
N<? 8 20. April 1940 40. Aargang

SIDEN SIDST 

Siden »Dan.·k Lokomotiv Tidende« siust ud

kom, er der sket afgørende Forandringer i vort 
Land; Forhold, som har Bud til hver enkelt 
Borger. Tirsdag den 9. April 1940 vil blive 

staaende i Befolkningen Erindring og gaa 
videre over i vort Lands Historie. Med en Præ

cision og et Organisation ·apparat, om virkede 
næsten forbløffende, blev Danmark i Løbet af 
forholdsvis faa Timer besat af ty ·k :Militær 
og vil være dette, saa længe Krigen varer. Vort 
Lands Omraade er derved blevet et Led i Krig:,;
førelsen. Dette maa vi alle indstille os paa; 
Livet skal jo gaa sin Gang. 

Besættelsesmyndighederne udtalte allerede 
<len 9., at deres Opgave er at sikre og værne 
vort Land · Neutralitet, at Danmarks frem

tidige Uafhængighed sikres, og det danske 
Folk Frihed agtes. I I◄ ølge Sagen · I atur maa, 
det alligevel paaregne::;-, at der vil ske Ændrin
ger paa for kellige Omraader; men det gælder 
fremfor alt om at bevare Roen og For:--taaelsen 
af, at der fra den ansvarlige Regerings Side 
gøres, hvad muligt er for at faa Forholdene til
passet den nye Situation, hvortil alle Med
borgeres Medvirken naturligvi paai-egne ·. De 

Ting, som før 9. April delte vort Folk - oo
dermed ogsaa vore Medlemmer - i forskellige 
Opfattelser, er nu for Smaating at regne, og 
vi kan alle give Tilslutning til de Ord, Folke
tingets Formand udtalte ved Rigsdagens Møde 
d. 10. ds.: »Sammenhold maa til. Tvedragt maa
forsvinde«.

Uan et at vi ikke er et Dagblad, der henven
deL· sig til det ::;torn Publikum, men et Fagblad, 

som kun henvender sig til en bestemt .Kreds 

af vort Land. Befolkning, vil vi dog her sige 
t Par Ord om Rygter. Der verserer rundt om 

en hel Del saadanne; men de unddrager ig som 

oftest Kontrol. Vort Raad til Medlemmerne i 
den foreliggende Situation er: Lad være med 
at lytte til løse Rygter, og lad være med at 
bringe saadanne videre; dette tjener ingen til 
Fordel. V ær rolige og besindige, det baader os 

alle bedst. 

Fra og med den 9. April om Aftenen er vort 
Land mørkelagt og skal indtil videre være det. 
For Hoved. tadens Vedkommende var der til
rettelagt Mørkelægning den 19. April, men det 
skulde blot være en Prøve. Nu kom den en 
Ugestid tidligere, oo- det blev ikke en Prøve; 
men af mere varig Karakter. Befolkningen 1·et
tede sig saa at sige paa Øjeblikket efter denne 
Forordning, og Mørkelægningen var praktisk 

taget fuldt effektiv allerede den første Aften. 

Hvad specielt Jernbanerne angaar, . ynes vi, 
det bør nævnes, at det var en beundringsværdig 
Præstation at faa de mange Signaler Landet 
over afskærmet samt alle de øvrige nødven
dige Foranstaltninger gennemført paa de faa 

Timer, som var til Raadighed. E or Jernbane
personalet i det hele taget, men dog særligt 

for Lokomotivpersonalet, stiller Mørkelægnin
gen Krav om den allernøjeste Paapas elighed. 
Vi har tidligere læst om de Vanskeligheder, 
Mørkelægningen førte med sig i de Lande, 

ltvor den allerede i Maaneder har været gen
nemført; nu faar vi den selv at prøve, og det 
·kal da iges, at Per onalet har forstaaet I ød-
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ventligheden af det anordnede og efter yderste 
Evne bestræber sig for at fremføre Togene 
saa rettidigt, Forholdene tillader det. 

Hovedsignalerne er naturligvis alle afskær
met efter samme Mønster; men Sigtbarheden 
er dog noget forskellig. Hist og her kan man, 
omend svagt, se Signallysene i nogen Afstand, 
andre Steder kan de før t ses, naar man er 
helt inde paa dem. Dette beror formentlig paa, 
at Lyskilden ikke er ens overalt. Nogle Stedet 
er det elektrisk Lys, andre Steder er det Petro
leum�lamper. Det maa imidlertid paaregnes, at 
der vil blive vist denne Side af Sagen fornøden 
Opmærksomhed, saa Sigtbarheden under iøvrigt 
lige Forhold bliver nogenlunde ensartet. Ved 
Kørsel, som den nu foregaar, har de »gamle« 
fremskudte Signaler med Arme vist sig at have 
en Fordel fremfor de fremskudte Signaler med 

elektriske Daglyslamper, nemlig derved, at Lo
komotivpersonalet ved den førstnævnte Type 
kan se Armstillingen og derved være averteret 
om Hovedsignalets Stilling. 

Et Gode er det, at Arbejdet med Trykluft
bremseudstyrelsen skrider jævnt fremad. Efter 
vor Mening bør det overvejes at begynde merl 
Trykluftbremsens Anvendelse i Godstog, saa 
snart det overhovedet er gørligt, og dette selv 
om det ikke kan gennemføres generelt. 

Gennem Meddelelser i Dagspressen vil vore 
Medlemmer være bekendt med, at der fra og 
med den 8. April var tillyst normal Toggang og 
normal Sejlads efter Køreplanen af 15. Januar 
- paa Grund af Ishindringerne havde den ikke
tidligere været i Kraft i sit fulde Omfang -
men allerede 2 Dage senere blev Lyntogene
paany aflyst, og for den kommende Sommer
gaar Overvejelserne i Retning af yderligere Ind
skrænkninger i Trafiken. Naar man gennem
tænker Brændselssituationen, vil man hurtigt
kunne indse, at det er nødvendigt at økonomi

sere mest muligt med de forhaandenværende
Brændselsbeholdninger, det være sig Kul, Olie
eller Benzin, og at Togind krænkninger derfor

maa paaregnes. Dette vil bl. a. komme til at
berøre vore Medlemmer direkte, hvilket natur
ligvis er ubehageligt; men der vil selvfølgelig
blive udfoldet Bestræbelser for i videst muligt

Omfang at sikre Personalet. Som allerede an
ført gælder det dog først og fremmest om at
bevare Roen.

PROTOKOL 

O'ver 

Forhandlingerne den 22. Februar 1940 mellem 
Finansrninisteren, de 3 Centra.lorganisationer og 

Danmarks Lærerforening. 

Til Forhandling: 

I. Andragende af 13. December f. A. fra Slat lic
nestemændenes Centralorganisationer saml Dan
marks Lærerforening om Ændring i Tjeneste
mandslovens Bestemmelser om Reguleringstilla,g.

II. Andragende af 30. Januar d. A. fra Danske
Stalsembedsmænds Samraad om Tillæget til de
paa Finansloven fa tsatte Honora1·er.

III. Henvendelse af 16. Januar d. A. fra Statstje
nestemændenes Centralorganisationer I_ og II an
gaaende Y del so af et særligt Tillæg til Tjeneste
mænd i Statens Skibe, hvis Tjeneste paa Grund
af Minefare frembyder sæl'lig Risiko og Ansvai·.

IV. Henvendelse af 30 .November f. A. fra lalslje
nestemændenes Centralorganisationer saml Dan
marks Lærerfol'ening angaaende :F'ortolkningen af
Tjenestemandslovens § 808, Stk. 4, ved rni-ende
Ydelse af Nattillæg.

For Finansministeriet mødte Finansministeren. 
Departementschef K. H. Kofoed, Kontorchef J. Dyh
dal og Ekspeditionssekretær Ulrik Andersen. 

Statstjenestemændenes Centralorganisation I (Funk
tionærklasserne) repræsenteredes af Landstingsmand 
Charles Petersen, Forretningsfører Th. Pedersen, Over
pakmester P. Jensen, Kriminalassistent Simonsen, 
Overbetjent Schylt Larsen, Sekretær Vejee, °Lokomo
tivfører Sophus Jensen, Plejer Joh . Hansen, Sned
ker Lauritz Han en og Overtoldbetjent Kai Olsen. 

For Statstjenestemændenes Centralorganisation n
(Embedsklasserne) mødte Stationsforslande,· Hogs
gaard, Kontorchef Lynard, Kontrolør Dræbe!, Told
inspektør Thomas, Overassistent Holst Ch 1·istensc11, 
Skibsfører Bagge og Maskinmester J. P. Han. en. 

Fo1· Danske Statsembedsmænds Samrnad møtltr 
Rektor Bang, Professor H. M. Hansen, Ekspeditions
sekretær Andreas Larsen og Ekspeditionssrkrelær 
Strøm. 

For Danmarks Lærerforening mødte Før ·telæt·e1· 
K. A. Kristensen, Lærerinde Frk. Jørgensen, Lærer
intlo Frk. Garly, Lærer ChristianseH, Lwrcc· Nygaal'd 
og Overlærer Andreasen. 

