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Ferie- og Rekreationshjemmet 

Feriehjemsudvalget har fastlagt vort feriehjems sæson til 

tidsrummet 31. maj-31. august, og dermed forestår forhåbentlig 

en række solrige og lune sommerdage til gavn for humør og 

helbred, noget som nok kan tiltrænges ovenpå en vinters surhed 

og kulde. 

Det er ikke ubekendt, at som hovedregel gælder, at et ferie

opholds varighed ikke må strække sig over mere end fjorten 

dage for at give så mange som mulig chancen for at komme på 

feriehjemmet. Samtidig henstilles det til pensionister og dem 

som ikke har skolesøgende børn, at de søger ophold udenfor det 

tidsrum skolebørnenes ferie varer. Af hensyn til belægnings

planen skal det understreges, at kun foreningens kontor mod

tager ansøgninger om ferieophold, medens feriehjemmets øko

noma ikke kan give tilsagn om ophold. Belægningsplanen ud

arbejdes og administreres sæsonen igennem af foreningens 

kontor. 

Ansøgning om ophold skal sendes til »Dansk Lokomotiv

mands Forening, Hellerupvej 44, Hellerup«. Kuverten bedes 

mærket »Feriehjemmet«. Send ikke ansøgninger til enkeltper

soner på kontoret, idet man ellers udsætter sig for, at ansøg

ningen forsinkes i sin behandling, fordi den ansøgningen er: 

sendt til er bortrejst, eller af anden årsag ikke er på kontoret 

nogen tid. Ved ansøgningers behandling vil det lette arbejdet 

betydeligt, såfremt der ved anmodning om ophold benyttes den 

blanket, som findes bag i bladet. Den vil blive genoptrykt i de 

følgende numre, og løse eksemplarer kan rekvireres på forenin

gens kontor. 

I denne forbindelse skal i øvrigt bemærkes, at ankomst og 

afrejse ikke kan finde sted på søndage, og af hensyn til økono

maens tilrettelægning af arbejdet, har det stor betydning, at der 

på ansøgninger nøjagtig gives fyldestgørende oplysninger om 

ankomst- og afrejsedage samt tidspunkterne og eventuelle børns 

antal og alder. Disse oplysninger er ofte mangelfulde og kræver 

ekstra arbejde for kontoret, idet man må rette skriftlige fore

spørgsler for at få de manglende oplysninger, der er nødvendige 

ved tildeling af værelse og fastsættelse af pensionsprisen. Dette 

arbejde lettes altså betydeligt, såfremt man følger ansøgnings

skemaet. 

Man påregner den sædvanlige faste rutebilforbindelse fra 

stationspladsen i Kalundborg og ud til feriehjemmet. Bilen har 

forbindelse med hovedtogene fra og til København og Slagelse 

samt skibet fra og til Århus. 

Pensionsprisen er desværre undergået en ændring, idet man 

har set sig nødsaget til at sløjfe takst 2, således at de gældende 

takster for denne sæson bliver 13,00 kr. for medlemmer, disses 

hustruer, enker efter medlemmer samt børn indtil 18 år og 18,00 

kr. for andre voksne og børn over 14 år. For børn indtil 8 år er 

priserne 4,00 og 6,00 kr., medens de for børn mellem 8 og 14 år 

er 7,00 og 9,00 kr. 

Med disse oplysninger ligger en påmindelse om snarest at 

søge om ophold for at komme i betragtning. 

Velkommen og på gensyn ved Kalundborg fjord. 
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Pristalsundersøgelsen 

Pristalsudvalget af 1958 afgiver betænkning 

Efterfølgende bringer vi i uddrag Hans Rasmussen, Landsorganisatio- 1946, har været at søge sikret, at 

pristalsudvalgets betænkning. Der er nen De samvirkende Fagforbund. realværdien af lønnen ikke som fØlge 

ikke enighed om hvorvidt alle skat- C. Ulrich Mortensen, Det statistiske af prisstigninger blev forringet. Den

ter skal holdes uden for pristallet. Departement (formand). ne pristalsregulering har været en 

Udvalget, der har foretaget under

søgelse af dette for os særdeles vig

tige spørgsmål, består af følgende fra 

politiske partier henholdsvis arbejds

markedets organisationer og Stati

stisk Departement. 

Kjeld Bjerke, Det statistiske Depar

tement. 

Henry Christensen, Venstres folke

tingsgruppe. 

C. J. Clemmensen, Dansk Arbejds

giverforening.

Holger Eriksen, Socialdemokratiets 

folketingsgruppe. 

Svend Aage Fanger, Det konserva

tive Folkepartis folketingsgruppe. 

Aage Fogh, Det radikale Venstres 

folketingsgruppe. 

E. 0. Frank, Finansministeriets Løn

ningsdepartement.

Aage GØting, Danmarks Retsforbunds 

folketingsgruppe. 

Svend Heineke, Dansk Arbejdsgiver

forening. 

Eiler Jensen, Landsorganisationen 

De samvirkende Fagforbund. 

