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Enhedsafdelingerne 

Som besluttet på foreningens ordinære kongres 1959 skal de 

ved et maskindepot eksisterende lokomotivfører- og lokomotiv

fyrbøderafdelinger sammensluttes til enhedsafdelinger senest 

1. april 1960. Efter lovændringen er reglen den, at der skal op

rettes en afdeling, når der er stationeret mindst 15 medlemmer

ved et maskindepot, medens der i tilfælde af et mindre antal

oprettes en underafdeling henhørende under nærmeste afdeling.

Om valg til afdelingsbestyrelserne og afdelingernes virksomhed

i øvrigt henvises til lovene.

Denne koncentration af afdelingsarbejdet sigter på den kom

mende udvikling, dels som følge af betydelig nedgang i lokomo

tivfyrbøderantallet og dels det organisationsmæssige arbejde, 

hvor der vil stilles stærke krav til effektiviteten. Med træk

kraftens omlægning lægges den kommende lokomotivmands 

arbejdsmæssige interesser tæt op ad lokomotivførerens, og de 

opstående problemers løsning finder bedst sin behandling under 

en ledelse. Endvidere må fagbevægelsen i fremtiden stræbe mod 

udpræget koncentration, hvis den skal påregne at fastholde og 

videreudvikle de løn- og arbejdsmæssige vilkår. Det viser sig 

allerede i mange tilfælde, at overenskomster og aftaler af en

hver art, der ønskes til forbedring af forholdene, kræver stær

kere og mere smidigt organisationsapparat. Modsætningsvis den 

højt besungne decentralisationstanke i samfundslivet må man 

i fagbevægelsen søge centralisation for at gøre sine krav gæl

dende og få resultater frem. 

Med nytårets første måneder, hvor afdelingsgeneralforsam

lingerne traditionelt finder sted, stunder arbejdet til med sam

menslutningen, og der forventes vel vejledende retningslinier 

fra hovedbestyrelsen til nyordningens gennemførelse. Dennes 

hovedsynspunkt har imidlertid altid været mindst mulig ind

blanding i afdelingernes daglige virksomhed, og der skulle heller 

ikke være grund til tro på, at det forestående krævede en sådan. 

Rammen for enhedsafdelingen ligger fast forankret i foreningens 

love. Der kan derudover for tilsikring af parlamentarisk ledelse 

af afdelingen ligge spørgsmålet om udfærdigelse af en forret

ningsorden, men hovedbestyrelsen har ikke ment, at man burde 

udarbejde en almindeligt gældende for alle afdelinger, eftersom 

lokale forhold kan betinge nødvendigheden af afvigelser. Dette 

overlades til medlemmerne ved det enkelte depot i tillid til, at 

reglerne kommer til at hvile på parlamentarisk basis. 

Et spørgsmål af vigtighed, forinden man går ind i sammen

slutningen, er, at de enkelte afdelingers valgte revisorer får 

gennemført revisionen af de beroende midler, så disse er helt 

a jour, når de indgår i enhedsafdelingens kasse. 

Dernæst er det af stor betydning, at alle arkivsagerne samles 

og bevares i den ny afdeling. I modsat fald vil mange historiske 

sager fortabe sig i det uvisse. Dette må undgås, og man bør have 

opmærksomheden rettet herpå. 

Foruden stedsbetegnelse er de nuværende afdelinger be

nævnt ved nummer, og hovedbestyrelsen har behandlet spørgs-

399 



målet om den fremtidige form for dette. Man er 

enige om at afskaffe afdelingsnummeret, således 

at afdelingen kendetegnes ved stedsbetegnelse. 

Det vil bortset fra afdelingerne i København 

sige bynavnet. I København vil betegnelserne 

for de tre fremtidige afdelinger være Godsbane

gården, Helgoland og Enghave afdelinger. 

Trafikminister 

Kai Lindberg 

60 år 

Den 10. december fylder 

minister for offentlige 

arbejder, Kai Lindberg 

60 år 

Ministeren er fØdt og opvokset i Helsingør 

og er udlært som skibsbygger i sundbyens Skibs

og Maskinbyggeri. I en meget ung alder tog han 

første gang aktivt del i det faglige arbejde inden

for maskinarbejder gruppen og blev som 32-årig 

valgt som formand for Dansk Smede og Maskinar

bejder Forbunds Helsingør afdeling. Dette hverv 

varetog Kai Lindberg til 1941, hvor han på gene

ralforsamlingen i maj måned blev valgt som sekre

tær i Landsorganisationen. 

Selv om ministeren er udgået fra smedenes or

ganisation, har han med sin alsidige interesse fulgt 

udviklingen også indenfor andre fag og kunne der

for i sin sekretærstilling tage del i arbejdet på et 

meget bredt grundlag. Hans flid og hans dygtighed 

fØrte ham derfor frem i forreste linie inden for Ar

bejderbevægelsen, hvor han foruden sit faglige ar

bejde også tog ivrigt del i det politiske. Denne sid

ste gren af hans virksomhed fØrte ham i 1947 ind 

som medlem af folketinget, og han havde tillige 

nogle måneder sæde i landstinget indtil dette blev 

ophævet. 
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Nyordningen kan måske medføre problemer 

ved overgangen, men det er vor tro, at ingen 

a.i, disse er vanskeligere end at de finder deres 

rette løsning med den skolede tillidsmandsstab,

d2r efterhånden er frembragt. 

Ordningen tjener styrken og kontinuiteten i 

organisationsarbejdet. 

Realitetsbunden og med sans for et praktisk 

greb om tingene og med en fortsat grundighed 

overfor de problemer han fik som opgave, udpegede 

ministeriet H. C. Hansen, Kai Lindberg til den be

troede stilling som minister for offentlige arbejder 

den 30. august 1955. Til dette hverv blev tillige i 

1957 tillagt posten som minister for Grønland. 

Som chef for den store gruppe af tjenestemænd 

under sit ministerium faldt det naturligt for mini

steren også at sætte sig nØje ind i tjenestemands

forhold og med sin allerede mangeårige faglige 

indsigt blev ikke mindst denne del af arbejdet 

tidskrævende som minister. Det blev jo netop under 

Lønningskommissionen af 1954, Kai Lindberg tråd

te til og derfor fik den del af kommisionsarbejdet 

som vedrørte de tjenestemænd, der hØrer under Mi

nisteriet for offentlige arbejder. 

Der er derfor grund til i forbindelse med trafik

minister Kai Lindbergs 60 årsdag sammen med en 

hjertelig lykønskning på dagen at bringe en tak 

for velvillig modtagelse og behandling af lokomo

tivmændenes henvendelser. 



40 år siden Rosa Luxemburg 
myrdedes 

En mindedag, som det vel nok hav

de været værd at huske, er gået hen 

over os, uden at vi har ænset den. -

Den 31. maj var det 40 år siden, li

get af Rosa Luxemburg blev fundet i 

Landwehrskanalen i Berlin. 

Efter måneder med bitre gadekam

pe, var den ydre orden genopret-

- Generalen må tage sig af hende.

- Zossen kan let forsvares.

Og så kommanderede generalen:

Alarmberedskab! Dobbelte vagtpo

ster! - Og en pansret bilkortege gled 

mod Berlin for at hente resterne af 

Rosa Luxemburg. 

tet i Berlin efter novemberrevolu- Den lille kvinde - en ildsjæl 

tionen, krigens afslutning og kejser- Endnu som dØd havde denne lille 

dØmmets fald. Philip Scheidemann kvinde magt til at få en hel nation 

havde fra Rigsdagsbygningens balkon til at glØde. Hun var en gang den ty

udråbt den tyske republik - ja, men ske arbejderklasses ildsjæl og dens al

drømmen om den socialistiske revo- tid urolige samvittighed. Hele hendeE 

lution, en tilbundsgående udrens- liv var hun i virksomhed for at væk-

ning, som måske af os, der den gang 

var unge, havde håbet på i Tyskland 

efter nederlaget i den fØrste verdens

krig, kom ikke. - Hvem ved, hvad vi 

var blevet skånet for, hvis den var 

kommet? - Men drømmen var knust, 

og i massegravene i Friederichsfeldt 

og Spandau hvilede nu de tusinder af 

ofre for en planløs revolte i de tavse 

massegrave. 

Kejseren flygtede, men generalerne 

blev 

Det var måske den store fejl, der 

blev begået under den tyske revolu

tion i 1918: Kejseren flygtede, men 

hans generaler blev. Mal) sagde gan

ske vist, at den militære magt var 

den ny republik tro. Men var den? 

Om aftenen den 31. maj 1919 fik 

chefen for de regeringstro tropper i 

Zossen nær Berlin en meddelelse, 

som fik ham til at blegne: -Man har 

fundet hende, - meddelte en stemme 

i chefens telefon. - Og stemmen fort

satte: - Forstår generalen hvad det 

betyder? - Man har fundet hende. 

Hun ligger nu, trukket op af Land

wehrskanalen, i Schauhaus. Men der 

kan hun ikke blive. Generalen må 

tage sig af hende . - -

Det varede lidt, fØr generalen sva

rede stemmen, og da han svarede, 

var det med ironi og hån: - Jeg for

står udmærket, nu skal vi herude 

forsøge at ride stormen af for repu

blikken. Allerede i morgen vil hele 

Berlin vide, at hun ligger herude. - -

Kan denne nyfødte republik ikke 

klare en sølle dØd kvinde? - -

ke de retsløse masser i zahrens Rus

land til forståelse af deres menneske

værd. Samme i Polen og Tyskland. 