I. Vedrørende Regnleringstillægel.

Finansministeren bød velkommen og ndtaltr Haa

bet om, at de forest.aaende Forhandlinger rnaattr 

føre til Enighed om en Ordning af de af Tjeneste

mandsorganisationerne rejste Spørgsmaal. 
Landstingsmand Ch. Petersen henviste til, al ll1311 

fra Organisationernes Side igennem flere Aa1· har 

paapeget, hvorledes det store Interval i Regulrrings

tillægsordningen virker u1·imeligt, og da denne Ul'im<'

Jighccl er sæl'lig rølclig under den nuværende strerk<' 

Peisstigning, har man paany frem at Ønske om Inter-
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vallets Opbævel ·e, selv om man kender den a[vi ·ende 

Holdning, Finansministeriet hidtil bar indtaget ovel'

fol' dette Ønske. 
Ol'ganisationerne har dernæst anmodet om, at der 

maa blive givet den Ordning, det træffes pr. 1. April 
1940, tilbagevirkende Kraft for Januar Kvartal 1940. 
Motiveringen bel'for er, al den indtraadle Prisstig
ning allerede har indvirket alvorligt paa alle Tje
nestemænds økonomiske Forhold og især har raml 
cle lavestlønnede haardl. Taleren henviste endvidere 
til al Prisstigningen har bevirket 2 Reguleringer af 
A1'.b<>jdslønninger i det fri Erhverv, skønt de løbende
Ovel'enskomstel' oprindelig var gældende indtil Ud
gangen a[ Marts 1940. 

Naar Tjenestemændene endvidere havde fremsat 
Ønske om, at Lønnen fremtidig maalle blive regn
leret kvarlabvis, er Grunden hertil, at man under 
de nuværende ekstraordinære Forhold maa befrygte, 
at Prisudviklingen vil forme sig saaledes, at Tje
nestemændene, hvi..: man opr�lholder en aarlig Re
gulering, vil blive overordentlig vanskeligt stillet gen
nem en længere Periode. 

Stationsforstander Høgsgaard, Rektor Bang og 
Førstelærnr K. A. Kristensen gav deres Tilslutning 
til do af Landstingsmand Ch. Petersen fremsatte Be
tragtninger. 

Finansministeren redegjorde for den nu værende 
financiello Situation og fremhævede paa Baggrund 
af denne og Udsigterne for Fremtiden, at der af 
Staten maatte udvises Tilbageholdenhed overfor Tje
nestemændenes Ønsker. 

Ministeren maalle derfor ikke alene af de prin
cipielle Grunde, som var fremhævet vod tidligere 
Forhandlinger, men ogsaa under Hensyn til hele 

•den nuværende Situation afvise Kravet om Ophævelse
af det tore Interval. Endvidere kunde Kravet om at
give den pr. 1. April 1940 indtrædende Ordning til
bagevirkende Kraft for Januar Kvartal ikko imøde
kommes.

Del var ligeledes Minislernns Opfattelse, at man 
ikke mod Rimelighed kan forlange indført automa
tiske, kvartal vise Reguleringer paa nærværende Titls
punkt, hvor Fremtidsmulighederne ikke lader sig 
overskue, og hvor del ingenlunde er givel, at den 
nuværende Reguleringslillægsordning overhovedet la
der sig opretholde. 

Under de foreliggende Forhold burde man der
for samle sig om en Ordning, der var gældende til 
31. Oktober 1940, hvorefter begge Parter staar frit.

Landstingsmand Ch. Petersen bemærkede, at man
ikke fra Tjenestemandsorganisationernes Side under
kender Vanskelighederne paa det financielle Omraade, 
og at man naturligvis ogsaa er klar over, at Stats
tjenestemændene maa hære kommende Byrder paa 
samme Maade som Landets øvrige Borgere.

Det overrasker heller ikke, at Regeringen fast
holder Modstanden imod paa nærværende Tidspunkt
at ophæve det store Interval i Reguleringstillæget, 
selv om dette er et principielt Ønske hos Tjeneste
mændene, som ikke kan opgives.

Derimod henstillede Taleren til fornyet Over
vejelse, at der blev indført kvartalsvise Regulerin-

ger, og at der blev givet tilbagevi1·ke11do Krn[t fol' 
Januar Kval'lal, idet de to Forslag var af stor Bc
t)rclning for Tjeneslemæ11dene, der frygter Kuld
kastning af deres Budgetter paa Gmnd af Prisstig
ningen. 

Efter Finansmini ·terens Udtalelser kan der som 
ekslraol'dinær Foranstaltning kun blive Tal.e om et 
midlertidigt Løntillæg, og Conlralorganisalione11 
maallo derfor stille Forslag om, at det hidtidige 
Tillæg paa 168 Kr. forhøjes saaledes, at det dæk
kol' 3 Porlionol' af Reguleringstillæget a 84 Kr. =
252 Kr. 

Herudover har Tjenestemændene Ret til 10 Por
lionor af Rogu lori ngstillæget oftor Tjeneslemands
loveus Regler, og man var indforstaaet med, at den 
nnværonde syvende Portion, der ekstraordinært 01· 
ydet for Finansaaret :I.939-4-0, gaar over Lil at blive 
01·dinær. 

Finans,,ninisteren fremhævede paany, al den Be
slutning, der maallo blive lrnffet, kun kunde have 
Gyldighed fol' 7 Maaneder, og at begge Parter der
efter vilde slaa fuldstændig frit. Om en Forhøjelse 
af Tillæget paa 168 Kr. kunde der ikke være Tale, 
og det maatte herved bl. a. ogsaa lages i Betragt
ning, at den med Tjenestemandsorganisationerne for 
1939-40 trufne Aftale talte imod Forhøjelsen. 

Landstingsmand Ch. Petersen gjorde gældende, al 
Aftalen for indeværende Finansaar kun skulde have 
Gyldighed for 1940-41, hvis Udgiflstallet ikke over
steg 2946, men Udgiflstallet et· nu 3181, saaledes 
at Situationen helt har ændret sig. !øvrigt akcep
tel'ede man vod de sidste Forhandlinger alene et 
midlertidigt Tillæg paa 168 Kr., fordi man samtidig 
opnaaede den 7. ekstraordinære Portion. 

Finansministeren mente, at det ogsaa maalle tages 
i Betragtning, at den 7. Portion blev givet, fordi Tje
nestemændene tog en Risiko ved U dgiftstallets Stig
ning ind i næste Interval, og Ministeren fastholdt, 
at der ikke med Rette kan stilles Krav om Forhøjelse 
af do 168 Kr. 

Lærer Christiansen omtalte Vilkaarone for Pen
.·ionislerne og gentog et i 1938 fremsat Forslag om, 
at Rrguleringslillæget til Pensionister altid beregnes 
som for gifte Mænd. 

Finansrnin·isteren bemærkede hertil, at det for 
Tiden var udelukket, at der kunde ske Ændring af 
de almindelige Regler for Reguloringslillægots Ud
betaling. 

- Efter yderligere Bemærkninger af Landslings
mand Cb. Petersen, Slalionsforstander Høgsgaard, 
Finansministeren og Departementschef Kofoed enedes 
man om, al Spørgsmaalet om Reguleringstillægsord
ningen blev gjort lil Genstand for Deøftelse imellem 
Organi ationerne, inden man log Stilling til Finaus
minislerens Udtalelser. 

Finansministeren meddelte derhos, al do i Fi
nansministeriets Cirkulære af 31. Marts 1931 om
handlede særlige Yde] er, der var underkastet auto
matisk Regulering, vilde blive forhøjet med 2 Por
tioner, idet man dog agtede at give den pr. 1. Ja
nuar 1940 foretagne Forhøjelse af Dagpengene Virk
ning indtil videre, saalodes al den foretagne For-
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højelse, det oversteg Reguletingen med 2 Portio
ner, absotberede denne. 

Samtidig var det Finansministeriets Hensigt 
efter indhentet Udtalelse fra Lønningsraadet at fore
tage en Forhøjelse af de i Bekendtgørelsen af 17. 
Marts 1931 fastsatte Fradrag i Tjenestemændenes 
Lønning for Naturalydelser. 

Centralorganisationernes Repræsentanter fandt in
lel al bemærke til det af Finansministeren udtalte. 

T l. V ectrørend e H onora rt'illæget. 

Rektor Bang redegjorde for det af Stal. embeds
mændenes Samraad indgivne Andragende om, at der 
maatte blive ydet Finanslovhonorarerne samme Til
læg, om ydes de i Tjenestemandslovens § 92, Stk. 3, 
omhandlede Honorarer. 

Tillæget til sidstnævnte Honorater udgør for Tiden 
15 pCt. og vil for det kommende Finansaar slige 
li! 24 pCt., medens Tillæget til Finanslovhonorarerne 
hidtil kun har udgjort 5 pCt. 