T. H. T. Junker, Sammenslutningen 

af Landbrugets Arbejdsgiverfor

eninger. 

F. R. Kristensen, Statstjenestemæn

denes Centralorganisation II. 

Helge Larsen, Det statistiske Depar

tement. 

Arne Lund, Dansk Arbejdsgiverfor

ening. 

Marvin Madsen, Fællesrådet for 

danske Tjenestemands- og Funk

tionærorganisationer samt Fælles

repræsentationen for danske Ar

bejdsleder- og tekniske Funktio

nærforeninger. 

P. Madsen, Statstjenestemændenes

Centralorganisation I.

Alfred Petersen, Landsorganisatio

nen De samvirkende Fagforbund. 

Lorents Petersen, Dansk Arbejds

mands- og Specialarbejderforbund. 
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Udvalgets indstillinger 

I udvalgets plenarmøde den 17. 

september 1959 nedsattes et under

udvalg bestående af repræsentanter 

for arbejder-, arbejdsgiver- og tjene

stemandsorganisationer og med den 

opgave at søge at nå til enighed an

gående det i kommissoriet nævnte 

spørgsmål om anvendelse af et pris

tal så vidt muligt renset for skatter 

og afgifter. 

Den 25. november 1959 afgav un

derudvalget følgende indstilling ved

rørende skatternes medregning i et 

lønregulerende pristal m.v.: 

• 1. I henhold til kommissoriet er 

det udvalgets opgave, »at undersøge 

under hvilken form det vil være mu

ligt at sikre, at et pristal, hvori skat

ter og afgifter så vidt muligt ikke 

indgår , bliver anvendt til regulering 

af lønningerne inden for overens

komster, der indeholder en pristals

regulering af lønnen•. Underudvalget 

har opfattet denne opgave således, at 

der skulle gøres et forsøg på at finde 

frem til et indeks, der så vidt muligt 

er renset for skatter, og som samti

dig de parter, der er direkte inter

esseret i en lønregulering efter pris

tal, kan acceptere. 

Formålet med den lønregulering 

efter pristal, som for lønmodtagere 

på det private arbejdsmarked blev 

gennemført ved afslutningen af den 

første verdenskrig, i 1939 og igen 

�� 
" ·-

0 i5. 

Juli 1952 100,0 100,0 

. 1953 99,1 99,1 

. 1954 100,3 100,3 

. 1955 106,3 104,5 

. 1956 112,0 110,7 

. 1957 115,5 114,0 

forudsætning for, at parterne har 

kunnet afslutte overenskomster af 

længere varighed. Tilsvarende be

tragtninger har ligget til grund for 

den regulering af tjenestemændenes 

lØn, som er gennemført ved lov. 

Som det fremgår af afsnit II, med

regnes i det pristal, der hidtil har 

været benyttet ved lønregulering, så

vel direkte som indirekte skatter, og 

det er spørgsmålet om hensigtsmæs

sigheden heraf, der er rejst i udval

gets kommissorium og i det folke

tingsudvalg, som i foråret 1958 be

handlede forslaget til en ny tjeneste

mandslov. 

2. Forinden underudvalget går ind

på en nærmere drøftelse af dette 

spørgsmål, ønsker man at anføre 

nogle betragtninger, Det statistiske 

Departement har foretaget, og som 

belyser, hvorledes julipristallet ville 

have været på forskellige tidspunk

ter, såfremt man af grundlaget for 

beregningen havde udeladt de per

sonlige skatter (herunder børnetil

skud) eller visse indirekte skatter 

eller såvel de personlige skatter som 

de pågældende indirekte skatter. De 

indirekte skatter, som her er udeladt, 

omfatter ca. % af det samlede pro

venu af told og omsætningsafgifter. 

Tallene gives for perioden juli 1952 

til juli 1957, idet beregningen for de 

indirekte skatter, der kræver særlige 

oplysninger, kun foreligger for dette 

tidsrum. 
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Som det fremgår heraf, er der for påvirke den Økonomiske aktivitet 

denne periode ikke tale om større af- gennem overskud og underskud på 

vigelser mellem udviklingen i det statsbudgettet. Det er denne forskyd

lØnregulerende pristal og et pristal, ning i omfanget og arten af det of

der er renset for personlige skatter fentliges virksomhed, der danner 

eller for såvel personlige skatter som baggrunden for det rejste spørgsmål 

indirekte skatter. Denne konstatering om hensigtsmæssigheden af skatter

giver et vist fingerpeg om størrelses- nes indregning i det lØnregulerende 

ordenen af det problem, udvalget har pristal. 

fået til opgave at beskæftige sig med, 

men det skal fremhæves, at konsta

teringen heraf efter underudvalgets 

opfattelse ikke i sig selv kan betrag

tes som argument hverken for at bi

beholde skatterne i pristalsberegnin

gen eller for at rense pristallet for 

disse. Det afgørende for udviklingen 

er ikke, om der i pristallet indgår 

nogen skattepost eller ej, men der

imod om den relative ændring, der 

fra et tidspunkt til et andet er i skat

teposten, er større, lig med eller min

dre end den gennemsnitlige ændring, 

der i samme periode konstateres for 

de øvrige poster, der indgår i pris

talsbudgettet. Ingen kender naturlig

vis her den fremtidige udvikling. 

