 Tillæg. Man 
t urde maaske mene, at det havd ft givet 
et bedre finansielt R esultat for os, om 
man var bleven staaenJe, og at der i 
Stedet for 4 Tillæg var bleven 3. Alt 
i a lt kan man sige om Lønnin gslovt:ln, 
at den er særlig mager for L okomotiv-
fy rbøderne. Man maa da haabp, at 
Ho vedbestyrelsen ikke lægger Hæ nderne 
i Skødet, men arbejder videre og søger, 
med den· nu givne l ,ønningslov som 
G rundlag, om muligt at skabe bedre 
Vilkaar fo r Lokomotivfyrbøderne, idet 
man vel med Rette kan sige, at denne 
ikke har op fyldt de For ventninger, man 
i al Almindelighed havde stillet til den 
for Lokomotivfy r bødernes Vedkommende. 
Vi har saa kun tilbage at haabe paa et 
klækkeligt Over sk ud for l:ltatsban erne, 
saa man derigennem ku nde faa ot li ll e 
Vederl ag for det, man ikke fik: indfattet 
under Lønsatsernes fas te Ram mer. Men 
man gør sikkert bedst i ikke at vent e 
noget fra den Kant., da man saa ikke 
bliver skufft:lt" og det udsætter man sig 
for, hvis man slikker sig om Munden 
·efter det. 

Til S lut skal jeg kun til lade mig et 

beskedent Ønske, nemlig at faa Løn nings-
loven optrykt i nærværende Blad, da det 
vel kan have sin Interesse, og samtidig 
faa en fyldestgørende Forklaring oyer, 
hvorledes det forholder sig med vore 
Fripas, he rom hersker der megen Uklar-
hed. J eg kan ikk e se r ettere, end at 
det efter J. April 1904 vil blive meget 
vanskeligt at faa Fripas, for ikke at sige 

. umuligt. Kan man ingen faa, saa be-
tyder det desværre en Reduktion l vor 
i F orvejen ikke store Lønning. 

Esbjerg i Maj 1903. 
C. M. Christ ensen. 

* 
I de t vi henviser den ærede Ind sender 

til Lokomoti vtidende Nr. 8 B., undlader 
vi ikke at m eddele, at alt hvad der 
angsar L okomotivperson alet er optaget 
i Artiklen »Uddrag af Landstingets Be-
tænkning o.sv.«. Vi har ganske vi st 
udeladt alt, h vad der angaar Tantieme, 
da vi i Lighed med den ærJ'lde Ind sender 
ikke øjner nogen Fortjeneste ad den 
Kant. Med Hensyn til Fribefordring 
vM ingen mere, end hvad oven citerede 
Artikel indeholder. R e d. 

Gep..eralforsamlingen i 
:Fredericia 

den 19de Marts 1903. 
(Sluttet). 

6. 
1. L okf. Byrum, Frederikshavn: 

Hensigten med dette F orslag er at op-
rej se Mindestene paa afdøde Medlemmers 
Gravsteder. Alle andre Foreninger i 
Frederikshavn viser afd ød e Merllemm er 
en saadan Æ re. Vi har hidtil sendt 
Kranse og har i det Øje med haft en 
Kranseforening-, hvor til vi betalte 10 Øre 
maanedlig. Vi anser det imidlertid fo r 
bedre at anvenrle Pengene til Mindestene 
i Stedet for ti l K ranse. 

Lokfrb. Petersen, København H . : Her 
har vi atter en Sag, der ligger udenf!'r 
Foreningens Rammer . Lad os dog saa 
faa en særlig Kasse. Hvad skal vi, som 
skal brændes, med saadan en pæn Sten ? 
Hvordan skal man faa Interesse for For-
eningen, oaar saadanne Sager tages op? 

Lokfrb. P etersen, Kallundborg : Det 
var et meget mærkeligt 1!' orslag . Jeg 
m ener,. vi maa hellere stifte en privat 
Kasse t il dette Formaal. F ørst skal vi 
samle ind til en L igsten, senere skal vi 
vel saa til at sa mle ind til en Kiste 
osv. osv. 

Lokfrb . P etersen, Aarhus : Ved F or-
slagets Gennemførelse forstyrrer vi Pri vat-
livets Fred. Naar , i nu kommer med 
vor Ligsten, og 1!'amilien kom mer m ed 
sin , vil det se underligt ud, om vi maa 
bede Familien gaa hjem igen m ed sin. 