Under de nuværende Forhold er det af overotdent
lig Betydning for adskillige Tjenestemænd, at der sker 
en passende Regulering af Honorarerne, og man 
ni.aatte fra Samraadets Side hævde, at Tillæget til de 
2 nævnte Kategorier af Honorarer burde være ens. 

Finansrninisteren udtalte, at de Iinancielle For
hold ikke tillod nogen større Forhøjelse af Tillæget 
til Finanslovhonorarerne, og Ministeren kunde ikke 
erkende, at disse Honorarer kunde sidestilles med de 
i Tjenestemandslovens § 92, Stk. 3, omhandlede. 

Stationsforstander Høgsgaard støttede Samraadet 
Forslag om Forhøjelse af Honorartillæget. 

Ekspeditionssekretær Strørn fremhævede, al Fi
nanslovhonorarerne var Betaling for en bestemt Ar
bejdsydelse, og denne Betaling burde reguleres paa 
tilsvarende Maade som Lønningerne i Almindelighed, 
og at der ogsaa maatte tages Hensyn lil, at Forhol
det imellem Tillæget til Finanslovhonorarerne og § 
92-Honorarerne vilde blive yderligere forrykket, hvis
man kun gav en uvæsentlig Forhøjelse af Tillæget
til de førstnævnte Honorarer, medens man efter Tje
nestemandsloven for de sidstnævnte Honorarer var
bundet til at yde 24 pCt. for det kommende Finans
aar.

Finansministeren meddelte, a_t man ikke kunde 
gaa med til nogen principiel Ændring paa det om
handlede Omraade, og at der højst kunde være Tale 
om, at de nuværende 5 pCt. forhøjedes til 10 pCt. 

lll. Vedrørende Minetillæget.

Landstingsmand Ch. Petersen gennemgik den fra 
Statstjenestemændenes Centralorganisatiouer I og Il 
fremsatte Henvendelse af 16. Januar d. A. angaa
eude Ydelse af et særligt Tillæg til Tjenestemænd i 
Statens Skibe, hvis Tjeneste paa Grund af Minefaren 
frembyder særlig Risiko og Ansvar. 

Det var Organisationerne bekendt, at der for for-
kel!ige Tjenestegrenes Vedkommende allerede var ind

ført Minetillæg. Dette gjaldt saaledes f. Eks. ved Fyr
væsenet og Redningsvæsenet, men ogsaa paa andre 
Omraader var der efter Centralorganisationernes Me
ning Grund til at indføre Tillæget. Delle gælder saa-
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ledes indenfol' Toldvæsenet, Vandbygniugsvæ. enet og 
Statsbanerne, hvor der isa•t· maatte tages Hensyn til 
Tjenesten paa Gedser-Warnemiindeoverfarten. 

Centralorganisationerne havde ikke stillet be
stemte Forslag til en Ordning, men var villig til 
nærmere Forhandling om Detaillerne i en saadan. 

Departementschef K. H. Kofoecl oplyste, at 
Fiuansministeriets Hovedsynspunkter gik ud paa, at 
det· for det tjenestemandsansatte Personale i Staten 
ikke kunde anlægges helt de samme Synspunkter. 
som el' raadende indenfor Koffardifarten, idet Tje
nestemændeno har deres særlige Pensionsordning og 
iøvrigt ifølge hele deres Stilling er anderledes knyt
tet til Staten, end overenskomstlønnede Folk er knyt
tet til en privat Arbejdsgiver. 

Det kunde ogsaa med fuld Ret hævdes, at cler for 
011 Del af den Sejlads, der udføres for Staten, ikke el' 
nævuevæ1·dig Fare. 

For Sejladsen i Indvandene er Risikoen saalede.· 
ret ubetydelig; naar der bortses fra den Besejling, 
del' sker til umiddelbar Næl'hed af Minebælter. 

I Indvandene sker der saaledes ingen Torpede
ringer, og der findes ingen hemmelige Mineielter. 
Faren bestaar nærmest i Risikoen ved løsrevne Mi
ner, men det maa i Almindelighed antages, at Risi
koen ved Drivminer for Skibe i Fart er ubetydelig. 

Andel'iedes stillel' Forholdet sig naturligvis ved 
Sejlads i Nordsøen, hvor der ogsaa for Statsskibenes 
Vedkommende er Grnnd til at yde Faretillæget. 

De anførte Synspunkter finder ogsaa deres Be
kræfte! ·e indenfor Søfor ikringen, hvor Præmierne 
Yed Sejlads i indre Farvande er ganske minimale i 
Forhold til Præmierne for Sejlads i Nordsøen. 

Paa Foranledning af Fagministerierne har Fi
nansministeriet hidtil maattet tage Stilling til Spørgs
maal om Ydelse af Minetillæg til Tjenestemænd, og 
man har her tiltraadt, at der ved Palrouillering i 
umiddelbar ærhed af Minefelter og ved Sejlads i 
Nordsøen e1· indført Minetillæg, og tilsvarende er sket 
for de fastliggende Fyr. kibe, men herudover bal' man 
ikke hidtil ment, at der var Grundlag for Ydelse af 
Tillæg. 

Finan minist.el'iet var imidlel'lid ikke uvillig til 
at forhandle om Forholdene for saa vidt angik Ged
ser-Warnemiinderulen, hvor man dog ikke kunde 
anerkende, at Faremomentet var sæl'lig forøget, men 
hvor det· under Hensyn til Tjenestens forøgede Inten
sitet maaske kunde være Grund til at foretage en 
Forhøjelse af Sejlpengene. Man havde derhos Op
mærksomheden henvendt paa, at der for Toldvæsenets 
og Fiskerikontrollens Vedkommende eventuelt kunde 
være Spørgsmaal om for visse Fartøjers Vedkom
mende at træffe en Særordning. 

Spørgsmaalet egnede sig imidler'licl bedst til Over
vejelse i et mindre Udvalg, hvor de forskellige inter
esserede Parter kunde repræsent01·e . 

Station ·forslander Høgsgaarcl mente, al der var 
al rimelig Grnnd Lil at træffe en Ordning for saa 
vidt angaar Ged er-Warnemiinderuten, hvorved del 
ogsaa maatte tages i Betragtning, at Besætningerne 
løb en Risiko ved Skibets Ophold i Warnemiinde. 

Sekretær Vejre oplyste, at der fra de svenske Stats-
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baner forelaa err Ind ·tilling til den svenske Regering 
om Ydelse af Minetillæg for 0Yerfarten Malmø-Kø
benhavn. 

Land tingsmand C/1. Petersen mente ikke, at det 
for Ged ·e1·-w·arnemi.indorntens Vetlkommende vilde 
være tilstrækkeligt at forhøje Sejlpengene, idet der i 
Koffardifa1·te11 fol' denne Sejlads ydes et overordent
lig betydeligt Løntillæg, som ikke vil kuune opnaas 
alene Yod en Forhøjelse a[ Slalsbaneporsonalct · Sejl
penge. 

Taleren \'ar imidlertid enig i, at hele Spørgsmaalol 
gjordes lil Gensland for 11ærm0t·o Overvejelse og Drøf
telse i et mindre Udvalg. 

Finansniinisteren gav. in Tilslutning til, at Spørgs
maalet overvejedes i Fællesskab af Repræsenlanle1: 
for Finansministeriet og Organisationerne. 

- Forhandlingerne blev herefter suspenderet, for
at der kunde give. Organisationerne Lejlighed til 
indbyrdes Drøftelser ved rørende Regu loringsti llægot, 
og nyl Møde berammedes til Kl. 19. 

ad l. Reguleringstillæge/. 

Kl. 19 fortsattes Forhandlingerne, og Finansmini
steren gav Ordet til 

Landstingsmand Ch. Petersen, der rneddello, al 
Organisationerne indbyrdo havde raadslaaot og kon
fereret med de respektive Bestyrelser, og at man her
efter paany maatte henstille, at der blev givet Regu
leringen tilbagevirkende Kraft for Januar Kvartal 
1940, og at der fremtidig maalle blive foretaget hyp
pigere Reguleringer, end Tjene-temandsloven hjem
ler. 

For saa vidt angik Reguleringen for Januar Kvar
tal, kunde man maaske tænke sig den Løsning, at 
der blev ydet alle Tjenestemænd et ensartet Beløb, 
der eventuelt kunde fastsætte til 50 Kr. 

Med Hensyn til det midlertidige Løntillæg, som 
Finansministeren havde stillet i Udsigt, maatte Stør
relsen af dette noget afhænge af, hvordan Finans
ministeren stillede sig for saa vidt angik de 2 for
nævnte Pnnkter, og Afgørelsen af di ·se maatle og
saa have Betydning med Hensyn til, om man kunde 
akceptere el Tillæg, der· kun var gældende for do 
7 før le 1\faaneder af Finansaaret 1941:}--41. 

Hvis man imidlertid lraf en Ordning, der kun 
omfattede de 7 Maaneder, maatle man have Klarhed 
over, hvad der kunde forhandles om til November 
1940, og man maatte fra Tjeneslemandsorganisatio
nernes Side i denne Henseende forbeholde sig, at 
der kunne rejses Spørgsmaal om ikke blot, hvad der 
skal kunne erstatte de 3 Portioner i det store In
terval, men ogsaa den Sligning i Reguleringstillæget, 
som maalle følge af ekstraordinære Prisstigninger. 