3. Når indregningen af skatter i

det pristal, der anvendes til regule

ring af lønningerne, først gennem de 

senere år er gjort til genstand for 

diskussion, beror det på den udvik

ling i det offentliges virksomhed og 

dermed i skatternes funktion, som 

gradvis er foregået, siden parterne på 

arbejdsmarkedet første gang, nemlig 

ved slutningen af første verdenskrig, 

begyndte at anvende det af Det sta

tistiske Departement beregnede de

tailpristal til en dyrtidsregulering af 

lØnningerne. På det pågældende tids

punkt var det den almindelige be

tragtning, at det offentlige i første 

række havde til formål at stille visse 

kollektive ydelser til rådighed for 

borgerne, og at skatten så at sige 

kunne betragtes som »prisen,, bor

gerne måtte betale for disse ydelser. 

I tiden mellem de to verdenskrige 

blev vægten i det offentliges virk

somhed og dermed i skatternes funk

tion i stigende grad lagt på en om

fordeling af indkomsterne mellem de 

forskellige grupper i samfundet, og 

efter den anden verdenskrig kom 

hertil som et nyt formål med det of

fentliges afholdelse af udgifter og 

opkrævning af skatter, at man des

uden lejlighedsvis også ønskede at 

Købekraftens begrænsning 
4. Skatteforhøjelser og indførelse

af nye skatter med det formål at be

grænse købekraften har været gen

nemført i flere situationer som regel 

ud fra hensynet til at modvirke in

flation eller imødegå alvorlige valu

tavanskeligheder. Det er uden videre 

klart, at såfremt sådanne skattefor

højelser eller nye skatter indregnes 

i det lønregulerende pristal og der

ved via pristalsregulering giver an

ledning til, at indkomsterne for 

lønmodtagerne forøges, vil denne 

indkomstforøgelse modvirke lovgiv

ningsmagtens formål med de købe

kraftbegrænsende foranstaltninger. 

Skatter af denne karakter har været 

gennemført i 1951, i 1955 og senest 

i foråret 1957. Andre foranstaltnin-

ger, som f.eks. bunden opsparing og 

stabiliseringslån, har ligeledes været 

anvendt til begrænsning af købekraf

ten, men disse foranstaltninger har 

ikke haft indvirkning på pristallet. 

Det er ikke muligt nøjagtigt at an

give, med hvor store beløb lovgiv

ningsmagten totalt i de givne situa

tioner har villet begrænse købekraf

ten, men der har i de konkrete til

fælde været nævnt tal på 200, 300 

og 400 millioner kroner. Til sammen

ligning hermed kan det anføres, at 

statens og kommunernes indtægter i 

form af skatter og afgifter andrager 

omkring 8 milliarder kroner årligt. 

I den givne situation at karakterisere 

bestemte skatter og skatteforhøjelser 

som forbrugsbegrænsende, når det 

afgørende i denne forbindelse ikke 

er den enkelte skat, men den sam

lede formindskelse af borgernes dis

ponible indkomster, er naturligvis 

ikke muligt. 

Formålet med det offentliges virk

somhed i givne situationer kan om

vendt være at søge beskæftigelse og 

den Økonomiske aktivitet stimuleret 

gennem en nedsættelse af skatterne 

for at forøge købekraften. Det er 

klart, at såfremt en skattenedsættelse 

med dette formål indregnes i pris

tallet, kan den lønnedgang, der via 

pristalsreguleringen fØlger heraf, 

modvirke hensigten med lovgiv

ningsmagtens foranstaltninger. 

Indkomstfordelingens ændring 
5. En ikke uvæsentlig del af det

offentliges virksomhed består i en af 

sociale hensyn betinget ændring af 

indkomstfordelingen. Når nye skatter 

indføres - eller bestående skatter for

hØjes - med det formål f.eks. at for

bedre kårene for de gamle, de ar

bejdsløse og andre vanskeligt stillede 

personer, er dette udtryk for, at bor

gerne via folketing eller kommunal

bestyrelser beslutter at foretage ind

komstoverførsler mellem befolk

ningsgrupperne. De til sådanne over

førsler knyttede skattestigninger kan 

ikke opfattes på samme måde som 

en almindelig vareprisstigning, der 

forringer pengelØnnens realværdi. 

Skatter til opfyldelse af sådanne so

ciale formål er alene udtryk for en 

ændret fordeling og anvendelse af 

borgernes indkomst i henhold til de

mokratiske flertalsbeslutninger. 

Offentlige ydelser 
6. En betydelig del af det offent

liges virksomhed består i levering 

af ydelser - retsvæsen, vejvæsen, 

hospitalsvæsen, undervisning, forsk

ning m.v. - som kollektivt stilles til 

rådighed for borgerne. Det er uden 

videre klart, at en prisændring på 

disse offentlige ydelser - forstået som 

en prisændring for samme mængde 

af uændret kvalitet - skulle med

regnes på lige fod med prisændrin

ger for de øvrige poster i pristals

grundlaget. 

