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Lokomot iuf øre ren. 

fra Hr. A. M. Greve ved Dagbladet •Sorø 

Amtstidende« har vi modtaget nedenstaaende lille 

Digt, der udtrykker, hvad mange rejsende vel har 

tænkt, naar deres Rejse har været tilendebragt. 

Red. 

<i/Jer bruser et Tog ud i Natten; 
med tolv Miles Fart gaar det frem. 
Ombord har det Menneske-Skatten, 
der rejser fra Hjem til Hjem. 

Og_ alle sig sætter til Rett� 
og haaber at f aa en Lur 
for ikke at blive for trætte 
under natlig Køretur. 

Men henne, hvor Dampen den syder 
og Stemplet slaar sine Slag, 
der staar HAN, hvem Kræfterne lyder; 
der staar han ved JVat og Dag: 

Med sit sikre vagtsomme øje 
. -

han skuer ad Linjen ud; 
. . . . . . 

hvert et Punkt han kender saa nøje; 
Signalerne bringer ham-' Bud. 

Qg Stormen den rusker og-flænser, 
og Regnen pisker fra Sky; 
men Føreren ikke det ænser; 
han styrer fra By til By. 

Han lllaa vaage, inens Skaren hviler; 
han døjer Hede og Frost. 
Mens i Mul/Ilet Dalllphesten iler, 
staar han støt paa udsat Post. 

Fra den ej en Tomme han viger; 
hans AllSvar er ham bevidst. 
Mens nwd M aalet fremad han higer, 
hver Nerve er spændt for vist. 

Naar fluks ud i Natten Du kører, 
da mindes en Gang DEN TRO, 
der saa vagtsomt vaager og fører, 
mens DU Dig sætter til Ro. 



Lokomotivformand P. M. Pedersen, Langaa. 

Den 2den April fejrede Lokomotiv

formand P. M. Pedersen i Langaa sit 

25-aarige Jubilæum i de danske Stats

baners Tjeneste.

Lokomotivformanden, som er født 

den 10.9.1863 og jo endnu en Mand 

i sin bedste Alder, blev ansat paa Værk

stedet i Kjøbenhavn den 2.4.1886, blev 

forfremmet til Værkfører i Aarhus den 

1.7.1899 og udnævnt til Lokomotiv

formand i Thisted 2.4.1906. 

Den 1.5.1908 blev Pedersen for

flyttet til Langaa, hvor han ved sin 

elskværdige, men bestemte Optræden 

har forstaaet at gøre sig overordentlig 

afholdt af sine undergivne. Jubilaren 

blev da ogsaa hædret paa forskellig Vis 

baade af private og Personalet. En 

Deputation fra samtlige ansatte ved De

potet overrakte ham et Uhr og Kæde 

med Inskription. z. 
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foranstaltninger 

mod Indkørsel for »Stop«. 

(Fortsat). 

I Prøjsen var der nedsat et særligt 
Udvalg for at undersøge de talrigt indsendte 
Opfindelser paa dette Omraade; dog frem
kom der intet brugbart. 

Imidlertid havde ogsaa foreningen 
Deutscher Eisenbahnverwaltungen beskæf
tiget sig med dette Spørgsmaal. I en Skri
velse af 13. Dec. 1901 til den forretnings
førende forvaltning henviste det kejserlige 
Jernbaneministerium i Wien til, at »i Anled
ning af indtrufne Uheld, der er fremkomne 
ved Indkørsel for »Stop«, opdukker stadig 
fordringen igen om forholdsregler, som 
ikke alene underretter Lokomotivføreren om 
Tilstedeværelsen af »Stop« paa et synligt 
Mastesignal paa Strækningen, men yderligere 
gennem akustiske Signaler eller andre Tegn 
paa Lokomotivet og under visse Omstæn
digheder ved automatisk Udløsning af Brem
sen, Afspærring af Dampen o. s. v. gøres 
bekendt dermed. Det synes derfor hensigts
mæssigt nærmere at beskæftige sig med 
dette Spørgsmaal og foreslaa det k. k. Jern
baneministerium som nærmest interesseret 
at bestemme, hvorvidt saadanne Konstruk
tioner er egnede og kan bidrage til at for
øge Driftssikkerheden i den ønskede Grad.« 

Dette forslag henvistes til Udvalget for 
tekniske Sagers Behandling,·•_ men af dette 
igen til forarbejdelse og Beretningsaflæg
gelse overgivet et Underudvalg paa 11 Med
lemmer. Her nød forslaget en indgaaende 
Behandling. 

De af det k. k. Jernbaneministerium 
opstillede Spørgsmaal blev efter Forespørgsel 
hos samtlige foreningsbestyrelser af Under
udvalget besvaret derhen, at Konstruktioner, 
der underretter Lokomotivføreren om et 
Stopsignals Tilstedeværelse paa anden Maade 
end hidtil til Eks. gennem akustiske Sig
naler eller Tegn paa Lokomotivet, maa an
ses for at være formaalstjenlige; dog bør 
der til saadanne Apparater stilles den Be-. 



tingelse, at de ubetinget virker paalideligt. 
Konstruktioner, som svarer til disse For
dringer, kendes dog ikke. Af Opfindelser, 
der ikke kunde anses for heldige, maalte 
de bemærkes, hvor Qampens Afspærring 
eller Udløsningen af den automatiske Bremse 
skete fra Strækningen uafhængig af Loko
motivførerens Indflydelse. 

Under Spørgsmaalets Behandling i det 
tekniske Udvalg paa Mødet i Trier d. 10. 
til 17. Juni 1904 tiltraadtes det af Under
udvalget afgivne Svar; men Forsamlingen 
var dog af den Mening, at de opstillede 
fordringer med Hensyn til Driftssikkerheden 
maatte være tilstrækkelige, saafremt de sva
rede til følgende Betingelser: 

1. Apparaterne maa ikke alene tilkende
give Toget dets Nærmelse til et til
svarende Mastesignal og vise dettes
mulige Stopstilling, men yderligere til
kendegive evt. Fejl ved Apparaterne
under disses Virksomhed.

2. For saavidt Konstruktionerne finder
Anvendelse ved faststaaende Signaler,
maa de træde saa tidlig i Virksomhed,
at Toget med Sikkerhed kan bringes
til Standsning foran Signalet.

3. Lokomotivførerens Iagttagelse af Maste
signalet nraa ikke være afhængig af
en forudgaaende Opmærksomhed paa
Apparatet; tværtimod skal dettes Virk
somhed under alle de for en Loko
motivfører i Lokomotivtjenesten fore
kommende forhold ske automatisk og
paa en kendelig Maade. Paavirkningen
maa finde Sted, ligegyldig om Loko
motivet kører forlænds eller baglænds,
medens det kun maa træde i funktion
overfor Tog, som løber i samme Ret
ning, som Strækningssignalet viser.

4. 'Apparatet maa kun udløses under
Lokomotivets Stilstand. Omstillings
mekanisme tillades kun, dersom den
er konstrueret saaledes, at Lokomo
tivet ikke kan sættes i Bevægelse, uden
at Stillingen er rigtig.
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5. Konstruktionen maa være saaledes, at
det ikke forsætlig eller uovervejet kan
bringes ud af Virksomhed af uved
kommende, og en utidig funktion
maa ikke kunne fremkaldes gennem
Hindringer af det Banelegeme, som er
betydningsløst for Toggangen.

6. Afgivelsen af Stopsignalet for Loko
motivet skal uden særlige Vanskelig
heder eller tidsspildende forberedelser
kunne afgives fra hvilket som helst
ønskeligt Punkt paa Strækningen af
enhver dertil berettiget, der er forsynet
med de fornødne Hjælpemidler.

Paa foreningens Møder i Danzig i 
Dagene fra 1. - 3. Sept. 1904 blev frem
læggelsen af Udvalget, som henholdt sig 
til foranstaaende, taget til Efterretning. 

