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FORSKELLIGT
Del' vi er si,g af og til V an�kelighedn·
vedrørende Kullempniingen. Stadig gøres
der For ø.g pa-a at fratage Lokomotivfyr
bøderne dette G,ode, ,·ed mere ell, er mindre
klog Fortolkninger ller F-0ranstaltnin
ger, der til igt, ier at lade Lokomotivfyrbø
derne elv udføre dette Arbejde. aalad s
var der ag angaa€nde dette Spørgs, maa,l
for en Tid iden i Jy]],anid og nu har denne
a, 0 været paa Tapetet i København, fordi
en. daværende Depotforstander fandt en
Udlø nmg for &ine Spa.rebestræbel r ved
at anordne, at LokomotivfyJ .·bøderne elv
skulde· for.etage Kullempning. naar Ma11:dnerne ,iklke hav. de hen taaet et vi t Tids
rum i R mis, en. Vi 'kal ikke opholde os
over denne D potf@stander,s Ly t til, at
laa ned paa Lokomotivd'yrbøderne, men
han burd i hvert •Fald 1holde igen. dæm
me op for in Trang i aa Hen eende, naa.r
han derved lwllid•ere m d gæld I'nd•e Ordre
og Be tern.melser.
Imidlootid kan dette til Tid r vist
være van keligt nok, naar man er s.aa iv
rig, faar man maaske claar,lig TM til �t
tænke i,g om, og hvi,s der ibavde været
Tid til dette, havde l dlø ningen af den
inde tænigte Ener,gi formentlig fundet et
andet og mere pa ende ted at laa ned
paa.

I.

2. JULI 1923

Vi ka.l gørI' t Forsø,g paa at anvi e
t 'ted, der var Anledning til at reformere
pa.a I'n :Maa.de, d r baade kunde glæde
Lokomoti-v pe
, r onalet og Depotforstander
ne og for den ag,
kyld Kullemperna
med.
Det er jo en k ndt ag, at der �tadi,g er
\ røv! over Kultagningen, det ind kærpe ,
at K u Ilene skal lægges paa n saadian
Maade, at Lempning saa vidt muli,gt und
ga.a . Vi er ganske enig-e i, at dette bør
fterkommes og vi tror og aa at det efter
komme aa g,od,t det kan lade sig gøre.
Imidlertid er det aalede , -at m d de man
ge Typer Lokomotiver, d•er kulforsyne
der. kan Kæden ikke pa se paa Længden
og om bekendt kan nekkehjulet ikke an
v,ende efter ·in Be temmel , hvilket for
aar aiger a;t man den ene G
, ang skal køre
meget la.111gt frem for at faa ,Kassen ind
over Tender n, n anden Gan° kan man
knap nok kO!Illllle langt nok frem forinden
Kå en ,er helt opif)e. Endvid re taar d !l
ene Kran .for langt fra por,et, aia at .Ka1 sen ikke naar ind over Midten af Tende. ren, og di e fm kelLige Tin.g i •Forening
bevirker, at Kullene kommer til at ligge
daarligt og at der ofte fa
, lder betydelige
Mængder •Kul ned ved iden af Tenderen.
Her var del' Anledning til at r-eformere, at
indrette Kranerne s.aalede , at der kan ta
ge Kul paa en saadan Maade. at Loko
motivmændene helt er· Herre over hvor
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Kullene kommer til at ligg . hYad de imid
fgang tider m. m. for at alt kan g,aa om
lertid for Tiden ikke er.
det skal. Vi er enig i .alle Bestræbelser,
Tag fat der la,· Kranen om for yn der aaar ud 'Paa at spare, men ,·i , ynes
den med ,Motor, saa kal Yi nok faa Kul
om ,gt. at der somme Tider skyde over
lene .til at Jiage rigtigt paa Tenderen og Ma.alet. For et Per.sonale som Lokomotiv
sa-a undigaar vi formentlig
• di e Forsøg peI" onalet, der· naa�- _de ,gør Tjeneste ved
paa ,at .gribe ind. hv.or deT ingen Anlednin.-r To,g, amd maa hæn,ae i Klokkestrengen,
er til det.
yne~ det noget malplaceret, at tage Tog
Vi trnr at vide, at en overor,dnet Em pLanerne foa dem, ,og Beløbet det drejer ,ig
bedsmand i 1 .Di trikt afviate EfteTaar af om. kan sikkierl ikke v, æi·e af Betydning
lagde Be øg i ønderborg for at e pa.a for tat banernes Budget.
Kraner med Motor- , det vilde være rart
, i saa for,led-en. at Dag,Sp
J 1'0ssen kriti
om ,d,en paagældende Embed mand vilde ser-ede nskaffel e ·af en Bil til .Genen,l
lægge i,g i elen for at faa v-ore· Kr·aner direiktønm eller til Gener,aldirnktor.atet. Vi
fon ynet med Motorer. hvorved forskellige vil ab olut ikke kriti ere dette, thi vi har
Beha.gel,1gh cler ,vilde Yær rnnd n for alle for kellige Gan;ge bemærket, at og aa Ge
Parter.
neraldirektøren maia tage Tiden i a,t for
*
*
*
at kunne naa at udføre sine Emb ds.ge.r
parebestræbelser giver ninaer oa formentlig er Anskaffel en af
\ tatsbanern
sig for kellia og ommetider mærkelige Bilen enten d n nu er mere eller mindre
dslag. FoT at indvinde et after Omstæn flot, en god økon,omisk For.anstaltninig,
dighed rne ringe B løb har man med om og selve Beløbet det her drejer ig om.
merkøreplanens Ikrafittræden bands t Ud
pi.lier kun en meg t rin ae Rolle paa tat3leveTing .af Køreplaner til Lokomotivifyr banernes Re an kab.
bøderne. Vi t, ror. at denne Fo
, ran taltnin a
Paa amme Maad !kan der se paa
ikke er helt paa -sin Plads, 0:a vi ved 0:g- Køreplanerne til Lokomotivfyrbøderne,
'8!a. at den har bedrket en i!.kke ringe thi sel ,. om der til yneladende S'Par et
Mi temnin a ho Lolrnmoti dyi·bøderne. mindTe Beløb, gaar <ler ikkert meget stør
Det har altid været saadan. at Lokomot;v re B løb i V ken paa Grund ruf Lokomo
fyrbøderne, naar de ikøTte i Tur eller naar tivfyrbødernes manglende Kendskab til
de fik Orcb.·e .til ,at køre d n eller den Tur, Planerne.
erkyndiged sig om T-ogets Be kaff nhed.
Det vilde sikkert ha,·e sin Betydning
dets Ophold p.aa batiionerne med meæ, li om man atter vendte tnbage til <lxm g.amla
g,esom det og,saa var ,af Inter e for dem at Tingenes Ordning og gay det kørend Per
vide paa hvilken Tid de kulde vende til sonale hver sin Tjenestekøreplan.
bage til dgang tationen. Det er af øko
*
*
*
n-0miElk ,Betydning at Lokomotivfyrbøde
mmeTen lader vente paa ia, det reg
ren ved Besked hermed, o.g det deT spare
ner
oodet blæser og det r til Tider hund,P,
ved .at .inddrage de ea. 900 Køreplaner kan
koldt.
- Men ,t,rod alle ugun liige Om
ab olut ikke opveje det, der ,gaar til Spild
1
r med
ved Lokomotiv.fyrbøder ns ma11ialende stændiaheder lever mre Medlemrroo
DaITTier og Børn, om opholder ig paa
Kendskab til Køreplanen.
,Det -er endvidere af Betydning. at Lo · Feriehjemmet et sandt Herreliv. - Og det
komotivfyrbøderne kender d for kellge er jo gan ke umuligt andet, lihi et dejligere
Besoommelser, der er indeholdte i Køre Sted finde ikke.
planen, !hvad de nu ved denne kraftige Ind
Der er intet, der kan frytle o mere,
skrænkning er forhindret i. Lokomotiv end ved de Besøg vi aflægge paia Hjemmet,
førerne maa, siden dette er sket, •ba a;t faa de utaHi,ge Vidnesbyrd om hvor
dig in truer Lokomotivfyrbøderne om h\'Or dejii at Hjemmet er. h\'Or herlige Om-
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.givelserne ·er og hvor godt de lever der
nede. Og
• saa vil vi enrdda haabe· ,at i a<l
Aare kan naa, at brin,•gC det op til en s aa
dan Højde i enhv•er HenseCnde, at det bli
ver det gans ke ideelle ted.
,Og det kan diet jo
, aigten bU,...ve, naar
man s er med hvilken (1 læde Med.lemmer
ne tager fat dernede for at gøæ u denoonstingene i den bedst mulige Orden. Vi vil
iikke bale om, at der luges, at Gangene rive
og at mange andre T'ing bliver udført for
di. det er Mer '<il0 mmernc.s C,get Hjem, mCn
naar man s er at alle Hjemmets Beboere
,ta,ge lfat me.d, for at bygge en ten ætning,
af ten p,aa indtil 500 Kg Vægt, s aa ,gl, æ
des man over den Begej trin,"Ig, der lægge
i Arbejdet. Anfører,en ifo
, r dette A rbejde,
som der taltos -0m forrige A ar, IIIlen so:rn
den Gang kke blev 1)aabegyndt, en kendt
Lolwmotivføær ifra Østerbro, fors tod vod
sin egen ildfulde Maa<lC at ta,0O'e Tingene
p,aa, at faa Hjemmets Gæs ter til at vær�
med i dette Herkulesarbejde, som i Løbet
af g,an ke faa Druge blev omtrent halvt
færdigt. Vi er egentlig kede af, at c\,enne
energis, ke Anf0rer for Arbejdet i'lclrn skul
de have opholdt f ig p,aa •HjC mmet nogle
f.aa Dage til, thi d,a havde tensætningen
•
sikkert vær,et ifær<lig. Han fortjener den
hjerteligste 'Dak for sit ra,i- ke Initiativ, , for
di ihan begyndte A rbejdet, thi al Begyn
"
delse ,er i R 0 gl,en svær. M(!n vi tvivler hel
ler ikke om, at han nok kal 1faa Tal,l ke
Eftedøl,ger,e, saa at vi ved &esonens c·d
,gang k,an ,S e vort længe
næredk3 Ønske ·OP
It
fy ldt.
Vi 1har Grund til at glæde os over den
n,e varmC InterOSS
, e for Ferie hjemmet, thi
O' aa vil
der er jo ingen Tvivl om, at den ,OoS
smitte andre, og hels t dem, som endnu
!.,taar og 6('r skeiptisik til Hjemmet, ('n i'l ted
se varmeæ InitCr SSe, der s paar g-odt for
vort 'herlige Hjems Fremtid.
Vi er jo nu ved at tømre den fai-te
Ramme, Hjemmet' sikal indfattes i Dag for
Dag bhver v-i mCre og mere fortrolige mCd
Tingenes G-ang og vi 8 kal ,o10O'S aa nok n,aa
vort Maal, at gøre det til alle MedlemmeT
nes kæroste ted, det ted, hvortil mange