Hun var fØdt i en fattig jØdisk fa

milie i nærheden af Dublin. Hun 

kendte derfra fattigdommen og det 

slaveri, der fulgte med. Hun vidste, 

hvilke utrolige forfølgelser jøderne i 

Rusland og Polen var udsat for. -

Hun var en sammensat kunstnersjæl 

og var i besiddelse af en vild oprørs

natur, som mange gange fik hende 

til at overskride fornuftens og rime

lighedens grænser i sin kamp for det, 

hun mente var retfærdighed. Hun 

ejede en lysende intelligens. Politisk 

stod hun altid på det tyske socialde

mokratis venstre flØj. 

Hun var ikke kommunist 

Men intet er mere fejlagtigt, end 

at betegne hende som kommunist -

siger Martin Grill i en omtale af hen

de i de de svenske fabriksarbejderes 

blad. - Dette understreges i indled

ningen til et 2-binds værk udkommet 

i Østberlin 1955 (Ausgewahlte Reden 

und Schriften) i to store afhandlin

ger, den ene af Lenin, den anden af 

Stalin. På 150 tættrykte sider forsø

ger de hver især at bevise, at Rosa 

Luxemburgs teorier er i modstrid 

med den kommunistiske lære, man 

finder hende åbenbart farlig for den 

bestående ordning - som man fandt 

hende farlig for 40 år siden i Berlin. 

I Rosa Luxemburg manifesterede sig 

ikke et bestemt system. Men ene 

menneskehedens uroprindelige oprør 

mod uret og tyranni. 

Berømt i hele verden blev Rosa 

Luxemburg gennem sin kamp mod 

den preussiske militarisme. I en re

plik til statsanklageren i en proces 

mod hende i Frankfurt a. M. i 1914 

stammer denne udtalelse: 

•Krig kan kun føres, så længe

arbejderne fØlger parolen og i tål

mod bærer byrderne. Når en gang 

majoriteten forstår, at krig er bar

barisk, umoralsk, reaktionær og 

folkefjendtlig, i det Øjeblik bliver 

krig umulig! Det ligger i folkets 

egne hænder at afgøre, om krig 

kan eksistere eller ikke - - -•. 

Rosa Luxemburg dømtes i 1914 til 

12 måneders fængsel. Det var ikke 

hendes første straf. Men straks efter 

domfældelsen, fØr hun indsattes tiI 

afsoning, talte hun for en forsamling 

på titusinder foran retsbygningen i 

Frankfurt. 

•Breve fra fængslet«

Størstedelen af den første verdens

krig tilbragte hun i forskellige tyske 

fængsler. Hun har udgivet en lille 

bog på knapt 100 sider, som hun 

kalder »Breve fra fængslet«. Den er 

en af de fineste og mest menneske

lige bØger, der er udkommet på tysk. 

Den 10. november 1918 blev hun 

som hundreder af Kejsertysklands 

politiske fanger lukket ud af fængs

let, og hun var selvskreven som le

der af venstrefløjen indenfor det ty

ske socialdemokrati. Hun grundlagde 
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sammen med Karl Liebknecht, Frantz 

Merring og Clara Zetkin det såkaldte 

,Spartakusforbundet«. Den blodige 

kamp, som fulgte i forbundets_ spor, 

måtte på forhånd mislykkes. Der kan 

ikke herske tvivl om, at Rosa Luxem

burg selv var klar over dette. Men 

hun opgav ikke kampen, før dØden 

indhentede hende. Det ville have væ

ret imod hele hendes natur, om hun 

ikke til det sidste havde stået på top

pen af barrikaden. 

Rosa Luxemburgs sidste artikel 

Den 14. januar 1919 skrev Rosa 

Luxemburg sin sidste artikel i ,Die 

Rote Fahne«, Slutningen lØd således: 

Ordenen i Berlin er genoprettet. 

- Ak I dumme kreaturer; Denne or

den hviler på et lØst grundlag. Re

volutionen kommer igen og genopstår

i morgen, og til basuners klang skal

den kundgøre: Jeg har været her. -

Jeg er her. - Og jeg vil blive her

evigt. - -

Næste dag blev alle Spartakus' le

dere fængslet. Den lille syge kvinde 

slæbtes af en gruppe reaktionære 

officerer, sammen med Karl Lieb

knecht til Hotel Eden i Budapester 

Strasse og myrdedes. Liget blev ka

stet i Landwehrskanalen, hvor det 

som oplyst først blev fundet den 31. 

maj. 

Rosa Luxemburg begravedes den 

13. juni sammen med Karl Lieb

knecht og 32 dræbte arbejdere. 

Rosa Luxemburgs ideer. 

Der kan ikke være tvivl om, slut

ter Martin Grill, at de fleste af Rosa 

Luxemburgs politiske ideer i mangt 

og meget var og er ganske uantage

lige for arbejderne i dag. Og som 

sagt foran, stod hun i skarp modsæt

ning til datidens russiske bolchevik

ker. Når man nu skal hædre hendes 

minde, er det uden at tage parti. 

Hendes dØd blev faktisk en bebudel

se af den tyske revolutions nederlag, 

og den første triumf for de reaktio

nære kræfter som blev tilbage, da 

kejseren flygtede, og hans rige gik 

under. 

Rosa Luxemburgs mordere afsløre

des hurtigt, men de blev aldrig straf

fet. 

Der går en rød tråd fra Hotel Eden 

til Kaiserhof, fra Landwehrskanalen 
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til Buchenwalde og Auschwitz. Fun

damentet til Hitlers tredie rige blev 

allerede lagt i 1918 og 1919. 

Alt hvad vi siden har oplevet, var 

vi måske blevet forskånet for, hvis 

Rosa Luxemburg havde fået magt til 

at udrydde de tilbageblevne rester af 

den preussiske militarisme som blev 

tilbage og indefra undergravede Wei

mar-republikken. 

Stålarbejderstrejken og 
automatiseringen 

Nationaløkonomiske betragtninger 

Af Dipl. rer. pol. dr. phil. 

W. A. Meseke, Hamburg. 

I tidsskriftet ,Automatik« (sept. 

1959) har den kendte tyske national

Økonom professor W. A. Meseke 

fremsat nogle nationaløkonomiske 

betragtninger om automatiseringen 

og den amerikanske stålarbejder

strejke. Skønt han som nationaløko

nom hverken er talsmand for ar

bejdsgiver- eller arbejder-synspunk

ter, støtter han i princippet kravet 

om arbejdernes andel i det forøgede 

udbytte som fØlge af produktivitets

stigningen. Men hvorledes kan dette 

krav opfyldes uden langvarige og 

Ødelæggende storstrejker? Om dette 

problem skriver han: 

Socialøkonomisk praktik i USA. 

Spørgsmålet, om automatiseringen 

skal udvikle sig til en velsignelse el

ler en forbandelse for menneskehe

den, er i teorien let at besvare: hvis 

det kan lykkes at gennemføre de for 

automatiseringen afgprende sam

fundsændringer - især af Økonomisk

politisk art - kan det ikke ses, at 

automatiseringen ikke skulle kunne 

blive til gavn for menneskeheden. 

Men hvis det ikke lykkes, er der in

gen grund til overdreven optimisme. 

I praksis synes det i Øjeblikket, som 

om der er store hindringer med hen

syn til at skabe de rette betingelser 

i denne henseende. Den amerikanske 

stålarbejderstrejke er et eksempel 

herpå. 

Den drejer sig som bekendt om 

fØlgende: Som følge af den stærke 

automatisering af stål!)roduktionen 

er produktiviteten steget, uden at 

stålpriserne er sunket tilsvarende. I 

den anledning erklærer fagforenin

gen; når udbyttet er steget, er løn

stigninger rimelige. Men industrien 

afviser enhver lØnforhØjelse med den 

begrundelse, at produktiviteten ude

lukkende skyldes forstærket automa

tisering og ikke nogen større arbejds

ydelse. Kun hvis fagforeningen vil 

gå med til indrømmelser, der kan 

medføre en yderligere stigning i pro

duktiviteten, er industrien rede til at 

vise imØdekommenhed i lØnkravet. 

Fagorganisationen er imidlertid end

nu mere bange for indrømmelser af 

denne art end for stagnerende løn

ninger, da sådanne indrømmelser ef

ter deres mening vil medføre større 

arbejdsløshed. Man peger i denne 

forbindelse på, at de hidtil ledig

blevne arbejdere - på trods af alle 

profetier - stadig ikke er bleven op

suget i arbejdsprocessen. 

Hvis de modsigelser, der kommer 

til udtryk heri, virkelig var uløselige, 

ville vi i næste fase af udviklingeri 

sandsynligvis kunne forvente stærk 

modstand mod automatiseringen. 

Men faktisk er de opdukkede van

skeligheder ingenlunde uløseligt for

bundet med automatiseringens væ

sen. Det drejer sig kun om spæn

dingsfænomener mellem den vold

somme automatisering af produktio

nen og de endnu ganske uløste sam

fundsproblemer. 