Det næste Aar frembragte yderligere 
en Række forslag, som endnu nærmere 
skulde løse bestemte Opgaver; dog 
maatte disse Opfindelser tildels betragtes 
som uskikkede for den praktiske Anvendelse. 
først i Slutningen af Aaret 1906 blev nogle 
Konstruktioner, der for saa vidt var saa 
fuldkomne, at de var et forsøg værd, be
kendt. Den prøjsiske Statsbaneforvaltning 
gik, efter at den havde stillet ikke ubetyde
lige Pengemidler til Raadighed, med til plan
mæssige forsøg i stort Omfang. Disse 
blev i Aaret 1907 omtalt i nævnte Blad. 

De her førstnævnte forsøg med en 
ny Art dobbelte, fremskudte Signaler er af
sluttede, og ifølge Bundesraadets Beslutning 
af 10. Marts 1910 skal disse nu indføres 
i Stedet for de gamle Signaler. Efter ind
høstede Erfaringer fra Sachsen og flere større 
forsøgsstrækninger paa de prøjsiske Stats
baner er der ingen Tvivl om, at det frem
skudte Signals Sigtbarhed om Natten i væ
sentlig Grad forbedres. Man maa haabe, 
at Gennemførelsen af denne Ændring, for 
hvilken der er fastsat en frist indtil Ud
gangen af Aaret 1919, vil være fuldendt i 
Løbet af faa Aar. Et godt fremskudt Sig-
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nat vil vel nok i lange Tider være det virk
somste Middel mod Indkørsel for Stopsig
naler. Samtidig maa det haabes, at For
bedringen af de fremskudte Signaler vil lette 
Iagttagelsen af Sign_alerne. 

I Direktionerne Bramberg, Koln, Mlin
ster og Stettin har der i et stort Omfang 
været foretaget Forsøg med •kombinerede 
Knald- og Lyssignaler, hvis Virkninger gen
nem de benyttede Kapsler har været tilstræk
kelige til at vække Lokomotivførerens Op
mærksomhed med. Betjeningen er enkel, 
saafremt den kan udføres fra en Vagtpost. 
Knaldsignalerne, i Reglen 3 Stk., bliver fra 
Betjeningsmandskabets Stade ved Hjælp af 
en V ægtstangsforbindelse, som virker paa 
en bevægelig Udlægger, anbragt paa Skin
nerne. I Modsætning hertil opstod der i 
et Distrikt en Del Vanskeligheder ved, at 
Udlæggeren var såt i direkte Forbindelse 
med Traadtrækket til et Mastesignal, hvis 
Omstilling foretoges fra en Blokpost. Sig
nalets regelmæssige Funktion paavirkedes i 
saa høj Grad ugunstig!, at Udlæggeren en 
Vinter i længere Tid maatte afkobles. V der
i igere er der under disse Forsøg opstaaet 
Betænkeligheder om, hvorvidt der ved An
bringelsen af saadanne Signaler i Nærheden 
af Beboelseshuse eller Veje, som fører langs 
Banelinien, muligvis kunde opstaa større 
Fare for Køretøjer og Mennesker. Som 
Følge deraf vil Anvendelsen af disse Knald
signaler i Forbindelse med de fremskudte 
Signaler, der som Regel ved Togenes An
komst viser »Forsigtig Kørsel«, kunne for
bydes. Bortset herfra vil Knaldsignalet, 
som i sin oprindelige Betydning er et Fare
og Stopsignal, ikke kunne anses for egnet 
som Avertissementssignal til et fremskudt 
Signal. 

Ved en længere Rækk� Forsøg, som 
Direktionerne Altona, Halle, Kattowitz og 
Stettin har faaet Ordre til at afholde, blev 
der anbragt elektriske Sirener og Hornsig
naler foran de fremskudte Signaler. Omtrent 
300 Meter foran det fremskudte Signa! er 
anbragt en Skinnekontakt, der, naar Toget 
passerer denne, medens nævnte Signa! viser 
» Forsigtig Kørsel 4', bringer Sirenen eller
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Hornet i Virksomhed, hvilke derpaa ved
bliver at lyde saa længe, til Forenden af 
Toget har berørt en Hvilekontakt, der fin
des ca. 50 Meter bagved det fremskudte 
Signal. Kontrolleringen ·af Anlægets Funk
tion sker ved Tegn til Signalposten. For
søgene var endnu ikke afsluttede i Som
meren 1910. For Godstogenes Vedkom
mende har Lyden i Almindelighed vist sig 
at være tilstrækkelig til, at Lokomotivførerens 
Opmærksomhed blev henledet derpaa. Ved 
Person- og Iltogene har det derimod vist 
sig, at Tonerne ikke var tilstrækkeligt tyde
lige. Et af Forsøgsstederne maatte atter 
nedlægges, fordi Naboerne forulempedes af 
Sirenens Larm. 

(Fortsættes). 

Ny Opfindelse. 

En stor forbedring af de nu kendte 

Vandstandsglas. 

Lokomotivfører N. Thorvaldsen Brix, 
der er ansat ved de nordjyske Privatbaner, 
har i disse Dage faaet Patent paa en ny 

. Form for de meget vigtige Vandstandsglas, 
der spiller en overordentlig stor Rolle for 
alle, der beskæftiges ved Lokomotiver og 
ved alle Kedler, de·r er under Bevægelse. 
Forbedringen fra det hidtil· kendte er meget 
iøjnefaldende, og Opfindelsen vil sikkert 
blive hilst med Tilfredshed af alle inter
esserede. 

Det maa noteres, at ved denne For
bedring er mange Mangler afhjulpne. 

Dette nye Vandstandsglas tillader, at 
man kan følge Vandets Bevægelse umid
delbart til Overkanten af Fyrkassen, medens 
det ved de nu benyttede Vandstandsglas er 
umuligt at følge Bevægelsen længere ned 
end til ca. 4 Tommer fra Fyrkassens Over
kant. Dette Forhold kan have stor Betyd
ning for en Lokomotivfører under ugunstige 



Vejrforhold. Naar der efter et stort Damp

forbrug bliver mindre Vand paa Kedlen, 
og naar et Lokomotiv befinder sig paa en 
Bane med stærkt Fald, og Bremsen skal 
anvendes derved, drives Vandet frem i 
Kedlen, og det er da af stor Betydning for 
Føreren at kunne følge Vandets Bevægelse· 

i saa stor Udstrækning som muligt. Endelig 
er det et meget stort Gode, ja næsten aller
vigtigst af alt, at al Fare ved Glasspræng

ning er udelukket. 

Da der ikke findes Pakninger paa 
Damp- og Vandvejene til og fra Glasset, 
kan Vandstanden i dette aldrig blive mis
visende, hvilket ofte er Tilfældet med de 
nu kendte Glas, hvor Gummiringene, der 
danner Pakning ved Glassets Ender i Metal
hylstrene, ofte forhindrer Vandets Bevægelse 

og derfor gør Vandstanden misvisende; 
dette er udelukket her. 

Endelig maa fremhæves den Lethed 
og Hurtighed, hvormed det nye Vandstands

glas kan anbringes og fjærnes fra Vand
standshanerne, idet dette kun sker ved 
Hjælp af 2 Møttrikker. 

Vandstandsglasset bestaar af 2 Stk. 
krysgennemborede Hoveder, der er forenede 
ved en Ribbe, saaledes at det danner et 
sammenhængende Hele. Ribben er forsynet 
med et aflangt Hul, der dækkes paa begge 
Sider med 2 Stk. tykt Glas. Disse Glas 
fastspændes til Ribben ved 2 Stk. U-for
mede Dæksler, der sammenholdes med smaa 
Bolte. De U-formede Dæksler ere forsy
nede med en lang Lysaabning, saaledes at 
man kan se gennem denne og Glassene 
og derved er i Stand til at føre Kontrol 
med Vandstanden. Det synlige Rum i 
Vandstandsglasset er ved denne Konstruk
tion bleven forlænget med 80 mm fra de 

gamle kendte Glasrør og 130 mm fra de 
patenterede Vandstandsglas, der findes, 
hvilket har overordentlig stor Betydning 
for Kedler, der er under stærk Bevægelse, 
særlig Lokomotiv- og Skibskedler. 

