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Regnfrakker 

Liges/i UUNDVÆRLIG 

jernbanen er for tra/iken er 

Statsanstalten for Livsforsikring 
Hovedkontor: Kampmannsgade 4, København V 

Uden Udbetaling 

Som Tjenestemand kan De købe Herre- og 

Damekonfektion, Kjoler, Drenge-, og Pige

tøj paa vor populære 

10 Maaneders 

FAMILIE-KONTO 

J. ALBERTSEN
NØRRE FARIMAGSGADE 68-70 

Husk: Den høfe Stue 

Linie 5-7-t 4-ts-40 tll Frederlksborggadekrydset 
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Har De tonen? 
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Skal det med? - Så hæng det på. Her 

er ingen smalle steder, siden vi har 

fået MY-lokomotiverne, men der

imod for korte perroner, selv på 

Københavns hovedbanegård. 

Foto: lokomotivfører E. G. Nyegaard, 
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Velkommen til den danske MY 

»Hvor statsbanerne bygger« hedder en udstilling på Køben

havns Hovedbanegård. Et nye frisk initiativ i reklamens tjeneste, 

hvor sløret løftes for arbejdet »bag kulisserne«. Kunderne skal 

vide mere og andet, end der dagligt kan ses fra perron eller tog. 

Et bidrag i kundebetjeningen og et tilsnit i retning af kunde

erhvervelse. 

Udstillingen er naturligvis kun et lille udsnit af de arbejder 

og projekter etaten har i gang for tiden - men til gengæld dækker 

den en beskrivelse af de største og mest omfattende projekter. 

Blandt de mindre omtalte - men iøvrigt store - planer hører 

bygningen af litra MY 1201-1202 på A/S Frichs Fabrikker, Arhus. 

Allerede i sommeren 1953 indledte statsbanernes maskinafdeling 

forhandlinger med A/S Frichs og Burmeister & W ain om byg

ning af 2 MY-lokomotiver i ren dansk tilvirkning. En beslutning, 

der formentlig skal ses på baggrund af de vanskeligheder, som 

ofte melder sig, når DSB søger valuta til indkøb ude fra, og som 

ikke var mindre, da der i 1952 blev indsendt ansøgning på 6 litra 

MY af svensk-amerikansk tilvirkning. 

En modernisering af lokomotivparken var imidlertid påkræ

vet, og maskinafdelingens begrundelse herfor velmotiveret, hvad 

der jo også senere er gået op for bevillingsmyndighederne og er 

blevet honoreret med penge til yderligere 40 stk. i serien 1101-

1144, der delvis er dansk arbejde. For at kunne følge planen om 

en udbygning af trækkraften op og give dansk industri chancen 

for at blive leverandør, blev initiativet til den nye serie taget på 

så tidligt et tidspunkt, som i 1953. 

Forhandlingerne med virksomhederne gav et positivt resultat, 

og i de forløbne år har der været arbejdet energisk på at nå frem 

til resultatet. Opgaven er i sig selv meget interessant, men må 

samtidig betegnes som yderst vanskelig. Ikke fordi vi anser dan

ske virksomheder for uegnede til opgaven eller dansk håndværk 

for at stå tilbage for udenlandske, men simpelthen fordi, der er 

tale om en bunden opgave med meget stærkt tilknytning til 

eksisterende typer med mange års erfaringer på bagen. Erfarin

gerne på den første serie fra NOHAB strækker sig over snart 
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Form ands-skifte 

Efter ansøgning er departements

chef E. Dige, finansministeriet trådt 

tilbage som formand for lØnnings

rådet og lØnningskommissionen. Det 

har været almindeligt kendt, at ar

bejdet i finansministeriet gennem de 

senere år har stillet ekstraordinære 

krav til ministeriets embedsmænd, 

og en strukturændring med bl. a. op

rettelse af et nyt departement har 

været drøftet, uden at der endnu er 

taget endelig stilling hertil. Depar

tementschef Dige har imidlertid ment 

allerede nu at måtte give afkald på 

disse to meget vigtige poster for at 

kunne få den nødvendige tid til sine 

øvrige embedspligter. 

En anden kendt personlighed inden 

for finansministeriet, afdelingschef 

Ulrik Andersen, er udpeget som Diges 

efterfølger på begge poster. Den nye 

formand er selvskrevet til stillin

gerne. Han har været ansat i ministe

riet siden 1929, afdelingschef fra 1946. 

Sekretær i lØnningsrådet fra 1934 og 

næstformand fra 1952. 
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30 år. Et ikke ringe tidsrum til fortsat at rette og forbedre. Når 

hertil kommer, at produktionen af denne serie verden over re

præsenterer ca. 20.000 stk., er det ingen nem opgave at føre nye 

medlemmer ind i familien. 

Men A/S Frichs og Burmeister & W ain er til gengæld ikke 

novicer på dieselmotorens områder, og skønt der har været 

diesel-lokomotivtyper fremme her i landet, som ikke kan kaldes 

lokomotivmændenes Øjestene, fordi de har kostet meget sved 

og søvnløse nætter, stiller vi de bedste forhåbninger til de danske 

MY'er og tager hatten af for det initiativ, der her er taget. 

Når vi byder de nye velkommen, er det måske noget dristigt. 

Endnu er de ikke leveret til Danske Statsbaner, men den 8. april 

kunne 1201 tage på prøvetur uden for fabrikken og har siden 

befaret strækningerne i Jylland. Vi betegner dagen, som en ny 

mærkedag i lighed med den 22. februar 1954, hvor MY 1101 som 

det første moderne diesellokomotiv indførtes som trækkraft. Ma

skinafdelingen og to danske virksomheder har taget en stor op

gave op, der skal tjene mere end eet formål. Ikke alene gælder det 

statsbanernes tarv men også at skabe nyt i dansk industri og 

håndværk med påfølgende beskæftigelse. 

Der må foreligge en misforståelse 
En lokomotivfører (ikke som anført i dagspressen en DSB

togfører) passerede en jysk station med sit tog, der var normalt 

standsende det pågældende sted. En forseelse både vi og lokomo

tivføreren beklager. Selvom der ikke var tale om en faresituation, 

må det naturligvis ikke ske, herom er ingen tvivl. Og vi skal hel

ler ikke fremdrage nogen undskyldning for den pågældende, så

længe vi ikke kender alle enkelthederne, det får vi lejlighed til, 

når undersøgelserne er aisluttet, og sagen forelagt auditøren. 

Derimod vil vi gerne på baggrund af de mange henvendelser 

fra vore medlemmer - hvoraf vi bringer en her i bladet - korri

gere et indlæg i det københavnske eftermiddagsblad »Ekstra

bladet«, hvor generaldirektør E. Skov tilkendegiver - på grund

lag af en forespørgsel fra bladets redaktion - at en lokomotiv

fører efter 12 timers uafbrudt tjeneste har krav på 12 timers hvil. 

Det er desværre ikke rigtigt, selvom det både er påkrævet og 

ønskeligt. For det første, er tjenestetidsreglerne tilrettelægnings

regler, d. v. s. hvorefter personalets tjenesteturnus opstilles, for 

det andet, er maksimum krav til hviletid på hjemstedet mellem 

to hovedtjenester - hvortil dog 12 timer kan regnes - 10 timer og 

ikke 12 limer, også uanset om arbejderbeskyttelsesloven kræver 

11 timer. Fremkommer der forsinkelser i en tjeneste, hvor der 

som efterfølgende hviletid er afsat 10 timer, skal manden - efter 

distrikternes opfattelse - møde, uanset om de 10 timer er redu

ceret med en eller flere timer. Tilfældige forsinkelser har ingen 

indflydelse på tilrettelægningsreglerne. 

Vi går derfor ud fra, at der må foreligge en misforståelse mel

lem generaldirektøren og den nævnte redaktion, det kan meget 

let forekomme under en samtale. Er der ingen undskyldning for 

lokomotivførerens forseelse, er det på den anden side vanskeligt 

at finde undskyldning for, at generaldirektøren ikke omgående 

rettede fejlen i de oplysninger offentligheden fik. 



