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Lønnings ud valgs• 
Indstillingen. 

(Sluttet). 

ad§ 35. 
Det er Udvalgets Hensigt i sin Tid at 

gøre Foraøg pas at udarbejde og stille For-
slag til ensartede Pensionsregler for de fire 
Etater. Man forudsætter paa Forhaand, men 
er ikke fuldt e·nige derom, at Pensionsbereg-
ningen skal begynde med det 25de Aar, og at 
højest Pension skal naas efter 39 Aars pen-
sionsgivende Tjenestetid. Højest Pension kan 
herefter opnaas med det 64de Aar og efter en 
Tjenestetid omkring 40-48 Aar. Det vil 
sikkert være Reglen, at ansatte efter saa lang 
Tids Virken - og sandsynligvis tidligere -
ikke er i Besiddelse af deres fulde Arbejds-
evne, saa at det tor dem er en Nødvendighed 
og for Staten en Fordel, at de paagældende, 
forsaavidt de ikke dånner en Undtagelse fra 
Reglen, kan kræve Afsked med den foreslaaede 
Aldersgrænse. 

ad § 36. 
Samtlige 4 Etater har efterhaanden frem-

sat det Ønske, at der tilstaas hver Funktionær 
en aarlig Ferie. Udvalget maa betragte det 
ikke hlot som et paa humane Hensyn bygget 
naturligt Krav, at hver Funktionær faar Lej-
lighed til at nyde en Rekreation aarlig, men 
ogsaa som en for Staten gavnlig Foranstalt-

ning, . idet en Hvile- og Rekreationstid giver 
Spændkraft og fornyet Interesse i Arbejdet, 
hvad Lægestanden ogsaa stadig har fremhævet 
til Fordel for en aarlig Ferie. 

ad § 38. 
I stedse stigende Grad har Administra-

tionen i de senere Aar fundet det fordelag-
t igt, ikke blot for Etaternes Personale, men 
ogsaa for Administrationen selv, at Etatsorga-
nisationerne danner det permanente Mellem-
led mellem Administrationen og de ansatte, 
med hYilke der forhandles om de almindelige 
Anliggender vedrørende Etaterne. Det maa 
imidlertid betragtes som nødvendigt for at 
bringe det bedst mulige ud af saadanne For-
handlinger og for at sikre sig, at · trufne Af-
taler· ogs:1a respekteres som bindende, at der 
indenfor hver Etat kun findes en Organisation 
for Etatens Embedsklasser og en for Funk-
tionærklasserne med ·Krav og Ret til at tale 
paa alle de paagældende Klassers Vegne. 

De talrige Regulativer, som denne Lov 
nødvendiggør, har mtidført denne Bestemmelses 
Indførelse paa Lovforslaget. 

For Sager, som er fælles for Etaterne, har 
man foreslaaet et kombineret Udvalg af Re-
præsentanter for de paagældende Etaters 
Hovedorganisationer. 

ad § 40, 
De Forandringer, som er foreslaaede i Be-



nævneleerne paa en Del af Etaternes Embede-
stillinger, Bestillinger og Funktioner, bar til 
Formaal ogsaa paa dette Punkt at opnaa den 
størst mulige E nsartethed, hvorhos man har 
bestræbt sig for gennem Benævnelserne at 
udtrykke baade den Etat, under hvilken paa-
gælrlende er ansat, og Arten af den Stilling, 
der skal karakteriseres gennem Benæmelsen. 
Endelig bar man rettet enkelte ligefrem mis-
visende Benævnelser, f. Eks. Havneoppebør-
selsk:ontrolørernes i København, hvis Titulatur 
bringer Forvirring blandt Pnblikum. · 

Udvalget bar, hvor det blot viste sig mu-
ligt, søgt at benytte danske Btmævnelser. 

Gradsinddelingen er opgivc:t overalt som 
unødvendig, i Særdeleshed hvor man undar 
Lønsatserne bar kunnet angive enten Antallet 
af ansatte eller disses Opholdssted. Ved Op-
hævelsen af Gradsinddelingen har man derhos 
imødekommet et almindelig næret Ønske. 
Udvalget finder Anledning til udtrykkelig at 
fremhæve, at denne Bortkastelse af Gradsind-
delingen ikke har nogen finansiel Betydning, 
idet den ikke er knyttet til nogen Omposte-
ring paa Klassifikationen. 

ad §§ 41-55. 
F o r J e r n b an e e t a t e n. Fordelingen 

af Embederne i lste til 4de Lønningsklasse er 
i Hovedsagen sket efter de bastaaende For-
hold. Hvor Embederne er henfl.yttede til 
andre Lønningsklasser og Lønningssatser end 
dem, der svarer til de nuværende, er dette 
11ket baade som Følge af, at andre E tat'lrs 
ligestillede Embedsmænd er aflagte saaledes, 
og fordi de paagældende Embedar efter Ud-
valgets Me.ning er af en saadan Betydning, at 

• • I Omflytningen lader sig forsvare . 
Ved Fordelingen åf Stations fors ta n-

d er em b e d e r n e i~de~for ~'orslagets Ram-
mer er man gaaet ud . fra som en Selvfølge, 
at disse Stillinger i Betydning og Ansvar fuld-
stændig maa ligestilles med de lokale Embeder 
indenfor Post- og Toldetaten, hvorfor de maa 
fordeles over de samme Satser som disse. 