Glasset har været benyttet af Opfin

deren i ca. 1 Aar og har i et og alt op
fyldt de ovenomtalte Fordele. 

Det er at haabe, at Stats- og Privat-
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banernes maskintekniske tilsynsførende maå 
forstaa Godheden ved Indførelsen af oven
omtalte Opfindelse. 

J. Chr. R.

D. L. & L. f.

Resume 
af 

Generalforsamlingen. 

D. L. & L. f. afholdt sin aarlige Ge
neralforsamling paa Industrihotellet i Nyborg 
den 3die April 1911. 

Kl. 91/2 fm. aabnede Formanden, Lokf. 
Chr. Christensen, Esbjerg, Generalforsam
lingen, der erkendtes lovlig indvarslet. Den 
talte 70 Delegerede, 38 Lokomotivførere og 
32 Lokomotivfyrbødere, foruden Hovedbe
styrelsen. 

Til Dirigenter valgtes: 

Lokf. A. Madsen, Masnedsund, og 
V. Gundel, Struer.

Til Sekretærer valgtes: 
Lokf. C. M. Christensen, Gb. 
Lokfrb. Lillie, Østerbro. 

Til Justeringsmænd valgtes: 
Lokf. Nissen og Sørensen, begge af 
Aarhus. 

Dagsordenen vedtoges med en enkelt 
Ændring. Punkt 8 og 18 b behandledes 
under eet. 

Behandling af Dagsordenen. 

Punkt I. Formandens Beretning over Virk
somheden. 

Formanden aflagde Beretning om de 
Sager, der er søgt fremmet i det forløbne 
Aar, saasom Forhandlingsretten, Forhand
linger mellem D. L. & L. f. og »Dansk 
Smede- og Maskinarbejder-Forbund« om 
Overgangsbestemmelser for Lokomotivfyr
bøderaspiranter, Fortolkning af Lønnings
loven af �. /;,-08, Lokomotivformandsposter-

--
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hes Besættelse, Lokomotivfyrbødernes For
fremmelse, Langaa Stationsbys Ophøjelse 
til Lønningssats c, og Tvangsforflyttelser fra 
Korsør af 3 af Organisationens Medlemmer, 
samt flere andre Sager af personlig Natur. 

Efter at for skellige Talere havde haft 
Ordet til Beretningen replicerede Formanqen 
og 0. Larsen, at flere Sagers Gennemfø
relse havde været hindret eller dog besvær
liggjort af de hyppigt vekslende Ministre 
samt af den i Øjeblikket herskende økono
miske Situation. 

Beretningen og Virksomheden god- · 
kendtes enstemmig. 

Punkt 2. Hovedkassererens Beretning over 
Regnskabet. 

Hovedkassereren gav en Oversigt over 
Foreningens Status. Formueforøgelsen har 
i 1910 været omtr. 1200 Kr. 

Aaret begyndte med et Medlemstal af 
954 og sluttede med et Medlemstal af 1045. 

Deraf er 324 Lokomotivførere og 721 Lo
komotivfyrbødere. Tilgangen af nye Med-· 
lemmer har været 91, deraf var 30 Lokomo
tivførere og 61 Lokomotivfyrbødere. 

Regnskabet godkendtes enstemmig. 

Punkt 3. Redaktørens Beretning over Bla
det. 

Efter enkelte kritiske Bemærkninger af 
økonomisk Art samt over 3 Artikler, der 
har været optaget i Medlemsbladet, udtalte 
Generalforsamlingen sin Tillid til Redaktørens 
Virksomhed. 

Punkt 4. Ændringer i Forslaget om et 
Dansk Lokomotivmandsforbund. 

Følgende Ændringer vedtoges: 

I. at »Dansk Lokomotiv-Tidende« fore
løbig kan rekvireres til Privatbanerne
i det Antal Eksemplarer, som anses
for nødvendigt.

li. at Kongres for » Dansk Lokomotiv
mands-Forbund« ikke afholdes fore-·
løbig, medmindre der indtræffer saa
store og vigtige Sager, der fordrer en
saadans Afholdelse.
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Disse Bestemmelser søger deres Be-
. grunde Ise i store og for Tiden økonomiske 
Foreningsbyrder i Forhold til Kontingent og 
Kassebeholdning for Privatbanernes Lo.ko
motivpersonale. 

Punkt 5 a. Randers Afd. Forslag: Lovenes 
§ 1 Stykke b ændret saaledes:
Afdelinger med indtil 25 Medlem
mer sender 1 Repræsentant, Af
delinger med fra 25 til 50 Med
lemmer sender 2 Repræsentanter,
større Afdelinger sender 1 Re-·
præsentant for hvert 25. Medlem,
Afdelingen tæller.

lokf. Hansen, Randers, motiverede For
slaget under. Hensyn til, at de med Gene
ralforsamlingen forbundne Repræsentations
udgifter vilde nedbringes med ca. 350 Kr. 

Forslaget blev taget tilbage, da der 
efter de faldne Udtalelser ikke var Udsigt 
til dets Vedtagelse. 

Punkt 6 b. Oprettelse af et Pensionsfond for 
ikke - pensionsberettigedes efter
ladte. 

Da Forslagsstilleren ikke var til Stede, 
ejheller havde overdraget andre at motivere 
Forslaget, udgik det af Dagsordenen, indtil 
nærmere Oplysninger foreligger. 

Punkt 7. Fredericia Afd.: Statsbanerne ud
betaler en hver Tjenstmand, der 
afskediges uden Pension, det Be
løb, som af ham er indbetalt til

Pensionering, naar Afskedigelsen 
ikke skyldes en i den offentlige 
Mening vanærende Handling. 

Vedtoges. 

Punkt 8. Hovedbestyrelsen foreslaar: Der 
ansøges Generaldirektionen om 
indtil 3 Maaneders Tjenstfrihed 
for Formanden til Varetagelse af 
Foreningens Interesser, samt at 
ovennævnte Tjenstfrihed hono
reres af Hovedkassen. 

Af Lokj. M. Sørensen, Aarhus, stilledes 
følgende Forslag: 



Af finansielle Grunde stilles For
slaget i Bero. 

Vedtoges. 

Af Lok/. Palstrup, Roskilde, stilledes 
følgende subsidiære Forslag, der vedtoges: 

Organisationens Formand ansø
ger om den Tjenstfrihed, der er 
nødvendig til dens Ledelse, og 
Organisationen afholder de der
med forbundne Udgifter. 

Punkt 9. Hovedbestyrelsen foreslaar: Over
gangsbestemmelser for Værksteds
arbejderne fra Smede- og Maskin
arbejdernes Forbund til D. L. & 
L. F.

Vedtoges. 

Punkt JO. Østerbro Afd. foreslaar: Der an
søges om at faa Prøven for Loko
motivfyrbøderaspiranter skærpet. 

Vedtoges. 

Der blev nedsat et Udvalg, der skal 
fremkomme med detailleret Forslag til Ho
vedbestyrelsen. 

Udvalget kom til at bestaa af: 
Lokf. F. Knudsen, Nyborg 

V. Gunde!, Struer
Lokfrb. Lillie, Østerbro • 
Lokf. H. Petersen, Slagelse 

P. Hansen, Gjedser

Punkt 11. 
De kjøbenhavnske Afdelingers Forslag 

til Anciennitetsregler, der mødte afgjort 
Modstand, henvistes til Hovedbestyrelsen. 

Punkt 12: 

Rangerpladser paa Depoter, hvor der 
udelukkende er Rangering, opslaas ledige 
og besættes efter de ansøgendes Ancien
nitet. 

