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UDDANNELSES KOMMISSION EN 

om vi kort berortc i sid ·t ud~ ndt 
:-l"nmmcr ventede~ B tæn-kning n fra nævn
t I mmi•~t::>iOn og cl n for lig0 r nu. d
dannekeskommi· �,ionen n d at-te i Hen
hold til uh-el c fra Generaldirektoratet 
til en ralsekretær F. Ho kiær den . 1. 
Marts 1922. 

Kommi� ion n haT under ,encralse
kretær F. Hoskiærs L delse ,s m Formand 
b taaet af føl0 nd Med! mmcr: Kontor- . 
chef E. Lunn, General ckr taria et, Kon
tordhef R. . Zachariae, 2. Trafikkontor, 
TraJildn~p ktor R. G. Harboe, Jernbane-
kolen Ban i111° niør H. Hønclce, 1. Bane

kontor, Ma, kiningeniør H. L. H. Havning, 

Maskinkontoret Fu !dm ati" H. H elstecl. 

1. Tarifkontor , tationdor�tander J. A.

Johansen ørr bro, amt, om udp get af 
Jernbanefor nin°en Kontrolør A. Oh
meyer, af Da1rk Lokomoti\111andis For
enin0 Lokomotivfører Rich. Lillie og af 
Dansk Jerrubanefo1ibw1d O,· qJOrtor 0. 
Andersen. - om K mmi ionen kre
t r ,har FuJ.dm a(io D. 0. Høgsgacm}_ 

drk t. 
Betænknin° n 14-4 id r, 

indled med n h ·~k ve1�iat · · 
Per onale dclan 01-010lcl. n R -
o-ørel nderv.i, nin a af oo- Fa 0prøY r 
for de enk lte Kat aorier af Pcr�onale, t 

nmit om Jernbane kolcn Or,ran��ati n, 
Ek ameD.tSordninaen m. m., -n vcrsio-t 
ov r Kommi ion for,~laaen økonomi ke 

Rækk vidde oo- t Af· nit m Kont ru en 
og Frun ktionær r� _ dgang -til Emb d ]da,.;
~ rne. 

Kommi,� ionen ~ia r ,bl. a. »at cl n d
,·ikJin0, cle.r i II n eende til J rnban pcr
�onaleo� ddannel c er for 0aact herhjem
me i de id t �o .A1n ikk er ~t, r, 0 len 
·taar efter Kommi,s�ionen M ning ik:kc
Ma-a! med den ri,· nde cl\'ikli111g, Jern
b nerne ihar gennemo-aa t i det amm
Tid,,,rum, 0 ,de lcraf Iøl0ende langt døn
Krav, der nu maa tilles til Jerrnban-per
~onal t b,aade i praktbk o0 teoreti,2ik Hen-

ende. )Jaar man betænker a de Regler 
for Peronalet~ - ddannclsc, Gom er 0æl
d nd ved vore Ban r i det ,·,:; .-entlige er 
ca. 20 ar 0aml , kan man ikke Lmdre i0 

ver, -at der i dett Tidsrum, d r i, ia eh· 
er ret lan°t, men 'Om nan1lig paa det Om
raade, lwor m ,h r er �I. alc. har bra,!rt aa 
b tyd li0e Forny ]ser o° Foran rin°er ik
k 1blot i tckni~k H n• eende, men oa a-a 
v d den· tæ1kt t-igen.cle indenland�ke �om 
udenlandsk a mlfærd e•l, r ,·otlcet Kra ,· 
fr m til Nutid n~ J rrnbancmc nd baade 
om fyldigere KmncLska,ber in 1 n[or det al
l rede be~taaend mra-a le o0 o0 aa om 
Kund,skab r ,paa helt andr- Felter end tid
li0 re. D t er d r:for fter KommL i nens 

pfa t.telse l1eller ikke mim ligt. at pør0 -
maal t om n dvideJ~e af oa en videre 

dYikling af d l1icltidige B fommel er 
om P r onalet• dclannel, 
cl r sia til Løsnin°.< 

idere io- r KommL.,,ionen at dclan-
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'DANSK lQKOMOTIV1iDENDE 
neL en af J ernlbanep rsonalel i vore • alJ.o
lande , taar paa et acL killi0t højere Trin 
end her i Darumark. Kommi, ionen frem
hæver i denne E Ol'lbindel e B tydnin°en -
r;aav l i s.ikke1�hed m �sig om i økon,o
mi, k Hen eenide - af et veluddannet Per-
onale og paavi• er a,t de d0ifter, ,der der

,, d ipaaløib r, r aJ pr-oduktiv Kar-rukter. 
De fælles Betingelser for aJI An�æt

ld er ved, tat banern har Kommi€sionen 
ikk fundet Anledninrr .til at for ,,,Jaa æn
d rel, men ihen, li1ler ,til Generaldfrektoratet 
al foloe dvik'linrren aJ de 1<',01 ø0 m ,cl 
p yl otekni.sk nder,,,ø1°el r som bl. a. 
Køb rnhavn } ommune ihar vedtaget at 
indoførc forind-n nta0el e nE vi-,:�e Tje
lle temænd. 

.l ornmi sionen har med Hen >'n I i I 
Uddann l en af LO'komoliV1peronalet. delt 
s,io i et Flertal (�amtli 0 M dl mmer med 

ndla1g l e af Dan k J rn,rrnnefonbund, 
H,epnl' en-tant. Overportør 0. Anden::;cn) 
0° t Mincfretal (O\' rportør 0. nder
.;en). 

i skal i de,t ,[ l,0 ncle gengi,· det . f
·snit, Beiænknin° n ind holder Ycrlrørcn,de
Loikiomoti vper�onalcl:

Forinden An ælt I e , om Lokomotiv/ yrbo

cler 'kan opnaa , ælder for Tid n om a'lrnin
delig Regel. 1al <len ve,dkommende skal ha,v,e ·væ
ret Lokomolivfyl'lhødera.r,piranrt. i mindst 1 Aa:·. 
h,vorh dett kræves, at han er i en Mder af 
ikke over 35 Aar, og at han - foruden al vær 
anJbefalet om ccrne,t af vedkommende :Maskin
ingPn.iør eller paia ,dennes Vegne af hoan Led
forlrædeT - gennem U-dtførel en ruf selv.,læn
,rlig LokomotivJyrrødertjene. le 11ar opnaaet ch' 
nedenfor nævnle . æl'lio-e btesler. 

,Det lhar <lerho genne,m en længere Aar
T kke været fa Lsat, ait Aspiranten i ddannel
. esaiaret l,,7.1/de ha-ve arbejde,[ . m iffaand•vær
ker fulde 300 iDage i et [,,ok,omol�vreparations
værkSlt.ed eller i en Lokomotivremi e. ·�1fan har 
imidlertid under Krig ituationen for rul kun
n s Jl:af[e den nøclverud1g,e Tilgarng til Lokomo-
1..i!vper il.lallet fraveg t den nævnte Forcl.rin,g. 
idet man i A1aret 1919 ind.Iførte en midlertidig 
Bestemmelse, hvoreiiler den f,ornævnle Uddan
nelse ,min,d,st skulde omfatte GO Dage a,_f den 
amlede Uddmrne:lse li-cl om '.Lok molivlfyrbø

dPra piran,t. 
1 aatfr ml dPr efter d,dannet e aoarels Udløb 

i,kke fin,de ledige Plaid er om Lokomotivfynbø-

der,_ amsæll s Aspiranrt.en , om Regel s m fafd 
Haoandværker og benærnes Re. er,veldkomoliv
iyi'l.øder, i hvilken Egensk,a'b han cflC't' Baner
nes Behov •anvendes dels om Raandnerker 
del om Lokomotivfyribøder. 

BenæVlllelsen Rese1wel·ckomo,lidyd:øder an
vendes i øvrigt og aa paa Jast an. alle Haand
værkere veicl lat banerne, ,d r efll.er Ansø1gning
erh0Jder Tilla-del e 1liil al ,geonemgaa ,den for 
Lokomotiiv.fyrbødera piranler for lu·evne cl -
dannelse lfor . nere al overgaa ti-I ,lillingcn, om 
Lokcmotivfy1,bøder. Del hænder dog r<'<L jæl
d nt, a!I. en aadan Overgang finder led. 

For al blive anlageil som lokomoli vJy1 boder
a 1liranl ved• itat banerne liMes for Tiden føl
gende ·æl'li Belingel. er, nemlig ,at ,den paa
,gæklende: 
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J) er i en AJder af ikke over 21: Aar.
2) er sund og kraftig uden fremtrædende el

ler for i-Uingen (og den senere eivPnlul'l
le Ansættelse om Lrikomolivlfyrbøder) ·ka
delige Legern fejl og har fold, Syn, . .-1yrkP
paa �Jegge Øjne . mnl nor·mal HnrePrn" og
lFarv an,s,

3) er fri for 1Jlilitærtj nede (Jra. et dr lod:('
le-mle Genindka,kle-ls r) og, s·arufrPml ,h:111

•har været oldal, i ,cl nne TjeneHle �1c1 r ud
vi L e'l tilfred Lillende For!hold,

1-) kan sk.ri,ve en tydeli<r Haand hi,�, 
5) :Jiar f,ag,li1g ddannlllse . om 1�'ia,;kinar,hejder

eller Klejn med.
F-or Ov r,g,angen fra Ha-andværker:;lil:Lingen

ti1l tilling n om R . erve!C:komoth1 fy1'J1øder 
kræves de samme Betingelser om ovenfor un<
de1.IP.unklerne � 5 anført og yderligere 11,t vcd
k m1111emde 

1) er i en Al-der af ikke cw-er 2'5 Aar,
2) i mind. L I Aar 1har forretlel Tjeneste , om

Ek trehaandværlker.
Ingen Lokomclivtfyrbø:deraspirant eller Re

sor,velokomolivJyrbøder maa gøre selvsilændig 
1.,okornoti,vfyvb0deritjene Le, medmindre han for
ud har kørt som 3. l:M and paa el LO' motiv 
og herv d r blevet saa fortrolig med Beitje
n ingen, at h1an maa an es for ,a,t være i tand 
til paa egen Haan,d ,at flyble o,g stand e el Lo
komotiv w1der :Oamp. Desu.den sk,a.l han ve-d 
en aJ en ,M,a, kinin.genjør eiLI r paa de1mes Veo-nc 
af hans toofortræ<l r re-lagen Ove1•hørin <r 

haive godtlgjorl, al ih.an er kendt med Hovi}d
bestemmelserne i Almin-delig;t ignalre, lement 
o.g Instruksen til amme amit i de for Lo·k -
motiv'ljene.sil.en ærlig ,gælden<le Or-drer.

�n ,Goko1D1Ctiviyrbø;dera piroant eHer Reser
ve1dk.omoti,vfyrbøder, der herefter km1 1h ny1ules 
rt.il eJ,vslæn_dig Lokomoitivd:y1,bødertjene le, sa'lt
tes naresl mn,ligt Lil "Alf!te !kørsel« hios 2 dior-
kelli ,e Lokomolivførcre, med ·hvem han hver 
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'DANSK }QKOMOTIV fi DEN DE

fer ,sig skal kør,e i mind t 4 Uger, h1·ore,Iter 
de pca.agældende Lokomotivførere eventu•elL ucl
, teder A� t Jor, al Aspirant n er i lan<l til 
paa gen Ha,and: 
al fiybte t Lokomotiv un<ler Damp og. tao,d, e 

det, 
fil fyre pa,a et J.Jokomotilv, 
al møre et Loko.mioliv, 
ail æble Vand p,aa K d len. 
amt ail han er aa vidt fortrolig moo i_g□�l'ler

ne, at han kan a ic tere vecl dkigget. 
om Betingelse for, ,at en Lokomotivfy1·JJø

de1: kan an ve11Jcl e,s som eHer for f r(}rnme ti\ Lo

ko11wwtivf ører, kræves, t han i mfod t 2 Aar 
har været an at som og ,gjort. Tjeneste om iLo
komoti vfyrbøder, og at han med tiLfredsstillen
de Re ultat har best,aae,L den Prøve med Ren-
yn til Kendiskah ,til ignalreglemenlet og PoLi

tiregletmentet, de I.ok! m10tivperso□alet redrøren
<le Af. nit ,af Togr,eglemen,let, de øvrig• for Lo
komolilvtjene ten gælden{le Ordrer og Beslem
m,el er amt ti-I Lokomoti rem es Betjenfog og W 

dfærdigel e aJ Rapl)IOrler redrør nde !han, 
Tje,;estc. De for,nødn K1unds,ka,ber i de 11ærn
te F.a,g har I er"onal t maatlel ti,I gne ig r d 

lv ;tudium . 
. Prøven aflægges for ved!k.01nmende }Iaskin

ingeniør - eller pa•a dennes Vegne for han, 
Ledforlræder - i Forbinde! e med to andre 

r1{ Generaldjrekltorat t udvalgte Tjenestemæn.d, 
der skal ud La,g blandt J.okom.oti vme&tre eller 
1.Jokromotidørere; de , idstnærnte to Tjene te
mænd Jungerer som· Censorer. I Tilrfællde af 
�ening&forskellighed træffe Afgøre! en al Ge
neraldirekloraitet. 

Niaar deit herefter tillades en Ldkomioti v fyr
høder ait iiungere om Lokomotivfører, fa.ar han 
af :Maiskiningeniøi:en en skriftlig �\leddelel. e 
herom. 

Med ·Hensyn •lil det nærmer vedrørende 
Eksamenoordnin,gen og Ka1•aktergivningen hen

til Betænkningen særlige A[snit hC'rorn. 
om det af ,de.t loraniførte l'il e,5, er dP.l 

ikk sLor,e Fordringer, der i Øjeblikket stilles 
for at op110.a tillingeme som Lokomiclivfyribø
der g lokomotidorer. Bort ·et fnt Kra
l'et om, al Lckomutidyt·bødem pi1'llnlC'r (rHe
, erv,elokomoti vfy11l;ød,ere) kal ,k,u nM s•k ri n• 
en Lydelig aiar1nd.fkrifl, kræ1"e,· der ar A.-pi
ranterne ku11 en hnand,·ærk 111æssig Fol'
uddarnwlse. og der'JC enere l'ddannC'IS(' he
·trua{· og,sacL ræ enblig i Tileg,neli, alf 1·e11l
p11aiktis•ke Fær,digfueder, medens de om IOl'en
.ficr nævnt for de teoreLiske Kundsk.ahers Ved
kommende har ræret henvist til Sell's�udi'll'III.
I øvrig\ ih.ar ,Oplæringen i ede praktiske Fær
dugheder, man nu øger •rut bibri.n,ge nævnte Per
sonale, ogsaa været af mlndre y temati k Ka
rakter.