I al Almindelighed har man lagt den nu-
værende pensiongivende Slutningsindtægt til 
Grnnd for Klassificeringen.· Oa imidlertid 
ingen af de hidtidige Stationsforstanderløn-
ninger (København H. undtagen) selv med 
denne Beregning naar op i Højde med Post-

og Toldetatens højeste Slutsatser for iignende · 
Embeder, har man maattet sprede de større 
_Stationer noget mere, end Tilfældet er nu. 

Den nuværende Beregningsmaade for Sta-
tionsforstandernes Fribolig - 20 pCt. af Løn-
ning + Alderstillæg - bar været en Fordel 
ved Pensionsberegningen, men ved en 8am-
menligning med de andre Etater paa Grnr.dlag 
af pensiongivende Slutningsindtægt vilde Be-
regningen med 20 1,Ct. være til Skade for 
Stationsforstanderstillingen, idet de 20 pCt. 
herved vilde faa Karakter af Husleje, som da 
blev altfor højt beregnet baade i Almindelig-
hed og i Sammenligning med, hvad man i § 
26 foreslaar for samtlige Etater, nemlig 121/s 
pCt. af Grundl ønnen. 

Ved den indbyrdes Klassificering af 
Stationerne har man holdt sig nær til den 
Rækkefølge, der senest er fastslaaet af Ad-
ministrationen (Skrivelse fra Ministeriet for 
offentlige Arbejder til Folketingets Finansud-
valg af 17/u 1903 - Bilag til Betænkningen 
over Finansloven for 190" ~5, Spalte 1328 o. fr.), 
og kun fraveget Rækkefølgen, hvor der efter 
Udvalgets Mening er et iøjnespringende Mis-
forhold . Til Grund for Bedømmelsen heraf 
er lagt Mængden af det udførte Arbejde efter 
sidste Driftsberetning i Forbindelse med den 
paagældende Stations særlige driftstekniske 
Stilling, hvorved- ogsaa er taget Hensyn til, 
om Stationen er Knudestation, Togudgange-, 
Overfarts- eller Grænsestation og lignende 
Administrationen bekendte Forhold. 

For de nuværende Stationsforstandere af 
6. og 7. Grad, der sammen med de mindste 
Postkontorer indgaar under 4de Lønnings-
klasse, har Udvalget foreslaaet fælles Lønnings-
sats med Assistenterne, dog yderligere med et 
Embedstillæg paa 100 Kr. for det større Relv-
stændige Ansvar og Stillingens Karakter som 
Chefspost. Den Løn, der nu ydes til disse 
Embeder, er ganske uholdbar .og utidssvarende. 
Da den i sin Tid fastsattes, var Reglen, at 
disse Stationer overgik til yngre Mænd med 
8-10 - 12 Aars Assistenttid, og paa Gmnd af 
Jen daværende stærke Udvikling, var det i 
Reglen kun en kortvarig Gennemgangsstilling 
for de paagældende. I de forløbne Aar er 
Medhjælpspersonalets Antal vokset i en langt 
bajere Grad end de overordnede Embeder, og 
samtidig er Assistenternes Slutløn væsentlig 



forbedret. Sandsynligheden for, at Assisten-
ter kan blive Stationsforstandere, er derfor 
langt ringere end forhen , og Forholdet er 
altsaa endvidere dette, at Overgangen fra 
Assistent til ]forstander for mindre Stationer 
- hvad der jo er Reglen - kan være forbun-
det med den Omstændighed, at Lønningsind-
tægten ved Embedets Overtagelse kan dale 
med indtil 1200 Kr. for Assistenter med 
20-26 Aars Tjenestetid, · idet Opnaaelsan af 
Stationsforstanderstillingen nu sker i en langt 
senere Alder end forben. Et saadant Forhold, 
der giver Anledning til alvorlige Betænkelig-
heder for den søgende, burde selvfølgelig al-
drig være tilstede, hvor der er Tale om A van-
cement; Den Løsning, som Udvalget foreslaar, 
saavel herfor som for Embeder under de andre 
Etater: fælles Sats for Assistentstillingerne og 
Embederne i 4de Lønningsklasse, synes det 
derfor den ·eneste rationelle. 

Man kan endvidere ikke undlade at gøre 
opmærksom paa, at de nævnte Stationers hid-
tidige altfor lave Lønnin~er formentlig oprin-
delig er fastsat af økonomiske Hensyn for 
Staten, hvad der er uden nogensomhelst Be-
rettigelse overfor Embedernes Indehavere, en 
Betragtning, der selvfølgelig ogsaa gælder 
tilsvarende Stillinger under de andre Etater. 