Henvistes til Hovedbestyrelsen. 

Punkt 13. Omforandring af Reglerne for 
Betaling af Togmaskinernes Ran
gertider og Afskaffelse af Kvit
tering for de i Rangerplan XVI 
nævnte Tider samt Betaling for 
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de i Planen nævnte Tider, uanset 
om der var Brug for Maskinen. 
Supplering af det lydløse Sig
nal. 

Forslaget henvistes til Hovedbesty
relsen. 

Punkt 14. Aalborg Afd. foreslaar: Der an
søges om at faa udarbejdet et 
nyt Togreglement samt et nyt 
lokalt Signalreglement. 

Da der af Generaldirektionen er givet 
Tilsagn om, at et nyt lokalt Signalreglement 
er under Udarbejdelse, udgik Punktet af 
Dagsordenen. 

Punkt 15. Kalundborg Afd. Forslag: Der 
ansøges om, at Tillæget til Ma
skinlæren tilstilles alle Lokomo
tivmænd, som ikke er i Besid
delse af den nye Udgave af Ma
skinlæren. 

Henvistes til Hovedbestyrelsen. 

Punkt 16. Fredericia Afd. foreslaar: Der an
søges om, at der paa alle De
poter indrettes Vaskerum og Om
klædningsværelser samt et propert 
og hyggeligt Opholdsværelse paa 
de Depoter, hvor fremmed Per
sonale skal opholde sig. 

Henvistes til Hovedbestyrelsen. 

Punkt 17. Viborg Afd. Forslag: Der an
søges om, at der bevilges Perso
nalet 21 Permissionsdage. 

Henvistes til Hovedbestyrelsen. 

Punkt 18. Regler for Depotforstanderes Re
misetjeneste i deres Fritid. 

Henvistes til Hovedbestyrelsen. 

Punkt 19. Struer Afd. Forslag: Der ansø
ges om en anden Benævnelse af 
Lokomotivpersonalet m. m., og 
at Personalet i Oddesund N. over
gaar til Struer Afd. 

Henvistes til Hovedbestyrelsen. 

Punkt 20. Fredericia Afd. Forslag: Der op
rettes et Rejsestipendium paa 
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100 Kr., henholdsvis til en Fører 
· og en Fyrbøder.

Vedtoges. 

Punkt 21. De kjøbenhavnske Afd. Forslag: 
Pensionerede Lokomotivmænd fri
tages for at svare Kontingent, 
naar de ved Afgangen fra Tjene
sten stod som Medlem af D. L. 
& L. F.

Henvistes til Hovedbestyrelsen. 

Punkt 22. De kjøbenhavnske Afd. ønsker sig 
fritaget for Kautionsforpligtelsen 
overfor Hovedkassen i Anledning 
af det til fhv. Lokf. N. Larsen 
ydede Laan. 

Vedtoges. 

Punkt 23. Lokf. J. C. Nielsen, Aarhus, øn
sker behandlet paa Generalfor
samlingen, at der fastsætte3 be
stemte Regler for Reservelokomo
tivførerne i Aarhus med Hensyn 
til Afløsningen i 3. Kreds. 

Henvistes til Hovedbestyrelsen. 

Punkt 24. Valg af Formand og Hovedkas
serer samt 1 Lokomotivfører og 
1 Lokomotivfyrbøder til Hoved
bestyre! sen. 
Valg af Redaktør. 
Valg af Revisorer. 

Til Formand valgtes Lokf. C. Christen
sen, Esbjerg (Genvalg). 

Til Medlemmer af Hovedbestyrelsen 
genvalgtes Lokf. 0. Larsen (Hovedkasserer) 
og Lokfrb. Alfr. Olsen, Helsingør. 

Til Redaktør af Lok.-Tid. genvalgtes 
Lokf. P. !""1ansen, Gjedser. 

Mødet sluttet Kl. 10 Em. 
Under Dagsordenens Behandling blev 

modtaget følgende Telegram fra Kh.: 

Med Ønske om et godt og 
lykkebringende Resultat for vor 
Organisation sender vi en venlig 
Hilsen! 

Sign. 

Kann. S. B. Jensen. Alfr. Johansen. 

* 

Roskilde Afdeling. 

Afdelingsbestyrelsen for 1911 kom:tif 
at bestaa af følgende: 11 

Lokf. Pa_lstrup, Fon:na.nd (Genvalg) / 
. Lokfrb. F. Petersen, Ki.sserei- (Genvalg) 
. Lokf. N. Christensen: Repræsentant 
Lokf. 0. Andersen, Revisor 
Lokfrb. Hammer, Reviso� 
Lokfrb. Mortensen, . Repræsentant for Mas

nedsund Underafdeling.· 
Pai Afdelingens Vegne: 

Palstrup. 

* * 

De til mig i Lok.tid. Nr. 7 stillede 
Spørgsmaal om Sygekassen skal jeg, saa 
snart min Tid tillader det, besvare. Jeg er 
foreløbig meget optaget med Efterarbejder 
fra Generalforsamlingen. 

Kjbh., den IO. April 1911. 
Oscar Larsen. 

Rapporterne. 

Ved at læse Dixi's Artikel i Nr. 6 kom
mer man uvilkaarlig paa den Tanke: Hvor
mange unødvendige Skriverier af den Slags 
mon der aarlig kunde undgaas i 4. Kreds? 
Saagodtsom alle · Lokomotivførerne i Kred
sen kender de smaa gule Sedler, so.m sta
dig cirkulerer her: »Af hvilken Grund mang
ler Deres Rapport for den eller den Dato?« 
selv om Rapporten har været Kontoret 
ihænde i flere Dage, men har haft en halv 
Dags Forsinkelse. · 

Ligeledes kommer der Meddelelse om, 
at Rapporten er rettet fra dette til hint, hvor
for man anmodes om at kvittere med Læst
og Navns Underskrift. For hvem der sta
dig kommer paa 4. Kreds Kontor, kunde 
det synes muligt, at den paagældende, som 
efterser Rapporterne, maa kunne tage Fejl, 
idet han har en svækket Synsevne, hvilket 
vel ogsaa er en· af Aarsagerne til,· at vi her 
i Kredsen skal skrive Rapporterne med Blæk 
og ikke som vore Kolleger i andre Kredse 

• 
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eller Togførerne over hele Landet maa skrive 
med Blyant. Lokomotivførerne i 4. Kreds 
faar derfor i de fleste Tilfælde et forøget 
Arbejde efter den i Forvejen la_nge Tjene
ste i Modsætning til vore Kolleger i 3. 
Kreds, som kan udføre deres Rapport paa 
Maskinen. Et mærkeligt Ordresystem, som 
ikke giver ens Rettigheder _i alle Kredse. 

Tabor. 

Det sjælland,.,falsterske 
Statsbanepersonales Bibliotek. 

. Generalforsamling afholdtes den 28. 
Marts i Arbejderforeningen, Nørrevold 92, 
Kjøbenhavn. Til Dirigent valgtes Hoved
kasserer Kofoed. 

Efter at den fungerende Formand havde 
gjort Rede for Overgangen fra den gamle 
til den nye Styrelsesform, gik han over til 
at give Beretning om Bibliotekets Virksom
hed. Formanden oplyste herunder, at der 
af nye Bøger anskaffedes saa mange Eksem
plarer, som efter et rimeligt Skøn fandtes 
nødvendige i Forhold til Efte'rspørgslen. 

· For særligt stærkt eftertragtede Bøgers Ved
. kommende anbefaledes det at lade sig no
tere for disse, hvorefter man vilde faa dem
efter Tur. Der vilde blive lagt Vægt paa,

· at snavsede eller iturevne Bøger straks kas-
. seredes og erstattedes med nye. Medlem
merne burde være Biblioteket behjælpelig i
saa Henseende ved at gøre opmærksom
paa Mangler ved og Beskadigelser af Bø
gerne.

