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Prøvenumer. 

Til 

Medlemmerne af D. L og L F. 

Naar dette Prøvenumer af ~ Dansk 

Loko motivtidende « udgaaar til behagelig t 

Gjennemsyn til Medlem merne af Dansk 

Lokomotivfører- og Lokomotivfyrbøder

Forelling, er det mit Haab, at dette For

søg pall. at skaffe Medlemmerne et sel v

stændig t Organ, gjennem hvilket de kan 

udvexle Tanker med hinanden, mali. vinde 

Medlemmernes Sympathi og Tilslutnillg. 

Thi det er uomtviilteli gt, at den Mangel 

paå ·Fol'staae'ise· SilaV~L lDellem Medlem

merne indbyrdes som melle m disse og. 

Bestyrelsen, der hid i Id til har gjort sig 

gjældende indenfor D. L. ug L . F ., hoved

sagelig skyldes den mangelfuldt) Maade, 

pall. hvilken de enkel te Medlemmer har 

erholdt Underretning om Bestyn'lsens 

Virksomhed og Resultaterne af denne. 

Derfor har den Mening gjort sig gjæl

dende i vor Forening, at der intet ud

rettes, og det er min Overbevisning, at 

der indenfor F orenin gen vilde have her

ske t en bedre Forstaaelse og Enighed om' 

Maaden, pall. hvilken vi ønsker vore In

teresser varetagne, saafremt vi strax ved 

Foreningens Stiftelse havde startet eget 

Foreningsorgan, gjennem hvil kG t vi kunde 

søge og give paalidelige Oplysninger om 

de Strømninger, der gjør sig gjældende 

blandt Medlemmerne i de forskjellige 

Sektioner, ligeso~ Bestyrelsen havde 

kunllet h olde Medlemmerne hele Landet 

over a jour med alt af Interesse For

eningen vedrørende. Da Hensigten med 

U dsendelsen af dette Prøvenumer er at 

faa fastslattet, om Bladet i den forelig

gende Form og Aand kan vinde Med

lemmernes Sympathi, b~des disse om at 

1. September 1901. 1. 1argang. 

I afklipp e og udfyldE den bag i Bladet I Idet Red. tak'{er for ovenstaaende 
trykte Stemmesedd 31, der indsamles Ar tikel, oplyses i Tilslutning til samme, 

at en Lokomotivfører har faaet sin Haand Depotvis og hurti;;st muligt tilstilles 

Lokomotivfører L Maurifzeo, Frede-
ricia. 

Indsendt. 

Til Underretning og Belæring for 
mine Kollegaer ska4 jeg gjennem vort 
Foreningsblad tillt\de mig at meddele 

slemt læderet ved , at han, der drak sin 
Morgen the paa Maskinen, satte Flasken 
fra sig paa Kobbelhjulskassen paa en 
K,-Maskine, id et Jenne ved Maskinens 
Rystelser var væltet hen under Haand
svinget til Skifteskruen, hvorved Lokf., 
der, da det var n7ørkt, ikke bemærkede 
Flasken, ved at skifte Styringen knuste 
denne (Flasken) ::~ læde rede Haanden. 

R e d. 

et lille Uheld, der hændte mig for kort . ' .. ~====-="",_",,;':'_~======= 
Tid siden. Stra ' efter Afgangen fra, 
Nyborg med et IIto; .. ~ prang højre V!-,nd
standsglas pall. Kjed len. J eg greb resolut 
Ha)letrækket og fik det med et hurtigt 
Tag ned i Lukkestilling, men uden dog 
at Hanerne var lukkede. Jeg maatte da 
opgive at føre Togtlt videre og tilkald te 
Hjælpemaskine. E fter at Dampen var 
blæst af Kjedlen, fa ndt jeg min Kaffe
flas ke, som jeg havde stillet ti l Varme 
paa Spildebakken (den Plade, der er 
anbragt over Fyrdøren), ligge pall. denne 
med knækket Hals. Den var væltet ved, 
at Vandstandsglasset var sprunget. J eg 
antager nu, at den har lagt sig hen un
der Armen paa den vandrette Stang til 
Hanetrækket og derved forhindret, at 
Hanerne kunde lukkes. 