F o r P o s t e t a t e n. Da Klassificeringen 
af Embederne er sket i Overensstemmelse med 
de .Principer, som har været fulgt ved Udar-
bejdelsen af den d. 1. F ebruar d. A. i Folke-
tinget fremsatte Kontorholdslov for Postvæs-
net, har Udvalget været afskaaret fra at fore-
slaa et Antal Postmestre i 4de Lønningsklssse 
rykkede op i 3die Lønningsklasse. Udvalget 
er overbevist om, at en gennemført Statistik 
over Kontorernes virkelige Arbejde vilde vise 
Berettigelsen af adakilli i; e Oprykninger, men 
til at foretage en grundig statistisk Under-
søgelse paa dette Punkt bar Udvalget savnet 
Materiale, idet dette iun gennem Administra-
tionen kan skaffes tilvej tl, og Ud rnlget maa 
derfor indskrænke sig til tur sit Vedkommende 
at gøre opmærksom paa dt: tte Forhold. 

Med Hensyn til de foreslaaede Opryknin-
ger bemærkes: Til 2 d en L ø n n i n g s -
k Lasse paa Satsen 4800 Kr. er op.flyttet 
Postinspektørerne i København (nuværende 
Overpostkontrolører), fordi deres Stillinger er 
lige saa vigtige og omfattende som Post-
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mestrenes i Aarhus, Odense, Aalborg og Ran-

ders. 
Postmestrene i 3die Lønningsklasse 

bar man af Hensyn til de andre Etater, særlig 
Jernbaneetaten, maattet henføre til 4 Lønnings-
satser i Sted-et for 3, og man hu paa Grund-
lag af Stillingernes Betydning anset det ret-
test at fordele Postmestrene og ,E»ostkontro-
lørerne paa alle 4 Satser. 

Endelig bemærkes med Hensyn til Post-
mestrene i 4 rl e L ø n n i n g s k l a s s e, at da 
disse mindre Postkontorer maa betragtes som 
Afgangsstillinger for Postfuldmægtige (de nu-
værende Ekspedienter), kan den nuværtnde 
Lønningsmaade, efter hvilken en Postfuldmæg-
tig med flere Alderstillæg (og kun saadaune 
vil i Almindelighed komme i Betragtning) kun 
med betydelige Ofre kan overtage et saadant 
Postmesterembede, ikke kaldes retfærdig. Det 
foreslaas derfor, at Lønninger og Alderstillæg 
for disse Postmestre bliver ganske som for 
Postfuldmægtige, men då desuden Postmestre-
nes Stilling som Kontorbestyrere og Regnskabs-
førere giver dem et større Ansvar end .Post-
fuldmægtigens, foreslaas et Embedstillæg af 
100 Kr. aarlig. · · 

F o r T e 1 e g r af e t a t en : Denne Etats 
Embeder er ikke ved denne Lov anbragt paa 
højere Lønsatser end tilsvarende Embeder i 
de øvrige Etater, men de Forhold, der skabtes 
gennem Lønningsloven af 1902, var særlig 
uheldige, idet denne Lønningslov dels klassi-
fi cerede Embederne paa en meget ufordelagtig 
Maade, og dels fastsatte uforholdsmæ.•·sig lave 
Lønningssatser, uden at erhvervet Anciennitet, 
med en enkelt Undtagelse, helt eller delvis 
overførtes ved Oprykning fra Klasse til Klasse. 
Dette har medført, at Stigningen bliver for-
holdsvis betydelig. 

· Da nærværende Forslag indfører fælles 
Lønsatser og ensartet Anciennitetsoverføring 
for samtlige Etater, har Udvalget bestræbt sig 
for, saavidt gørligt, at klassificere Telegraf-
etatens Embeder saaledes, at de anbringes paa 
samme Lønsatser som Embeder af tilsvarende 
Omfang og Betydning i de øvrige Etater. 
Udvalget maa herved særlig bemærke, at da 
det for Telegrafetatens Vedkommende galdt en 
Klassificering fra Grunden, har man anlagt et 
saadant nøjagtigt Skøn paa hvert enkelt Em-
bedes Anbringelse, at enhver Ompostering til 
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det ugunstigere indtrængende maa fraraades, 
idet Ud valget kun under denne Forudsætning 
tør betegne den foreslaaede Ordning som til- , 
fredsstillende. 

Til Grund for Klassifikationen er lagt det' 
samlede Antal af Telegrammer og Telefonsam-
taler ved hver Station, under tilbørlig Hensyn-
tagen til de paagældende Stationers Betydning . 
for det tekniske Linjetilsyn, samt til det Antal 
Filialstationer, der er underlagt Stationernes 
Bestyrere. Omvendt er de københavnske 
Filialstationer foreslaaet sat paa en lavere 
Sats, end de vilde komme alene efter deres 
Telegramantal, idet der er taget i Betragtning, 
at disse Stationer ikke er selvstændige, men 
underlagt Telegratbestyrelsen for København. 

Hvad de øvrige Embeder angaar, skal kun 
yderligere bemærkes, at den hidtidige Over-
telegrafistklasse er foreslaaet fordelt paa 3 
Satser, dels for at skabe Ligesti'llethed med 
tilsvarende Embeder i de øvrige Etater, og 
dels fordi de Kontrolør-Embeder, der er fore- ' 
slaaet opført paa Satserne 2600 Kr. og 2800 
Kr., er forbundne med et større Ansvar end 
de øvrige. 