Det fremlagte Regnskab blev enstem
migt godkendt. En Henstilling til Besty
relsen om fremtidigt at forelægge General
forsamlingen et kalkulatorisk Budget for det 
kommende Aar samf saa vidl gørligt at op
føre i Regnskabet Bibliotekets samlede For
mue (Værdi af Bogsamling og Inventar) 
blev af Bestyrelsen tagen til Efterretning. 

Paa F-orslag af Bestyrelsen blev Regn
skabsførerens Lønning fastsat til 25 Kroner 
pr. Maaned. forskellige Medlemmer hen-

129 

stillede til Bestyrelsen paa næste General
forsamling at søge Vedtægterne ændrede 
saaledes, at Regnskabsføreren stod uden 
for Bestyrelsen og - som Tilfældet er med 
Bibliotekar og Medhjælpere - antages af 
denne. Yderligere ønskede man, at alle 
lønnede Poster opsloges ledige ved Nybe
sættelser. Disse Henstillinger toges til Ef
terretning at Bestyrelsen. 

Til Stemmetællere ved det forestaaende 
Valg blev foreslaaet og valgt d'Hrr. Assi
stenter I. A. Jensen, Viggo Madsen og S. 
P. M. Christoffersen.

Hvad der paa Generalforsamlingen 
fremkom med Hensyn til Valg af Bestyrelse, 
Revisorer og Suppleanter er tidligere be
kendtgjort. 

Efter at Assistent M. E. Jensen havde 
rettet en Tak til den nuværende og tidli
gere Bestyrelser for deres uegennyttige Ar
bejde, sluttede Generalforsamlingen med et 
Leve for Dirigenten. 

Resultatet af Valget af Bestyrelses
medlemmer, Revisorer m m. er følgende: 

Til Bestyrelsesmedlemmer valgtes: Tra
fikinspektør R. Harboe med 250 Stemmer, 
Fuldmægtig L. Schwanenfli.igel 230, Tog
fører P. D. Pedersen 216 og Assistent J. 
0. E. Jensen 184. . 

Til Revisorer valgtes: Assistent Stou
mann med 161 Stemmer og Depotarbejder 
Tietze 151. 

Til Suppleanter for Bestyrelsen valg
tes: Assistenterne I. A. Møller med 70

Stemmer, Oliim 63, C. P. Petersen 56 og 
J. Nielsen 43.

Til Suppleanter for Revisorerne valg
tes: Fuldmægtig Møgetvang med 8 Stem
mer og Assistent Heurlin 6. 

Derefter fik til Bestyrelsesmedlemmer: 
Assistenterne Hinrichsen 106 Stemmer, Frk. 
Blume 29 og I. A. Møller 26. 



Au�ilørloven i Folketin�et. 
(Sluttet). 

Mortensen: Den højtærede Mini
ster for offentlige Arbejder raadede mig til 
f orsigt:ghed lige overfor det Materiale, som 
fremkommer fra den omtalte Assisknt Chri
stensen ved Randers Godsbaneekspedition. 
Jeg siger den højtærede Minister Tak for 
Raadet. Det skal ikke mangle paa, at jeg 
efterkommer det, men- ved Siden deraf ved 
jeg, at den Klage, som den samme Assi
stent i sin Tid fremsatte angaaende Huller 
i Statsbanernes Kasse, hvorved Pengemid
ler, som skulde gaa ind i Statsbanernes 
Kl!sse, i Stedet for gik ind i Hadsund-Ba
nens Kasse, viste sig at være rigtig. Jeg 
ved, at han maatte klage mange Gange, 
og det meget indtrængende, inden det lyk
kedes at faa denne Undersøgelse ført til 
Bunds og faa forholdet rettet. Dette, sy
nes jeg, kan give mig Grund til at tro, at 
han har Ret paa adskillige andre Omraader. 
Jeg fortrøster mig til, at ved den Undersø
gelse, der vil komme - Ministeren sagde 
jo, at der forelaa forskellige Sager angaa
ende ham i Ministeriet -, skal det vise 
sig, at Manden ogsaa har Ret i adskilligt 
af, hvad han denne Gang har paatalt. 

Jeg tvivler ikke om, at Auditøren for
sikrer Ministeren om sin Uafhængighed med 
Hensyn til sit Arbejde - maaske føler han 
sig ogsaa uafhængig -, men naar hans 
Undersøgelser som Regel ere indskrænkede 
til kun at angaa, hvad Generaldirektionen 
finder hensigtsmæssigt og formaalstjenligt 
- saaledes staar der jo i Bemærkningerne
-, kan Generaldirektøren hindre en Un-
dersøgelse, naar den kommer ind paa et
Omraade, hvor han finder, at det ikke har
Interesse for ham at faa klaret Sagen til
Bunds. Dette Forhold maa jeg meget stærkt
holde paa bør ændres, maaske ikke i selve
Loven, men ved den Instruks, som bliver
frugten deraf. Hvis dette ikke sker, bliver
Auditøren efter mit Skøn ikke uafhængig,
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hvor meget han end selv tror derpåa og 
forsikrer det, og bliver Auditøren� ikke uaf
hængig, vil den Sikkerhed, som Loven skulde 
skabe for det underordnede Personale, for 
Statsbanedriften selv og for Publikum, ef
ter mit Skøn ikke komme til Stede. 

Ministeren for offentlige Arbej
der (Thomas Larsen): jeg vil sige til det 
ærede Medlem, . som nu satte sig (Morten
sen), at han tager ganske fejl, naar han 
mener, at Generaldirektøren kan hindre Au
ditøren i at foretage en Unders.øgelse. 
Det kan han netop ikke. Naar Auditøren 
stilles direkte under Ministeriet, er f orhol
det det, at naar der er en Sag, som Mini
steren ønsker undersøgt - f. _Eks. hvor 
han er bleven gjort opmærksom paa, at en 
Tjenestemand er drikfældig -, skriver Mi
nisteriet til Auditøren: Rejs ud og under
søg dette forhold og afgiv Indbe.retning 
derom. Generaldirektionen vil i saa Tilfælde 
ikke være i Stand til at forhindre en Un
dersøgelse, aldeles ikke. Det er netop den 
store fordel ved, at Loven bliver gen_nem
ført, at Auditøren kommer tit at staa di
rekte under Ministeriet. Det er ikke Audi
tøren, der er Dommer i Sagen, men det er 
Ministeriet, der ei- Dommer overfor de Tje
nesteforseelser, som Auditøren har tit Op
gave at oplyse. 

De Spørgsmaal, som det æ_rede M_ed
lem fra Stege Qessen) og det ærede Med
lem for Kjøbenhavns 2den Valgkreds (Ivar 
Berendsen) atter nu berørte, skal jeg ikke 
fordybe mig i, saa meget mindre, som_ det 
jo kun var en Gentagelse af, hvad der blev 
sagt forleden Dag. Disse Spørgsmaal kan 
der blive Lejlighed til at drøfte i det Ud
valg, der vil blive nedsat, og saa faa vi 
at se, om de ærede Medlemmer ville faa 
Flertal i Udvalget for deres Anskuelser eller 
ikke. Jeg afventer i saa Henseende Begi
venhedernes Gang med stor Sindsro. Jeg 
ønsker, at dette lille Lovforslag maa blive 
ophøjet tit Lov, fordi det efter min Mening 
indeholder et ikke uvæsentligt frem skridt, 
men jeg vilde heller ikke betragte det som 
fældende for mig som Ministe_r, hvis det 



skulde lykkes de ærede Medlemmer at for
hindre Lovens Gennemførelse. 

Jeg vil slutte med at sige, at det er 
min Mening, at det ærede Medleni fra Ran
ders og det ærede Medlem fra Stege ikke 
ville søge at hindre Lovforslagets Gennem
førelse. Det forekommer mig at have skin
net igennem deres Udtalelser, at de dog 
ønske dette Lovforslag gennemført inden
for de snævre Rammer, det har, hvis ikke 
mere kan naas. 