63 

pørgsma,alel om en 1heclre U<ldannels af 
Lokomo1tivpersonalet har da ogsaa i Tideus Løb 
paa Lor kellig Vi været paa Tale. 

aalede indførte 1 �atsbanern i 1901 e-n 
·aavel teor,eti.: k ,som pra'kiti ·k Prøve for -al hlir>
L komotidyr,bøder og en til rnrende, m n mere
omfallenrde Prøre for at blil·e lokomorthv.fører.
Da det irn.iidlerlid vi ,te , ig, at Personalet ikke
uden .Lorud aiaende K•ur u uncler,visning var i

and til at tilegne .iig loffeil, og da !,al ba
nerne paa daværende Tidrspunkl i1kke mente al 
burde gna til 0pr tlel.-;(' •Hf .aadant K11r,us. 
affattede ma.n i Aareit HlOi Bestemme!,. ern,e sr1a
looes, . om de i all 1væsenlli,g foreligger i Øje
blikket. 

ikkerhed. kommi.s.-icnen har ligelede be
skæiitiget ig med I pørg malfl�el om Lokomotil'
per,sornalets ddannelse. idel nævn1e K10111mjs
. i1on i d·en au samme a[givne Betæn'k.ning tl1n 
udtalt, at ærli,ge Kursu" med afsluttende Prøve 
for Lo'komolivper. onalet, ,·aarel dkr Lokomolilv
fyrib0dere om Førere. m1aa anse,; for øn, kelige, 
inden de p1aagældende erholder Udnæn1el. e i 
cli -se I tilli11ger . 

I Mai t. H)J I) anm-0cled Ge1ieraild-ire-k:Lora
t L <lerho Di trikterne o.m. at l'ille fremkom
me med el F r lag til en ændre:! Affatte\. e af 
Reglerne for l(:len nu1·ærC'nde Lokomotidører
prørC', Affi1oldels('. Af de modLa,gne &svarnJ
, er vi te det . ig, at medens de lo ,af Distrik
terne øn kede a,l bi•behol<le en be l�1act Prøre 
om Betin·gelse for Fodremmel;;e til Lokom1::

ti vfører, for trak et enkelt a,f Di. trik terne der
imod ait ,sæll Prøven som Betingebe for 0p
n·aaelsen n.f fa t Ansætlel. e som Lokom10tidyr-
1bøder. 

I øvnigt rnr <alle tre Distrilkler enige cm. at 
Lokomolidyrfbøderen (he.t1ih-0lcl,·1·i.- Lokomotiv
fyrb0:dera. piranten) red I røven mar1·Ue go.dtgø
re Kend kalb til: 

l) Lokiomolivets og Tenderens K.on lrwkti(:n
cSamt Lokomoti-vets T ori og Pasning (:\fa
sk,inlæren.- Af nit IV-\111),

2) 0rdresamlino-en Be,::tC'mmelser for Loko-
n1JC,tivper,, onale;t,

3) Udfær<:ligel.-e af Lokom10tidørerrappol'ler,
4) ikkerheds- og 0rdensbe temmel er,
?i) Allmindeli,gt ignialreglement.
(i) Loka-Lt ignalreglemenl,
7) Pol i t,i re,glemen let,
) 'fogreg.Jemen let,

0) Be temmelsC'r om \'ahrulll'hl'emsen.
10) Regning og
11) Fysik,
for FaO'ene It-�) d ,g hm for saa l'id,t a,ngaar
de A[ nit. dC'r ve,drøl'er lx:'komiotiqJer. onalC't.

aafremt Prøren skulde afuolde om Lo-
JoomotiMførerpr0re, maabt·e den derhos sup[)l'
res med en pra•ktisk Prøve, der kulde godl-
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'uANSK lQKOMOTIV Ti DEN DE 

CY0re, at Lokomotivtfyrbøder n var iuldl ud for
trtolig med Udførels n af de beordrede ELler

yn af Lo:kom.oLi vel før og ooler Hej,sen a;ml 
m d Frakoblin,g af en ide af Ma kiuen under 
I r kellige Forhold. 

Di lriklerne hav,de aflie ·Forslaael en af, at 
adan Ek amen kræ\·ede forudgaa nde Kur

·u ndervi nin , hvilken for loges h nlagt en
len li! "Mais'k,in eklionerne eller Lill Jernhanesko
len.

Di lriklernes For lag .blev der,efter gennem
gaael i Genera1direktoralel, ,hvor man ønskede 
· pørg maalel næ1'lllere drøtl',let i l d vaLg, og
'agen har herefter afventet nærvær nrl Kom

m1, 10ns ed ællelse.
Latsbaneudiva1gel af 19>.20 har imiidlerLid 

g,saa ud foa økonom.i ke Belragtlninger ,beskæf
lige.l ig med Uddannet en a,f Lokomolivperoo
nailcl. Ud vialgel ,gør saal des gældende, at ne·t
op for detle Per onal Vedkornlllende er de 
bcd,st mulige K va-lifikatiioner og d n 1bed, l mu
lige · didannelse af stor Vigtighed, da del gen
nem Brændsel forbruget, dels gennem Om or
ge.n · for Dokomotiverne thar meg t )Jetydelige 
Vær,dier i sin Haand, og dvalgel 1benv· er Lil 
al iLokomolivpcr onal ls leoreli,o;ike ic,g delvi,s og-
aa prakiti k. didannelse r langil vid r gaa
nde i Sverrig og orge end i Danmark og i 

mindre Grad end herhjemme la�l an paa eh·
sludiu:m. 

Komm.i sit0nen kal i aa Hen.see1rde for
uden i øvrigt at henvJ,se Lil ide i nævnte Ud
valg. Helæruknirng gen ivne ddannel e regler 
for Lokicmolivper on�lle:l i de to Lande særlig 
[re.mhæve, at ma11 begge teder rekru,tcrer Lo
komolivper onalet fra ,samme Kila som her 
i Landet, og al man lige·ledes begge leder gJver 
del en '\ ær�sled u,d,dannel e, der lilr ltelægge 
under Hensyn til den enere Virkoomhed. I 

verige giver man de1,h de vordende Loko-
motivfyrbødere l Kur us, der varer i 4-0 Da
g a 5 1 ti1111er, foninrlen de underk,a ·Ler , ig 
Lok,omoti1vfy1ilJødereksamcn, og ligeledes Loko
rn livfyrtbød rne et Kur u , der varer i 1 Dage 
�L 5 læ etiJiler, forind n dr ind•kaldc, li·I Loko
motivførerek:Samen. I I otge gennemgaar Lo
k,omoLivfyrtbødrra piranlerne et ca. 2 Maane
d r Kur u der aJi.slutte. JTI(}d en Prøve, forin
den de •udnævne Lil Lokomolivifyrbøderc, lrvor
hos Lokom10livfyrbøderne underk•a t en pratk
lisk Prøve, fiorin,den de kan forfrernm til Lo
komoti viørere. 

led 'Hen yn til pørgsmaalel om, hviJ.ken 
rn,a1Lisk og teoreli:Sk · ddann l, e man bør give 
Lokomotivper onalet, har Kom,1nis,;ionen d lt 
sig i el F1erlal og cl 1indrelal. 

F I e rt al l e  t (.<samllige fed/emmer med 

ndfagel e af A11dersen) er af den Op,J,ia LL Ise. 
ait Lo'k!omolivper nalet aavel i sikker,hedsmæ -
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ig som i økicnoonisk Hen eende er af aa lor 
Betydning for tal banerne, al •man finder del 
paakrævel, ,at der girves delle Person•al en 
b d1,e og mere omfattende Uddannelse, nrl d l 
hiditil har været TiHæl,del. Man har føll ig 
be lyrkcl i denne An ku lse a.f del for Kom
mi ionen forehggende Maleråale vedrørend 
nævnte PeroonaJes ddann l e, og da navnlig 
af, at et pareud va,Jg om latsibaneud valget af 
1920 har 1T11enl at hurd lhenpegc paa den Ølko-
1mmi der for Banerne ligger i, at Lokomoli\'
P rsona'let r aa ve'l u,ddann t om muligt, li
ge om det har været ,af [BetydnJng ve,d Udar
:bcjdel en af nærværende For lag, at v.ore � abo
land ,gilver det derværerude llokomolivpersonale 
en ret omfattende ' ddannel e. 

flen normale Vej til ail Hlive Lokomotivfyt
bøder er ve'l hidtil gaaet ,gennem , Lillingrn 
om Lokomot1vfyrbødera piranl; men der r1· 

dlOg som nævnt tmdbagelsesvi givet fast 
Haandværkere J,ejli.glhed ,til a,t overgaa til ].ic
komolivpersonalel. F1ertall{ll mene!' iimidlertirl, 
al der fremtidig kun !bør være een Vej, ad 
hivilik n man kan bli\'e Lokomoliv1fy1•l.>Øder, og 
at den bør ga,a ,ge1111 m liiJlingen om Lokio
molivfyrthødera.spiranl, IOg ii Ovel'ens. lemm bl 
herm d 'har man �Jyggel sit · <:!dannelse r r. la 
op. 

En Belingcl e lf.or Antaael, e ·bør del ,·ærP, 
a:t -den pa:a,gc ldende ikke er under normal Høj
de, o at han ilk1ke lid r af 1alenl Hypermelropi 
(. ,kjult Langsynolhed). Det iføratnævnle Kra,· 
er en na�urlig Følge af, al flere af de ny Lo
komotivlY'per er af aa , tore Dimen i ner, at 
kun 'Falk ad: n 1,mal Højde viil kunne naa de 
for kellige Haandlag paa Lokomotivet, og Kxa
vel oo:n, at An,søgeren jk'ke maa lide af skjult 
Lang. yn thed, stiJlle:s, efter hvad der r Kom
mis ionen :beket1d,t, •allerede nu i Prakisis; men 
da Beslemm 1. en herom ikikc er oplaget i de 
nuværende -Anta lsesbetin,gel er, vil del være 
naturligt al ændre di se i Overen. ste,m.me-ls<i 
hermed. 

D t hiidtil gældende Krav -om, a,l Ansø-geren 
. k,al have faglig Uddann Ise 1Som ,l\fa.skina1,bej
d r eller J{Jeinsmed, l ør ef,ler Flerlalle·t,, IMe

nin,g 10pretho.Jd ammen med de øvri"e nu
gæLd nde Anlagel esibetingelser under Hen yn 
Lil de paagæld ndes nere Tjene te om l.oko
mictivfører, ved hvilken Gern,inO' saadan ,ddan
nel. e i mangfoi1dige TilifæJ<le har vi,st sin Be
tydning. 

An, øgeren kal per onlig aflevere en selv
. kreven An ø,gning ho n af D;i triklsdhelferne. 
der s'.Jcal i'kre , ig, a,t den paa ældende 'har saa
lanne a:lmindelige koleknrnd kaber, at d�t maa 
form des, al han enere vil kunne lilegne si,g 
d n Viden, der anrses nødvendig for Lokom10Liv
per~onalel. r>er kan samtidig øge-s om An-
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'DANSK}QKOMOTtvTtoENDE 

tage!, e i Il ro Dislrilkler; i saa Fald k,a,l del 
i •yecJkommende Rubrik j Ansøgningen p•lyse , 
til hYilk Di trikler 11.søgni0ig indgi1e . og vod 
hvilket •Du trilkt pel' onlig Fremsli.Jlin,g finder 
• tecl, idel Freon li·llingen ved el Di lrikt er til- .
.strækkelig.

Der :bør denho af en �.laskiningeniiør ved 
Distriklet i Forbind-els med en Lokorn1olivin
" lruk.tør (h vorv d d'or.staas en af de L ik.ornoti v
Iørere, -der .bl. a. skulde uddanne Lokomoliv
fyrbødera p,iranlerne under ,di· e Atleslkørsel, 
jfr. næ11nere herom nedenfor) .liore{ages en fo
reløb'ig Undersøgel. e af, -0m <le paagældende er 
i Be ·iddeJ.se alf normål Farvesan og Høreevne 
samt fold , yn,s lyrke paa ibeg,0,e Øjne, hiv,ore[tor 
de fornævnte to Tjene temænd gør Ind. til lin, 
til Di lriikl chefen m, 'hvil'ke Ansøgere der ef
ter deres Formening forlr.insv'is bør antage . 
::\faar man kre ·laar, al der foruden 1Ma.skin
ing nioren ,ogsaa skal -del lage · en Lokom.oli 1·
in tmktør i den fornævnte Undersøgelse, er d t, 
[O'rd i man nærer <len Opfattelse, al del ,k,rn 
hare .sin Betydning, at en rn cl den prakti l,e 
Lokom-0lil'tjenesle kendt ·1fand foar Lejlighe,d 
Lil al -delta,ge i Udvælgelsen af do Åspliran-ter, 
der indslille Lil Anta,gelse alf Di lriktsc.hefen. 

Forind n Anlage-1 e bør det kræve , at A11-
sogeren fremskaffer oA.U . t fra en Øjen•læ e for. 
,tl •han ilk•ke lider ·ar den føromlaJle latente Hy
perrnetroipi, cg man har me11L. al dot vilde ncro 
pr,akli ·k, 0111 man a,mtidig lod Øjen-læ.gen veri_
fice1,e dC'n af 1M,a k in,inge11 ioron· og ] ,okomol-i•v
i n ·ln1ktørien .foretagne Undersøgel. e af ym -
rrne og tE'.;uve ans. 

I øvri•gt fin,der FIC'rlaHøt in-let al b mærk 
til de nugældende Antage! e. b lingC'l er. i qll'il
ke man derfor ikke fore-. laa1i· foretaget yder
Hg re Forandringer; men . kal knn særlig fr 111-

hære Nødvendigheden af, al man af de Iør
nævnlo Gnmde iklk.e - 'hvad ·hi·cHil .i en'ke,ltr 
Tilfælde h·ar fundet led, idøt man !bl. a. haT 
antaget F,O'lk med UddannC'l,;e m Grov. 1110d 
- fra1·igor Ficrdrinigen om, at tlen paagælclendc
�kal ,hial'O faglig cldannel e om :Ha k1inarbej
cler C'lioer Klejn ned.

F,lernall<:rt rnaa anse det .f.or nøclvondigl for 
Tilveje.br'ingcl.sen af cl vi1,kelig vt:1ILtddannel Lo
komotilvper onal , der op[ylder de BC'lingelsC'r, 
:om man aav'OI j ikker1hedsmæs ig . om i øko
n,omi.<;k Hen. een-de maa .srtille til delte, ral •den 
prnktiske ' cldannelsc fa tlægge eifler ganske 
hc temte Linier, og at clor derhics gi.ve. en teior0-
li1,-'k: Urnclen"i, ning paa Jernbanesko,Jen, og man 
. kal derfor frem. æll føl •rndc For lag til en 
p1·1klisk- ,og-lC'ornli ,k U.clclannC'lse af ·d L nævnlc 
Per. ane. le. 

Iraks fler Antagelsen an1brin,g(', Aspi1•an
l < •n i C'l af Statshanernes Centralværksleder i

Kouen�iavn eller ,Aar.huls hv,or ihan gennem me-
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lod i, k .Arbejde med el Lokom10Livs krskell'igo 
Dole fruar nøje praktisk Kendskab til detlr: 
Kon truktion og Behandling. Væ1•kslecl uddan
nelsen, der strækiker ig over L Tidsrnm af '250 

ffek'live rbejd dage, fordeler ig paa Iøl,genclr 
nbejder: 

A l'bejclC'r rnd 11\fontering .......... ca. 
• • Kedelar,bejcle
• • templer -0g Linealer •
• • Glidere . . . . . . . . . . . . •
• • 

• • 

• 

• 

• 

V•akm um1bremsen . . 