For Toldet at en: I anden Løn-
n i n g s k 1 a s s e er Toldinspektørerne i Kø-
benhavn, som for Tiden er de eneste køben-
havnske Toldembedsmænd i 2den Lønnings-
klasse, der ikke lønnes med 4800 Kr., rykkede 
op til denne Sats, hvilket er saa meget rime-
ligere, som Toldinspektører i flere Provinsbyer 
allerede nu findes paa denne Sats. 

T i l a n d e n L ø n n i n g s k l a s s e paa 
Satsen 4800 Kr. er opflyttet Toldkassererne i 
Frilageret og paa Jern banen s-am t Postgods-
toldforvalteren, som alle har meget store In-
trader og omfattende Ekspedition. 

Til anden Lønnings k 1 as se p a a 
1 a v e s t e S a t s er opflyttet Toldkassererne 
i de københavnske Havnedistrikter, Frihavnen 
inklusive, og Kortstempliugs- og Ølafgifts-
Kassereren. l'eknniært spiller det for Stats-
kassen en ringe Rolle, men samtlige Embeder 
er af en saadan Størrelse med Hensyn til 
Intrader og et saadant Omfang med Hensyn 
til Ekspeditioner, at deres Indehave~e med 
Rette kan gøre Krav paa Plads i 2den Løn-
ningsklasse. 

Til 4 0 0 0 Kr. fra 3 6 0 0 K r. i 2 d e n 

L ø n ni n g s k las se er opflyttet Toldinspek-
tørerne paa Bornholm og i Thisted. 

Den nuværel!de Klassifikation hviler væ-
sentligst paa Lønningsloven af 2den Juli 1880, 
og den betydelige Forøgelse af Int.raderne 
saavel som den deraf følgende Forøgelse af 
Ekspeditionernes Antal har gjort det naturligt, 
at enkelte Embeder siden den Tid har erholdt 
et saadant Omfang, som berettiger dem til 
Opflytning i højere Lønningsklasse end tid-
ligere eller paa højere Sats i Lønningsklassen. 
Man er dog gaaet frem med stor Varsomhed 
i saa Henseende. 

Endelig skal bemærkes, at da Bestemmel-
sen i Forslaget for Etaterne (§ 5) tillægger 
de overordnede Embedsmænd i 4de Lønnings-
klasse Assistentlønning med et Bestillingstillæg 
af 100 Kr., vilde de 17 Told- og Oppebørsels-
kontrolører, som nu findes i 4de Lønnings-
klasse, blive ringere stillede end nu, hvorfor 
man har maattet oprykke dem til 3die Løn-
ningsklasse, hvilket iøvrigt ogsaa ellers er 
natnrligt, da de forretter samme Tjeneste s'lm 
3die Klasses Embedsmændene. 

Oprettelsen af 7 kgl. Fuldmægtigstillinger 
i de største Kontorer i København vil bevirke, 
at en Del løbende l!'orretninger til Lettelse 
for Ekspeditionen fremtidig kan afgørus af 
Fuldmægtigene under . eget Ansvar, medens 
alting nu gaar paa Chefens Ansvar. Et lig-
nende Hensyn har i sin Tid ført til U dnæv-
nelse af den kgl. Fuldmægtig i Overtoldinspek-
toratet for København. 

Ved den sidste Lønningslov for Rorsbe-
tjentemi blev Frilagerarbejdsmændene ligestil-
lede med Rorsbetjente i Henseende til Løn-
ning m. v. Ved denne Lejlighed blev nogle 
smaa Arbejdsstyrker, der ganske maa ligest.il-
les med Frilagerarbejdsmændene, formentlig 
ved en Inkurie ikke medtagne, og man har 
derfor foreslaaet at bøde paa, hvad dengang 
skete, ved at merloptage dem paa Forslaget 
nu. Det drejer sig om ialt en Snes Mand. 

ad §§ 66-68. 
Vognopsynsmændenes Slutlønninger er for 

Tiden 1700 og 2000 Kr. Ud valget har derfor 
foreslaaet disse henført til Bestillingstillæg af 
200 og 300 Kr. Postbetjentformænd (Post-
budformænd og Stationspakmestre) samt Fø-
rere og Maskinister ved .Patruljefartøjer oppe-
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bærer for Tiden et· Bestillingstillæg af 400 Kr. 

og Udvalget har af Hensyn hertil og af Hen-

syn til Ligestilletheden mellem E taterne fore-

slaaet dem henført til Bestillingstillæget af 

300 Kr. 
At Baneformænd, Telegrafformænd, Brofor-

mænd, Magasinformænd, Stationsformænd, 

(O verportører), Overtelegrafbet.jente, (Overtele-

grafbude) og Lokomotivfyrbødere er foreslaaet 

til Beistillingstillæg 200 Kr. , behøver formentlig 

ingen nærmere Motivering, idet de alle er i 

ledende Stillinger med Undtagelse af Lokomo-

tivfyrbøderne, til hvilken Stilling der kræves 

teknisk Foruddannelse. Foruden disse findes 

der en Del Stillinger, saasom bureauførende 

Togbetjente og Posttogbetjente, Postsorterere, 

Toldbetjente ved Karantænen og de ved Told-

væsnet under § 57 iøvrigt nævnte, som maa 
siges at være af en ganske særegen Art. For 

bureauførende Postbetjente ( Postpakmestre) og 

Postsorterere (Finsortere re) gælder det desuden, 

at de for Tiden oppebærer et Bestillingstillæg, 

og hvad de bureauførende Togbetjente (de 

Togbetjente, der paa egen Haand forestaar 

Fordelingen af Gods og Papirer i og fra 

Togene) angaar, da maa deres Gerning siges 

at være ganske ligestillet med den bureau-

førende Posttogbetjents, og Ud vr.lget har tillige 

haft til Hensigt at give de ældste Togbetjente, 

som paa Grund af Mangel paa Plads i Tog-

førerstillingen eller af andre Grunde ikke naar 

denne, Erstatning herfor. 