kønne Minder knytter So
i O', og hv,or man
i,
længe efter igen at tilbringe noglC Dai0O'e,
bLand't Mennes ker man føler si,g veltilpas
s ammen med.
M den Grund - og •mange antdrn
Grunde - gaar alle de MedlellTlJTler, d->r
har gt'l'Stet Hje rnmet, rundt om varme
•
A:gitatorer for Tilslutning til F,eriehjemB
tanken, og an,befaler keptik,erne, æjs ned
ti I Hj,emmet og du hliivier g,lad s oon ,os for
d'ette 'Pr.aktiske iRes ultat af vor Org,ani,sa
tion Arbejde, for paa de flest mulige Om
raader at gø1re ,alt s aa •-godt for Medlem
merne s om mul1git. Vi ved ogooa, at der af
de til Ag.atatorer for Hjemmet f01·vandlede
Gæse
t r, vil ,blive agiteiet for 'rilslutning
til Andes
l tegningen, thi endnu mangler der
adskilligt i, iat vi har Peng,e 110k, der er jo
saa mange 'Ding, der skal W, og allerede
nu kan vi I:'e, ...
at det for .at til, fredss tille
Kravet om Oplhold paa Hjemmet maaske
bliver nødvendigt .at tænke paa' udvidels er.
Men hvorom al1tinig e1·, vil vi pa.any rette
en indtrængende
,Opfordring til alle Hjem
•
metR Venner om at lægO'e al Krad't in1d .paa
Tegning,Cn a,f Andele, thi i allC Li,vet F-or
hold gælder det om at ihave Penge, Penge
.og .atter Peng,e.
Det skal imidlertid nok lwmme, vi læg
ger med d, en s tør te Forrtrøstninig Hjem
mets Skæbne i MCdlemmeTnes Hænder og
naar vi gør dette, ved vi, at Hjemones
t
Fremtid i enhver Hen~C<'nde vil blive bC trygget.
'regningen af And,ele g,aar jævnt frem
a
, d, og vi tror, -a t AndelSJtegningen, naar
æsonen er ude, vil faa en r.ask tigende
Kurve, saa .at vi snart kan na.a den bedst
mulige Kons olidring ,af HjC.mmet.
Lad os derfor .alJe lægge o
- B i Selen
herfoT, og for s,aa vidt tler skulde være
Mang
• e, l paa AndelElbeviser no,:,o-et ' ted, v!,;('.il
man, ved at sende K
. ontorCt en Meddele]
herom :,,tr1ak!'I kunde faa et Andels·bevi'
tilsendt.
Man bøT huske, at der kan tegne,s An
dele paa saa billige Vilkaar. som ved 3,t
indbetale 2 Kr. oon Ma.an(;}den, men denne
Maade 'bør dog lk un benyttes. naar man
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ikke mener at kunne afse støi·re Beløb.
Det er nemlig ogsaa af Betydning, at
Andelene indbetales saa hurtigt som mn11gt.
Agit r f.or Hjemm t! rregn Andele!

FÆLLESUDVALGET
Under 9. Juni ·har Fællesudvalget ,afsendt
følgende kr�velse til Indenrigsmini teriet:
iF,oranlediget ved en af Ar.bejderfoTsikrings
raadet med Henhold til Ulyikkesforsikringisloven
af 28. Juni 1920 truffen Afgørelse med Hensyn
til e,1 Tjene temand, der er afskediiget paa
Grund af Utjenstdygtighed som Følge ,af et
ham i Tjenes.ten overgaa,et Ulykkestilfælde, til
lader man sig at andrage det høje Mini,ste
rium om, at der ved Lovens Revision i de::t
kommende ordinære Rigsdag samling maa bli
ve søgt gennemiørt en Ændriu.g af 'Lovens §
40, idet man til nærmere Begrundelse iherfor
skal anføre følgende.
. I sin nuværende Affattelse !betyder Loven
ikke for Tjenestemandsstanden det ,samme
Gode som for andre Borgere, idet den omhand
lede Paragraf begrænser den tilskadekomne"
Krav rSaaledes, at naar der i Henhold til Pen
sions.bestemmelserne i Tjenestemandsloven til
lægges en Tjenestemand højeste Pension i An
ledning af Arbejdsudygtighed, hidrørende fra
et under 'Ulykkesforsikringsloven hørende Ulyk
kestilfælde, har den pa,agældende !kun Krav ,paa
Erstatning, saafremt den kapitaliserede Pen
si,on er mindre end det iBeløb, der vilde tilfalde
en ikke-pensionsberettiget Tjenestemand eller
privat Arbejder under lige Forhold med Hensyn
til Invalidiletsgvaden.
Udtrykt pa,a anden Maade har nævnte Be
..stemmelse til Fø1ge, at ·den af en Tjenestemand
i Kraft af hans Pensio11JSalder og Pension bidrag erhveTvede Ret til ordinær Pension,
hvlis han b, lev afskediget paa iGrund af va
geligihed, ikke kommer den paagældende tilgode,
men lades ude af Betragtnin,g og tages til Ind
tægt af talen ved Beregnimgen af en tilskade
k,ommen Tjenestemands Invaliditet erstatning,
saafremt den paagældende afskediges paa
Grund af Tilskadekomsten.
En Undtagelse fra Lovens Be te.m.melser
danner - ifølge Indemigslillinisteriels Reso
lution af 6. Februar 1922 - kun den Tjeneste
mand, der har opnaaet en af Ulykkestilfældet
uafhængig Ret til at faa Af.sked paa Grund af
Alder med fuld Pension.
Har den paagældende ikke opnaaet denne
Fradrag bestemRet, ,falder han jnd under
•