Forholdsregler mod 
fodsvamp 

Af arbejdslæge dr. med. Ingrid Gilg. 

Efter dagens gerning frisker det op med et bad. 

Badeanstalterne ved maskindepoterne benyttes derfor 

meget. Men selv om bade- og vaskerum er moderne 

i-ndrettet, som ved DSB, kommer der af og til et lille 

skår i glæden over de gode forhold, og det er når en 

eller anden har fået fodsvamp. Om forholdsregler her

imod fra personalets side, fortæller arbejdslæge dr. 

med. Ingrid Gilg. 

Hvor daglig badning af hensyn til arbejdet er 
en nødvendighed, vil problemet fodsvamp i peri

oder være aktuelt. 
Fodsvampen kan optræde under vidt forskellige 

billeder, afhængig af, hvor svært et angreb, der er 

tale om. 

I sin sværeste form optræder den med småblæ

rer, rødme og afskalning i tåmellemrummene, i 
svangen og på hælene. I disse tilfælde søger patien

terne i reglen lægen på grund af smerter og klØe 
på fØdderne. 

På en arbejdsplads, hvor de beskæftigede bader 

daglig, vil der blandt disse altid være en del, der i 
perioder får et lettere angreb af fodsvamp, visende 
sig ved lidt afskalning i tåmellemrummene og en 

enkelt revne i disse, mens andre aldrig får gener 

af denne art. 

Hvad er grunden til dette? 
For det første er nogle mennesker mere udsatte 

end andre, blandt andet fordi de har særlige dybe 
tåmellemrum, og tæerne under arbejdet ligger 
stærkt sammentrykt. 

For det andet spiller kendskabet til en omhyg
gelig gennemført fodhygiejne en stor rolle. 

Når institutioner og arbejdspladser har gJort sit 
ved bekæmpelsen af fodsvamp ved moderne indret

ning af badeanstalter, omhyggelig rengøring etc., 

må den enkelte person, der benytter badeanstalten, 

selv yde sin indsats overfor denne ofte så gene

rende lidelse. 
Hvis nedenfor omtalte råd fØlges dagligt, vil 

fodsvamp aldrig blive noget alvorligt problem for 

nogen virksomhed eller arbejder. 
Fodbadet ( der sel vfØlgelig tages dagligt) bØr 

kun udstrækkes til den tid, der er nødvendig for at 

få fØdderne rene. 

Spar på sæben, da denne opblØder huden. Når 
alle sæberester er skyllet af, tørres fØdderne. 

Man skal altid have et særskilt håndklæde her

til, og ikke, som man hyppigt ser anvendt, det 
håndklæde, der i forvejen er brugt til den øvrige 

krop. Når fØdderne skal tørres, er dette nemlig 
gennemvådt. Hvert enkelt tåmellemrum tørres så 
med det tørre håndklæde, idet man sørger for at 

nå dybt ind mellem de enkelte tæer. Det tager må
ske et par minutter længere end ellers, men har 

man fØrst vænnet sig til at afslutte badningen med 

veltØrrede fØdder, vil man ikke undvære det vel
være også denne del af badet giver en, specielt ikke, 

når man også ved, at man herved kan beskytte sine 

fØdder overfor fodsvamp. 

Efter den omhyggelige aftørring bØr tæerne og 

tåmellemrummene pudres f. eks. med borsyrepud

der (f. eks. cutipulvis contra intertrig) håndkØbs
vare. Findes der en lille revne imellem tæerne, kan 

der hertil anvendes svovlpasta (pasta sulfuris -

håndkøbsvare). 

Det er praktisk, hvis hver arbejder i sin garde

robe har disse to ting stående, så de altid er ved 

hånden. 

Sokker vaskes daglig. Bedst er det til arbejds

brug at anvende tykke sokker, der kan suge fugtig

heden fra fØdderne. Gummifodtøj bØr anvendes så 

lidt som muligt. Bruges gummifodtØj over længere 
tid ,er det hensigtsmæssigt at have indlagt en filt

sål, der jævnlig må tages ud af støvlerne og luftes. 

Ingen må færdes i baderummet uden at have 
sine egne badetøfler på. Disse må vaskes hyppigt, 

f. eks. 2 gange om måneden.
Optræder der på fØdderne flere smårevner, af

skalning, rødme eller klØe, bØr man altid henvende 
sig til sin læge for at komme i behandling så hur

tigt som muligt. Det kan dreje sig om et sværere 

anfald af fodsvamp, men en overfølsomhed overfor 

gummi- og læderfodtØj kan give lignende foran

dringer. 
Fodsvamp, der ikke bliver behandlet i tide, kan 

udvikle sig til en alvorlig hudlidelse, der kan kræve 
sygemelding gennem lang tid. 

Vil man fØlge ovenstående råd og ofre et par 

minutter ekstra på at pleje sine fØdder daglig, vil 

den personlige indsats i bekæmpelsen af fodsvamp 
være en meget værdifuld hjælp. 

Besøg på >NOHAB< 

Siden det overmåde vellykkede besøg på »Nohab« 

den 15. februar sidste år, har landsoplysningsud

valget modtaget talløse henvendelser med opfor

dring til en gentagelse af besøget. 

Udvalget har gerne villet efterkomme den store 

interes for en gentagelse af studieopholdet i Troll

hattan, der gennem henvendelserne er kommet til 

udtryk fra alle kanter af landet, og da det endvi

dere er så heldigt, at der i den kommende sommer 

vil være en ny sending MY-lokomotiver til DSB un

der montage, har vi henvendt os til »Nohab« og 

forespurgt om mulighedrne for, at vi atter kunne 

aflægge den store moderne virksomhed et besøg. 

Resultatet af vor henvendelse er blevet, at »No

hab« har budt os hjertelig velkommen, og som be

søgsdato er aftalt onsdag den 2. oktober d. å. 
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Besøget vil blive efter samme retningslinier som 

sidst, hvilket vil sige, at der her er tale om et deci

deret studiebesøg, hvor deltagerne vil få lejlighed 

til at underkaste MY -lokomotivet så grundigt et 

studie, som det forholdsvis korte ophold nu engang 

tillader. 

Med henblik på besøgets rene studiekarakter har 

udvalget også denne gang allieret sig med afdelings

ingeniør E. Ris bjerg Thomsen, maskinafdelingen, der 

velvilligt har lovet at stille sig til rådighed som le

der af holdet, og derved er der skabt en baggrund 

for besøget, der borger for samme hØje karat som 

sidst. 

Endelig angående besØgsarangementet skal næv

nes, at også dette holds deltagere vil få lejlighed til 

at aflægge de berømte Trollhattan kraftværker et 

besøg, idet »Nohab« har lovet at ordne det fornødne 

i forbindelse hermed. 

Rejsen i forbindelse med besøget vil komme til 

at strække sig over i alt 3 dage med afrejse fra Kø

benhavn H. tirsdag den 1. oktober med »Skandia

pilen« og ankomst til København H. igen torsdag 

den 3. oktober, ligeledes med »Skandiapilen«. 

Prisen for deltagelse vil ikke kunne opgives 

fuldstændigt på nuværende tidspunkt, idet der - i 

forhold til sidste besøg i Trollhattan - er sket vise 

prisstigninger på hotel og forplejning i Sverige, pris

stigninger, der indtil nu har andraget ca. 10 pct. 

Udvalget formener dog, at vi- for så vidt ikke yder

ligere prisstigninger indtræffer - vil kunne afholde 

rejsn, alt iberegnet, for omkring 90,00 kr. pr. del

tager. 

Anmodning om deltagelse i rejsen må være un

dertegnede i hænde senest onsdag den 30. maj d. å. 

Ansøgningen må indeholde fyldestgørende oplysnin

ger om fulde navn, fØdselsår og dato, adresse samt 

oplysning om, hvornår ansættelse ved statsbanerne 

har fundet sted. De bemærkes, at disse oplysninger 

skal bruges i forbindelse med besøget på Trollhattan 

kraftværker. 

