
ORGAN fOR DANSK LOKOMOTIVfØRER O(j LOKOMOTIVFYRSØDfR-fORENING. 

Nr. 2. 15. April 1908. 8. Aarg. 

Resume 
af Generalforsamlingen i Nyborg 

den 30. Marts 1908. 

Som Dirigenter valgtes Lokf. A. Mad
en, M , og Lokfb. Hovgaard , Ab. 

Til Sekretær valgte Lokf. C. M. Chri
stensen. 

Generalforsamlingen erkendte at være 
lovlig indvarslet. 

Modt var 47 Delegerede - 24 Lokf. -
23 Lokfb. ,.. 

Til Ju steringsmænd valgtes Lokf. C. Lar
sen, Kh, og V. Lund, Ko. 

Dagsordenen vedtoges enstemmigt. 
Det vedtoge paa Forslag af Lokfb . Lund 

at iage Generaldebat over amtlige Lovæn
dringer med 32 temmer mod 7. 

Behandling af Dagsordenen. 
"Punkt I. Beretning om Virk o mhed en og 

Bladet. 

Formanden aflagde Beretnin 17 i Til sl ut-
ning til den trykte B retning. f, 

I 

Derefter oplæ te Sekretæren Hovedbe-
styrelsens Forhandlingsbog. 

D er stilledes under Behandlingen an
gaaende Rangerplad ers Besættel e følgende 
Re olution: 

»Generalforsamlingen paalægger Ho-

vedhestyrelsen snart at foranledige, at den 
af Lokfb. Thomsen til denne ind endte 
Sag bliver bragt i Overen temmel e med 
Generalforsamling beslutning af 15. Mart 
1905, saaledes at alle Rangerplad er be
sætte~ med den æld te An ogeri ' 

For lag stilleren tog sit For lag til Re
solutio n tilbage til Fordel for folgende Re
solution: 

»Undertegnede fore laar, at General
forsamlingen af temm r om Rangerplad
sers B ættelse aaledes, at aa længe de 
ikke er besat med Førere, bør d b sæt
te af de ældste an atte Fyrbødere, der 
ansøge derom. Dette gælder for hele 
Landet og ikke kred vi . 

O. A. Peter en, Sg. 

For laget faldt med 14 Stemmer f r og 
14 imod. 

Derpaa behandled Løn agen Forløb. 
Under Behandlingen heraf fr mgik det, 

at der var et Mindretal og et Flertal I Ho
vedbe tyrel en, om hver for sig hævdede, 
at den Maade, de havde forfulgt Arbejdet 
paa, var den r tte. 

er tillede 2 For lag som f lutning 
paa Di ku sionen. 

Forslag 1. Undertegnede foreslaar til 
Af lutnin17: -. 

~Oeneralfor amlingen udtaler, at den 
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• 
ikke fuldt ud kan billige Mindretallets 
Handlemaade men erkender iøvrigt baade 
Flertallets og Mindretallets gode Vilje og 
energiske Arbejde i Løn agen .« 

Andersen , Lokfb. (180). 

Forslagssti lleren tog Forslaget tilbage, 
men det optoges af Lokfb. Rasm . Lar
sen, Ng. 

Forslag 2 : 
Undertegnede foreslaar Generalfor-

amlingen at give hele Hovedbestyrel sen 
et Tillidsvotum som Tak for dens Ar
bejde i Lønsagen med Forvisningen om, 
at der kun er arhejdet for Føreningens 
Bedste.i< O. A. Petersen, Sg. 

Forslagsstilleren tog sit Forslacr tilbag-e. 
- Dette optoge af Lokf. C. M. Christen
sen, Gb. 

Ved Afstemnin gen forkastedes Forslag l 
med 15 Stemmer mod 7. 

Fo rslag 2 ved.toges derpaa enstemmigt. 

Man behandlede derpaa fors kellige i Be
retningen omtalte Sager. 

H . B. ønskede Oplysninger hos Med
lemmerne om , hvad den skulde foretage, 
h is Lønningsloven ikke førtes igennem. 
Man ened es om at indkalde til Ekstra-Ge
neralforsamling i den Anledning. - Se For
sl ag nedenfor. 

Man vedtog at udsende Agitations ud
valg efter G eneralfor amlingen. 

Beretningen godkendtes enstemmig. 