-
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melserne, og Forholdet bliver desto ugunstigere,
jo tørre -Invaliditetsgraden og den opnaaede
Pensionsalder er, hvli'Jiket følgend·e Eksempel
vil belyse:
,
AI to Tjenestemænd i en Alder af 60 Aar
med samme Lønning, indtægt, og som begge
har naaet højeste Pensionsalder, men er under
den Aldersgrænse, der giver Ret til at forla:nge
Afsked med fuld Pension, bliver den ene afkediget paa Grund af vagelighed, medens den
anden kommer til kade under Udførelsen af
iu Tjeneste og afskediiges paa Grund af Utjensl
dygtighed om Følge af Ulykke tilfældet.· Gaar
man ud fra en Invaliditetsgrad af 100 pCt., vil
Erstatningen ud,gøTe 24 000 lK.T., varende til
en aarlig Livrente af 2167 Kr. Hvis den til
sik.adekomn s ovdinære Pension herefter udgør
mere end delte Belø.b, h vtilket vil være Tilfældet
for de alleTflesle Tjenes-temænds Vedkommen
de, faaT han kun LPen ionen, men ingen Invali
ditet er tatning. Det Lurde være ind1y ende, at
di e lo Tjenestemænd med samme Indtægt har
,høj, t ulige Vilkaar, thi meden førstnævnte dog
vil ·have Mulighed for at upplere sin Indtægt
ved leUere Arbejde, har den, der har må tet sin
FøTlighed, ikke alene ringere Muligheder i saa
Hen eende, men kan endog ,a•nlages a,t være
,bl:fuyrdet med særlige Udgifter til Pa ning og
Pleje.
Mindre grelt ..stiller ·Forholdet sig for den
Tjene temand, der ved Ulykkestilfældets Ind
træden endnu ikke har naaet højeste Pensions
alder, for saa vidt som der i Følge Pension, slemmelseTne i Tjenestemand loven tillægges
ham højeste Pension (2/3), men i adskill1ge Til
fæ'lde vil det dog vise ig, at den paagældende
tiklke :høster noget Udbytte af den erhvervede
ordinære Pension, fordi den indgaar i det Fra
drag, · m finder led.
Man formener derfor, at Billigheds'hen yn
1,aler for en Æn .dring af Loven paa dette Pm1kl.
Uden at ville stille konhete Ændringsforslag
til den paagældende Lovparagraf skal man ud
tale, at Princippet li en J<'orl:iedring af Loven
bør være dette, at den af en tilskadekommen
Tjene temand paa det givne Tidspunkt opnaae
de ordinære Pension bevare ubeskaaret, saa
lede at der ikke , ker '110get Fradrag ved op
naaet høje te Peooion. I andre Tilfælde •hør
Fradraget kun omfalle den Del af Forslk.ellen
mellem ordinære og højeste Pen, ion, som er
tilvejebragt ved •talens Midler.
En bilsvarende Ordning hør tillige søges g, en
nemført for de ef.terladte i det Tilfælde, at Tje
ne. ternanden omkommer ved dførelsen af sin
Tjene te eHer afgaar ved Døden som Følge af
Tilskadekom t i Tjene ten.
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'DANSK [QKOMOTIV1i DEN DE
DET OFFENTLIGES TJENESTE
MÆNpS OG DE PRIVAT ANSATTES
STILLING
For llrng i ,Dansk Forening for Socialpolitik•
clen 26. Februar 1923.
Af V. Jespersen, Kontorchef i Kobenhavn'
Magistrat.

For dr.ag i •Dansk Forening for ocialpo
lilik den 26. Februar 1923 af V. Jespersen,
... lrat.
Konlorcltef i Københavns Magi,
Titlen paa delte Foredrag er vi lnok blevel
noget mere .spændende end den kulde. Det er
ikke min Hensigt al tale om •Nedskæringen«
•Ligelønnen« og andre aktuelle pørg maal
overhovedet iklke om k,onkrele Lønbelob. Del,
j g vil -Lale om er derimod - kort agt - all
det andet; alt det, vi i København. Kommunes
Adminis tralion kalder Tjene temand goderne.
Dem vil jeg prøve at sammen. lille med de pri
val an alte til var nd Goder - eller Mangel
paa :til varende Goder.
Tjene temand vlilkaarene var tidligere forke1lige for de forskellige Tjeneslemandsgrup
per, men nu er de bortset fra Lønnens Belø.b,
pra:kti k tall ·ens for alle Tjene temænd, lige
fra Gen raldirektøren og Depart ment chefen
og ned lil Ledvog-leren af 2den Gnd. Det er
amme Regler, der gælder for dem alle, nem
Ji,g de, der findes i Tjene tema'lld loven af 12.
eptember 1919, og som i næsten uforandret
kik.kel. e er overført li'l København. og Frede
rik bergs Kommuners Vedtægter og antaget af
lalrige andre offentlige In hitulioner. Tjeneste
mand vilkaarene er altsaa et he lemt paavi e
ligt fælles Komplek. .af Regler.
Det samme kan iklke sigI' om de privat an
alle Vilkaar. De r yderst for kellige, og en
fuld tændig l dredning a,f dem kan vanskelig
gives. Jeg maa derfor her ind krænke mig til,
8 aa vidt mulig, at finde karakteristiske Træk
frem. Jeg har aa meget m re Grund til at
nøjes m d det ummariske, som mit Kendskab
til de privat a'llsalte Vilkaar kun er anden
haands i Mod ætning til Tjene temandsvulkaa
r ne, om jeg 'har før. tehaand iK.en<1 k.ab til.
' kulde mit mangelfolde Kend kab til de l)rivat
, mig paa Vild por, trø ter
ansaltes Vilk.aar kde
jeg mig imidlertid med at der li Forsamlingen
findes dem, der slraiks vil korrigere mig
• i døn
efterfølgemde Di kus ion.
Det vigtig le af Tjejne temandsgoderne er
Pe11sio11sreflen. Enhver Tjene temand, der er
30 Aar gamm 1 eller derover, er berettiget hil
Pen ion, 11aar han afskedige paa Grund :if
Alder, vagelighed eller anden ,ham utilregne
aar Pen ionsald.eren, d. v. s. Tje
lig Aar ag.
nestetiden efler det fyldte 30. Aar, er over 30

. -

Aar, ell t· 11aar Af keden er begrundet i Til
&kadekorn.,L i Tj ne ten udgør Pen iJnen 2/s
af 101.1. IJ n·' eller er Brøken mindre; Brøken
½ 1:aa dog allerede ved en Pen iomalder af
c•; r 10 Aar. Naar Tjenestemanden dør og ef
terlader ·g E11ke, faar ogsaa hun -pemion, som
Reg 1 1/s af Lønn0'11; de. uden y des de: Børne
tillæg til Børn under 1 Aar.
De privat an alle Fo:nhoid paa det pen
ioo reUi e 10mraade er for kellige. Til Per
on r i ledende lillinger giver private Virk
omhecl r under.lide'll en kønsmæ ·g Pension.
ndre Virk omh der har be temte Pen. ions
regi menter, om de gaar frem eiler. Andre
ror ikrer P rsonalet i et For ibin
lskeb,
som Reg p l paa den l\faade, at Præmien betale 8
halvt af hver af Parterne. Men langt del al
mindelig le er at de prival a'llSatle in>en Penion faar fra Arbejd giveren, men alene er ih.en
vi:t til den Pen ion for,sørgelse, som den sociale
Lovgivning byder.
ti) r er 4 Love som :her kommer i Betragt
ning, 'l'lemlig Inva1ideforsikring loven (af 6.
faj 1921) , l lytklke forsikringsloven (af 6. Juli
1916 m d Ændringer af 2 . Juni 1920), Alders
rent foven (aif 7. Augu t 1922) og Loven om
Enke.børn under tøttelse (af 29. April 1913 med
ol
Ænd1iinger ag 30. Mart
1920) . Invalideforsik
ring loven yder Personer, hvis Erhi-ervsevne
Cl' n (\ d at til en Trediedel,
"' et fa t aarligt Rente
beløb paa 800 Kr. - Ulykkesforsikring loven
yder Personer der kommer til kade i Tjeneten, aalede at Erhvervsevnen lider en bli
vend Forringe) e af 5 pCt. eller derover, en
Er l,a.lning een Ga�g for alle, hvis tørrelse be
ror paa Omfanget af Erhverv evnen Forrin
ge! e; :Minimum for Er8talningen er 1/4 Gange
Aar lønnen, faiksimum 10 Gange denne, men
der regne i intet Tilfælde med en højere Aars
løn end 24-00 Kr. -Har Uly.kJ<e til.fældet Døden
til Følge, yde der Erstatning til de efterladle,
Minimum 3000 KT. Maksimum 12 000 Kr. A1der renteloven angaar Personer over 65 Aar.
Aldersrenten yd s efter fa te at er, der er forke!Lige for Hoved• taden, Kø.b tæderne og Lan
det, og som yderligere varierer dels efter den
Alder i !hvilken Begæring første Gang fremælteS, 0 g del efter om Begæringen hidrører
fra Ægtepar, hvor begge er fyldt 65 Aar, eller
fra Ægtepar, hvoraf 'ku
, n den ene opfylder den
ne Betinge] e, eller fra enlige Per oner.
om
tørrel e kan anføre ,
Etksempler paa .Renlen
at i Hoved taden er Renten til Ægtepar, der
,begge er fyldt 65 Aar, 1008 Kr. aarlig, naar
Begæring frem ættes straks, og 1296 Kr., naar
Begæring først frem ættes, naar den æld. Le er
fyldt 6
ar· for enllige Kvinder er de til va
r nde T,al 501 Kr., 648 Kr. aarlig. H rtil kom
mer et mindre Dyrtidstillæg, efter Sat ern� fra
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1. April 1923 lO8 Kr. aarlig for gifte og 51
Kr. for enlige. - E·nkebørnsunder:løUelseslo
Yen yder Enker med IBørn en Understøtte! se til
hvert Barn under 14 Aar; Beleiliene er 200 Kr.,
160 Kr. og 120 1Kr. aarlig efter Børnenes Alder.
Betingelse for at nyde godt a,[ Invalideforsikni·ngsloven er, al 111lan er Medl' em ,aif en stals
• sætter,
anerkendl ygeikaSSe, ,hvilket aller forud
' ører til »ubemidlede Personer af
at man :henh
Arbejder,kla$ sen og med d·em i økonomisk Hen
seende liges lillede Mænd og Kvin,der. ulyl<lke ·
forsikringsloven gælder 'Pralktisk tall for alle,
der er i fremmed Tjeneste. Adgamgen til Al
dersren,le er beliingel af, at Indtægten ikke over
stiger en vis, ret lav Grænse; for de fodlæg
ter, der ligger nærmest under Grænse n, er der
en kala for N edsættel se i Rent011, saaledes at
der bliver en nogenlunde jævn Overgamg fra
fu'ld Rente lil ingen Rente. Adgangen til E·nke
,børn<>·understøtte! se er betinget al, at En,ken er
trærngende; pørg smaalet om Tra
, ng afgøre s ef
ter faste Regler.
De.t vil ses , al dis,'9e ,� Love byder en om
tren,t fuld:;tændig Pension sforsi•kring. Invalide
renten svarer til Pension med Afsked paa
Grund af vaigelighed; Ulykkesforsikringserstat
niTI,gen svarer til Pension ved Afsked paa Grund
a[ Tilskadekomst i Tjenes len; Aldersrenten va
rer til Alder$ pension, og til E'Il!k.epension, og
Enkebørns understøltelsen -1,,·vareT til• Pensions
tillægene ,til Bøm. Der er egentlig kun el Hul,
nemlig med HensY1I1 til Enker under 65 Aar;
er de uden Børn under 14 Aar, faar de ikke
noget til d0 m selv. Men
• med denne Undtage]se
er det vir,kelig en fu1dslændlig Pensionsord
ning.
Naar man sammen.ligner Tjenel>·temændenes
og de privat ansaittes •pen$ ionsrellige Vilikaar,
s lll'inger det straks i Øjnene, at Tjenestemand.'>pen sionen 1har den store •Fordel, at den er til
strækkelig. Den yder netop det, som er Idealet
for en saadan For sikr,ing: den beviriker, a,t naar
Alder og " vaghed lammer Arbejdsevnen, eller
naar Døden borttager Fors ørgeren, saa med [ø
rer delle ikke, a
, t, den pen.<;io'llerede eller de ef
terlad te iko• mmer li! at leve under helt andre
økonomil,·ke Kaar; i Hovedsagen bliver de sat
i stand til at .fort sætle Livet under Vilkaar, der
ikke C r væsensfoTskellige fra de hidhldige. selv
følgelig er der Undtagel' seT; og den ·Omstændig
hed, at de gamle Pensionister fra Tiden før 1.
Oktober 1919 ikke har faaet Pensionerne om
regnede etter de nye Satser kan i Øjeblilk.kel
ka&te kygge over Billede!, men under normale
Forhoid tror jeg, at den Karaikteri. tik af Tje
nestemandspensionen, som jeg har givet, '.Passer.
Man har, hvad !Beløbene1'l tørrelse angaar,
naaet netop det rette: hverken for megot eller
for lidt.