Lokfrb. Hansen. Struer, syntes ikke, 
rl er \ar nogen Grund til at gøre Grin 
med Forslaget. 

Lokf. Madsen, København, kunde 
anerkende den smukke T anke, der laa 
til Grund fo r Forslaget. Men det ligger 
udenfor Foreningens Opgave. Vor For-
ening er ikke saaledes situeret, at den 
kan opt.age denne Sag. Det maa blive 
en aldeles privat Sag. 

Lokfrb. Lund, København: Støtter 
,i dette F orslag, faar vi vor Forening 
oversvømmet af den Slags Sager, der 
skyder det faglige i Baggrunden . 

Lokfrb. Hansen, l:ltruer, mente, at en 
Mindesten lar bedre end en Krans. Men 
det bør være en Afdelingssag. Afdelingen 
kan saa forhand le med Familien (Af-
slutning!) 

Lokfrb. Petersen , Kallundborg : Ganske 
vist er en Ligsten bedre end en Krans; 
men Kranse kan dog ikke godt und·væres, og 
hvor skal de komme fra, naar de ikke 
kommer fra Kammeraterne? 

Lokfrb. V. Hansen, Aarhus, havde 
stillet Forslag om, at Sagen blev en 
Afdel ingssag. 

Dette ve dtoges mbd alle Stemmer 
mod 4. 

2. Lokf. Byrum, Frederiksham, be-
grundede kor telig Forslaget. 

Lokfrb. Petersen, Aarhus, syntes ikke, 
at Lokomotivmændene kunde være be-
kendt at kræve Lønforhøj else og samtidig 
Skattenedsættelse. Sal}.. kunde Gade-
drengene let. begynde at raabe efter os: 
»Se han dar, han betaler kun 2 pCt. i 
Skat; min Fader betaler 9 pCt. og tjener 
kun halvt saa meget.1! 

LoUrb. Chr istensen, Esbjerg, fandt 
ogsaa, at Lokomotivmændene l ige saa. 
godt kunde betale deres Skat som enhver 
Arbejdsmand. 

Lokfrb. Mortensen, Esbj erg, fandt 
ikke, at et saadant Andragende var 
Standen værdigt. 

Lokfrb. Nielsen, Aarhus, mente dog, 
at Lokomotivrnændene lige saa vel som 
Generaler kunde være bekendte kun a t 
betale 2 p Ct . i Skat. 

Forslaget forkastedes. 

7. 
En af Mauritzen affattet Resolution 

. opl æstes. 
Jensen, F rederikshavn : Der bør hen-

peges paa Statsbanernes Maskinlære. 
Resolutionen . ved toges. 
Dirigenten : Her med er den egent lige 

Dagsorden udtømt. 
L okfrb. Mor t ensen, Esbjerg : Skal 

Diæterne for de Delegerede ikke fast-
sæt tes? 

Dirigenten: Naar Medlemmerne ikke 
har indgivet F orslag om F orandring, 
bliver de gamle ved at gælde. 

Lokfrb. Petersen, Aarhus, bemærkede 



angaaende Forslage t· om Stationsvisere, 
at han ikke havde ment, at Ministeriet 
vilde være Barnepige for L okomotiv-
personal et. 

Lukfrb. Mortensen, Esbjerg : Der '3r 
ud kom met 378 Sider løse Ordrer i det 
sidste Aar. Kunde man ikke gennem 
Lokomotivtidende faa en ordnet Ordre-
samling ? 

Dirigenten: Fra L okfyrb . Nielsen, 
Aarhus, er der kommet et l!'orslag til 
Protest angaaende Fratagelsen af Fripas. 

L okfrb . Nielsen, AGrhus: Denne 
Fratagelse af Fri pas kan kun vække Sorg 
og Harme. Det er for sent at komme, 
naar Lovfursl aget derom er vedtaget. 
J eg mener, Tiden er inde til at komme 
med eu Protest i denne Sag. 

L okrr b. Hansen, Aarhus: Det kunde 
være rart at faa lidt Kommentar til 
mange af de Ordrer, vi faar. 

