
� �--1r--11 : • 
. ,,///� ,,....---,_c,c:-. .... ;:;- ... ._b , 

ili 1,J1i1ff(iu{JJ>.d;ya1:,f;:,_'.:1ji_'"l��-:., ,;\,;::_�-:::_�...__-...-:i-.-..:;__-.,�� 
GAN FOR LoKOMOT 

N? g 5. Maj 1943 43. Aargang 

KONGRES 

Om faa Dage begiver Tillidsmændene rundt 
omkring fra vore Provinsafdelinger sig paa 
Rejse til København for at deltage i Organisa
tionens ordinære Kongres, hvor der i et 3 Da
ges Samvær skal tages Stilling til Hovedbe
styrelsens Arbejde i de forløbne to Aar samt 
afstikkes Retningslinier for den kommende 
Kongresperiode. 

En Del lokale Forhold, som ellers plejer at 
blive draget frem paa Kongressen, vil sikkert 
kunne undgaas denne Gang, idet Organisatio
nens Formand jo i Løbet af den sidste Maaned 
har besøgt alle Byer, hvor der er Afdelinger, 
og paa Stedet har kunnet besvare Forespørgsler 
om dette eller hint lokale Emne. 

Kongressen har rigeligt Arbejdsstof, idet der 
foruden Virksomhedsberetningen og Regnska
berne samt Valgene er 60 forskellige Forslag 
at behandle, men vi tager næppe fejl i at mene, 
at det bliver de af Hovedbestyrelsen fremsatte 
Forslag, Interessen først og fremmest vil sam
les om. Af disse vil Forslaget om en Krones 
Forhøjelse af Medlemskontingentet næppe stø
de paa væsentlig Modstand. Det nuværende 
Kontingent har staaet uændret siden 1919, og 
med den gennem disse 24 Aar skete Stigning i 
Organisationsarbejdet samt de stedfundne me
get betydelige Prisstigninger vil Medlemmerne 
sikkert alle forstaa, at en Forhøjelse nu er nød
vendig. Selv et Kontingent paa 5 Kr. pr. Maa
ned, hvoraf endda den ene Krone efter de her
om gældende Regler henlægges til Udbetaling 
ved Død eller Pensionering, er ogsaa et lavt Fag-
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foreningskontingent. Forslaget om Afholdelse af 
Kongres hvert 3. Aar med 2 mellemliggende 
Tillidsmandsmøder skulde ligeledes være for
holdsvis let at afgøre. Formanden har jo ved 
de med Afdelingerne afholdte Møder udtalt, at 
der kan vælges mellem det nye Forslag og den 
hidtidige Form med Kongres hvert andet Aar, 
men intet Formandsmøde. Det er et Spørgsmaal 
om Økonomi. 

· Det bliver herefter utvivlsomt Forslaget om
Indmeldelse i De samvirkende Fagforbund, der 
bliver denne Kongres' Hovedforslag. Det er et 
stort Gode, at ingen Tillidsmand møder paa 
Kongressen uden forud at have haft Lejlighed 
til mindst een Gang at blive orienteret i dette 
Spørgsmaal enten ved et af Sekretær Kai Lind
bergs udmærkede Foredrag om D. s. F.s Opbyg
ning og Virksomhed eller ved det nedsatte 3-
Mandsudvalgs Besøg i vedkommendes Afde
ling. Spørgsmaalet er saaledes grundigt belyst 
i alle Afdelinger Landet over, og man skulde 
efter denne grundige Forberedelse mene, at 
alle og enhver nu var saa vel orienteret, at 
endelig Afgørelse i Sagen kunde træffes af 
Kongressen, som jo er og bliver Organisatio
nens øverste lovgivende Myndighed. En Uraf
stemning er altid et omstændeligt - og beko
steligt - Apparat, som det under de forhaan
denværende Forhold nok kunde være økono
misk ønskeligt at spare. Dog, dette er jo ikke 
noget, vi afgør, men et Spørgsmaal der helt og 
fuldt maa lægges i Kongressens Haand. 

For alle os, som er Tilhængere af Indmel-
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delsesforslaget, er det begribeligvis ikke svært 
at tage Stilling for dette; men det er vort Haab, 
at de, som forinden de afholdte Møder maatte 
have haft Betænkeligheder af en eller anden 
Art, nu har faaet disse bortelimineret. Vi om
talte sidst, at ogsaa Dansk Politiforbund for Ti
den beskæftiger sig med Tanken om Indmeldel-
se i D. s. F.; 600-700 københavnske Politimænd 
rejste paa et Møde Krav om saadan Indmeldel
se og Hovedbestyrelsen har derefter givet sin 
Tilslutning til, at Spørgsmaalet forelægges en 
kompetent Forsamling. Politiforbundets For
mand har til "Socialdemokraten" udtalt, at "nog
le Tjenestemandsorganisationer jo allerede er 
tilsluttet D.s. F., og at det kun er en naturlig Sag, 
at andre følger efter". Det er imidlertid interes
sant at se, at Dagblade, som ligger langt fra den 
socialdemokratiske Linie, ogsaa har beskæfti
get sig med baade vort og Politiets Ønsker om 
Indmeldelse i de Samvirkende. Et af dfsse Bla
de siger, at der mod Lokomotivmændenes Ind
meldelse næppe kan fremsættes Indvendinger, 
som man behøver tage alvorligt; derimod er 
Politiets Tilslutning mere betænkelig. Et andet 
Blåd peger paa, at Dansk Politiforbund i 1938 
indmeldte sig i C.O.I, og det er overraskende og 
forstemmende, at man nu overvejer at tage 

Skridtet fuldt ud, saaledes at man ved Indmel

delse i De samvirkende Fagforbund faktisk stil

ler sig solidarisk med en bestemt organiseret 

Gruppe af Befolkningen. Dette er praktisk talt 
det samme, som vi har peget paa her i Bladet: 
At Indmeldelse i D. s. F. er det lille Led, vi end
nu mangler i vor organisatoriske Opbygning. 
Naar et Højreblad mener, at Tilslutningen til de 
Samvirkende blot er at gøre Skridtet fuldt ud, 
skulde dette i Virkeligheden kunne bortvejre en 
eventuel endnu tilstedeværende Tvivl hos en
kelte af vore Medlemmer; thi ikke at fuldende 
et paabegyndt Skridt var aldrig de danske Lo
komotivmænds Standpunkt. 

Hermed være Tilslutningsforslaget fra vor 
. Side anbefalet paa det varmeste. 

* 

I Forbindelse med Kongressen arrangeres 
Onsdag den 12. Maj Kl. 19,00 i Festsalen, Rø
mersgade 22, selskabeligt Samvær med Under
holdning og fælles Kaffebord. Kongresrepræ
sentanter samt alle ordinære og ekstraordinære 
Medlemmer, som har Lejlighed til at deltage, 
indbydes, alle med Damer. Deltagelsen er gratis. 

TIL OVERVEJELSE ENDNU EN GANG 

Spørgsmaalet om Statsbanernes Lokomotiv
mænds Indmeldelse i De samv. Fagforb. - vore 
Kammerater ved Privatbanerne har jo været det 
i over 25 Aar - er som bekendt ingenlunde 
noget Nyt. Tanken har været fremsat af for
skellige Afdelinger, bl. a. af begge de køben
havnske. I 1930 var det Godsbanegaardens Lo
komotivførere, som fremkom med Forslag om 
Indmeldelse i de Samvirkende, og i 1939 var det 
Godsbanegaardens Lokomotivfyrbødere, der rej
ste samme Spørgsmaal. 

Det skulde herefter være berettiget at tro, 
at Medlemmerne Landet over nu var klar til en 
hurtig Beslutning; men at dømme efter visse 
Stemninger, kunde det tyde paa, at de to store. 
Godsbanegaardsafdelinger, der selv har været 
Aarsag til, at Spørgsmaalet er taget op til Drøf
telse, nu skulde være knapt saa ivrige, som da 
de fremsatte deres Tilslutningsforslag. Dette er 
maaske dog kun en Tanke, der støtter sig paa 
nogle enkelte særligt højrøstede. 

Lad mig i det følgende anstille nogle Be
tragtninger over, hvorfor man organiserer sig, 
og hvad Organisation egentlig er for et Begreb; 
thi disse Ting har man Pligt til at vide Besked 
med, naar Indmeldelsen i D. s. F. drøftes rundt 
omkring. 
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Organisation er ikke i sig selv et Maal; det 
er et Middel. At organisere f. Eks. Fordelingen 
af dette eller hint vil sige at sl;')ge at finde hen
sigtsmæssige Midler til at faa den paagældende 
Vare, eller hvad det nu drejer sig om, fordelt 
til Gavn for de flest mulige. 