Ha1rer og Ventiler . .

Regu1a.Lorer 
Alk.selkas er 

'ideslænger 

. . . . . . . . 

........

. ....... 

•

• 

•

• 

• 

10 U •er 
3 •
4. •

3 •
5 >
4 •
2 •
3 •
4 •

• • rnøreapparater . . . . • 3 •
Don vennævnle Torcleli111g af det Ad)ejcl�, 

om Aspiranten bør incl01veis li, maa dog natur
I ig re-lte ig efter -del paagælclencle Gen Lra'lværk-
leds Bch-ov, og Forslaget om Arbejdet. peci-

,a,l iseri ng i do angivne T'id, rum maa derfor kun 
b tragtes om cltryk for, hvilken Ud-clann Ise 
man ruter :E'lertallots 'fening •bør tils'træbc un
der Værksted. piholcleit. 

Flerta,Jlet lægger megen Vægt paa, at Lo
ktorn -tivfy:rh0<;lera 1Jliranlen 'kommer til al gen
nemgaa denne cld1anncl e i el Cenlra•lværksled 
og ikke i en Hemi e, hvor An-Lallet af Iorek,om
men,de Jokornolivtyper som o-flest er ringe, og 
hvor iLok,cmJOtiveme lilkke ved de maarepara
tioner, der t�dføres, ad. k 'i'lles i alle Enkeltheder 
aaledes som vod Reparationerne i Ce11lral

værk.slederne. 
Væl'ksled rndda�1ne1'sen 1 il nær pe p·aaførn 

Banerne nog<'n Udgi'fl. ,del Aspiranlerne vecl 
dere Antage!. er fuoldl uddannede IMas'kinar
bejdere C'ller Klejn mede, ider, elv om de ma,ng
le1· den Øvel. e, som erlbv!'rve. ved ·læncrere Tids 
'peciahtr,lXJ'jde. dcg maa antage! at kn.rnnC' præ

stere Ar1bcjd for den Løn, <ler ydes de,m, i hvil
ken F'o1·bindolse bemærkes, at '!11an har tænkt 
sig, at A. p1inmlern kulde aribejcle for den lil 
enhver Tid gældende Løn ,lior L-ckomoiti v,fyl'
bøderaspi rant,cr, saalede. a't de a11hojdede i rl 
Hold for . ig under Leclel e af n Værkme tor 
oo- ialL aa i1kke i arbejclsmæs ig Reniseende ibav
de noget me 1 de a kk,ord�ønn de Ar·bejcler<' :1 l 
gøre. Der er i øvrigt næppe Tvivl om, at den 
Om. lænelighed, at ·den fort alle cldannel. e som 
Lokomolh,fy11hødera pirant seilvfølgeI�,g maa væ
re •aEhæn"io- af on tilfredl. stillende Udtalelsr f1 ·t 
VærhilNlsdhefC'n om den paagældirnde,s F,cr
h1olcl, vil fremme A1,bcjd'Sly ton under Op�1oldel 
i Væ11cstedcl. 

i\fan er dog a.f ,den F1or.mC'ning, al den 01·en
f-0r foreslaaedc Værllrnledsudcla'T!ne'l&e vil kunne 
ind:skrænkes noget for -de Iærlinge fra Slatsba
nernC's egne Væ1k leder der antagC"S som T,oko
moti vfyr bøderaspiranter. 
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'DANSK .lQKOMOTIV1i DENOE 
Efter endt Værk ledsuddannelse bør A pi

ranten orergaa Lil en i\'[aaned UddannelL'le •i en 
Hemi , hvor hian bl. a. • kal b kæ[t·ige:; med 
'dva kning (saa,·el m d rnrrnl som med kl()ldl 

YaJ1td), Fyrrensning, Røgkammerren ·ning g i 
ovri�l red Reparatfon arbejder, i· -r ved aa
danne, om udføre>s paia Lokomotirer under 
Damp. �' [edens Aspirantens nm·il'rende R_
n1.i. euiddan.nelse ,·æ. entlilg beslaar i, at han op
oves i AFhjælp11iJ1g a [ mrindre Fejl red et Lo
k.om.ctiv, mener man, al det '"il nllre a[ Betyd
ning for den. rordende L10kom10tivmand, al han 
oglsaa erlHerver ,sig nøje Kendska1b til de øvrige 
foranførte A1,1Jej,der nid elv al lære, h1YOrled0s 
dis e kal udfore . 

A piranten bør d refler 1'ige. m del nu fin
der I.ed, indø,·es · om 3. M.ancl pafl cl Lokom. -
liv i ca. H Dage, lnor han skal gøre effokti,· 
Tjeneste oom Lokl()motivfyrbøder saml lære al 
flytte og landse et l.l(){komoti,· under Damp. 
F.orinden Aspiranlen - lige cm nu - ende·
ud �il Atles-lkørsel, :skial �1an red en [oretagen
Orerhøring i ignalreglemenlet 'amt i enkelte
rigtigere Be lemme! er vedrørende Lokomotil·
tjene ten ,godtgøre a-l ha1re saa mPget Kend.-kab
hertil, al man kan lade 'ham fun,gere som Lo
kiomalidyritøder paH Lin'ien. Den fomærnte
Overhøring, der 111.1 foretages af en �la ikiin
ino-erniør eller paa dl(!nnes Veg11e af hans led
fortræder, ri,l f.crmentlig pa ende kunne fore
tages af en In.stru'.klør.

ln·døvel en a,f Aspiranterne i ehdændig 
Lokiomoth·,frrbødertjene te fore�ar nu - om 
omta'll - i 2 Gange '� ger; �midleritlid er drl 
efter Flerlallets Mening ønskeli,gl, al man frem
tidig ved en 1110g n længere Indøl'else under 
�ærlige Instruktørers Vejledning ikrer sig, al 
Aspiran,t.en faar en fyld•ig prruklisk d,dannel;;e 
i in fremtiid'ige Gerning, -0g Plertallel skal 
derfor .fioreslaa, at A p1iranlen sætl.e.s til Tje
neste m Lok,cimotidyrl.:øder ho 2 forsketli"e 
Instruktører, 1henllrnlclsv,is paa God�t,og og Hur
ligt1og, aaJedes at den paagældencle faar le.i
lio-hed lil a,l gøre Tjene le før-t i ikruebrem edr 
og dorcft.er i ,,aikuumhremsede Tog j 6 Uger hos 
hrer In truiktør. 

Ge1mem ckmne Tjeneste skal Lokomofrvfyr
bødera pirenlen cpnaa en saa,dan Frordigl1ed i 
ioklomobiv,fyrbødergerningen, a,t lrrh'LLkilørerne 
kru1 ud lede en Alle-. l [-0r. at Lokomiolivfyrbø-
dera ·piranten -e-11-st.amdig er i and Lil: 

ail pa e Lo.klomoliret · Fyr amt. rndli.geiholrle 
Vand tanden i Kedelen ved Togfremførsel 
under normale F ri'ho·l,d, 

tal 1op møre Lak10mobi ,·et, 
at bri·n,ge Toget li-l tand .. ning g flylle rl 

J,okiom10li'v uden Vogne saml 
a.t opfatte de for el T�g gældende JgnaJer,
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aalede al han kan være Loko111olidoY r 11 

lbe,hjælpelig med dkigget. 
Hvis in.gen af ln.slrulkitøreme efter ndl Pro

Ye vril giive A p-iranlen den fornødne Atle. l, aI
�k.cdiges han lra'k . aafremt. A piranten kun 
har opnaael Alle l ·ho den ne lnstruk-1.ør, un
d rkastes 1han h,os en tredie Jn lruk.tør en for
nyet Prøve ·i Kørsel ,med den 'l garl, i hvilken 
han i'kke har gjort .ti\.fred,s t-illencle Tjencdc. 
Er den nye Instruktør eniig ,i, at Alt -L ikke 
kan give , a.f. kedige A piranten. 

;�[eden del nu er nogel tilfældigt, h� hl"i.1-
k 11.okomlO'lidørern hpiranlcm1,e ikører deres
AHe- ter incl, mener Flertallet, al denne lncl
o,·el e fremtridig kun bør foretage af gan kr 
be:temle dertil, gnede Førere. og man .kal der
for for Laa, at der Ll1l delt Øj med blandt. Lo
komotivførerne udtages cl l Ji.::Jmødne Antal In-
lrn,klører, hvem det. s,om kran næYnrt tiHige 

, kal paa!h Yile al bi lr1a red Bedøm mel n af 
Ansøgere ·amt forela,ge 0-rnr'høring af Lio'kom-0-
lidy1,bødem. piranterne fo1,inden AHe !kør I n. 
Endelig 111 ner mai1, at dJs e In l.ruktør r ril 
kunne overtag Hr�net oom Vejle,clere for del 
øvrige Lo omolirpersonale i Hen.seende ,Lil ølkr-
tll()misk Omg.ang med de Personalel J�troede 
\'ærdlier, jfr. i øuigl t-at baneudrnlgels B -
tænikruing pag. 9:2. )fan er af den An kuolse. 
at et Antal af ca. 20 In.struiktHrer vil være til
stræklkeli,git, og at det ,".il være naturhgt al yde 
disse Tje11.estemænd et Ve,derJag for det Merar
l)('jde, man he,,,·ecl paalægger dem. 

: om del ,·il fremgaa af del 1 ran:førle. r 
den pra,ktiske ddannef e om fore laa t For 
Lokomoti,vper onaLet - fra el den syislema1t1i ke 
T,ihe<ttelægning af Værk•sledsuddanne-lsen - i 
alt væsentlig,t den amme om den, man nu gi
rer det 11ævn'1.e Per.sonale, idet der eJler Flc1·
la lletJS FIOr lag klln er el en mindre Forlæn
g Ise af Tiden, der medgaar til Atle -tkørslen. 
hY'Orh,c•s Remii euddanne-l�n efLer Forslaget er 
uchidel ,og gjort oibligaLori,sik. F·ordelen ved cl.en 
af Flertallet fore laaede Ord nJng af den prak
li ke Uddannelse s,kulcle ligge i, al man lige 
fra Lokomotivfyr1l�øderaspiranten Anta,gelse 
har bilretLelag-l Uddannelsen efter en gan !ke bo
. leml Pla11. aaledes al man 1har ikret sig, al 
han, naar d n prakti ke I ddanuel e er o-en
nemgaaet, ,har nøje Kendskab til del Ar!bejde. 
han som !Jolkom tidyribøder skal u,tlføre. 

m allered nænl!l er det imidlertid <'fler 
F1erta4lets Mening ilklke tri1. lrækikelig,t al ,give 
Lokomotivper onalet en giod pralk:Ll k ddannpl
se, idet denne rnaa uppl re med den fornødne 
leoreti ke clda n nelse paa Jernlbaneisikolen. Der 
har indef.or Kcmmi .. ionen Tæret fremsat Øn
ske l()m Kur u med efterfølgr11dc Ek <1m n sar1-
vel for Lokomiotiivfyr,bøderudnævnelsen som før 
Førerudnævne! en Lige om dier har været !rem-
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før-l forskellig•e An,skue1ser med Henisyn til Tird ·
punJk l-cl for den teoreti ike Udda1111el. e, saafremt 
der kun lJleY eet Krur :us. ,Fler<la.lle-l er imi•dler
tid naaeL rtil den .Qpia Uelse, at det vH væ1,e hel
d ig,sl 1at læggie Kursusundervi. ningen med ,a[
slutlende Prøve for Loikomc-tivfyrlbøderaspiran
ler saa:ledes, at de har gerunemgaaet saav�l den 
pra\k.Liske , ,om den Leioretisike l(J dd an n·e1 e for
i 111clen Udnævnelsen <til I.lo1'iomotiivfy1fuøder. Til 
Støtte herfor sl.kal anføres, ·at As-p;ir.anterne er 
mere ,modta,geliige for Kursu&Lu1dervi:sning end 
mlche Lo,1oomotiivfyribødere, -0g at de 1har Uil
byltle af ndel"visnJngen allerede ved AnsæUel-
en i sid,stnævnile StilLj,ng, samt endvridere det 

ikke uvæsentlige Momerut, at A. priranber !be:dre 
end :fa.s-t ansat Personale vil kunne undværes 
fra den daglige Tjeneste. Endelig k1ommer her
t.i'I, hvad Kom.mi, L'Sionen - oom og:saa for andre 
Person-alegru])lper ucl1tR'1t - lægger megen -Væg-t
paa, at man i en rti-dlrig Alder kan udsikille de 
Elementer, der jikke IJ:tar Evn e  eller Villie bil at 
•røre Fylldest.

J<,Jl'rtalle,t. kal ,derfor f-0reslaa, at 1Lok.cmoti v
[yrbøcleras]Jliranterne ef.laer ei1clit Aftestkør.sel 
sn,are, t ind1ka:ldes til et Kursus :paa Jern1bane
skolen. I Tuds1,uilliIDet mellem Alle 1.'kør•sel og 
Kur.sus aruven,des Aspri•ranterne e.fler Banerne,s 
BclJ11ov en1len 150m Afløsere flor Iicikomotivfyrl])Ø
clere - for saa vi,dt Lejlt·ighed gives, som 2. 
;\{and paa ·t,cmand. beljen-le Rangermalf;kiiner -
eller som .HaaD Jd,vær,kere i [,ok,omoLi vrnmiseT el
ler Værksleder, hvor der maalte være Brug f.or 
dom. 

IF.JeTLa]1]('.'tl, mener ilkke, at der J1ør Yære 110-
g'en �rlrig tQptagc-lsesiprøve for Aspiramternr. 
fior a-L de kan faa Adgang Lil K!ur.sus paa Jem
ba n.csikollen. 

lde,t man gaar ud Ira, at der gc1memsnil
lig unde-rvises G 'flimeT ,dagilig, .·kal man IJter
eft()r ·f:oreslaa. at Kitmsu·s1mderv,i.sn in.gen lrom
mer ti·I at omfabte .fiølgonde Fa,g i del lrigelede·s 
anlf'.ør,t.o -cmtrentli1ge Ti.rneta-l af i alt ca. 2'3.i 
'Jlimer. 

I )  lllfas!kinlære . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:25 Timer 
(lhenw1deT Fyisi!k, Skii'tseteigruing 
af Jior ik:ellige af ,Lok-0motivets 
De1e amt Vejledning i Vak:uum-
tbremsens 1Beny,tteLse). 

2) V,ognlære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j O -
(lhe:mnJder Tog,opvaumning ,og 
Togibely,snting). 