Inflation og automatiseringen er 

uforenelige. 

De nævnte spændinger kunne 

næppe være skarpere, man fristes 

til at sige, næppe mere grotesk bragt 

til udtryk end tilfældet er for tiden 

i USA. Thi hvis man netop i forbin

delse med den højst mulige rationa

lisering - og det vil vel sige: billig

gørelse af produktionen - maler in

flationsspøgelset på væggen ( og lØn-



kravet afvises ikke mindst med den

ne motivering! viser det sig med 

største klarhed, at der her er noget 

galt med grundprincipperne. Hermed 

skal ikke være sagt, at lØnkravene i 

den foreliggende form ikke kan få 

inflatoriske virkninger, men vi vil 

tværtimod fastslå, at hele lØndiskus

sionen som sådan er udtryk for en 

forfejlet situation. Hvis automatise

ringen forløber i harmoni med sam

fundets forhold, kan der hverken 

forventes inflation eller uhemmet 

prisstigning, men tværtimod prisfald. 

Det turde være så selvfølgeligt, at 

det ikke behøver at begrundes nær

mere. 

Hovedpunktet i denne fortvivlede 

situation er uden tvivl industriens 

fejlagtige opfattelse: at arbejderne 

ikke har noget krav på at få del i 

ne af rationaliseringen. Til syvende 

og sidst er det ikke den enkelte in

dustris fortjeneste, at den er bleven 

»automatiserbar«, ligesom andre in

dustrier ikke kan gøre for, at de ikke

kan automat_iseres. Derfor er det

først og fremmest hele samfundet,

der har krav på det øgede udbytte,

naturligvis inklusive de pågældende

arbejdere i de automatiserede virk

somheder. Den omstændighed, at der

overhovedet kan automatiseres, er jo

udtryk for hele udviklingstrinet i

samfundet.

Dette fører os frem til spørgsmålet 

om, hvorledes samfundet kan få del 

i produktivitetsstigningen. Det er ik

ke vanskeligt, nemlig ved prisned

sættelser. I et samfund med fri kon

kurrence indtræder prisfaldet auto

matisk, da en virksomhed jo kun au-

så lidt kan arbejderne stille krav 

om en ensartet tillægslØn ud over 

grundlønnen. Forskellen i lØn bØr 

dog ikke være altfor stor, da dette 

kan forstyrre arbejdsfreden. 

Løndiktat er en trusel mod 

automatiseringen. 

Hvis industrien ikke foretager 

prisnedsættelser, må den regne med, 

at fagforeningen møder frem med 

sine krav, der ikke kan frakendes 

en vis logik. Hvis de gennemføres i 

form af kollektive ensartede lØnfor

hØjelser, rammer de alle virksom

heder lige hårdt. Lad os gå ud fra, 

at de alle kan bære disse lØnforhØjel

ser, men de vil da efterfølges af lig

nende lønkrav i andre industrier, thi 

stålarbejderne i USA indtager i den

ne henseende en fØrerstilling. Mulig-

frugterne af produktivitetsstignin- tomatiserer for at kunne konkurrere vis kan de andre industrier ikke au-

gen, da denne udelukkende skyldes 

den forstærkede automatisering og 

ikke nogen forøget arbejdsindsats. Til 

grund for denne opfattelse ligger 

Øjensynlig den (også i den tyske lØn

debat) så stærkt fremsatte fejlagtige 

mening, at der findes en speciel pro

duktivitet for hver enkelt produk

tionsfaktor, altså f.eks. arbejdets el

ler kapitalens. Man forveksler åben

bart begreberne »produktivitet« med 

• produktivitetstal« og synes at gå ud

fra, at produktivitetstallene kan be

regnes ud fra arbejdet eller kapital

indsatsen (altså f.eks. antal arbejds

timer, antal HK, tons kul o.s.v.). Men

uanset hvilken af disse metoder man

bruger, drejer det sig udelukkende

om forskellige talmæssige udtryks

former for samme størrelse, nemlig

produktiviteten i den pågældende

virksomhed eller industri, der er re

sultatet af et samvirke af arbejde og

kapital. Også i det foreliggende til

fælde drejer det sig om en produk

tivitetsstigning i samtlige virksom

heder 'resp. samme industri. Dette

kommer iØvrigt også til udtryk i, at

der stilles større krav til arbejderne

ved overgangen til automatisk pro

duktion.

Prisnedsættelser er vigtigere end 

lønforhøjelser. 

Det er dog ikke alene de direkte 

parthavere, der har krav på frugter-

sine rivaler. Fri konkurrence er der

for den vigtigste forudsætning for en 

krisefri automatisering. Hvis indu

strien er monopoliseret, er det sam

fundets opgave at sørge for et mak

simum af konkurrence. Dette behø

ver ikke at betyde et diktat fra sta

tens side, thi hele monopol-lovgiv

ningen er jo til syvende og sidst in

tet andet end bevare konkurrencen 

som en permanent tilstand. Først, 

når den af produktivitetsstigningen 

betingede profit er »opbrugt«, kan 

lØn- og avance-stigninger forsvares. 

Den grænse, til hvilken disse sekun

dære tilpasningsprocesser må gå, kan 

dog ikke udregnes på basis af indek

ser, hverken branche-indekser eller 

mere omfattende indekser, thi hertil 

er forholdene i de enkelte virksom

heder altfor forskellige. 

Produktivitetslønnen må udregnes 

bedriftsvis. 

Kollektive lØntarifer i en industri 

med forskelligt afkastende bedrifter 

bØr indskrænke sig til at fastslå en 

grundløn, der er ens for samtlige 

virksomheder i den pågældende in

dustri. Da ikke alle virksomheder 

kan bære den samme »produktivi

tets-løn«, må der til grundlønnen 

lægges en for de enkelte virksom

heder aftrappet tillægslØn, altså en 

art andel i udbyttet. Lige så lidt som 

fabrikanten kan gøre krav på et be

stemt udbytte af sin virksomhed, lige 

tomatiseres, og de stigende lønninger 

uden en tilsvarende _stigning i pro

duktiviteten må i mange tilfælde 

føre til stigende priser, og inflatio

nens spøgelse males på væggen. Det 

bliver i så fald forbrugerne, der må 

bære byrden, og automatiseringen 

kunne da udvikle sig til en for

bandelse. 

Hvis priserne på produkterne i en 

automatiseret industri ikke nedsæt

tes, kan det altså få skæbnesvangre 

følger. Det faktum, at de ved den 

stærke automatisering ledigblevne 

arbejdere ikke hidtil er kommet i 

arbejde på ny, taler sit tydelige 

sprog. Vigtigere end blot den tek

niske videre-udvikling af automati

seringen er i Øjeblikket studiet af 

dens samfundsmæssige funktion. Deri 

foreliggende situation i USA leverer 

et godt anskuelses-materiale hertil. 

Lommebogen 1960 
I løbet af december måned er f.or

eningens lommebog 1960 klar til af

sendelse og i den anledning gøres 

opmærksom på, at interesserede som 

tidligere år . kan erhverve d·en til 

fremstillingsprisen + forsendelse, ialt 

kr. 6,50. 

Bestillinger indsendes til forenin

gens kontor, Hellerupvej 44, · Helle

rup. Betaling for bestilte_ lommebø

ger bedes sendt over foreningens 

postkonto 245 42. 
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Samarbejdsudvalgene 
1. Distrikt

1. distrikts samarbejdsudvalg har

afholdt møde. Efter formandens be

retning om de driftsmæssige og Øko

nomiske resultater sammenlignet 

med tilsvarende periode året forud 

blev det oplyst, at distriktets perso

naleforbrug atter var begrænset på 

alle områder, men at det fortsat var 

bydende nødvendigt at sørge for en 

naturlig personaletilpasning på alle 

vore arbejdspladser, således at vi kan 

nå dertil, at ingen med rette kan sige, 

at arbejdet på DSB's arbejdspladser 

ikke er tilrettelagt på den mest hen

sigtsmæssige måde. 

Fjernstyring. 

Vedrørende anlægsvirksomheden 

blev det oplyst, at automatisk blok 

nu er taget i brug over hel stræk

ningen Roskilde-Ringsted og ventes 

ibrugtaget Roskilde-Tåstrup i inde

værende finansår. Herved muliggø

res fjernstyring af Borup og Hede

husene st. fra midlertidig fjernsty

ringscentral i Roskilde. Automatisk 

linieblok er taget i brug over stræk

ningen NykØbing Fl.-Gedser med 

fjernstyring af krydsningsstationer

ne Fiskebæk og Væggerløse fra 

fjernstyringscentral i Nykøbing Fl. 

Den videre udbygning mod nord på

regnes begyndt i 1960. 

Vejkrydsninger. 

Afvikling af den manuelle ledbe

vogtning på strækningen Slagelse

Næstved forventes gennemført i de 

kommende måneder. Samtidig ned

lægges Sludstrup st., medens Flakke

bjerg antagelig opretholdes indtil 

fjernstyret krydsningsstation mellem 

Slagelse og Dalmose til sin tid til

vejebringes. Stærkt forenklet be

tjening af Fodby vil blive indført, 

når ledbevogtningen bortfalder. 