ad § 59. 
Blandt det til denne Lønningsklasse hen-

førte Personale har det været et længe og 

stærkt næret Ønske at komme op i" de Løn-

ningsklasser, hvis Lønning fastsættes ved Lov. 

Udvalget har imidlertid maattet tiltræde den 

Opfattelse, at Kommissoriet efter sin Ordlyd 

næppe kan bringes til at omfatte denne iøv-

rigt ret talrige Kreds 'ar Funktionærer, og har 

derfor maattet indskrænke sig til at foreslaa 

dem henført under denne §, idet man gaar ud 

fra som selvfølgeligt, at ogsaa disse Funktio-

nærers Lønvilkaar samtidig maa tages under 

Overvejelse og undergaa Forbedringer i Lighed 

med de i de øvrige §3 nævnte Funktionærers. 

ad § 61. 
Godtgørelse for Tjeneste i Tog, Skibe og 

Færger, de saakaldte Rejsepenge og Køre-

eller Kilometerpenge, er hidtil ydet til Post-

etatens ansatte efter det Antal Timer, Fra-
værelsen fra Hjemmet varede, medens J em-

baneetatens tilsvarende Godtgørelse ydedes 

efter den tilbagelagte Afstand. Der var saa-

ledes her en væsentlig principiel E''lrskel i 

Systemet, og det for Postetaten foreskrevne er 

uden Tvivl det eneste rette, idet det er den 

ved Frarærelsen fra Hjemmet foraarsagedo 

F ordyrelse, der skal godtgøres efter Fraværel-

sens Længde. Jernbaneetatens hidtidige Be-

stemmelser medførte saaledes den Mærkelighed , 

at Kørsel med hurtigere Tog med en kortere 

l!'raværelse fra Hjemmet betaltes højere end 

Kørsel med langsomme Tog og længere Fra-
værelse fra Hjemmet. 

Naar derfor Forholdet skal gøres ensartet, 

er det naturligt, at man foreslaar at gaa over 

til Postetatens Beregning, og man formener, 

at Godtgørelsen efter de hidtidige Beregnings-

maader kan ansættes til 20 og 12 Øre pr. 

paabegyndt Time. 
At Godtgørelsen bør beregnes for den Tid, 

den tjenstlige Fraværelse fra Hjemstationen 

varer, er formentlig umiddelbart indlysende, 

og at Statsbanernes underordnede Søfarts-

personale, der i et og alt lever og virker un-

der samme Forhold som det øvrige i dette 

.Punkt omtalte Personale, ogsaa bør oppebære 

denne Godtgørelse, anser Udvalget for en Selv-

følge. 
ad § 62. 

Da det indenfor Jem baneetaten til Stadig-
hed hænder og det ved Toldetaten nu og da 

hænder, at 5te Lønningsklasse rekruteres fra 

saadanne Mænd, som har haft fast Arbejde 

under Etaten, men været administrativt løn-

nede, har Ud valget maattet tage Stilling til 

Spørgsmaalet, om dette tidligere faste Arbejde 

ikke gav de paagældende et billigt Krav paa 

at faa deres tidligere Tjeneste medregnet ved 

Alderstillægs Erhvervelse. Udvalget har maat-

tet besvare dette Spørgsmaal bekræftende, og 

har foreslaaet den samme An ciennitetsover-

førsel, nemlig med Halvdelen af den erhver-

vede Anciennitet, som ved Avan cement mellem . 

Lønningsklasserne, samt at dette faar tilbage-

virkende Kraft. For Postetatens Vedkom-

mende angaar denne Bestemmelse Litsen-

brødre. 



ad § 63. 
Indenfor Toldetaten ydes allerede nu 

Sporvognspenge til de Toldassistenter, soq:i 
gør Tjeneste ved Nørrebro og Frederiksberg 
Toldforvaltninger. Men ganske de samme 
Udgifter og Ulemper, som flyder af, at Told-
assistenter uden Hensyn til deres Beboelses• 
kvarter i Byen, kan beordres for en Maaned 
ad Gangen til disse fra visse Dele af Køben-
havn fjerntliggende Tolddistrikter, paaføres i 
Virkeligheden samtlige de Tuldfunktionærer, 
hvis Tjenestevirksomhed bestemmes paa de 
maanedlige Tjenestefordelinger. Den stadig 
skiftende Tjeneste bevirker, at ingen i Told-
etaten ansat, hvis Tjeneste bestemmes paa 
Fordelingerne, kan bo i Nærheden af alle sine 
Tjenestesteder, der strækker sig fra Godsbane-
gaardens Terræn helt ude ved Ga~værkshavnen 
i Syd ti! Frihavnens yderste Mole i Nord. 
Dot betyder let en Vejlængde af c:1. 1 dansk 
Mil at tilbagelægge, ordinært 1 G.1ng daglig 
frem og tilbage, ofte ogsaa flere Gange. En 
Befordringsgodtgørelse er derfor vel begrundet. 
Man har foreslaaet Befordringspengene fikseret 
til en fast Sum af 40 Kr. aarlig. 