J eg skriver dette til Underretning 
for lignende Tilfælde ; det samme Til
fælde er nemlig indtruffet eu Gang før 
her paa F yn, men .. F øreren opdagede det 
og fi k Jtlåsken fjæruet og Hanerne luk
kede. Håvde jeg hørt om dette Tilfælde, 
før mit Uheld indtraf, vilde jeg ikke have 
sat min Kaffe til Varme paa dennEl Plads 
og havde derved nndgaaet dette Uheld. 
Derfor føler jeg, at det er min Pligt 
overfor mine Kolleger at meddele dem 
dette. 

Nyborg, i August 1901. 

* 

H. M. Petersen, 
LokomotivflJrer Nr. 280. 

* ~: 

lovudvalylJiS' Dtj'(renkiiii19. 
Da der paa Generalforsamlingen den 

21. Marts d. A. i Henhold tilDagsorde
nen s Punkt 3 ned ~attes et Udvalg til at 
revidere Lovene for vor Forening paa 
Grundlag af de til Generalforsamlingen 
indsendte Forslag, har det sikkert været 
med stedse stigende Utaalmodighed, at 
Resultatet af U dvalgets Arbejde hu væ
ret imødeset. 

Da dette Arbejde nu foreligger, an':' 
ses det for at være en .Pligt at oplyse 
Medlemmerne om, at Skylden for, at 
Arbejdet først foreligger nu, 5 Maanel{er 
efter, ikke kan lægges Udvalgets Med
lemmer til Last, idet disse først den 9. 
Juli . modtog Meddelelse fra Formanden 
om, at de var valgte ind i Udvalget. 
Strax toges indenfor Ud valget Initiativ 
til at samles til et forberedende Møde i 
FrederiIJia den 2. August KI. 8 For
middag. 

Paa dette Møde var følgende U dvalgs
medlemmer til Stede: 

For 1. Sektion: Lok!. L. Mauritzen, 
Fredericia. 

For 2. Sektion: Lokfyrb. M. Morten
sen, Esbjerg. 

For 3. Sektion: Lokf. C. Petersen og 
Lokfyrb. J. A. Mortensen, Nyborg. 

For: 4. Sektion: Lokf. K. Job. Sørell-



,/ 

I 

sen, Roskilde, og Lokfyrb. C. I!' . J. Klem, 
Kjøbenhavn. 

For Privatbanern-e-. Lokf. H. P. Chri-'. ' 

stianson, Vejle. 

Fraværende i Tjenestes Medfør var: 

I For 1. SektiOn: Lokfyrb. V. Hansen, 
Aarhus, og for Privatbanerne: Lokfyrb. 
S. J. M. Jensen, Aalborg, hvorimod det 
andet Medlem for 2. Sekt i'lll, Lokf. F. C. 
Foss, trods gjentagne Opfordringer . intet 
har ladet høre fra si~. 

Til Formand for.· Udvalget valgtes 
Lokf. L. Mauritzen, der til sin Sekretær 
valgte Lokf. Christiansen, Vejle. 

Paa Mødet sammenarbejdedes samt- . 
lige Forslag til et ~mlet Udkast, der 
ikke alene blev reviderede Love, men 
jfr. de indkomne FOIsiag til1ige en Re
organisation af hele F-Oreningens Ledelse. 

. Dette Udkast blev renskrevet og udsendt 
i 8 Exemplarer den 6. August til Udvalgs
medlemmerne for at give disse I~ejlighed 
til efter nøje Overvejelse at fremsætte 
eventuelle Ændringer: Samtlige Udkast 
var atter indkomne kvitterede for Til
trædelse den 14. August, hvorefter et 
afsluttende Møde afholdtes i Kjøbenham 
den 20. Aug.!lst KI. 9 Form. 

Til Stede paa dett~ Møde var følgende 
U d valgsmedlemmer : 

For 1. Sektion: 1okf. L. Mauritzen, 
Frederioia, og IJokfyrb. V" Hansen, 

-Aarhust , . .. 
For 2. Sektion: L okfyrb . M. Morten-

sen, Esbjerg. 
For 3. Sektion v'ar begge Medlem

mern~ i Tjenestes Medfør forhindrede i 
at være til Stede. 