Vejdirektoratet har godkendt de 

anlæg, der skal gennemføres for af

vikling af den manuelle ledbevogt

ning på strækningen Roskilde-Næs

tved, bortset fra 2 overkørsler i 

Køge og overkørslen i Haslev. 

En gennemgang af stationerne på 

sydbanen er forestående, og det kan 
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ikke udelukkes, at læssesporene i 

Lov og Klarskov vil blive nedlagt. 

Bråby st. er efter distriktets opfat

telse moden til nedlæggelse. 

København H. 

Det nye sikringsanlæg i nærtrafik

ken på Kh. er meget nær fuldført, 

hvorved betjeningen i en del poster 

bortfalder. Når nyt sikringsanlæg i 

fjerntrafikken er tilvejebragt, kan 

det ikke udelukkes, at Hovedbane

gården med fordel kan betjenes fra 

een post. 

Godsbanegården. 

Efter fjernelse af det nuværende 

toldpakhus i Vasbygade tilvejebrin

ges mulighed for en rationel udbyg

ning af anlæg til bestridelse af styk

godstrafikken til og fra København, 

idet det er tanken at koncentrere 

den udgående trafik på Københavns 

Godsbanegård og Nørrebro, medens 

den indgående trafik tænkes afviklet 

alene over Godsbanegården, hvorfra 

al udkørsel skal foregå. Mod betaling 

af overførselsgebyr vil gods kunne 

indleveres eller afhentes på de andre 

københavnske stationer. 

Togregistrering. 

Indenfor S-togsområdets vigtigste 

stationer har distriktet etableret et 

apparat, der ved hjælp af elektriske 

impulser registrerer togenes bevæ

gelser med sekunders nøjagtighed. 

Børge Aanæs. 

2. Distrikt

Mødet afholdtes den 13.-10. For

manden, distriktschef S. Haldbo, ind

ledte med at omtale driftsregnskabet 

for månederne april/august, der i 

driftsoverskud udviste 19,90 mill. kr., 

en forbedring i forhold til samme 

tidsrum i 1958 på 2,59 mill. kr., og 

selv om udviklingen indenfor person

befordring og også tildels stykgods

befordring fortsat synes gunstig, hav

de takstforhøjelserne været stærkt 

medvirkende til det forbedrede 

driftsresultat. 

Efter fremsat anmodning vedtog 

udvalget, at dets mØdeorotokoller 

skal tilsendes formændene for de lo

kale udvalg i 2. distrikt. 

Da der fra rejsende, der skal med 

det første morgentog fra »lukkede• 

stationer modtages klager over, at 

ventesalen først bliver lukket op af 

togføreren ved togets ankomst, har 

distriktet ved maskintjenesten opstil

let en anordning, hvorved tændeuret 

på stationer oplåser ventesalsdøren 

fØr togets ankomst, forsøget bliver 

for tiden foretage på Laven og Uller

slev stationer, og der vil senere blive 

taget stilling til, om ordningen skal 

indføres på andre stationer. 

Til orientering for personalet op

lyste formanden, at der i M 2 med 

hensyn til betjening af de kommende 

Mx, arbejdes på, at kørslen antagelig 

vil ske fra de depoter, der i dag har 

betjening af MY loko. 

På sidste møde efterlyses en hårdt 

tiltrængt forbedring af ventilations

forhold i remisen Fredericia, 

spørgsmålet ventes snarest løst, da 

der af distriktet var indsendt et for

slag til ændring af værkstedsforhol

dene ved remisen, hvorved ventila

tionsforbedring ventes gennemført 

samtidigt. 

Overtrafikinspektør V. Holst om

talte nye leverancer af såvel gods

vogne (G.P.T.) som transportbehol

dere (500 stk. type A). 

Med godstrafikken i indeværende 

efterår vil der sikkert kunne forven

tes i lighed med tidligere år betyde

lig transport af juletræer og kranse

grønt til såvel udlandet som frihav

nen og hovedstadsområdet, medens 

der derimod sikkert ikke vil blive 

tale om nogen stor udførsel af suk

keroer til Tyskland i år. 

For en forøget udnyttelse af last

biler i Oj. og Sdb. særlig i aften- og 

nattimerne er der etableret kørsel 

mellem visse stationer i Sønderjyl

land, hvorved der i Te vil blive bety

delig mindre omlæsning af godsstyk

gods, og der vil derved kunne spares 

såvel omlæsningspersonale som 8 

stykgodsvogne pr. dØgn. 

Fra en togførergruppe var modta

get en skrivelse vedrørende de ret 

ofte fremkommende »slæbende brem

ser• i de store godstog, der fremføres 

af MY loko. OvermaskiningeniØr Vo

gel omtalte en undersøgelse, som var 

foretaget af M 2, og hvor det konsta-
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teredes, at vel var der tilfælde, hvor 

manglende smøring af bremsetøjet 

kunne være årsag til, at der ved 

mindre opbremsninger under kørse

len var bremser som ikke løses igen, 

men også omskiftning af trækkraften 

eller ændring af kørselsretningen var 

en hyppig årsag, da førerbremseven

tilerne ikke altid kan indstilles nøj-

agtig ens, hvilket kan give forskellig 

trykindstilling. 

Et andet forhold, som også kan ha

ve indflydelse, er den ret ofte hØje 

bremseprocent, som togene fremføres 

med. 

Der er fra M 2 udsendt yderligere 

vejledning om forholdet til persona-

let. P.P. 

�EDLEN.ISKH.EDSEIW

»Signalerne på Falster« og andre steder

Foranlediget af, at hovedbestyrel- på fremskudt signal til indkørsel i 

sen har afslået Næstved afdelings vigespor, nedbrydes betydningen af 

forslag om at tage spørgsmålet om fremskudt signals advisering, om at 

det nye signalbegreb, hvor gult lys 

på et fremskudt signal kan advisere 

både ændret sporbenyttelse eller ho

vedsignal i stopstilling, op til fornyet 

behandling, idet man begrunder af

slaget med, at der ikke er fremført 

ting, der berettiger fornyet behand

ling, og at signalbegrebet er en for

enkling, vil jeg (som jeg gjorde i af

delingens skrivelse til hovedbestyrel

sen) henvise til nogle begrundelser, 

som Gedser afdeling har fremført f 

hovedsignal viser stop. 

Det vigtigste signal for os er »ho

vedsignal viser stop•, og det er meget 

uheldigt, at man nu har givet det 

fremskudte signal dobbeltbetydning. 

Ja, det er de grunde, Gedser af

deling har fremført, og som Næstved 

afdeling fuldt ud deler, dertil kan 

føjes, at DSB, når de forandrer på 

signaler, tilstræber at lave en smidi

gere toggang, det synes at halte lidt 

i tilfældet her. 

samme forbindelse, og som fuldt ud Der er vel også Økonomiske inter-

dækker vore synspunkter. esser i spørgsmålet, og det er klart, 

Ulemperne ved brug af gult lys på at hvis man skulle gennemføre, at 

fremskudt signal til advisering som 

foran nævnt er: 

1) Der skal med godstog bremses

ned som for stop på hovedsignalet, 

hvilket vil medføre tidstab. 

2) Det vil bl.a. i tåget vejr tage

langt tid at komme ind på en station, 

og ved krydsning kan fremkomme 

stort tidstab for flere tog. 

3) I mange tilfælde vil der, hvor

man normalt krydser i vigespor på 

en station være fare for, at det frem

skudte signals gule blinklys opfattes 

som indkørsel, men det kan også 

være stop. 

Da hovedsignalets stilling i tåget 

vejr og under dårlige belysningsfor

hold på linserne, i mange tilfælde 

først kan ses i en afstand af 200-400 

m, er der stor risiko for en for sen 

nedbremsning, og det må betragtes 

som en fælde for lokomotivføreren. 

(Bemærk navnlig dette)! Ved rutine

mæssig benyttelse af gult blinklys 

de fremskudte signaler skulle vise 

gult + grønt ved ændret sporbenyt

telse, kunne dette ikke ske uden, at 

disse signaler blev daglyssignaler, 

altså armsignalerne skulle udskiftes. 

Heroverfor vil jeg hævde, at det 

er urimeligt på dette grundlag at 

lave fremtidens signaler ,utidssva

rende«. Man må kunne indføre det 

rigtige på disse (nye) signaler, og 

hvor man har armsignaler, endnu 

stadig gøre brug af meddelelser om 

ændret sporbenyttelse, evt. •nøjes• 

med at holde toget for stop, til der 

af lokomotivføreren er afgivet sig

nal ,færdig til indkørsel•, hvorefter 

toget kan tages ind på ændret spor. 

De steder, hvor der er armsigna

ler, er jo ikke fjernbetjent og indgår 

heller ikke, hvor der er automatisk 

linie blok. 

Angående A.M. signaler (uden 

fremskudte signaler) vil jeg ikke 

undlade nogle bemærkninger. Der 

savnes det ,gule blink« til advise

ring foran et stopsignal. 