Under hensyn til besøgsarrangementets karakter 

har det været nødvendigt også denne gang at be

grænse deltagerantallet til 50; i tilfælde af overteg

ning forbeholder udvalget sig ret til at foretage den 

endelige udpegning af deltagerne. 

Opmærksomheden henledes på, at tegning for 

deltagelse i besøget må betragtes som absolut bin

dende, ligesom Ønsker om en eventuel anden rejse

rute - under hensyn til indkvartering o. s. v. - ikke 

vil kunne imødekommes. 
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P.L. V. 

J. V. Christiansen,

Ormslevvej 69, Viby J. 

4.EDLE1'ISKHEDSEIW
Tjenestetid og hviletid

Undertegnede har tidligere her i DLT fremdraget 
de uheldige tjenestetidsregler, og navnlig da de uhel
dige omstændigheder, der er knyttet til opfattelsen af 
disse, nemlig at tilrettelægning er et, og dagligdagens 
afvikling er noget andet. 

Nu er der sket det, at »Ekstrabladet« har spurgt 
generaldirektøren om følgende: »Kan det passe, at 
en DSB-togfører må arbejde et dØgn uden ordentlig 
hvile?• 

Hertil svarer generaldirektøren straks: »Nej, det er 
udelukket. Tjenestetiden er i reglen 7 til 8 timer, og 
sker det, at en mand må køre i 12 timer, f. eks. på 
grund af forsinkelser og lignende, må han ikke gøre 
tjeneste de følgende 12 timer af døgnet. Han skal hvile 
ud.• 

Nu kunne det måske være nok at citere dette i DLT 
til behagelig orientering for rette vedkommende, idet 
dagligdagen i henseende til generaldirektørens udtalel
ser skam er en helt anden. Lad os gå lige til sagen og 
sige, at hvis en mand kører i fast tur og på grund af 
forsinkelser kommer op på 12 til 14 timers tjeneste, ja 
hr. generaldirektør, så er parolen skam den, at manden 
har at møde, også om der kun er 7 eller 8 timer mellem 
tjenesterne. Tilfældige forlængelser af tjenesten på 
grund af forsinkelser er tjenestestederne uvedkommen
de, de ti timers hviletid der er nedfældet i ordre og 
bestemmelser gælder kun ved tjenestens tilrettelægning. 

Eller hvad skal man sige til tjenester, der forlods er 
tilrettelagt, således at en mand må kØre det meste af 
natten, får ca. 4 timers hvil på fremmed depot, og så 
afsted igen. Der blev lavet en forbedring i reglerne 
sidste gang disse blev revideret, idet man nu må be
regne lf.i tjenestetid for ophold under 4 timer. Den for
bedring har medført, at administrationen helt har slØj
fet de 6 timers ophold og nu koncentrerer sig om at 
begrænse opholdene til lige over 4 timer. Vi er ikke 
interesseret i unødvendig udliggertid, men når natten 
er tilbragt med fremførelse af tog, må det være rime
ligt med et ophold, der giver manden mulighed for at 
hvile ordentlig ud. Vi har gang på gang gjort opmærk
som på dette forhold, men en for stærk skelen til penge
kassen hindrer, at der tages hensyn til det. Hvis ikke 
der hist og her sad en god fe, der til fulde kender lo
komotivmændenes arbejdsvilkår og tog hensyn hertil, 
var det ganske utåleligt at have med at gøre, men også 
disse feers muligheder er begrænsede. 

Nå, nu lysner det jo for os, DSB's øverste chef har 
udtalt, at vi har krav på det i ordre og bestemmelser 
fastsatte i hviletid, også når der er t&le om forsinkelser, 
endvidere at der skal være mulighed for at få den for
nødne hvile efter en streng tjeneste. Det kan· ikke kom
me bedre tilpas nu, hvor vi skal i gang med sommer
kØreplanens tjenestefordelinger. Vi forventer, at gene
raldirektøren udsender de fornødne instrukser til tjene
stestederne og distrikterne, således at fordelingen af 
tjenestetid og hviletid bliver i relation til det offentlig
heden får at vide, det er det nemlig ikke i dag. 

Og så til slut - hvornår kommer ændringerne i stil
lingsbetegnelserne, således at udenforstående kan blive 
klar over, hvem der er hvem i togene. 

G. A. Rasmussen. 



Folkepensionens størrelse 
fra 1. april 1957 ved pension fra stat, kommune, koncessioneret selskab, en offentlig 

virksomhed eller en statsunderstøttet pensionskasse 

Af ekspeditionssekretær, cand. jur. Sven Ebbesen. 

Det betones, at de i denne artikel 

omhandlede eksempler på folkepen

sionens størrelse kun gælder for til

fælde, hvor der ydes pension eller 

understøttelse fra staten, folkeskolen, 

folkekirken, en kommune, et konces

sioneret selskab, en offentlig virk

somhed eller en statsunderstøttet 

pensionskasse. 

Det bemærkes som almindelig re

gel, at man, når man venter med at 

søge folkepension til det fyldte 67. el

ler 70. år, kan have en højere ind

tægt, inden folkepensionen bortfal

der, end hvis pensionen søges fØr det 

67. år.

Folkepensionen for en person, der

får folkepension mellem det 60. og 

65. år, er af samme størrelse som for

en person, der får folkepension mel

lem det 65. og 67. år. 

Ifølge folkeforsikringsloven fradra

ges udgiften til personlige skatter og 

kontingenter i anledning af medlems

skab i ulykkes-, syge-, invaliditets-, 

begravelses- og arbejdsløshedsforsik

ringen, når man skal opgøre den ind

tægt, efter hvilken folkepensionen 

beregnes. Endvidere fradrages kon

tingent til fagforening. Folkepen

sionsbidraget fradrages derimod ikke. 

Ved de eksempler, der nævnes i det 

følgende, hvor der er anført udgift 

til skat og kontingenter, er denne 

ganske skønsmæssigt anslået, hvilket 

må erindres ved sammenligning med 

andre tilfælde. 

Der er kun angivet folkepensionens 

størrelse for personer, som ikke er 

fyldt 80 år. Alle folkepensionister, 

der er fyldt 80 år, får et særligt al

derstillæg. 

De anførte eksempler gælder ikke 

for personer, der er overgået fra in

validepension til folkepension. 

For folkepensionister, der oppebæ

rer pension eller understøttelse fra 

staten, folkeskolen, folkekirken, en 

kommune, et koncessioneret selskab, 

en offentlig virksomhed eller fra en 

statsunderstøttet pensionskasse, skal 

der ifølge forsikringsloven foretages 

et særlig fradrag i folkepensionen 

med eventuelle tillæg. Dette fradrag 

udgør 20 pct. af det beløb, hvormed 

den årlige pension eller understøttel

se for enlige folkepensionisters ved

kommende overstiger a ) 1267 kr. i 

København og de dermed sidestillede 

kommuner, b) 1200 kr. i kØbstæder, 

Marstal, flækker og bymæssige be

byggelser på landet med over 1500 

indbyggere og c) 1000 kr. i det øvrige 

land. For ægtepars vedkommende 

udgør fradraget, når begge ægtefæl

ler oppebærer folkepension, 20 pct. 

af det beløb, hvormed den årlige pen

sion eller understøttelse overstiger a) 

1800 kr. i København og de dermed 

sidestillede kommuner, b) 1667 kr. i 

kØbstæder m. v. og c) 1600 kr. i det 

øvrige land. 

Når den årlige pension eller under

støttelse ikke overstiger disse beløb, 

sker der intet fradrag i folkepensio

nen. 

Det er i folkeforsikringsloven fast

sat, at socialministeren efter forhand

ling med finansministeren, når der 

foreligger ganske særlige forhold, 

kan dispensere fra bestemmelsen om, 

at der skal foretages fradrag i folke

pP-nsionen, hvis de pågældende oppe

bærer pension eller 1mderstøttelse fra 

statc-n, folkeskolen, folkekirken, en 

kommune, et koncessioneret selskab 

eller fra en statsunderstøttet pen

sionskasse. 