Forslag 1: 
~ Generalfo rsamlingen 30te Marts 1908 

vedtager, at saafremt Lø nningsloven ikke 
vedtages i indevær nde Samling' indkaldes 
til en Ekstra-Generalfo rsamling, hvor Be
s temmelse tages o m Lokomotivper onalets 
videre Stilling.« 

Forslag 2: 
»Saafremt Lø nningsloven ikke bliver 

tilfredsstillende, bemyndiges H . B. til, for 
saa vidt den finder det formaalstjenligt, 
at sammenkalde til en ekstraordinær Ge-
neralforsamling. q: M. Mortensen. 
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Forslag 1 vedtoges med 23 Stemmer 
for og 5 imod. 

Forslag 2 forkastedes. 

»Formanden bemyndiges til i Forbin
delse med et H. B. Medlem at foretage 
en Ag itationsrej se efter Lønsagens Afgø-
relse. ~ M. Mortensen. 

Dette Forslag vedtoges. ' 

"Punkl 2. Regnskabet. 

Under Behandlingen af Regnskabet stil
ledes fø lgende Fo rslag: 

»H. B. bemyndiges til at afskrive det 
i Reg nskabet for Annon cer udestaaende · 
Beløb 661 Kr. 70 Øre som uerholdelige. ~ 

M. Mortensen. 

Derefter godken dtes Regnskabet enstem-
migt. 

r'Punkl 3. Lovænd rin ger. 

Herpaa toges Generaldebat. - Efter at 
F orslagsstillerne havde haft Ordet, nedsattes 
et Udvalg, bestaaende af 5 Mand, nemlig: 
Lokf. Lund, Kø. Lokfb. Klem, Ro. 

» Morten en, Kh. » Hviid Es. 
Frantz Niel en, 
Ar. 

"Punkl 7. Forslag fra Kor ør Afdeling. 

a) Delegerede Lokfb. erholder Frirejse 
paa 2. KI , forsaavidt Rej sen er over 20 
Mil. 

b) Afskaffelse af Redaktøren Telefon, 
for aavidl han har Sæde Ildenfor Kø ben- · 
havn. 

e) Der indgives et Andragende til Re
gering og Rigsdag i ! 908- 1909 om, at af
døde Ansattes Paarørende, for hvem den 
Afdøde havde Forsø rgel espligter, kan hæve 
3 Maaneders G age, regnet fra Dødsdagen. 

Ændringsforslag til Punkt 7 a: 
Afdelingerne afholder Udgiften til De

legerede til Generalforsamlingen til Rejse 
paa 2. Kl. .. Holst Jørgensen. 
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»Det overlades til H. B. at indsende For
slaget, naar denne finder Tidspunktet be
lejligt. « 

Punkt 8 . Forslag fra Aarhus Afdeling. 

, Dansk Lokomotiv-Tidende« skal een 
Gang aarlig indeholde en fuldstændig Per
sonalia over Lokf. og Lokfb. ved Statsba-' 
nerne.« 

Hertil stilledes følgende Ændringsfor
slag : 

l> Personalia udkommer hvert Ste Aar 
samlet, og hvert Aar fremkommer et Perso
nalia over de i Aarets Løb forekommende 
Forandringer.« 

Ændringen forkastedes. 
Hovedforslaget forkastedes. 

Punkt g. Forslag f ra Frederikshavns Af
deling. 

»Lokomotiv-Tidende« til tilles Afdelin
gerne pr. Po t. « 

forslaget vedtoges. 

Punkt lO. Forslag fra Hjælpekasse
udvalget. 

»Der oprette en Hjælpekasse under D. 
L. & L. F. med et fast Kontingent og. SOO 
Kr. Udbetaling ved Død.« 

F or.manden fo z: Ud valget refererede kort 
Tanken i Forslaget. Der indkom under 
Behandlingen følgende Forslag: 

Forslag 1. »Undertegnede foreslaar at 
oprette en Hjælpekasse indenfor D . L. & 
L. F. med et Kontingent af 2S Øre pr. 
Maaned, mod at der udbetales 200 Kr. ved 
Død. O. A . Petersen, Sg. 

Forslag 2: :t Hjælpekasseudvalgets Be
tænkning udsendes til Afd. til Debat og 
U ra fstemning. R sultatet af Afstemningen 
-samt eventuelle For lag forelægges Gene-
ralforsamlingen 1909.« G. O . F. Lund. 