Det er ogsaa dette Princip, der er det bæ
rende i Arbejdernes og Tjenestemændenes Or
ganisationer. Fagbevægelsen er det Middel, de 
arbejdende Befolkningslag har tilvejebragt for 
at skabe det bedst mulige for de flest mulige. 

Organisation er altsaa et Middel, ja, man kan 
sige et Forsvarsmiddel, som det gælder om at 
udbygge paa bedst mulig Maade. Man maa have 
sig for Øje, at dette i Virkeligheden er det fun
damentale i hele Fagbevægelsen. Selv om Fag
organisationerne ofte maa varetage Enkelt
mandsinteresser, saa er og bliver det principale· 
dog, at der &kal stræbes hen imod at gavne de 
fleste. 

Det er bl.a. saadanne Betragtninger, som 
har været bestemmende for Hovedbestyrelsens 
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Stilling i Spørgsmaalet om de Samvirkende. Det 
er en ubestridelig Kendsgerning, at D. s. F. i de 
relativt faa Aar, de har eksisteret, har betydet 
overmaade meget for den samlede Lønmodtager
klasses Højnelse baade økonomisk og kulturelt. 
Udviklingen vil ganske sikkert gaa i den Ret
ning, at der kommer en haard Tid for os alle, 
hvor der næppe bliver Plads for særlig store 
Udsving for Tjenestemændene, dersom Arbej
derne ikke kan følge med. For alle de, som er 
paa det rene med, at Udviklingen vil gaa den 
Vej, jeg her har peget paa, maa det være na
turligt, at ogsaa vi staar tilsluttet den store 
Landsorganisation, hvor de 95 pCt. af alle or
ganiserede Lønarbejdere forud er samlet. Naar 
Krigen hører op, og Freden kommer, har vi 
Pligt til i Forbindelse med hele den øvrige Ar
bejderklasse at samle alle gode Kræfter for at 
komme bedst muligt igennem den vistnok svære 
Tid, der kan ventes. 

Enhver, der bedømmer Forholdene nøgternt, 
vil indrømme, at det i de sidste saa skæbne
tunge Aar har været en Styrkelse for vort Land, 
at D. s. F. har været saa stærk og omfattet saa 
mange Organisationer, som Tilfældet er. 

Der har været talt om de Pligter, vi ved 
Indmeldelse i De samv. Fagforb. paatager os. 
I Øjeblikket er det kun et minimalt Beløb, der 
skal betales; selvfølgeligt kan man eventuelt 
komme ud for en Situation, hvor der skal ydes 
mere, men lad mig dertil sige, at der her i Livet 
jo gives Værdier, som ikke altid kan maales i 
Kroner og Øre. Værdier vi i Kraft af hele vor 
Indstilling og Opfattelse vil bevare, selv om der 
skal ydes Ofre herfor. 

Vi tilhører ganske vist kun en lille Nation, 
men trods dette er det paa mange Omraader 
lykkedes at hæve saa godt som hele Befolknin
gen op til et Niveau, iom de store Nationer ikke 
har formaaet, og det er en Kendsgerning, at 
De samvirkende Fagforbund har haft deres store 
Andel i Fuldbyrdelsen af denne Opgave. Det er 
derfor naturligt, at ogsaa vi slutter op i Ræk
kerne. 

Med disse Ord vil jeg gerne appellere til 
enhver sundt tænkende: Lad dig ikke lede af 
overfladiske eller negative Betragtninger, tænk 
hele Spørgsmaalet alvorligt igennem og vær saa 
med i Arbejdet for Tilslutning til D.s. F. 

S. Suneson.
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TO TOG BESKUDT 

Under den 4 Timer lange Luftalarm Natten 
mellem den 20. og 21. April blev to Tog -
2148 paa Falster og 2085 i Nærheden af Korsør 
- taget under Maskingeværild af engelske
Flyvere.

Tog 2148 holdt paa Orehoved Station, da 
en Flyver fløj hen over det og lod sit Maskin
gevær "arbejde". Der skete dog ikke nævne
værdig Skade, idet kun en Tankvogn blev 
slaaet læk. Derimod fik Maskinen for Tog 2085 
(Loko E 964), som holdt for Stop uden for Forlev, 
en ublidere Medfart. Lokomotivfører Volmann 
Hansen og Lokomotivfyrbøder Carlo Knud
sen havde allerede hørt Maskingeværknitren, 
og da de fandt, at Lyden rykkede betænkeligt 
nær, dækkede de dem ved Gulvet bag Kedlens 
Forplade, hvilket sikkert har reddet de to Kam
meraters Liv. Nogle Projektiler gik nemlig 
igennem Førerhuset og slog Hul paa Kraftdamp
røret til Injektoren; der blev ligeledes slaaet 
Hul i Tenderen, og et Projektil standsede i 
Værktøjsskabet. Beklædningen og Førerhuset 
bar i det hele taget Mærker af flere Projektiler. 
De to Lokomotivmænd slog selv en Prop i Hul
let i Tenderen og fik lukket for Dampen til 
venstre Injektor, hvorefter Maskinen kunde be
nyttes til Kørslen Resten af Vejen hjem. 

PROTOKOL 

over Forhandlingerne den 5. og 6. Marts 
1943 mellem Finansministeren, de 3 Central� 
organisationer og Danmarks Lærerforening. 

Til Forhandling: Reguleringstillægsordningen i 
Finansaaret 1943/44 og dermed sammenhængende 
Spørgsmaal. 

For Finansministeriel mødte Finansministeren, 
Departementschef Dige, Kontorchef Dybdal, Kon
torchef Ulrik Andersen og Ekspeditionssekretær 
Engmann. 

For Statstjenestemændenes Centralorganisation I 

(Funktionærklasserne) mødte Forretningsfører Th. 
Pedersen, Overpakmester P. Jensen, Politiassistent 
Schytt Larsen, Kriminalassistent Karl Nielsen, 
Sekretær Vejre, Lokomotivfører Sophus Jensen, 
Plejer Johs. Hansen, Overtoldbetjent Kaj Olsen og 
Maskinarbejder I. P. Nielsen. 

For Statstjenestemændenes Centralorganisation Il 

(Embedsklasserne) mødte Stationsforstander Høgs
gaard, Kontorchef Lynard, Postmester Dræbel, Told
inspektør Thomas og Kontrolør Holst Christensen. 
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For Danske Statsembedsmænds Samraad mødte 
Undervisningsinspektør, Rektor Bang, Professor H. 
M. Hansen, Kontorchef Strøm og Kontorchef Hol
bøll.

For Danmarks Lærerforening mødte Førstelærer 
K. A. Kristensen, Kommunelærer Nygaard, Vice
skoleinspektør Munk Poulsen, Lærer Kirk og Læ
rerinde Frk. Krogsgaard. 

Finansministeren bød velkommen og udtalte, at 
Reguleringstillægssituationen i Aar er enklere end 
i de to foregaaende Aar. I 1941 gav Udgiftstallet 
Adgang til en Forhøjelse af Reguleringstillæget med 
7 Portioner, men i Forstaaelse med Tjenestemands
organisationerne skete der kun en Forhøjelse med 
3½ Portion. I 1942 skulde Tillæget efter Tjeneste
mandslovens Regler forhøjes med 3 Portioner. En 
saadan Forhøjelse kunde Regeringen imidlertid ikke 
gaa med til, men gennemførte en Forhøjelse med 
1 ½ Portion. I Modsætning til det foregaaende Aar 
lykkedes det ikke at opnaa Forstaaelse med Tjene
mandsorganisationerne herom. 

U dgiftstallet for Januar i Aar ligger indenfor 
samme Interval som Udgiftstallet for Januar 1942, 
hvorfor Tjenestemandslovens Regler ikke giver Ad
gang til højere Tillæg end i foregaaende Finansaar. 

Tjenestemændene har i en Henvendelse af 1. 
Februar d. A. til Regeringen givet Udtryk for, at 
man ikke vil være tilfreds med fortsat at oppebære 
de nuværende 15 Portioner Tillæg, men kræver 
disse forhøjet til 20. - Det fremhæves bl. a. i Hen
vendelsen, at der ved Udregningen af Udgiftstallet 
ikke tages Hensyn til Posten: ,,Andre Udgifter", 
og at dette er i Tjenestemændenes Disfavør. 