For 4 . Sektion: Lokf. K. Joh. Søren
sen, Roskilde, og Lokfyrb. C. F. J. Klem, 
Kjøbenhavn. 

For Privatbanerne: Lokfyrb. S, J . M. 
Jensen, Aalborg; det andet Medlem, Lokf. 
Christiansen, Vejle, var forhindret i at 
'komme til Stede. 

Det andet Medlem for 2. Sektion gav 
trods Underretning heller ikke Møde her. 

Paa dette Møde 'fedtoges det enstem
migt at forelægge Generalforsamlingen, 
der afholdtes s!l.mme Dag KI. 12 Eftm" 
U dkastet i den foreliggende Form. 

Generalforsamlingen vedtog med alle 
Stemmer mod en at give Lovudkastet 
sin Tilslutning og an befale det til Yed
tageIse af Medlemmerne. 

I Henhold hertil til1ader Lovudvalget 
sig herved at forelægge samtlige Med-

. lemmer af D. L . og L. F. nedenstaaende 
U dkast til Love for Foreningen til Ved
tagelse eller Forkastelse. Den bag i 
Bladet trykte Stemmeseddel bede" ud
klippet og udfyldt for Depotvis at ind
samles og tilstilles undertegnede senest 
den 15. September d. A. 

Alle Oplysninger angaaende Lovudval
gets Fortolkninger af de onkelte §§ er-

holdes ved Henvendelse til under
tegnede. 

Æ rbødigst 
P. L . U. V.: 
L. Mauritzen. 

Udkast til Love 
fol' 

Dansk Lokomotivfører- og Lokomotiv
fyrbøder: Forening. 

. 
a) Foreningens Formaal er at samle alle 

TJokomotivførere og Lokomotivfyr
bødere ved de i ..Drift værende Baner 
i Danmarjr til fælles Arbejde for at 
fremme og værne faglige Interesser 
og ved gjensidig.Vejledning og Oplys
ning søge at højne Standen i Intelli
gens og Anseelse, sa~vel opad mod 
Foresatte som uqad til mod Publikum 
for derved at vinde Sympathi, Vel
vilje og Forstaa; lse af vor Stillings 
opslidende og farefulde Karakter, samt 
søge at regulere Lønforholdene saa
ledes, at de staaf i passende Forhold 
til .vort Arbejde g Ansvar. 

b) Foreningen skal udgive eget For
eningsblad, der . -udgaar mindst hver 
14de Dag, væsentlig indeholdende 
Foreningsmeddel6lser. 

o) Foreningen send'er Delegerede til de 
(orskjellige Lo~motivmænds ;K~n
gresser. 

o) Midlerne til disse Formallls Fremme 
tilvejebringes ved, at Afdelingerne 
indbetaler 35 Ør~ af hvert Medlems 
maanedlige Kontingent til Hoved
kassen senest i hvert Kvartals sidste 
Maaned. 1 

e) Ingen Afdeling Dlaa staa til Restanoe 
uden Hovedbestyrelsens Samtykke. 

§ Il. 
I 

a) Foreningen ledes af en Hovedbesty
relse, der vælges paa en Generalfor
samling og beataar af l Formand, l 
Kasserer og · 5 Repræsentanter, der 
alle bør have &æde i Kjøbenhavn. 
Bestyrelsen vælger Næstformanden af 
sin egen Midte. Formanden skal paa 
den aarlige Generalforsamling, der 
afh'oldes i Marts Maaned skiftevis i 
Frederioia og Nyborg, fremlægge en 
skriftlig eller trykt Beretning om For
eningens Virksomhed i det forløbne 
Aar. 2 Exemplat er af denne tilstilles 
hver Afdeling. 

b) Generalforsamlingen sammensættes af 
Delegerede, der Afdelingsvis vælges 
paa følgende Ma~de: 

Afdelinger paa 15 til 25 Medlemmer 

sender 2 D"le~erede. 
Afdelinger paa 5 til 40 Medlemmer 

~ender 3 D"le erede. 
I 

Afdeling'er paa over 40 Medlemmer 
sender yderligere l Delegeret for 
hver fulde '25 Medlemmer derover. 