Forslag l forkastedes. 
Forslag 2 vedtoges. 

Punkt lI. Forslag fra Aalborg Afdeling 
om, at Aspiranter kører som 3die Mand 

2 Maaneder. 
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Forslaget vedtoges med 22 Stemmer 
mod 6. 

Punkt 12. M snedsund Afdeling henlæg
ges under Roskilde Afdeling, Kjøbenhavn 
Ø-Afdeling bliver Underafdeling af Kjøben
havns H-Afdel ing. 

Forslaget vedtoge . 

Punkt 13. Viborg Afdeling stiller f Igende 
Forespørg ler: 

a) »Hvorfor er D. L. & L. F. i kke op
taget i Statsfunktionærerne Laaneforening ? 

b) Redegørelse fra H. B. om Bladenes 
Udeblivelse, samt hvorfor Bladet ikke maa 
bortabonneres eller ikke uddeles til Ikke
ansatte 

c) En afvist Tjenestesag. 

ad a. Man betragter de under Beret
ningen fremkomne Oplysninger denne ag 
vedrørende som fyldestgørend e. 

ad b) Forslaget toge tilbage. 
ad c) Hov6dbestyrelsen tager Sagen til 

Behandling. 

Punkt 1./. Forslag fra Lokf. V. Mott lau 
om Led ageise af Rangermaskiner. 

Forslaget henvistes til Afdel. 

Udenfor Dag ordenen forelagde For
manden Generalforsamlingen Beretning om 
et Fællesmøde mellem Repræsentanter fo r 
D. J. F., J. F. og D. L. & L. F. 

formanden forelagde for Generalforsam-
. lingen i Henhold til det den 3die Oktober 

1907 afholdte Fællesmøde mell m D. J. F., 
J. F. og D. L. & L. f . omhandlede For
slag om, at Lokf .. indgaar i J. F. og Lokfb. 
i D. J. F. 

Enstemmig og uden Disku sion for
kastet. 

Punkt 3. . Lovændringer. 

Udvalget forelægger sit Arbejde. 
Indledningens Punkt b. foreslaas lydende 

saaledes: 
» Foreningen skal udgive et Forenings

blad hver 14de Dag, Hovedbestyrel en 
fører Tilsyn med Bladets økonomiske Le.-
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delse og Forretningsgang under An var for 
G,eneralforsamlingen. 

Vedtoges. 

Punkt d. forandres 36 Ø re til 40 øre. 
Vedtoges. 

§ 1 a, 7de Linie efter Repræ entanter 
lyder saa led Endvidere vælger samtlige 
Delegerede en Redaktø r paa den aarlige 
Generalfor amling. Genvalg er tilladt. Ho
vedbestYlelsen vælger selv sin Sekretær samt 
Repræsentanter osv. 

Vedtoge 

I sidste Linie forandres 2 Ekspl. til 4 
Ekspl. 

Vedtoges. 

Lokf. C. M. Christensens Forslag om 
nyt Punkt f. bliver Punkt g. 

Vedtoges. 

Lokfb. Mortensens Forslag: Under Punkt 
6 a tilføjes § 1 a efter sidste Punktum. 

Vedtoges. 

AfdelingslQvenes § 3 tilføjes efter Stem
meret: »Samme Betingelser gælder for af
gaaede Medlemmer, der atter ønsker Op
tagelse.« 

Vedtoges. 
T iltraadt af samtlige Udvalgsmedlemmer : 

V. Lu nd. Frantz Nielsen . C. J. Klem. 
L. Mortensen. R. Hviid. 

Derpaa vedtoges samtlige Ændringer. 

PUI/kt IS. For lag fra M. Mortensen om 
Valg af Redaktør. 

Der foresloges Lokfb. P. Hansen, M. ' 
Mortensen, Lokf. C. M. Christensen. 

P. Hansen valgtes med 35 Stemmer. 
M. Mortensen og C. M. Christensen fik 
hver 8 Stemmer. 

Punkt 16. Valg af 3 Hovedbestyrelses
medlemmer. 

Formanden, Hovedkassereren og G. Lund 
skal efter Tur afgaa. 

De genvalg tes alle. 

Punkt 17. Vafg af 2 Revi orer .. 