Selv om det således vil være lo

gisk rigtigt, at indførelse af nye eller 

forhøjelse af bestående skatter til 

dækning af prisstigning på offentlige 

ydelser på dette område medregnes 

i et lønregulerende pristal, er dette 

imidlertid ikke muligt, fordi man 

ikke kan foretage en direkte sam

menligning af ydelsen, det offentlige 

leverer, med modydelsen (skatten). 

Spørgsmålet om, hvorledes løn

modtagerne vil være stillet, såfremt 

man udelader de under dette punkt 
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omhandlede skatter af det lønregu

lerende pristal, må besvares derhen, 

at lønmodtagerne kun i de tilfælde, 

hvor skatterne stiger mere end pro

portionalt med de gennemsnitlige 

prisstigninger på de øvrige poster i 

pristalsbudgettet, ikke vil få fuld 

dækning for denne skattestigning. I 

alle andre tilfælde vil lønmodtagerne 

- jfr. punkt 2 - få fuld eller mere

end fuld dækning. Lønmodtagerne 

vil således i alle tilfælde få dækning 

for den stigning i de offentlige ud

gifter, som svarer til den almindelige 

prisstigning på varer og tjeneste

ydelser i den private sektor. 

Hvordan tages skatten ud 
7. Underudvalget har dernæst nær

mere drøftet de tekniske muligheder 

for at rense pristallet for skatter. 

a) Hvad angår de personlige skatter,

er der i denne forbindelse intet

problem.

b) Med hensyn til de indirekte skat

ter er det over for underudvalget

oplyst, at det er muligt at kon

statere det afgiftsbeløb, der svares

pr. enhed af en vare i de tilfælde,

hvor afgiften i fØlge den pågæl

dende lov erlægges med et beløb

pr. mængdeenhed (kg, stk., liter).

Endvidere kan afgiftsbeløbet også

konstateres i tilfælde, hvor afgif

ten erlægges med en procentdel

af varens detailpris, og i visse til

fælde beregnes, såfremt afgiften

erlægges med en nærmere angi

ven procentdel af prisen ved salg

fra producent eller grossist. Der

imod er det i almindelighed ikke

praktisk muligt med tilstrækkelig

sikkerhed at beregne afgiftsbeløb

i tilfælde, hvor den færdige vare

ikke i sig selv er skattepligtig,

men indeholder materiale, hvoraf

der svares omsætningsskat. Det

samme gælder benzinafgiftsbeløb

og vægtafgiftsbeløb, der indgår i

varepriserne via transportomkost

ningerne. Hvad angår tolden, vil

det være muligt i visse tilfælde at

beregne denne pr. mængdeenhed,

når der er tale om en ren finans

told - d.v.s. en told som opkræves

af varer, som ikke fremstilles her

i landet - men for over halvdelen

af toldafgifterne vil det ikke være

muligt.
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Modsvarende de indirekte skat

ter må offentlige tilskud - sub

sidier - til nedsættelse af prisen 

på varer eller tjenesteydelser 

»renses« af indeksgrundlaget ved, 

at man tillægger de konstaterede 

priser størrelsen af det offentlige 

tilskud. I de tilfælde, hvor de på

gældende varer og ydelser leveres 

af offentlige virksomheder, vil det 

dog være overordentlig vanske

ligt, for ikke at sige umuligt, at 

beregne de priser, som ville blive 

opkrævet, såfremt der ikke var 

tale om overskud eller skattefi

nansierede underskud på disse 

områder. 

c) For så vidt angår de ejendoms

skatter, der indgår i huslejen, er

en teknisk udskillelse af disse

mulig, såfremt der tilvejebringes

lovhjemmel for indhentning af

yderligere oplysninger.

8. Det fremgår af det foregående,

at det ikke er teknisk muligt fuld

stændigt at rense pristallet for indi

rekte skatter. 

Under overvejelse af det betime

lige i, at de indirekte skatter i kon

sekvens af det foregående deivis 

udelades i det lønregulerende pris

tal, er underudvalget opmærksom på, 

at en ordning, hvorefter nogle af de 

indirekte skatter holdes uden for 

pristallet, men andre ikke, kan svæk

ke den tillid til beregningsgrundla

get, som er en afgørende forudsæt

ning for, at en pristalsregulering af 

lønningerne - og dermed forholdsvis 

langvarige overenskomster - kan op

retholdes. 

Man kan heller ikke se bort fra, 

at de indirekte skatter - i modsæt

ning til hvad tilfældet er for de per

sonlige skatters vedkommende - af 

forbrugerne almindeligvis betragtes 

som en del af de pågældende varers 

og ydelsers priser, hvorfor den for

ståelse af pristallets værdi som løn

regulator, der nødvendigvis må her

ske blandt lønmodtagerne, for at sy

stemet kan praktiseres, vil kunne 

rokkes, såfremt indirekte skatter ta

ges ud af pristallet. 

