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Nr. 19. 

Lokomotivpersonalets 
retslige Stilling. 

Paa Station modtog en 
Lokomotivfører Fri-Bane-Ordre for Tog 
Nr. 168 til Skjørping. Da der paa Or-
dren ikke var anført noget o::n Krydsning 
i Skjørping, og da Lokomotivføreren 
h e ller ikke var underrettet i 
Henhold til Togreglementets § 18, 2. 
Stk., suppler et med sammes Tillæg I, 
gav Lokf. den Konduktor, der overrakte 
ham Ordren, denne med tilbage; en 
P ortør bragte attar Lokomotivføreren 
Fri-Bane-Ordren, i hvilken der nu var 
paaført Krydsning med Tog Nr. 168 i 
Sø. (altsaa Toget skulde krydse sig selv 
i Skjørping). Efter Ankomsten hertil, 
forlangte Togføreren sig Fri-Bane- Ordren 
udleveret, og angav, at han havde Ordre 
til at give denne en Paategning. Dette 
nægtede Lokomotivføreren, hvilket ind-
bragte ham en Irettesættelse for at have 
nægtet at vise Togf. Fri-Bane-Ordren, 
hvortil han ikke havde nogen Grund. 
Togføreren havde nemlig - da Sagen 
blev indberettet - skrevet i sin E rklæ-
ring, at han kun huvde forlangt Fri-
Bane-Ordren for, »hvis der var nogen 
Fejl!e, da at paaføre sin TogfærdiSelsrap-
port dette. 

Naar man bemærker den utilgivelige 
Ligegy ldighed for givne l!'orskrifter, der 
under den foreliggende Krydsning har 
fundet Sted, fristes man til at spørge: 

de gældende Reglementer ikke ogsaa 
for Medansatte under andre Afdelinger 
en ufravigelig Ledetraad for Udførelsen 
af Sikkerhedstj enesten i alle Tilfælde, 
hvor disse kan i Anve.ndelse? <l 
Da Fri-Bane-Ordren er et af de vigtigste 
DOkumenter for Lokomotivføreren, naar 
denne skal bevise sin Ret til med Beret-
tige lse at have befaret en Strækning, 
skulde det synes givet, at denne ogsaa 
:aa have en ubestridelig Ret til at be-

Fri-Bane-Ordren i sit Værge, ind· 
l denne efter Ordre vedlægges Lokomo-
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tiyførerrapporten, og ikke være udsat for 
Tiltale, fordi Medansatte kunde onske at 
udslette Beviset for udvist Ligegyldighed; 
men selv om Togførerens Forklaring skal 
staa til Troende - hvad der formentlig 
ikke her har været nogen særlig Grund 
til da staar der udtrykkelig paa 
selve Fri-Bane-Ordren, at Togføreren 
først e f t e r a t h a veg j o r t s i g 
b e k e n d t m e d d e n n El skal over-
levere den til Lokomotivføreren. Har 
Togføreren ti1 Trods herfor undladt at 
gøre sig hekendt med Ordrens Ordlyd, 
skulde Lokomotivpersonalets retslige Stil-
ling ikke ret gerne være en saadan, at 
denne Togførerens Forsømmelighed kunde 
bringe Lokomotivføreren en Irettesæt-
telse. 

Meddelelser fra Afdelingerne. 
Som tidligere meddelt., afholdt. Aar-

hus Afdeling Mandag den ll). September 
Foredrag om Edison med paafølgende 
Grafofon koncert i Hotel Kronprinsens 
elegante Lokaler. 