Hertil maa dog bemærkes, at det afgørende for 
Tjenestemændene ikke er Udgiftstallets samlede 
Størrelse, men dets relative Bevægelse. Medtagelse 
af flere Poster i Udgiftstallet kan derfor i Prin
cippet lige saa vel give. et ringere Resultat for Tje
nestemændene som det modsatte. 

Det er blevet hævdet, at Tjenestemændene er 
ringere stillet end andre Befolkningsgrupper. 

I denne Anledning er der foretaget en Under
søgelse af faglærte og ufaglærte Arbejderes Ind
tægtsforhold og af Indtægterne i 14. og 16. Løn
ningsklasse. Herved er tilvejebragt et Materiale, der 
tillader Sammenligning mellem Indtægtsforholdene 
for de talmæssigt store Tjenestemandsgrupper og 
de tilsvarende Arbejdergrupper i det frie Erhverv. 
Ved Opgørelsen af Arbejderlønningerne er Hensyn 
taget til, at Løn tabes under Arbejdsløshed og Syg
dom, men at der til Gengæld kan oppebæres Ar
bejdsløshedsunderstøttelse og Dagpenge fra Syge
kasse. Ved Opgørelsen af Tjenestemandslønnen er 
Hensyn taget til, at Værdien af Pensionsretten er 
større end Tjenestemændenes Pensionsbidrag, paa 
den anden Side er Tallene reduceret under Hensyn 
til, at Tjenestemændene normalt ikke vil faa Al
dersrente. 

Sammenligningen viser, at Tjenestemændene er 
noget gunstigere stillet end Arbejderne i det frie 
Erhverv. Staten er - bortset fra enkelte Kommu-

90 

ner - den bedste Arbejdsgiver i Landet. Kun med 
Hensyn til de egentlige Topstillinger kan Staten 
ikke konkurrere med de frie Erhvervs store Selska
ber m. v. 

Sammenligningen med andre Grupper Lønmod
tageres Forhold giver intet Holdepunkt for at yde 
Tjenestemændene en særlig Forbedring. Skal en 
Forhøjelse af Reguleringstillæget gennemføres, maa 
det bl. a. være ud fra Betragtninger over Udgiftstal
lets Bevægelse. 

I 1942 var Udgiftstallet 4200. Det laa altsaa lige 
i Underkanten af Intervallet 4195-4298. Det nu 
beregnede Udgiftstal, 4295, ligger i Overkanten af 
samme Interval; idet en Stigning paa yderligere 4 
vilde have givet den 21. Portion. Der er saaledes 
sket en Stigning i Udgiftstallet, der nogenlunde sva
rer til 1 Portion Tillæg. 

Finansminister Buhl reducerede ved Forhandlin
gerne i Fjor Udgiftstallet 4200 til 4113 under Hen
syn til Tøjrabatkort og Stigningen paa udenlandske 
Fødevarer. Det reducerede Tal svarede til 19 Por
tioner Tillæg. Foretages en tilsvarende Reduktion 
i Aar, faas et Udgiftstal paa 4252, hvilket svarer 
til 20 Portioner Tillæg, altsaa 1 Portion mere, end 
Finansminister Buhl mente, at der kunde ydes Tje
nestemændene for 1942/43. 

Hertil kan føjes, at saafremt Tjenestemændene 
ved Forhandlingerne i Januar havde akcepteret et 
moderniseret Grundlag for Udgiftstallets Beregning, 
havde Udgiftstallet givet Grundlag for 1 Portions 
Forhøjelse. 

Disse Betragtninger tyder paa, at det vilde være 
naturligt at forhøje Tillæget med 1 Portion. 

Selv om man ikke uden videre bør lægge Ar
bejds- og Forligsnævnets Formandsskabs Kendelse 
vedrørende Arbejdernes Dyrtidstillæg til Grund for, 
hvad der kan ydes Tjenestemændene i Regulerings
tillæg, maa der dog under de herskende Forhold 
tages et passende Hensyn til Kendelsen. Kendelsen 
af 26. Februar gav Arbejderne en Forhøjelse af Dyr
tidstillæget paa 6 Øre, hvilket efter 2400 Timer 
svarer til 144 Kr. Dette Beløb svarer til den højeste 
Reguleringstillægsportion, altsaa til 1 Portion - om
end en meget stor Portion - Reguleringstillæg. 

Alle Forhold taget i Betragtning kan der tilbydes 
Tjenestemændene en Forhøjelse af Reguleringstillæ
get med 1 Portion. 

Da lavtlønnede Tjenestemænd med stor Forsør
gerbyrde er særlig vanskeligt stillet i Øjeblikket, 
er jeg endvidere villig til at stille et Forslag, der 
tilsigter at komme denne Gruppe til Hjælp. 

Der foreligger ikke noget Ønske om at indføre 
nye Principper i Tjenestemandsloven, men den 
ekstraordinære Situation kræver ekstraordinære og 
midlertidige Foranstaltninger. Forslaget gaar ud paa, 
at der ydes Tjenestemænd med Forsørgerpligt over
for mere end 1 Barn et særligt Tillæg. Til dette 
Formaal kan anvendes 3 å. 3½ Mill. Kr. svarende 
til ca. ½ Portion Reguleringstillæg. 

Forretningsfører Th. Pedersen: Organisationerne 
kan ikke være enige med Finansministeren i, at 
Tjenestemændene er gunstigere stillet end det frie 

..... 
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Erhvervs Arbejdere. Ved en Sammenligning maa 
det være Arbejdere, der er i fuld Beskæftigelse hele 
Aaret, som betragtes. Tjenestemandsrepræsentan
terne er ikke forberedt paa at skulle drøfte dette 
problem, som man ikke mener har Betydning, naar 
der skal tages Stilling til Reguleringstillægsrettig
hederne efter Tjenestemandsloven. 

Efter Lovens Regler er Tjenestemændene beret
tiget til yderligere 5 Portioner Tillæg eller 480 Kr. 
aarlig. Dette Tal giver ikke Udtryk for Forringelsen 
af Tjenestemændenes Stilling under Dyrtiden. I Or
ganisationernes Fællesskrivelse af 1. Februar til 
Regeringen er der saaled.es redegjort for, at Tjene
stemændene har en udækket Dyrtidsstigning paa 
980 Kr. aarlig. Sammenligner man Stigningen i Ud
giftstallet fra Januar 1939 til Januar 1943 med Stig
ningen i Reguleringstillæget i samme Periode, vil 
man se, at Udgiftstallet er steget 695 Kr. mere end 
Tillæget. Det er derfor forstaaeligt, at Tjeneste
mændene savner - og trænger til - de manglende 
5 Portioner Tillæg. 

Arbejds- og Forligsnævnets Kendelser angaaende 
Arbejderlønningerne skal ikke lægges til Grund ved 
Fastsættelsen af Tjenestemændenes Regulerings
tillæg, men en Sammenligning mellem, hvad Arbej
dere og hvad Tjenestemænd har faaet i Dyrtids
tillægsstigning under Krigen, er rimelig. Efter sidste 
Kendelse er Arbejdernes Dyrtidstillæg ca. 46 Øre 
i Timen. Dette svarer ved Beskæftigelse i 2400 Ti
mer om Aaret til 1104 Kr. aarlig. Tjenestemændene 
har under Krigen faaet en Stigning i Tillæget paa 
768 Kr. aarlig eller 336 Kr. mindre end Arbejderne. 
Dette Beløb svarer til rundt 4 Portioner Regulerings
tillæg. 

Der er herved ikke taget Hensyn til, at de lave
ste Arbejderlønninger ved Decemberordningen er 
reguleret op. Denne Regulering svarer for de lavest
lønnede Tjenestemænd til ca. 1 Portion Regulerings
tillæg. 

Centralorganisation I maa fastholde, at der ydes 
Tjenestemændene de manglende Portioner, men det 
er ønskeligt, at Organisationerne - bl. a. under 
Hensyn til det foreslaaede Børnetillæg - faar An
ledning til at drøfte Finansministerens Tilbud ind
byrdes og med de respektive Bestyrelser. 

Stationsforstander Høgsgaard: Slutter sig i alt 
væsentligt til Forretningsfører Th. Pedersen og ud
taler, at det er vanskeligt for Tjenestemændene at 
forstaa, at de ikke kan faa Tillæg fuldt ud efter 
Tjenestemandslovens Regler, naar man ser, at nogle 
andre Befolkningsgrupper har Mulighed for store 
Indtægter. 

Tjenestemændene maa i hvert Fald have mere 
end det af Finansministeren tilbudte, selv om det 
ikke bliver fuldt ud 5 Portioner. 