Endvidere skal underudvalget i 

samme forbindelse pege på, at man 

i andre lande, hvor lønninger på en 

eller anden måde reguleres efter 

prisindeks, som hovedregel anvender 

et grundlag, der er renset for per

sonlige, men ikke for indirekte skat

ter. 

Underudvalget foreslår derfor, at 

der ved lønregulering benyttes et 

pristal, der er renset for personlige 

skatter, men ikke for indirekte skat

ter. Efter de for underudvalget fore

liggende oplysninger kan et sådant 

pristal accepteres af både arbejds

markedets parter og tjenestemænde

nes organisationer som et egnet in

deks til brug for lønregulering. 

Underudvalget erkender, at lov

givningsmagtens muligheder for at 

regulere købekraften i samfundet ved 

ændring af de indirekte skatter ikke 

med et lønregulerende pristal af det 

foreslåede indhold er ændret i for

hold til den nuværende situation. Da 

underudvalget under hensyn til de i 

punkt 4 ovenfor anførte synspunkter 

finder, at lovgivningsmagten bør ha

ve mulighed for at holde de indirekte 

skatter eller ændringer heri, som ud

trykkeligt har til formål at regulere 

købekraften i samfundet, uden for 

det lønregulerende pristal, skal un

derudvalget foreslå, at dette som hid

til sker i henhold til derpå sigtende 

lovbestemmelser i de enkelte situa

tioner. 

9. Det i kommissoriet rejste spørgs

mål om behandling af transferings

poster ligner i mangt og meget de 

spørgsmål, som rejser sig for skat

terne. Idet der således henvises til 

den oven for givne fremstilling, skal 

det dog bemærkes, at disse poster i 

beregningsgrundlaget i hvert fald ik

ke kan influere på det offentliges 

mulighed for at gennemføre en i giv

ne situationer hensigtsmæssig finans

politik. Når hertil kommer, at en 

fjernelse af disse poster kan antages 

at påvirke den tillid til beregningen, 

som en regulering efter pristallet 

bygger på, har underudvalget ikke 

fundet det tilrådeligt at ændre be

regningsgrundlaget på dette punkt. 

10. I udvalgets kommissorium er 

rejst spørgsmålet o:n det hensigts

mæssige i at angive indekset med 

juli 1914 som basis. Det er under

udvalgets opfattelse, at perioden fra 

1914 til i dag er så lang, at det er 

urimeligt fortsat at fastholde dette 

år som basis. Man bør derfor efter 

nærmere forhandling med de inter-

., 



esserede parter angive indekset med 

et senere år som basis - f.eks. l949. 

Det er underudvalgets opfattelse -

ligesom Det statistiske Departements 

- at den til grund for beregningen af 

pristallet liggende vægtfordeling bør 

være i så nøje overensstemmelse med 

den aktuelle forbrugssammensætning

som muligt. Man ønsker således på

det private arbejdsmarked at kunne

få lejlighed til - med virkning fra

april 1961 - at regulere i overens

stemmelse med et indeks, der benyt

ter de ved forbrugsundersøgelsen i

1955 oplyste vægte.

Spørgsmålet om det antal oplys

ninger, (herunder det antal kommu

ner, hvorfra oplysninger indhentes), 

som skønnes nødvendigt for at een

nemfØre en tilfredsstillende bereg

ning af prisændringerne, mener un

derudvalget sig ikke i stand til at af

gøre, men henstiller til Det statistiske 

Departement at overveje problemet 

og, om det skønnes nødvendigt, søge 

den gældende lov ændret. 

Spørgsmålet om hyppigheden af 

beregningen af pristallet ønsker un

derudvalget ligeledes at overlade til 

Det statistiske Departements afgørel

se, idet bemærkes, at det lønregule

rende pristal dog bØr offentliggøres 

med mindst samme hyppighed som 

hidtil. 

11. Underudvalget har sluttelig

drøftet betimeligheden af, at Det sta

tistiske Departement fremtidig ved 

beregningen af et lønregulerende 

pristal efter de i nærværende ind

stilling angivne retningslinier får lej

lighed til at rådføre sig med de in

teresserede parter. Under hensyn til, 

at Udvalget vedrørende lønregule

ring efter pristal ved forberedelsen 

og afgivelsen af nærværende be

tænkning har haft lejlighed til nøje 

at gennemgå de principielle og tek

niske problemer, der er knyttet til et 

lønregulerende pristals beregning, 

skal man henstille at dette udvalg 

fremtidig får denne rådgivende op

gave tildelt.• 

Forskellige synspunkter kommer til udtryk 

I plenarmøder den 17. december 

1959 og den 1. februar 1960 har ud

valgets medlemmer afgivet følgende 

udtalelser: 

C. Joh. Clemmensen, Henry Griin

baum (som stedfortræder for Alfred 

Petersen), Svend H eineke, Eiler Jen

s en, F. R. Kristensen, Arne Lund, 

Marvin Madsen, P. Madsen, Lorents 

Petersen og Hans Rasmussen har gi

vet til den af underudvalget den 25. 

november 1959 afgivne indstilling. 