Valgt blev Lokf. Kirkensgaard og Lokfb. 
Andersen (393). 
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Forhandlingsbogen oplæstes og god
kendtes. 

C. M. Christensen, 
Sekretær. 

En Appel 
til samtlige Medlemmer .. 

Som det vil være Medlemmerne bekendt, 

er vor Redaktør L. Mauritzen ikke mere. 

Det er uomtvisteligt, at han han har været 

en Kraft for D. L. og L. F. og har der

igennem sat sig et varigt Minde blandt Med

lemmerne. At Mauritzen i den senere Tid 

var træt -. træt til Døden, maa vi Loko~ 

motivmænd oprigtigt beklage. 

Paa Generalforsamlingen den 30. Marts 

blev undertegnede udpeget til at overtage 

Hr. Mauri tzens Hverv ved »Lo k motiv-Ti

dende« og skal da efter Evne søge at ud

fyld e det til Medlemmernes Tilfred hed , men 

paa den anden Side vil Medlemm ern e sik

kert erkende, at den Tid, LOKo motivtjene

sten lev ner sin Mand, ikke er overvættes 

stor, hvorved den Arbejdsev!1e der kan 

stilles til Raadighed, har sin Begrænsn ing. 

For at Bladet kan bli ve det, det skal 

være : Et Udtry'k for Medlemmerne Tanker 
• 

og det, der rører s ig blandt dem, er det 

aldeles nødvendigt, at Redaktionen staar i 

god .Kontakt ti l samtlige Medlemmer. -

Maaske vil enkelte Medlemmer siae, at det 

ikke ligger for dem at skrive ; dette er in

gen gyldig Undskyldning for at holde sig 

passiv ; send os Ideer eller Tanker, som 

maaske ved nærmere Udformnin g kan give 
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Forhandlingsbogen oplæstes og god
kendtes. 

C. M. Christensen, 
Sekretær. 

En Appel 
til samtlige Medlemmer .. 
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Det er uomtvisteligt, at han han har været 
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For at Bladet kan bli ve det, det skal 

være : Et Udtry'k for Medlemmerne Tanker 
• 

og det, der rører s ig blandt dem, er det 

aldeles nødvendigt, at Redaktionen staar i 

god .Kontakt ti l samtlige Medlemmer. -

Maaske vil enkelte Medlemmer siae, at det 

ikke ligger for dem at skrive ; dette er in

gen gyldig Undskyldning for at holde sig 

passiv ; send os Ideer eller Tanker, som 

maaske ved nærmere Udformnin g kan give 

Anledning til befrugtende Diskussioner, som 

kan føre os frem til nye Maal, og bringe 



den Stand, vi tilhører, Gavn og Glæde. 

Medlemmerne skal altid ~inde mig lydhør 

for det, der kan samle og bringe vor Or

ganisation fremad i enigt Fællesskab, idet 

Styrken, der herved opnaas, er saa inten

siv, saa sejg at bryde, at intet Offer er for 

stort til Opnaaelse af engan.$ satte Maal. 

Den Forening, der har den Lykke at mærke 

Enighedens livsopholdende Kra~ og sætter 

alt ind paa Erhvervelsen og Opretholdel sen 

af denne mægtige Følelse, staar paa Forhaand 

gunstigt stillet i Kampen for sin Eksistens og 

sin Eksistens' Forbedring. Naar vi derfo r 

kæmper for et berettiget og retfærd igt Krav, vil 

det før eller senere bringe Sejren hjem ; men 

er Splid og Uenighed raaående, sættes 

Dumhed og smaalige Personinteresser høj

ere end det store fælles Maal, da er Styrken 

ringe og Nederlaget sandsynligst, og Mod

standerne vil ofte benytte Lejligheden til 

yderligere at svække den i andres Om

dømme. Derfor maa det være ethvert Med

lems Pl igt - ligefra den Nyansatte til det 

ældste Medlem - at staa Vag t saavel ind

adtil som udadtil fo r D. L. & L. F.s Inter

esser og fælles Maal. 
P. Han s en. 

I Anledning 
af 0lgodulykken. 