3) Øvel·ser i Affattelse af tjensitlige
lndr!Jeretruinger o,g •Førel,se af
Lo·komotivførierraprporlel' . . . lO 

li.) 1 ikkerheds-tjene.sle . . . . . . . . . 50 
0Polibilov ,og Po1itir,eiglemeut, 
Sig��1reg,I,ement ,med tril. ]1u,tten-
de Bestemme•l'Ser. 
Togreglenrent, 
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Visse Afsnil og Be"lemmel'Ser af 
Ordre erri.e C og Benyttel,se arf 
Køre1J<Laner og 'Dogplaner). 

5) ær1igie Bestemmelser ,vedrøren-
de Loko·motivtjenesten . . . . . . . . J 5 Tim r 
(iDe i Ordre P indeh101dte ·Be-
' •temme1ser), 

6) Prak:ti<Slk Inidø,velse i ForihOilds
regler ved de erfarri.ngsmæs•s:iig
!hyppig t foreJwmme111de Lolro-
motivuheld ........ , .. ... , . . . 45 

7) amariibergerTuing ......... , , . 10 
( yges og saaredes iBehandling). 
om det -vil es af ovenstaaende Fordeling, 

hiar Flerlallet lagt isæl'lig Vægt paa, at der for
uden i I ikkethedstjeneste 1giives Loik1omotiviper
s·onaJ,e,t :en fyadig Unde.rv�,srninig i Maskinlæro. 
Det maa nemli,g an.ses for nø·divendigt for det 
,paagæhdend,e Personale at •have ret indgaaende 
Kend· ;]{,ab hil 1EnJrnlt1hederne v,ed de forskellige
Lokomotivtyper saa,v-el som og, aa til Gnmd
træklkene i F-c�brændlings- og Varmete'onien, for 
at det ikan fo11 ·taa og følge d-e Anvisn-iruger, .oom 
.g;i·ves det til en rigtig .og sparsommellig lBrug af 
de Værdier, der betrios dem. 

Endivii,dere JJeh·agter FlerbaUet det som en 
me,g,e•t lhen.siigtsmæs ig Fora11staltni111g, al der 
give,s Lok,omotiVJperoonalet den fores,laaede 
prak,Lislke Indøvelse i F,orihold regler ved de er
f.aringsmæ. ·s,g hyppi,gst forelk•om mend•e Loko
m10Li!v1uheld. Denne, ·er tænkt me,d'delt ved Be
søg i en kø·beniba,vn,sk Remrse, hvor de en,kelte 
Kuiisuselever ved IJ)er onlåg at deltage i de for-
ke,lu ge AfkidbliOJgsaribejder, O;piklod ncinger m. 

v. indøves i di se Aribejder, saaled,es at de v,il
,·ære i <tand -til paa 'he,nsigtsmæsSJig te Maade
sen·ere at a.Jlbøde VcirkniilJgerne af eventuelt f.on'
kommen,de lok,oim-0tivuheld,

.net foreslaaede K!urs·u·s, cler er af nogel ikor
tero Udstrækninig end ,de tilsvarende Kursus i 
v10re alJ0Ja1nde, men med Undervi,srning i om
lren,t de p,amme :Fag, -bør afslutte·s rne'd en Eks
amen, hvi,s Be•s•taae-n er en Betingelse for An
sæUelse i Lo�1omotlivfy1,bød-erstill�n,gen, .og som 
omfHtte: 

iMa1skinlære, 
V,ognlære, 
'&i.kkerlheds,tjeneste, 

ærbge Besbemmel ·er vedrørell!de T,okorno
biv.tjene'sten, 

Almindetli" Jernbanela:n:e, hv,01·hos cl,rr gi.1ves
e-n l'lkrmlig Opgave i IAffa<LteL e af tjenstlige

ltlldberetninger ,og :8øTetse a,f Lokiomot,iv
Iørerra1p1p,orter.

IFior de Eksamen fogs Vedkommende, der 
il n r Yærel Genstand for Kursu,Simdervisrning, 
eksamineres i det p,aa Kursus gennemgaaede 

tof, og saaledes at ,der i .1 Jasikin,Jære elksami
ne11es i 2 Spørgismaal, :ildet man ·gennem det 
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 
ene pørgsma,al ·sikrer sig, al Eksaminanden 
har Forstaaelse al Maski,nernes okonomis,ke 
Belhandlin,g ,og [)rtif.t, meden,s der i Sikker'heds
ljeneste eksaminere. i 3 S1pør.gs,ma-a1l, hv-oraJ l 
skal folde i ig11 1alregJement ,cg 1 ,i Too-re,gle
ment. 

:Faget A,l-mi ndelig J ernlbanelære, i hvilket
man ikke Jioreslaar Krursusu,ndervisning, ·læn
ke,s ,tilegneit Yed e,hr.studium efter den tidbgere
omtaH.e særlige [.ed-etr.a -a,d for 1Stals.han-ernes 
Per.s,onale. 

,Efter ihei·t,aaet Eik amen udnævnes A .pi
ran:lerne i det Omfang, i lwilket der er led igr 
Plad er, bil ·lok,omoli dyr'lJø<lere. An1sæltel, ·en
sker i Hæk'kefølg,e e,fler lJestaaet Eksamen og 
iJ11de11.for det enkeUe E1ks-amen'Slhoild efter Ud
faldet af Eksamen. De Aspiranter, der har 
J;etsl,aaet Ek arnen, men · om ,paa Grun1d a,f 
mangle-rnd·e PI-ad er ikke stniks udnævne1s til 
l.Qlkomc-livfyribødere, fa'Stansælles oom Haand
rærkere (Re:senelokionroti v fyrl:ødere), in,d ti 1 
Udnævnelse ,til i Lokornot,i vfyrl:øder red ind træ
d ende lejLig'he,d ,kan fiJ1de Sted. 

Best,aa.r A ·p.iranten ikke Eksamen, kan der 
Lilsledes 01am Adgang tiil, dog uden yderligere 
Kur tl.\Sundenisn,ing, at indstiille ·ig Lil en se
nere Eksamen. Falder Aspiranten for 2. Gang 
til Eksamen, vil han . traiks være ·at afakedige. 

Forinden en Lok,omdi•r,fyrhøder k,an anven
deis som eHer forfremmes Lil Lokiomobi1vfører, 
bør han efter FLerlallct'S Formening i mind<;t 
3 Aar ham ncret a,nsat o.g aill'endt som Lo
komcti-v.fyril-øder, herunder med Tjeneste i for-
1u0·den Tid s-aa ml i skrueibre.msede som i va
kuumbrem. ede Tog, hrnrihl()ls han med lilfred:;
shillende He u.llat , k,al il:J.ave un·clerkR ·let ,sig en 
pra.ldisk Prørn ,i .sin Færdighed som Lolrnmo
tivfører, ide,t det forud·sættes, at den 1p-aagæl
dernde Lok,o,m10tidy1ibøder i O.ver,en·s,slemmelsc 
med Heglenne i 'Ordre . erie P 4 jævn1ig har 
haft lej,lig'he'd til at ,J:;.J.i,ve indøvet i at føre L -
kornoti,vet. 

Prøven Jioreslaas aflb.oldt p,aa clcn Slræk
ni11g, ·hrnr cl.en v•edkornmende Llokomolidynhø
cler •gør T.ienøsle, af en :il.Ja ik,imingeniør o,g en 
Instn11k,tør og har . om foran nærnt ti.J F.cr
maal at kemslatere Loko,mio'tiv:Eyrbøderen·s An-
1·c111deJ.ighed som Fører, ,sa,avel i Henseende til
Tog[r,e.mførelse som til Af1hjrolpnång af lokomo
livuhelid. I Tilfælde a.[ eniglhed mellem Ma
. k1ini-ngeniøren .cg T;rn,truktøren om, 11\'0l'vidt 
l1okomo,livfyrlhøcleren har l::e ·taaet Prøirnn, er
)faskiningeniøren·s Stemme den, afgørende. 710-
staar f[,,ok,om,oti vJyrJli-øderen ikke Prøven, kan 
han først ind. liHe . ig til denne Prøve efter l 
\ars Forlo�J. Har Lokomobi<vfyrbøderen l,e-

s.Laart ,den Del a,f Prøven, der YOdrører Tog
rre111JøreJ1.se, �ie1Ji.øver han dc,g i1klk.e at tage de,n- · 
ne Del om igen. 
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1Man f.creslaar derhos, at d -er ef,ter besLaact 
fulds'læn,d:ig Prøve udlevereis lokiomiotivfyrbøde
r n et Certifikat, der iudefu-olcler den fornødne 
Abte t for ·hams AwYendeligilled i de fornn an
givn,e R,e,tninger, og som 1md-erskrives af den 
paagældende iJ)i1striikl'Sdhef. 

Flerfalle,L . ik,al sluttelig forei laa, at der ved 
den eventuelle lværk,sættelse a,f de fremsatte 
.l<"'orsliag bil Lokornctiv,personalets Dddann,el. e
fastsæUes m 'Over,gangslbeslemmel er, at de 
Lokom,otivJørere og eksamfo<'rede Lo,komotiv
fyrlbødere, der forefLn•des ved nævrute FIOrslags 
lkraiftbræd,en, iklk,e .berøre. ,af de fo.r-eslaaede 
Uddanne], esreg,ler, medens de paa dette Tid, -
pun!kt værende ue1k aminerede Lokomotivfyr
bødere, foruden a,l underka,ste sig -den nu•væ
rend,e Lokomoli-vfø reirprøve, der •baade er en
pra-k1 isik og tooretisk PmYe, ogsaa skal �J-esl,aa 
den nye lollmrn-ot,ivførenprøvc, der kun er en 
prakti :k. P,røve. De -paa fcrnæv,nte Ti,dspun.kt 
antagne Lokomolivifyr.J:øde1•aFi1Jiranler foreslaa,s 
u1'id·erlk,aslel de nye Ud·danne],,;;•c-sre,gler, ,dog med 
Undtagelse ai Væ1'1k · teds11ddannelisen, o,g aa
danne A. p·ira.nler, der antage1s c-fter d·e ny,e Ud
clam1else reg-ler,s JJkraJ.ttræden, foreislaa. fuldt 
udd,annet efter de nye Re-gier. 

E t iM i 11 d r e  t a ,l (Ancle,rsen) k,an iklke til
træde oven, taaende ,af et Flertal . tiHede For
slag til Lokomctivper ·onalels 1Ud<lanneJise. 

,Forslaget. der er udarbejdet af et af Kom
mis ionen nedsat Udv,alg, hYOraf Miædretallel 
ikke nu iM,edlem, blev, da det rent skits•et111æs
sigt forelagde,, den amJede Kommis. ion i -den
nes Plenarmøde den 11. J.anuar :19.'23, 111]0dtaget 
med store Betænkelig,heder af samthige ,Med lem
mer, ·som j,kke ihavde deiltagel i :For. lagets Ud
a1 bejdelse, i•det disse 1bl. a. rfrygtede 1fcr, ,at den 
1Ddgift. der var fOl'ib;unden me-cl at realisere !For
' laget, viJde ·præn,ge de økonomjske Rammer, 
inden for hv,illke den samlede Ud·dc1nnelse�1plan 
maa tte 'holdes. 

Der !hlev <lerfor fra di· se :Medlemmers' ide 
lhenstillet, ,at man Lmdlod at lage endelig :Stilling 
til ·For, laget, æer var <let .første, Kornmiss-ionen 
·behandl-ede, ,indtil man harde ha.ft Lejlig[rncl til
at se, 0wiLke iForslag der vild,e �Jlive stillet for
de øvrige tK1ateg riers Ved'kommende. 

Da rK.ommissionens I.Forma11Jd, d,er ogsaa lhav
·de været Fo·rmand i det nedis.alle Udva1g, imicl
lerti•d :hævdede, at de øikonomi•ske Rammer for
lKommissionen. videre Ar1bejde ikke vilde 1hlire
sprængt rnd Forslagets eventuelle Vedtagelse,
og da lhan ,i øvrigt som 1-eder ,af Kernmissio
nen istrorkt ønsked-e, at Kornmi sionen paa det 
daværende Tids]Yun:kl skulde tage endelig Shl
Jin,g til ,Forslamet, Jjjev dette, efter at have væ
ret drøftet paa nogle !Møder, og eifler .at flere 
_\ledlemmer, bl.a. nærva;rrende Nlindre�a1, havde 
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"DANSK fQKOMOTIV Ti DEN DE 
l1-1gcl ,F'oi<behold ,paa en•kelte Punkter, en, lem
mig vedtaget, dog Jrnn e,[ter al Formanden for
ud havde afgivet Lø,[te om, .al der vilde bli\'e 
givet K mmissionen fornyet Lejligh,ed li! at ,be-
1skæftige , ig 1J11ed J<'or faget, for saa \'idt der 
,sener,e .sikrulde vise ig »iUhrrligheder« ved det. 

lD.a iMindretaJlets lBe·læn'keliwheder øgede:-;, 
efterlhaan-den som Komrni sionens Arlbejdo 
, kred frem, foretog ,delt eh en 113eregnin� 
over cl dgifler, der efter dets Opfatte!. e 
ulvivl ml vild,e fremikom.me paa. t.al banernes 
Hegnskab. hvis For, Jaget .blev gennemfurl i den 
vedtagne IForm, og ,da Re. ullatet ihera1f var ret 
,fcrurol igende, vi1lde �1 indretallel ik•ke af ven le 
IBetæll'kn,ingens Forelæggelse for P,Jenarforsam-
1ingen, men gjorde i en krivel e til Forman
den, <lateret den 31. J ili J.9·2.3, denne opmærk
som paa, hvil:ke Resultat·er Mindrel,allel ved 
sine Overvejel,ser var kommet t.i'l, idet dette i 
ouigt anunodede om ,paa før. tkommende Plr
narmøde al faa Lej,lig01ed til .at komme nærmere 
ind pa,a de Enkelt,heder i For, lag I, s m iMin
<:lretallel var 1hJ.evet uroligt for. 

Ca. 3 ·}laaneder efter (:22. Oklcibel') bier "\l;n
d ret11 lleLs · k l'i Hl'lse forelagt Plenarf ol':-;a 1111 ingen, 
og rl'lor al ha\'e \'æret di. k11teret paa a "\fo
der, hvor i:'l'Lindrela.Jlel konstaterede, fil der sta
dig \'81' flere aif iKommi ionen 1)fedlemmer, der 
nærede iBetænkeligfueder over for den økon-0rni
ske l�æk•kevidcle, som det vedtagn•e ForsLag rum
mede. blr1· �[inclretaMets •Anmodning om at fna 
tFors,lagel henvist til fcrn yet Overveje!. e i Pl 
Udvalg paa Formanden,c; :For lag af la1-1eL af et 
Flertal (6 af Kcmmis. ionens ::'lfpdlemmer). 