I de i det følgende nævnte eksemp

ler er understøttelsen ligestillet med 

pension. 

En enlig mand eller en enlig kvin

de i København og de dermed side

stillede kommuner, der har pension 

fra staten m. v. på 2500 kr. og beta-

ler 180 kr. årlig i skat og kontingent, 

og som får folkepension fØr det 67. 

år, vil få 246 kr. månedlig i folkepen

sion. Udgør pensionen fra staten m.v. 

3500 kr. årlig og udgiften til skat og 

kontingent 200 kr. årlig, vil folkepen

sionen udgøre 194 kr. månedlig. 

Såfremt den pågældende med den 

anførte indtægt venter med at søge 

folkepensionen, til han eller hun er 

fyldt 67 eller 70 år, forhøjes de an

førte belØb med henholdsvis 10 og 

21 kr. månedlig. 

Hvis en enlig i København og de 

dermed ligestillede kommuner har en 

pension fra staten m.v. på f. eks. 5600 

kr. årlig og betaler 200 kr .årlig i skat 

og kontingent, kan der ikke ydes fol

kepension, selv om pågældende ven

ter med at søge, til han eller hun er 

fyldt 70 år. 

To ægtefæller i København, der er 

omtrent lige gamle og søger folke

pension mellem det 65. og 67. år, og 

som har pension fra staten m. v. på 

4000 kr. årlig, vil få 364 kr. måned

lig i folkepension, når de i skat og 

kontingent betaler 900 kr. årlig. Så

fremt pensionen fra staten m. v. ud

gør 6000 kr. årlig, og udgiften til skat 

og kontingent andrager 1000 årlig, vil 

folkepensionen i København udgøre 

257 kr. månedlig. 

Hvis ægteparret venter med at sø

ge folkepension, til den ældste ægte

fælle er fyldt 67 eller 70 år, ydes der 

udover de nævnte belØb henholdsvis 

14 og 29 kr. månedlig. 

To ægtefæller over 65 år, af hvilke 

den ældste endnu ikke er fyldt 70 

år, kan ikke få folkepension, hvis de 

har pension fra staten m. v. på 8400 

kr. årlig og betaler 900 kr. i årlig skat 

og kontingenter. 

Venter de derimod, til den ældste 

er fyldt 70 år, vil de i København og 

de dermed sidestillede kommuner 
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kunne få folkepension med 73 kr. 

månedlig. 

I købstæder, Marstal samt i flæk

ker og bymæssige bebyggelser på 

landet med over 1500 indbyggere vil 

en enlig mand eller kvi:qde, der får 

tilstået folkepension fØr det fyldte 67. 

år, og som har pension fra staten 

m. v. på 2500 kr. og betaler 160 kr.

årlig i skat og kontingent, få 227 kr. 

månedlig i folkepension. Er pensionen 

4000 kr. årlig og udgiften til skat og 

kontingent 200 kr. årlig, udgør fol

kepensionen 126 kr. månedlig. 

Såfremt pågældende venter med 

at søge folkepension til det fyldte 67. 

eller 70. år, ydes der et tillæg på hen

holdsvis 9 kr. og 19 kr. månedlig. 

En enlig mand eller kvinde i en 

købstad, der har pension fra staten 

m. v. på 5300 kr. årlig og en udgift

til skat og kontingent på 175 kr. år

lig, vil ikke kunne få folkepension, 

selv om han eller hun venter med at 

søge til det 67. eller 70. år. 

To ægtefæller mellem 65 og 67 år 

i en købstad og dermed ligestillede 

kommuner, der han pension fra sta

ten m. v. på 4000 kr. årlig og betaler 

800 kr. i skat og kontingenter, får 332 

kr. månedlig i folkepension. Hvis 

pensionen er på 6000 kr. årlig, og ud

giften til skat og kontingenter udgør 

900 kr. årlig, vil ægteparrets folke

pension beløbe sig til 206 kr. måned

lig. 

Venter ægteparret med at søge fol

kepension, til den ældste af dem er 

fyldt 67 eller 70 år, ydes der til de 

nævnte beløb et tillæg på henholds

vis 13 kr. og 27 kr. månedlig. 

To ægtefæller over 65 år, af hvilke 

den ældste endnu ikke er fyldt 70 år, 

kan ikke få folkepension i købstæder 

og de dermed ligestillede kommuner, 

hvis de har pension fra staten m. v. 

7800 kr. årlig og betaler 800 kr. årlig 

i skat og kontingenter. Venter de, til 

den ældste af dem er fyldt 70 år, vil 

de derimod kunne få 67 kr. månedlig 

i folkepension. 

I en landkommune vil en enlig 

mand eller kvinde, der søger folke

pension før det 67. år, og har en pen

sion fra staten m.v. på 2500 kr. årlig" 

få 179 kr. månedlig i folkepension, 

hvis udgiften til skat og kontingent 

andrager 140 kr. årlig. Er pensionen 

f. eks. 4000 kr. årlig og den årlige ud-
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gift til skat og kontingent 150 kr., vil 

folkepensionen beløbe sig til 61 kr. 

månedlig. 

Hvis pågældende venter med at sø

ge folkepension til det fyldte 67. eller 

70. år, forhøjes denne med henholds

vis 7 kr. og 14 kr. månedlig. 

En enlig mand eller kvinde i en 

landkommune, der har pension fra 

staten m. v. på 4500 kr. årlig og en 

årlig udgift til skat og kontingent på 

150 kr., vil ikke kunne få folkepen

sion, selv om han eller hun venter 

med at søge til det fyldte 67. eller 

70. år.

To ægtefæller i en landkommune,

der får tilstået folkepension, inden 

den ældste af ægtefællerne er fyldt 

67 år, og som har pension fra staten 

m. v. på 4000 kr. årlig, vil få 282 kr.

månedlig i folkepension, hvis udgif

ten til skat og kontingent udgør 700 

kr. årlig. Er pensionen 6000 kr. årlig 

og udgiften til skat og kontingent 800 

kr. årlig, andrager folkepensionen 144 

kr. månedlig. 

Dersom ægtefællerne venter med 

at få folkepension, til den ældste af 

dem er fyldt 67 eller 70 år, forhøjes 

deres folkepension med henholdsvis 

10 og 21 kr. månedlig. 

To ægtefæller over 65 år, af hvilke 

den ældste endnu ikke er fyldt 70 år, 

kan ikke få folkepension i en land-

kommune, hvis de oppebærer pension 

fra staten m. v. på 7200 kr. årlig og 

betaler 700 kr. årlig i skat og kontin

genter. Venter de, til den ældste æg

tefælle er fyldt 70 år, vil de derimod 

kunne få folkepension med 50 kr. 

månedlig. 

Det understreges endnu en gang, 

at størrelsen a� de anførte udgifter til 

kontingent og skat er ganske skøns

mæssigt anslået, idet navnlig skattens 

størrelse er afhængig af mange for

skellige forhold. 

Selv små forskelle i størrelsen af 

skat og kontingent får indflydelse på 

folkepensionen, når man har indtægt 

ved siden af denne. 

Der er ved de givne eksempler reg

net med, at de pågældende ikke har 

andre indkomster end den anførte 

ved siden af folkepensionen og ikke 

ejer formue. 

Det er en selvfølge, at man sand

færdigt og omhyggeligt må gøre rede 

for sine personlige og Økonomiske 

forhold, når man søger og oppebærer 

folkepension, ligesom man straks må 

underrette magistraten eller det so

ciale udvalg, hvis der sker ændring i 

de personlige eller Økonomiske for

hold. Det er ikke tilstrækkeligt at op

give en eventuel indtægtsforøgelse på 

selvangivelsen i januar måned det 

følgende år. 

Fra FN,s arbejdsmarked 
Man spiser godt i Norden. 