. Angaaende det tilbudte Børnetillæg kan der
siges noget for og noget imod. Indenfor Central
organisation II nærer man væsentlige Betænkelig
h�der ved det, bl. a. fordi der ikke kan ydes nogen
Sikkerhed for, at den midlertidige Ordning ikke 
Paa et eller andet Tidspunkt bliver permanent. og 
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noget saadant kan man indenfor Centralorganisa
tion II ikke gaa med til. 

Undervisningsinspektør, Rektor Bang: Samraadet 
kan ikke tiltræde Tilbudet om 1 Portion + Børne
tillæg. 

Naar Finansministeren hævdede, at Tjenestemæn
dene er bedre stillet end Folk i det frie Erhverv, 
gælder dette ikke Samraadets Medlemmer, hvis 
Forhold maa sammenlignes med Læger, Jurister 
m. v. udenfor Staten.

Samraadet maa henstille, at Honorarregulerin
gen gøres til Genstand for en velvillig Overvejelse, 
idet der ikke er sket Forhøjelse af Honorartillæget 
siden 1941. 

!øvrigt ønsker man Anledning til at overveje
det foreslaaede Børnetillæg. 

Førstelærer K. A. Kristensen: Der er siden 1940 
sket saa betydelige Prisstigninger, at Danmarks 
Lærerforening maa stille Krav om, at Regulerings
tillæget fra den 1. April ydes efter Lønningslovens 
Regler. 

Saafremt det foreslaaede Børnetillæg gennemfø
res, bør det ydes udover det fulde Regulerings
tillæg. 

Ønskede iøvrigt Anledning til at drøfte Børne
tillæget med Bestyrelsen. 

Finansministeren fremhævede, at det, naar man 
vil danne sig et Indtryk af de forskellige Befolk
ningsgruppers økonomiske Forhold, maa tages i Be
tragtning, at Arbejderne i det frie Erhverv ikke 
oppebærer Løn under Arbejdsløshed og Sygdom, 
men at der er sikret Tjenestemændene en ganske 
kontinuerlig Lønudbetaling. 

Det er rigtigt, naar der henvises til, at Arbejder
ae har faaet et større Dyrtidstillæg under Krigen 
end Tjenestemændene, men Differencen er ikke saa 
stor som hævdet. Ved Beregningen af Tjenestemæn
denes Stigning maa der tages Hensyn til den ekstra
ordinære Portion, der blev ydet pr. 1. April 1939, 
herved bliver Stigningen 864 Kr. aarlig. Dette Tal 
maa sammenlignes med Arbejdernes Dyrtidstillæg 
før den 1. Marts, som er ca. 960 Kr. Herved maa det 
tages i Betragtning, at Tillæget kun kommer Arbej
derne til gode med det fulde Beløb, saafremt de 
ikke rammes af Arbejdsløshed og Sygdom. 

Forretningsfører Th. Pedersen: Hensti.llede, at en 
Forhøjelse af Satserne for "Særlige Ydelser" bliver 
gjort til Genstand for en velvillig Overvejelse, og 
forespurgte om, hvilke Regler Børnetillæget er 
tænkt ydet efter. 

Finansministeren udtalte, at der ikke er Grundlag 
for en generel Forhøjelse af "Særlige Ydelser", men 
saafremt enkelte Satser trænger til at rettes op, 
kan det overvejes. 

Børnetillæget er tænkt ydet efter følgende Satser: 
1 Barn O Kr. 
2 Børn 120 " aarlig 
3 270 
4 450 " 
5 " 660 ,. ., 
derefter + 210 Kr. aarlig for hvert 
yderligere Barn. 
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Ogsaa et Tillæg til Honorarerne kan overvejes. 
Tilbudet, 1 Portion Reguleringstillæg + Børne

tillæg, er intet Ultimatum, men det vil ikke være 
muligt at naa til et Resultat, der principielt eller 
finansielt væsentligt afviger fra det givne Tilb'ud. 

Mødet blev herefter suspenderet og genoptaget 
Lørdag den 6. Marts Kl. 9. · 

Forretningsfører Th. Pedersen meddelte, at Orga
nisationerne fremdeles var af den Opfattelse, at der 
bør ydes 5 Portioner af Reguleringstillæget til alle 
Tjenestemænd, og henstillede paany til Ministeren, 
at dette Krav blev imødekommet. (Finansministe

ren: Dette vil ikke være muligt.) Paa de 3 Organi
sationers Vegne udtalte Forretningsføreren derefter: 
Det maa vi beklage, den ene Portion, der er tilbudt, 
er i hvert Fald i højeste Grad utilfredsstillende bl. a. 
ogsaa af den Grund, at vi vilde faa mindre i Erstat
ning for den sidste Prisstigning end de private Ar
bejdere fik tilkendt den 20. Februar i Aar. 

Centralorganisationerne vil, saafremt Tilbudet 
vedrørende selve Reguleringstillægets Forhøjelse 
forbedres, ikke afvise Tanken om Børnetillæg, men 
man ønsker det knyttet til de manglende Regule
ringstillægsportioner, saaledes at der for 1 Barn 
ydes 1 ekstra Portion, for 2 Børn 2 Portioner o. s. v. 
indtil fuld Dækning er naaet. 

Det er dog herved forudsat, at Reguleringstillæ
get til ugifte under 40 Aar forhøjes med 2/3 af Stig
ningen for gifte, at den mindste Portion Tillæg sæt
tes til 96 Kr., og at Reguleringstillæget gøres til 
Genstand for Drøftelse paany til Efteraaret. 

Endelig ønsker Organisationerne, at de særlige 
Ydelser reguleres opefter i Overensstemmelse med 
Lovens almindelige Regler. 

Stationsforstander Høgsgaard bemærkede, at 
man fra Centralorganisationernes Side har lagt et 
stort Arbejde i at samles om Forretningsfører Th. 
Pedersens Forslag. 

Undervisningsinspektør, Rektor Bang fandt det 
nødvendigt, at Honorartillæget faar en Forhøjelse, 
som Tjenestemændene kan være tilfredse med. 

Førstelærer K. A. Kristensen udtalte, at Dan
marks Lærerforening ikke kan tilslutte sig Central
organisationernes Forslag, men maa fastholde, at 
Reguler;ngstillæget fra den 1. April i Aar ydes efter. 
Lønningslovens Regler. 

Finansministeren meddelte, at det er Tanken at 
opretholde Ordningen med 2/s af Stigningen i Regu
leringstillæget til ugifte under 40 Aar, og at det 
kan tiltrædes, at den mindste Portion Tillæg som 
sidste Aar :,ættes til 96 Kr., samt at Ordningen vil 
kunne tages op til Drøftelse til Efteraaret. 

Forsaavidt angaar særlige Ydelser maa det fast
holdes, at der ikke er Grundlag for en generel For
højelse, idet man efter de fastsatte Regler skal helt 
op paa 18 Portioner, 16 eller 16½ Portion er ikke 
nok, for at en almindelig Regulering kan gennem
føres. Er der paa enkelte Punkter opstaaet Skæv
heder, kan det overvejes at rette dem. 

Med Hensyn til Henvisningen til Arbejdernes 
Decemberordning maa det tages i Betragtning, at 
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Staten pr. 1. November med Omkostninger paa 
3 Mill. Kr. ydede en Forbedring af en vis Gruppe 
lavtlønnede Tjenestemænds Stilling. Man bør maa
ske dog alligevel ikke helt se bort fra December
ordningen, og i saa Fald er Tilbudet om 1 Portion 
Forhøjelse af Tillæget lidt lille. For navnlig at 
hjælpe de lavestlønnede Tjenestemænd kan det der
for tilbydes, at det midlertidige Tillæg paa 168 Kr. 
aarlig forhøjes med 36 Kr. 

Reglerne for Børnetillægets Ydelse kan drøftes, 
men Tillæget kan ikke kædes sammen med de mang
lende Portioner, idet dette vil præjudicere for Frem
tiden. 

Honorartillæget er der ikke megen Grund til 
at forhøje, da Honorarerne i det væsentlige ydes 
for Bierhverv. Da der imidlertid er opbygget en vis 
Praksis for dette Tillægs Regulering, og da det ikke 
er forhøjet siden 1941, samt da der ved Regulerings
tillægsforhandlingerne i Fjor blev stillet i Udsigt, 
at man ved en yderligere Stigning i Regulerings
tillæget kunde gaa til en Forhøjelse af Honorar
tillæget, vilde Ministeren ikke modsætte sig, at Til
læget forhøjes med 5 pCt. 