Indenfor Postetaten gives der allerede nu 
en Sporvognsgodtgørelse af 10 Kr. maanedlig 
til de vPd Overpostmesterembedet ansatte Re-
servepostekspedienter, hvis Tjeneste den ene 
Dag kan falde f. Eks. i Sundbyerne og den 
anden Dag maaske i Valby. 

ad § 65, 1. 
F o r Jern b an e e t at e n: De særlige 

Overgangsbestemmelser har udelukkende til 
Hensigt at hindre, at nogen lider Tab ved 
denne Lov, og derhos at sikre, at Ancienni-
tetsoverføringen bliver ens for alle og faar 
tilbagevirkende Kraft, hvorved en Del Ulighed 
fra ældre Tider ophæves. 

ad § 65, 2. 
Denne Bestemmelse er indsat særlig for 

de to nævnte Etater for at bringe Kontakt 
mellem den nuværende Grundlønning ll00Kr. 
og den nye Grundlønning 900 Kr. + et Al-
derstillæg, hvorved alene kn.n undgaas, at en 
Del ansatte, som har opnaaet Udnævnelse i 
4de Lønningsklasse efter kortere Kontortid end 
normalt, gaar 200 Kr, tilbage i Grundløn-
ning. 
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ad § 65, 4. 
Denne Bestemmelse sikrer de omhandlede 

Funktionærer, der alle er i en Alder af 40-
50 Aar, Ligestilling med de øvrige fra det nu 
nedlagte Krydstoldvæsen eller fra Hærens 
faste PeISonale O\'ergaaede Toldassistenter. 

. ad § 66. 
Denne særlige Overgangsbestemmelse for 

Toldetaten indeholder de Regler, som Ind-
førelse af F11gprøve i Toldvæsnet har gjort 
det nødvendigt at foreslaa med Hensyn til de 
ved Lovens Ikrafttræden ansatte, som endnu 
ikke har opnaaet 3l/2 Aars Anciennitet. 

Merudgiften for Statskassen ved nærvæ-
rende Lovs L ø n n i n g e r o g H u s l ej e-
t i 11 æ g, beregnet efter Antallet af de den 1. 
April 1907 ansatte og efter de til den Tid 
værende Forhold, har Udvalget opgjort til ialt 
3,940,000 Kroner, der for de forskellige Etater 
andrager følgende Summer: 

For J trnbaneetaten 
> Postetaten 
> Telegrafetaten 
> Toldetaten 

Kr. 2,640,000 
> 770,000 
> 140,000 
> 390,000 

Disse Opgivelser er dog kalkulatoriske, 
forsaavidt angaar .\nciennitetsberegningen, idet 
ml!n ikke har kunnet raade over det i denne 
Henseende fornødne Materiale, men man for-
udsætter, at en nøjagtig Opgørelse kan blive 
foretaget rettidig i vedkommen<le Administra-
tions Kontorer. Efterhaanden som den nød-
vendige Anciennitetstillæggelse efter Overgangs-
bestemmelserne udlignes ved Oprykninger og 
Nyudnævnelser, vil imidlertid netop denne Del 
af den aarlige Merudgift blive væsentlig 
forringet. 

Lønningsudvalget har, forinden det begyndte 
sit Arbejde, været sig bevidst, at en tilfreds-
stillende Løsning af Spørgsmaalet kun vilde 
rære mulig med betydelige pekuniære Opof-
relser. Samtlige Medlemmer af Ud valget msa 
imidlertid udtale deres Paaskønnelse af, at 
Nødvendigheden heraf ikke har hindret Re-
geringen i at forberede en Retfærdigbedshand-
ling, som i en Aarrække bar været imødeset 
med Længsel og Forventning af de 16,000 



Funktionærer i de fire Etater, som Udvalget 
repræsen tarer. 

Som Repræsentanter forJernbaneforeningen, 
Dansk Jern baneforbund, Stationsforstanderfor-
eningen, Dansk Telegrafforening, Telegrafbude-
nes Forening af 1896, Foreningen af Embeds- og 
Bestillingsmænd i Telegrafvæsnets lste til 5te 
Lønningsklasse, Provinstelegrafbudenes For-
enin~, Dansk Postforening, Københavns Post-
bndeforening, Postm11sterforeningen, Kø~en-
havns Postcirkel, Provinspostbudenes Forenmg, 
Postpakmesterforeningen, Den danske Toldetats 
Foreni11g og Toldrorsbetjentforeningen af 190:1.. 

A. Abrahllmsen, 
Telegrafist. 

Christian Andersen, 
Postmester. 

R. Andersen, 
Karantænetoldbetjent. 

Georg Berg, 
Assistent ved Statsbanerne. 