Det er ikke vo r O pgave at nedskrive 
eller belyse Jernbaneulykker, idet disse Em
ner nærm est tilhører Dagspressen, som 
med Flid opsamler Vidnesbyrd allesteds fra 
med Hensyn til Begivenheder, der gaar 
forud for saadanne Ulykker. 
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Et Fagblad kan, som Regel , kun beskæf~ 

tige sig hermed, naar de retslige Undersø
gelser har bevist Kendsgerninger og op
samlet Materiale, hvorpaa Bedømmelsen kan 
lægges til Grund. 

Det vilde selvfølgelig paa det nuværende 
Tidspunkt være voveligt at frem sætte nog en 
bestemt Mening om Aarsagen til Ulykken, 
og vi skal da ogsaa afholde os derfra , 
men saa snart en Jernbaneulykke overhove
det har fun det Sted, rejser sig straks den 
Formodning i Dagspressen , at Lokomotiv
personalet har været paavi rket af Spi ritus, 
som om den Klasse Maskinfo lk var de mest 
raa og slette Mennesker. 

Hvorfor skal Lokomotivmændene straks, 
selvom intet Bevis haves i den Retning, 
dømmes saal edes ? 

Der er sikkert i vore travle Dage andre 
Aarsager mulige, og der kunde i det mind
ste være Anledning til ikke strak at opstille 
Hypotheser i denne Retning og ikke paa 
Forhaand brændemærke en hel Stand, som 
dog er sammensat af Mænd , der har et 
vist Ansvar for, at der ikke kan siges dem 
noget paa i den Retning. De har yder
mere deres eget Liv i Hændern e saavelsom 
de Rejsendes. 

Da Spø rgsmaalet har en dyb religgende 
Interesse for saavel Afholdsfo lk so m ikke 
Afholdsfo lk, og Lokomotivmændene som 
Stand betragtet absolut ikke kan være tjent 
med at faa paakl istret et saadant Stempel 
kunde vi ønske, at Medlemmerne vi lde be
svare fø lgende Spørgsmaal : 

1. Hvorledes forebygger Lokomotiv

personalet, at saadanne Beskyld

ninger fremsættes i Dagspressen? 

2. Hvilken Fremgangsmaade anses for 

heldigst? 

Da vi har tænkt os Spørgsmaalet som 
en Enquete, vil de indkomne Besvarelser 
(under Navn eller Mærke) blive optrykt 
Bladet. Red. 

* * * 
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Nedenstaaende citeres efter Dagspres
soen et for Lokomotivmænd følt Indlæg : 

»Havde det været Persontog og ikke 
:.Slæbere«, saa havde vi haft en ny Gen
tofteulykke. Maaske værre end den. 

Det skal have været et frygteligt Syn 
straks efter de to Togs Brydetag i hinan
den. Bolte og Fjedre var maset ammen 
om Staaltraad . Her og der var Jern og 

Staal skaaret over i den voldsomme Gnid
ning, som om det var sket med en Kniv. 
Ni Vogne laa splintrede paa Skinnerne og 
ved Siden af. Det var et Ullder af Snar
raadighed og Behændighed, at Lokomoti
vets Folk fik prunge1 af i rette Tid. Ved 
Siden af den ene Mand slyngedes et Stykke 
Maskineri hen og b o r e d e sig ned i J orden. 
Det vejede over 200 Pund. Da Manden 
rejste sig og saa det, r~stede han som i 
Feber og blev længe ved med det. Over 
hele Stedet stod i de Dage en tæt Taage, 
det var et Vogn læs ulæsket Kalk, der blan
dede sig med Regnen og Sneen. 

Men denne idste Ulykke" lige efter de 
større og mindre Uheld, der har fundet 

ted paa Banerne i Jylland i det sid te 
Aarstid , har selvfølgelig gjort mange uro
lige. Naar er vi sikre? Og hvad kan vi 
være sikrede imod? Lever vi i en Risiko, 
naar vi kører paa de danske Statsbaner ? 

Der falder daarlige Vittigheder om »Spare
systemetc og andre Ting, som er dette store 
Spørgsmaal ganske uvedkommende. I Dan
mark, saavel som andre Steder, er det fak-
1isk forbundet med en umaadelig Risiko at 
køre paa Jernbane - og Risikoen ligger i, 
at vur Velfærd, de Hundredes Velfærd, som 

idder i Toget, men det bruser af Sted i 
Mørket, er afhængig af en saa skrøbel ig 
Ting som et Par Menneskeøjne - to 
ø jne! 