Forretningsfører Th. Pedersen udtalte, at man 
kunde forstaa Finansministerens Betragtninger ved
rørende en generel Forhøjelse af "Særlige Ydelser". 
Der er imidlertid to Ydelser, der under den her
skende Dyrtid er blevet for smaa, og som betyder 
meget i det daglige, nemlig Timepenge og Nat
penge. Det henstilles at forhøje disse. 

Med Hensyn til Reguleringstillæget maa Central
organisationerne fremholde, at Forhøjelsen under 
ingen Omstændigheder bliver mindre end 1 ½ Por
tion. Der kan maaske godt findes en Form, saa
ledes at den halve Portion ydes som midlertidigt 
Tillæg. Det foreslaaede Beløb, 36 Kr., kan ikke til
trædes. Forhøjelsen maa have samme Værdi som 
½ Portion Reguleringstillæg, altsaa 48 Kr. Nogen 
stor Forskel er der ikke mellem Tallene. Principielt 
maa man dog henstille, at ogsaa dette Beløb ydes 
som egentligt Reguleringstillæg. 

Børnetillæget maa man ønske ydet i den Form, 
at der tillægges Tjenestemænd med Børn de mang
lende Portioner Reguleringstillæg i Forhold til 
Børnetallet. 

Stationsforstander Høgsgaard fremhævede, at 
det er nødvendigt, at Børnetillæget sættes i Forbin
delse med Reguleringstillægsportionerne for at faa 
Centralorganisation II til at akceptere det. Ydes 
Tillæget i Form af Portioner, er det angivet, at det 
er en midlertidig Ordning, og det kan ses, hvorledes 
den vil blive afviklet. 

Skulde Børnetillæget falde ud af den endelige 
Ordning, maa der ydes Tjenestemændene mere end 
1 ½ Portion Reguleringstillæg. 

Finansministeren udtalte, at der for saa vidt an
gik selve Reguleringstillæget ikke kunde regnes 
med mere end 1 ½ Portion. Børnetillæget og Regu
leringstillæget maa ikke kædes sammen, da dette 
vil binde for Fremtiden, idet der derved gives Tje
nestemændene et moralsk Tilsagn om, at de har 
visse Portioner Reguleringstillæg til gode. Ministe-
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ren vil være villig til at lade fremgaa af Bemærk
ningerne til Lovforslaget og til at udtale i Rigs
dagen, at Børnetillæget er en midlertidig Forcµistalt
ning, som ikke betyder nogen principiel Ændring af 

Tjenestemandslovens Aflønningssystem. 
Under Forudsætning af, at samtlige Organisatio

ner vil give Tilslutning til Ordningen, foreslaas det: 

at Reguleringstillæget forhøjes med 1 ½ Portion, 

at Børnetillæg ydes med 120 Kr. pr. Barn ud
over eet, 

at Time- og Natpenge forhøjes med 1 Portion, 
at Honorartillæget forhøjes med 5 pCt. 

Mødet blev herefter suspenderet og genoptaget 

KL 15. 

Finansministeren resumerede det givne Tilbud 
og udtalte, at Situationen maa opfattes saaledes, at 
Centralorganisation I og Samraadet efter Omstæn
dighederne har tilsluttet sig Forslaget paa samme 
Maade som i 1941. Spørgsmaalet er derefter, hvor
ledes Centralorganisation II og Danmarks Lærer
forening stiller sig. 

Postmester Dræbe] udtalte, at Centralorganisa
tion II gerne vil være med i det fælles Arbejde 
og forstaar Betydningen af Enighed, men med Hen
syn til Børnetillæget nærer man Ængstelse for, at 
et nyt Princip indføres i Tjenestemandsloven. Til
læget kan man dog akceptere, saafremt det ydes 
i Form af Reguleringstillægsportioner, men videre 
kan man heller ikke gaa. 

Saafremt Finansministeren kan gaa med til en 
saadan Ændring af Forslaget, kan Centralorgani
sation II ligesom de to andre Centralorganisationer 
give sin Tilslutning til den samlede Ordning. 

Finansministeren kunde ikke ændre sit Stand
punkt med Hensyn til Formen for Børnetillægets 
Ydelse. 

Førstelærer K. A. Kristensen kunde tiltræde Ord
ningen, saafremt Børnetillæget udgaar og erstattes 
med yderligere ½ Portion Reguleringstillæg, saa
ledes at der ialt ydes en Forhøjelse paa 2 Portioner. 

Finansministeren udtalte, at det givne Tilbud 
principielt maa fastholdes, og at der ingen Tvivl 
er om, at Børnetillægsordningen vil finde For
staaelse i Befolkningen. 

Selvom ikke alle Organisationerne fuldt ud kan 
give Tilslutning, maa Forslaget gennemføres. 

Postmester Dræbe] udtalte, at Centralorganisa
tion II vilde kunne have tilsluttet sig Finansmini
st�rens Forslag, saafremt Børnetillæget var givet i 
en saadan Form, at det fra Begyndelsen fremgik, 
hvorledes Tillæget skulde afvikles. 

Førstelærer K. A. Kristensen erklærede, at Dan
marks Lærerforening indtager samme Standpunkt 
som Centralorganisation II, saaledes at man kunde 
have tilsluttet sig Forslaget i sin Helhed, saafremt 
Børnetillæget var ydet i en anden Form. 

Finansministeren resumerede Resultatet af For
handlingerne saaledes: 

Centralorganisation I og Samraadet har efter 
Omstændighederne givet Tilslutning til Gennem
førelsen af Forslaget. Centralorganisation II og Dan-
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marks Lærerforening vilde kunne have givet Til
slutning, saafremt Børnetillæget blev ydet i en saa
dan Form, at dets Afvikling fremgik af Ordningen. 
Resultatet af Forhandlingerne vil herefter blive fore
lagt for Regeringen, og det rnaa derefter ventes, at 
Forslaget fremsættes som Lovforslag. 

Forretningsfører Th. Pedersen udtalte, at selv om 
Tjenestemændene under de givne Forhold ikke kan 
være særdeles tilfredse, føler man Trang til at takke 
Finansministeren for Imødekommenhed og For
staaelse ved de to Dages Forhandlinger. 

Finansministeren sluttede herefter Forhandlin
gerne, idet han takkede for Forhandlingernes Forløb. 

FRA MEDLEMSKREDSEN 

Tidens Problemer. 

Den 11., 12. og 13. Maj samles vi atter til Kon
gres i København. Repræsentanter fra alle Afdelin
ger indenfor D. L. F. mødes for at afstikke Retnings
linierne for Organisationens Virksomhed i de føl
gende Aar. 

Paa Dagsordenen er der mange Spørgsmaal og 
Problemer, som nok kan sætte Diskussionen i Gang. 
Forhaabentlig kan Problemerne løses uden at efter
lade Bitterhed, selv om Løsningen skulde gaa en 
eller anden imod. Jeg tænker i denne Forbindelse 
særligt paa Hovedbestyrelsens Forslag om Organi
sationens Indmeldelse i De samvirkende Fagfor
bund og Kontingentforhøjelsen. Lad os haabe, at 
de Beslutninger, der bliver taget paa Kongressen, 
maa blive til Gavn for Organisationens Medlem
mer og have Sammenholdets Interesse for Øje. 

Udadtil forsømmer vi Lokomotivmænd jo ikke 
at manifestere, at hvor vi har Magten - i vor egen 
Organisation - vil vi for enhver Pris bevare vor 
aandelige og personlige Frihed, og Indmeldelsen i 
De samvirkende Fagforbund faar ingen Indflydelse 
paa D. L. F.'s indre Anliggender. Dette til Beroli-· 
gelse for eventuelle ængstelige Kolleger. 

I Dagsordenen til Kongressen findes bl. a. og
saa et Forslag fra Aalborg Lokomotivfører Afdeling 
angaaende Revision af Tjenestetidsreglerne. Det 
maa være en af Organisationens vigtigste Opgaver 
i den kommende Tid at skaffe Lokomotivpersonalet 
taalelige Arbejdsforhold. 

Vel ved vi alle, at Administrationen i Øjeblik
ket har særdeles svære Opgaver at løse. Dog skulde 
man synes, at Distrikterne maatte være mere inter
esseret i gode Forhold for Lokomotivpersonalet. 
Selv om en Tur eller Kørselsfordeling paa Papiret 
udviser en forholdsvis lav maanedlig Norm, synes 
man i mange Tilfælde at glemme det væsentlige, 
nemlig at Lokomotivmandens Arbejde, særligt under 
de nuværende Forhold, ikke kan sidestilles med 
noget andet Arbejde ved D. S. B. 