Fincmsrninisferen beklagede at maatte fa tholde, 
at saadan som Situationen ligger, var der ingen Mu
lighed for al give Reguleringen tilbagevirkende Kraft, 
og der var heller ingen Mulighed for, at Regeringen 
kunde binde sig til. en Ordning for Fremtiden, som 
rækker ud over 7 Maaneder af det kommende Finans
aar. 

Ministeren fandt intet at indvende imod, at Tje
nestemændene pr. 1. November stod fuldkommen frit1 

med Ren ·yn til de Krav, de vil rejse for Tiden fra 
1. November 1940, men Regeringen maatle paa sin

ide forbeholde sig, at der ikke blot kunde blive
Spørg ·maal om at .inddrage dot midlertidige Løn
tillæg, hvorom man nu opnaade Enighed, men at 
der og ·aa kunde ske Ind krænkning af do 4 Por
tione1· af Reguleringstillæget, som fra 1. April skal 
ydes med Hjemmel i Tjenestemandsloven. 

Under Forudsætning af, al man kunde opnaa Enig
hed om en saadan Ordning, kunde Ministeren til
byde, al del' for de første 7 Maanoder ydes et midler
tidigt Lønlillreg svarende til 1/,2 ar do hidtil ycled'
168 Kr. 

Centrulorgan.isationernes Repræsen.fartlcr liltraaclte 
herel'ler den af Finan ministeren fore laaocle Ordning, 
idel man dog samtidig henstillede, at der ogsaa for 
Tjenestemændenes Vedkommende beregnedes et Ud
giftslal pr. 1. Juli til Brug vod de efter clrn Tid foro
staaende Forhandlinger. 

Finansministeren gav Tilsagn om Boreguing af et 
saadant Udgiftstal. 

etd l l. Honorartillæget. 

Finansministeren udtalte, at man kunde tiltræde 
en Forhøjelse af det nuværende Tillæg paa 5 pCt. til 
10 pCt., men at der ikke var nogen Mulighed for at 
gaa videre. 

Rektor Bang bemærkede, at delte Forslag ikke var 
lilfredssiillende for Samraadets Medlemmer, og hen
stillede, at Tillægel i hvert Fald blev fastsat til et 
Beløb, der laa en Del højere end de 10 pCt., bl. a. 
ogsaa under Hensyn til den i 1932 foretagne Ned
skæring af Honorarerne. 

Finansministeren fastholdt, at et Tillæg paa 10 
pCt. var Maksimum. 

Landstingsmand Ch. Petersen anbefalede Forsla
get om, at Honorartillæget blev forhøjet udover 10 
pCt., og Taleren fandt endvidere Anledning til at 
fremhæve, al der et· tillagt forskellige Statstjeneste
mænd en Godtgørelse, dee er af tilsvarende Beskaf
fenhed som Honorarerne, og som der er samme An
ledning til at forhøje. 

Som Eksempler herpaa kunde nævnes Ordenspoli
tiets Raadighedstillæg. Kriminalpolitiet· Bestillings
tillæg og de særlige Tillæg til Polititjenestemænd for 
Tjene 'lo i civile Afdelinger. 

Finansministeren var ikke i Stand til paa nær
værende Tidspunkt at tage Stilling til Spørgsmaalet 
om Regulering af de nævnte Tillæg, men lovede, al 
Spørgsmaalot skulde blivo taget op til nærmeee 0Yer
vejelse. 

Efter yderligere Bemærkninger af Ekspedition·
sekretær Strøm, Stationsforstander Høgsgaa ed og 
Rektor Bang akcepterede Organisationerne den af 
Ministeren foreslaaede Ordning, der ligesom Regule
ringstillæcrsordningen kun . kal være gældende til og 
med Oktober Maaned 1940. 
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ad IV. Nattillæget. 

Landstingsmand Ch. Petersen omtalte den af Cen
trnlorganisationerne under 30. November 1939 frem-
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.·alle Henvendelse angaaende Fortolkningen af Tjene
stemandslovens § 808, Slk. 4, vedrørende Ydelse af 
Nallillmg. 

Den paagmldende Beslemmelse, der blev indført i 
Tjenestemandsloven paa Foranledning af Sparekom
missionen af 1921, har siden været praktiseret i Over
en. stemmelse med Centralorganisationerne,: Opfattelse 
a[ Lovreglon, saaledes at der er udbetalt Naltillæg i 
alle Tilf�l'lde, hvor Tjenestemanden har tilbragt mind. l 
4, Timo1· af Tidsrummet mellem Kl. 22 og Kl. 6 uden
for Vedkommendes Tjene.'le led, uden at der- af Sty
relsen har været stillet Soverum til Raadighed for 
den paagældendo, og aaledes at man hae bortset fra, 
om don paagmldende af Hensyn til Tjone;;ten har væ
ret al'. kaaret fra al benylle Nallogi.

Delte gælder ikke alene indenfor Poslva:•. onot og 
Slalspoliliol, mon ogsaa om alt overvejende Praksi:o 
i ndonfor Statsbanerne. 

Der er imidlertid nn sket en Ændring i Fortolk
ningen til Skade for Tjenestemændene, dee derfor maa 
fremsælte Anmodning om, at don hidtidige Praksis 
opretholdes. 

Departementschef K. H. Kof oerl ud lalle, al Bo
slemmeisen i § 808, Stk. 4, efter sin Ordlyd maasko 
kan give Anledning til Fortolkningstvivl, og der fin
des ikke i Sparekommissionens Botænkni.ng nogen 
Udtalelse, der bidrager til Lø ning af Spørgsmaalet. 

Man maa deefor bestræbe sig for at faa det ud 
af Dostommelsen, som Billighedshonsyn taler for, O" 

det var natu digt at opfatte Fo,·holdet saalede , at 
Bestemme] ens Formaal er at give Erstatning i de 
Tilfælde, hvoe Soverum ikke har været stillet til Raa
clighed af Styrelsen, og hvor dot altsaa i sig selv har 
været natur! igt under Hensyn Lil Tjenestoforholdols 
Tilrettelæggelse at regne med den Mulighed, at Sove
rum overhovedet kunde benyttes. 

Finansministeriet har i Anledning af Centralorga
ni.sationernes Henvendelse indhentet Oplysninger fra 
Po. Lvæsenet, Toldvæsenet og Stal banerne. 

Postvæsenet har oplyst, at Reglen hat' liden prak
tisk Betydning for Tjenestemænd ved Po,-t- og Tele
grafvæsenet, men at man iøvrigt er af den Opfattelse, 
at Nattillæg bør yde.- i alle Tilfælde, hvor Tjenestr
rnanden har Lilbragt 4 Timer af Tiden mellem m. 22 
og Kl. 6 udenfor sit Tjenestested, uden at han hal' 
haft Soverum Lil Raadighed. 

For Toldvæsenets Vedkommende foreligger ingen 
Praksis. 

Statsbanerne har derimod oply.'l, at Generaldirek
toratet igennem Aarenes Løb har resolvere! i forskel-
1 ige Sager, som har været forelagt Generaldirektora
tet, og hvor man har bestræbt sig for at følge den 
Linie, at Nattillæg ydes for del første, hvor der har 
maatlet overnattes, uden at Soverum har været stil
let til Raadighed, men dernæst og ·aa i Tilfælde, hvor 
der har været et tjene Lefrit Tidsrum af ikke heil kort 
Varighed. 

Delte Kriterium fol'okom Taleren godt og burde 
følges. 

Land tingsmand Ch. Petersen mente ikke, al de 
af Generaldirektoratet trufne Afgørelser svarede til 
rlon Praksis, der om alt ovel'vejende Hovedregel blev 

fulgt i Statsbanernes Distrikter, og Taleren var iøv
L'igt af den Opfattelse, al de reale Grnnde i høj Grad 
talte for at give Nattillæg i alle Tilfælde, hvor Tjene
sten havde medført, al den paagældende maatte til
bringe 4 Timer af Tiden mellem Kl. 22 og Kl. 6 
udenfor Tjenestestedet, uden at der var stillet Sove
rum Lil Raadighed, hvo,:ved man ogsaa maatte lage i 
Betragtning, at Udbetaling af Dagpenge jo ikke gøre: 
afhængig af Størrelsen af de med Tjenesterejsen for
bundne faktiske Udgifter. 

Centralorganisationerne maatle derfor indtrmugen
de henstille, at den almindelige Praksi ved Stats
banerne bibeholdtes. 

Stalionsfor Lander Høgsgaarcl udlalle sig i Til
slutning til Landstingsmand Cb. Petersen og hæv
dede bl. a., at naar Bestemmelsen efter sin Fonnulc
ring er tvivlsom, bør den praktiseres eftet· hu�vdvun
den Skik, aaledes at i delle Tilfælde Tvivlen maalte 
komme Tjenestemænderie Lil Gode. 