Holger Eriksen har udtalt følgende: 

»Selv om skatterne, såvel de di

rekte som de indirekte, ikke hidtil 

har påvirket pristallet i nævnevær

dig grad, så har man ikke nogen ga

ranti for, at det samme ville være 

tilfældet under en eventuel anden 

byrdefordeling. Ud fra det syns

punkt, at pristalsreguleringen må 

være udtryk for at arbejdere og tje

nestemænd bevarer en konstant kø

bekraft, så længe overenskomstperi

oden varer, er jeg principielt tilhæn

ger af, at alle skatter som hidtil ind

går i pristalsberegningen, men da 

betænkelighederne ved at lade de 

direkte skatter udgå er betydeligt 

mindre, end de må være ved også 

at fjerne de indirekte skatter fra 

pristallet, kan jeg give fuld tilslut

ning til det af organisationerne frem

satte forslag.• 

Kjeld Bjerke, Helge Larsen og C. 

Ulrich Mortensen har fremsat føl

gende bemærkninger med henblik på 

anvendelse af prisindeks i lovgivnin

gen: 

I. 

• 1. Et prisindeks kan beregnes med

det formål at give et tilnærmet ud

tryk for ændringerne i pengenes 

værdi eller købeevne i det alminde

lige forbrug. 

Ved ændringer i »pengenes værdi• 

eller »købeevne« forstås her ændrin

ger i forholdet mellem »ydelser• (va

rer og tjenes ter), der indgår i det al

mindelige forbrug, og »modydelsen« i 

penge. Indekset skal da belyse, hvor

vidt og i hvilket omfang der sker 

ændringer i forholdet mellem »ydel

se• og »modydelse« for så vidt angår 

et udvalg af varer og.tjenester. 

Indekset kan alene omfatte poster, 

for hvilke det i praksis vil være mu

ligt fra et tidspunkt til et andet at 

sammenligne »ydelsen« og »modydel

sen« i penge (»prisen«, der betales 

pr. enhed af varen). 

2. Skatter opfylder ikke disse be

tingelser. For så vidt angår den per

sonlige skat synes det umiddelbart 

klart, at forudsætningerne ikke er til 

stede. Skatten kan ikke opfattes som 

en ,pris«. En pris er det pengebeløb, 

der betales for en bestemt vare eller 

ydelse, og prisen er på samme tid og 

sted den samme for det store flertal 

af kØbere. Den personlige skat er 

derimod forskellig fra person til per

son og er ikke betalingen for samme 

ydelse til de forskellige personer. At 

måle ændringer i forholdet mellem 

ydelse og modydelse (skatten) fra et 

tidspunkt til et andet er således ikke 

muligt på dette område. 

Hvad der er anført om personlige 

skatter gælder også omsætningsskat

terne. Omsætningsskat indgår i beta

lingen for den beskattede vare. Kø

beren betaler følgelig dels et belØb 

for selve varen, dels et skattebeløb, 

der ligesom prisen er ens for alle kø

bere af varen. Betalingen for den 

ubeskattede vare (forstået som pri

sen eksklusive skattebeløbet) er en 

for alle ens modydelse i penge for 

samme ydelse. Det skattebeløb, der 

opkræves ved kØb af varen, er deri

mod ikke en betaling for samme 

ydelse. Skattebeløbet tilfalder det of

fentlige, og det offentliges ydelser til 

de forskellige skattebetalere (køber

ne af beskattede varer) er meget for

skellige efter de forskellige person

lige forhold m.v. Med hensyn til de 

skatter, der opkræves af boliger, gør 

tilsvarende forhold sig gældende. 

I det foran anførte er der set bort 

fra, at beskatningen også har andre 

funktioner end at skaffe dækning for 

udgifterne til de tjenesteydelser, som 

det offentlige leverer borgeren uden 

direkte betaling (undervisning, politi 

m.v.). Beskatning med det formål at

overføre belØb fra nogle grupper til

andre grupper f.eks. via den sociale

forsorg og forsikring eller via Statens

udlånsvirksomhed eller med det for

mål at regulere efterspørgslen eller

forbruget i landet kan naturligvis

ikke komme i betragtning, når der er

tale om at finde en målestok for æn

dringer i pengenes værdi.

Der synes herefter ikke at kunne 
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være tvivl om, at der i grundlaget udbetalt (forsikringspræmier eller formål, beregnes på grundlag af de 

for et indeks, der skal belyse ændrin

gerne i pengenes kØbeevne, hverken 

kan indgå personlige eller indirekte 

skatter. 

I konsekvens heraf kan offentlige 

tilskud til nedsættelse af prisen for 

en vare eller tjenesteydelse med et 

nærmere angivet belØb ikke fradra

ges i indeksgrundlaget; der må i så

danne tilfælde regnes med priserne 

for de pågældende varer uden så

danne tilskud. 