Alle de nordiske lande står i årbo

gen nævnt blandt dem, der har de 

bedste levnedsmiddelforhold - d. v. s. 

et forbrug på over 3000 kalorier pr. 

indbygger om dagen. Udover de fem 

nordiske lande står der i denne grup

pe yderligere 7 stater, nemlig USA, 

Canada, Storbritannien, Schweiz, Ir

land, Australien og New Zealand. 

Blandt de kaloriemæssigt dårligst 

stillede er Indien. 

Verdens kraftforbrug i 1955 var 82 

pct. større end i 1937 og svarede ta

get i gennemsnit for hele verden til 

1,29 tons kul pr. indbygger (mod 1,20 

i 1954 og 0,94 i 1937). Af verdens 

samlede kraftforbrug i 1955 lå de 40 

pct. på USA, 23 pct. på Europa og 

22,5 pct. på området Sovjetunionen, 

Østeuropa og Kina taget som helhed. 

Asien udenfor dette område brugte 

de 5,25 pct. og Afrika 1,75. Den stør

ste stigning i kraftforbruget i forhold 

til fØrkrigsårene udviste Sydamerika 

med 221 pct. og derefter Afrika med 

161. I Vesteuropa var stigningen kun

34 pct. Sovjetunionen, Østeuropa og

Kina viste en samlet stigning på 158

pct.

73 mill. personbiler. 

I hele verden - Sovjetunionen, Øst

europa og Kina ikke medregnet -

fandtes der i 1955 73 mill. person

biler, d. v. s. 73 pct. mere end i 1948 

og næsten dobbelt så mange som i 

1938. Af lastbiler, varevogne og bus

ser fandtes der i 1955 19,75 milll., 

d. v. s. 56 pct. mere end i 1948 og to

og en halv gang så mange som i 1938.

Ikke mindre end 76 pct. af samtlige

personbiler og 58 pct. af lastbiler og

busser hørte hjemme i USA, hen

holdsvis 17 pct. og 26 pct. i Europa.



Smukt hobby-arbejde som gave 

til feriehjemmet 

For ikke længe siden havde jern

banemændenes hobbyklubber udstil

linger af medlemmernes arbejder, 

dels på perron 1 i København H., dels 

i ventesalen på Arhus H. 

Udstillingerne var ret omfattende 

og gav et godt indtryk af, hvor for

skelligartede emner jernbanemænde

ne beskæftiger sig med i deres fritid. 

Blandt de udstillede genstande vil 

mange have bemærket en 3-mastet 

bark »Penang« fremstillet af lokomo

tivfører A. M. Bregnhardt, maskin

depotet, Helgoland. Efter afslutnin

gen på udstillingen har lokomotivfø

reren nu skænket den meget smukke 

model til vort Ferie- og Rekreations

hjem. 

En storstilet gave, som ikke alene 

vil pynte i et af hjemmets stuer, men 

som tillige med alle de Øvrige gaver 

udført og skænket af lokomotivmænd 

vil stå som bevis for lokomotivman

dens håndelag. 

Bregnhardt har ofret mere end 2200 

timer af sin fritid på dette stykke ar

bejde, som i alle enkeltheder er gen

nemført pinlig nøjagtigt. Fra den 

mindste detaille til skibets smukke 

skrog er fremstillet af modelbygge

ren selv. Han er i sin fritid tillige en 

ivrig sejlsportsmand og har derfor 

valgt et af verdenshavenes i sin tid 

stolte sejlskibe. 

Barken »Penang« blev bygget i 

Bremerhafen i 1905 af Tysklands 

største reder, Albert Rickmers, der 

foruden redervirksomheden tillige 

havde eget skibsværft og flere plan

tager i Østen. Skibet kom ved stabel

afløbningen til at bære rederens 

navn og blev sat ind på de store frag

ter og the, ris og hvede. Det var den

gang sejlskibene krydsede verdens

havene og deres kaptajner kunne 

hente et stort kontant beløb hjem til 

sig selv ved at nå først frem med 

den kostbare last. En særlig form for 

kapsejlads, der stillede store krav 

til skibets besætning om godt sø

mandsskab. Havenes »blå bånd« blev 

dengang ikke hentet hjem i kraft af 

det største skib med den største og 

kraftigste dieselmotor. 

Under den første verdenskrig blev 

»Penang« opbragt af de allierede,

men blev efter krigen kØbt tilbage af 

Tyskland, der nu samlede alle landets

store sejlskibe under rederiet Laeisz

Flying P-Leine, Hamburg, og her fik

skibet oven anførte navn og blev

samtidig sat ind på transporter af 

salpeter og kul. Noget senere kom det 

under finsk flag, idet det blev købt 

af storrederen Gustav Eriksson og fik

hjemsted i Rauno, for hvem det fort

sat gik i fast rute, indtil det i 1940

sporløst forsvandt på en rejse fra

Chile.

»Penang« var i det sidste år, den

gik i fart, med sine 2019 brt. verdens 

største og smukkeste råsejler. 

Vi er meget taknemmelige for den

ne storstilede gave til feriehjemmet. 

Af nedenstående fotografi fremgår 

det, hvilket omfattende arbejde det 

har været for lokomotivfører Bregn

hardt. 
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Fagforeningsmanden, der blev landets største arbejdsgiver 
Samtale med ministeren for offentlige arbejder, Kai Lindberg. 

Ministeriet for offentlige Arbejder 

er landets største arbejdsgiver. Reg

ner man alle med, er der i hvert fald 

ansat 50 000 arbejdere og tjeneste

mænd ved de foretagender, som ad

ministreres under dette ministerium. 

Dets øverste chef er minister Kai 

Lindberg, tidligere gennem mange år 

fagforeningsmand - og altså nu ar

bejdsgiver. 

- Var det en betydelig ændring af

arbejdsforholdene at gå fra et hverv 

som sekretær i De samvirkende Fag

forbund til posten som trafikmini

ster? spørger vi Kai Lindberg. 

- Jeg skal ikke nægte, at det var

noget helt andet arbejde, jeg kom til, 

men når jeg endelig skulle skifte, 

kunne jeg vanskeligt tænke mig en 

opgave, som ville interessere mig me

re. Der ligger jo under Ministeriet for 

offentlige Arbejder en række meget 

store opgaver, som skal løses i den 

kommende tid, og andre er under 

udførelse. Hvad det sidste angår, kan 

jeg blot pege på bestræbelserne for at 

forbedre overfarten ved Storebælt, 

og af kommende store opgaver kan 

jeg nævne udvidelsen af Kastrup 

Lufthavn, indførelse af dieseltræk

kraft ved jernbanerne, hvor vi alle

rede er kommet godt i gang, fugle

flugtslinien over Rødby-Femern - og 

længere ude i fremtiden planerne om 

såvel Storebælts- som Øresundsbro. 
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Men der kan nævnes mange andre 

store opgaver, som skal løses. Jeg 

tænker f. eks. på udvidelse af fiskeri

havnene samt de store planer vedrø

rende Hanstholm havn og Tyborøn. 

Vigtigt med en fagforeningsmand 

på posten. 

- Nu er du minister, men det er

kun kort tid siden, du var aktiv fag

foreningsmand, og det ligger nær at 

spørge: Har det for arbejderne væ

sentlig betydning, at det er en fag

foreningsmand, der står i spidsen for 

lpsning af sådanne store statsarbej

der? 

- Det mener jeg i hØj grad. Af hen

syn til den meget store beskæftigelse, 

som disse planer indeholder, og den 

betydning de har for erhvervslivet 

fremover, så tror jeg, det ikke er 

uvæsentligt, at en af fagbevægelsens 

folk har med disse opgaver at gøre. 

Jeg tror, det er væsentligt, at en 

mand, der har arbejdet i fagbevægel

sens tjeneste og selv er arbejder, har 

dette her at tumle med. Spørgsmå

lene er i hØj grad afgørende for be

skæftigelsen, og enhver fagforenings

mand kender til bunds den ulykke, 

det er at gå ledig. 

Samarbejdet er i orden. 

- Men skaber det ikke vanskelighe

der at være arbejdsgiver - eller skal 

vi måske hellere sige en slags ar

bejdsgiver - for alle de mange, som 

er ansat i de etater, der hører under 

ministeriet? 