.D.a ,Formanden nclvidere a [slog en Hen
stiHing .fra Mindretallet� 1Side om fil tilka�de 
en Værk:stedsdhef og en iLakornctivmester, •der 
lharde gjorl Tjeneste ,,om Lokomotivifører, for at 
tforelægg-e dem 1�1:indretall Ls Betænkeligfued·er, 
og cl n førte ·Di ku :ion saft langt fra havde 
ove11bevi,st ·°NlindreLallet cm, at det 1havde tag.et 
fejl i sine iBeregn,in.ger, maa det ti 1libagekalde 
den een G.ang givne 'filshulning til .For,· lag,et. 
idet :Mindretallet nærer den Opfallel e. at æ'or
.5laget indeholder aadanne :1Iuli"hecler for d
giflsforogel,;er. al det utvivl o.mt kan komme til 

· at ,rirke ibernm-ende ;p-aa en fortsat ,Udvikling
a:r det a,f ;Kommissionen kalble Grundfag for

Uddanne! ,af Personalet.
Aar agen til 1Mind re tallet Betæru.eligheder 

kyldes den. Omstændighed, at man for Loko
molivper onalet Vedikommend,e har lf1ulgt en 
anden Plan end den, u{ommi sionen ellers [rnr 
fulgt Yecl Tifrettelæggelf-en .af Uddannelsen. 

iMedons man f. :EJkis. for <let øvrige Personale, 
herfra dog un<l laget Traifikeleverne. har lagt 

ddannel en aaledes, at Lals],anernr - naar 
lig,e undtage den Tid, lhvor' koloundervi,snin
gen finder !Sted, for saa vidt d-er er fo1ibunden 
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en saadan med Uddanne! en - k.an drage fuld 
�ytte a.f delle derved, at det stra�s fra An
sætte] esdagen udfylder .en Plads i No11maLi
vet, er I dclaru1elsen ruf 'Lc.Jrnmotivpe11son.alet lagt 
aaledes, at den fulde Udnyttelse ikke ikan finde 
led, og da der lher - i :Modsætning til Tra

frkeleverne - er Tale om et Per 011a1•e i en me
re moden Al-c1er, er man efter M:indretallels 
Opfattelse ikke i tand til at ansætte Lønnen 
i æ'orlhold til A1�bejdsy,delseu. 

Endvid•ere ihar man lagt Antao-el en og d
dannelsen aa'1edes, at der· pa,alægg,es en Del 
Tjene lemænd for-øgede eller ,hel L nye Tj-ooe Le
pligter, hvad nodvendigvis vil medføre Perso
naLforøgels , ja endogsaa OpreLlel.'e af heil nye 

tillinger. 
·MinclreLall t,s Hovedan,ker med J<'lerlal for

laget er derfor: 
I) at don foreslaaede U cl dan nel e ·maade vi I

nødvendiggøre Anl'endel. en af en Ha!kkl'
Tjenestemænd,

2) at den .fore l.aaedeUddanne•l e maadewn1t1-
liggør fuld iUdnyltel e ruf Fyr� ødeTen i Ud
danne! €1Sliden, og hertil korrumer,

3) at den a-f �lertallet fore&laaede ,Uddannel
se til Tr ds for de store Bekostninger. der
er farlbundet d-ermed, først efter ca. 2-5 Aars
For,løb vil være e1,11Verrel af el Flertfll af
•lokomotivmændene.

IDen af ,]< Jertallet fore laaecle Plan for An
tagelse ffg Uddannet e a.f !LokomotivfyrJJøclere
ri! kræve følgende Tjene teplig(Pr: 

Af Ingeniørerne: 
A) En Ingeniør ikal ammen med en Instrnk

tør prøve A piranten i Di·ktat og Regning
1samt uncle'l·søge, om den 'paagældend. ikka
er under ocrmal Højde og er i Besidde!
a E normal 1Fanesa11 og (Høreerne sam't
fuld ynsslyl'lke paa J:>egg Øjne.

B) En Ingeniør 'k.al sarrurnen. med en Instruk
bør foretage ,den Prøvefkør,sel med '.Fyr�Jø
deren der kræve, , forinden denne faar Til
ladel e til at køre som .Fører.

C) 1Forøget In pektion i de Værk leder og Re
miser, ,hvor I nclervisnin en af Aspirantrr
ne foregaar.

A,f Lokom tivme Irene:
D) I de Remi er, hrnr piranlernes Uddan-

ne! e kal fore-gaa. kal Lo,komolivmrslercn
drage Omsorg for, a'l ndorvisning n dili
ver lagt saal-edes til Rette, at den kan Lil
•endebringes i den korte Tid, Uddannelsen
varer (1 iMaaned), og hvori de ,s:kal under
vise. i dvasknin.g lbaade med k ldt og 
varmt Vand, A keka,sserensning, Røg,kam
rnerron ning . Milt Røpar.flLionsar'hrj-d r.
iDeHe vil, foruden den Tid selve iUndervi -
niugeu vil tage, tillige <kræve en J)eI K-011-
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'DANSK}QKOMOTIVliDENDE 

lora11l�ejde af Iokomotivmesleren, der maa 
11olde Kontrol med, at hver erukell faar Lej
lighed til at gennemga.a de Ting, som her 
er nævnl. 

E) Ar,bejdet i Remisen ,i Kø,henlha vn maa i de
Tider, ill'vor der er •lwle, lægges saal de,,
til Helte, at de paa Sikolen værende FyJ11:>0-
cleraspiranter ved Besøg-ene i R•emisen kan
faa Kendska,b til de Lokomoli'" kader, der
igles ti•l i I un'kl 16 i Planen angaaende ko

leundervisningEm.

,A[ Værkmestrene:
F) I Lokomot.inær;k,stederne ikræve, af Værk

mestrene, at de læ6ger ndervisn ingen saa
lecles til Rette, al A,spiranterne saa ·vicll urrn
•ligl faar 1Lejlig<l1ed til a.l være bes;kæfliget
det Antal Uger, om d•er er opgivet for
,hvert af do 10 Fag, de sikal ihave Under
visning i under deres Væ1·k,sled,sc1p,hold,
saml at der gives dem den fornødne Vej
ledning og holdes den Kontrol med A1fuej
cleLs riglige Ud.før-el e, der er nødvendig
il1er, ihvor der er Tale om Nybegyndere,
der alibejder 'Uden Vejledning a.f ældre

vende. 
Denne Ordning vil, foruden den allereel{' 

nævnte, ti,U ige med føre et meget vidtlø:ftigt 
[{onlorar1bojde, ja rnaaske en he! •Omlæg
ning af 'Konlrollen med Reparaticn arlbej
clel i iLok,o,mo,tivværkstederne. 

.Af In,struk tøTerne: 
G) En In,str,uklør s'ka,[ sammen mod en Jncre

niør prørc A pira1:i·ten i Di·klal og Regning
samt rundersøge, om den paagældende ik:ko
er under normal Højde og er i IBesiddelse
af normal ;Farvesans og Høreevne amt
fuld ,Syn,ssly1'ke p_aa ,begge Øjne.

H) En Instruktør ,s1kal, forinden Aspiranten
;i.;:c;mmer Lil Instn,iktion ·kørsel. overhøre
denne i ISikikeril1edstjene te m. m.

.T) En InstruJ<tør s'ka,1 i 12 Uger kørn A pi
ran �en til Indø·velse. 

K) En Instrnklør ,slkal' sammen med en In
geniør foretage den Prøvekørsel med [Fyr-
0)øcleren, der kræves, forinden denne fa.ar
'l'Hlaclel o til at køre soan Fører.

L) fostruikløren kal vejlede IJ_,okornoti vperso
nalet i Smøring og Fyring.

Til ,de lher opførte Tjenestepligter kønner
:'.lfindreLa.Jlet, at der kal 1benylte. :

1 Ingeniør eller arncl·on Medlhjælip,
1 Loikomotirn1es-ter eller anden Medhjælp.
3 Værkmestre eller .anden Medlhjælp

20 In s I.T·u.k.tører.
DR imidlertid en væsentlig Tid af In, truklo

rornes Tjeneste er Lc.komotivførertjenesle, reg-
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ncr iMinclrelallel med, al �ormaLivet Ior An
laHet aif tFørere !klan nedsættes m0d 10 Mand. 
Endvidere regner �1inclrelallel med, al-den Iore-
laaede Ioolnliklørslilling vil blive pl.acercl i 7. 

Lønningsklas e. 
(Fortswl te�.) 

ET BETJENINGS- 06 
T JENESTETIDSSPØRGSMAAL 

I Anledning af, at Ar·bejdet paa Ring-
led Stati,on efte1lhaanden nødrnndig:gjor

cle, at , tationen .maatte .disponere over ·i 
Rangerrnas[dne, ,blev der i Slutningen aI 
Septembe.T Maaned f. A. udsendt 1 Ranger
maskine fra Roskilde til Ringi.steid og , om 
efter endt Ar�bejde paa Ringsted Station 
atter rebUTnerede t.il R1osikilde. 

Denne Disposition var det nødrnndig 
daglig a,t udfore og udfores ved!bli v,en·dc, 
·og naar man har tr,uffot en s,aadan Ord
ning, saa sikylde1.s det, at Remiseanlæget
i Rirng, ·ted er blevet fjernet ,paa Grund af
Stationsudvidelse, og det ny Anlæg ikke
O'if)!fø.r-t.

Ud. endelsen af denne Rangermasfoine 
gav imidlertid Anled'llin (Y til dyibe U ornr
ern.sste.mrneil1 er mellem Maskiningeniø1·cn 
i 1. Distrilkt og Perisonalet i Roskilde. -
Fior det første var den tildelte Tjeneste 
ikke i Overensstemmel,se med Tjene.s.tetids
reglerne, og for det andet var den Aisc:,i
stance, man bød den paagældcnde Lok!o
motivmand, der førte Lolkomotivet, hvilken 
. om Regel var en Lokomofrvd'y.r!biøder, i1k
ke en Assistance, ,som de :paagældende Lo
klomotivfyribødere formente at l{)unne være 
tjent med, hvilket F,or.eningen maatte <Y,he 
Medhold i. - Man for,sø1gte fra Afdelin
g,ens Side at ,opnaa -en Forstaaelse hor;; 
Maiskiningeniøren., men ·uden Resultat, og 
da Forening-ens Ledelse siden søgte at faa 
en Ordning, men blev afvi•st, indE.cndtes 
len 28. Septemlber 1923 en Slk.r,ivelse til 
GeneraMirektoratet a,f følgend<:J Ord1yd: 

Dan·.·k T.,dlmrnotivm,rnds Fol'ening tillader 
sig th-erved for Genera1dir�ktoral�t at for�ægge 
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e11 af I. Di trikl ,truffet Dispo 1ition for Tildelin5 
,d fornøden Range1•kralft til Ring led l. 

Da Ring led t. for faa Dage ~iden, 11eu1-
l ig den 23. epternlber, har faael tildelt en
RRnglimnas.kine •i Tiden fra Kl. 7.20 Fm Lil Kl.

Em., har 1. Di ·lrikt, da der en·chlll ilkke paa 
H.,i•ng. led I l. finde Lokom (ivrernise, lieord1·cl 
en Rangermaskine udsendt fra Ra kilde 1La
s.kin,depot KL 6.3-2 Fm. med nkorn. l t•i'I Ring
sled Kl. 7 .20 1Fm. for der al ud.føre fe rnøde11 l 
Han:gerar'bejd,e lil KJ. 8 Em. - cleretfter relur-
11cres li! Ro kilde med A•nikomst i Roskiilde KL 
cl.li•' Em.

Til ·Førerljeneslen aI dette Rang rlokomoliv
!Jeord-res Lo ek!sam inrl'ed e LCJ1k1omobi vify 11bødere.
r1og sRaled-e·, at for saa l'idt der rnd Ro kilde
l)e,pol . kiullde rn:ire d1i':;poniblc Lokomolidørere,
skal saadanne tage Tjene ·len.

Til A •sistauee ut1,der Kør len fra Ro kilde 
l•il. Hing, ted ledsage-s ::\faskinen af en Portør, 
s·o111 ·efter Ank•om ten til Ring,sled relumerer 
som Pa.' ag r til no kii l1de, ligesom Ro· kilde 
'lalion "Ud· ender en Portør som Pas-sager li! 

Hin·gsted for al 'lc.dsagc i\ra, k-inen tilibage til 
Ro �ilde. 

nder Hen vi' 11Jing til licllio·ere 111 'cl ll r. Ge
nernl,direklø-ren le.d'fundne Urø1'1.elser. rnaa For
en ingen anmode oon al den omlhandlede Tjene
slc ucl,føres af 'Lo'k,cmo�idørere, assi"S-Lerel i 
hvc1-L Fald un,der Strækningstjeneslen af en Lo
komoliy1J'yrbø·der ellel' en med iLo,komotivljene
slen fortrol,ig Perso,n, som :f. Eiks. en Aspirant. 

nen Tjern:l ,te, som !ter anordnes med Kør
sc!l cver en Del af den sjælllandske Hove,cJlinic, 
krærer til LokomoliYtjeneston k va lii licerel Br
tjen ing: den kan medførr i'lualioner. om kal
der en Lokomotivfører og iklke en Lokomotiv
fyrbocler. - At Lo'k moii1nfrr,bødcre, der .har 
beslaaet Lokumolivføl'erprøven. kan anvendes 
. om Lokomolidører . er el Fortbold, om i'kke 
bn ,1-crelli e J. ,l)islrik'L li! planm1æssigt at an
ordne o0· anvencJ.e dP11nc Arbejdskraft, hertil 
kunmcr, at nnu1 lad·er en Portør efter en korl
vn rig [n t ruklion led1sage LQl'komoti vel. 

,Den Assistan e, on Portør kan yde under 
l,okomotirljene len paa Strælrningen er i sig 
seh· '. aa ringe, at Føreren arf LokQlmotivet i V·ir
kelliglheclen maa be tricle a.lle de Ar1bejder. F\
ring, Vand,paasætning, Udkig m. m., som Ar
bejdet paa LQlko1motiYet mccHører, men skulde 
1111ormale ·iluation r forekomme. er Porlor,ens 

s istance ud n Yærdi og Y<"cl prængning af 
Vanclslancl gla:, Damprør. diblæsning af Ven
tiler cHer andel lignende kunde del mege-L vel 
ham lC>, at det blev et i·k:ke be-tjenl Lokomoliv. 
drr li-rfar<>cle trrolrni-ngen Roskil<lc-Ring.-led 
C> Jilet· on11·C>nrlt. · De-L c-r ForC>ning-cn hekendl, al
rmar den hor pR11,klage,cJe Di pc ilion .r ltiuffel.
krldes det u<lehliklkende HenS')'n til BMparel-
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ser; m n herimod maa Toreningen nedlægge 
Pr le t. 

.Jian kal fra Foreninge.ns "ide allid vide 
at for faa, nl Embe'ds1111ænd maa tage Hen,syn 
li!, •hvad de for. kellligc tjens�lige Anordning,er 
111aatte medføre a,f Udgifler for Elalen, 111011 

naar man ' om her ga,ar saa vidt, al man er 
bort fr.a alle Henlsyn for al pare Penge, ved 
al la-de I.otkcm'oli v fyribødere udfore Førertjene
sten as i-slerct a.f I ortører, der ahsolul ikke har 
K end!s,kalb til Lokomolivtjeneslen end ige For
troligibed til [Forholdene Yed de1111e eJller li1! ik
kertheds1tjeneslen paa 'lrrokningen, aa bibrin
ge,r 'age.n Indtryk af, at 'Ufol'Stand nu fremcl
-�k,es af orer,dreren iBooparel esihensyn. 