Jeg skal i denne Forbindelse nævne de daglige 
store Forsinkelser, der tager meget af Personalets 
Frihed, daarligt Brænd·sel og urutinerede Ekstra
haandværkere til L_okomotivfyrbødertjeneste. 
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Tiden fordrer Arbejde og Tempo af os alle, men 
skal vi paa Grund af Tidens Ugunst lade os distan
cere med Hensyn til vore Arbejdsforhold? Det er 
et af de aktuelle Spørgsmaal i Dag, om hvis Be
svarelse Kongressen og Hovedbestyrelsen ikke kan 
være i Tvivl. 

Aalborg, April 1943. 
S. E. Boye. 

JUBILÆER 

Den 14. Maj kan Lokomotivfører P. Severin Petersen, 

Nordgade 9, Randers, fejre 25 Aarsdagen for sin Ansæt

telse ved D. S. B. Petersen blev Aspirant i Randers den 

14. Maj 1918, han forfremmedes til Lokomotivfyrbøder i

Struer den 1. Juni 1919 og kom den 1. December s. A. til

bage til Randers, hvor han blev til sin Forfremmelse til

Lokomotivfører i November 1936. Han kom da til Skive,

men naaede efter en Mellemlanding i Viborg tilbage til

Randers den 1. Maj 1937.

Petersen har altid været en god Mand for vor Or

ganisation og har aldrig været bange for at gøre et Ar

bejde for denne. I 8 Aar var han Kasserer for Loko

motivfyrbøderne og er nu Afdelingskasserer for Loko

motivførerne; han har ogsaa i en Periode været Fane

bærer. Petersen er af alle anset for en god Kollega og 

Kammerat. 

Randers Afdeling bringer Jubilaren vor hjerteligste 

Lykønskning med Ønske om Held og Lykke i Fremtiden. 

Vi takker dig for dit Arbejde og haaber, at vi endnu 

mange Aar maa se dig virke inden for vor Afdeling. 

V.J. 

Den 21. Maj kan Lokomotivfører A R. L. Jacobsen, 

Christianslundsvej 42, Nyborg, fejre sit 25 Aars Jubi

læum ved D. S. B. 

Jacobsen har i alle de 25 Aar udført sin Gerning i 

Nyborg. Han begyndte her som Aspirant og forblev her 

ved Forfremmelsen til Lokomotivfyrbøder den 1. Juni 

1919. Da han 1. November 1936 blev forfremmet til Lo

komotivfører, var det ganske vist med Station i Gedser, 

9-1

men Forflyttelsen blev aldrig aktuel, og Jacobsen blev 

kort efter forflyttet tilbage til Nyborg. 

Igennem de mange Aar har han ved sin ærlige og 

kammeratlige Færd skaffet os alle til Ven. Hans Inter

esse for alt, hvad der rører sig i Afdelingen, har med

ført, at han gennem mange Aar, først som Lokomotiv

fyrbøder og nu som Lokomotivfører, har været betroet 

Hvervet som Medlem af Festudvalget, og han har her 

udført et godt og fortjenstfuldt Arbejde. Altid pligt

opfyldende i sin Gerning har han gjort sig afholdt af 

alle. 

Vi ønsker hjertelig til Lykke og takker for de mange 

Aars Samarbejde i Haabet om mange gode Aar for dig i 

Fremtiden. C. S. 

Lokomotivfører M. P. Petersen, Boesensgade 21, Ny

borg, kan ligeledes fejre sit 25 Aars Jubilæum Fredag 

den 21. Maj. Fraregnet en kort Tid som Lokomotivfører 

i Brande har Petersen ogsaa været i Nyborg i alle 25 

Aar. 

Stille og venligt færdes han iblandt os og har der

for ogsaa mange Venner. Med Interesse i Afdelings

arbejdet deltog han ogsaa en Tid som Medlem af Fest

udvalget, hvor han udrettede et stort Arbejde. 

Tak for de mange Aars Samarbejde og den Pligt

opfyldelse du har udvist i din Gerning. Hjertelig til 

Lykke med Dagen i Ønsket om mange gode Arbejdsaar 

i Fremtiden. 

C. S.

Opmærksomhed frabedes. 

Al Opmærksomhed paa min Jubilæumsdag den 28. 

Maj frabedes. 

Lokomotivfører 0. Jensen, 

Viborg. 



DANSK LOKOMOTIV TIDENDE 

FER lIE HJEMMET 

I Henhold til Meddelelsen i sidste Nr. af Bladet 

aabner Feriehjemmet for Gæster Tirsdag den 1. Juni. 
sæsonen er ansat til at vare til den 31. August. 

Opmærksomheden henledes paa, at der maa 
medbringes Rationeringsmærker for Rugbrød, Sigte
brød, Gryn, Sukker, Smør og Sæbe til Husholdnings
vask. 

Mærkeafleveringen pro Person pr. Dag er bereg-

. net saaledes: 

Rugbrød ................................ . 
Sigtebrød ............................... . 
Gryn ................................... . 
Sukker .............................. : .. . 
Smør ................................... . 
Sæbe til Husholdningsvask . ............. . 

250 g 
65 " 
40 " 
50 
41 
15 " 

Gæsternes Opmærksomhed henledes paa, at de, 
for de Mærkers Vedkommende, som ikke kan deles, 
kan blive udsat for at maatte aflevere mere i Mær
ker, end der efter foranstaaende egentlig kan kræ
ves. 

Det er som sædvanligt tilstræbt at gøre Ophol
det saa billigt som muligt, og til Trods for den sta
dige, mærkbare Stigning i Varepriserne har man 
for Medlemmerne bibeholdt Priserne fra i Fjor. 

De for i Aar fastsatte Priser er følgende: 

I. Medlemmer.

Medlemmer, Hustruer og Børn fra 
14 til 20 Aar . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 4,00 pr. Dag 

Ophold paa Hjemmet i indtil 
2 Dage ..................... . 

Børn indtil 6 Aar . ........... . 
fra 6 Aar til 14 Aar ..... . 

Et Maaltid udover Døgnets .... . 

,, 5,00 ,, 
1,00 " 
1,50 " 
1,50 " 
0,75 " for Børn indtil 14 Aar " 

Under denne Gruppe henregnes ikke blot ordi
nære Medlemmer, men ogsaa Pensionister med, 
Hustruer og eventuelle Børn, endvidere endnu 
tjenstgørende ekstraordinære Medlemmer (dog kun 
Manden), disses Hustruer og Børn henregnes under 
Gruppe II "Andre Tjenestemænd ved D. S. B.". 

li. Andre Tjenestemænd ved D.S. B.
Mand, Hustru og Børn fra 

14 til 20 Aar . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 6,50 pr. Dag 
Ophold paa Hjemmet i indtil 

2 Dage ..................... . 
Børn indtil 6 Aar . ........... . 

• fra 6 Aar til 14 Aar ..... . 
Et Maaltid udover Døgnets . . .. . 

for Børn indtil 14 Aar 

,, 7,50 ,, 
,, 2,50 ,, 
,, 3,50 ,, 
,, 2,00 ,, 

1,25 " 

Ill. Besøgende. Ikke Medlemmer. 
Voksne og Børn over 14 Aar .... Kr. 8,00 pr. Dag 
Ophold paa Hjemmet i indtil 

2 Dage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 9,00 " 
Børn indtil 6 Aar . . . . . . . . . . . . . ,, 2, 75 " 

• fra 6 Aar til 14 Aar . . . . . . 3, 75 

Et Maaltid d D t 2 50 u over øgne s . . . . . ,, , ,, 
for Børn indtil 14 Aar " 1,50 " 
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Besøgende til Pensionærer betaler Frokost 
eller Middag saaledes: 

Er den besøgende Lokomotiv-
mand . . . . . . . . . . . Kr. 2,50 pr. Maaltid 
Tjenestemand ved 
D. S.B . . ....... . 
udenforstaaende . 

,, 2, 75 ,, 
,, 3,25 ,, 

Alle de anførte Priser tillægges 10 pCt. i Betjenings
afgift. 

Befordring af Gæsterne fra Kalundborg til Ferie
hjemmet vil kunne ske med Rutebilen til Kyst
hospitalet, hvorfra der er ca. 15 Min.s Gang til 
Hjemmet; iøvrigt med alm. Biler i den Udstrækning 
disse kan paatage sig Kørsel. Prisen for en 6 Per
soners Vogn fra Kalundborg til Feriehjemmet er for 
Tiden ca. 10 Kr. 