Ved Ottetiden samled es man i Teatl\ r-
salen - der va r festlig dekoreret med 
amerikansk e og danske Flag og Vimpler 
-, hvor Hr. Inspektør Herløv begyndte 
sit Foredrag, der, trods de to Timer, 
dette varede, paahørtes med den største 
Interesse af den ca.. 200 Deltagere store .. . 
Forsamling. Efter Foredraget, der fore-
gik fra Sc·enen, underholdtes man af Hr. 
Fabrikant J Ircobsens Grafofon, der med 
sine mange udmærkede Musiknumre blev 
livlig applauderet. Særlig fr emhæver vi 
den engelske Negerkomikers Sang og 
Katedralklokkerne, der rungede som om 
man befandt sig i selve Klokketaarnet. 
Da alle 16 Numre (hvorunder Detagerne 
nøde . Forfriskninger ved Smaaborde) 
vare udførte, traadte Formanden, Hr. 
M o t t l a u, frem og udtalte paa For-
samlingens saavel som paa F oreningens 

2. Aargang. 

Vegne en Tak til d 'Hrr. Herløv og 
Jacobsen for deres værdifulde U nder-
holdning, hvilken Udtalelse paafulgtlOls af 
drønende Bifald og Bravoraab. 

Som Bevis paa, hvilken Tilslutning 
der var til hele· dette Arrangement, kan 
anføres, at foruden Medlemmer med 
Damer fra Viborg, Struer og Aarhus 
havde følgende givet Møde: 

Hr. Maskininspektør Duseberg med 
Familie, d'Hrr. Stationsforstandere Niel-
sen og Verner-Lassen med Familie, 
Lokomotivme8ter Bailey med Frue og 
mange andre. 

Fra KJ. ll-S gik Dansen livligt til 
Musik af et 4-.i\Iands Orkester, hvoriblandt 
den utrættelige Formand medvirkerle med 
sit flinke FortepianospiJ. 

Da man llluttede af, vare alle enige 
om at have tilbragt en behagelig Aften 
sammen , det nyttige i Forening med det 
forn øjelige. 

Oversigt 
over 

Hovedbestyrelsesmødet i Købhvn. 
den 15. September 1902. 

Efter a t Forhandlingsprotokollen fra 
forrige Møde var oplæst og godkendt, 
aabnedes Mødet KJ. 10 Fm. Fraværende 
var Lokomotivfører Høgh. 

Punkt 1. Lønsagen. 
Det vedtoges, at Hovedbestyrelsen 

ved en Deputation henvendte sig til 
Maskinchefen, Generaldire·ktøren og Mi-
nisteren for offentlige Arbejder for ved 
Hjælp af omstaaende udarbejdede Statistik 
at formaa disse vIne lforesatte til at 
søge Lokomotivpersonalet stillet bedre 
end foreslaaet i Betænkningen, naar 
Lønningsluvforslaget atter fremsættes paa 
Rigsdagen i den tilstundende Sam1ing. 

Punkt 2. E ventuelt. 
1ste Sag. Lønudbetaling paa Søn-

og Helligdage. 



Det vedtoges at indsende et An-
dragende af omstaaende Ordlyd til Gene-
raldirektoratet, idet Aarhus, Nyborg og 
København G. og H. Afdelinger, der var 

Sagen til fornyet Overvejelse, 
havde ønsket Sagen fremm et. 

2den Sag. Eksamens-Kursus. 
Formanden aflagde Beretning over 

Virksomheden under den ham paa for-
rige Ho.edbestyrelsesmøcte givne Be-
myndigelse. 

Denne godkendtes, hvorefter Sagen 
af Medlemmer af Hovedbestyrelsen fore-
lægges MaskinchElfen. 

E fter at forskelligt var drøftet, navn-
lig med Hensyn til Arbejdet i Lønsagen, 
naar Lønningslovforslaget er forelagt 
Rigsdagen, 8luttedes Mødet KI. 3,30 
Eftermiddag. 

Et udførligere Referat af Forhand-
lingerne vil blive tilført Forhandlings-
protokollen. 

Fredericia, den 16. September 1902. 
L . M a u r i t z e n, 

Sekretær. 

Organisationens 
Arbejde. 

Lønsagen. 
Da den i forrige Rigsdagssamling af-

givne Betæn'kning ikke imødekom de af 
Organisationen fremsatte Forestillinger 
om en væsentlig Forbedring af Lokomo-
tivpersonalets Lønforhold, har Organisa-
tionen ved nedenstaaende Statistik søgt 
at overbevise vore høje og højeste Fore-
satte om Virkningen af de foreslaaede 
Lønsattler, der for en stor Dels Vedkom-
mende reduceres eller stagnerer. Stati-
stiken overrækkes Maskinchefen, General-
direktøren og Trafi kministeren af ElD 
Deputation. 