Lokfrb. Petersen, Kallundborg; raaded e 
til a t overlad fl t il H ovedhesty rel sen at 
t age Bestemmelse angaaende Fripas-
Sagen. 

Lokfrb. Nielsep, Aarhus, gik ind 
herpaa. 

Lokf. G. J ensen, K øbenhavn, ønskede, 
at Referat et af Generalforsamlingen skuld e 
trykkes i en særskilt Bog. Det. er 
upraktisk at skulle staa med 100,000 
BIade og soge efter, h vad der er hl even sagt. 

J . Jensen, Frederikshavn, sluttede 
sig hertil. 

Dirigenten: De opnaar ikke at faa 
Refera tet hurtigere, enn det hidtil 
er sket. 

Lokf. Jespersen, Struer, mentf' , at 
hele Referatet maatte kunne gøres færdigt 
paa 12-14 Dage. 

Dirigenten : Jeg kan ikke skaffe det 
saa hurtigt. 

Lokfyrb. P etersen, København H., 
mente, at Referatet maatte kunne le-
veres i Løbet af højst en Uge. 

Lokfrh . Petersen, Kallundborg: Kan 
vi ikke faa det til den lste, maa vi vel 
kunne faa det til åen 15de. Saa har vi 

af det. Kunde det ikke lade 
sig gøre, at vi fik et Følgeblad, inde-
holdende Ordrer. Saa kom de lidt 
efter lidt. 

Dirigenten skulde tage Forslagene 
under Overvejelse. 

Lokfrb. Hansen, Struer: Kan det ikke 
lade sig gøre at stille Forslag ? 

Dirigenten: Forslag, der ønskes be-
handlede ved Generalforsamlingen, skal 
indgives inden 15. Februar. 

Lokfrb. Mortensen, Esbjeqr, udtalt p, 
at man burde paaskønne, at Dirigenten 
vedblivende paatog sig at lede Forhand-
lingerne nu, efter at Dagsordenen var 
udtømt, og fandt det rigtigt, at der ikke 
kunue foretages Afstemninger. 

Under den paafølgende Uro var det 
rtlt vanskeligt at referere Talerne. 

Formanden: Det er ikke mig, der 
h ar trukket Tiden ud med Taler. Jeg 
vil kun fremkomme med en Oplysning, 
som Medlemmerne kan ll ave godt af at 
tage med sig hjem . Vor Lønningslov 
vi l absolut bli ve forelagt og vedtaget i 
denne Samling. Ved Generalforsamlingen 
i Struer blev jeg valgt til at repræsen-
tere ved et Møde angaaende Oprettelse 
af en Organisation for Statsfunktionærer. 
l København blev der nedsat et Udvalg, <. 
der skulde fremskaffe Material er til 
Grundlag for et Samarbejde. Det blev 
vedtaget, at i Løbet af to 1\laaneder 
skulde Arbejdet være færdigt. Men der 
er gaaet 3 Aar siden da. Taleren op-
læste en § af Forslag til Love for S. C. 
O., der betød, at hvis vi skulde være 
Medlemmpr af denne Organisation, viide 
vor pgen blive sp littet (Fy!), id !)L Guld-
snorene gaar til den ene Sidf', Sølv-
snorene til den anden*). 

Lokf. J espen;en , Struer: Det var jo 
muligt, at der ved en F orhandling kunde 
træffes en Ordning, saa at vi kunde faa 
en lige saa fyldig Repræsentation som de 
øvrige Organisationer. 

Furmanden : Det er givet" at bliver 
den paagældende Paragraf vedtaget, kan 
vi ikk e slutte os til Organisationen. 

L oU. Busk, København G., sluttede 
sig til Furmanden. Vi kan ikke opløse 
vor Organ isation fur denne Sammenslut-
nings Skyld . 

Lokfrb. Pe te rsen , Aarhus, vilde hen-
!Stille, at Hr. l\1auritzen !ejste derover. 

Lokfrb. Hansen, Aarhus: Vor For-
mand aaa have Ret til at sende hvem 
han vil i sit Sted. 

Dirigenten spurgte Generalforsam lin-
gen, om l!'ormanden halde denne Be-
myndigelse. (Ja l) 

Lokt'. Christen sen, Glyngøre: .Paa 
sidste Generalforsamling spurgtes om, 
hvad der forstoues ved Baner i Drift, og 
om de, der var ansatte ved Gasværhr, 
kunde blive Medlemmer. Jeg ser nu, 
at en Mand · ved Øs terbro har faaet et 
TilliJsh verv. 