Mortensen: Maa jeg i Anledning af 
den sidste Udtalelse sige, at det ingenlunde 
er mit Ønske at hindre Lovens Gennemfø
relse. Yderligere vil jeg tilføje, hvad der 
ogsaa vil fremgaa af •mine Udtalelser, at 
jeg slet ikke har været blind for, at Mini
steren kan lade Auditøren undersøge uden 
Hensyn til Generaldirektionen. Men Rege
len er ifølge Bemærkningerne til Lovfor
slaget, at det er Generaldirektionen, der be
stemmer, hvad der skal undersøges, og det 
er den Regel, jeg gerne vil have ud af In
struksen. 

Forskelligt. 

Ambulance ved Statsbanerne. 

En Del ældre Jernbanevogne vil i den 
nærmeste Tid blive 0111dannede til Ambulance
vogne for at kunne gøre Tjeneste ved Jernba
neuheld, og i disse Vogne vil der blive aDbragt 
Baarer. 

* 

Lokomotivførerne og Togførerne 
i 'fysklancl skal efter en ministeriel .Meddelelse 
fremtidig regnes som underordnede Em b'.lds
rnæ1Jd af 2den Klasse. '

J

illadelsen hertil er 
givet i Henhold til en kongelig Resolution af 
30. Januar 1911.

* 

Elektrificeringen 
af de kjøbenhavnske Nærbaner. 

Der nedsattes for nogen Tid siden en 
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Kon1111issio11 til at o,·erveje Indførelsen af elek
trisk Drift af den saakaldte kjobenhavnske Nær

trafik, cl. v. s. Driften paa Strækningerne Klam
pen borgbanen, Kystbanen i ncltil Rungsted og 
Nordbanen indtil Holte, eventuelt Frederiks
sune1baoen indtil Herlev. 

Det er nu ifl. ,, Aal'h. Amt�t." urlreguet, 
at Elektrificeringe11 af disse Strækninger vil 
andrage ca. 8 J\lilhoner Kr. foruden Anlreget 
af ,let nødvendige Elektricitetsværk. Selve 
det rullende Materiel vil koste ca. G l\lill. Kr., 
Linieudrust1Ji11ge11 over 1 Mill., Administratio
nen ca. 276,000 Kr. Emlnu har Kommis. io
nen ikke endt sit Arl,ejde, men det kan dog 
Si!;e3, at Ud�igterne for Indførsel af elektrisk 
Drift er meget Slllaa. 

Grunden hertil ligger først og fremmest 
i Statsbanernes bestemte l\Iodstand, repræsen
teret wd Generaldirektør Amut, der er l\lecl
lem af Kornrnissionf'n. Statsb::t.nerne har un<le:·
søgt ForholLleDe ud fra den Betragtning, at der 
kunde gøres noget ud af Sagen, og man har 
konfereret med adskillige fre,nragende Firmaer 
cm Planer og Priser, men er kommet til det 
Resultat, at Elektrificeringen ikke vil kunne 
betale sig. 

Der er derimod Udsigt. til et Kompromis, 
saalecle.- at selve den kjøbenhavnslrn Bonlevar<l
bane fra Centralstationen t.il Østerbros Station 
faar elektri.-k Drift, d. v. s., at Togene træk
kes af elektriske Lokomotiver, der frakobles 
ved Østerbro. Det sker for at undgaa Røg
plagen, men det er ikke afgjort, nt det bliver 
nødvendigt, og saalecles som Sagerne staar, er 
der størst Udsigt til, at der o\·erhovedet ikke 
ind� ,res elektrisk Drift. 

* * 

* 

Leve Togulykkerne. 

Den franske Yestbane er i den sidste 
Tid bleven ligefrem berygtet for de talrige 
Ulykker, der indtræffer paa den, og naar en 
Rigmand tvinges til at benytte denne Linie, 
gør han i Forvejen sit Testamente. Men forle- · 
den indtraf noget gan�ke uhørt: en Del Rej
sende drak Vestbanens Skaal i skummende 
Champagne! Det var nogle 1-Jermitterede Sol
dater YCd et af de i Pari. garnisonerede Regi
menter, der ha\'fle opholdt si� alt for længe 
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bos en Familie og derfor ko111 for sent til Ka

serne□. Da Kupt�jnen kaldte Syn lerne til sig, 

var hans Ansigl strengt og uheldvarslende. 

"Soldat Pitou", begyndte ban, ,,De er kommen 
for sent hjem. Hvillrn11 Vej kom De?" - ,,Ad 

Ve. tbanen", svarede Soldaten. ,,Det er godt, 

saa slipper De fri for Straf", ytrede E:.aptaj nen. 

Nu lyste det op i de andre Soldaters Ansigter, 
og alle erklærede de, at de var rej. t 111ed Sta

tens Vestbane. Kaptajnen var godmodig nok 

til ikke at undersøge Sagen nærmere, men om 

Aftenen drak hele Kompagniet et Glas til Ære 

for Vestbanen og alle de Ulykker, den anretter. 
At de franske Statsbaner i Anledning af 

den senere 'l'ids talrige Ulykker er Genstand 

for 111er end almindelig Opmærksomhed fre,n

gaar bl. a. af folgeocle: 

for nogen Tid siden diskuteredes de franske 

Statsbaners Budget i det franske folketing (Depu

teretkammer), og blandt dem, der tog Del i Debat

ten, var ogsaa Ordføreren for Budgettet, Hr. Re

ne B es na r. Hans Indlæg i Debatten blev for saa 

vidt en Mærkelighed, som han gjorde de Anskuel

ser om Statsbanedriften gældende, som han havde 

erhvervet sig ved et grundigt Studium af Statens 

Jernbanedrift. Han har endog gjort Tjeneste som 

fyrbøder paa flere af Linjerne. Fra Paris har han 

kørt til Bretagne og Normandiet. Han har gjort 

Turen til Mans, -Bernay og Rouen. 

Fra en Rejse til Midnatssolens Land. 
(Med Verdens nordligste Jernbane). 

(fortsat fra Nr. 23. f. A.). 

Af Pladshensyn har vi desværre været nød-

saget til at udskyde Rejsebeskrivelsen. Red. 

Kirken h11r gennem Aarene været Gen
stand for flere lidebrande og Hærværk under 
Krigene; den vestlige Fløj ligger endnu 
delvis i Ruiner, men er som anført nu 
under Opførelse. Denne fuldførtes første 
Gang Aar 1300 og menes at staa færdig i 
sin oprindelige Skikkelse om nogle faa Aar. 
Af Kong Kyrres Kirke er der ikke meget 
tilbage nu efter de mange Ombygninger, 

der har forandret Kirken til den herlige 
Bygning, som den nu er, og som i første 
Linie skyldes Ærkebisp Øjstein og hans 
Efterfølgere. Tværskibet opførtes i Rund
buestil og Langskibet i Spidsbuestil. I Kor
afslutningen, der skilles fra den øvrige Kirke 
ved herlige Søjler og Buer, findes Hellig 
Olavs Grav. I gamle Dage kronedes Kon
gerne i denne Kirke, og efter Grundloven 
skal for Fremtiden Norges Konger her mod
tage deres kirkelige Indvielse. At komme 
ind paa nogen detailleret Beskrivelse vilde 
føre for vidt. Kirken skal helst ses; der 
hviler noget af svundne Tiders Romantik 
over den, og man føler uvilkaarlig, at man 
under dens himmelstræbende Buer gaar 
mellem tusindaarige Minder. 