Finansministeren bemærkede, at det var uheldigt, 
at Bestemmelsen fortolkedes forskelligt i forskellige 
Styrelser, og at det efter de fremkomne Oplysninger 
om de af Generaldirektorntet trufne Afgøreiset· og 
Paastanden om, at Stalsbanot·ne' Di trikler prakti
serede Reglen anderledes, end af Generalcli rektorat el 
forudsat, formentlig vilde være naturligt paany at 
søge indhentet en Erklæring fra Generaldirektoratet, 
inden Finansministeriel log Stilling Lil Sagen. 

Landstingsmand Ch. Petersen beklagede, al Sage11s 
Afgørelse maatte udsættes, fordi Finansministeriet 
ikke paa det foreliggende Grundlag var i Stand til al 
træffe en Afgørelse. 

Finansministeren bemærkede hertil, at Spørgsmaa
lel om Forstaaelsen af den paagældende Lovbestem
melse jo i sidste Instans var et Voldgiftsspørgsmaal, 
men at Finansministeriet ikke kunde træffe nogen 
Afgørelse for s .it Vedkommende, før Sagen var fuldt 
oplyst ogsaa med Henblik paa de af Organisationerne 
ved Forhandlingerne i Dag frem. atte Paastande. 

V. Spørgsinaalet om Hevarelse af Pensionsret for
fraskilte Hiistrner og om en eventuel Ændring
af T.ieneste·mandslovens Regler om Fortabelse af

Pensionsret. 

(Udenfor Dagsordenen.) 

Finansministeren redegjorde for den hidtidige Ud
valgsbehandling af det førstnævnte Spørgsmaal og 
oplyste, at der var udarbejdet et Lovforslag, der nu 
var til Udtalelse bos forskellige Institutioner udenfor 
Tjenestemandsorgan isationemes Kreds. 

For saa vidt angaar Spørgsmaal om Ændring af 
§§ 60, 62 og 68 foreligger der fra Organisationernes
Side forskellige Ønsker, der imidlertid er af en saa
dan Beskaffenhed, at de kun kan tages op til Drøf
telse ved en almindelig Revision af Tjenestemands
loven. Man kan imidlel'tid leve videre paa de nuvæ
rende Bestemmelser, selv om det var ønskeligt al faa
gennemført en Ordning.

Centralorganisationernes Repræsentanter tog de af 
Ministeren meddelte Oplysninger til Efterretniug og 
forbeholdt sig deres Stilling. 
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Et Spørysmaal om Feriereglerne. 

La.ndsti ngsmand Oh. Petersen forespurgte, hvo I' 
vidt der kunde forventes gennemført Ændringer af de 

for Tjenestemændene gældende Ferieregler, der for 
Tiden er under Overvejelse i et smrligt Udvalg. 

Fina,nsm·inisteren svarede hertil, at d.e foreliggende 
ekstraordinære Forhold ikke for Tiden tillader, at 
Feriereglerno udvides. 

TOGGANGEN OG LANDLIGGERNE 

Med Henblik paa do mange Mennesker, som 
har dere: Beskæftigelse i Byerne, men om Som

meren plejer at bo paa Landet, hae »Ekstra
bladet« den 12. ds. henvendt sig til General

direktør P. Knutzen, der har givet Interviewe

ren følgende Svar: 

- Det gaar nok ... Do nye Fol'hold, Yi et· kom
met ind i, er saa nye og uafklarede, at jeg selvfolgelig 
ikke kan sige, hvorledes Sommerkøreplanen komme!' 
til at se ud. For længst har jeg bebudet, da Brænd
selsvanskelighederne meldte sig, at man ikke maattc 
vente den ellers tilbagevendende Udvidelse fra Vin
terkøreplan til Sommerkøreplan, og nu maa det for
udses, at der endda ikke kan opretholdes en Køre
plan som den, vi har haft i Vinte1·, men alligevel 
mener jeg, at Rejserne kan komme til at gaa deres 
Gang. Vi sparer bl. a. ved at stryge en hel Del Mørke
kørsel, fordi al Persontrafik i Nattimerne er ved al 
ophøre a[ sig selv. Folk vil frem, inden det hele er 
sort omkt-ing dem, og selv i Sommertiden vil Mørke
lægning betyde, at del sene Aftenliv ikke kommer li! 
Udfoldelse. 

- Og Landliggcrnes daglige Ture ind og ud?
- Jeg forslaa r godt, at de, der skal leje eller

eller indrette sig, gerne vil have snarlig Besked, og 
jeg lror, al de kan regne med, at vi skal klare 
deres Kø1·scl Lil Byen og hjem, uden al all [or meget 
ændres. Der 11ur.a regnes 111ed mere koncentreret Tra
fik, og vi maci give Af kald paa forskellige Rejse

bekvemmeligheder, 'Ilten naar blot cle Rejsende vil ·vise 
Forstaaelse, skal det kmmne til at ga.a. 

Indskrænkningerne kommer vi ikke uden om, -
det blivce ikke tidligere Soml'cs Kørsel, - Ændrin
gerne bliver mange og ogsaa paa sin Vi dybtgaa
ende, men D.S. B. følger selvfølgelig den alminde
lige Parole om at gøre, hvad vi formaar, for at faa 
Livet til at rulle videre saa nær op ad del tidligere, 
som det el' muligt. 

Naar man paa cl Pal' Dage ha1· maaltel lave ,.;aa 
meget om, som vi har maallel, har de aktuelle Krav 
krævet hele vor Tid og vore Kræfter, men vi vil 
hurtigst ·o paa Sommerplanen, saa der kan gives 
Besked. 

PENNSYLV ANIAÆANENS 

3 B B J�FORSØGS�LOKOMOTIV 

Efter Die Lokomolive ved F'. Svøer.

Under Medvirkning a[ de førende Lokomotiv
fabrikker i De forenede Stater har Pennsylvania
Banen paa egne Værk teder i Altona, Pa., bygget et 
Firling-Eksprestog lokomotiv med Aksela.nordningcn 
3 B B 3. Det 01· som nmvnl et Forsøgs-Lokomotiv og 
01· konstrueret og bygget med den Opgaye for Øje at 
beforcll'e de sværeste Eksprestog over Strækningen 
Hal'risburg-Chicago med Ha lighed.cl', der i del 
mindste ikke slaat tilbage for Kørehastigbederne paa 
den elektrificerede Bane New York-Harrisburg. 
Det blev derfor bestemt, al Lokomotivet . kulde være 
i Stand til at fremføre et Tog paa 907 t (1 000 ame
rikanske t) med en Hastighed af 161 km/t (100 
miles/hou r). 

Da der paa del Tidspunkt, Lokomotivet konstrue
redes, ikke fandtes nogle paalidelige Tal paa Størrel
sen af et Togs Bevmgelsesmodstand, blev Lokomotivet 
dimensioneret saa rigeligt, at det høj ·t sandsynligt vil 
kunne overgaa den betingede Kraftydelse. 

I Oktober 1938 blev der med et Tog beslaaende af 
15 almindelige Vogne med en gennemsnitlig Vægt af 
:"J7 t fra Pennsylvania-Banen plus en Maalevogn 
afholdt Prøvekørsler over forskellige Jernbaneselska
bers Slnckninger med Hastigheder indtil 165 km/t 
foe al fastslaa Bevægelsesmod tandens Størrelse, saa
vcl som den paakrævede Trækkekraftydelse for en 
li lslnrkkelig Acceleration evne. Prøvekørslerne viste 
bl. a., al paa Pennsylvania-Banen med 61,5 kg/m 

Skinner og Stenballast var Modstanden væsentlig 
mindre end paa Union-Pacific-Banen og Chicago 
& North-Western-Banen med Skinner paa 50 kg/m, 
som ligger i Grus eller andet blødere Materiale. 

Resultaterne fremgaar af følgende: 

Køremodstand i kg/t 

km/t Pennsylvania-Banen Union-Paciflc Chicago & Nort,h 
Western 

80 
100 
120 
145 
160 

2,8 
3,25 
4,0 
5,0 

3,5 2,95 
4-,05 3,75 
4,6 4,6 
5,3 4,,9 
5,8 

lifoclslandsnCl'dierne fra Union-Pacific-Banen 
blev anset for meget usandsynlige, ihverl Fald lagde 
Undersøgclseskommissionen Resultaterne fra Chicago 
& Nortb-Wc. tern-Banen Lil Grund fot' Trækkekraft
beregningen og kom til del Resultat, at der til at op
fylde de ovennævnte Betingelser kræve en konstant 
Kraftydelse paa 3 350 HK ved en Hastighed af 161 
km/t, og at der for at have tilstrækkelig stor Accele
rationsevne kræves Trækkekraftydelse P!l,a 5 000 HK 
ved ca. halv Mak ·imalbasligbed, hvilket svarer til 
Damplokomotivets normale Trækkekraftkarakteristik. 
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Lokomotivet ses paa hos. taaende Billede. De ka
rakteristiske og sh�rcnde Slrømlinier er udført i 
Samarbejde med en Kunstner og første Gang anvendt 
paa et af samme Banes 2 C !-Lokomotiver. Samtlige 
Drivaksler et· lejret i en stiv Ramme, saa Lokomotivet 
kunde for saa vidt godt have været et D-Tvilling-
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Amerikansk Fil'li11g-Ek prc log ·lokomot1v. 