Her, i det sidste Tilfælde, siger de, at 
alt var i Orden fra Stationens og Signaler
nes Side. Det har de i ,hvert Fald sagt i 
den første Omgang. Det synes, som om 
man nu , lidt efter lidt, er tilbøjelig til at 
slaa af paa denne første Overbevisning. 
Maaske, begynder det at lyde, var der dog 
lidt i Vejen med Signalerne. »Glassene 
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var vist sodede.« Ja, Gud give, man kunde 
finde en Undskyldning for den stakkels 
Mand, hvis Stilling nu er i Vinden, hvis 
Liv maaske er brudt paa sin Vis. Thi selv 
om Glassene ikke har været sodede . . .. 
hvem tør dømme Lokomotivføreren? 

Han har ikke set Signalerne. Saaledes 
vil altsaa hans Undskyldning rimeligvis 
komme til at lyde. Men Signalerne h a r 
været i O~ en. Hvad da? 

Man behøver aldeles ikke, synes det 
mig, at ty til den Undskyldning, at Manden 
maaske ha~ været overanstrengt - og 
benytte dette Spørg maal som nyt Liv i 
Politik og Vrøvl, Misundelse og Bagvaskel
ser. Selvom han hverken har sovet eller 
drukket eller været træt, hvem kan saa al
ligevel s t o I e paa det skrøbelige Instrument, 
der hedder øjet? 

Der sad i Kupeen, i hvilken disse Be· 
tragtninger blev gjort, to Jægere med gode 
Nerver og fine øjne. Og de talte om disse 
vaade, blanke, levende Kug ler, disse paa en 
Gang saa fint beskytteJe og dog saa ud
safte og ubeskyttede Redskaber. II I Dag«, 
sagde den ene, »ser jeg jo udmærket, det 
kender du vist ogsaa, og i Morgen f. Eks. 
ser jeg ikke den And, der ligger paa Søen 
nogle faa Hundrede · Alen foran mig? -
Hvad ? kan du da ikke se, at der ligger en 
And? Hvor? Der? Jeg ser ingenting. Baa
den ro r fremad. Den anden Jæger lægger 
Bøssen til Kinden. Anden letter. " Aa, der! 
Ja, det var dog underligt. Det forstaar jeg 
ikke. Hvad er der i Vejen i Dag med 
min e øjne? Man prøver sig frem, man 
spejder ud, man ser aa langt, som man 
plejer - alt er nu i Orden. Det var et 
»Tilfælde«, der er intet mere i Vejen! Man 
glemmer hurtig Tilfældet. " 

Øjen lægerne giver os intet Svar paa 
dette Spørgsmaal, saalidt som Videnskaben 
kan indregistrere disse vore Sansers Luner 
hos selv det stærkeste, sundeste og nor
maleste Menneske. 

Hvorledes gaar det til, at vi pludselig i 
et Øjeblik kan miste Smag~n, og have den 
igen i næste Nu i sin tidligere fintmær
kend"e Ti Istand ? Hvorfor ryster min Haand 

.... 
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og Pen stundom, naar jeg sætter mig til 
Papiret i den mest rolige og nøgterne 
Stemning - og en halv Times Tid efter, 
naar jeg atter tager fat , glider Haanden med 
Glæde og Nydelse over Arkene li aesom 
sædvanlig? 

Det blanke, vaade Øjeæble, dette, det 
sarteste Sanseredskab, som Legemet ejer, 
er upaalideligt som Vand og Luft. Liden
skabern e d ager over i Blink og Skygger, 
finere end Spejlet i Bækken, en Tanke er 
nok til at ridse dets Klarhed, den mindste 
forskel i Lyset mærkes af de vaagende 
Pupill er. Man tænke paa dette tilbedelses
værdige Legeme, ø jet, udsat, som Loko
motivfø rerens , for en ustandselig Række af 
voldsomme, hinanden jagende , Indtryk, og 
undres man endnu over, at det kan slaa 
fejl ? Er det ikke lang t besynderligere, at 
det ikke mere hyppigt slaar fejl ? Hvem tør 
gaa i Rette med denne Mand, hvis han nu 
staar frem og siger : :oJeg s e!" godt. Jeg 
har intet set. Om der havde hængt et 
Sværd i Luften, og det havde guillotineret 
mig; hvis jeg ikke var standset i Tide -
jeg var i hvert f al den ft en med vaagne 

' ø jne kø rt ind i Sværdet! « 
Vi kører i en evig Ri siko. Ubetina et. 