H ver Delegeret har kun l Stemme. 
o) Hovedbestyrelsen har altid Sæde paa 

Generalforsamlingen, men har ikke 
Stemmeret med Hensyn til Godkjen
delse af Virksomhed eller Regnskab . . 
Forslag, der ønskes behandlede paa 
den aarlige General forsamling, maa 
være indsendte til Formanden inden 
den 15. Februar s. A. 

d) Hovedbestyrelsen har at lede Forenin
gens Virksomlied i Overensstemmelse 
med dens Love og lovlig vedtagne 
Generalforsamlingsbeslutninger. 

e) Hovedbestyrelsen vælges for 3 Aar. 
l/S afgaar hvert Aar og med den sid
ste Tredjedel Formanden. De to 
første Tredjedele afgaar ved Lod
trækning efter l og 2 Aars Funktion. 
Gjenvalg er tilladt. 

f) Diæter for Foreningens Repræsentan.· 
ter fastsættes paa en Generalfor-· 
samling. 

§ 2. 

Depoter, der tæller lo Medlemmer 
og derover, opretter en Afdeling, om hvis 
Virksomhed henvises til Afdelingslovene. 

§ 3. 

a) Depoter, der tæller mindre end 15 
Medlemmer, opretter Under'afdelinger, ' 

I 

der administreres som hørende til 
nærmeste Afdeling. 

b) U nderafdelingen vælger, for saa vidt 
den tæller mindst 6 Medlemmer, en 
Repræsentant, der er Medlem af Af
delings bestyrelsen og opkræver Kon
tingent, der indsendes til Afdeli!lgens 
Kasserer. 

§ 4. 

Foreningens Regnskabsaar er Kalen
deraaret. . Til at kontrollere Foreningens 
Jl,egnskab vælger Generalforsamlingen 2 
Revisorer for l Allr. Gjenvalg er ikke 
tilladt. Regnskabet tilstilles Revisorerne 
senest den 15. Februar; det tilbageleve
res Kassereren, der skal fremlægge det 
paa den aarlige GEmeralforsamling i revi
deret Stand. Foreningens Midler ind
sættes i en solid Bank og kan kun hæves 
af Hovedkassereren i Forening med et 
Bestyrelsesmedlem. Det er tilladt Kas
sereren at have indtil 100 Kr. i sit Værge 
til Bestridelse af løbende Udgifter . 

§ 5. 

Generalforsamlingen er den højeste 
Myndighed. Sager, som foreligger, af
gjøres ved simpel Stemmeflerhed ved 
Haandsoprækning; dog skal skriftlig Af
stemning benyttes, hvis det" forlanges. 
Om Lovændringer se Slutningen. Kun 



·de Delegerede har Stemmeret\ jfr. dog 
§ l e. Foreningens ønige Medlemmer 
har kun Tale- og Forslagsret. 

§ 6. 

I særlil{ rigtige Sager skal Hoyed
bestyrelsen lade fore tage Afstemning 
. blandt Medlemmerne. Denne fo regaar 
da skriftlig Afdelingsvis . R esultatet af 
de afgi vne Stemmer for eller imod til

·stilles Hovedbtstyrelsen inden en fllstsat 
Tidsfrists Udl øb. 'l / s af de afgivne Stem
mer er afgjørende for de saaledes behand
lede Sager. Kun en sliadan Afstemning 
kan annullere vedtagne Generalforsam

,lillgilbe8lutninger. 

Udkast til Love 
for 

·de under Dansk Lokomotivfører- og 
Lokomotivfyrbøder-Forening 

hørende Afdelinger. 

Afdelingernes Formaal er at oplyse 
·de danske Lokomotivførere og Lokomotiv
' fyrbødere om Organisationens saavel al
mindelige som per:3onlige Betydning for 

· enhver og derved opnaa, at alle Lokomo
ti vførere og LokolUoti vfyrbødere bliver 

. ,Medlemmer af D. L. og L . F . 