- Jeg har ikke haft væsentlige van

skeligheder. Jeg tror at kunne sige, 

at det har sin store betydning, at jeg 

fra min tid i De samvirkende Fagfor

bund har et personligt kendskab til 

de flest af de folk, der står i spidsen 

for de organisationer, hvis medlem

mer er beskæftiget ved de etater og 

offentlige arbejder, som hører under 

dette ministerium. Jeg har selv ind

trykket af, at samarbejdet er i orden, 

og det kan vel heller ikke være uden 

betydning, at man kender sagerne fra 

begge sider, så man er i stand til, når 

uoverensstemmelserne opstår, at be

dømme dem så retfærdigt som muligt. 

Længere blev samtalen ikke, for 

Kai Lindberg, som er deltager i mini

steriets intimeste politiske overvejel

ser, kaldtes til møde i Økonomiudval

get. Der kan kun være grund til at 

understrege Kai Lindbergs bemærk

ninger om betydningen af, at det er 

en fagforeningsmand og en socialde

mokrat, der har med de store beskæf

tigelsesgivende opgaver at gøre - og 

så lige pege på, at vælgerne den 14. 

maj har det afgørende ord om, hvil

ken politisk farve •landets største 

arbejdsgiver« skal have. 

Nej! - Billedet her stammer ikke 

fra et fornyligt afholdt forårsmøde 

på •Kohornet« ved Ferie- og Rekre

ationshjemmet, som nogle læsere 

måske har forledet sig til at tro. Til 

gengæld er det bygningen dernede 

fra, men blot fotograferet i Tivoli i 

København på udstillingen i 1924. 

Det var her foreningens daværende 

ledelse fandt den smukke bygning 

og købte den til hjemmet. Desværre 

bær den ikke mere den meget smuk

ke tagdækning, som er gået til på 

grund af tidens tand. 

På samme måde, som den dengang 

tiltrak publikums opmærksomhed, 

har bygningen gennem årene været 

et yndet samlingssted for feriehjem

mets gæster. En ældre kollega, loko

motivfører Viktor Olsen, København, 

har skænket os dette meget sjældne 

fotografi. 

I 
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Den gensidige Forsikrings
forening for Tjenestemænd 

ved Statsbanerne 
Repræsentantskabsmøde den 24. september 1956 

i »Folkets Hus«, Enghavevej. 

Dagsorden: 

1. Valg af protokolfører.
2. Protokollen fra sidste repræsentantskabsmøde.
3. a. Beretning fra formanden om foreningsvirk

somheden. 

b. Beretning om forsikringsvirksomheden.
4. a. Aflæggelse af foreningsregnskab (årsregn

skaberne 1954 og 1955). 
b. Aflæggelse af forsikringsregnskab (årsregn

skaberne 1954 og 1955).

5. Valg.
a. Valg af formand.
b. Valg af næstformand.

c. Valg af kasserer.
d. Valg af 2 medlemmer til forretningsudval

get.

e. Valg af 1 medlem til voldgiftsnævnet.
f. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af honorar til formand og kasserer.

8. Eventuelt.

Formanden, P. Madsen, bØd de fremmødte vel
kommen og rettede en særlig velkomst til »Dan
mark«s repræsentanter, foreningens æresmedlem

mer og øvrige gæster samt til forretningsfører L. 
Kliiwer, Norges Jernbanefunksjonærers Gjennsi
dige Brannkasse. 

Til mødets dirigent og protokolfører valgtes på 
forslag af formanden henholdsvis P. From Hansen 
og E. Greve Petersen. 

Dagsordenen godkendtes. 
Protokol fra sidste repræsentantskabsmøde god

kendtes. 

Derpå foretoges navneopråb. 
I sin beretning udtalte formanden bl. a., at 2 års 

perioden siden sidste repræsentantskabsmøde var 
forlØbet på bedste måde, idet forsikringsforeningen 
på alle områder havde haft stærk fremgang. Der har 
fundet en stærk konsolidering sted af foreningens 
kasse, selv om man har foretaget en udbygning af 

rammerne i forbindelse med kulanceerstatninger. 
Forsikringsforeningen er inde i en periode med 

stagnation i medlemstilgangen, idet jernbanemæn
denes antal ikke Øges på grund af den store ratio
nalisering, som finder sted ved statsbanerne. For

manden var dog af den opfattelse, at medlemspro
centen ville være stigende, fordi der fra forsikrings
foreningens start var en række jernbanemænd, der 
ikke ville flytte deres forsikringer fra andre for
sikringsselskaber, men disse jernbanemænd går nu 
efterhånden over i pensionisternes rækker, medens 
samtidig alle nyantagne tegner forsikring i forsik
ringsforeningen. Selv om de stadig er stigende, er 
den imidlertid ikke hØj nok. Man har forsøgt, som 
også omtalt tidligere, at udvide forsikringernes an-

tal ved at samarbejde med statsbanernes rutebil
chauffører. Deres organisations formand var, da sa

gen behandledes, positivt indstillet på et samar
bejde, men han er siden fratrådt sit hverv, og fra 
den nye ledlse er der ikke vist samme positive ind
stilling. 

Som omtalt ved repræsentantskabsmødet for 2 
år siden havde vi fået en henvendelse fra Dansk 
Funktionærforbund med Ønsket om, at vore akkvi
sitører skulle organiseres i dette forbund. Vi fandt, 
at de burde stå tilsluttet Dansk Funktionærforbund, 
og der blev truffet en ordning, som anerkendtes og 
vedtoges, men som ikke vandt udelt tilfredshed hos 
vore akkvisitører, som mente, at de var tilstrække
ligt organiseret i jernbaneorganisationerne. Mod
standen fra deres side var så stærk, at vi måtte tage 
sagen op, og der synes nu at være tilfredshed med 
den trufne aftale. 

For 2 år siden sluttede vi en ny kontrakt om 
samarbejde med »Danmark«, og denne skulle træde 
i kraft i april i år og har gyldighed 10 år frem i ti
den. Kontrakten gav forsikringsforeningen ret store 

fordele og kunne kun hilses med tilfredshed, og det 
er vor overbevisning, at de næste 10 år vil give os 

ikke ringe Økonomisk fordel. 
Formanden sluttede sin beretning med at takke 

tillidsmændene ud over hele landet for det fortrin

lige arbejde, de havde udført i forsikringsforenin
gen interesse. 

Forretningsføreren, kontorchef Poul Vejre, sag
de i sin beretning blandt andet: 

Den 1. januar 1954 havde foreningen 17.058 ind
meldte forsikrede og et samlet forsikringsantal på 
48.006. 

Den 1. januar 1956 var de tilsvarende tal hen
holdsvis 18.184 og 51.210, og der har således i disse 
to år været en medlemstilgang på 1633 og en tilgang 
i antallet af forsikringer på 3.204. 

I forhold til organisationernes medlemstal er 
medlemsprocenten i samme tidsrum steget fra 55.78 
til 58.46, og pr. dato er procenten ca. 60. 

I 1953 var præmieindtægten ca. 280.000, i 1954 
steg den til 303.000 og i 1955 til ca 326.000. For 1956 
kan man forvente en stigning til i nærheden af 
350.000 kr. 

Skadesudbetalingen i hvert af årene har andra
det ca. 100.000, hvorfor det må siges, at skadesfor
løbet har været gunstigt, således at dette også har 
afspejlet sig i et pænt overskud på driften i de to år. 
Sammenlagt andrager det ca. 170.000 kr. 

På grund af den voldsomme storm i år både i ja
nuar og februar måned, hvor vi f. eks. alene for 
stormen den 21. januar har betalt ca. 50-60.000 kr., 
vil driften for 1956 sikkert vise et mindre gunstigt 
resuliat end i de umiddelbart foregående år. 

Indenfor vor organisation af tillidsmænd er in
gen ændringer sket ud over, at tilsynsarbejdet i 
Nordjylland nu er delt op mellem togfører Age Han
sen, Randers, og togbetjent Søren Gregersen Ål
borg. 