Lokf. G. Jensen, København: D 'Rrr. 
var Medlemmer i F orvejen. 

IJokf. Christensen, Glyngøre, fandt 
dette Forhold urigtigt. 

Lokf. G. J ensen, Købenllavn: I vore 
Love staar: en i Drift værende Bant!. 
Det kan nok siges at være en i Drift 
værende Bane. Organisationen vil ikke 
faa Skam af at have optaget dem. 

Dirig enten sluttede Mødet med at 
udtaltl, at naar man saa tilbage paa den 
første Generalforsamling, maatte det er-
kendes, at Foreningen var gal1tlt stærkt 
fremau. Foreningen leve l (Hurra l) Tak 
for i Dag l 

*) Taleren oplyste endvidere, at han ikke saa 
sig i Stand til at rejse oyer til det fore-
staaondo :Møde om denne Sag. 

Dpi ud bragtes 
for de Delegerede 
(Hu rra l) 

end videre Leveraab 
og for Formanden 

Lokfrb. Mortensen, Esbjerg: Dirigen _ 
ten le ve! (H urra!) 

Hermed hævedes Generalforsamlingen. 

Hr. Redaktør l 
Da jeg i Lokomotivtidende Nr. 10 

ser en Tabel over, hvor mange JJokomo-
ti vfø rere der vil faa mere eller mindre i 
Lønforhøjelse efter den ny L ønningslov, 
og da jeg vM, at det vi ld e glæde mange 
foruden Under tegn ede, om der kunde 
fremkomme en lignende Tabel over F yr. 
bøderne, bed es De om i et af de før st 
udkomne Numre at fremkomme med en 
saadao. 

Med Tak fo r Optagelsen. 
S o r ø, dell 26. Maj l 

Med Agtelse 
J. Frederiksen. 

Den efterly s te O versigt findes 
Lokomu ti vtidende Nr. 23 1902. 

R e d. 

Personalia. 
1.-5. 1903: 
F o r f l Y t t e Ll o (l r e }<' y r b ø li e r Il C : 

Fra Københam G. t il Københ ;w n H. 
U I r. 353 C. A. C. Andersen 
U - 394 R. Rasmu ssen 
U - 410 N. P. C. Nielsen 
Ul - 20 H. A. R. ]?alkenb erg og 
Ul - 27 C. C. G. Frederiksen. 

Fra Københ av n G. t il Københ al'll O. 
1lI Nr. 144 V. O. Hansen 
UT - 427 J. P, T. J ensen og 
III - 67 C. C. Nielsen. 

Fra København H. til København G. 
I Nr. 350 A. L. Rasmussen 
U 14H J. P . Albrechtsen 
II 188 L. P. P etersen 
U 401 L. H. Mortensen 
U 413 V. L. J. Thomsen og 
1II - 478 C. A. C. MUller. 

Fra København H. t il Københalrn ø. 
III Nr. 267 H. J. Hansen og 
III - 109 C. F. C. Ols (' 11. 

1.-6. 1903: 
Lokomoti vfører IV Nr. 301 O. F . B. Saalback, 

Københ,wn ø., oprykker i III Kl. 
Fyrbøder I Nr. t9 J. P. Hansen, Kolding, for · 

fremmes til Lokomot.ivfører lY Kl. Nr. 295 
i Struer. 

}<'yrbøder III Nr. 13;) A. F. Møller, HelsingØr, 
opry kker i U Kl. 

i Aarhus Nr. 208 111. Jørgensen 
ansættes SOlli Fyrbøder III Xl. Nr. 89 i 
Struer. 

F o r f l y ·t t e d e e r e : 
Lokomotivfører Ul Nr. 242 F. J. Hansen, Struer, 

- til Slagelse. 
Fyrbøder I Nr. 116 H. Jørgensen, Struer, til 

Kolding. 

Tryli,t i 
a-Da,gblad.s Bogtrykk eri 

i Fredericia. 



Følgebl"ad 
til 

Dansk Lokomotivtidende Nr. 12, 
15. Juni 1903. 
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