.§ 1. 
Som Medlem kan optage~ Lokomotiv

'førere og IJokomotivfyrhødere ved de i 
Drift værenda Baner l Danmark. Med
lemmer, der afgaa ,- f ra Tjenesten, kan 
vedblivende være Medlem af Foreningen, 
naar de opfylder de i Lovene nævnte 

· Forpligtelser. 

§ 2. 
Bestyrelsen bestaar af l Formand, l 

~Kasserer samt l eller flere Repræsentan-
7' ter, der vælges for l Aar paa den ordi
nære Generalforsamling, der afholdes i 

·· hvert Kvartals første Maaned. Gjenvalg 
er tilladt. Endvidere vælger hver Af

, deling 2 Revisorer til at kontrollere Af
delingens Regnskab . Gjenvalg er ikke 

· tilladt. 

§ 3. 
Indskud er 2 Kr., Kontingentet er 

. 50 Øre lUaanedli~. Staar noget Medlem 
mere end to Maaneder til Restan ce, kan 

-dets Medlemsret for tabes. Et Medlem, 
· der er slettet af Foreningen, tlkal for atter 
_ at bli re optaget betale den paaløbne 
.. Restance, dog ikke for orer et Aar, samt 
nyt Indskud. Medl~mmer, ner udmelder 

· sig og atter søger Optagelse. skal betale 
eventuelle Restan cer og 8 Kr. i Indskud. 

=Nyansatte, der ikke søger Optagelse inden 
. 3 Maaneder efter Ansættelsen, betaler 5 
Kr. i Indskud. 

§ 4. 
Afdelingernes Midler anrendes hoved

·sagelig til Administration ; det eventuelle 
Overskud efter Generalforsamlingens Be

;slutning. 

§ 5. 
.Skulde noget Medlem i eller udenfor 

Tje nes ten gjøre sig skyldig i saadanne 
Forhold, der nedbryder den for S taud en 
nød vendige Agtelse, und ersøges og paa
dømmes Sagen ved Medlemmets Afdeling ; 
dog kan Afgjørelsen indankes for D. L. 
og IJ. F .s GeneralfoIl;amling som høj este 
Instan s . . 

E; 6 . 

Md elingern e har R et til tor deres 
lokale Virkso mhed at vedtage og benJtte 
særlige Bes temmelser, der dog ikke maa. 
væ re i Strid med D. L . og L. F .s Lor e, 
der til enhver T id kan bringes i An
vendelse. 

§ 7. 
Al t vedrørende Afdelin~ ern e, saasom 

Møder og deslignende, skal af Formanden 
med deles Repræsentant~n fo r Under
afdelingen . 

S l u t n i n g. 
O.venstaaenae Love kan kun forandres 

eller ophæves paa en af D. L , og L. F . 
afholdt Generalforsamling, Daar 2/s af de 
skriftlig afgime Stemmer stemmer derfor 
eller ved en Urafstemning. 

Jærnbane-Kommissi ons-Betænk· 
mngen . 

Da der vel næppe er nogen ansat 
indenfor Etaten, der har følt sig mere 
overbevist om at blive hetænkt med et 
klæ'kkeligt Løntillæg, naar Kommissionen 
endelig blev fæ rdig med sit Arbejde, end 
Lokomoti vpersonalet, er der "el heller 
ingen, der mere bittert følte Skuffelsen, 
da Resultatet endelig forel aa, end netop 
Lokomoti vpersonalet, specielt Lokomotiv
fyrbøderne. Naar dissli sidste særlig 
fremhæ ves, er det fordi Lønforbedringt'n 
(Lønreduktionen) her træder grelt frem 
som en Gevinst for Staten, idet denne 
paa de reducered e Lokomotivfyrbøder
lønninger alene tj ener 23,760 Kr. ~arlig. 