Togfører H. Andersen, Fredericia, er som hidtil 
tilsynsførende for Midt- og Sydjylland, og pakhus

formand P. C. Skovning, Odense, for Fyn. 
En del skader må man afvise som forsikringen 

uvedkommende, og den del, der kan karakteriseres 
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som tvivlsomme, og de, der er af et sådant omfang, 
at de slår Økonomien i stykker for de forsikrede, 

bliver forelagt bestyrelsen, der da tager bestem
melse om, hvordan sagen skal afgøres. 

Vi har i den to-årige periode modtaget og be
handlet: 

551 brandskader 

116 tyveriskader 
3 vandskader 

1.465 ansvarsskader 

81 hundeskader 
307 grundejerskader 

72 sanitetsskader 
eller ialt 2.595 skader 

Som allerede nævnt er det nødvendigt at afvise 
et krav, når skaden ikke omfattes af forsikringen, 
men de afviste tilfælde er kun en lille del og repræ

senterer kun meget små skadesbeløb. 
Hvis der under brandforsikringen er tale om en 

brun plet på et jakkeærme, der har været for nær 
et gasblus, må vi afvise - men er der hul, og man 

kan skønne, at der dog har været nogen ild, er er
statningskravet tvivlsomt. 

Alle mindre skader opgøres på stedet af tillids
manden, der da indstiller til erstatning, og her gør 
vore tillidsmænd et samvittighedsfuldt og dygtigt 
arbejde. Og på grundlag af denne stedlige vurde

ring udbetales erstatningen. 
Jeg skal endelig omtale en større ansvarsskade, 

som blev anmeldt i august 1954 og endelig regule
ret i oktober 1955 med en samlet erstatning på 
13.501,64 kr. 

Forsikrede var en nu afdØd togfører, hvis hu
stru på cykel i Vasbygade drejede uden at give tegn 
og derved væltede en motorcykel, hvorved både 
føreren og hans passager kom til skade. 

Den fulde skyld blev pålagt fruen og de skade
lidte fik udbetalt erstatning efter opgørelse. 

Vi har fra Forsikringsagenturforeningens kon
tor i Niels Brocksgade haft et snævert og venskabe

ligt samarbejde både udad og indad. 
Med statsbanernes bogholderkontor og de for

skellige afkortningssteder, med de stedige perso

nalekontorer, hvorfra meddelelserne om nyansæt
telser kommer - med jernbaneorganisationerne på 
den ene side og »Danmark«s direktion og personale 
på den anden side. 

Vi har deltaget i de to andre forsikringsforenin
gers repræsentantskabsmøder, og vi har været ind
budt til repræsentantskabsmøde i Norges Jernbane

funksjonærers Brannkasse, men var desværre denne 
gang forhindret i at deltage. 

Alle valg var genvalg således: 
Formand P. Madsen, næstformand P. From Han

sen og kasserer E. Greve Petersen. 
Forretningsudvalgsmedlemmer: Hjalmer Jensen 

og L. Thorup. 
Medlem af Voldgiftsnævnet: E. Rasmussen. 
Revisorer: H. A. Christensen og C. F. W. Poulsen. 
Revisorsuppleant: Meldgård Kristensen. 

Forretningsføreren sluttede sin beretning med at 
udtale håbet om fortsat fremgang og trivsel for For

sikringsagenturforeningen. 
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Jubilæum 
Torsdag den 16. maj kan lokomotivfører C. F. Sven

ning, Esbjerg fejre sit 25 års jubilæum ved DSB. 

Jubilaren begyndte som aspirant i Esbjerg, hvor 

Svenning, bortset fra kortere fravær ved forfremmelse, 

har tilbragt hele sin jernbanetid. 

Vi har i jubilaren altid haft en god kammerat, hvis 

gode humør og kammeratskab vi sætter stor pris på. 

Til de mange hilsener du den 16. maj vil modtage, 

ønsker afdeling 29 også at fØje sin, idet vi takker for 

godt samarbejde med ønsket om, at du må få mange 

lyse og gode år iblandt os. 

C.M.C.

Tak 
Ved min kære mand, pensioneret lokomotivfører 

Otto Jensens sygdom og dØd vil jeg takke for deltagel

sen. Tak for fanens tilstedeværelse og tak til afdelings

formanden for de smukke ord ved bisættelsen. 

Andrea Jensen. 

Opmærksomhed frabedes 
Al opmærksomhed i anledning af mit jubilæum fra

bedes venligst, er bortrejst. 

H. K. Schrøder, lokomotivfører, Arhus. 

Forfremmelse til lokomotivmester (7. lkl) efter 

ansøgning pr. 1-4-57. 

Lokomotivførerne (11. lkl.): 

V. J. Rasmussen, København Gb., i København Gb.

A. B. Carlsen, Fredericia, i Fredericia.

Forfremmelse til elektrofører (11. lkl.) pr. 1-4-57. 

Elektroførerne ( 12. lkl.) : 

H. G. AngelsØ, Enghave, i Enghave. 

E. K. B. Jensen, Enghave, i Enghave. 

H. Melohn, Enghave, i Enghave.

Forflyttelse efter ansøgning pr. 1-5-57. 

Lokomotivfyr bøder: 

H. F. Sprenger, København Gb., til Gedser. 

Forflyttet pr. 2-6-57. 

Lokomotivfører ( 11. lkl.): 

T. G. Hansen, Assens, til Odense. 

Navneændringer. 

Lokomotivfører E. K. Larsen, Arhus, har taget navne

forandring til: Elvin Kjeldahl. 

Lokomotivfører P. S. Nielsen, Kalundborg, har ta

get navneforandring til: Poul Schadler. 

Afsked. 

Lokomotivførerne ( 11. lkl.): 

J. A. Hechmann, Slagelse, afskediget efter ansøgning 

på grund af svagelighed med pension (30-6-57). 

A. C. Oest-Jacobsen, Helsingør, afskediget efter ansøg

ning på grund af alder med pension (30-6-57).



Dødsfald. 

Pensioneret lokomotivfører P. Rasmussen, Århus, er af

gået ved dØden den 2-4-57. 

Pensioneret lokomotivfører J. P. Sørensen, København, 

er afgået ved dØden i februar 1957. 

Pensioneret lokomotivfører 0. Jensen, Ålborg, er af

gået ved døden den 1-4-57. 

NIEDLENISLISTE� 

Optaget som ekstraordinært medlem pr. 1-5-57. 

Pensioneret lokomotivfører N. C. Christensen, Sdr. 

Ringgade 21, st., Århus. 

Lokomotivførerafdeling: 

Korsør: Formandens adresse rettes til: Lindealle 52, 1. 

Kassererens adresse rettes til: Svendstrup pr. Korsør. 

Lokomotivførerunderafdeling: 

Ringkøbing: Formandens adresse rettes til: 

Grønningen 3. 

Lokomotivfyrbøderafdeling: 

Ålborg: Formandens navn og adresse rettes til: P. G. 

Petersen, Konvalvej 9. 

Odense: Formandens adresse rettes til: Vilh. Kybns

vej 32. 

LokomotivfyrbØderunderafdeling: 

Repræsentantens adresse rettes til: Strandstræde 2, 2. 

Priserne på 
jernbanerestaurationerne 

I tilslutning til den almindelige prisstigning har 

Jernbanerestauratørforeningen reguleret taksterne for 

de varer, der sælges på restaurationerne. Samtidig her

med er der fra 1. maj gennemført en forhøjelse af pri

serne for visse leveringer til personalet. Forhøjelsen 

omfattes af følgende: 

1 kop kaffe eller the fra 40 til 45 øre. 

1 stk. smørrebrød uden pålæg fra 25 til 30 øre. 

1 stk. smørrebrød med pålæg fra 40 til 50 øre. 

1 glas Øl fra 25 til 30 øre. 

1 kop bouillon fra 30 til 50 øre. 

1 kop kakao fra 45 til 55 øre. 