J. Christophersen, 
Togbetjent. 

A. C. Andersen, 
Toldops) nsmand. 

Jacob Andersen, 
Postekspedient. 

Ivar Berendsen, 
Toldinspektør, 

Udvalgets Sekretær. 
C. Brunke, 
Toldassistent. 

N. V. Dlechmann, 
Stationsforstander, 
Udvalgets Formand. 

E. Frederiksen, S. Hansen, 
Telegrafbud. Oppebørselskontrolør. 

N. H. C. Henriksen, J P. Jensen, 
Stationsforstander. Toldrors betjent. 

N. T. Jensen, Th. Kornerup, 0. Larsen, 
Telegrafbestyrer. Postmes ter. Telegrafis t. 

Chr. Nielsen, H. P. Nielsen, 
P ortør ved Statsbanerne. Postbud. 

N. P. Nielsen, L. Nissen, L. Olsen, 
Telegrafbud. Postbud. Postpakmester. 

R Rasmussen, S. F. Sørensen, 
Ma.tros. Telegrafbud. 

PERSONALIA. 

J.- 7. 07. 
Forfremmede til Lokomotivførere er 

Lokomotivfyrbøderne: 

Nr. 338 J. Jørgensen, Aalborg, med nyt Tj. 
Nr. 44 i Aalborg. 

Nr. 51 N. P. V. Madsen, København G, med 
nyt Tj. Nr. 83 i København G. 

Forfremmede til Lokomotivfyrbødere er 
Haandværkerne: 

Nr. 1615 i 1. Kreds Hsns Jørgen Jensen med 
nyt Tj . Nr. 51 i København H. 

Nr. 1616 i 1. Kreds Rasmus Nielsen med nyt 
Tj . Nr. 579 i Aalborg. 

Nr. 186 i Kh. Oskar Marinus Sørensen med 
nyt Tj . Nr. 338 i Kbhv. H. 

Nr. 187 i Kh. Marius Henriksen med nyt Tj . 
Nr. 64~ i Kbhv. H. 

Nr. 832 i Kh. Anders Nikolaj Andersen med 
nyt Tj . Nr. 543 i Nyborg. 

Nr. 118 i Ng. Christian Frediik Andreasen 
med nyt Tj. Nr. 544 i Nyborg. 

Nr. 843 i Kb. Frode Nielsen med nyt Tj. Nr. 
54& i Kbhv. G. 

Nr. 835 i Kh . Rudolf Carl Gotfred Scbultz 
med nyt Tj. Nr. 546 i Fredericia. 

Nr. 867 i Kb. Christian Vilhelm Christensen 
med nyt Tj. Nr. 547 i Kbhv. H. 

Nr. 840 i Kh. Peter Petersen med nyt Tj. Nr. 
548 i Nyborg. 

Nr. 842 i Kh. Johan Peter Nielsen med nyt 
Tj. Nr. 549 i Kbhv. G. 

Nr. 132 i Ng. Jacob Christian Jakobsen med 
· nyt Tj. Nr. 550 i Nyborg. 

Nr. 868 i Kb. Niels Chri!!tian Knudsen med 
nyt Tj . Nr. 551 i Kbhv. G. 

Nr. 130 i Ng. Jens Ole Sørensen med nyt Tj. 
Nr. 552 i Skanderborg. 

Nr. 869 i Kb. Søren Vigvo Andersen med nyt 
Tj. Nr. 553 i Kbhv. H. 

Nr. 870 i Kb. Karl Robert Julius Ol;en med 
nyt Tj. Nr. 554 i Kbhv. H. 

Nr. 133 i Ng. Matthias Lorents Morck med 
nyt Tj . Nr. 555 i Kbhv. G. 

Nr. 834 i Kh. Peter Sofus Stoltzoer med nyt 
Tj. Nr. f>56 i Kbhv. G. 

Nr. 860 i Kh. Olaf Karlsen med nyt Tj. Nr. 
657 i Kbhv. G. 

Nr. 200 i Ar. Thomas Peter Madsen men nyt 
Tj. Nr. 558 i Aalestrup. 

Nr. 202 i Ar. Carl Nielsen Laursen med nyt 
Tj. Nr. 559 i Aalestrup. 

Nr. J 84 i Ar. Søren Rasmussen med nyt Tj. 
Nr. 560 i Esbjerg. 

Nr. 207 i Ar. Oluf Heinrich Christensen mad 
nyt Tj Nr. 56 l i Struer. 

Nr. 176 i Ar. Anfred Madsen med nyt Tj.Nr. 
562 i Fredericia. 
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Nr. 208 i Ar. Andreas Poulsen Slot med nyt 
Tj . Nr. 563 i Struer. 

Nr. 209 i Ar. Rasmus Christensen Rasmussen 
med nyt Tj . Nr. 564 i Struer. 

Nr. 210 i Ar. Harald Laurits Peter Møller 
med nyt Tj . Nr. 565 i Viborg. 

Nr. 212 i Ar. Valdemar Frederik Jensen med 
nyt Tj. Nr. 566 i Struer. 