Med Henblik paa det af den høje 
RegElring under 31. Januar 1902 i Folke-
tinget fremsatte Forslag til Lønningslov 
for Statsbanedriften og i Tilslutning til 
den af Folketingets Udvalg under 16. 
Maj s. A. afgivne Betænkning, tillader 
Dansk Lokomotivfører- og Lokomotiv-
fyrbøder-Forening sig herved ærbødigst 
at forelægge vore høje Foresatte nær-
værende der udfiser, hfor-
ledes Lønforholdene stiller sig for 
IJokomotivpersonalet, saavel efter den 
nuværende, som efter den foreslaaede 
Lønning:-;lo v. 

Idet man tillader sig at henvise til 
det i Betænkningen nævnte Andragende 
og Henstilling - af hvilke Eksemplarer 
vedlægges -, undlader man ikke i Ær-
bødighed at gøre gældende for Lokomo-
ti fførernes Vedkommende, at de for disse 
foreslaaede Lønninger ikke tør kaldes 

tidssvarende, ihvorvel 85 af de ældste I 
Lokomotifførere er betænkt med et Til-
læg af 300 Kr. aarlig ug de næste 141 
Lokomotivførere er betænkt med et Til-
læg af 150 Kr. aarlig ; dernæst er 92 
Lokomotivførere betænkt med et Tillæg 
af 54 Kr. aarlig, medens 49 Lokomotiv-
førere - af hvilke ingen for Tiden hører 
til yngste Klasse - slet ikke er betænkt 
med noget Løntillæg ef ter -de foreliggende 
Forslag. 

Det maa derfo.r, for re.t at forstaa 
Betydningen af de' foreslaaede Tillæg og 
Lokomotivførernes i ovennævnte Andra-
gende og Henstilling fremsatte Ønske, 
tages i Betragtning, at da for Lokomotiv-
førerne nugældende Lønninger ikke er 
undergaaet nogen Forbedring (det mid-
lertidige Løntillæg - h foraf 92 Lokomo-
tivførere nyder godt - undtagen), siden 
disile sattes i 1869. 

Naar man ser hen til den Stigning, 
saavel i Prisen paa Livsfornødenheder 
som den Stigning i Arbejdsløn, der, baade 
inden- og udenfor Jernhaneetaten-
for alle, undtagen Lokomotivførerne -
har gjort sig gældende siden Lønnen for 
Lokomotivførerne sattes i 1869, tror man 
ikke at være ubillig, naar man anser 
den i Andragendet nævnte Løn som 
mindste, passende og tidssfarende Løn 
for det Lokomotivførerne paalagte sund-
hed sned brydende Arbejde og uhyre An-
svar. 

For IJokomotivfyrbødernes Vedkom-
mende stiller :Forholdet sig endnu mere 
uheldigt, idet kun 168 Mand af den 
yngste Klasse og de to ældste Lokomo-
tivfyrbødere erholder noget Lønningstil-
læg, der for de 53 Lokomotivfyrbøderes 
Vedkommende andrager 150 Kr. aarlig ; 
de to ældste Lokomotivfyrbødl!re er 
betænkt med et Tillæg af 114 Kr. 
aarlig, medens 115 Lokomotivfyrbødere 
er betænkt med et Tillæg af 60 Kr. 
aarlig. 

Af de øvrige 332 Stillinger som . 
Lokomotivfyrbøder vil den ene efter det 
foreliggende Forslag blive lønnet ufor-
andret (1050 Kr. aarlig), medens 14.4 
reduceres med 6 Kr. aarlig, 35 med 66 
Kr. aarlig , 22 med 96 Kr. aarlig og 130 
med 156 Kr. aarlig. 