.

.

.

...

nel samme kan derimod i,kke siges om de
privat ansattes Pension, i a1le Tilfælde ikke om
det st-ore iFleutal, der er henvist til den sooiale
Lovgivning. De Tal, som foran er nævnt, viser
dette. For en køben1b avn.<;k Farnilieforsørger,
der er Invalid, er 800 Kr. kun en .begrænset
Del af, hvad d-0r er uomgængelig nødvendigt
til Familiens Underhold; for el gammelt Æg,le
par, der iik:ke har andet a,t 1eve af, er en Alder s rnnto paa 1008 Kr. - selv med et Dyrbidstillæg
paa 108 Kr. - langtfra tilstrækkeligt -til, al de
blot tilnærme]!,·esvis kan leve :Paa samme Maa
dl', som da de var arbejds duelige. Det er en
Ikendt ag, at de Byrder, som den sociale •Fors arg paa'Jaigger de offentlige K,asser, er .<; Lore
og -tunge, og del er muligt, at diSSe ikJ;:e kan
bære mere. M
"' Cn deLte kan ikke beviflke, at det
ulilstræk.kellige bliver ti I s træklkeligt; det ny.tler
ikke at lukike Øjnene f.or de1rne sandhed. Og
derfor :har den s lore Mængde ,af priva,t ansatte
• .l,
Blikket rettet mod Tjenestemand
·pensionen som
det store 'N...faal, der maa stiles henimod; det
læser man i Aviser, og hører man paa Møder.
,. mægtigt Agitatioru;stof, fordi det er
Det er et
en ag af vital Betydrning for en meget stor
Del af •Befo1kningen.
Ul' lder disse Omstændigheder er det et me
get vigtigt spørgsmaal, om den sociale Lov
givning er saalCdes anlagt, , at der er Mulighed
for, at den privat ansatte selv eller hans Prin
ci'Pal 1k an s upplere Lov(>ns Y delseT, saa at der
derved kan fremkomme el samlet tilfredssbil
lende Resultat.
ærlig Betydning har Spørgs
maalet ll
' aturligvis med Hensyn til AJders, renten,
fordi Antallet af Alders rentenydende er saa
stort. Det ,har jo været en a.Jmindelig Kl' age
und r den gamle Alderdom.sunderstøttel.Jeslov,
at man ikike vandt noget ved selv at spare sam
men, fordi Opsparingen medførte, at Alderdoms
undeus tøttelEen .faldt bort eller i hvert Fald
blev nedsat; og paa delte Punkt skulde den nye
Aldersrentelov ,bringe en væsentliig Forbedring.
Det gør den ogsaa, for saa vidt, som den tilsikrer
den alderl're11,tenydende !Ilet itil at �1ave en Egen
indtægt pa,a Halvdelen af Renten med et Tillæg
af 100 Kr. Men hvad man har derudover, med
fører Nedsættelse af Renten, først med 50 Pro
l
cent af den overfkydende.
Indlæ�t, saa med 75
Procen,t og endelig med 100 Prooent. 'Som Ek,s
em'Pel kan 11ævnes Ta11Cne for et københavn k
Ægtepar, der søger Aldersrente ved o-pn,aaet
65-Aars Alder for begge ÆgtefæHeT.
Rentei1
•
er her 1008 Kr. aarlig og den faar de iLov al
beholde ubestkaaret, selv om de har en Egenind
,tægt paa 604 Kr. aarlig; i saa Fald har de altsaa en samlet Indtægt paa 1612 Kr.; hvis de
s elv har sikret s i•g ikke 604 Kr., men 1912 Kr.,
faar de sl' et i11gen Alders rente, og den samlede
Inditægt bliver saaledes 1912 Kr.; ved at sikre
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al holde ud. 8 pørgsmaalet angaar de rimod dem,
::,•ig 1300 Kr. mere e·nd de førsle 604 Kr. opnaar
de allsaa 1kun en Indtægt s forøgI' Ise paa 300 Kr. der af ;;kedig e li paa G1,und af vagelighed e1ler
, For de andre Kategorier af aMers rentenydende anden dem utilregnelig Aar..;ag. Overfor , aa
er Forholdel ganske tils varende, Jrnn al Beløbe danne er \ ålkaarene for de privat ans ailte rel
ne ualurligvi::; ,bliver andre� større eller min slrenge. Belill!gelsen for at opnaa Invaliderente
dre -, '11aar Renten er en anden.
er, at Erhvervsevnen er 11edf! al lil 0n Trediedel
Resullalel 'heraf kan i!•Qke ret ve1 tblive an eller derunder.
amme Vilkaar s tiller Akties.
•
det end, al man kvæler Tanken om, al d0 pri Pensionsforsllkringsanstalten. Og de private
vat an .,;aHe selv eller'deres Arbejdsg!ivere s kulde Virk::,·omheders Pen. ionsreglementer har i Reg
len en ('lier anden VenLil; ek liempelvis •kan næv
se at tilvejebringe en Ordning. ,hvorved Alders
rentens Beløb suppleres op Lil et saadant B
, e ne., at der i L-0vene for et storl Rederis Penløb, at del lils:Unme11 udgør en ti1 :,·trækkelig sions kasse staar: •spørg smaal om M'ed1eromer
Forsørgelse ligesom TjeneslemandspenS'ionen. ne.'i U[jen Sildygtighed, d. v. 8. utjt ns�dyglighed,
Der 11ar værel Bestræbelser fremme i den Ret der berettiger til Pension, afgøres af Ka.c;s·• ns
• Cr min
ning, maali ke nok i'-aa meget for de saakald,Le Bes tyre! se«; man ka'l1 føle sig mere ell
Funklionærtklasser som for ArJ::ojderne, omend dre tiltalt ,af en saadan !Beslemmel se, men at
der ogsaa findes privale Pension.skaSSer for Ar den indeholder et Værn mod 1{is.brug, er ulvivlbejdere. Men Grundlaget Lages bort fra æi sse som. ulykkesfor&i1kringen er maa.sike iklrn fu'l d,l
saa skærmel mod Misbn1g,
men den har i hvert
Kas ser ved Aldersrenteloven. De første 5~ ) • ,li
700 Kr., der sikres i Ka.�sen, har den paagæl Fald den store Fordel, al Y delsen g1�ducre:
dende Glæde af; men Resten maa •de betale a1l efter Tilfældet s Art, saaledes at der �kke ,, kal
' el I, l
for dyrl, Jordi den forøg('de Indlæg,t medfører be�ales fuld Erstalni11g for en hvil,kensomh
Nedsættelse af Aldersrm1len. Det her a11forte Grad a[ Ti1skadek-0msL. Hvad endelig angaar
·gælder naturligvis itkke iprivat an !l atte i ledende Afsked paa Grund af daarlig Udførelse af Tje
stillinger, der kan gøre s ig Haab om at sikre neslen, ku.llke1·i o. lign.. s aa ligger det som Re
- sig en Alde1,domsforsørgelse paa 4-5000 Kr. g.el g,an ke udenfor Muli�hedernes Grænse, at
el'ler mere; de falder ganske uden for Alder·
" privat an atte kan faa Pensio11 paa et saadant
Grundlrug. Overfor privat ansalle er der al,lsaa
rerut.ens Omraade; roCln del gæld-er alle dern
der ikke kan vente al naa højere op end ca. i l1øj Grad Garantier mod Misbrug af Pens ions 2000 Kr. her li København og tilsvarende lavere be$ temmelserne.
Del samme kan derimod ikke sige8 med
Beløb i Provinsen. Hele d nne store skare
tvinges ind paa den ene. le Udvej til at faa dere.'c; Hensyn til Tjenes temænd. Regle11 gaar her ud
Alderdoms Kaar forbedrede, saa de acan blive paa, at den afskedigede (' r her(' tliget lit Penvirkeligt tiHredsstillende, er at faa Aldersrm1-1 :,ion, naar Af skeden s kyldes svagelighed uden
le1�s sa,tser forhøjede. Jeg tror, al det af man nogensomhelst A'11givelse af svagelighedens
ge Grunde er øns!keligt, al dette bliver ændret, Grad. Da der nu ,a.llid er en vi$ Forhaands
og jeg synes, at man rnaa haaJJe, at den Kom samcls ynhghed for, at der er en Aarsagssam
missioµ, der ved Lovens Vedtage] e blev ned men-hæng imellem en -till:,·tecleværendeSvagelig
sat for at taige fo01·skelliige s. pørgsmaal op Lil u11- 1 hed ·og en StCclfunden Afsked, saa bliver Resu'l
dersøgelse, maa have Ly.kke ,Lil al finde el For taløt meget let, at naar en Tjenei,lemand er a[slag, der p
, aa det her -0mhandilede Punkt k.rn <ikediget, og naar ha'll dokumenterer at være
vir,ke s om en Forbedring.
svagelig, saa bliver det fa1k' ltisk det offentlige,
hvem Bevisbyrden ikommer li! at paahvile, ·hvis
iMedens Tjenestemændenes Pension saaledo-;.
er langt mere tilfredsstillende, hvad Beløbene.·'> man ikke v�l anerkende Aarsagssammenhængen
...
Størrelse angaar, end de privates almindelige og dermed Pens ion.'irell('n. Og er der Aarsags
f
Pensionsforhold, saa er der et ,andet Punkol, sammenohænb,, ,bliver d (•t of enHige 11ø,dt Lil at
hvor det muligvis ma,a, siges, al Tjenes,temands udrede Pen ion '11, s elv om paagældende er
reg'leme trænger til at ændres noget i Retning [u1dt arbejds duelig. En a,f Køben:havns Kom
af de for privat an atte gældende. Jeg sigt r munes iPensionisler •er afskecliget paa Grundlag
"
...
her til pørgsmaalet om Misbrug
af Pensionli- af en Lægeerklæring, hvorefter J1an var lidende
retten.
af eurastheni »der nu har a11LR.get saadanne
Dette .spørgsmaal har ingen nævneværdig Dimen.-;�oner, at det maa anses for absolut nødBetydning med Hensyn til Alderspensionen. G5 1·endigt, al han forandrer sin Livs slilling«; For
Aar er laveste Aldersgræn<Se baade for· Alder. - andrino-en lyJdkedes - men Kommunens PenPensionister og for Aldersrentenydende; ·delle sion-Splig,t blev l1æn,gende.
er a.Jlerede i og for S!ig ikke nogen lav Alder,
De Vanskeligtheder, som Pensio11. heslemmel
1 ere med at serne saaledes bereder, skær,pes ved Forhol
og for den, der kam vedblive læng
arbejde, er der baade i TjEne.slemand $ordningen det ti1 1J lyk:kesforsikringsloven. Deime Lov æn
og i Aldersrenteloven tils,trækkelige Motiver til gaar og aa Tjenestemænd, men !ifølge dens §
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40 falder Erstatningen bort, hvi, der tilkommer
den tilslkade-komne Pen ion om ETstatning for
Ulyk,kestiUældets Følger. Det offentlige maa
imidlertid tage !Stilling trak , naar Arbejder
.,, ggeT; det er
for.sikr�ng -Raadets Kendelse fore1ii
nemlig kun, hvis den Lil kadekoinne straks a,f
skedige, s m e. d iPension, at Erstatningen bort
falder; af8 kediges han ilkke, rnaa det offent
lige udbe-tale Er.stalningen, og ,denne Udbetaling
har n:oge, n Indflydel e paa Pensionsretten, saa
hvis det f. Eks. et �1a
- lvt Aar ,sei1ere viser sig,
at paagældende al1iigevel maa afskediges, ,saa
kal ·han have si11 fulde Pensio-n, uan. et at han
1idligore har faaet Er. tatni'Dg. Saadan Dobbelt
ootaling v,i'l man naturligvi nødig ind paa, og
Re ullatet bliver da let, at man altid afskediger,
ltvis døt iJ<lke er afgørende sandsynligt, at den
lilskadekonme kan vedblive at gøre Tjenes,[e
o•ndnu i lang Tid.
igheder forstaae
Det <E�r under ,disse Ornslændr
•
liigt, at Antallet af Tjenestemænd, der pensio
neres, inden Alder.sgrænsen er naaet, er meget
·Lo1,t. Eksempelvis kan oplyses, at Antallet af
Pcmsioneringer i København. Kommune i Ti
den fra 1. Atpril 1920 til i Dag (26. Februar
1923) .har været fø1gende:
under 50
50-60
60-65
over 65