1 Nr. 866 i Kh. Anders Villiam Kristensen med 
nyt Tj . Nr. 567 i Aalborg. 

Nr. 211 i Ar. Viktor Jørgen Hjalmar Olsen 
med nyt Tj . Nr. 068 i Viborg. 

Nr. 872 i Kh. Christian Arnold Nielsen med 
nyt Tj. Nr. 569 i Kbhv. G. 

Nr. 213 i Ar. Carl Marius Sørensen med nyt 
Tj . Nr. 570 i Struer. 

Nr. 818 i Kh. Helmer Viggo Jarl Christensen 
med nyt Tj. Nr. 571 i Aalborg. 

Nr. 220 i Ar. Chresten Sørensen Schmidt med 
nyt Tj. Nr. 572 i Aalb Jrg. 

Nr. 221 i Ar. Steffen Gundorph Nielsen med 
nyt Tj. Nr. 575 i Esbjerg. 

Nr. 215 i Ar. Ove Theodor Julius Carl Val-
demar E mil Hanson med nyt Tj. Nr. 573 
i Struer. 

Nr. 219 i Ar. Albert Carl Pedersen med nyt 
Tj. Nr. 574 i Struer. 

Nr. 217 i Ar. Christian Hansen Nissen med 
nyt Tj. Nr. 576 i Struer. 

Nr. 214 i Ar. Anton Christian Andersen med 
nyt Tj . Nr. 577 i Struer . 

Nr. 218 i Ar. Christian Klemmensen Chri-
stensen med nyt Tj . Nr. 578 i Struer. 

Forflyttede er: 
Lokomotivfører Nr. 63 A. C. Schulz, Nyborg, 

til Helsingør. 
Lokomotivfører · Nr. 360 C. S. Christensen, 

København G., til Nyborg. 
Lokomotivfyrbøder Nr. 516 A. M. Jensen, 

Struer, til Nyborg. 
Lokomotivfyrbøder Nr. 286 C. F. D. Feld, 

Aalborg, til Fredericia. 

Jnbilænm. 
Chefen for Maskinkontoret, Kontorchef cand. polyt . C. Sæby e, kan i Ddg fejre 25 Aa'!'JI Embedsjubilæum ved Statsbanerne. 
Jubilaren , der er født den 14 August 1856, blev oprindelig antaget mm Aspirant ved Tra-:fikafdeHngen, men overgik efter et halvt Aars Forløb den 1. April 1882 til den sjællandske Maskinafdeling, udnævntes 1. August 1882 til Fuldmæla(ti~, l. Januar 188:j til Maskinmester og 1. Oktober 1887 til Kontorchef, hvilken Stilling han altsaa har beklædt i snart 20 Aar,_ først som KontorcheHor den sjælland falsterske Maskinafdeling og siden Oktober 1892 som Kontorchef for de samlede Maskinafdelinger. 
Kontorchefen, der for nylig er bleven be-naa.det med Da.nnebrC\gsordenens Ridderkors, vil være kendt af en meget stor Del af Loko-motivpersonalet, i Særdeleshed da Ma.skinaf-delinizen n etop i de sidste 25 Aar har haft sin store U dviklingsperiode, og vi ben:vtter derfor Lejligheden til , saavel fra vor Organisation sum fra d~-µiange af vore Organisationsfæller, hvem Kontor.chefen i sin lange Embedsvirk-somhed har .haft Lejlighed til at række en hjælpende -Haand , at bringe Jubilaren vor Lykønskning. 

Medlemslisten, 
Korsør Afdeling. Indmeldte: Lokomothfører 

Nr. 367 Nielsen og Lokomotivfyrbøder 
Nr. 276 Kristiansen. 

Aalborg Afdeling. Indmeldte : Lokomotivfyr-
bøderna Nr. 151 J ensen, Nr. 5S8 A. K . 
Jensen, Nr. 667 A. V. Christensen, Nr. 
571 H. Christensen, Nr. 672 Chr. Schmidt 
og Nr. 579 L. Nielsen. 

København H. Afdeling Nr. 1. Indmeldte: 
Lokomotivfyrbøderne Nr. 338 0. M. Sø-
rensen, Nr. 51 H. Jensen, Nr. 647 E. V. 
Christensen, Nr. 542 M. Hendriksen, Nr. 
554 E. Olsen, Nr. 346 K. Nielsen , Nr. 115 ~• . Frederiksen, Nr. 327 A. Jensen. 
Nr. 333 J. Jensen og Nr. 328 V. Brøgger, 

U<lgaar 2 Gange maane<llig. Abonnementsprisen er 1 Kr. halvaarlig. Avertissementsprisen er paa Omslagets l ste Side 15 Ø. og paa Omslagets and re Sider 12 Ø. pr. mm. Pbds i Spaltebredde h a 1 v a a r 1 i g. Spaltcbrcclden er 58 mm. Samtlige paa Omslaget tegnede Annoncer ('re staaen<le min<lst 1/ -, Aar. I Slutningen af Teksten optage" Annoncer til en Pris af 10 Øre pr. P etitlinie eller <lens P la<ls, med Fradrag af 20 pCt. for staaencle Annoncer. Ekspedition: L. Mauritzen, »Gjeddesborg«, Fredericia. 

•Fredericia Dagblades. Bogtrykkeri, Fredericia. 
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