Da man for de to Trediedele af 
Lokomotivfyrbøder-Stillingernes Vedkom-
mende i Stedet for en Lønforbedring 
staar overfor en tror man 
ej hell!'r her at kunde synes ubillig, 
naar man anser den i ovennævnte An-
dragende næmte Løn for Lokomotivfyr-
bøderne som mindste, passende og tids_ O 
svarende IJøn for disse Stillinger, idet 
man maa tage i Betragtning, at Lokomo-
tivfyrbøderne meget ofte til Stadighed 
amendes som Lokomotivførere, og at 
Gennemsnitslønnen i det Fag, af hvilket 

Lokomotivfyrbøderne rekrutteres, er ca 
1350 Kr. aarli,:!, ligesom de til en 
ti vfyrbøder stillede Krav lan2t overgaar . , 
h'fsd der fordres af dlsses Medansatte i 
tilsvarende Stillinger indenfor Etaten. 

Naar hertil kommer, at Lokomotiv. 
personalet, i Modsætning til Medansatte 
i tilsvarende Stillinger, hovedsagelig selv 
m aa bekoste Anskaffelsen· ·af Arbejdsklæder 
m . m., til hvilket der medgaar et ikke 
rioge Beløb aarlig, tror man at turde 
gøre sig Haab om vore høje Foresattes 
V ølvillie, Forstaaelse og Støtte for Gennem. 
førelsen af de i vort Andragende nævnte 
L ønforbedr.inger under L ønningslovfor_ 
slsgets Fremsættelse og Behandling paa 
Rigsdagen. 

Esbjerg, den 15. August 1902. 

Paa Dansk Lokomotivfører- og Lokomo. 
tivfyrboder-Forenings Vegne: 

Allerærbødigst .. 
Chr. Christensen, 

Lokomotivfører, Formand for Hovedbesty -
relsen. 

Til 
Maskinchefen .ed de danske Statsbaner. 

Til 
Generaldirektøren for Statsbanedriften. 

Til 
Ministeren for offentlige Arbejder. 

* * 
End fidere overraktes der Generaldirek-

tøren nedenstaaende Andragende: 
Herved tillader man sig ærbødigst at 

ansøge det høje Generaldirektorat om, at 
Lønnen maa blive udbetalt Lokomotiv- ' 
personalet den ] ste i Maaneden, selvom 
dellne falder paa en · Sø.n- eller Hellig-
dag. 

Grunden til denne vor ærbødige An-
søgning er, at da Huslejen og andre 
uopsættelige Udgifter for den ovenejende 
Del af Personalets Vedkommende forfal-
der paa diBse Dage, er det ofte forbunden 
med stor Gene for de Paagreldende at 
skulde vente til den 2den eller under-
tiden længere hen i l\1aaneden for at 
kunne hæve Løn til at udrede indgaaede 
Forpligtelser IDed. 

I Haab om det høje Generaldirektorats 
Vel villie, tillader man sig ærbødigst at 
fre::nsende denne vor Ansøgning. 

Esbjerg, den 15. September 1902. 

Pall Dansk Lokomoti vfører- og Lokomo-
tivfyrbøder-Forenings Vegne : 

Allerær bødigst 
Chr. Christensen, 

Lokomotivfører. 
Formand for Hovedbestyrelsen. 

Til 
Generaldirektoratet for Statsbanedriften. 

* * * 



For Lokomotivførernes Vedkommende stiller Forholdet sig saaledes: 
Udgift til Lønning efter den ny Lønningslov. Udgift til Lønning efter den gamle Lønningslov. 

(Det midlertidige Lønningstillæg medregnet). 
Herefter 78 Mand faa 2100 Kr. om Aaret, hvilket udgør. 163,800 Kr. 