Kunne det ikke indføres, at signa

let forud for et stop, viste gult blink, 

og signalet foran signal •kØr med 

middelstor hastighed m.m.• viste 

gult suppleret med grønt, således at 

man «slap• for at skulle dømme ef

ter, når man modtager et eller to 

grønne lys, så havde man nemlig, i 

lighed med det ovenfor fremførte 

ønske, angående advisering på et 

fremskudt signal, en ensartet signal

aflæsning alle steder. 

Jeg håber lønligt, en eller anden 

fra signaltjenesten, eventuelt gene

raldirektoratet, læser dette og even

tuelt tager spørgsmålet op til nøje 

overvejelse. 

Disse spørgsmål syntes jo altså at 

kunne ses fra mange sider, men lad 

os høre andre medlemmers mening, 

for det er jo et forhold af stor betyd

ning i vort arbejde ( og vi har skoen 

på). Vi her i Næstved mener ikke at 

kunne finde os tilfredse med den stil

ling, hovedbestyrelsen har taget til 

dette spørgsmål. 

P.A.V. 

E. Søltoft,

lokomotivfører, Næstved. 

Flere tidligere sikkerhedsformali

teter var tidsrøvende og komplice

rede. 

Med anledning i foranstående ind

læg, om den gennemførte ændring 

for meddelelse til lokomotivføreren 

om ændret sporbenyttelse ved gult 

og grønt lys på hovedsignalet og i 

forbindelse med det fremskudte sig

nals advisering af dette eller føl

gende stopsignal, er der grund til 

understregning af en, som var tids

røvende og kompliceret. 

Det fremhæves ganske vist i ind

lægget, at den nye underretnings

form kan betinge tidstab, men dette 

kan ikke antages som generel be

tragtning. Efter de afløste regler for 

togenes ændrede sporbenyttelse fik 

man underretning på en forudlig

gende holdestation, eller, hvis dette 

ikke var muligt, og toget var plan

mæssigt gennemkørende på en sta

tion, ved at blive taget ind for •lille• 
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signaLgivning. Havde man ikke kun

net fd underretning forud, blev toget 

rangeret ind, hvor stationen ikke 

havde .hastighedsviser, medens man 

i øvrigt pd stationer med hastigheds

viser og med eller uden stationsblok

signal ved den pdgældende togvejs

forgrening skulle forholde sig pd 

særlig mdde. 

Der er ingen grund for den anta

gelse, at det med disse formaliteter 

var et hurtigere og mere smidigt 

underretningsmiddel - tværtimod. 

Der næres betænkelighed ved, at 

et, fremskudt signal kan have dobbelt 

betydning! 

Når man møder det gule lys i et 

fremskudt signal, ligger der inge.n 

fare for misforstdelser - enten bety

der det, at hovedsignalet viser «stop•, 

eller ændret sporbenyttelse, og i beg

ge tilfæ-lde md lokomotivføreren ned

sætte toghastigheden og-afpasse den

ne efter hovedsignalets stilling. Nøj

agtig som tidligere. 

Er det tdget eller på anden måde 

usigtbart vejr, hvorfor skulle der da 

ligge nogen fælde i det fremskudte 

signals dobbeltbetydning? Som nævnt 

foran md fremhæves, at man altid 

skal afpasse hastigheden efter, hvad 

hovedsignalet måtte vise efter advi-

se.ring af fremskudt signal, og syn

lighedsafstanden er ikke afhængig af 

gult lys i det fremskudte signal. 

Hverken før eller nu var eller er for

holdene anderledes med hensyn ti! 

synlighedsafstanden til hovedsigna

let, f.eks. 200-400 m i usigtbart vejr, 

som nævnt i indlægget. En for sen 

afbemsning af toget er derfor hver

ken mere eller mindre risikobestemt 

end tidligere, og som noget ganske 

afgørende i forbindelse med ddrlige 

sigtbarhedsforhold, eller i det 

hele taget, er det signalreglementets 

grundsætning, at man forholder sig, 

som signalet påbyder størst sikker

hed, d.v.s. stopsignal. Der kan stile

des ikke forudsættes •rutinemæssig, 

(der er i øvrigt ikke noget, der hed

der »rutinemæssig, ved efterlevelse 

af sikkerhedsforskrifterne) benyttel

se af signal for ændret sporbenyl

telse. 

Det nge signalbegreb komplicerer 

ikke forholdene - derimod opn-ls en 

betydelig forenkling af under�etnin

gen for ændret sporbenytte,se, og 

praksis vil vise, også mindre tidsrø

vende. 

Ho:;l!d.bestyrelsen har underkastet 

sager, en grundig behandling, thi 

man ønsker ikke, at signalsystemets 

J ernbarief oreningens hovedkasserer 

har 40 års jubilæum 

af sine tjenesteår tilbragt disse på 

Københavns Godsbanegård, idet han 

kom hertil L januår 1923 og har væ

ret der siden. 

Vort kendskab til ham hidrører fra 

hans organisationsmæssige virke og 

kontakten gennem samarbejdet jern

baneorganisationerne imellem. 

I 1927 betrådte han organisations

banen valgt som tillidsmand for 

Jernbaneforeningens 4. kreds, og i 

modernisering skal medføre særligt 

følelige ulemper i overgangstiden. 

Til den ende kan· føjes, at der i

overgangen altid vil være indarbejd

ningsvanskeligheder, men de har hid

til været minimale, og æren herfor 

kan tilskrives lokomotivpersonalet. 

Imidlertid kan man aldrig tage for 

givet, at noget nyt ikke kan være be

hæftet med ting, der bør ændres, 

hvorfor hovedbestyrelsen naturligvis 

er lydhør for ethvert synspunkt, som 

tjener effektiviteten og sikkerheden, 

men de i indlægget fremførte idem

per eksistere ikke ved fordomsfri be

dømmelse af omhandlede. 

De vilkår lokomotivpersonalet un

derkastes i forbindelse med den om

fattende modernisering, statsbaner

nes signal- og sikkerhedsbestemmel

ser er undergdet og stadig undergdr, 

er dog ikke altid lige ønskelige, spe

cielt nd man henser til de etapevise 

udbygninger af systemet, men det er 

et forhold, som uomgængeligt er 

knyttet til bevillingsomfanget, og på 

denne mil.de vil lokomotivpersonalet 

komme ud for gammelt og nyt sam

tidigt, omend der principielt ingen 

forandrin·g er i signalernes grundreg

ler. Dette byder pd vanskeligheder, 

men de kan overvindes. Red. 

standsfællers . organisationsmæssige 

interesser. Vi, der har lejlighed .til 

at arbejde sammen med ham om 

jernbanemændenes fællesinteresser, 

har lært at sætte pris på ham, ikke 

mindst på grund af hans loyale ind

stilling til sagerne. men også under 

mere frie former uden for forhand

lingsbordets atmosfære, hvor H. A. 

er hyggelig og omgængelig, selv når 

han må stå for skud i harmløse po

litiske drillerier, som han tager med 

knusende ro byggende på en indstil

ling, som sigter midterlinien i poli-

Den 15. december kan Jernbane- 1930 kom han i hovedbestyrelsen, tiske mål. 

foreningens hovedkasserer, trafik- 1936 blev han hovedkasserer. Vi vil med disse velmente betragt-

kontrollør H. A. Christensen, fejre H. A. er utvivlsomt Jernbanefor- ninger sige hjertelig til lykke med ju

sit 40 års jubilæum ved statsbanerne. eningen en god hovedkasserer og bilæet og udtrykke ønsket om et fort

H. A., der begyndte som trafikelev hans gode menneskelige egenskaber sat godt og fordrageligt samarbejde 

i 1919, har den langt overvejende del gør ham egnet til varetagelse af sine for jernbanemændenes fælles sag. 
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Frontruden 

Et forståeligt ønske 

I sommer holdt finansminister 

Kampmann ferie i sit sommerhus på 

Fanø og dyrkede ret naturligt bade

livets glæder. En dag Kampmann 

var ude at bade, kom han i en van

skelig situation, ja var faktisk ved at 

drukne, men to unge mennesker, der 

opholdt sig i nærheden, opdagede si

tuationen og fik ham reddet i land. 

Efter at være kommet sig ovenpå 

forskrækkelsen gav Kampmann ud

tryk for sin taknemmelighed og sagde 

blandt andet til de unge mennesker, 

at hvis de havde nogle særlige øn

sker, ville han imødekomme disse, 

dog selvfølgelig inden for rimelighe

dens grænser. Den ene af de unge 

ønskede meget gerne en knallert, og 

det fandt Kampmann var rimeligt. 

Den anden stod og grundede længe, 

men endelig kom det frem, at han 

ønskede sig en pæn begravelse. 

»En pæn begravelse«, udbrød fi

nansministeren, • det var dog et me

get mærkeligt ønske«. 

»Ja, det kan godt være«, sagde den

håbefulde unge mand; ,Men hvad 

tror De, der sker, når jeg kommer 

hjem og fortæller min far, at jeg har 

reddet Kampmann fra at drukne?«. 

Smilet. 

.. Y<",ø.'"�l'�/,:"(r((rrl'r�/41'Ø'<&'< _ 

(l"l'l/it/t"riii?1iN1?1/Ø'-�t,),',,iNi1�;::._ 

Den gensidige Forsikringsforening 
for Tjenestemænd ved Statsbanerne 
Protokol over ordinært repræsen

tantskabsmøde afholdt tirsdag den 

16. september 1958 i Odd Fellow

Palæet, Bredgade 28, København.

Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. 

Valg af protokolfØrer. 3. Protokollen 

fra sidste repræsentantskabsmøde. 4. 

a) Beretning fra formanden om for

eningsvirksomheden. b) Beretning 

om forsikringsvirksomheden. 5. a) 

Aflæggelse af foreningsregnskab 

(årsregnskaberne 1956 og 1957). b) 

Aflæggelse af forsikringsregnskab 

(årsregnskaberne 1956 og 1957). 6. 

Valg: a) Formand. b) Næstformand. 

Ad 1. Til ordstyrer valgtes P. From 

Hansen. 

Ad 2. Til protokolfører valgtes E. 

Greve Petersen. 

Ad 3. Protokollen fra sidste repræ

sentantskabsmøde var udsendt til 

medlemmerne og godkendt. 

Ad 4. a) Formanden redegjorde for 

de afsluttende forhandlinger mellem 

foreningen og Forsikringsselskabet 

Danmark om fornyelsen af overens

komsten. På grundlag af debatten på 

sidste repræsentantskabsmøde og den 

der trufne beslutning kunne man på 

foreningens 20 års fØdselsdag under-

c) Kasserer. d) 2 medlemmer til for- skrive en fornyet kontrakt over en 

retningsudvalget. e) 1 medlem af periode på 2 X 5 år. Der blev ved 

voldgiftsnævnet. f) 2 revisorer og 1 

revisorsuppleant. 7. Indkomne for

slag. 8. Fastsættelse af honorar til 

formand og kasserer. 9. Eventuelt. 

Foreningens formand, P. Madsen, 

bØd repræsentantskabets medlemmer 

og gæster velkommen. Som gæster 

og indbudte var mødt en repræsen

tant for broderorganisationen i Nor

ge, direktør Crone m.fl. fra Forsik

ringsselskabet Danmark, foreningens 

æresmedlemmer og fagbladsredaktø

rerne, samt repræsentanter fra Den 

gensidige Uheldsforsikringsforening 

og •Vejlekassen«. 

Samtlige anmeldte repræsentanter 

var fremmødt. 

Mødet påhØrte stående formandens 

mindetale over afdøde, snedker Lau

rits Hansen og hovedkasserer Kai 

Svendsen. 

Som formand for Fællesorganisa

tionen DSB var Laurits Hansen med

stifter af Forsikringsagenturforenin

gen, der blev en af de kooperative 

organisationer, han ofrede megen in

teresse. Det er næppe for meget sagt, 

at vor forening blev Laurits Hansens 

hjertebarn og overalt hvor han kom 

frem, agiterede han i sin medlems

kreds for tilslutning. 

Kai Svendsen var et mangeårigt 

medlem af vort repræsentantskab og 

fulgte med levende interesse forenin

gens udvikling. 

Æret være deres minde. 

denne lejlighed opnået en betydelig 

forbedring i forhold til den tidligere 

overenskomst, og formanden beteg

nede det opnåede resultat som yderst 

tilfredsstillende. 

Med Dansk Funktionær Forbund 

har der været ført en del forhand

linger om de af vore akkvisitører, 

der i kraft af deres tegningsresulta

ter efter funktionærforbundets op

fattelse også burde stå som medlem 

i dette forbund. Et akceptabelt re

sultat af forhandlingerne var opnået. 

Formanden redegjorde herefter for 

forskellige tekniske spørgsmål ved

rørende forsikringstegning og hen

ledte opmærksomheden på, at for

eningen snart står overfor at kunne 

fejre 25 årsdagen for stiftelsen. 

Ad 4. b) Forretningsførerens beret

ning: 

Pr. 1. januar 1958 havde forenin

gen 17 .506 indtegnede medlemmer 

med et samlet forsikringstal på ialt 

58.328, fordelt på brand, tyveri, 

ansvar, vandskade, hundeansvar, 

grundejer- og sanitetsforsikring. 

Det samlede forsikringstal var pr. 

1. januar 1956 51.210, en fremgang

på 7.128. 

Der har været en medlemstilgang 

i 1956 på 439 og i 1957 på 391 eller 

ialt på 830 for to år. 

Afgangen, dØde uden efterladte og 

afskedigelser + nogle opsigelser, har 

i perioden udgjort 545, således at 

nettotilgangen har været 285 nye 

medlemmer. 
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I forhold til det medlemstal, som 

blev opgivet ved sidste repræsentant

skabsmøde, nemlig 18.184 pr. 1. ja

nuar 1956, skulle den samlede med

lemsbestand med tilgangen på de 285 

være 18.469 pr. 1. januar 1958. 

Det er, som allerede nævnt, imid

lertid kun 1 7  .506, hvilket skyldes, at 

afgang, som tidligere har været ret 

minimal, ikke har været taget i be

tragtning i de hidtidige oversigter. 

Dette har også fået indflydelse på 

den procentvise fordeling på organi

sationerne efter medlemstal, således 

at den nøjagtige procent nu pr. 1. 

januar 1958 udgør 56,74, og ikke ca. 

60 pct. som tidligere nævnt. 

Præmieindtægten i 1956 og 1957 

har andraget ca. 350.000 og 3 73.000 

kr. I 1956 behandlede vi ca. 1 7 00 

skadessager og i 1957 ca. 1400. Når 

tallet er større i 1956, skyldes det 

den stærke storm i januar-februar 

1956, der gav os ca. 500 anmeldelser 

mod ellers normalt 100. 

Grundejerforsikringens præmieind

tægt i 1956 var ca. 47.000, medens 

skadesudbetalingen var over 50.000 

i det år. 

Akkvisitionen: Vor udendørs orga

nisation består af 54 tillidsmænd for

delt jævnt over hele landet med en 

tilsynsførende tillidsmand for Nord

jylland, 1 for Sydjylland og 1 for 

Fyn, medens tilsynet for Sjælland

Falster føres fra kontoret. 

Næsten alle tillidsmænd har været 

knyttet til afdelingen omtrent fra 

starten eller i mere end 20  år, og det 

er klart, at der derfor er udviklet et 

meget nært tilhørsforhold til disse 

medarbejdere, som naturligvis også 

er dygtige og samvittighedsfulde for

sikringsrådgivere for organisationer

nes medlemmer og for forsikringsta

gerne. 

Udover tegning af nye medlemmer, 

nye forsikringer og forhøjelser, tager 

tillidsmændene sig også af skadebe

handling, og kun, hvor der er tale om 

større skader, og hvor der er tvivl, 

foretages selve opgørelsen af konto

ret. 

Det samlede antal tegnede forsik-

Dette sidste har også afspejlet sig 

antallet af nytegnede forsikringer, 

der har været faldende fra 3.200 i 

1955 til 2.500 i 1957, medens til gen

gæld tegning af forhøjelser har væ

ret stigende fra godt 3.000 til 4.000 i 

de samme år. 

Man kan her nævne, at også for 

1. halvår af 1958 har der været stig

ning i forhøjelser i forhold til 1957. 

Vi må altså konstatere, at ny til

gang daler, selv om præmieindtægten 

som fØlge af forhøjelser stadig er sti

gende. 

Medens vi f.eks. i 1955 fra 1. og 2. 

distrikt alene fra stationstjenesten 

modtog ca. 400 meddelelser om aspi

ranter, der var indkaldt til psyko

teknisk prøve, var dette tal i 1957 

faldet til ca. 150. 

De største antal tegnede forsikrin

ger for 1956 og 1957 ligger hos værk

stedsarbejder la Cour Petersen, cen

tralværkstedet, København med 1188, 

håndværker L. Lydersen, central

værkstedet, Arhus med 1153 og sta

tionsbetjent K. Zachariassen, Køben

havn med 1097. - Mellem de to første 

er der hvert år en skarp konkur

rence om, hvem der tegner de fleste 

forsikringer, og der er da også kun 

en lille forskel mellem dem. 

Da gennemsnitstegningen for de to 

år har været godt 200 stk. pr. tillids

mand, er over 1.000 forsikringer gan

ske gode præstationer. 

I maj 1957 havde vi vort ordinær 

hvertandetårlige tillidsmandsmøde på 

Lokomotivmands Foreningens ferie

hjem ved Kalundborg, og tillidsmæn

denes damer var indbudt til mødet. 

Foruden en gennemgang af det 

faglige stof i foredrag og diskussion 

har man også et fornøjeligt og kam

meratligt samvær, hvorunder der og

så uddeles sølvpræmier til de dyg

tigste og flittigste af tillidsmændene. 

Disse møder har efter vor mening 

en stor betydning i vort akkvisitions

arbejde, idet tillidsmændene tager 

sådanne samvær som en behagelig 

og opmuntrende stimulans. 

Den omstændighed at damerne er 

med, betyder større forståelse for 

ringer ligger omkring 6.500 pr. år til mandens hyppige fravær fra hjem-

en samlet årspræmie på 30-31.000 kr. 

n,ed stigende tendens til trods for, at 

tilgangen til DSB i de senere år har 

været nedadgående. 
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met i anledning af forsikringsarbej

det. 