Aar .. . . ' . ' ... . .
Aar ..............
AaT ........ ... . ..
Aar ... ....... .
ialt
..

115
117
90
404
726

Det vil . es, at 'henin1od Halvdelen af Pen
s.i·oneringerne ligger under Aldersgrænsen og
alLsaa sky1des Sva
, tilreg
, gelighed eHe'J.• anden u
neli,g Aarsag. Det maa dog bemær-kes, at dette
Forho1d,stal er 1ilfældigt, og vil ændres med en
anden Alder fordeling af de -tjenstgørende. Et
værdifuldt !Forholdstal faas før t ved Sammen
.·tilling med en alder fordelt Forteg11el. e over
de tjenstgørende; men -en saadan foreligger tie
De,t er dog ren,t umiddelbart klart· , at AntaUet
af' Pensi·oneninger inden Aldersgrænsen er stort,
,og hvaid .specielt TaHet for Pensioneringer in
den det 50. Aar angaar, kan ,oplyses, ,at de·t
antagelig svarer -til omkring 3/• Procent aarlig
- en meget ihøj Procent i den Alder.
Det lnd,tryk, Antallet af Pensioneringer saa
lede giveT, fa.ar man b kræftet ,af det, m.an
ser og hører. iMan kender jo for.skellige pl'O
minente iF•olk, hvis ArlJejdseV'ne tillader dem at
ud.føre mang,t ·et godt tykke Aubejde, men
• som
do,g i sin Tid er afskedigede ,som .svagelige og
i den Anl,edning fremdeles oppebæreT Pension.
Man kender ogsaa et stort, Aætal ik1ke promi
· ollk, som i al Stilfærdighed har trukket
nente F
sig tilbage til Landet, hvor de i .sin Tid er
kommet fra, og har fa.aet sig et liUe Hus eller
hvad de nu har, - med løtte i Pension,sret-