Skal vi se nærmere paa Forholdet 
mellem denL0n, det er foreslaaet at 
Dormere en Lokomotivfyrbøder med, og 
den Løn. der bydes Iln jævn duelig Ma
skinarbejdHr saavel af Staten som af de 
pri vate 'Virksomheder, da træder Misfor
holdet endnu llkarpere frem efter Kom
missionens Forslag. idet en Lokomotiv
fyr.bøder. der ikke kan ansættes, før han 
er 25 Aar gammel, begynder med en 
Løn af 960 Kr. aarlig, stigende hvert 4. 
Aar med 90 Kr. t il 1410 Kr. aarlig . 
Altsaa naar Lokomotivfyrbøderen har 
tjent i 12 AaT, oppe'bærer han for de 
følgende 4 A ar· en Løn af 1230 Kr. aar
lig, d. v. s., at naar han har været 16 
Aar i Tjenesten og er blevet 4l .åar gl., 
oppebærer han som Vederlag for sit Ar
bej<le den samme Sum, som dlln sammtl 
Arbejdsgiver (Staten) ydede ham for hans 
Arbejde 18 Aar tidligere, nemlig som 
23-aarig Maskinarbejder, idet ingen jævn 
duelig Maskinarbejder har under 1230 Kr. 
aarlig. 

Her er aItsaa kun taget Hensyn til 
den rent pekuniære Side af Sagen. Naar 
hertil kommer, at Lokomotivfyrbøderen 
maa ofre sit Fag for Lokomotivtje~esten, 

og .at der st illes betydelig større Krav til 
den . ansat~e end t il den almindelige 
MasklDarbsJder, er det let forst aaeligt 
at Lokomotivpenwnalet kun kan tænk~ 
med Bitterhed paa denne ny Skuffelse 
der, lagt til de mange tidli~ere, so~ 
Lo komotivpersonalet siden 1869 har været 
Gjenstand for, let Iran blive den Draabe 
der faar Bægeret til at flyde over ; me~ 
da D. L . og L . . F. som Prin cip gaar 
rolig t besindigt, m~n sikkert mod Maalet, 
har Generalforsamhngen af 20. August 
d. A. ment sig fo rpligtet til at ned sætte 
et Ud valg, bestaaende af følgende Loko
motirmænd: 

F or 1. Sekt ion: Lokf. L. Mauritzen, 
Fredericia, og Lokfyrb. V. Ha::lsen, 
Aarhus. 

For 2. Sektion : Lokf. C. Christensen, 
Esbjerg, og Lok fyrb. P. Hansen, Struer. 

For 3. Sllktion : Lokf. P. F. J{nudsen, 
Nyborg, og Lokfyrb. R. Larsen. Nyborg. 
. . For 4. Sektion: Lokf R. J ørgensen, 

KJøbenhavn, og Lokfyrb. C. M.. Christen
sen, Kjobenham. 

For Privatbanerne : Lokf. Hjulgaard, 
Aalborg, og L okfyrb. S. J. ru. Jensen, 
Aalborg, 
til at tage LøD.spørgsmaalet m. m. under 

,Døje Overvejelse og foretage de fornødne 
Hen"endelser til Regering og Rigsdag 
for at skaffe Lokomotivpersonalets be
skedne og berettigede Fordringer med 

.. 



Hensyn ti! L øn og and et gjllnnemførte, 
ligesom Privatbanernes Lønsatser for 
IJokomotivpersonalet skal søges fastsatte 
ved Lov. 

Udvalget konstitoei'e il"e sig strax med 
Lok"f. R. Jørgensen, Rjøbenhavn, som 
l!~ormand og Lokfyrb. C. M. Christensen, 
Kjøbenhavn, !:lom Sekretær . j 

Bremsebetjening. 