39,000 
97,200 

173,250 
165,000 

Herefter har 91 Mand haft 1800 Kr. om Aaret, hviJket udgør 
20 1950 -
54 1800 --

105 1650 --
110 1500 -

92 1650 --
92 1500 --
92 - 1446--

Altsaa en Merudgift af . 

laIt 638,250 Kr. 
Den opførte Merudgift fordeler sig saaledes, at 

85 Mand vil faa et Løntillæg af 300 Kr. aarlig, hvilket udgør . 25,5fJO Kr. 
21,liiO --
4,968 --

141 150 -
92 54 --
49 Mand vil slet intet Løntillæg faa. 

laIt 51,618 Kr. 
Af de 49 Mand, der intet Løntillæg faar, har de 31 Mand for Tiden 1650 Kr, aarUg 

og de 18 1500 -

For Lokomotivfyrbødernes Vedkommende stiller Forholdet sig saaledes: 

lti3,800 Kr. 
151,800 
138,000 --
133,032 --

laIt 586,632 Kr. 
51,618 --

Balance 638,250 Kr. 

Udgift til Lønning efter den ny Lønningslov. Udgift til Lønning efter den gamle Lønningslov. 
Herefter vil 2 Mand faa 1410 Kr. om Aaret, hvilket udgør 2,820 Kr. (Det midlertidige Lønningstillæg medregnet). 

Ingen vil -- 1320 Herefter har 167 Mand haft 1296 Kr. om Aaret,' hvilket udgør. 
35 Mand -- 1230 43,050 -- 166 1146 --

274 -- 1140 -- 312,360 -- 1 1050 --
191 -- -- 1050 -- 2011,550 -- 115 990 - ---

laIt 058,780 Kr. 53 900 --
Altsaa en Mindreudgift af 10.488 --

Balance 569,268 Kr. 
Den opførte Mindreudgift fordeler sig saaledes, at 

53 Mand vil faa et Lønningstillæg af 150 Kr. aarlig, hvilket udgør 
2 114 --

115 60 --
170 Mand 

7,950 Kr. 
228 --

6,900 --
laIt 15.078 Kr. 

Hvorimod Stillingen for 331 Mands Vedkommende vil LUve lønnet lavere og fordeler sig saaledes, at der 
144 Mand opnaas en Besparelstl af 6 Kr. aarlig, hvilket giver 864 Kr. &arlig 

35 66 2,310 -:-
22 96 2,112 --

130 156 20.280 --

216,432 Kr. 
190,236 --

1,050 --
113,850 --
47,700 -

laIt 25,566 Kr. 
15.078 --

-- 10,4.88 Kr. 
(l Mand med en Aarsindtægt af 1050 Kr. 

fasr intet Løntillæg). 
hvilke udgør den aarlige Besparelse paa Lokomotivfyrbødernes Lønninger. 

Merudgiften t.il Lokomotivførerne andrager. . . . . . . . ;. 51,618 Kr. 
Mindreudgiften til Lokomotivfyrbøderne andrager . . . . . 10,488 --
"Den totale til hele bliver . . . 41,130 Kr., der, fordelt paa 869 Mand, en Merudgift af 3 Kr. 93 ø. pr.l\1and pr. Msaned. 



Med Limstangen. 