Skadesbehandlingen: Vi har i den 

forløbne periode modtaget ialt 3.112 

skadeanmeldelser fordelt på de en-

kelte brancher således: 

1956 1957 !alt

Brand . ........ . 256 264 520

Tyveri . ........ 62 62 124

Vand ........... 6 3 9 

Ansvar ......... 819 843 1.662 

Grundejer . . . . . . 502 115 61 7 

Sanitet . . . . . . . . . 44 61 105 

Hundeansvar . .. 29 46 75 

!alt . . . . . . . . . . . . 1.718 1.394 3.112 

Den samlede skadesudbetaling har 

ialt andraget kr. 216.792,47. 

Af større skader har vi haft 25 

over 500 kr., 15 over 1.000 kr., 2 over 

2.000 kr. og 1 over 5.000 kr. 

Bestyrelsen har haft en række ska

der til afgørelse. 

Forretningsføreren sluttede beret

ningen med en tak til alle sider for 

et godt og venskabeligt samarbejde 

og udtrykte håbet om, at Forsik

ringsagenturforeningen fortsat må 

trives, og støt og roligt fortsætte den 

fremgangens linie, der har været 

gennem alle årene. 

Formandens og forretningsførerens 

beretning godkendtes uden debat. 

Ad 5. a) Foreningens kasserer, E. 

Greve Petersen, redegjorde for de 

forløbne regnskabsår. - Godkendtes 

enstemmigt. 

Ad 5. b) Regnskabschef Fensteen 

forelagde forsikringsregnskaberne, 

der ligeledes godkendtes enstemmigt. 

Ad 6. Valg: a) P. Madsen genvalg

tes. b) P. From Hansen genvalgtes. 

c) E. Greve Petersen genvalgtes. d)

Hjalmar Jensen og L. Thorup gen

valgtes. e) Sekretær E. Rasmussen 

genvalgtes. f) H. A. Christensen og 

C. F. W. Poulsen genvalgtes.

Ad 7. Der forelå ingen forslag til 

behandling. 

Ad 8. Fastsattes uforandret, men 

reguleres efter reglerne for finans

lovshonorarer. 

Ad 9. Ingen begærede ordet. 

Mødet hævet. 

E. Greve Petersen.
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Forsikringsforeningerne 

» Vejlekassen«

Fra 1. januar 1960 sker udbetaling af statsbaneløn

ninger og -pensioner ved hjælp af hulkortmaskiner. 

Dette medfører, at kontingent til •Vejlekassen•, 

som hidtil er fradraget alle ulige måneder (pr. 1. ja

nuar for december og januar måneder), fra og med 

1. januar 1960 vil blive opkrævet for en måned ad

gangen.

Kontingentet for december måned 1959 indeholdes 

derfor i lønninger og pensioner for december måned. 

P.S. V. 

M. S. Lyngesen,

forretningsfører.

Uheldsforsikringen 

I forbindelse med Danske Statsbaners overgang til 

hulkortsystem ved lØnudbetalinger fra 1. januar 1960 

må Uheldsforsikringsforeningen fra samme dato og i 

overensstemmelse med repræsentantskabsbeslutning 

ændre de nugældende kvartalspræmier til nedenstå

ende nye månedspræmier: 

Fare- For hvert For hvert For hver I kr. For hver I kr. 

klasse 1000 kr. 1000 kr. i dagpenge i dagpenge 

ved død ved invaliditet fra 4. dag fra 22. das 

I kr. 0,05 kr. 0,05 kr. 0,20 

I
kr. 0,10 

II )) 0,05 )) 0,10 )) 0,35 )) 0,10 

llI )) 0,10 )) 0,15 )) 0,40 )) 0,15 

Allerede tegnede forsikringer vil få ændret præmie

belØbene i overensstemmelse hermed på lØnningslister

ne, medens der ikke vil blive foretaget ændringer på 

de udstedte policer. 

Nytegning og ændring af gamle forsikringer vil i 

fremtiden kunne finde sted den 1. i hver måned, når 

begæringerne er foreningen i hænde senest 40 dage 

forud for det månedskifte, fra hvilket policen skal 

træde i kraft. F.eks. skal en begæring, der ønskes sat 

i kraft 1. januar, være foreningen i hænde senest d. 

20. november.

Som det fremgår af ovenstående skema, er det trods

prisstigninger på stort set alle områder muligt for 

Uheldsforsikringsforeningen fortsat at bevare yderst 

lave præmier. 

Vi henleder opmærksomheden på, at tegning af for

sikringer, hvad enten det er nytegning eller ændring 

af den bestående, kan ske ved henvendelse til vore 

stedlige repræsentanter eller direkte til foreningens 

adresse: Uheldsforsikringsforeningen, 

Københavns Hovedbanegård, V. 

Har De en forsikring i vor forening, bør De under

søge om størrelsen af den svarer til det nuværende 

prisniveau. Mange af forsikringstagerne har endnu 

forsikringssummer tegnet for 25 til 30 år siden, hvilket 

i adskillige ulykkestilfælde ikke giver ret til den er

statning, der var ventet, eller som svarer til penge

værdien i dag. 

Forsikringsagenturforeningen 

I anledning af at statsbanerne fra 1. januar 1960 

overfører udbetaling af lønninger og pensioner til hul

kortsystem, gør vi opmærksom på, at de hidtil gæl

dende regler for afkortning af forsikringspræmier ikke 

længere kan opretholdes. 

Præmien har hidtil været fradraget ½ årlig hver 

1. februar og 1. august. Dette ændres fra 1. februar

1960 til præmiefradrag med 1/12 af årspræmien hver

måned. Af praktiske grunde har det været nødvendigt

efter opdelingen af den hidtidige ½ års præmierate

til måendlig præmierate at forhøje denne nye rate til

hele ører, hvilket i nogle tilfælde kan betyde en for

højelse fra 1 øre til 6 øre i forhold til den hidtil gæl

dende ½ års præmie.

Forsikringsagenturforeningen for Tjenestemænd 

ved Statsbanerne. 

Påskønnelse 

Generaldirektoratet har udtalt sin bedste tak og 

påskønnelse over for lokomotivfører (12. lkl.) P. K. 

Christiansen, Gb. i anledning af, at han den 20. juni 

1959 ved god agtpågivenhed afværgede en alvorlig fare

situation på Gedster st. Der er udbetalt ham en dusør. 

Tak 

Hjertelig tak for al venlig deltagelse under min 

mands, lokomotivfører E. N. R. Johansen, sygdom og 

begravelse. 
Elna Johansen, Tønder. 

Hjertelig tak for den store opmærksomhed ved mit 

40 års jubilæum. 

J. H. Gyllun, lokomotivfører, Assens. 

Opmærksomhed frabedes 

I anledning af mit jubilæum frabedes venligst al 

opmærksomhed. 

K. K. V. Andersen, lokomotivfører, Padborg. 

J uletræsf es ten 

Odense afdelingernes årlige juletræsfest afholdes 

søndag den 20. december 1959 på »Fyens Forsamlings

hus,, Kongensgade. 

Børnene samles kl. 18,45 til indmarchen, der finder 

sted kl. 19,00 prc. 

Efter juletræet kl. ca. 20,30. Film. Derefter bal til 

Erik Andersens orkester. 

Pensionister og pårødende indbydes venligst. 

Festudvalget. 

DLF, Arhus afdelinger afholder juletræsfest på 

Østergades Hotel den 7. januar 1960 kl. 17,30. 

Festudvalget. 
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Foredragsaften 

Det københavnske oplysningsudvalg indbyder med

lemmer, pensionister og deres familie til foredrags

aften med film tirsdag den 8. december 1959 kl. 19,30 

i •Folkets Hus•, Enghavevej 40, 1. lille sal indgang 
Enghavevej. 

Som foredragsholder er det lykkedes os at få redak

tør Knud Damgaard og foredragets titel er:

,Rumfartens betydning i storpolitikken•. 
Knud Damgaard der i et stykke tid har opholdt sig 

i den amerikanske raketbase Cape Canaveral i Florida 

og talt med flere af de amerikanske eksperter giver 

i foredraget en skildring af opholdet her. En omtale af 

Nike raketten, der er under opstilling ved København, 

vil også blive givet. Foredraget er holdt i et let for

ståeligt sprog. Som indledning vises en model af den 

amerikanske Vanguard drabant og der sluttes af med 

filmene ,Nikeraketter• og •Magten i rummet•. 

Oplysningsudvalget håber på stor tilslutning, og der 

er adgang for venner også. 

P. u. v. Poul Busk.

Forflyttelse efter ansøgning ifølge opslag pr. 1-1-60. 

Lokomotivfører ( 15. lkl.): 

A. C. F. Lorentzen, Gedser, til København Gb.
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Regnskab 
for Kong Christian den IX's Understøttelselsfond 

fra 1. april 1958 til 31. marts 1959. 

Bilag 

1-2 

Indtægt: 

Beholdning fra regnskabsåret 1957 /58 . 

Renter af obligationer . . kr. 1113,25 

Renter af bankbog . . . . . . 23,39 

3 Indbetalt bidrag .................... . 

4--6 Gaver .............................. . 

7 Udtrukken obligation ............... . 

Udgift: 

7 Indkøbte oblg. t. pålydende kr. 300,00 

8 Porto . ............................. . 

9-24 Uddelte understøttelser*) ........... . 