Og denne Ris iko vedbliver, saa længe ikke 
alle Signaler og deraf fø lgende Togman øv
rer fi nder Sted ad avtomati s k Vej . Saa 
længe vi kai stole, vi Hu ndreder, der sid
der i Toget, som farer frem, rystende og 
skælvende som i feber, saa længe vi skal 
have Tillid til et Menneskes ø jne, et Men
neSke Nerver - har vi knapt nok Ret til 
nogen Dom. 

Og der behøver ikke at være Tale om 
en Rus ell er om Overanstrængelse eller om 
andre af den Slags Grunde, som vi de ræd
selsslagne Tilskuere til Ulykken ford rer med 
Menneskets evindelige og dog saa lidt til
Fredssti llende Raab paa Grunde, fo r at Ulyk
ker som Gentofteulykken og Uheldet ved 
Ølgod, der kun ved et T ilfælde ikke blev 
en stor Ulykke, kan finde Sted. 

Det lød engang poetisk, at man ikke skulde 
stole paa Blikket. Den graa Virkelighed 
møder op med den samme Tvivl, og mens 
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vi farer frem i Mø rket vil af og til denne 
Tvivl faa form, og to ø jne, der sti rrer ud 
i Mørket, vil træde frem for vor fantas i! 
Af d isse to ø jnes Lys og Karskhed afh æn
ger vor Skæbne. 

Det ' lærer Ø lgod-Uheldet os. Det vil 
huskes en Tid. 

Og saa - heldigvis! - g lemmes. 

D. L. og L. F. 

Suar 
paa Andragender. 

Anledning af Hovedbestyrelsens 
Skrivelse af 19. f. M. angaaende Til
vejebringelse af ensartede Regler for 
Anbringelse i fast Tur af saadant 
Lokomotivpersonale, der efter Ansøg
ning er forflyttet til en anden Kreds 
eller et andet Depot, skal man udtale> 
at Fordelingen af Tjenesten mellem 
Lokomotivper onalet maa ske af Ma
skininspe!døren, saaledes som Hensy 
net til Tjenestens Tarv kræver det. 

Man har dog underrettet Maskin
inspektørerne om, at Personale, der er 
forflyttet efter Ansøgning (derunder 
ogsaa ved Bytning af PI'ads) som Re
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Busse. 

og Pen stundom, naar jeg sætter mig til 
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Meddelelse 
til 

samtl ige Afdelinger og Underafdelinger. 

Af Hensyn til, at Lokomotiv-Tidende fretntidigt tilstilles 

aavel Afdeli ngerne som Underafdelingerne pr. Post, anmo

des D'H rr. Afdelingsformænd i Afdelingerne og Repræsentan

terne i Underafdelingerne om at tilstille Trykkeriet (R. Ottesens 

Bogtrykkeri, fredericia) Meddelelse om deres Adresse, samt 

hvor stort Antal Blade, der skal leveres. 
_un'# n. ..... ' .' ~ UA' US" , ,,,,-9un, " '... uA' 

I!l '.'" •• " 114 ,unnu" • , .' , . , , • 

Bestillin g e r 
paa . 

, .. 

Brevpapir - Konvolutter 
- Meddelelser - etc. -

med Foreningens Mærke ===== 

. , • 

bedes for fremtiden sendt direkte til 

Bogtrykker R. O TTESEN, Fredericia, 
hvor samme omgaaende vil blive expederet og 

tilsendt Afdelingerne. 

. 

I 
J!_',_, ___ ,_._' ___ u_, ___ '_._. ____ •• _,_, __ ._$\_" __ ._'_' ___ '_0'_' __ ._$U_9 

__ '_.$_' __ ~I.~I 

. Udgaar 2 Gange maanedlig. Abonnementsprisen er l Kr. halvaarlig. 
I Slutnmgen af Teksten optages Annoncer til en Pris af 10 Øre pr. Petitlinie eller dens Plads, med Fradrag 

af 20 pet. for staaende Annoncer. 
Redigeret af Lokoll1otivfører P. Ha nse n, Gjedser. 

R. O tt e sens Bogtrykkeri. Fredericia. 
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