Da der atter i Fredericia er indtruffet 
et af de Tilfælde, der ryster Lokf.s Stil
lin~ i sin Grundvold, nemli!! at et Tog, 
trods Signaler givne med Dampfi øjten, 
ikke er bra!!t til Standsning paa. rette 
Sted, men passerede Stationsmærket for 
Stoppesignal og fortsat te over hele Sta
tionspladsen, uden at oer dog skete noget 
egen tligt Uhelr!, fremsættes fø lgend e for 
at minde Lokomotivførerne om, naar saa
dant Tilfælde indtræfftlr , at de da faar 
konstateret paa Stedet, om Bremseklodser 
og Bandager er nrme. Til Bedømmelse 
heraf kan anføres, at en almindelig, vel
betjent Bremses Klodser, naar Tog et hal' 
en Hastighed af ca. 45 km., afgiver 
Varme, naar en Vejlængde af 5 Telegraf
stænger er gjenneml øbet med fast Bremse. 
Efter at have løbet 10 Telegrafstænger, 

kan Bremseklodserne ikke ber øres med 
Bagen afHaanden, uden at man brænder ' 
sil!'. Eter at have løbet ca. 35 Telegraf
stængl'r, ,il saavel K lodser som Bandager 
være anløbne. Har Hjuleno slæbt (hvad 
der selvfølgelig er Bremserens Fl'jl), kan 
·dette konstaterps ved, at et enkelt Sted 
paa Bandagen er Tarmere end den øvrige 
tlllar anløben . 

Da der i nævnte Sag !l fholdes Forh ør, 
vil elet ikke være paa sin Plads paa nær
værende .Tidspunkt at tage Stilling til 
denne Sag her i Bladet. Dog vil Sagen 
bli\'e fulgt meget nøje, da det elter 
Lokomothførerens Udsagn ser url. som 
om eler har fundet. grov Forsømmelighed 
Sted. Dpt er jo af stor Interesse for 
L okomotivpersonale t at kjende Resultatet 
a.f Undersøgelsen, idet det i lignt:>nde 
Tilfælde, h\'OI Skylde!! læl!'ges paa Loko
motivfø reren, betyder Stillingsfortabelse 

' for denne. 

Til Medlemmernes Hustruer. 
Har Hustruen Pligt til at støtte sin 

Mands Organisation? 
~. --

Paa dettt,\' Spørgsmaal, der allerede 
for flere Aar ,siden er ble,et mig forelagt 
af tu,in'''Mand som Svar paa mit udtalte 
ønske om at tage url~ var jeg da kort-

~---=::;:::::;;;:;:;:::;:::::====:;;::;;:;;:;~~;:::::.::::::::;::;;~~J synet nok til at give et benægtende Svar. 
Jeg forstod den Gang il,ke, at Betyrl
ningen af Ordsproget :b lllands Vilje er 
Mands Himmerig « var saa almeneyldigt, 
men saa kun heri et Udslag af Mandens 
bekjendte Egoisme. Jeg forstod ikkl:l, at 
Manden for at føle sig glad og tilfreds i 
Hjemmet først og fremmest maatle føle 
Rig i det mindste pekuniært tilfreds i det 
Erh,arv. der skal give Hjemmet sit Præg, 
I)!! at Opnaaelsen af denne pekuniære 
Tilfredshed var G j e n,n e m f ø r e I s 13 n 
af den V i l j e, d e~ skabt:>r Mandens 
Himmerig. Jeg forsto_d ikke, at hvad der 
er Luxus for den ene, kan være en by
dende NødvendiglJi,d for den anden, og 
mente, at Opretriold else af Livet var 
ensbetydende med at leve. Jeg forstod 
ikke, at hvad den enkt:>lte Mand maatte 
bede om uden at faa, det kunde de mange 
fordre og en kraftig, maalbevidst Organi-
sation faa u d e n a t f o r d r e e Il e r 
b e d e. Jeg forstod ikke, at Hustruen 
kunØe (som af min Mand atter og atter 
paastaaet) have den ringeste Indflydelse 
paa sin Mands Interesse som Medlem af 
Organisationen, og j eg betragtede det 
altid, naar min Mand kom bj em og for
langte sin Mad eller sit T øj i største 
Hast . for rettidigt at komme til Møde, 
Generalforsamling ener lignende, som et 
nød \'endigt Onde, i hvilket je!! knn stil-
tiende fandt mig af Hensyn til Husfreden. 
Jeg forstaar endnu ikke, at Størsteparten 
af vore Mænd antager os for saa tung
nemme, at dtlt ikke sknlde være U magen 
værd at oplyse os om Organisationens 
Betyd ning og give os det rette Blik paa 
den Kamp, de fører for lysere og mere 
tidssvarende Livsvilkaa r. da jeg nødig vil 
tro, a t en Del af vore Mænd ikke selv er 
kommen til Erkjendelse af Organisatio
nens bydende N ødvendighed. Jeg forstaar 
ikke, at jeg skulde være flere Aar om at 
bekvemme mig til at tale rigtig ud med 