len. Og foruden dem, man kor.der, er der
talrige, man i1kke kender.
Det er alLsaa .en .Sag, ,som allerede direkte
· har en betydelig Rækkevidde. Og saa er endda
agcms indir e,kte Betydning ma,asike nok saa
stor. Det er galt nok med dem, der tpensio
nere · for Lidlig; men værre er døt, at Tjenestens
Effoktivitet kan svæ!kkes hos dem., der ve1 ikke
pensioneres, men ,dog ved med fuldkommen 1Si1k
kerhed, at de naarnomJ1el t kunde ,blive pensio
nerede, hvi de selv vi-Ide.
Hvis m.an nu vil overveje, hvad der .kan gø
re for at begrænse ,den tidlige Pensioner�ng,
ligger det nær at .begynde med ,at rette T,anken
paa Tjenestemændene selv. Kan man i1k,ke op
naa noget ved at pr;:edike Moral for dem? Ær�
lig tall tror jeg ikke, man naar i-angt ad de.n
Vej. :llfon maa nemlig ikike overse, at d,e tidlig
pen io• nerede næsten altid er ii. god Tro, iwltfald
til en hvis Grad. Den, ,som har tjerut det of
fonllige i 15-20 Aar for e.n lav Løn - og en
hver Tjene tern.and med R0Sll)ekt for sig selv
synes, at barns Løn er lav i Forho1d - til ihans
Præstationer - og som syntes, at ,det .!:re.le er
ham for besværligt nu, da hans Kræfiter er
mindre gode, han finder det næsten altid at være
gan ke rimehgt, at det offen1Iige g, iver ham en
Livrente, hvormed han kan supplere- den be
grænsede Indtægt, han venter at kunne .skaffe
sig. Og er han tilskadekommen i Tjenesten,
k,OJllmer han vanskeligt nogensinde bort fra Fø
lelsen ,af at hvad ,det offentlige saa yder haim
- nok -bliver det aldri•g til at ·gøre godt, hvad
han har lidt- af ondt. Nej, Pen,sio111isieme er
ikke .Fo· 1k, der inderst inde har en ond Sam
vittighed; i ait Fald maa man regnet med, at
det er rent undtagelsesvis.
Saa tales der om, at man maatte 'kunne
flytte de .svagelige til ande, t og lettede Arbejde
og derved undgaa at afskedige dem. Ja, det er
udmærket, hvi. de sølv kan finde en let Stilling,
om pas. er for dem, eller der i deres Institu
-tion findes en, som tkan a,nvises dem. Men el1er.s lykkes det sa,a godt ,som aldrig, fordi der
fornuftigvis ikke er nogen fremmed lTo&titutions
chef, der mener at ku
, nne være tjent med at
en ffenestemand, som selv ønsker at afskedi�e.s,
tvang for.fly.Ues 1til hans Ressort. Det eneste
Re ultat, der kommer a,f ait Tejse Spørgsmaal
-herom, er at Afskeden ud æ•Ues nog'le Maameder,
og at det offent1ige kommer til ,a;t betaJe, Tje11e
st- e.rna11de11 ' ygeløn i Stedet for Pæsion i den
Tid.
At T,anlken i denne æ'orbi·ndelse henledes og
saa paa Lægerne, er selvfølgeligt uundgaaeligt.
Dokumell'tationen af· vageligheden sker g-ennsm
Læge, erklæringer, -og det lkan ikke nægt, es, at det
rundt omkring i den offentlige Administration
er nogen Bitterhed over, at det tilsyneladende
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er ,saa let at tilvejebri'Ilge en tvingende Læge
erklæring. Der er dog maaS,ke her en Tilbøje
lighed til at fælde en i1kle helt retfærdig Dom.
Jeg ·tror, at hvis Væggene li Lægernes Konsu
lationsstuer ikunde tale, vilde d·e berette om
mange kraftige og gode, Lægeord til Tjeneste
mænd, ,som for tidlig er b1even trætte. Men
'hvis Patienten :trods Lægens Fo, rmanil1g fas-t
holder sin Paastand, .staar Lægen meget sva
, gt.
Patientens ege, t Ud agn er jo en Hovedkilde til
Oplysning· om hans Befindende, og naar Læge
standen Opg.ave .e,r .at he1brede, o, g den i Tviv'1s
•lilfælde JJør taa paa den 'Side, hvor der ilkke
er Fa:re for, a-t Helbredet lid-er, - ja, saa maa
Resultatet blive, som det er. Ved Kontr,o1under
søgels er hos s ærlig i.i.id sigtfulde Læger' opnaar
man . at blive værg, et imod vitterlig usandfær
,di, ge Attester fra de enkelte uheldige ubjekter,
der find-es i Lægestanden .som i el1Jhver anden
ttand. Man naar vel o, gfi aa i visse Tilfælde
n•oge, t mere; men ikike meget langt Der er
nem1ig d:et, a
, t de læl!de tit er uenige; og i saa
Fa1d holder Domstolene med de il:,æger, der at
testerer Svagheden. Kø,benhavns Kommune har
nylig haft en srnærteli, g Erfaring i ,saa Hen
seende. Der fore1aa Attest fra en anset Læge
om, at Tjenestemanden vel l.ed »af Rbeumaliis
me, moo denne Lidelse 'har ført -til uforholds
mæssig •langeSygeper'i.oder, idet Saigsi øgere11over
dri ver sin G:.idelse«; og en Specia1ist •u dt, alle, a,t
»det oJ:ijek1ive Fund er ,saa ringe, a:t hans An
gi_velse af s merter mere maa bero ipaa nervøs
Hypersen,sihihtet end :paa reelle iMus.kelsmerter.
Tager man kun Hensyn -til hans Mu kellidelse,
maa han anses for fuldt ud a:rl::ejdsdygtig.« �Len
h-an fremlagde selv Attes-ter fra andre Læger,
og den ene af Kommun,ens Læger blev indkaldt
so:rn Vidne og modificer-ede her sin UdtaleL. e
devhen, æt
• han ilo1ktke mente, a:t ,Sag,.,søgeren si
mu-lered
. ,e. Og saa tabte Kommunen Sagen.
(Øs.tre Landsrets Dom aif 27. November 1922).
Dette er ikke den enes,te af den lags ager,
der er tabt, og det sker vel no'k af og •til, at
A,dmirustrwti
• • .QIJlen fordeler sin Bitterhed irnel
·lem Lægerne og Dommerne; Dommerne maatte
d·og - .synes man - være, k]ar over, hvilke
·uheldige Fø1g,er Dommene ikan faa. Imidler
•tid har· man jo ikke Lov til at kritisere Domme;
de er altid rigtige - hvis de da ikke ornstødes
af Højesteret. Og forøvrigt er der vel ingen
Grmud ,til at -tvivle om, at Domme'l'en ser de
uheldige \Følger, men de er nødt til at dømme
efter de Be tern.mel er, der er gældoode. · Har
disse uheldige F'ølger, er det ,dem, der maa ret
tes.
Det er -da den Vej, man maa gaa, hvis. man
vi'l ,søge Garanti mod -Misbrug. Man maa rette
de gældende Tjenestemanspensionsregler. Den
Fo, rsig-tighed, der paa dette Punkt er udvist

•

.