Videre tillader man sig al paaklage den an
ordnede Tjene'sletid, som Yærende i lrid me>d 
1 -1 r. Gen 1,a]direklørens lns.lJ'Llklion. 

Den paagældendc Lokomoli,v,fyrbocler ved 
Eflermidd'ag,stjen,e ten aJrej r run Pa sager 
fra Ho.�ki'Jlde Kt ca . .L,� )fiddag og overtager I' d 
Ankomslen i Ring,, led Rangcrrna·skinen og ud
fører R:angertjenesten fra KL 1 Em. til Kl. 8 
Ern. med derpaa følgen,cle Kør el med Ran,ger
maskine.n ,fra Ring led Lil Ro kil-de med An
kom l i Re,. kilde Kl. .4 Em. 

Denne Tjeneste giYer ca. H Timer effe,ktiv 
Arbejdslid med 7 Timer 'i, )I i nullers sammen
l?a> li-gonde Tjene le paa Dollwmolivet, h vil'ket er 
011 01•er kridelse af den gæll,dende Inslræklion, 
.'(!Lil l:estem1111er, al Tjene, le11 paia et enmands
!, tjent Lok,ornoliv ikke maa ovev kricle 7 Timers 
.-,1Jnmenil1ængende Tjeneste. 

•fan har fra Forell'ingcns ' ide h1en'1cdt 1.
l)i lr1kts Op-mæ11k. om hed :Jier'paa. men er blevC>l
ahiS:t me-cl, at det es ikke at være forlbudl al
a11crdne denne Tjeneisle, da d-er i·klke lac.11· 110-
get om. a,t del ,ikke er tillacll al anven·ck For<'
r•en .af el enman,clsbeljont Lokomcti1· paa lnuk
ningen efter 7 'firners samnwnhængende R1rn
gcrljen,e te. 

[an skal af,lLOlde ig fra J3.emærklli-nger, 
. om de af 1. Distrikt ,aniførlc Bctra tninger gi-
1"er fristende ,Anl,edni11g til, men lil'lade sig al 
n11rnode Gieneral,clirekloratet om al give t. Di
:tl'ikt In lru1ktioner, om ledende Ernibedsmænd 
ikke hiar for vaJ1,skelligt ved al fatte; bhi den 
Form. 1. [)islrilld her ørrcr at anlægge, kan 
kun afst,e,d1kcmme :.'l'listillid og give Anledning 
lil 11JJulige uheldige Bettagtninger. 

I om Gen-eraldircikl-oralel ;1 f oven. lanende vil 
k,urnne fors-laa, rurnmer den af J. Di·strikt her 
lntfne Anordnin,cr flere princi•piell('l Kræn•lrelser 
Rf d,e overen. mæ sige Forhold, hvorpaa et
hvert amarbojdo hygges, og man skaQ derfor 
tillade sig at anmode GonC>rald'ireklorabet om en 
lwrtig B�ha.n-cHing af Sagen. i.cJC>t m\an om for
noclenl u,dJ1edcr ig Lejlighed til mundtlig For
h!andling. 
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Den 10. November f. A. indbød Gene

raldirektøren til Forhandling om Sagen, 

o,g af nedenanførtc Forihanclli'Tlgsprotokol 

fremgaar de om ag.en tedfundne mundt

lige Drøftel,ser. 

Til tede var: 

1• ur Genera.Jdire'klcra1.et: 
Ge.nera'ldire'Jctøren, 

1'Mas!ki n,d irelktør A. Flor, 
K1ontoroheu J RCOlbi,
1',\faskiningeniør chmidt, 
As islent Lar&!m. 

For Dansk Ldkom1olivmand1s Forening: 
if,okomoti'Vfører Rioh. Li-Nic, 
Lo,klomofo,fører C. A. Liflel,und, 
Lokomotivlfø1,er K. Johlan-s·en (Prolokolførel'), 
11. okomotivfyrbøder J. Boyesen.
Lak1omclivfyrlbøder E. iKuhn.

Oe11eml<:Urelctøre11: I en under 28. Seplem
lJcr d. A. fro 1For-eningen til Generaldirektoratet 
in'tl endt' Jui,v>el,se vedrøreJ1de Tjenesten paa og 
Kørslen med e,t Ran•gierldkomo.li•v mellem Ros
ki'l<le og Rin-gsled har Forenin.,.en frem.sa•t Øn
ske om Forlhand,ling; maa jeg be·de Hr. Lilli'e 
·m nær-mere at ud-tale sig.

llich. Lillie: �a.ar m1an har fremsat denne 
HPiklagelse, saa kyldes det, at man paa tre 
·Punkter føler sig brøst/hldliden. - Paa Grund
af, at Ringsled St. har faae1. tildelt en Ran
germaskine, men i1kJce har RcmiiSe, udse1nd1er 
man et Rangerlokomotiv fra R1os!ki1de, om fø
res af en Ldkomobivfyrbødier, me-n m1an giver 
!tam ik1ke den A. sistanice, som Kørs\.en med el
stort øller lill!e iLo:Jl:omc1iv nøcivend-i,ggør ved
Tjenesten o•v,er d-en s;iælland,sike Hov'edbane; [,o
komotiviy11lJøde1,en fo1ar ,ti' l  sin A.s istanoe en 
Parlør, og clem1es Assrislan'ce er ingen A,s,:;i-
lance fur Lokom tivfyril:øderien, men klun en 

Op,fyldel e af R>eg.Jemenlet om, at der skal være 
2 Mand, el Hensyn. l. Dislri,kt maa tage, men 
som i1kk,e er noget Hensyn o.verfo.r 1Jolkomotiv
fydhød,eTen, som, naar man i-kikie :anvender en 
Lolkcrnotivfører, særhg ,har G1•und til at hlave 
cm A , sii lance, 1han kan bygge noræt i,aa. 

iKritiseredre 1. Distri1k,Ls Dis1piosition som en
Dispositiion, dier var liagc1. ucleliu1k,kende under 
HenJsyn ti Sp11nc,teorien, men der var 1ogsa,a 
Forhold he,r, . om maatle gøre sig gældend,c; 
man maallie sre paa andre Hen yn. - Hvorfcr 
la•dcr man ikke en mf Lokmno-ti,rførerne, om 
gør Tjenrste pai;oi. Ro, kilde Station, udføre 'l'jc
n,cslcn; det Yilde gansike vist ko Le Funktions
l'ederJiag, og derfor har man formodenflig bel-
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}er iklke v,illet det. - Vi maa lroiJcl,e paa, at  
c1enne Tjenest,e bør udføres af  en Lolkorootiv
fører, og at den a sisterende :.\LaJJid bliver eu 
med Lokomotivets BeLje111ing kendl :Mand. -

fod Hensyn til Tjeneiseleliden har l. DisLrilkt 
disp'oneret imod de gæld-ende Bestemmelser; Di
trillet ,hævder en 1Fortolk111ing, som absolut an
es for væren-de i trid med Tjeneslelidtsreg

lerne, og j!eg JTilaa spørge Hr. Generaldirektøren, 
om Tjenesteti,ds.reig1erne for Rarngerljenc-ste i•kke 
er at for;;taa saaledoo, al der ilkke kan gives 
mere er,d 7 Tiimers samlet Tjenøsl.e. 

General,direktøren: Hele �01•holdet 01· vel 
af forhigaiaentle Art? 

Maskini11geniør Schmiclt: Ja, man kan <la ik
ke for lian o-,e, ait iRange1,Jokcmoti vet skal betjenes 
med e:11 Lokom()ftivtfører under Hensyn bil en 
Depol!.fo11s.tandergerning, ,som i-k!ke findes. Hr. 
Li,J.Jies Forslag, om at la.g,e en Lokomotivfører 
fra el 2 mantl,sbetjent Ra111ge·r'l'olkomotiv i Rcs
ki'lde og ·ælte ham paa det •eenmanidslheljenle 
Rangerlolkomolriv i Rirng,slecl, vil-de være Mis
brug. Jeg har iøvuigt give•t Ro kilde Depol 
Ordre lil at b.eny.tte i[{)lk•omotivføre'l', naiar saa
dan haiv-�s. - Den lr,ufne 011dning maa jeg an-
e for Jiuldt forsvarlig. 

Det er iøvuigt i'kk,e noget n,y,t, at man anven
der Portør som Led ·ager arf -en tSaadan Maskline, 
detle slker f. Eks. 11aa lrællmin,gen Frederiks
be1,g-Va-n lø-s>e. 

Naar Lillie siger, al vi i'k'ke har OYer,boldl 
Tjenesbebidisreglerne, aa maa jeg hæ,,de, at de·I 
iikke er Tj,[fæ1det; d-er taar i Reg1lierne, at en 
Ran.gerføl'e-r kun ma.a have 7 Timers samlet 
H1ange11ljenesle, men dehle forhirndrer ik1ke, al 
man kan anvende iRallgedørcren bl anden Tje
nes.te i111denlfoT de i Reglerne for Togtjeneste 
fais'IJsaL�e 10 Timer. 

Ma kindirektør Ploor: Jeg vilde anse del 
for riglig,sl paa· Strækningen Ro.-R.g. al an
nm•de som led-slager af øl lokom'Otiv enten Oll 

Asip·iranl eller en AraJejd•sim.and, der oo- kend l 

me,d Lokomotivtjenesten, selv QiID <len trufne 
Ordning ikke kan kalde uforsv,arlig. 

Mc1JSkiui11ge11iør Schm-iclt: De fornødne K va
J:ifiJcation·er er ti'1 Lede. Det eir kun et ø'kono
mi•sk S,pørgsrnaa1. kal ma.n anvende en Aspi
L'anit eller en Arbejd-smand, vil ide,t 'koste ca. 
3 000 Kr. mere om Aaret, Portøren koster ikke 
110get, cla Roskiilde Station kan undvære ha,m 
,p,aa de Tider, POTtøren ,gør Tjern�sle. - Dier er 
den Fori:ikcl ,pa,a Strækningen Fb.-Van. og Ro. 
-Hg., a,b ,drt paa StræJrningen Fb.-Van. er
pemcniførende Tog, pa1a .Stræknlingen Ho._;Rg.
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en lom Rangerma 'kine, der ikike maa medføre 
Vogne. 

Mei ·kindireklor Floor: Fb.-V.an. er kun en 
kort trækning uden lalioner . Ro.---Rg. er e11 
liovcdliruie. 

Wch. Lillie: Jeg vit _paaslaa, at Nfo,,kin
ingcnior •oh,midls ·ForloLk.n,ing a[ Tjene, le.tids
reglerne er uvigLig. Forskellien mellem Strrok-
11ingen ]lb.-Van. og Ro.-Rg. er saa sl r, al 
der iLkike er G1•und for en Parallellisering; paa 
'trækrni.n_g-en iR-0.---'Rg. trnøder Føreren mange 

Signaler, i ·Modisætning ,til den anden Stræk
ning, forø-v.rigl er Hr. Maslki11irugeniøren jo l e
kcn1d1, med og ,har modtaget Henvcndeliser 0111. 
nl Maskinen m Hem 'FfJJ. og Van: maatte tbLive 
2-rnands.betjent, og det er for Resten rgsaa Lo
komot.ivførere, der gør Tjene- le her.

Jeg er 1for,bav•Rel over, al en Am·endel. en a,[ 
en As,p1ran1t eller Arbejd, mand kan ko, ;te aa 
meget mere end en Portør, 111:en det forelkommer 
mig rigtignok, at rder er rneg,e-t, der lyder pa.a, 
nt Ho ki-lde ,tatioo har en Pcrtør mere. end 
Tra,fiktje,ne -ten. J)aa Stationen kræver. 

Ma,skinclirektør Ploor: Jeg vil blot anføre. 
al jeg e.r ik1ke enig m�d Hr. Lil'lie i, al man 
behøver at anvende en Loikomoli v fører Lil K ørs
len me-Mem Ro. g., men kun men r, at den 
ledsagemde Miand hel, t bør være en med Lo
komotivtjene len ,kend;t Mrrnd. 

/?ich. uillie: Jeg ·vi-Ide ·gerne have en d
lrtlclire af Hr. G.enera·Ldirnktoren 111 Forsloa-ael
sen af Tjene letidsreglerne. 

Generaldirektøren: Det er rori11 Op'fatLelse, 
at Tanlken med den p,aagældende Regel er den, 
a,t man ikike ef.ler 7 Timers sammen hængende 
Tjenesle paa et e·enma111cl,s!betjent Ran,gerloko
moliv bør sætte vedkommende Rangerfører til 
Tjene le v-ed Kørsel paa Linien. 

Kontorchef Jacobi: Jeg vil •olot gøre op
mæ1-0csom pa..a, at deit paa Gen,e,ra·ldireikitoratets 
l?oranhilrning fra Tvafrktjene. tene · ide er stillet 
i U<l igt, at LO'komolivel Ycil k,unne returnere 
lid•ligere til H.oskilde, saaledes a,t den sam:lede 
Tj('ne- le paa 1Lokomotivet h·older sig indenfor 7
T1im·er. 

Maski11inge11ior chmidl: l)pt ken•der jeg 
i klke nog,et til. 

Generaldirektøren: \ i -kal nu Lage ·Sa,gen 
op li'l nærmere nde1 øgels,e, og der skal der
efter s:nar,e-st blive truffet Atrgørel e i ,den.· 

Hermed .1uttede Fort'bandlin erne. 
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nder 18. F bruar d. A. har General
direktøren meddelt Forenin°en sin Afgo
rel�e i følgende krive'l e. 

Under Henvisning til den den 10. 1 -0vember 
I'. A. med Daru !k Lokomolirn1.ands Forenin" 
[ørl-e iForhand·ling angaaende iBe-Ljen'ingen af el 
Han,g�rl,okom liv, om daglig ud encleis f11a Ros
kilde ti•l Ring led 'for alt ud,føre Rangerarbej.de 
d rsleds, skal man, efter at Proloikollcn over 
Forhandllingen nu endelig er udfærdiget, her-
1ned meddele, alt man som udtalt af Generel
cl i rcltløren unrder Forihan.dlingen er eJ1•ig med 
Foreningen i, at en [L-01k-0mctiv.fyr�:øder i•kke e,f
ter 7 Timers sarrumenrr1ængende Tje.n,e,slte som 
Fører af et entmanclslbet.jent R'angerlo'k'omoliv 
bør sættes til TjeneRte Yed rKør. el p·a.a J,inien, 
og al mian derfor umidcle·liharl • ftier Forhand
lirvgen har foranled,igel den paa•klagede Tjeneste 
ændre't o,1erenS1Stemrrnen,cle hermed. 

tMan, kal de:rlb.o udtale, al man vel i Orer
E.>n. le<mrneLse med del af :Ma ·kindirektøren un
der !bemeldte Fcl"handling anførte i og for sig 
stiller sig ympaiti k o•Yer.for Taniken om at lade 
Tjenesten s'om 2. Ma n,d 1J1aa d•et om!handlooe 
R'angerildkomiottiv u.cllfore af en Ldkomotivfyr.bø
derastpirant eller en køredy,gtig lRemisearbejder, 
men al man under Hen.syn ti'! de dgifler, som 
for Tiden er fcrhund'et me'CI en saadan Ord
ning, samt til, ,at det paagældlmde HYerv efter 
Generaldiretklouaitetu, 1Form'enin•g under de fore
\.iggendc Onrnlændig,beder paa forsrarlig }ifaa
de vil kunne be,slri,des alf en Bortør, d•og ik1kc 
har .fundet til lrækkelig Anlednin" til paa nær,
værerude Ti-dsp,unkt a,t foretage nogen Ændring 
aI F,orholdel, der er ai midlertidig Karakter. 