Rutebilen kører kun Søndag, Tirsdag, Torsdag 
og Lørdag. Paa Hverdage er Afgangstiderne fra Ba
nen Kl. 12,24 og 16,45. Søndage køres der fra Banen 
Kl. 12,00, 14,40, 16,45 og 19,10. Transporten af Ba
gagen fra Kysthospitalet til Hjemmet kan besørges 
af Forpagteren mod et mindre Honorar. Under Hen
syn til disse vanskelige Transportforhold henstilles 
det til Gæsterne at medbringe mindst mulig Bagage. 

Husk, at Bestilling om Ophold paa Hjemmet al
tid maa ske skriftligt og indsendes til Foreningens 
Kontor, Vestre Boulevard 45, København V., under 
Adresse "Feriehjemmet". Det maa anføres, for hvem 
Opholdet ønskes og for Børns Vedkommende disses 
Alder, den nøjagtige Tid for Opholdets Varighed 
og endelig bestemt Ankomsttid til Kalundborg. 

Husk, at Bekræftelsen for Opholdet ved Ankom
sten til Feriehjemmet tilstilles Økonomaen sammen 
med Rationeringsmærkerne. 

Hunde maa under ingen Omstændigheder med
tages paa Feriehjemmet, herunder Forpagtergaarden. 

Man forventer, at de givne Anvisninger efter
kommes af Gæsterne. 

Der vil ikke kunne paaregnes længere Ophold 
paa Hjemmet end ca. 14 Dage. 

P. U. V. 
K. T. Pedersen. 

Meddelelse fra Landsoplysningsudvalget. 

For Medlemmer med Damer af D. L. F.s sjællandske 

Afdelinger arrangeres et Besøg paa "Den internationale 

Højskole" ved Helsingør Søndag den 23. Maj 1943. 

Efter Ankomst til Hg. spises medbragt Frokost. Naar 

Maaltidet er sluttet, beses Kronborg under Højskolefor

stander P. Mannickes Ledelse. 

Derefter spadseres til Højskolen, hvor der drikkes 

Eftermiddagskaffe. Forstanderen vil tale om Skolens Vir

ke, og forskellig Underholdning vil finde Sted. 

Kl. ca. 18 serveres Middag. Prisen alt iberegnet 3,25 

Kroner. 

For jyske og fynske Afdelinger arrangeres et lignende 

Besøg paa Snoghøj Folke- og Gymnastikhøjskole ved 

Fredericia Søndag den 30. Maj 1943. 
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Her vil ligeledes finde Foredrag og Underholdning 
Sted samt blive serveret Eftermiddagskaffe og Middag. 

Prisen er her 3,50 Kroner pr. Deltager alt iberegnet. 

Nærmere Program og Paategningslister vil tilgaa Af
delingerne i nær Fremtid. 

Pensionister, som ønsker at deltage, bedes meddele 
dette direkte til Lokomotivfører P. Sessing, Torbenfeldts
vej 37, Brønshøj, København. 

For begge Besøgene gælder, at de finder Sted i meget 
naturskønne Omgivelser. P. U. V. 

P. Sessing.

Forflyttelse efter Ansøgning fra 1.-4.-43: 

Lokomotivfører J. H. K. Deding, Helsingør, ifølge Opslag 
til Skanderborg med Funktion som Depotforstander. 

Afsked: 

Lokomotivfører P. I. Andreasen, Brande, efter Ans. p. Gr. 
af Svaglighed med Pension fra 31.-5.-43. 

Lokomotivfører H. Hansen (Pagermann), Helsingør, efter 
Ans. p. Gr. af Alder med Pension fra 30.-6.-43. 

Lokomotivfører J. A. Nielsen, Frederikshavn, efter Ans. 
p. Gr. af Alder med Pension fra 31.-7.-43.

Dødsfald blandt Pensionister: 

pens. Lokomotivfører J. E. Hare, Aarhus, den 7.-4.-43. 

D.S. B. Tjenestemænds Børneforsørgelse

afholdt den 19. Februar 1943 Generalforsamling i Restau
rant "Plaza" i København. Formanden, Overportør F. E. 
Ferdinandsen, Nø., afgav Beretning om Virksomheden i 
det forløbne Aar. Der var udbetalt 204 Bøger og udstedt 
385 nye Bøger, hvilket er det største Ta.l, man nogensinde 
har været oppe paa, dette er glædeligt at konstatere, 
efter at Foreningen er fyldt 50 Aar. Formanden rettede 
en Tak til Bestyrelsen og Tillidsmændene for deres fort
satte gode Arbejde, der er Grunden til dette Resultat. 
Da der intet Bestyrelsesvalg skulde være denne Gang, 
var der intet Bestyrelsesmøde afholdt i Aarets Løb, men 
de Sager, der havde været fremme, var behandlet mundt
ligt eller skriftligt mellem Bestyrelsens Medlemmer. 

Den 1. August 1942 fejrede Foreningen sit 50 Aars 
Jubilæum ved en Sammenkomst i København, hvortil 
man havde indbudt samtlige Tillidsmænd og enkelte 
mangeaarige Bestyrelsesmedlemmer, men paa Grund af 
de vanskelige Rejseforhold var ingen af de jyske Tillids
mænd kommet til Stede, hvilket var en Skuffelse for 
Bestyrelsen, som gerne vilde have set disse. Dagen ind
lededes i Helsingør, hvor Kassereren og de derværende 
Tillidsmænd henlagde en smuk Krans paa afdøde Bro
mand A. Bengtsens Grav, idet han udtalte nogle Minde
ord om Bengtsens store Arbejde for Foreningen som 
Formand igennem 25 Aar. Ved det efterfølgende Møde 
i Kh. gav Formanden og Kassereren en ud_førlig Beret
ning om Foreningens Liv gennem Aarene fra en ganske 
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lille Kreds i Helsingør til nu, hvor vi har Medlemmer 
over hele Landet. Efter Mødet var Foreningen Vært ved 
en beskeden Frokost, som sluttede Dagen. 

Til Formandens Beretning gav Kassereren nogle Op
lysninger om det daglige Arbejde og om de Vanskelig
heder, der var med at faa Kontingentet ind hos enkelte 
Medlemmer, ligesom han takkede alle Tillidsmændene 
for deres store uegennyttige Arbejde Aar efter Aar. 
Flere af de mødte Medlemmer udtalte deres Tilslutning. 
Beretningen godkendtes derefter enstemmigt. 

Kassereren , Togfører C. D. Christensen, Hg., forelagde 
Regnskabet: 

Indtægt: 

Solgt 18 556 Mærker å 45 Øre ............. . 
143 Indskud å 50 Øre ..................... . 
Rente af Bankbøgerne 
Rente af Postgirokonto 

Udgift: 

Udbetalt 154 Bøger ved Konfirmation ....... . 
50 Bøger efter Ønske ............. . 

Forskellige Tryksager ...................... . 
Papir, Konvolutter og Blæk ............... . 
Ordinær Generalforsamling ................ . 
50 Aars Jubilæet i Kh. . .................... . 
Lønninger ................................. . 
5 Aars Opgørelsen ......................... . 
Porto ...................................... . 
Balance ................................... . 

Kr. Ø. 
8 350. 20 

71. 50 
1 546. 41 

10. 79 

9 978. 90 

Kr. Ø. 
7 398. 09 

742. 19 
38. 00
16. 24
61. 90 

527. 90 
500. 00
75. 00
28. 88 

590. 70

9 978. 90 

5 Aars Opgørelsen: Kr. Ø. 
Den 31. December 1942 var der i Foreningen 

323 Medlemmer med 1679 Bøger, hvorpaa der 
var indbetalt 87 057 Mærker å 45 Øre ...... 39 175. 65 

Tilskrevet Rente af Beløbet til 31. December 
1942 ..................................... . 

Henstaaende Bonus fra 31. December 1932 
,, 31. December 1937 .. 

Tilskrevet Bonus den 31. December 1942 ..... . 

2 827. 82 
71. 06 

387. 97 
1 301. 41 

43 763. 91 

Bonus udgør 1¼ Øre pr. Mærke ligesom i 1932 og 
1937. 

Der fremkom derefter et Restbeløb paa Kr. 169,09, 
der overføres til næste 5 Aars Opgørelse. 

Revisor , Overportør H. V. Sørensen, Kh., udtalte sig 
anerkendende om Regnskabets Form og anbefalede at 
godkende dette. 