Vort Besøg i Kirken og paa Kongs
gaarden tog temmelig lang Tid. Da vi i 
Selskab med vore Venner havde sørget lidt 
for Legemets mere materielle Behov, tog 
disse Afsked med os. Nordahl, der skulde 
køre om Natten, maatte hjem for at sove; 
vi sagde: »Paa Gensyn«; han skulde nem
lig køre det Tog, hvormed vi skulde afrejse. 
Han kører i en Tur, hvor der kun køres 
Nattog, hvilket jo i Længden kan have sin 
store Ubehagelighed; men tit Gengæld stil
ler Styrelsen sig meget velvilligt med Hen
syn til Frihed og Permission. Denne an
drager for Lokomotivpersonalet aarlig 31

Dage; men for dem, der kører Nattog, kan 
der yderligere tilstaas Tjenestefrihed til Re

kreation, mod Lægeattest endog indtil 6 
Maaneder, med fuld Løn. I Remisen har 
Personalet intet Arbejde . ud over at gøre 
Maskinen klar til Kørsel. Udvaskning og 
Reparation foretages af dertil antagne Folk, 
hvilket jo forøger Personalets Fritid. Sam
menligner man vore Forhold angaaende 
Tjenestefrihed eller Permission med disse, 
da er Forskellen jo iøjnefaldende, knap 
Halvdelen af tilladte Permissionsdage; for 
Personalet uden for Tur, altsaa uden faste, 
normerede fridage, er Misforholdet jo endnu 
større, da dette Personale alene er henvist 
til de tilladte 14 Permissionsdage uden Af
kortning i Løn. Sammenlignet med private 
Stillinger er Misforholdet endnu større, da 
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der regnes med 52 frie Søndage plus andre 
Helligdage og i mange Bedrifter tillige en 
tilte Sommerferie. 

Det lød rigtignok engang saa kønt fra 
en Rigsdagsforhandling, at hver Jernbane
ma.nd havde hver 14. Dag fri plus Permis
sionsdage. Men det maa være paa Papiret. 
I Praksis har jeg ikke set sligt hos os. 

Efter Middagen tog vi pr. Motorbaad 
ud til Munkholmen, eller som det tidligere 
hed Nidarsholm. Det er en Klippeø, be
liggende noget ude i Fjorden, og som jo 
har særlig Interesse for os danske ved den 
Omstændighed, at vor Landsmand Griffen
feld her sad som Statsfange fra 1680 til 
1698. Holmen er kun meget lille. Den 
har - som ogsaa Navnet tyder paa - en
gang huset en Munkeorden, og endnu staar 
den Rundkirke, som disse Munke har op
ført, og som senere sammen med en anden 
Bygning har tjent som Statsfængsel. For
uden disse Bygninger findes kun Komman
dantboligen, der nu benyttes af Opsyns
manden og fyrmesteren i een Person. Der 
er nemlig fyr paa Rundkirkens Top. 

Mellem to koncentriske Cirkler, som 
dannes af Kirkens Mure, har der været en 
Række Værelser, hvor fangerne sad. Den 
gamle joviale Opsynsmand paaviste os be
redvillig Stedet, hvor Griffenfeld sad, og 
gav en lang Forklaring tilbedste baade om 
ham og mange høje Statsfanger, der herude 
var prisgivne en raa og samvittighedsløs 
Kommandants Luner. Vi saa ud gennem 
det samme lille Glughul, hvorigennem Grif
fenfeld i 18 lange Aar stirrede over mod 
Trondhjem og ud mod friheden, medens 
han havde Stunder til at tænke over de 
ubesindige Ord, han skrev i sin Dagbog 
angaaende Kongens Vid og Talegaver -
dem, der blev saa skæbnesvangre for ham 
selv. -

Sejlturen fre111 og tilbage var mindre 
behagelig i den lille Nøddeskal af en Mo
torbaad, hvori den foregik. Der var høj 
Sø, og Baaden fik mange Overhalinger. 
Særlig Munk ønskede sig stadig paa det 
tørre og gjorde vist i sit stille Sind Bereg
ninger over fjordens Dybde. Men da vi 
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var kommen vel paa det tørre, havde baade 
han og Nielsen trods alt Vandet dog faaet 
tørre Pletter i Halsen. 

Derpaa maatte der jo raades Bod; og 
s!1art sad vi paa en Restaurant, hvor vi kom 
til at gøre Bekendtskab med disse for os 
noget løjerlige forbud. Vi forlangte straks 
4 Kaffe med Brød, men Munk og Nielsen 
forlangte samtidig hver en halv Øl i Haab 
om, at Øllet skulde blive serveret før Kaf
fen. Men deri tog de fejl. Trods gentagende 
Paamindelser angaaendr Øllet kom dog Kaf
fen først. Knoll og jeg tog for os, medens 
Munk og Nielsen sad med deres tørre Ganer 
og sure Miner. Deres stedse højere og ikke 
mere saa venlige Paamindelser besvaredes 
af Opvartningspigerne med en undertrykt 
fnisen. Det skulde snart komme. Det var 
endnu ikke færdigt. Et Spørgsmaal fra 
Nielsen, om det skulde brygges først, !odes 
ubesvaret. » Vil I have nogen Kaffe, saa 
tag til jer nu,« siger Knoll, »ellers gaar det 
altsammen.« Vi skyndte os, hvad vi kunde, 
medens vi morede os kosteligt; saa be
gyndte de da paa Kaffen. Men omtrent i 
samme Øjeblik fik de mere, end de havde 
ønsket eller forlangt; paa en Gang optraadte 
ikke mindre end tre Jenter med brede Smil 
om Munden, den første med en Bakke med 
to Portioner frikadeller af saa store Dimen
sioner, at jeg først antog dem for stegte 
Pindsvin, den anden med saadan ungefær 
1/2 Skp. Kartofler og den tredie med Ro
sinen i Pølseenden, de to længselsfuldt ven-
tede halve Øller. (Fortsættes). 

Personalia. 

forfremmet er: 

I /4 11. 

Lokomotivfører F. Eriksen, Nyborg, til Loko
motivformand i Fredericia. 

Lokomotivfyrbøder E. Larsen, Odense, til Lo
komotivfører i Struer. 

Haandvk. A. C. Madsen, Ar. Vk., til Loko
motivfyrbøder i Glyngøre. 



forflyttet er: 
Lokomotivførerne 

F. B. Hansen, Kjbh. Ø, til Aalborg 
F. J. liansen, Struer, til Kjbh. G I. 
H. F. M. Unschuld, Kjbh. G 1, til Kjbh. 0. 

Lokomotivfyrbøderne 
C. K. Christensen, Esbjerg, til Odense
A. Eriksen, Struer, til Esbjerg
H. Hansen, Glyngøre, til Struer

1 /u 11. 
Lokomotivførerne 

S. A. Jensen, Frederikshavn, til Aalborg 
P. R. Overgaard, 

Lokomotivfyrbøderne 
J. A. Nielsen, 
A. T. L. Givskov, 
K. A. Sandberg, Struer, til Nykjøbing M. 
K. A. Kristensen, Nykjøbing M., til Struer 

Privatbanerne. 
Ved Hammel-Aarhus Jernbane er der sket 

folgende Udnævnelser og Forfremmelser: 
Fra I. Maj 1911 er Lokomotivfyrbøder N. P. 

Feld udnævnt til Lokomotivfører ved Stubbekjø
bing-Nykjøbing-Nysted Banen. 

Fra 15. Maj s. A. er Lokomotivfører A. J. 
Mogensen udnævnt til Lokomotivformand ved 
Langelandsbanen. 

Fra I. April s. A. er Maskinarbejder J. M. 
Jensen udnævnt til Lokomotivfyrbøder ved Ham
mel-Aarhus Jernbane. 

Vesterbros Cigarimport, 
Ingerslevsgade 112, Telf. Vester 1629y, 
anbefaler Cigarer og Tobakker i stort Udvalg til 
absolut billigste Priser. 

Specielt fremhæves: 
"La Calma" .... ·. 100 Stk. Kr. 6,00 
"furor". . . . . . . . . . 100 ,, ,, 5,00 
"Nordiska" . . . . . . 100 ,, ,, 4,00 

Jernbaneetaten erholder yderligere 10 °/o Rabat. 