Som det vil erindres, indeholdt Lokomo-
tivtidende for 1ste August en Artikel 
med ovenstaaende Overskrift. Denne 
har imidlertid truffet Jernbanefnrbundets 
Formand saa eftertrykkelig, at han i en 
længere Skraale i Jernbanetidende for 
den 15. September bekræfter den gamle 
Kendsgerning, at naar et Fæ har skrevet 
en Dumhed, søger det altid at klare 
samme ved at skrive en ny. Til Trods 
for, at vi ordret har gengivet, hvad vi 
fandt Anledning til at paatale af .P. D. 
P.s førsttl Artikel, har Jenne dog ikke 
undset sig for at pille enkelte Sætninger 
ud af vor Artikel og givet disse en For-
tolkning, der staar i den mest skrigende 
Modsætning til vor Organisations hele 
Arbejdsmaade. Man sk ulde dog synes, 
at den kolossale Vandgang, som den 
projekterede M asseopsigelse i sin Tid 
blev for P. D. P., havde lært denne saa 
megen Besindighed. at han undgik at 
sætte i hvert Fald andres Organisationer 
i Forbindelse med dette Emne; men vi 
forstaar saa godt, hvor det maa ærgre 
ham, at han ikke har kunnet faa D. L. 
og L. F. med til at fare op som en 
Løve for siden at fald e ned som et Lam. 
P. D. P.s naive Fremstilling af, hvor-
ledes en Lokomoti vfører vilde være stillet, 
om alle andre Banefunktionærer holdt 
op. og,Lokf. skulde passe det hele alene, 
virker latterlig og bulrer som 
Slag paa en tom Tønde. Men. be-
vares, noget maa der jo gøres for 
ø rerne. Vi fristes til at spørge P. D. 
P., om han ikke føler sig overbevist om, 
at al Jernbanefart vilde blive illusorisk, 
hvis Lokomotivpersonalet blev utjenst-
dygtig midt paa en Strækning og af den 
Grund havde standset Toget. Vi føler 
os overbeviste om, at selvom Toget var 
overfyldt med Indehaverne af samtlige 
de Stillinger, som P. D. P. ram ser op i 
sin Artik el, da skulde disse nok blive 
holdende, til der kom Lokomotivmænd til . 
Stede. P . D. P . fortsætter sin Artikel i 
næste Numpr af J ernbanetidende. Man 
maa da ønske, at l!'ortsættelsen indehol-
der nogen mere sund Sans, end Tilfældet 
er med Begyndelsen , da den ellers, selv 
for Jernbanetidendes Læsere, vil blive 
noget vanskelig at goutere. 

Organisationens 
Medlems-Antal. 

Paa dertil given Anledning opgives 
nedenfor MedlemsRntallet, som er 
tilstillet Hovedbestyrelsen ved sidste 
kvartalsmæssige Indsendelse fra de re-
spektive Afdelinger: 

København H. 
København G. 
København ø. 
Helsingør 
Roskilde 
NykøbiDg F. 
Kallundborg 
Slagelse 
Nyborg 
Struer 
Esbjerg 
Thisted 
Viborg 
Aarhus 
Frederikshavn 
Aalborg 
Skanderborg 
Fredericia 

63 Lokf. og 70 Lokfrb. 
31 47 
19 12 
18 15 
12 17 
12 15 
12 16 
12 l> 26 
39 
24 33 
14 ' 33 
8:, '" 9 
8 17 

B9 :t 55 
10 18 
20 l> 31 
Il l> 16 
17 »32 

369 Lokf. og 514Lokfrb. 
lait 883 Medlemmer. Heraf er 128 

Medlemmer ansat ved Privatbanerne og 
Resten, 755 Medlemmer, ved Stats-
banerne. 

Fredericia, den 20. September 1902. 
\., L . hl a u r i t z e D, 

Sekretær. 

Aarhus Maanedsmøde 
den 10. September 1902. 

Formanden, Hr. Mottlau, bød Vel-
kommen og indledede med at oplæse en 
Skrivelse fra HovedbestyrelsenlS Formand, 
hvori denne J!aa Hovedbestyrelsens Vegne 
henstiller til Aarhus Afdeling at frem-
komme med et Forslag paa den kom-
mende Hovedgeneralforsamling angaaende 

,Oliemulktsystemet. - So m bekendt var 
det vedtaget paa Afdelings-Generalfor-
samlingen, at Afdelingens Formand skulde 
henvende sig til Hovedbestyrelsen an-
gaaende denne Sag. 

Det overlodes Formanden paa Af-
delin gens Vegne at formulere et saadant 
Forsla l« og inrlsende det til BehandliDg 
paa Generalforsamlingen i Marts Maaned. 

I Henhold til Afåelings-Generalfor-
samlingens Beslutning, forespurgte }'or-
manden, om hvormeget man skulde fast-
sætte den vedtagne lille Godtgørelse til 
til Afdelingens Bud. 

Det vedtoges at yde 1 Krone om 
MaanedeD, hvorpaa Sagen gaar til ende-
lig Beslutning paa Afdelingens General-
forsamling i Oktober Maaned. 