Det kan gøres gældende, at man 

ved at beregne et sådant nettopris

indeks begrænser indeksgrundlaget 

til varer og tjenester, der leveres af 

den private sektor, samt varer og tje

nester, som offentlige virksomheder 

sælger til priser, der er ens for alle 

ligesom priserne i den private sektor, 

hvorimod »prisændringer« for sådan

ne offentlige ydelser som hospitals

behandling, undervisning m.v. ikke 

indgår i grundlaget. Det er imidlertid 

udelukket at råde bod herpå ved at 

medtage skatter i pristalsgrundlaget 

allerede af den grund at ændringer i 

skatterne ikke er udtryk for »prisbe

vægelsen« for hospitalsbehandling, 

undervisning m.v., men betinget af 

mange andre forhold. For så vidt 

»priserne« på de offentlige tjeneste

ydelser bevæger sig i takt med pris

niveauet iØvrigt, er det uden betyd

ning for pristallets bevægelser, at 

disse ydelser ikke indgår i pristals

grundlaget. Det kan ikke godtgøres,

hvorvidt der er overensstemmelse

mellem prisbevægelserne på de to

områder, men det kan med sikkerhed

siges, at man ikke ved at lade skatte

indeks indgå i pristalsberegningen

opnår et udtryk for ændringerne i

»priserne« på de tjenesteydelser, der

leveres borgerne uden direkte beta

ling for den konkrete ydelse.

3. Også indenfor den private sek

tor forekommer der visse indkomst

overførsler - transfereringer -, der 

ikke opfylder betingelserne for at 

indgå i indeksgrundlaget, jf. punkt 1. 

De transfereringer, der er af inter

esse i denne forbindelse, er beløb, 

som nogle personer betaler til andre 

personer eller institutioner i den pri

vate sektor, enten som gaver eller 

som vederlag for en ret til under vis

se omstændigheder at få pengebeløb 
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bidrag til foreninger eller kasser, 

der udbetaler pengebeløb til medlem

merne). Det karakteristiske for disse 

transfereringer er, at der over for 

»udgiftsbeløbene« hos yderne står

»indtægtsbelØb• hos modtagern�; der

er således tale om rene pengetrans

aktioner, og følgelig er der intet

grundlag for beregning af prisindeks.

Det er heller ikke muligt at udarbej

de en korrekt vægtfordeling, når så

danne poster medtages i indeks

grundlaget. Når modtageren af en

pengegave anvender pengene til kØb

af varer og ydelser, vil man nemlig

få »dobbeltregning« i vægtfordelin

gen, hvis gaven også figurerer som

,udgift« for giveren. Det vil ligeledes

være klart, at det ikke er korrekt at

indregne f.eks. medlemsbidrag til

forsikringsforeninger eller arbejds

løshedskasser i en vægtfordeling, når

forholdet er dette, at der overfor de

af medlemmerne indbetalte belØb

står de til medlemmerne udbetalte

beløb; der bliver »dobbeltregning,,

når både præmier eller bidrag, der er

betalt til de pågældende institutioner

eller kasser, og de varer m.v., der er

kØbt for de belØb, der er udbetalt de 

forsikrede, medregnes.

4. For visse varer og ydelser er det

ikke i praksis muligt at afgøre, hvor

vidt den pris, der kan konstateres på 

forskellige tidspunkter, stadig dæk

ker samme mængde og kvalitet, og en 

prisindeksberegning er da ikke mu

lig. Et eksempel på en pris af denne 

art er kontingent til foreninger o.lign.; 

det vil i de fleste tilfælde ikke være 

muligt at give en talmæssig vurde

ring af de ydelser, som foreningens 

medlemmer modtager for det kontin

gent, der betales. Andre eksempler 

er malerier og skulptur, ferierejser 

m.v. Ændringer i betalingen for så

danne ydelser kan meget vel betyde

en ændring i udgifter for de pågæl

dende; det er imidlertid ikke udgifts

ændringer, der skal konstateres ved

prisindeksberegningen, men alene

prisændringer for samme ydelse.

II. 

Et prisindeks kan også beregnes 

med det formål at give et tilnærmet 

udtryk for ændringerne i detailpris

niveauet. Et indeks, der har dette 

almindelige detailpriser for varer og 

tjenester, indbefattet indirekte skat

ter. 

Indeks af denne art udarbejdes i 

adskillige lande og er bl.a. egnet til 

belysning af, i hvilket omfang æn

dringer i detailomsætningens eller 

forbrugets værdi skyldes ændringer 

i den omsatte mængde varer m.v. 

Et sådant indeks vil kunne være 

vejledende ved lønforhandlinger, idet 

det vil kunne oplyses, hvorledes 

eventuelle ændringer i indekset er 

fremkommet. 

Indekset kan derimod ikke give 

udtryk for ændringerne i den reelle 

værdi af pengeydelsu, fordi indi

rekte skatter indgår i de varepriser, 

som indekset bygger på, jf. afsnit I. 

Det vil derfor kun kunne anvendes 

ved automatisk regulering af penge

ydelser, såfremt man ønsker disse 

ydelser reguleret efter bevægelser

ne i detailprisniveauet, uanset om 

disse bevægelser skyldes egentlige 

prisændringer eller indirekte skatter. 