Beholdning til næste år ............. . 

*) 
Enke e. lokfyrb. 

• banearb.
• lokfyrb.

*) 
Enke e. remisearb. 

• lokfyrb.
» lokf.

Kr. 
406,49 

1136,64 

5,00 

512,16 

200,00 

2260,29 

262,23 

14,40 

1600,00 

383,66 

2260,29 

• lokfyrb. • stationsforst.
• togbetjent maskinarb.
• lokfyrb. • trafikassistent
• ps. portør • banenæstform.
• trafikekspedient • håndværker

Status 31. marts 1959. 

Beholdninger: 

Beholdning i Den danske Landmandsbank 

Obligationer ifølge forrige regnskab: 

til pålyd. værdi 27.000 kr. bogf. for 26024,73 kr. 

ndtruk. • • 200 • 201,00 • 

26.800 • • 25823, 73 • 

indk. i stedet do 300 • 262,23 • 

beholdn. pålyd. 27.100 • • 26085,96 • 

383,66 

----- 26085,96 

. 26469,62 

Gæld: 
Fondets kapital: 

1) obligationer bogført for 20000 kr. 00 øre

2) obligationer bogført for 6085 kr. 96 øre 

Saldo ................................. . 

København, den 31. marts 1959. 

26085,96 

383,66 

26469,62 

Skov / M. Lindborgh. 

Regnskabet er revideret og fundet i overensstem

melse med de foreliggende bilag. 

København, den 6. oktober 1959. 

C. J. Wieth. L. Thorup.
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Skal De bygge? 

Bese udstilling· al tegninger, type 
og individuelle huse, f. eks. 2 vær. 
og 2 kamre i bedste kval. og udstyr 
høj isoleret murstenshus med cen• 
tralv. oliefyr kr. 38.500, demonstra· 
tionshus. 

Grunde anvises, alle oplysninger 
uforbindende for Dem. 

Dansk Villabyggeri 
Gl. Kongevej 88 - VEster 1140 

Brunbjerg Mejeri 
pr. Hørve - Tlf. Hørve 51 

•'=�'� ", :,:.yl:n:: .. ,,, 

rørende kvaliteter til avl 

, 

ug fedning Reg nr R S. Avt11-
I oesætnlng under Landsudvalget 

ror Fterkræavlen Se vore resul• 

I 
tater paa Høng Oll Brabrana j 
rorsøgsstatloner 

fl.\ 
1 

Kylllni:er!Je 

I 
ia}J leveres j ,J 

IJt�;�•� I Ric. Brøndums Hønseri I lille Lovdol. fhem By. tit. 9• 

Alt murerarbejde - spec. fliseopsætning 
udføres uden afhugning af gammelt puds på alle arter vægge 

Tilbud uden forbindende 

FREDE LENSSKJOLD 
Murermester 

Dronningmølle - Tlf. Dronningmølle 187 

MOKKA Compagniet 
Frederiksgade 7 SKIVE Telf. 1067 

Aarhus Amtstidende 

God gang sko 

fra }Bata� 

V 11 11( li�� 
EltPORT BEER 

• 

Valdbjørns KØRESKOLE
Bedst . H11rtigst . Billigst 

Alm. kort 15 kr. i timen 
Erhvervskort 17 kr. i timen . Lastvognskort 24 kr. i timen 
Omnibuskort 35 kr. i timen . Teori i moderne teori hal 
1959 folkevogn, Kaptajn, Chevrolet, Volvo 

1914 Palæ 1914 
Sidste år var 90 pct. af vore elever på anbefaling 
Kørelærerkursus såvel sommer· som vinterhold 

Regnfrakker 

Alt i Sønderjydske 

PØLSER 
fra eget pølsemageri 

Finthakket sønderjydsk 

spegepølse 

Grovhakket Gøttinger 

spegepølse m. rom 

Mild sønderjydsk Salami 

Thepølse 

Kalveleverpølse 

Grovhakket landleverpølse 

Hildesheimtt leverpølse 

Pariser laksefilet'er 

Thyringer blodpølse m. tunge 

Sender til private 

over hele Danmark 

Slagtermester 

E. LAMPE
Lindedal 33 - Haderslev 
Telefon (045) 2 24 80 -dererslemnina for TI/BOI?(}
Sønderjylland "J 

411 

[ 



Spis mere OST, 
ring saa kommer Fallesen 

Tlf. Kalundborg 1029 

AARHUS 

Peter K. Dolby &. Søn 
Kunstdrejere . Signalfløjter . Alt hornarbejde 

Aarhus . Sjællandsgade 43 . Tlf. 28468 

CAFE VESTER Vestergade 69. Tll.30214 

Kahytten er hyggelig til små sluttede selskaber 

NY V.ÆRT: MØLLER PEDERSEN 
som anbefaler sig til såvel gamle som nye kunder 

NORSGADE 
lige over for "Biografen" 

Tlf. 2 72 12. 

D. A. Paludan
Clemensbro . Aarhus . Tlf. 20944 

Moderne Kvalitetsbriller 

G æ l d e  r d e  t v a s k, da r i  n g 

24 382 . Ydun Vask 
Våd -,ask • Rullevask • Færdig vask 

Fagmæssig behandling til små prise" 

JÆGERGAARDSGADE 88, AARHUS 

8ORGGADE 5, 

VESTER ALLE 31, 

JYLLANDSGADE 8, 

KONGEVEJ 22, VIBY 

BOGTRYKKERIET 

I
N1rrebrotad, 5, Fredericia 

A. Petersen . Tlf. 1014 

Alle arter tryksager til sm� priser 
Festsange - Telegrammer 

FREDERICIA 

Ekviper Dem i 

LONDON-MAGASINET 
FREDERICIA 

Det bedste i 

FJE RN SYN OG RADIO 

V. Petersen 
Jyllandsgnde 22. Fredericia 

Tlf. 1033 

Fredericia Mejeri 
Gothersgade 14 

Anbefaler sit med 

I. kl.s mejeriprodukter 

>LA BELLA<
blomster- og kranseforretning 

at1bt/ales de ærede medlømmer 

Gotbersgode 15, Fredericia 598 
11. Dori• S•r•n••n 

KALUNDBORG 

N. JENSENS SØNNER
Inventar og Bolig Montering

Tlf. Kalundborg 280 

VAIIE:ff<}E SSEN J. Kjær Christensen

BUUR NUDSEN 
aut. installatør

Kordilgade 4 . Telefon 520 
Sengeudstyr, Gardiner, Hvidevarer 

Kalu"dbort - Tlf. 426 Lev. til feriehjemmet 

NYBORG 

C. Knackstredt Tlf. Nyborg 550 

Spec.: Kranse, Buketter, Plan
ter og Potte-Kultur. Dird:f• salt 
fra Drivl1us. Ingen Butiksleje • 
derfor billigste Pri�er. 

Windsor Nørregade 20

Telf. 1811 

Herre· og Drengeekvipering 

Weinrich Nielsens 
Bageri og Conditori 

anbefales 

ANDERSEN & KUDSK 
Fotograf og Fotohandel 

Kongegade 31 - Tlf. Nyborg 1077 

NØRREGADES KIOSK 
Nørregade 9 (Alfred Johansen) Tlf. 261 

Alt i 

Dag· og Ugeblade, Tobak og Spiritus 

Centralværkstedernes 

Marketenderi 
Da Marketenderierne i Cen• 
tralværkstedet og Remiserne 
drives af Fællesorganisation 
D. 5. 8. og Dansk ·lokomotiv•
mandsforening, anbefaler vi
Benyllelsen af disse.

Orifbudvalget 

Ja ... HOF 
hardenrene 
friske 
pilsnersmag .. I 

N. URBAN SØRENSEN 

SLAGTER 
Altid 1. Kl. Varer 

NYBORG - TLF.111, 2 LIN. 

»Rørvig Sommerhus Service« tilbyder
Dem en vedligeholdelseskontrakt oå Deres sommerhus. Her
under: Lakering af gulve. male:r- og taoetsererarb" malini: 
udvendig og Solignum-behandling. sommerhusvagt og evt. 
opvarmning før weekend-besøg, Nærmere vea lsøre 318. 

BECHS HØNSERI 
Bindslev - Telf. Bindslev 67 

Aktieselskabet 

SVENDBORG SKIBSVÆRFT 

Nybygninger og reparation 

Hånd- og elektrolwdra uliske styremaskiner 

Telegram-adr.: 

Flydedokken 

Tlf. 269 

FREDERlKSBERC BOGTRYKKERI 593782 

:=:::::::::.===============~li====-====----::::::=----;:::~ 
I I 

'---------,1 

=====-I ~111111 
I I I > 

lft,_'uJ _ _______.I I I ~ls~ . 

I • :: I ~--======::::::1111 

. ' ' 'I ' I I 
:====::::· I 

:===========: :=====I==============~ 

==:=::::::==:=I======= '-----I _ ____,J 


	DLT
	DLT0001
	DLT0002
	DLT0003
	DLT0004
	DLT0005
	DLT0006
	DLT0007
	DLT0008
	DLT0009
	DLT0010
	DLT0011
	DLT0012
	DLT0013
	DLT0014
	DLT0015