Lokfrb. Petersen stillede Forslag om, . 
at Aarhus Afdeling til Hovedgeneralfor-
samliDgbn i ' Marts Maaned indsender 
Forslag om, at D. L . og L. F. udmelder 
sig af det nordiske Forbund. 

Det vedtoges at henvise Spørgsmaalet 
til endelig Behandling paa Afdelings-
(j-eneralforsamlingen i Oktober. - Paa 
Mødet var StemniDgen absolut over-
vejende for U.dmeldelse af Forbundet. 

Efter at flere for Standen' a-TrtueTIe 
Spørgsma!i.l vare drøftede. sluttede For-
manden Mødet med en Tak til Medlem_ 
merne for, at de var mødt saa talrigt, og-
haabede, I\t der næste Gang vilde komme. 
endnu mange flere . 

H. Christiansen, 
Sekretær. 

Personalia. 
Forflyttede efter AnsøgniDg: Lokomo-

tivfører IV 327 A. B. Pedersen, Køben-
havn-Slagelse, fra 1-8-02. 

Paa derom af Ministeriet for offent-
lige Arbejder nedlagt allerunderdaDigst 
ForestilliDg har det behaget Hs. Maj. 
Kongen under 29. Juli d. A. allerhøjst 
at beDaade Fyrbøder II Nr. 416 Christian 
Hempel S t r u b b e r g, København, mad 
Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Spørgsmaal og Svar. 
Sp. I Henhold til Mas kinafdelingens Samling 

af Ordrer O" Bestemm elser 111. v Nr. 082 
angaaende Overordll edes Ret til at mani-
pl tl ere et Lokomotiv, dog under Lokomo-
tivførerens Ansvnr og Assistance,. bedes 
oplyst, hvilke Overordnene, der i Ordren 
menes at hal'O denne Ro t, og i h\'Or stor 
Udstrækninl? denn o Re t kan benyttes af 
vC'dkommC'nae Overordned e. 

O. T. 

Da Inst.ruks for Lokomotivpersonalet § 1, 
suppleret med Ordre Ma. Nr. 217, 395 og 
471, ind eholder Fortegnelse over (blandt 
nndre), hvilke af de Overordn ede yed 
l\Iaskin;,.fdelingen, der har Ret til at køre 
pa,1 Lokomotivern e, ka,n det seh-føl gelig 
klln være disse dur menes. 

Da de l\Ianiplllationer, den O\'erord· 
nede foretager, s ke r ]Jaa Lo komoti vførerens 
Ansvar, ma,1 Retten til at mnni pu lr. re 

ophøre, uaar den paag ::o ldende 
Lokomotil'fører formener, at de af den 
Overord nede foretngno Manipul ationer lmn 
medføre Fare for Driftens Sikkerh ed. 

* .. 
* 

Vi h n dog ikko tænke os, at nogen Over· 
ordnet ved Ma skinafdelin gen skulde ha l'e SM 
liden F Ol'staaelse af Lokollloti l'por sonalets an· 
svnrsfllldo Kald, at de Yilde vfO re en Henstil· 
ling af den tj onestegørende Lokomotivfø rer , 
o\'erhørig, 

Iø vrigt kunde vi ønske, at denne Tilladel e 
til at manipulel'o et Lokomotiv blev indskrænket 
til kun at omfatte L o k o m o t i vel', d e r 
kør e r Prøv e tur . idet et Lokomotiv for et 
Tog er for vig tig et 'L ed i Sikkerh edstjone .ten 
til at skulde kunne 3-11vendes som F orsøgsobjekt 
for Lys thavende. 

Bytning. 
En Fyrbøder, 1. Kl. , ved en vest jydsk 

Provinsstation, hvor der er en udmærket 
Tjeneste, ønsker at bytta Opholdssted ti l 
en østjydsk eller sjællandsk Statioo. 

Billet mrkt. Nr. 101 modtager Lokomo' 
tivtidendes Kontor. 

Trykt i 
Dagblad<s Bogtrykkeri 

i Frederir. ifl.. 

-
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