Lokomotiv, men for al formindske cle forekommende 
Tryk paa Drivlappene er Lokomoli\·et konstrueret til 
F'irling-Lokomotiv med lo B- Drivværker. Delle P,·in
cip er i 1937 af Baltimoro-Ohio-Banen prøvet paa 
et 2 B B 2-Lokomotiv, paa hvilket det ene Cylinder
par var anbragt under Fyrkas. en. Anordningen har· 
i det store Hele vist sig al væl'C god og.-aa for store 
Kørehastigheder. 

Ved Drivværkets To-Deling og en Cylinderdiameter· 
paa 559 mm blev ved et Damptryk paa 21 Atm det 
maksimale Stempeltryk 52 t, et Tryk som med nor
male Midler !-,an ovedøres til Drivtrappen, meden 
Tvilling-Udføre] esformen vilde give et Stempeltryk 
paa 104 t, hvilket vilde overskride den gængse 
tilladte Høje teværdi med 40 pCt. Drivværkets Deling 
har medført, at der er set bort fra den ellers paa 
amerikanske Lokomoliver med tiv Ramme strengt 
overholdte Praksis at anbringe Skorstenen over Cy
lindermiclten, og lange Spildedamprør er anvendt 
fra det bageste Cylinderpar. 

Den endelige Fordeling af Lokomoti.vcls Akseltryk 
foreligger endnu ikke, men der paaregnes et Driv
akseltryk paa 32 l, hvorved Adhæsion. vægten paa 
128 t vil udgøre lt5 pCl. af Lokornolivcls Vægt, som 
r 275 l. 

Hjulstjernerne ee af en ny Kon truktionsform, der 
0r udgaaet fra Baldwin-Værket. De er staalstøble og 
er i Besiddelse af stor Stivhed i alle Retninger trods 
en forholdsvis I ille Vægt. 

I Kedlen Konstruktion er der til træbt en For
dampningsevne paa 54,5 t (120 000 Pund) i Timen. 
Med de i De forenede tater i den ·enere Tid fore
kommende høje Hedoflacleanslrengelser kan saa stor 
Dampydelse vel lænke ; i hvol't Fald vil Kedlen efter 
clo foreliggende Erfaringer nok være i Stand Lil at 
præstere en varig Ydcl. e paa 45 t Damp i Timen 
og dermed muliggøre en indiceret Yde! e paa 7 000 
HK. Efter den nye te amerikanske Prak ·i og under 
Hen yn til Brug af langtilammencle Kul er Fyrkas
sen paa Bekostning af Rørlængden udru tet med et 
rnmmeligt Forbrændingskammer, hvorved Rørenes 
Længde i den 21 m lange Kedel (inkl. Røgkammer) 

kun el' 6 675 mm. I Røgkarnmerel finde· lo Skor
stene og to Udgang bæller, en for hvert Cylinclor
par. dgangshætlerno er 21.l mm i Diameter. Ked
lens Ri. leflade et 12,26 kvm. Fyringen fol'Cgaar med 
en , tandard-Stocker med Dampslraale-Kulforcleling. 
Tenderen er -ak let og rummer 24 l Kul og !)J kbm 
Vand. Aksellrykkot er 25,6 t. 

Lokomotivet har været uclslillol paa den ameri
kanske Verdensudstilling og var forsynet mod ol Skilt, 
hvorpaa der blot ·Lod. »America Railroad • for der
m cl at udtrykke, at Lokomotivet er et Fællesprodukt 
af amerikanske Jernbaneselskaber og Lokomotivfa
brikker. Prøvekørslerne med dette kraftige Lokomotiv 
imødeses med stor Interesse. 

FRUGTTRANSPORT I AMERIKA 

I den amerikanske Jernbanetrafik spiller Trans
porten af Frugt en stor Rolle. Om Forsommeren 
transporteres store Mængder Jordbær fra Syd til 
Nord og noget senere fra Nord til Syd. Den største 
Frugttransport udgaar fra Kalifornien, hvorfra der 
hver Sommer og Efteraar sendes ca. 185 000 Vogn
ladninger Frugt, af hvilke mange sendes over Af
stande indtil 4000 Kilometer. Alle fra Kalifornion 
førende Baner har Del i denne Transport. De mod 
Øst førende Baner gaar over Sierra evada Bjerg
kæden; eksempelvis har Pacific-Banen i en Uge trans
porleret 75 000 Vognladninger over Bjergkæden paa 
Stigning 1 : 67 paa 58 Kilometer Længde, derefter 
1 : 42 paa 68 Kilometers Længde og saa 1 : 56 paa 
35 Kilometer. Længde. Højdeforskellen paa en Af
stand af 135 Kilometer er 2150 Meter. Del kan fore
komme, at der paa enkelte Dage afsendes 1200 Vogn
ladninger fra Stationen Roseville ved Bjergkædens 
Fod. Paa West-Pacific-Banen løber Frugttog, som 
bestaar af 75 Kølevogne og trækkes af svære olie
fyrede Lokomotiver paa Stigning 1 : 100 over en 
Strækning paa 200 Kilometer. 
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ELEKTRIFICERINGEN AF DE 

ITALIENSKE STATSBANER 

I Italien er i Fjor 80 km Jernbane elektri ficoret, 
hvoraf de vigtigste Strækninger er Rom-Livorno 
316 km, Majland-Bologna 219 km og Ancona
Bologna 204 km. Med denne Forøgelse har Ilalien 
nu 4 750 km elektrisk drevet Jernbane. Blandt andre 
er for Tiden Strækningen Chiasso-Majland under 
Ombygning og yderligere Elektrificering planl1:egge.-, 
efter h vi !kel 2 000 km Strækning skal ombygges K q,a r 
disse Planer er· gennemføi-t, har den ene Tl'edjedel af
de italienske Statsbaner elektrisk Drifl. Del er særligt 
paa Forbindelseslinierne til Udlandet, Ombygningen 
fremmes for at skabe hurtigere Forbindelser. Der 
indsættes nye kraftigere Lokomotiver med slor Træk
keevne og Kørehastigheder indtil 150 km/T. For Tiden
sparer de italienske Statsbaner 1,6 Milt. Tons Kul 
aarligt ved den elektriske Drift. 

Jubilæer. 

Den 28. Aµril kan Lokomotivfører A. C. Jensen, Ha

derslevsgade 7, 1., København V., fejre 25 Aars Jubilæum 

ved D.S. B. Afdeling 1 bringer dig herved sin hjerteligste 

Lykønskning for Dagen, lige ·om den samtidig giver Ud

tryk ·for alle gode Ønsker i den kommen-le Tid. 

H. 

Den 1. Maj kan Lokomotivfører F. A. Jønsson, Trekro

nergade 7 B, Stuen, København Valby, ligeledes fejre sil 

25 Aars Jubilæum ved D.S. B. Afdeling 1 bringer dig 

herved sin hjerteligste Lykønskning for Dugen, ligesom 

den samtidig giver Udtryk for alle 0·ode Ønsker i den 

kommende Tid. H. 

Den 3. faj fejrer Lokomotivfører E. L. Kristensen, 

Handers, sit 25 Aars Jubilæum. Jubilaren begJndte sin 

Gerning ved Statsbanerne i Centralværkstodel i Aarhus 

den 3. Maj 1915, den 4. Maj 1915 blev l·.an forfly llet til 

Struer som Lokoruolivfyrbøderaspirant. Udnævnt til R-and

værker den 3. Maj 1916. Forfremmet den 1. Juni 1916 til 

Lokomotivfyrbøder i Viborg. Forflyttet den 15. Oktober 

1916 eftet Ansøgning til Aalborg. Forflyttet den 1. Juni 

1919 efter Ansøgning til Randers. Forfremmet den 1. Au

gusl 1930 til Lokomotivfører i Brande. :Forflyttet den

1. Juli 1931 tilbage til Randers, hvor Jubilaren nu har:

s!aaet sig til Ro. Jubilaren er kendt af mange Lokomotiv

mænd uden for· Afdeling 37.

Ogsaa inden for Organii;a.tionen har l{ ristensen virket, 

idel han baade har været Medlem af Lokomotivførerafde-

lingens Bestyrelse og af Festudvalget. Jubilaren er en god 

Kollega, som kun bar Venner. 

Aftleling 37 b1·inger dig herved sine Lykønskninger· for 

Dagen og giver Udtryk for Haabct om, al du endnu i 

ruunge Aar maa være al finde i vore Hækker og med godt 

Helbred. 0. H.