min Mand om det, der mest levend e' 
interesserede ham, nemlig hans Organi
sation. Men nu er det gjort. Nu staar 
jeg forstaaende overfor hans Id ee r . N u 
kan vi tole sammen, og med Kvinden s 
medfødte S nille kan jeg hjælpe barn at. 
afslibe de stødende Former og mildne 
det bydende l\l agtsprog, der af og til 
gj ør sig gjælderide i hans Arbejde fol' 
OrganisatioDPn. N u. da j e~ har For
staaelse af, at vore Mænd gjeLlnem det 
Arbejrle, de neril ægger i a t sty rke deres 
Organisation, gavner os og vore Børn 
mere enn dem selv, er det ikke mere 
med Vrangvilje, jeg skyndsomt sætte r 
Maden eller tager Tøjet fr em, naar min 
Mand skal møde til dette eller hint, eller 
plager ham med intetsigende Passiar, 
naar han i Hjemmet bar skriftlige eller 
Tankear bpjder for. m en jeg er stolt af, 
at jeg har t:'n Mand, der nyd er sine 
Kammeraters Tillid og er oplyst nok til 
at kunne være m ed til at ,-irke fo r os 
alle. . 

Det siger dog sig selv, at de Mænd, 
der paatagllr sig Arbejdet og ('lfrer ikke 
alene deres Fritid, men bringer ' endog 
pekuniære Ofre. ikke kan blive ved uden 
at faa Opmuntring udefra, Ol! her er d et, 
at Lokomotivpersonalets Hustruer og 
Døtre skal træde hjælpende til derigjen
nem, at de ikke m",der deres Mæ nds pIler 
Fædres Ønske om at gaa til Organisa
tlonsm ød e med Vrangvilje eller Pla.gerier 
om at blive hjemme. men tværtimod gjøre 
dfres til, at IJan kommer af Sted, thi for 
hve r enkelt, der mqder, er net et Lys
punkt mere i Lederlltls Arbejde, Of? For
samlingen blev et mere paalideligt Udtryk 
for Medlemmernes ø sker, saa her er det. 
a t enhver Hustru har en aldele ufra,ige
lig Pligt til at støtte sin Mands Organi
sation, og a t dette kan blive en kjær 
Pligt, har jeg maattet sande saa godt. 
som nogen. Hvor har min Mand dog 
været i straalende Humør, naar ban paa 
mit Spørgsmaal: ,HvorIerIes gik det?c: 
har kunn et svare: l> Storartet! Alle, der 
havd.e fri, ,ur mødte «, men hvor ned
try kt han bar været, naar han paa samme 
Spørgsmaal har maattet svare: " Der var 
kun nogle fa Ii . De mangler Forstaaelse. 
De er saa min Sandten ikke værd a t 
arbejde for! c: 

..Æ rede Medsøstre! Saa underligt det 
end lyd er, kan jeg for sikre, at'vi Kvinder 
kan (om vi ,il) . bære vore Mænds (Jr
ganisa tion gjennem alle Vanskeligheder. 
Derfor beder jeg indtrængende alle Hu
struer og Døtre: »8tøt Eders Forsørgers 
Organisation, om ikke for Eders egen, 
saa dog for Eders Børns Skyld. for at 
disse, hvad vi ' haaber for Sønnernes Ved
kommende, 'kan overtage gode, velagtede 
Stillinger efter deres Fædre, og for 
Døtrenes Vedkommende, at de kan bliye 
o.plyste, ,elsituerede Lokomotivmænds 
Hustraer. 

p. t. Fanø, dea 25. August 1901. 
Marie. 

Trykt i 
. Fredericia Dagbla(hs Bogtrykkeri, 

Fredericia. 
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