Denne ag, ,som bortset fra, at den har 
staaet længe paa og medført megen Ul-ej

lighed baade for den høja· te Adm�ni tra
tion og for Foreningen, ,kunde have væ

Jet, paret, om I·fr.MasJdnin.geniør ahmidt 
havde vist liat Bevægel.ri,gihed. - Maskin

ingeniørens O!1),fattel e af Tjeneis-tetids-
:pørg~maalet var ,·ed i den af· ha ns gan

ske for/kerte Oo.yfattel.se kunde paa en for 
ham mere 1belhage0ig Maade være blevet 
rietledet, om han havde tag-et sin Telefon 
og fore�piu.r.gt Juri terne i General'direkto
ratet. Han manghmde For,staaelse ad' den 
A si tance, man under de foreliggende 
Forlbtold byder Førere af 'bemeldte Rang1ør

maS1kiine, blev vel ilkke underkendt af den 
høje te Retfærdigih d, men man udtaler 
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do0 fra den ide sin ympati ovenfor For
enin 0en Betragtninger i Mod ætnin° til, 
hvad Maskiningcniø1· ohmidt hævder, og 
JO'ID man kiuld tro ba:vde it Persona,le. 
Tarv for Øje. 

Ma,slk.iningeniør dhmldt, om før i Ti
den altid viste et fri 'kt g undt yn paa 
det praktiske Jernbaneliv man°e Forn
t el er, er efterbaanden blevet grebet aJ 

Tid{ln, man møder brum ofter og oftere 
om dmiruistratoren, der ved in° Di -

po itioner sø.ger at aJtvinge den høje t 
dminietTatiion Bifaltl samtidig med at 

han , d ine d . �indige 1Fortolk.Thinger 
ivr:iigt paafører J,uri, ,ter i Generahs,ekreta
l'iatet en Konkurrence i »juridi k Viden«. 

Vi tror, at Ma k,iningeniøren atter 
·kiu I de søge til/bage til at blive den fri ke

MaSlkinmand, det, om før i Tiden klædte
ham aa sm1ukt, og eiom af.tvang hans un
tl rordnedes Beundring, i tedet for nu al
p:t øve in DueJighed paa mange forskel
lig Fe1ter, hvor han ,i1ktk hører hjemme,

QO' hYor han kun ,s::w daarli(l't 0'0r sig.

»Die le.« 

BROEN OVER LILLEBÆLT 

Forleden var Lillebælt 1broen til 3. Be
han,cllin0 ,i :U olk tin° t o0 ibl.ev ,· dta,get. 22 
temte im d. 

Det af Generaldirektoratet udarlbejdecle 
For lag ·som har været gen°iv t udførligt. 
her i Bladet har, i det af :U olketin:get ned-
atte clvalg vær t underka tet en ind-

gaaende Behandling o,g bl. a. har Folke
tin0et nu vedta.0et al Bropill rne skal 00-
1·e aa brede, ,at en V jibr-o kan anlæggoo. 
Det i For laget frem atte Projekt om at 
bygg,e en Hæng.ed'ærge til Tran· port af 
Vejfarende, Bil r m. rm. er taget ud o,g i 

ted,et er ind a,t ovennævnte Be temmelee 

om BrQPillernee Bredde. 
Fo1\,,la0et er nu overgaaet til Land -

tinget, hvor det har v ret uncler'ka tet ]. 
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B handling, 0° all P:ntie1 rclforere an
befalede F-01· laget, men det bl ,· doa paa 
For ],ag fra cnetr hem·,i t til Bc1hand
ling i dvalg. 

Hvorvidt det er H n igten med Ud
v lg�belhandlin,gen at . land,s :U orsJaget• 
'ennemfø,rel e i denne , amling, -om det 

har vær t antydet i Dag�pre, en, er paa 
nænærende Tid•spunkt il ke godt at vide, 

m n dv,al0 ibehandl,iru0en llmnde tyde der
paa, thi efter den °11undi0 Be:handling a
cren har faaet i Folketinget, kmlide d
rnlgsbeihandling iikike yn at Yære nød
vendig. Imidlertid maa det haa,be , at 

pøre:srnaalet lø e i d n nwærend am-
ling. 

Omend den11e B1·0, naar den ad Aare 
bl,iY r færdi0 vil vil'ke themm ncle for An
e· ttel,;;e og Forfremm l e a.f Lolwmoti,·
peraonale, vil d ha,a1be at det nu bliver til 

!vor m cl Broen, der saarnl i økonom�sk
Hen�een,de som i trafikal Hen eende \'il 
være af sbor Betydnincr for fat banerne. 
Generaldirektør n for tab ibanerne og 

hefen for Bane,aJdeJ.inrgen har for denne 
ams ennemførel,se ucliført et meget tort 

Ar,bejde, der tjener dem 1becrge til Ære. 
Bane hefen, Hr. Flensborg, bar for-

kellige teder i Landet holdt :B ore.dracr 

om Lill ibæl,bbroen og vi ,0engher nedenfor 
et Referat a.f et F-or dra0, om Banechefen 
forny.Ji<Y 1har ,holdt i Fredel'i ia. 

fle 'lre J ernbaneorga.nisa liioner ,,Dan k Jern
ba nefonhund«, »Jernbane/foreningen« og »Dan k 
Lokomo'bivmamds Forening«, havde til Tir dag 
den 4. Marts ind'hud,t sine Medlemmer i Fr-e
dericia til et Foredrag med Lys/billeder om 
Lillebælt broen, med Ohe,fen lior Baneafdelin
gen. Hr. Fl-ensbo1,g om �oredrag ho1der. 

Foredraget holdbe i »K. F. . 3f. « Festsal 
og de-r var mødt ca. 400 1'ihhørere. hvoraf en 
Del var fra de omliggende Byer ligesom man 
aa en De-1 l\fadia11. atte fra ønderjylland. 

Bane hefen omtaHe de I laner om en Lille
bæLtsbro, ,der •tidltgere ha vdc Yæret fremme, 
nemlig i 1 · 4 og 1 99, og c1 , nder øge! er, 
som da var foretao-el, og om Yed de forn,yooe 

nde,rsøgelser havde ha,[l megen Betydning, 
idel del derige1111em kunde konstateres, at 
Bundfmboldene var af en meget . talJil Ka
rakter. 
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Gik derefter over til at omtale Forarbej
drrne til det nlll foreliga nde Brolov,forslag som 
ud[ørLcs i ornmeren 1923. Paa en l Hatteli� 
og inLerrssant Maade, fo.'llalte �1an om de Pej
linger, Opmaalrin-g r og Borh1"e1· om vaT fore
lngel, og om de meget vanskelige trømJ01,li'o!rf 
-�om fandtes. Paa Grund af den . lærke. trøm
havde de a·1mindeli1ge HOTea•pparHler ikke kun
net bruge da de lod ig høje af , lrømm<'n. og 
man .maatte derfor gaa ovrr Lil al al1'bri11ge 
dem i l Rør ystem af meget være D1imensio
ner. Paa et Kort aa man Dybdefonholder1C'. 
drr vi le, at dO'l· gan k kort ifra Land allered<' 
var 10 m Vand, og at man paa Y[idlen haYdr 
1i-0__1�5 m Vand. Omtalte ligeledes, 1]1Vorlecks 
Ar•l:ej,det med lø.J.minaen alf ,de svære Bropiller 
i Vandel kulde f regaa. nemlig ved Klokk -
. y •lem. 

1Banech fon kom derefter ind paa -elve Pro
je.k.Let, der var an'. laael til at vill koste ca. 
32 Mil!. Kroner, men heraf medgaar 1il selve 
Broen kun de 15 �{ill. Kr., medens det øvrige 
BP'ldb er be-regnel til Eik pr-oipriatiio·n, Omlæcr
ning af 'BanelinieTne aimt IF-0randring aif Fre
dericia tation, der alene ,•ilde ko. te ca. }fifl. 
Kr. l detle Pr-0j�t var ikke mech·egnet Ud
gifLeme Lil e11 eventuel Vcjl!Jro. 

1Brdhøjden, . om er Iberegnet til 33 m, var 
fm nere , i ler kTæv l fornnoret til 4J2 m af 
Hen yn bil de støne kibe, men ved rn Op
tælling arf de pas rede ki1be gennem fler 
Yfaaneder blev del ko11 taleret, al kLm ½ pCt. 
lrnvde en større iMastehøjde end 33 m. og Ba
nedhelfen fandt derfor ikke at der var nog n 
!'lær1ig Grund til at gaa med til den større 'Bro
højde, der se! V'følgelig vilde furdy1-e Projeklel. 

,Atf de gode [,ys:billeder V'ar deT flere r aLur
hilleder fra tedeT hvor lBroen skulde være, 
ligesom man saa nog'1e ganske glimrende An-
kiuelig'hedsbiJleder, der vi te, at Broen fra 
Bund 1til op har samme 'Højde , om iKøben
ha.v11s Raadih'lt taarn til Vejrhanen, og at ·Frue 
Kirke .i Kø-henllrnvn magel�g kunde anhrinae, 
indeni en a.f IBr,opillerne, som i Tværmarul er 
hen'hdld vtis 23 og '37 .m. 

Det interessante Foredrag lønn de-s ved Af-
lLLtning,en med kra,ft,igt Bifald flf drn store For

samling, og A istent Lar en, Fa, laklkede for 
FoTedTaget og udtalte Haabet om, a,t man snarl 
maatte se fforslaget oiphøjet -ti'l Lov, 

BH r Toredraget samled man paa Hotel 
•Viktoria« �m et Par Timei•� se! ikrubelig am
vær, der forløb paa den smukke te '.\faade, all
ialt en Aften, om der !herskode den støt· le Til
·(rrd hrd med. Lokomotivmændene tak-k r Banr
nhe,fe-n for det intere .. anle og belærende 1Fore
drag.

oph. Jen sen. 
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KONJUNKTUR-TILLÆ6ET 

Til Finan.s,minisleriet er d r den 10. 

Marf;,s 1924 af Fælle,�r �)l" entalionen for 

o ffentlig an�atte Tjene�temmn'Cl i Danmar·k 

og tatstjenc !emænd ne entralorgani

~ation II (Eimlbedskla•"�ernc) ind endt n 

dcnstaacnde ndraigencle: 

Biler Vedtag-el en af LoY -�r. 113 af 2'. 
\lHrl l!k.3 a.ngaaende Konjunk�urtillæg til la
tens Tjenestemænd m. fl.., hl'orefter movntr 
Lønn.incr del er unde11k,astel en gradvi,; Reduk
tion g nnem F.in-ansaar'tlne 1923-21- og I 9:H 
-:25, er Leve,udg�flerne h1dtil JanuHr H},2/4- for·
øgiet meget betyde.ligt, h, il kel for en I) I har 
givet sig · d lag i Fo10gel en i Dyrtid. tillæget. 

Af foreliggende officielle B reln•in-ger frem
aaar. at KonjL!Il'kburerne for Handel og Indu
stri, li,b [art g Land1lwug har været i Brd
ring i a,fvigte A1ar, og de i in1deværende Aar· 
r<:viderede Aubejd overen kom ter f1 rud mllrr 
t[ulcl DæJrning for Pri,, li<>ning rne. For Sta
len Tjene temænd er il• 01-010ldel derimod, al 
'l)yrlid tillægel - gan. ke uansrt Lønningen. 

lørrell ·e - kun yder Tjeneslemændene Dætk
n ina for ca. IHalvcl len a.f ,den i ='l"om:nallhudgel
lel ·konsl:alerecle ligning. Da tilmed Priser
n paa. Liv&fornødenlheoer siden Tid punktet 
for Pri Lal..(irundlagt,e Tilv jebr,ingelse i Ja-
1rnar d. A. yderligere er legne, medrns den 
lovfæ lede Redttuktion af 1Konjunkturlil,lægel 
,[ rlsætle aldeles UJp,aavirket af Pri forholdene. 
,er Tj ne temændene i Forvejen utilstrækkelige 
J..øon,inger ad aavel indirekte om direkte Vr.i 
.bleYen saa..lede forringede i ,del indeværende 
.F'inansaar, at en forl at 1Reduktion maa J;eteo-
ne som rranske urimelicr. 

Undr1· di e m tæn,digheder maa under- , 
tegnede Organ i ationer Hnse det for n ='l"ødYen
dimhed, .at i det mindste den for • inan,saaret 
H)2-" 20 Yedlagne fort. atte R duktion a,f'f'jcne-
6lemand lønningerne stand-se og mfln lilladPr'
, ig derfor at andrage )lini leriet cm at Yil'le
søge Lovlhjemmel til Opretholdels af den for
TidST'ummet J. Qlklcilier 192 31. :Mart. 192/i
gæld,ende Komjtrnikturlillægs k.ala ogsaa i Fi
nansaaret 1024 25, saalede-s al samme Lovs 
, lk. 2 op1hæ'Ves. 
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25 AARS JUBILÆUM 

1Dcn I. A1p1•il kan følgende Lokomoti-vførere 
Iejrc 25 Aar dagen for d·eres Ansætbels·e som 
Loikomoti vmænd. 

Købe11havn: A. F. Berenti.Sen. Ny C.arls.herg
vej 4, 3., iB - R. H. Ra·smu sen, Øslvigsgade 
24, 3., C. - H. A. Hein, Gasværiksvej 14, 2., B. 
- N. C. Henri,ksen, P. G. Ramms Alle 3, 4., F.
- V. C. Vi-dslrnp, Øhlensdhlægers;gadB 32, 3.,
B. - A. iB. C .Lars.en, Vodroffsvej 4A, 2., V.
- (I:[_ H. K. 11\lie-l,sirn, Maitbhæus,gad·e 2 , St., n.

Struer: C. An-d·ersen, Jfol -tehroYej 3, 't. -
N. C. 10lesen, Vester.gade rn, 1.

Aabenraa:. P. Jen.sen, Callisensgade 17.
Randers: A. Jensen, y Remise.
Fredericia: A. J. Jaoohs·en: ,:Norgesg,ade 1

- JI. Rasmussen, An garsrnj J 4. - H. K. Han
sen, Dalegad-e 83, 2.

Nyborg: J. A. Mo1,tensen, Aar leffsgade 14, 
l. - . A .:Nielsen, Gartnergade 18, l .