overfor de privait ansaHe, kan h ,er tjene til
Lære. Men
• jeg tror, at det vilde være at gaa
for vid,t, hvis man gansike fulgte de almindeligt
gældende Garantiregler for pr�v,at a, nsatte; Tje
ne.s temaud
, sst, andens Karak,ter vil forandres,
hvis man gaar for vidt, at man .betager den
denis Tryghed. Der vH silkkert ,ogs-aa kunne
findes passende Mellemformer. Først og frem
me,,t maa,tte · man vel se at faa Bevisbyrden
flyttet fra det offentlige over til Tjene,stema.nden.
Saa k=de der være Tale om at gr-aduere Pen
s�o-ne11 s Størrelse ,efter E1�hvervsevnens Jed æt
telse i 'sledet for ,efter Tjenestetidens Længde,
og som Kontrol kunde man bage Hensyn til den
Se'llere E1,hvervsi.J.1dlægts tørre'1se. Med Hen
syn ti,l de tilskadekomne kunde man ]Je. temme,
a:t Erstatningen a1tid s, kulde udbetales -efter de
almindelige Regler i Ulykkesforsikringen, men
at et til E11staitningen svarend
- e Livrentebeløb
sik, ulde fra,drage,s i Pensionen, .naar Tjeneste
manden blev a.f.skediiget, uanset om det biev
. traks eller senere; Kø,ben.havns Ko• m:mune har
allere, de været inde paa T.ainker i denne Retnino-,
men man mødte - hvad der var forudset sationerne,
fra Tjenestemandsorg.ani,
�fodstand
•
•
og - hvad der ilkke var forudset - li'1 en vis
G11ad og,saa fra ArJJejderforsikrings-Raaidet. E.11delig ikuncle man indføje en Bestemmelse om,
at ikke .ale11e ,egen t'lige Tjenes,teforseelser, men
,og aa Udygtighed og I3 Jøjhed i Tjenesten, naar
den naar en vis Grad, kan begrunde Af. ked
uden Pension.
Ja, dette er kun Antydninger, for a.t vise,
at ,der mege,t vel k,an tages Reservationer imod
Misbrug, uden man derfor ophæver Tjeneste
Om man skal. sikride
mandspensionsJJegrnbe,t.
,
til Ændringer i doone Retning, rnaa bero paa,
om man frnder, at der er ti1strækkelig Anled
ning dertil; jeg for min Del er ikke i Tvivl om,
at de stærikt s-tigen,de Pensionsudgif.tstal i·nden
- nsko d
mange A-ar vil vise sig at være e,t oa
gørende Argument.
Jeg ik,an re umere mine Bemærkn,inger om
Pensionsretten i følgende. Tjene teman,d,spensio
nen har den ,store Fordel at være -tils-trækkelig:
derfor er ,den Tjenestemændenes vigtigste Ret
tighed o, g ,det 11a, tm•lige Ideal for de privat an
satte at se hen til. Men Tjenestemandsrpe�1Sio
nen er rikJ<e ,tils-trække;Jig s, kærmet imod Misb1,ug:
paa dette Punkt ka�1 de,t offentlige lære a,f de
, nsattes Forhold, uden at man dog der
privat a
for behøver at gaa saa vidt i Indskrænkninger.
som mam er gaaet overfor disse.
Det næ te Tjenestemandsgode, .som sikal om
tales, er Sygelønsretten. Tjooestemændenes
ti1ling under Sygdom er bestemt derved, at de
har faist Løn og Pensionsref. Heraf følger, naar
intet andet positivt e, r :tastsat, at de har Ret til
fuld Løn und,er Sygdom. Men
• li de nugældende
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Tjene,slernandsregler •er der blevet indført de
Bestemmelser om, at Retten til fuld Løn ophø
rer efter et vist Antal Sygedages For1øb, og art
der derefter kll!ll udbetales en Del af Lønnen;
ed.sættelsen er i Købelllhavns Kommune 1/3 af
iLønnen, �aledes at nedsat ygeløn bliver 2/:1
Løn; i !Staten er Nedsættelsen pr. Dag 1 Tu
sindedel a.f Aar løll'l1en, hvilket omtroot f, ører til
samme Resultat. I 1Staten sker Nedsættelsen ef
ter 180 Sygeda,ges F,orløtb, og i Københavns
Kommune før st efter 365 Sygedage, men der er
i St,aten taget visse iFo :r:behoJ.d o:m enkelte a:lvor
lige Sygdomme og om Følger af Tilskade.lwmst,
saailedes at jeg er tilbøjelig til, at tro, at Kom
munoos Nedsættelsesreg1er i Præksi.s er mere
effek,tive en,d Srtatens, . F -or begge gælder, at
adskilte sygeperioder lægges sammen, men ia.t
man kan rens<=i s. i•g, for alt forbigangent ved at
være ra.;k igennem et længer,e Tidsrum - li
Kommunen et 'helt Aar; JJliver man derefter
paany syg, fa
, ar man igen fuld Løn, ind-ti-1 den
fast.sa,bte Grænse for 13
· yged-ageantaHet eventuelt
paa,ny ;naaes. Baade for ,staten ,o g Kommunen
gæ1,d.er, ia.t Tjenestemændene
til enhver Tid hm
•
afskediges med det fastsatte 3 Maaneders
Varsel;
•
de har a:ltsaa ingen Ret til at kræve, at man
lader dem ,gaa en længere Tid paa
, Sygeløn, in
dæ de afisikec1iges. Men Praksis er den, at man
ge, rne venter et Aars Tid med at rejse Afskeds
spørg maalet, h vi,s den .syge Tjenestemand da
ilk,ke er affældig pa
. a Grund af Alder, eller Syg
dommen ,paa Forhaand er haablø.s. Hv1s Tje
nestemandæ
, ,afskediges, skal han imidlertid ha
ve Pension, og aillered-e Hensynet ,he11tiI -kan i
visse Tilfælde
bevirke, at man l, ader betydelig
•
Jæn,gere Tid e· nd et Aar ihengaa, i H-aab om, at
paagældende p
, aany kMJ. blive tjenstdygtig.
De privat ansrutte •er ogsaa paa dette Punkt
ret for, kellig ,sti1let. De egentlige Lønar:bejde.re
har deres stat sanerkendte ygekasser, og herfra
faar de under Syg-dom - foruden foi Læge,
Hospital og delvis Medicin
- et P.eng,ebidrag,
•
hvis Størrelse beror paa, hvilken iPræmie de ,be
taler; Ma:ksimum e- r 4/o af Lømrnn, dog ikke over
6 Kr. pr. Dag. Nogen For'J.)Jigtelse til at yde
dem noget, naar de er syge, 'har iArhejdsgiveren
i .A!lmin
- dehg,bed ikke, og jeg har Indtry,k, at
friviUige Ydelser paa dette Omraade kun fore
kommer meget sparsomt. De maaned,&lønnede
Privaitforuktio11ærer h,ar derimod Ret ti"l, fuld
Løn, indtil de afs kediges efter lovligt Varsel,
½ Maaned eller 3 M.aaneder efter de1:es' ti·Hings
Art. Men her ,er der -en Ttilbøjeiig.b.ed til a.-t
s trække sig udover det p,ligtsmæssige, særlig
overfor veltjerute og hetroede F
· unktionær-er og
ogs, aa egeintlige Sygeløn,sregler er begy.nd-t at faa
Indpas i Overenskorns-ter -og Regulativer. Ho
vedresuiltatet for privatansatte er imid'iel'tid, at
Retten ti-1 at faa Løn fra Atbejds,giver,e n under
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ygefraværelse er meget begrænset; .for Arbej
dere rprak,tiisk talt slet ingen, for maaned,sløn
nede kun i en :kort Periode; hvad der ydes her1 udover er som Rege, l frivililigt.
At Tjenestemænd,enes Stilling her er langt
fas tere og langt gun·stigere end de privat ansat
tes, er ind-lysende. M-en Spørgsmarulet er o,g.saa
her, ligesom for Pe111si·onsrelten, o- m denne gun
stigere s t'ir11ing misbru•ges. Det ligger nær art sø
ge Vejled:1.1ing i Syged,agefawlene. Det gennem:..
, ni-tli,ge Antal af Sygedage pr. Tjenestemand
var i Kø,benihavns Kommun,e i 1920--21 og
1921-22 føJgen,de:
1920--21 1921"-22
De store Fun1ktionærklasser
(ISporve, jstjenestem. 1111. v.)
l6
Mænd .............. 15
20
Kvinder ............ 16
Lærerpersonia.let.
18
Mænd .............. 15
33
KviTuder............ 25
Kontorpersonale (Ass, istenter, Kontorister og Elever).
11
Mænd ..............
9
Kvinder ............ 15
22
Embedisstanden.
12
!Mænd .............. 11
TaJ:lene -er at fors,taa saaledes, at de lin-de- hol
der iikke blot forsømte Arbejdsdag.e; men ogsaa
for Lærer,personalet er
mellemligge111de Fridage;
der medtaget en konstrueret Feriesygelighed,
hvorved man ·er gaaet ud fra, at Helbredet er
det samme i Ferierne som udenfor d�sse. Tal
lene for 1921-22 var særlig høje paa Grund
af Infl-uen1,aepidemien i Ja:nu-ar Kvartal 1922,
g.anske særlig for Lærere og Lærerinder, der
maaske er mere udsat end mange andre; gen
nems nitlig ligger TaHene for 1921-22· ca. 1/.
højere end Tallene for 1920--21, der vistnok
n-og.enJuTide kan beiteg,nes som et normalt Aa,r,
men TaJ.Jene ski.fter forøvrigt meget fra Aar ti'l
Aar, og er nu 1- 1oget højere, e, :nd de var for en
hailv nes Aar tilbage. Fra forskellige -store
tatsinstitutioner fureili,gger der ogsaa Sygestaiti
srtik, ,som li,geledes vanierer meget fra Aar ·Lil
Aar og for de forskellige Tjenestekdasser. Jeg
ska-1 ille gengive Tal, herfra, men nøjes med
art sige, at hvrud jeg i .sa
, a Henseende har haft
Lejlighed til at gøre mig b· ekendt med, tyder
paa, a
. t Københavns Komm'lmes Tal falder no
genhmde sammen med Erfaringerne for andre
Tjenestemænd, ,saa,l edes at man :iikke begaar no
gen .større Fejl ved at b, etragte dein som no
genlunde typiske Tjenestemandstal.
Heroverfor staar Sygekassetallene: en 7 a S
Sygedage for køhenihavnsk.e Sygekassemedlem
mer; omtrenrt ens for Mænd og Kvin·der.
Der er altooa et ,stort Overta:l for mandlige
Tjenesteu:nænd og et meget stort Overtal for
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kvindelige Tjenestemænd. �fod itilnærmel esvis,
summari k Rigtighed ikan man ige at de mand
lige Tjene. temænd ygeda.getal · er omkring det
dobbelte af '3 ygekassernes og de kvinde1iae Tje
nestemænd omkring det tredobbelte. Hvori
skwl v� øge ;For-klaring n herpa,a? kulker Tje
nestemændene?
Det :maa vistnok erkende , at :Materialet
hverken for Tjene temændenes eller for yge
kassernes Vedkommende er �aa peciali eret og
sigtet, om det burde være, -na.ar man rigtig
s:kal tilbundis i Sagein. Men eh· ved en ganske
raa Be kæftigel e med )Iatenalet naar man til
at se, ait den ·rent talrnæssiae For kel mellem
Tjenestemænd og yaeka" em d·lemmer er gr 1lere end ,den v,irkelige Forsk 1. Først maa det
nemlig bemæl1kes, at Tallene angaar noget forke1ligt: Tjenestema•nd taHene angiver alle yge
da, gene for de -paa.gældeml : ygeka etallene
angiver derimod kun ygedage, for lwilket Ka0
serne· liar haft Udgifter ,til Pengeunderstø-ttelse
eller ,til Ho pital. Paa denne faade bliver d er
et hetydeiig•t Antal yigedag . om ikke kommer
med ,i yo-ek,a. estatiisti;ke11: (Faadage sygdomme
( ygeka selovens 20 og 22. 5.); de mellem
liggende Perioder imellem Betalingsperioderne
(§ 24, 1 le Punktum); samt ygdom ho de Med
lemmer, der (ifølge § 22. 1) ikke har ikret sig
Penigehjælp, d. v. . a,di ·ililige Kvinder samt
UJ1ge Mænd under 1" Aar. Jeg tør dkke udtale
selv et 1øst køn over, h rnr meo-et di s Po"ter
beløber sig -tiJ; men at d t er betydelige Tal. er
utvid omt, og navnlig det id tnæmte FoDhold
maa ,·i tnok bevirke. at ygekasse tatistiken bli
ver gan ke mi vi. ende som Grundll.ag for en Op
faittelse af Kvinder ygeligJied i Almindelighed.
Hertil kommer yderligere et Foroald, som jeg
ikke tror; man ,kan lade være at tillægge Be
tyd11ing: ygekas emedlem kan man blive, naai·
ma,n er 15 Aar; Tjenestema.nd bliver mclill i A11minde1ighed ifø11 t imellem det 25. -0g 30. Aar.
Sygekasserne har her ei ungt Mandskab, ,som
maa lette Gennemsniit•s-tallet betydeligt. Man tør
derfor paastaa, ,at i alt Fald en ikke ringe Del
af den kon. taterede For kel mellem Tj0'11este
mand tallene og sygeka. etallene har en fuldt
ud.fylde tgørende Forklarin"'. Je vilde imid
,lertid øru:ke, ait de-n O'.I)ga,·e en.gang vilde blive
taget op fra dertilJ. kompetent ide: at foretage
en J)etryggende, rationel nder øgelse af Forhol
det imellem Tjene tamand· sygeli,.,hed og yge
kassesyigeliaJrnd, saaledes at man fik fuld Klar
hed herovei·. tatisti k Departement har i 19·10
pnblioeret en , ygelighed,sstat1 tik paa GrundJag·
af Erfaringer fra de anel\kendte ygeka -er
men :her er der ikke taget Hensyn til de yg':l
perioder. som I ygeka erne ikke regner med;
dette Værk er derfor ikke anvendeligt i denne
Forbinde! e. At en aadan ny lnder øge! e ,·il-
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de føre til at der let ingen reel Forskel er,
an er jeg dog for gans.ke udelukket: dertil er
den taJmæ-si.ge Forskel altfor tor. 0,,. man
kommer saallede alligevel ikke uden om porgs
maalet: kulker Tjenestemændene?
(Forls.ettes.)