Bytning. 
En Lokomotivfyrb. i Struer ønsker at 

bytte med en Kollega paa Sjælland. 
Billet modt. Red. 

Jernbane
funktionærer! 

Ekstra Ha�at! 
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Bytning. 
Undertegnede Lokomotivfyrbøder øn

sker at bytte med en Kollega til Korsør 
eller Kjøbenhavn. ]. N. Schmidt,

Bytning. 

Lokomotivfyrbøder, 
Fredericia. 

Mod at yde en mindre Godtgørelse 
kan en Fyrbøder i Kjøbenhavn komme til 
at bytte med en Kollega i Aarhus. 

Billet mrkt. »L« modt. Red. 

Bytning. 
En Lokomotivfyrbøder i Slagelse øn

sker at bylte med en Kollega i Roskilde 
eller Kjøbenhavn. Billet modt. Red. 

Bytning. 
En Lokomotivfyrbøder i Aarhus kunde 

ønske at bytte med en Kollega i en sjæl
landsk, eventuelt en jysk Købstaq. 

Billet modtager Red. 

Afklippede fri mærker, 
Stempelmærker, Privatbanemærker og Vel
gørenhedsmærker købes til I Kr. pr. Pund. 

(20 Øre pr. 100 Gram). 
Viggo Oundel, Struer. 

K �' C. ANDERSEN, Slagtermester, Gas-8 værksvej 21. 
lste Klasses Varer. Billige Priser. 

I Prima Fars 30 0. og Hakkebøf 45 0. pr. Pd. 
Varerne bringes overalt. Tlf. Vester 468 x. 

Eget Fabrikat 
P1· an oerNye og brugte 

Uden Udbetaling. 10 Aars Garanti. 

W. Mentzler & to., ueit�l�Jj�!!�_e 1.

Drik i Fredericia: 

Fredericia Pilsnerl 
�aa Herreklæ�er, 
o lær�i1sye�e 01 eller Maal,

og 



135 

Enhver Mand Sin egen Vaskekone! 
Køb==== 

Zephyr Reform Kravetøj. 
Ikke Gummi! a1cn:1aaaaa Særligt at anbefale for Jernbanefunktionærer. 

Husk Special-Udsalget Gl. Kongevej 1 (Hjørnet af Vesterbrogade). 

Specialitet: 
Montering af 2 
3 og 4 Vær.s 
Lejligheder. 

A It forarbejd, 
af prima Mate
rialier, Egne 

Værksteder. 
10 Aars Garan
ti. - Rimelige 
Betalings
vilkaar. 

Frederiksborggade 41 (ved Dronn. Louises Bro). 

Dameouertøj. 
med fuld Garanti for udmærket god Pasning køber 

De absolut bedst og billigst. 

l M U NC K, Dverslykkema�asin
ISTEDGADE 87 Telf. Vester 293 x 

Leverandør til de fleste Jernbanefunktionær. Hustruer. 

C. L. LARSEN. Dannebrogsgade 42.
Egen Import af hollandske Cigarer og To
bakker. Sendes overalt paa Efterkrav.
Stort Udvalg af Piber,

Skotøjsmagasinet BILLIGHEOEN 
Sønder Boulevard 48, 

anbefaler sig med alt til faget henhørende, saavel 
Herre-, Dame- og Børnefodtøj. 

Reparationer udføres smukt, solidt og 
billigt i Løbet af faa Timer. 

Ottilia de Padua Reissig. 

Alle funktionærer, som 
sætter Pris paa solidt og 
elegant Fodtøj, gøres op
mærksom paa, at lageret 
altid er forsynet med lange 
Støvler og med mine be
kendte Militærstøvler med 
3-dobb. Saaler for enhver

fod. Lager af alt.

Haand- og elektr. 
Reparationsværksted. 

,,Den forgyldte Støvle'', 
10 Istedgade 10. 

� 3die Sted fra den ny Banegaard. � 

Vesterbros Guldsmed 
Edm. Bode 

anbefaler smukke Jubilæums- og festgaver. 
Lokomotivfunktionærer 10 °/o Rabat. 

Vesterbrogade 12. Tlf. Vester 2640 x. 
====Stor Bifortjeneste.====

Cigarfabrik med gode Specialmærker a 3 1 
/,, 

4-4'/• Kr. pr. 100 Stk. søger energiske Forhandlere
bl. Foreningens Medlemmer. - Station bedes op
givet. - Billet mrkt. ,Cigarer« modt. Bladets Eksp.
Asger Rygsgade 4, Kbhvn. V.

I MØ B L E R for alle Hjem.

IRimelige Betalingsvilkaar. 

Flycht & Co. Als 3, ��������- 3. 

� r Herm. N. Petersen & Søn 
·--

fl'/ "1,.• 

Kgl. Hof Pianofabrik 
:: Lev. til det spanske Hof :: 

Pianoer fra 750 Kr. Flygler fra 1350 Kr. 
Udenlandske Pianoer fra 450 Kr. 
Salg kontant og billigste Afbetaling 

Bredgade 23, Kjøbenhavn 
Filialer i alle større Provinsbyer 

Q paa Hatt
_
e, Lintøj, 

Tø1ibuset Undertøj og alle � 
Q øvrige Artikler Vesterbrogade 17 

indrømmes Dem! Kjøbenhavn B. 



���������������� 
� 

Af 
-�

� betaling. �
� Al Berre= & Damekonfektion � 
� leveres med � 

� 
ugentlige eller maanedlige Afdrag. � Udbetaling efter Overenskomst. 

� Gode Varer og godt Arbejde garanteres. � 

� 1. Dannebrogsgade 1. �
� � 
���������������� 

Tandlægerne 

Frøken Maria Bøving og Frk. Margrethe Mose 
Vesterbrogade 66" Kbhavn. Telefon Vester 159y
Konsultationstid: Hverdage Kl. 10 - 4 
og Søndage i Reglen Kl. 10 - 12. 

Jernbanesygekassens Tandlæger. 
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l·H. J. Hansen-s
S kræ derforretning 
38 Sønder Boulevard 38

anbefaler sig til d'Hrr. Jernbanemænd. 

Stort Udvalg i alle 
�� .Slags Møbler fra " 

�� steder �, � �� 
,� ��

�� �\� 
&\.�� �� 

\.� ���'{ gives � 

\.�-� 
Afbetaling ind-

rørnmes solide Købere 

Adressefortegnelse. 

formanden: 

Lokf. Chr. Christerisen, Ny Englandsgade 34 
Esbjerg. 

Hovedkassereren: 

Lokf. 0. Larsen, Svanholmsvej t 6 111, Kjø

benhavn V. 
Redaktionen: 

Lokf. P. Hansen, Ojedser. 

� tivslorsikrin�sselska�el "DlNM!RK". � 
Medlemmer optages med eller uden Helb,edsattest og med Præmiefritagelse ved Invaliditet 

ved Henvendelse til Overinspektør f. Rasmussen, Arkonagade 22 °, Tlf. Vester 677 - H. P. Mortensen, 
Asger Rygsgade 4 3, Tlf. Vester 1480y, og H. C. Hansen, Aarhus.

Kontor Steenstrups Alle 9', Kbhvn., aabent 11-1, samt St. Pauls Kirkeplads 92, Aarhus, Tlf. 2862, 
Kontortid 9-3. 

I sted hus Møbel- Magasi·n 
leverer Møbler overalt i Danmark paa særdeles favorable Vilkaar. 

==== Garanti for Soliditet. ==== 

Chr N1·e1sen Telef?n VeSter 209· Enghaveplads 1 & 2 • , KJøbenhavn. •

Udgaar 2 Gange maanedlig. 
Annoncer optages i Bladet ved Henvendelse til »Jernbanefagpressens Annoncebureau•, Asger Rygsgade 4 ° tv. 

Kjøbenhavn V. Tlf. Vester 1480 Y. 

R. 0 tt e s  e n s  Bogtrykkeri, Fredericia.
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