Godkendtes enstemmigt. 
Under Punkt 3 havde de to Revisorer, Overportør 

Sørensen, Kh., og Styrmand T. C. Olsbro, Kø., stillet For
slag om at forhøje Formandens og Kassererens Løn med 
150 Kr. til hver i Anledning af den store Fremgang, der 
har været i Foreningen, og som har forøget Arbejdet 
betydeligt for dem begge, uden at de har faaet nogen 
Forhøjelse i de sidste 12 Aar. Forslaget anbefaledes 
varmt af Overportør H. P. Kedeby, Kh., Portør J. P. Niel
sen, Gb., Portør H. J. Madsen, Fb., m. fl., men baade 
Formanden og Kassereren maatte fraraade Vedtagelse 
heraf, thi dette vilde opsluge hele Foreningens Over
skud, saa der slet ingen Bonus kunde blive mere, og 
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det har altid været vor Styrke, at vi kunde yde vore

Medlemmer mere end noget andet Selskab.

forslaget toges derefter tilbage. 

Under Eventuelt gjorde Formanden og Kassereren 

Rede for den store Stigning i Priserne paa Mærker, Bø

ger, Konvolutter m. ro., der har fundet Sted. Renteind

tægten gaar ned og Udgiften op, og det angriber alt

sammen Overskudet og dermed Bonus. Efter nogen Drøf-

telse vedtoges det, saalænge Dyrtiden varer, at suspen
dere Lovens Paragraf 3 og fra 1. April 1943 at tage en 
Pris af 25 Øre pr. Stk. af udstedte Bøger. Dette dækker 
lige Anskaffelsen nu, men den kan sættes op eller ned 
af Generalforsamlingen, indtil Priserne engang finder 
deres faste Leje. Formanden sluttede derefter General
forsamlingen med en Tak til de mødte og gode Ønsker 
for Fremtiden. C. D. Christensen. 

LØillWliZ·ZZJ 

• Arbejdernes Landsbank, 
Statsanstalten for Livsforsikring. 

Hovedkontor: 

Eneste statsgaranterede Livsforsikringsanstalt Panoptikonbygningen, Vesterbrogade 5. 
Billige Præmier. - Stor Bonus 

Hovedkontor: Havnegade 23. K•benbava K. 

Alfred Andersson & 0. Sørensen 
Frisørsalonen Hovedbanegaarden Værksted for Udarbejdelse af fysiske 

lste KlaBsu Betjening 
Instrumenter og Fin-Mekanik samt Re-

VILH. JENSEN Telf. Palæ 6430 paration af Indicatorer og Instrumenter 
til Skibsbrug. Leverandør til Statsin-
stitution og videnskabelige Instituter. 

Roskilde 
Niels •Jaelsgade 11 • TIi, Byen HH 
Oraadlact 191.S 

I 

De bør sikre Dem 

A/s ,,MONTANA" køb altid Deres Radio i en Special-Forretning, vi har alle de 
førende Mærker. 

Arnold Jensen, Radlospec:lallorretnlnc Kul Algade 38, Roskilde - Telf. 1010 
. Kok s . Cinders . Briketter 

Radio Service 
Møntergaarden, Møntergade Hersegade 8, Omstilling 19 

A. J. Radlo-Spedallorretnlng 
Telef. 9246 - - - Statstelef. 150Jernbanegade 32, Frederikssund. Telf. 548 

Bi&>,�WEt.:u!I ...__.. l i!!!'� 

Herretøj, Drengetøj, Habitter 

L 
syes efter Maal 
Brødrene M.arkussen, Middelgade 13, Randers 

Søren Sørensens SKOTØJ 
er bedst os bllllpt 

Vestergade 11 

ALFRED LARSEN

l I.Ilte Votdcade • Telefon 26 7:5 • Randers 

- Alt i Kød varer og Viktualier af egen Tilvirkning 

>)flulie« Raadhustorvet 5
BLOMSTER- KRANSE - KISTEPYNTNTNG 

--- Telefoner 1215 • 2162 

I Glas, Porcelæn og Køkkenudstyr I Emil Larsen, Torvegade 9 

R a n d e rs største 
Beklædnings-Oplago g  bll ltcste 

ANTHONNIELSEN - MIDDELGADE l l 

STABIL 
Vestergade 56 . Telefon 2214 

Nye og brugte Radio og Cykler
Første Klasses Reparationsværksted 

Keb Deres Briller ho■ 

C. Mærsk0Andersen's Eftfr., RANDERS 

og De bliver tilfreds.

Køb Tapet og Johannes Faarup 
Malervarer hos 

Telefon 315. 

-
-----�=--------------------------------------...! 

REDAKTION: Soph. Jensen og E. Kuhn, førstnævnte ANNONCE-EKSPEDITION: 
ansvarhavende. Vestre Boulevard 45, København V. 

Telefon Central 7708. 
Udgaar 2 Gange mdl. - Abonnementspris: Kr. 8 aarlig.

Tegnes paa alle Postkontorer i Skandinavien. 

Vestre Boulevard 45, København V. 
Telefon Central 7708 - Kontortid Kl. 10-16. 

Postkonto 20 541. 
--
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FORLANG KAFFE 
fra P. M. BRUUN'■ Kanerl■terl. 

(Ved A. M.. Petersen.) 

C Knackstredt ,,.;i;,i:;;-:;•:,:::-�:..m
I• Direkte Sal_g fra Drivhus. 

Telefon 550 
lng-en BullksleJe, derfor 

BILUGSTE PRISER 

ENGELSK BEKLÆDNINGS-MAGASIN 
Telefon 346 NYBORG 

Johannes lversens 

Sadelmager- og Møbelforretnin2
Nørregade anbefales af D. L. r,

NYBORG KULIMPORT 
LILLE-KONGEGADF.S KIOSK 

Nyborg Læderhandel 
v. Th. Hansen, 

Narre1ade 26. 
Alt i udskaaret Læder og 

Skomagerartikler til 
billigste Priser.

& Nyborg Cichorietørreri ''/ 8 

Telefon 15 og 23 

���� 
lONti:«.TlON •KJOLER•LlHGERI 

Abonn,m,nt P•• •li• Ug,bl•d, 

f,1,8"•mmtt i •li, Anl,dnlng,r 

Telf. <&64 A. IVERSl!I( 

Strandvejens 

Kød- og Paalægsforretn. 
J. Jørgensen.

S, min, llar,r Ofl h•r mint Prlt,r. 

Johs. Wichmann's 
·���·���-

� D R E V S E N & N E L L E M A N N � Træskoforretning
Isenkram-, Støbegods-, anbefales 

Glas-, Porcellain- og Udstyrsforretning. d'Hrr. Lokomotivmænd. Telefon Nr. 25. Ni!+:· Telefon Nr. 189. 
..---------• �� ���· 

Nyborg Jernstøb eri - Hans L. Larsen & Co. •• Foto-Salonen" 
MODERNE PORTRÆTFOTO 

AU I Fotoarflkler og- Kino 
Film fremkaldes 

Sandermanns Vinstue 
anbefales A ktleaelakab 

Kakkelovne - Komfurer • Bygningsstøbegods 

Telefon 76 01 231 -------- Stat Byen■ Industri 

Hansen & Hansen 
Elektriske ln■tall■tarer • Tit. 368 

Lys. Kraft. Radio. Lysekroner og Skærme 

I. Westergaard • Kongevej 23
Østervemb 

A/s C. F. Schalburg 
NYBORG 

Centralcafeen 
Godt Madsted - rimelige Priser - god Betjening Vordingborg 

Ny Vært. Telf. 183 Holger Mikkelsen, Nyborg 

H. Bødtcher11Jensen
Nyborg Tlf. JJ 

Bøger -- Papir -- Musik 

Byens førende Specialforretning 

RADIO-CO. 
Algade 60 . Telefon 789 . Vordingborg 

-�-·� m,_q��i �)1._� :------�--�----_� .. _-___ -, ,---K--b-;_':_t __ l 
l
-S-tru_e_r -T-ap-et -- -o - g  -F·a-r-ve-h-an-de-1,......, ) ♦ V♦ LARSCNS cFTF. A/5ø billig-I Tlf. 165. Chr. Neergaard. Tlf. 165. L L 

Tapeter PETER ANDERSEN 

HUSK 

Banegaardskiosken 
I. Chrlsten■en 

Struer Telf. 30 

For Synet en Vinding, 

Køb Brillen hos Sinding! 

Telefon 119. 

LEDIG 

K. C. NIELSEN
Østergade 9

1. Kl.s Herreskrædderi.
Leverandør til Vare- og Landbrugslotferle! 
Telefon 21 = Telefon 21 

Blomster og Kranse 
Telefon 29 - Helsingør E. JACOBSEN Medlem af E. B. 

-
;==I ======~======~I I Telefon aJ 1i======~J 
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KUL KAASs..SØRENSEN KOKES 
BRÆNDE Indehaver : a. E. Olsen Telefon 89 og 515 

BRIKETTER HELSING Ø R 
I 
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