LOKOMOTIVFYRBØDERKREDSEN

Afdeling ·-Ka �ererue I.lede ammen med Kon•
tlngeutet for A1,ril Krnrtal sende Bidragene til
Ophol<l ,·ærelserne Udsmykning· (20 Øre 11r. Med•
lem pr. 1. Juli).
Carl Petersen.

EN GENIAL LOKOMOTIVMESTER PAA GB.

I

En Lokomotivmester paa G-b. (en forhenvæ
rende Lokomotivfører) havde faaet den gode
Ide, at der ved at lade Lokomotivfyrbøderne
sel ,. lempe Kullene .paa Maskinerne. kund
spares nogle Remri.searbejdere.
Men vedikommende
Lokomotinnester turde
•
selvfølaelig ikke give Ordre til, at Remisearbej
derne ik.ke skulde lempe Kullene, men udstedte
en Ordre (uden Under krift), at der først skul
de·lempe Kul efter a;t Mas�inerne ha,·de staaet
i Remissen i 12 Timer. Det var genialt, men
det g� •hare ikke, Lokomotivfyrbøderne kendte
Ordren, hvori der staar, at Lokomotivfyrbøder
ne er fritaget for Kullempning, og vedkommen
•
de Lokomotivmester maatte selv rive den ge
niale Ordre ned.
Bedre Held næste Gang, Hr. Lokomotivme-ter.
H.
MINDEFEST I TØNDER

17

1

17

Tønder Afdelinger festede i Anlednino- af
3-Aarsdagen for de før te dansike iLokomotiv
mænd Ankom t til de sønderjyd. ke Landsdele
den 1.2. Juni paa Tønderhu .
I 1Fe ten deltog og aa Medlemmer fra Tino-
le,· og Løgumkloster, . om sammen med det
ty;s.ke Lok-0m-0tivpersonale, som ornrnattede
her. amt Remii ehaandværkerne. tilbragte en
yderst fornøjelig Aften sammen.
nder det fælles Kaffebord opførte paa
cenen • medene krue«, krevet af den tore
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tran ke Digter Coppee - Dramaet blev helt
godt fremført - særlig bør Lokofører A. An
dersen næYnes for in udmærked Fremstilling
af den anklagede ' med.
Ud paa �atten ;·erverede der Bollepunch,
ihvonmder der paa ce11en var Optræden af for
kellige Amatører indenfor Afdelingerne - alle
gjorde vældia Lykike.
En . ærlig Omtale og Tak fortjener Loko
fører J. )I. Jen en for sin udmærkede Præ
sentation . om )Jusiker, han og en Dame fra
Flen borg . pillede utrætteli,g til .Festen sluttede
RI. 3. d0 Deltagerne skiltes, enige om at have
tilbragt n fornoje]ia oo,. mindelig Aften.
En af Deltagerne.
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at det Offer, .:o111 skad bringes af det enk'elte
)fedlem, er saa ubetydeligt, at denne Plan vir
kelig ,har Udsigt til at kunne blive gennemført
med Kraft. Vi hil�r -da dette smukike Udslag
af dan ke Tjenestemænds amfø.1else med Glæ
de og haaber at det maa lykkes at virkeliggøre
Planen i en nær Fremtid. Vi kal nok holde'
vore Læsere Llnderreltede om, hvor.ledes -det vi
dere gaar med Planen; vel .staar man endnu
kun paa O,·enejel e111e
tadium, men vi har
Grund fil at �ro, at de »forberedende Øvelser«
vil blive dreYet med fuld Kraft, aa at der i 11den længe kan foreligge et fuldt færdigt Proje·kt,
der vil være den tore Forening værdigt.

SANGERSTÆVNE

EN ENKEBY.
Forbrugsforeningen for Embeds- og Be t.il
lingsmænd saml Læger. om for Tiden tæller
ca. 22 000 Medlemmer havde forleden indbudt
Repræsenrtanter for Fagpres.sen til et Møde,
hvor man froela,g,de en Plan .til en Enkeby.
Vi skal. inden vi omtaler dem1e Plan, i korte
Træk fortæHe Lidt om Forbrug foreningen.
I Foreningen kan eruhver Tjenestemand bli
ve optaget mod el ringe Indskud. Der betale
ikke Kontingent. Leverandør tiil )fedlemmerne
er forskellige Handlende rundt om i iByen. \ ed
Indtrædelse i Foreningen udlevere en Forteg
nelse over Leverandørerne. Der er i d senere
Aar udhelalt ca. 7 pCt. i dbylle til )iedlemmer
ne af dere. Indk0b i Aaret Løb. Foreninge:i.
by.der den Fordel al }leælemmerne ikke er bun
den til b stemte Handlende, men taar fuld
stændig frit i Valget af saadanne.
Repr -entant kabet i Forbrugsforeningen
f or Embeds- og Be tilling mænd samt Læger
har for kort Tid siden ned at et Udvalg til
Behandling af en P-lan, der er frem. at af For
eningen administrerende Direktør, Postmester
Einar Holbøll. I Hovedtrækkene gaar Planen
ud -paa gennem en ringe Begrænsninig af For
enJngen aal'lige I dbytte at 1stille Kapital til
Raadighed for Opførelsen af en 'hel· lille Koloni
af Hu e med i enhver Henseende tidssvarende
u dstyrede maaJejJigheder og , i tiltale.•ude Om
givelser. Di ·se Lejligheder skulde saa udlejes
rn en moderat Leje til Enker efter Medlemmer.
Da F-0r.brugsforeningen i Øjeblikket tæller
ca. 22 000 Medlemmer, vil man kunne for.staa,

Søndag den 10. Juni deltog Esbjerg Loko
motivmands angforening i et angerstævne i
ærbæk (Sønderjylland) hvor ca. 400 an
gere var for:samlede. Naar Esbjerg Lokomotiv
mands angforeruiug kunde stille med 20 an
gere, skylde det Hr. Ingeniør Hersoms samt
Lokomotivme, ter Bertelsen og fungerende Lo
komotivmester M. Larsen og det tedlige Per
sonales tore "\ elvilje. hvorfor .'angforeningen
herige1rnem bringer dem . in bf>dste Tak.
H. P.

SYGEKASSEN

Jerrnbanelæge. Dr. med. H. P. T. Ørum,
ortedamsgade 5, er bortrejst .fra 30. Juni-9.
August d. A. Hans Praksis varetwges i 'Ilævnte
Tidsrum af Overlæge Biering, V'tmdersgade 5.
Telefon Byen 4005.
Kon ultationstid: KL 1¼-2¼ samt Fredag
KL 6-7.
BYTNING

En Lokomolidyrbøder paa Gb. ønsker at bytte
Opholds tecl med en Kollega i !Brande e1ler
Fredericia. Bil1et mclt. 1t0.

Nærværende Nummer er afteveret
paa Avi,spostko11toret de,1 4. Juli.
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