Kol<:ling: . 'M. F. E. A. Jensen, Anna Col-
linsvej 8, St. 

Sl<:t.gelse: X. C. :N . .Aihren,sherg, V 11ldemars
ga-de 2, 1. - t'.\L. P. �lfld·sen, I(alund'borgrej 
20, Srt. 

Esbjerg: . J. im,onsen, ,Sjælland gade , 2. 
Sønderborg: J. Sohwahrn, :undgade 2. 
Aarhus: . J. Ramikilde, Rostrup. rnj. - .J. 

.A. An>dersen, Valdemarsgade 3·6, St. 
Vamdrup: R. Larsen, Planl.agevej 4, St. 
Brande: C. M. Jensen, lationsvej. - H. 

,..,laach, GrarUP'S'v-ej. 
Sorø: M. P. Jensen, Holbergs Hus 1. 

lcanderborg: S. R. Karlsen, Nørregade 3 . 

Afd,eling formændenes O,p,mærksomhed hen
ledes paa ovenstaaende, og even•tmeUe Meddelel
�cr, Foto-grafier ro. rn. hede- til,sen-dt omgaaende 
og senest den 25.- ds. 

,Som diet vil være d·e fleste paa Gb. !bekendt. 
:har -det i den enere Tti-d, væuel rent gaH med 

noredæksLerne til Rangerma kinerne. Eifler de 
til ynsførend,es 0-pllysn�nger har der pr. Maaned 
vær-et rekvireret ca.1001Stik. - Hvor -Dæik'Slerne 
hliver af, er der ingen ,der ved, men •borte er 
cle. Der er i den 1Aru1edninig paailmdt Perso
nalet særlig Ag�paiagivenilled c•verfor nævnte 
Dæksler, o,g hvi nogen mangl•er el, aadant p,aa 
iMas,kinen, lb1iver 1·edkommende draget til An-
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svar. - Hvi ækslerne lbLev at frust med en 
lillle :8tkrrue, ,siaa de i'kke kund,e rives op, 'hvad 
de nu let kain, v-ar vi 'Lide over den lempe. -
_IK.un,de samtidig!Nfa kinerne :'{øgler !blive ,mær
kede sa.aledies, al man lraks hrnde finde d.en, 
der ' ulde ,bruges, '\1-i,l,de mange Heparaliooor af 
�øg.ler og •La,ase kuncle unclgaas, , amlidig med 
at -det vi1d,e være en Leltelse for Personalet. 

Disoo to Reformer Yilde, ·ud n nmstcn at ko
st,c neget, blive ,hilst med Glæde af mange. 

V. Jarnholl.

EN FORBEDRING 

I Anledning aJ KTiti:ken i Lok,omotivti-dende 
om S!mørev-e,ntilernes Anvende-lighed paa LokJO
motivern:e.s Sta nglag•ere, tillader jeg mig alt ud
tale min fulide T:i.Hre<l.shed med diss-e, da jeg 
har kørt med di'Sse f ra Juli Maaned 1923 og 
sta-dig kø1,er med samme. 1 d•en første T,id var 
d,er en :Del Besvær me.cl deirn, m.en har man først 
truffet den 'Løiftel.højde ;paa rtilleskmen, som 
ved Ventilen giver , ta,nglageret tilsh·æ·k,k,elig 
Olie'tilførsel saa er Forbedringen l,il Stede (Ven
tilens Løftehøjde til ' lillesJrnuen er fra 3 Lil (j 
Se:kskanter ,paa ,Sti-lle.S'kruen), cg den fo1fa·u,g.1e 
Olie vril da vise si•g paa Lagerets Un,dei,del, og 
et Gode under Kørselen er, al m.an reel Ti 1,'3y
net med tanglagerne itkike 1bei.høver at beføle
diss-e, naar den fororug<[ Olie viser ·sig som 
oventfor anført. LlJ!komotivmand,en er endvidere 
foi for at .tilse Oliestan,d-e,n i Lagerne og at smø
re rpaa Kraverne, men Betingelsen for Ventiler
nes Anven-c1eJi,ghed er, at Stt.angla,gerne af a:lle 
LokomoLi'vmæn-cl ops>møre. a,Je,ne med mørk Mi
neralolie, og alle vil da udlbryde: En E orbe-d
ring! 

Lokomotivfører H. H. K. Nielsen, G-h. 

JUBILÆUMSFEST 

D. L. F., Nyborg, afh-oldt Jubilæumsfest 21.
F_-ebruar 1924 paa lndustrilmtellet, hvor de 
Medlemmer, som ilcund , var for1,amlede til Fe
sten. Konce,rlprogrammet be Lod af Solo. ang, 
Duetter og Mu,si:knumre. }[usikken Potl)'our
ri af Elverhøj •blev u,dfør-t af ,d'Hrr. Løber og 
Kruse. Sangen ud førtes af Frk. Ella Nielsen 
og Hr. Orla Niel·sen, Nyborg. 

Del var e,l smukt P1<ogram, som Fe, tLid
val,get havde Glæde af at anangere, ,da man 
ikke hørl-e andet end ro-sende Ord ,om -det. 

Efter en halvanden Time Underho!d,ning
samlede.s man ved Kaffebordet, hvor Hr. P. 
Mortense.n, F-esluclva·lgets F'or.rnaTICl, talle 11ogle 
mukike -Ord for Hr. Bøchel og ·,takke.de Bø

chel for det Arbejde, han har lagt i de 25 Aar, 
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som er ga.a,et, fik idere.fler overrakt en smuk 
Sølvvase .fra Dokomo-tivper-sonalet. Llg�ledes 
fik pens. •Lokomotivfører Mad.sen overraikt en 

· meget smuk ølv,s'kiraatobaksdaase, for det Ar-
bejde Hr. Ma,dsen har udrettet for vor Af.de
ling her i N!g. Hr. IM,a,dsen tager Del i alt,
·hva,d Foreningen beskæfti-ger si,g med endnu.

Hr. Thygesen talte for OTg.a,ni•sati,onen. 
Der-efter sa,n.g tHr. Orla :Nielsen mukt o-g 

maje. lætisk Emhl Bønnelyckes Fesbkantate, som 
Lmder Festmi<lidagen i København blev af.sun
get af Hr. kgl. 'Karrn:mersang•er Oornelius. 

Hr. Thy.gæen citerede .to Vers til Ære for 
iBøchel .saalydende: 

Med hvide Ha.ar 
em1nu Du ,staar 
iblandt -os med Ung.dommens Glans, 
de.n Tid, der .svan1cU, 
Di,g sammen hl!Jlldt 
den dejli,gsite Mindernes iKrans. 

Af Hj�r,tets Gem 
nu stiger frem 
den Tak, som i Hjerterne bor, 
hav Tak, for hv.a,d 
Du ofred glaid 
i Gerning, i Tan•ker og Ord. 

Hr. J. llfortensen talte for Bøchel i ,fø.Lgen
de Ord: (Bøohel var med -til .at .saa det lille 
Frø-ko,m, som nu var V'Okset til et tor,t Træ, 
og som fik sin Næring af .alle Medlemmerne 
indenfor vor •Org.ani,sation, saalede.s at Træet 
vokiser sig ,større o.g stærkere i det Sarrnfund, 
vi lever i. Et mangfoldigt 1Leve for Bøchel og
vor Organisatiion. 

'Hr. Bøchel takkede bevæget for Gaven, som 
w[e.d-lemmeri1e havde skænket h.am, og som 
s,ku:lde være h111n en kær E•rin,dring. 

T-il Festen var inodibudt flere af Byens Bor
g,er.e, -som i Aar-enes L01b har vist Forstaaelse 
for Lokomotivpersonalet og tilkendegivet •dette 
paa flere Maader. 

iM.an -takiker d'Hrr. Lokomotiv.mestre for den 
Velvillighed, icler blev udv�st, idet .samtlige 
,tegnede ,til Festen havde faaet Tjenestefrihed 
i den Udstræknin,g, det kunde laiide sig gøre. 

. Derefter begyndte Ba:llet og .sluttede før t
sent paa 1Natten, hvoreHer hver gik 1il sit, 
en i,ge om at ha ve tilbragt en dejlig Aften sam
men. 

M. A.

STATSFUNKTIONFERERNES LAANEFORENING 

lDa det ,i den sidste Tid lhar vist iig, at Laan
søgerne ihar hen vendt •sig paa Laane.forenin,gen. 
Kontor, for at faa Laanes-kema og de11efber til
lbagesendt uet til lKootoret i u-dfyadt tand, 11,md
laoder Undertegruede ilkfke ,at gøre opmærksom 
paa, at d'en1ne F1·erngangsmaade kwn forsinker 
Sagen, samtidig med at Udgiften !,il Frimær,ker 
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fore.ges og endvidere fremka-Lder en unøævendig 
Korrespondance mellem Kontoret og Underteg
ne.de. 

Jeg skaI dm·for .tiH,a,de mig at henstil1e til 
lfremtidri ge iLa,all!søgere, altid at rette H enven
delse Ul ,nvi,g om Skerna. Samtidig ihenl,eder jeg 
Afdelingerne Opmærksomhed pa,a, kun at ud
fylde del af Org,anisalionen udar(bejdede Bilag 
og alclrig at c krire ,paa selve Laanes•kemaet. 

C. A. Lillelund,
<Organisalion·ens Repræsentant. 

SOLDATERJUBILFEUM 

14. IBataillou:s Mandskab af Aargang 18 9
fejrer den 31. Marts d. A. 35-.Aarsdagen for 
Indka-ldelsen ved BataiUonen ved en Sammen
komst [)aa F•orsamlinges'bygning,en, Østergade, 
Aarhus. Anmeldelse sker til Hogtryk.ker Rasm. 
�iel-sen, Nali1onaitrytkke-riet, Aarihus. 

BYTNING 

En Lok•o.m!otivif.ø,rer i R,osiki1'de ønsiker at 
bytte med en K

1

ollega i Kø1benhavn Gb. Helst 
med Lej.Ji.g,hed og.saa.

J3illet m,rkt. »,Ro« m'Odtager Bladets Kontor. 

leltlet paa Grnnd af Re tance: O:,okomotiv
fy1lbøder V. A. Han'Se11; •LundeTSlkiov. 

R_EfTELSE TJLr� 
ADRESSffO�� 

Lookmotiv førekredsen: 
Langaa: Forrnan<len1s iN,avn er: H. I. Zsahau, 

Ka sererens Navn er: L. P. r1e,1sen og Rel[Jræ
sentanlens !Navn er: Olu. M-or,gen. 

kanderborg: Kassererens Navn cg Adr. er: 
C. R'Osenvald, iSølystkvar,ter,et.

Randers: •F,ormand·ens avn og Adr. er: 
L. Andersen, Sennel. ,gad,e 8.

Lokomotivfyrbøderkredsen:
Østerbro: 1:Frormanden•s Navn og Adresse er:

B. A. Hansen, Gl. Kalk,hrænderivej 35, 3. Ø. 
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'DANSK }QKOMOTIV 1i DEN DE 
Forflyttelse fra 1-3-24. 
Lokomc,tiwyrbøder P. C. Laursen. \ amdrup. 

eHer An øgning til Od n e. 
Lokomolivfyrhøder J. C. Tøttrup .. Thi led. 

eJiter Ansøgning til Aalborg. 

Haand·værker '. P. P. Hvam. Lano-aa. til 
Lokomct,ivfyr'bøder i Vamdrup. 

LokOlffiolivfyrhøder F. C.] o enhei·g, Tønder. 
(l,fler Ansøgning til Hern.in°. 

iLokoono,tiYiyr.bøcler C. C. Andersen, Herning,
efter An øgning if. ()ipslag til Vej! H. (Ran
gerfører). 

Iaandvæ1,ker 0. J. Jø,nss,on. lrueT til Lo
komoli fy1�ø.der i 'Dhi ·ted. 

aandrn'!nlær J. P. Blenstru-p, Brande· li!
Lokomoli vfy11bøder i Tønder. 

AALBORG· BRØNDUM • HOBRO 
AKVAVITTER 

Reserveret 

Carl Larsen, 

26, Pilestræde 26 

Pmk. liumm1var0 
1,das1rl Vestergade 3 lbha. B. 
Moder. puj1er

1 
SJDilet1• &. SJ1epl,jeartikler 

Ill. rrisli te mod 00 Ørt i frlmrk. 
DISKRF.T F.KSPEDITION ♦ Telr. R1eo 119> 

Jernhanemend 10 pCI. Rabat 

r ENGELSK sKRÆ.OERI 
I -� ®dh

&EDSTE STOF 

NØRREPORT. 

VAREHUS 

!,,'ærværende Nummer er afl"VP!r1 t 
paa Avispostkoutoret den 19. Marts. 

C. 8. Møller & Co.s
I BØRS CIGAR

I 
der faa oYPr hele Landet. er 
fabrikeret a• de fineste 'fol.Jakker 

Det er den bedste 15 Øres Cigar 

������. !���!•:��i b:,�,�!�!:d1,!o!!.��:, n;!n���:!: l 
anbefaler sig til alle Damer med et mægtigt Ud alg af Kjoler 
til billige Priser. 

Strømper i de bed te Kvaliteter, langt under almindelig 
Pris. kørt er i svært engel k Moire fra 5, 5 alle Farver. ndertøj
i Macco, Traad, Uld og Silkelricot. Golfjakker fra 9,85. Bluse· 
skaanere fra 6. 5. ilkcbluser. Jumper8, V:1clskeblu er, Flonels
hluser i tort Udvalg. 

B. Ingen Bytning, ingen For, en lelse, ingen Forandring,
ingen Kredit, ingen 8\lCle, ingen Tf'l, fon, for al være billig. 

HUSK BAZAR-GADEN 

p R Ø V Zephy1 & &�mmi
K,·avecø7 

faas I alle Nr. Ul 52. 

Bøger " Papir - Musik " Fotografiske Artikler. 
VIGGO NIEL�ENS BuUHANDEL 

Telt'. 9327. Istedgade 64, Istetlgaard. Telf. 9!127. 

S C H U LT Z'' 
Istedgade 134. 

t t t Telefon 11 372. 
=========== ALT I MA UFAKTUR TLL BILLIGSTE PIUS�:R 

l:lP b:ClALITET: )lll8kt11-tej, Skjort111·, Uut11rbeklt11domg, Or11ogtt•J, Linntd, Furklæd•r, S11n1,�nfløtyr. 
��vin11tlil�dl.-r modt,1,:P11. Nt11t111b11n.-fonktion•r••r 5 .pCt. RRb11t 

lte1l1,kti11u: V eijterb,·ng-ade !18 a •, Kj"he11havn B. 
Tit. Vester 8173 t>ller Centr. 14,613 

Udgaar li I.tange ru1urnedhg. 
Abo■uMReDtNpriø: 6 Kr. aarlig. 

Tee;aeø paa alle Pv.tlrn■ttrt'!r i Ska■dir.aviPa. 

An■>O■Hw-l<lx p.-d ition 

Ny Vestergade 7 3, København B.
1 eltifun Central 146 I 3. 

Kontortid Kl. 10-4. 
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