Dl'n 3. Maj kan Lokomotivfører N. M. Jensen, Plan

tagevej, J<'redcrikshavn, fejre sil 25 Aars Jubilæum ved 

D.S.B.
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Fra Aspirant i Aarhus ansattes Jensen i København,

del var dog kun en kort Tid, han gjortle Tjeneste i Hoved

staden, han korn snart igen over til Jydernes Land, nomlig 

til Holsteb,·o, senere søgto Jensen til Frederikshavn, og 

her han han saa været det moste af sin Tjenestetid, baadc 

;-0111 Lokomotivfyrbøder og nu som Lokomotivfører, kun uf

brudt en kort Tid i Tinglev og Brnnde. 

,Jensen er en intere. ·eret Organisationsmand. I sin 

Lokomolivfyrbødertid var han en Aarrække i Bestyrelsen 

henholdsvis som Kasserer og Formand. Jensen er en Rea

litetsmand, han kræver sin Ret, men gør ogsaa fuldtml 

sin Pligt. D.S. B. har i Jubilaren en god Tjenestemand. 

og vi, hans Kolleger, en god Kammerat og Organisations-• 

fælle, derfor skal vor Lykønskning lyde paa Jubilæums

dagen: Lykke og Held i Fremtiden. 

P. A. V. 

V. Heftholm.

!Jen 5. Maj kan Lokomotivfører J. J. Scheel-Pou/,;,en

fejre 25 Aars Jubilæum. Jubilaren begyndte om Loko-

111otivfyrbødernsviranl 5. Muj 1915 i Aarhus, forfremme

des 1. Juni 1916 til Lokomolivfyl'liøder med Station i Kø

benhavn Gb. og Lil Lokomotivfører 1. August 1930 i Skern. 

Jubilaren er en dygtig og pligtopfyldende Lokomotiv• 

mand, der med stor Interesse arbejder for vor Organisa

tion. Scheel-Poulsen har igennem en Aarrække været Til

lidsmand for Lokomotivførerne ved Skarn Underafdeling 

og varetager fremdeles denne Post til alles Tilfredshed. 
.Jubilaren, der er jovial og gemytlig, har vundet sit 

mange Venner. Afdeling 29 og Skern Underafdeling ønskor 

hjertelig til Lykke med Tak for godt Kammeratskab gen-

nem Aarene. 
N. M. H.

I " 
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Opmærksomhed frabedes. 

Al Op1næ1·k�n111hcd 

April frabede.·. 

paa min Jubilæumsdag deu 27. 

Fl. P Andersen, 

Loko111otivfø1er, Fredericia. 

Enl,vcr Form for CJpmærksomhcd ved min 2:'i Aa1·sdag 

vL•d D.S. l:l. den 3. Maj frabedes. 

N. Møller Jeni,en,

Luku111otivføJ"cr, Frcderikshav11. 

Al Op111ærksu111hcd 

9. Maj frabede·.

Ycd 111 il 40 Aars J ubila:u111 

N. L. Petersen,

Luko111otivførn1·, Brande. 

Taksigelser. 

den 

Hjertelig Tak for Opmærksombeden ved mil Jubilæum. 

Loko111otivfører Th. /lunsen (Elberg), 

Eorsor. 

VM bedste Tak til alle, de1· har bidragel til Erinclring$

gave og paa anden Maade vi.·l os venlig Opmærksomhed 

i Anledning af vorl .Jubilæu111. 

K H. Sørensen. A. A. Has/Jerg. K. F. Petersen. 

Hjertelig, Tak for vc11lig DcltageJ.·c ved min k;i�1·c Mand� 

D ;cl og Degravclsc. 
7:l ed-vig ltfolling, 

Randers. 

Foreningen af Pensionister 

ved De Danske Statsbaner 

Genernlf 01· samling. 
Den aarlige Generalforsamling afholdes Onsdag ae11 22. 

Maj :1.940 Kl. 14 i Sludenterforeningens store Sal, Køben

havn (lndgang Vestre Boulevard 6) med følgende 

Dnusorden: 

J. Formanden indleder.

2. Valg af Dirigent.

3. Beretning fra Formanden.

4. Regnskabet fremlægges lil Godkendelse.

5. Indkomne Forslag (indsendes til Formanden senest

8. Maj og helst før).

6. Valg af Formand.

7. Valg af 3 Beslyrel ·esmedlemmer (2 Kbbvn. og 1 

Provinsen) saml 2 Suppleanter.

8. Valg af 1 Revisor med Suppleant.

9. Eventuelt.

NB.: Efter Generalforsamlingen Sammenkomst samme

sleds for Medlemmer med Hustru saaledes: 

J. "fælles pisning (å li Kr. 25 Øre pro per. ona). Indteg

ning maa ske 8 Dage fomd skriftligt til Formanden,

Wolf, Henrik Steffens Vej 3, Kbhvn. V.

2. Forevisning af Jernbanefilm m. m. 

Nærmere her i Bladet senere. - Der vil, ligesom

Fjor, blive andraget om fri Rejse. 

Regnskab. 
Indtægt: 

Kassebeholdning Ira fonige Aar: 

lnclestaaende paa Sparekas8ebog 

159125 ....................... . 

Jndestaaende paa Bankbog 44656 .. 

Kontanl ....................... . 

Indskud a[ 204 Medlemmer å 25 Øl'c 

](e. 0. 

1 615. 36 

1. 00

17. 38

5L. 00 

Kontingent af 1610 

• 541

å 75 Øre 1 207. 50 

å 30 Øre 162. 30

Henter af Obligationer ........... . 

• Spareka ·sebog 159125 ... .

• Bankbog 44656 ......... . 

Gaver: 10 Kr. + 1 ]{r. + 15,10 Kr. 

450. 00

63. 16

6. 30

Kr. Ø. 

1 663. 74 

1120. 80 

n19. 16 

26. 10

lait. . . . . 3 630. 10 

Konto 
Udgift. 

A. Bogtrykkcnegninger .................... . 

B. Papir, Konvolutter, Protokoller og and re 

Kontorartikler ......................... . 

C. Porto og Telegrammer ................. . 

D. Inventar og Rekvisitter ................. . 

E. Opkrævningsgebyr D.S. B. . ............ . 

F. Kassererens Løn ....................... . 

G. Bestyrelsens Diæter .................... . 

H. Møder og Generalforsamling ............ . 

I. Uddell 23 Legalportioner å 25 J<r . ....... . 

K. Leje af Bankboks ..................... . 

L. Udgifter til Revision ................... . 

M. Diverse

Kr. Ø. 

20. 00

32. 4.0

48. 27

40. 00

125 00 

200. 00

290. 00 

75. 95

575. 00

5. 00

42. 85

16. 00

Kassebeholdning: 

lait .... 1 470. 47 

Kr. Ø. 

Sparekassebog 159125 .... . 2 129. 17 

Bankbog 41656 ........... . 1. 00

Kontant ................. . 29. 46

2159. 63 

lait . . . . 3 630. 10 

Status pr. 31. December 1939. 
Aktiver. 

JO 000 Kr. i Østifternes Kredilf. 4 ½ 

pCt. Obligationer, 14. Serie, Dags-

kurs 84.75 ..................... . 

Forannævnte Kassebeholdning ..... . 

Passiver. 

Foreningens Formue er 

Kr. Ø. 

8 475. 00 

2 159. 63 

København, den 30. Januar 1940. 

sign. C. Wolf. sign. Jyrd. 

Kr. Ø. 

10 634. 63 

10 634. 63 

Kr. Ø. 

10 634. 63 

10 634. 63 

Ovenstaaende Regnskab er revideret, Bankbog 44656, 

Sparekassebog 159125, Recepissebog Nr. 207, kontant Kas

sebeholdning og samllige Regnskabsbilag var til Stede. 

København, den 2. Februar 1940. 

sign. C. B. Kassinger, Revisor. sign. J. Mouritzen, Revisor. 

Ved Udgangen af 1939 havdes 2151 Medlemmer. 

Bestyrelsen. 
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Sta.tsbanerne sagsøgt ang. Ekspropriationsvederla.g. 
Ved Udvidelsen af Strækningen Aarhus-Laurbjerl-( 

maatle en Gaardejer ved Ekspropriation afstaa et Stykke 

Jord og cl Hus. Han fik hcl'for en Godtgørelse paa V�7 

Kr., men var ikke tilfreds og anlagde Sag mod Stats

banerne, hvor han krævede udbetalt yderligere 3500 Kr. 

Ved Østre Landsrets Dom blev Statsbanerne irnidlerliJ 

frifundet, medens Gaardejeren hlrv dømt til at betale Sa

gens Omkostninger. 

Drenge legecle med Blinklyset. 
Undertiden har der været Uregelmæssigheder me,l 

Blinklyset ved en Holdeplads paa Gribskovbanen (Hollø e 

St.). Efter al Sagen har været overgivet til Politiet og er 

undersøgt af dette, har det vist sig, at det var nogle D1·enge, 

som mm·ede sig med enten at ælte Blinklyset ud af Funk

tion naar der kom el Tog eller - paa Tider, hvor del' 

ingen Tog kom - sætte del i l�unktion, nanr en Bil nær

mede sig, de havde da Fornøjelse af at se Tiilisteme 

standse til ingen Nytte. 