Chloribe 
BATTERIER 

til ethvert formål 

CHLORIDE 

AKKUMULATORFABRIKKEN'¼ 

Mynstersvej 6 . København V 

Telf. HILDA 2288 

�Mors Dag( 
er også Mødrehjælpens dag 

Mødrehjælpsinstitutionerne, der hvert år modtager 

henvendelse fra op imod 50 000 mødre fra alle egne af 

landet, formidler en stor del af den hjælp, som sam

fundet i dag stiller til rådighed for gravide kvinder og 

mødre med småbørn. 

Mange vil spørge, om det da også er nødvendigt at 

indsamle private midler, når stat og kommune i for

vejen ofrer store beløb på denne del af det sociale ar

bejde. 

Hertil må svares, at enhver, der har fØling med det 

sociale arbejde, ved, at man ikke sjældent kommer ud 

for tilfælde, der ikke passer ind i lovens rammer, men 

hvor der alligevel bØr hjælpes. 

Mødrehjælpen kan derfor trygt regne med forståelse 

og hjælpsomhed overfor den indsamling, der også i år 

foranstaltes landet over af Danske Kvinders National

råd for at skaffe midler til hjælpearbejdet for vanske

ligt stillede mødre. 

Mange opgaver, der i årenes lØb er taget op i det 

små for privat skænkede beløb, er senere helt eller del

vis overtaget af det offentlige, når det har vist sig, at 

det hjælpearbejde, der blev påbegyndt på denne måde, 

har haft sin berettigelse. 

Dette er baggrunden for, at der på •Mors Dag« også 

rettes en bØn til Dem om at give et bidrag - stort eller 

lille - til giro 3432. 

Familien S. har 4 børn, hvoraf den ældste er 7 år 

og den yngste 1 år. Ægtemanden har under ægteskabet 

måttet gå arbejdsløs i flere perioder, og når han har 

arbejde, overstiger lønnen sjældent kr. 200,00 om ugen. 

Familiens største problem var imidlertid boligforhol

dene, idet den hidtil havde måttet bo i et havehus, der 

ganske vist var uhyre billigt, men til gengæld absolut 

uegnet til bolig for en familie året rundt, da det var ret 

faldefærdigt og vanskeligt kunne varmes op. Endelig 

lykkedes det at opspore en god lejlighed til en over

kommelig leje, og medens kommunen ville betale ind

skuddet, skulle familien selv skaffe 2 måneders leje til 

forudindbetaling; dette oversteg dog familiens Økono

miske kræfter. 

Man var derfor glad for fra Mødrehjælpen at kunne 

hjælpe med dette nødvendige beløb af de privat ind

samlede midler. 

TJENESTEMAND 

OG POLITIK 

Udsendt af det radikale tjenestemandsudvalg 

Fås ved henvendelse til 

DET RADIKALE VENSTRES KONTOR 

Christiansborg, Kbh. K 

Central 66 00, lok. 155 
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'I'OP-wt 
ØSTIYDSKE BRYGGERIER AKTIESELSKAB 

Fisk - Vildt - Fjerkræ

PRØVEN 
FR. ALLE 139 • TLF. AARHUS 2 53 22 

Knud 

BRØGGER Specia/ Optiker

Aarhus • Østergade 28 • Tlf. 2 4768 

S. Bendtsen & Co.s Eftf.

Skræderforretning 
Ryesgade 27, Aarhus 

RADIO-THYGESEN 

Telefon 
Aarhus 3720 
Leverandør 

til DSB 

Raadhuspladsen 1 . Aarhus . Telefon 210 11 

Førende Specialforretning i 

RADIO - GRAMMOFONPLADER - FJERNSYN 

$ig det med 23lomster 

Paa faa Timer 

overalt i Verden 

P. B. VAHL 

Fr. Alle 149, Aarhus, Tlf. 5150 

lokomotiver og motorvogne 

Jensen & Nielsen 
Stort 
Udvalg i 
Grav-

Kirkegaardsvej 1, Aarhus, Tlf. 1379 monumenter 

Aktieselskabet 

AARBUUS PRIVATBANE 
Aarhus København 

Arbejder Spare- og Laanekassen for Aarhus og Omega 
de Mezasvej 1 Østergade 4 Tordenskjoldsgade 37 

Tlf. 303 33 Tlf. 26255 Tlf. 68166 

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 
Hovedkontor: Njalsgade 15, København 

Telefon 4015 

VOGN FABRIKKEN 

SCANDIA 
AKTIESELSKAB 

R A N D E R S

Marketenderiet 

* 

Driftsudvalget 

i Centralværkstederne 

og Godsbanegaardens 

Lokomotivremise 

anbefales 

AKTIESELSKABET 

DANSK SVOVLSYRE- OG SUPERPHOSPHAT-FABRIK 
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Weinrich Nielsens 
Bageri og Conditori 

anbefales 

Besøg "KurhoteIIet" 
Nyborg Strand . Tlf. 1 T 2 

•;s c. F. Schalburg 
VINGAARDEN I NYBORG 

Grundlagt 7. Juni 1817 

NØRREGADES KIOSK 
Nørregade 9 (Alfred Johansen) Tel1. 261 

Alt i Dag- og Ugeblade - Tobak og Spiritus 

J� Telefon 76 

NYBORG DAMPVASKERI 
OG TRI-RENSERI 

Kemisk Tøjrensning 
Telefon 54 

I. KRUSE & BECH
Vand-

Gas- &: Lysinsta/lationer 

Telf. Nyborg 144, 381-1144 

HJ. MARTENS EFT. 
vi Peter Christensen 

Guldsmed Nørregade 6, 
& Gravør Nyborg, Tlf. 369

JOHS, WICHMANN's 
Træskoforretning 

anbefales 

d'Hrr. Lokomotivmænd 

WERNER HANSEN 
I Urmager og Guldsmed 

Briller med Dobbeltglas 
I anbefales til Tjenestebrug. 

Deres Sygekasse giver Tilskud. 

'
Forlang 

KAFFE 

fra P. M. BRUUN's Kafferisteri 

(V ed A. M. Petersen) 

Nyborg Ligkistemagasin 
K. Jacobsen Snedkermester 

Besørger alt vedr. Begravelse el. 
Liebrænding, Grdl. 1897 
v/ Slottet . Tlf. 171 

C. Knackstredt
Tlf. Nyborg SSO 

Radio-Magasinet 
Østfyns største Grammofon

Pladelager 

N•rregade 13 • Telf. 1060 

Spec.: Kranse, Buketter, 
Planter og Potte- Kultur 
Direkte Salg fra Drivhus 

Ingen Butlksle)e 
derfor bllllgste Priser 

Til daglig og Fest 
»BORGERFORENINGEN«

Til. NYBORG 1313 
altid bedst H. Nicolaisen

Bevar 
Beskyt 
Forskøn 

Nyborg Tapet- og Farvelager 

C. Østergaard Jensen
MAL! Nr. Voldgade 66 . Tlf. 283 

Nyborg Kulimport 
og Nyborg Cichorietørreri A/s 

Telefon 15 og 23 

Bød te her ø Jens en 
Kongegade, Nyborg, Tlf. 33 

�øger 
fl'apir 
9Kusik 

Drevsen & Nellemann 
NYBORG - TELF. 25 og 189 

Isenkram-, Støbegods-, Glas-, Porcelæn- og 
Udstyrsforretning 

Cafe FÆRGEGAARDEN
Godt Madsted . Billige Priser . Tlf. Nyborg 582 

Forlang! 

Carlsminde 

øl og vand 

HJORTSHØJ CHRISTENSENS Tandteknik 
NYBORG • TELF. 920 

RICHARD LEHN 

1. Kl. Herreekvipering Tlf. Nyborg 68

Nyborg 

N. Urban Sørensen Telf. 111 2 L. 

Altid hte Kl. Varer 
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.-1€ading 
in,the maritime 
world ... 

B&W 
MARINE 

DIESELMOTORER 

MED 

TURBOLADNING 

411 11 Il J1 r 
BURMEISTER & W'AIN 
KØBENHAVN DANMARK 
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