[(olding Sydbaner. 
Vi har tidligere omtalt Muligheden a[ Standsning af 

Driften paa Kolding Sydhaner, idet de interesserede Kom

muner ikke har villet yde den fornødne Garanti til Banens 

Opretholde! e. Den hidtil tegnede Garanti udløber 1. Juli, 

og der er Sandsynlighed for, at Dl'iften dn heil indslilleR. 

Damvfærgerne kommer i fast Drift. 
Af Hensyn til Tiespaeelser i Forhrnget af Dieselolie vil 

Dampfærgel'ne Odin og Christian IX paany blive sal i 

fast Tur paa Storebælt, hvor de, siden vi fik de nye, store 

Mot01·fæ1·ge1·, vre. entligt hal' været benyttet som Reserver. 

Udnævnelse fra 1. '.-40: 

Motorfø1·er TI (L) til Loko111otivføi-cr: 

M. A. Nielsen, Helgoland, i Gedser (min. tln.). 

Lokomotivfyrbøder til Lokoltlolivfører: 

I<. P. 1ielsen, Esbjerg, i Tønde1· (min. Ucln.). 

T. C. Lindgreen, Aarhus H., i Nykøbing Fl. (min. Udn.).

A. E. J. Mogensen, Fredericia, i Brnnde (min. Udn.).

A. E. Rasmussen, Aarhus H., i Brande (min. Udn.).

R. G. Laursen, Aarhus H., i Brande (min. Udn.).

Lokomotivfyrbcrleraspirant til Lokomotivfyi-bøder: 

E. V. Hasmussen, J<bhavns Godsbgd., i Kalundborg.

K. E. Friis, Aai-hus H., i B1·ande.

A. Søndergaai-d, Aarhus IT., i Tirandc.

0. K. Larsen, Aal'hus H., i Padborg.

H. B. P. Peder en, Korsør, i Korsør·.

\'. J. Rasmussen. Korsør, i Padboi-g.

li. J\. Petersen, Fredericia, i Brande.

H. 11 a lhro, Ged se,·, i Brande.

E. B. I<'. Jørgensen, I yhorg, i Brande.

C. V. Vang, l<hhavn · Godsbgd., til Strne1·.

F'orflytlelse efter Ansøgning fra 1.-4.-4.0: 

Lokomotivfø1·er J. E. Pedei-sen, Brande, til Struer. 

C. L. Prederiksen, Tønder H., til Aalborg.

Lokomotivfyrbøder A. Andersen, Herning, til Roskilde. 

H. ielsen, Brande, til Herning.

N. T. Thorslensen, Padho1·g, til

Kbhavns Godshgd.

H. W. Svend. en, Gedser, til Kbhavn�

Godsbgd.

P. A. n. Sei fert, Brande, I il Gedser.

W. A. S. Andersen, Brande, til Randers.

E. R. Peder en, Paclbo,·g, til Aarhus H.

V. S. A. Jensen, Struer, til Aarhus H.

B. Nici. en, Langaa, til Aa1·hus H.

A. V. D. Andersen, Brande, til Langaa.

Afsked: 

Lokomotiv[øre1· S. L. H. Jacobsen, J<bhavns Godsbgd., paa 

Grund af Svagelighed med Pension fra 31.-5.-',0 

(min. Af. ked). 

Døcls/ald: 

Lokomotiv[yrb::dcr I<. K. 0. Malling, Rand"rs, den 23.-

3.-4-0. 

0 plaget som ekstrnonl'inære Jlf ed/em m.er: 

1)1". 1.-3,-40:

pens. Lokomotivførere:

V. K . .J C'nscn, Hel'!ufholmsvej J 3, Næstved.

J. E. La 1·sen, Slaclious All6 1, 1 •. , Aarhus.

pr. 1.-4.-40: 
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K Tang-Pedersen, }'rederiksborgvej :j2, Roskilde. 

Lokomotivførerafdelingerne. 

Afcl. 5, Roskilde: T<'ormandens Navn og Ad1·esse relles 

til: N. Voldby, Kornerups Vmngr '•• J. 

Afd. 19 N11liorg: T<'orn1andens Adre. ·e rette. til: Pi-oml 

Hjodsvej /i8. 

Afd. 33, Frederiks/1c11:n: lcol'lnandens Navn og Adresse 

,·elles til: V. Heftholm, Ernili<'vPj 1,1.

li 
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STATSBANERNES DRIFTS�INDT ÆGTER OG DRIFTS�UDGIFTER 

m. v. i Februar Maaned J 94,0 saml i Tidsrummet April-Februar 1939/1-0 og en Sammenligning med Beløbene
i de tilsvarende Tidsrum i 1938/39 i runde Summer. 

Februar Maaned 1940 
1940 

Personbefordring ............................ . 8 230 000 
Gods- og Kreaturbefordring ................. . 3 980000 
Postbefordring ............................... . 520000 
Andre Indtægter ............................. . 390 000 

lndlægler i alt .................................... . 8 120 000 
Driftsudgifter ..................................... . 11 660000 

1Jriflso1;erslmd ....... . -:-3 540 000 
Afskrivning ................................. . 610 000 
Forrentning ................................. . I 230 000 

Statens Tilskud til Driften ......................... . 5 380000 

1939 
3 900 000 
3 240 000 

600 000 
560 000 

8 300000 
9 870 000 

-:-.L 570 000 
570 000 

1190 000 

3 330 000 

Forøgelse 

71-0 000

1790 000 

40000 
1-0 000 

2 050 000 

Formindskelse 

670 000 

80000 
170 000 

----· 

180 000 

1 970000 

April-Februar 1939-1940 
1939-1940 1938-1939 Forøgelse Formindskelse 

Personbefordring ............................ . 64 210 000 63 260 000 950000 
Gods- og Kreaturbefordring .................. . 1-8 340 000 39 660 000 8 680000 
Postbefordring ............................... . 6 890000 7 240 000 350 000 
Andre Indtægter ............................. . 5 900000 5 870 000 30000 

Indtægter i alt .................................... . 125 31-0 000 116 030 000 9 310 000 
Driftsudgifter ..................................... . 119 010000 116 270000 2 740 000 

Driftsoverskud ..................................... . 6 330 000 -:-240 000 6 570000 
Afskrivning ................................. . 6 720 000 6 320 000 400 000 
Forrentning ................................. . .13 470 000 13 030 000 440 000 

Statens Tilskud til Driften 13 860 000 19 590 000 5 730 000 

D. S. B. Februar 1940.

Driftsindtægterne er i Forhold til Februar 1939 trods de vanskelige Trafikforhold kun gaael ned med ca. 
200 000 Kr., idet en Stigning i Godsbefordringsinc1læ0ten paa ca. 740 000 Kr. tildels har opvejet en Nedgang 
i Personbefordringsindtægten paa ca. 670 000 Kr. og i de øvrige Indtægtsgruppe1· paa ca. 250 000 Kr. 

De egentlige Driftsudgifter udvi er en Stigning paa ca. 1,8 Mill. Kr., der i del væsentlige falder paa Ud
gifter til Brændsel (Stigning ca. 1 200 000 Kr.) og Udgifter til Snerydning (Stigning ra. /i-50 000 J<r.). 

Dri (tsunderskuddel er i J<'ebrnar Maaned 1940 herefter steget med ca. 2 Mil I. Kr. 

Aagaard 
Radio 
ALT I RADIO 

Niels Hemmingsensgade 20

København K. 

Teleloaer: Palæ 11'6 -8219 

Leverandør til D.S. B. 

-

--------------_-_-_-_-_-_-_--:-__ -_-_-_-_-_-_-_-----_ ...... _11======---------------

Dei, frJk � 
i faste Stillinger 

som udelukkende køber Deres Møbler i det anerkendte 
Møbelfirma HOLM & LARSEN 

Skandinaviens største Møbelmagasin. Vort Firma, grund I. 1895, 
yder Dem den største Garanti og borger for reel Behandling. 

KREDIT 
kan indrømmes fra 20 Kr. pr. Md. Brugte Møbler tages i Bytte. 

HOLM & LARSEN A/s 
St. Nikolajvej 8 - C. 71 55 - Nora 71 29 

Boulevard - Palæet 
Hammørichsgade 14 (ved Jarmers Plads) 

Byens mest centrale Selskabslokaler 
9 Sporvejslinier - Parkeringsplads 

3 Sale med Saloner en ■otte. Bycgellge 
-lnflme. Tribune - Coucerfanlæg.
Nlllrofon forefinde■•
t. Kl.■ Køllllen. lndfll 300 Couverta.

Franz Schotte, mangeaarig Køkkenchef. 

Byen 4662. Aaben hele Aaret. 

ANNONCE-EKSPEDITION: RED.AKTJO r: Soph . .Tensen og E. Ktthn, førstnævnte 
ansvarhavende. Vestre Boulevard 45, København V. 

Telefon Central 7708. Ve tre Boulevard 45, København V. 

Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 8 aarlig. Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-16. 
Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. Postkonto 20 541. 
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