III. 

Det i tjenestemandsloven omhand

lede »detai!pristal« giver ikke udtryk 

for ændringerne i detailprisniveauet 

således som det almindelige detail

prisindeks, der er omtalt under af

snit II, idet der i beregningen af de

tailpristallet indgår indeks for per

sonlige skatter, visse transfereringer 

samt forskellige andre poster, for 

hvilke forholdet mellem »ydelse« og 

»modydelse« i penge ikke kan kon

stateres.

»Detailpristallet« giver heller ikke

udtryk for ændringerne i pengenes 

værdi i det almindelige forbrug, så

ledes som det under afsnit I omtalte 

indeks, hvori skatter m.v. ikke ind

går. 

Det kan ikke præcist angives, hvad 

detailpristallet giver udtryk for. 

Vil man benytte indeks, hvor per

sonlige skatter, transferinger, kontin

genter o.lign. indgår, bør der ved lov 

fastsættes nærmere regler for, hvor

ledes der skal forholdes dels med 

hensyn til beregning af de særlige 

indeks, der vedrører disse poster, dels 

med hensyn til beregning af den 

vægt, hvormed sådanne indeks skal 

indgå i det samlede indeks. 



IV. 

Såfremt et prisindeks skal give et 

tilfredsstillende udtryk for prisbevæ

gelserne, er det nødvendigt at bereg

ne indekset med korte intervaller. 

Principielt burde indekset beregnes 

hver gang prisen for en vare ændre

des, for så vidt ændringen var af en 

sådan størrelsesorden, at den kunne 

influere på totalindekset. Det er dog 

- bl.a. af omkostningsmæssige hensyn

- almindelig statistisk praksis at ak-

kviescere ved beregning af prisindeks 

en dag i hver måned. 

Anvendes prisindeks til regulering 

af pengeydelser, f.eks. en eller to 

gange årlig, er der teknisk to mulig

heder med hensyn til det statistiske 

grundlag for reguleringen. Man kan 

enten basere reguleringen på forskel

len mellem niveauet på to tidspunk

ter eller på forskellen mellem ni

veauet i to tidsrum, beregnet som 

gennemsnit af indeks på flere tids

punkter i hvert af de to tidsrum. 

For så vidt der er tale om regule

ring af løbende pengeydelser, der 

ikke anvendes på en dag, men suc

cessivt i lØbet af en periode, vil et 

indeks, der giver udtryk for prisni

veauet i en periode i forhold til en 

forudgående periode, være mere 

dækkende end et indeks, der kun 

giver udtryk for forskellen i niveauet 

på to tidspunkter i et år, fordi der i 

perioden mellem disse to tidspunkter 

kan have været prisvariationer af 

væsentlig betydning for den løbende 

anvendelse af de pågældene penge

ydelser. 

Uanset hvilken indeksform man 

måtte ønske at benytte i lovgivnin

gen, vil det formentlig være af inter

esse, at der tilvejebringes lovhjemmel 

til at få prisoplysninger hyppigere 

end efter de nugældende i tjeneste

mandslovens § 85 fastsatte regler, så

ledes at man, ligesom i adskillige an

dre lande, kan få mere kendskab til 

prisbevægelsens forløb, end de nu

gældende regler giver muighed for. 

V. 

Med hensyn til den fo1·valtnings

mæssige ordning vedrørende bereg

ningen af det lønregulerende indeks 

anser man det for rettest, at den gæl

dende ordning, hvorefter det er Det 

statistiske Departement, der beregner 

det lønregulerende pristal - jfr. i øv

rigt Folketingets forhandlinger 1947 / 

48, spalte 4477-4512 - ændres således, 

at det bliver et kollegialt organ ( et 

nævn, en komite el.lign.), der er an

svarlig for beregningen af dette in

deks. Man vil herved undgå, at afgø

relser af spørgsmål vedrørende be

regningen af det lønregulerende pris

tal skal træffes af en enkelt person. 

For så vidt man ikke ønsker et sær

ligt sekretariat knyttet til det kolle

giale organ, vil Departementet kunne 

yde bistand med hensyn til bereg

ningen«. 

Henry Christensen og Fanger kan 

tilslutte sig den redegørelse med den 

deri indeholdte vurdering, som Kjeld 

Bjerke, Helge Larsen og C. Ulrich 

Mortensen har givet til nærværende 

betænkning. 

Vi tilslutter os de anførte teoreti

ske grunde for at foretrække et de

tailpristal uden skatter. 

Derudover vil vi fremhæve pris

tallets betydning som lØnregulerende 

faktor. Et pristal med skatter bevir

ker, at borgerne stilles ulige overfor 

virkningerne af skatteændringer, der 

indgår i pristallet. Lovgivningsmag

ten bØr netop tilsigte, at foranstalt

ninger som skatter, hvad enten deres 

formål er at dække de offentlige ud

gifter, eller de gennemføres i for

brugsbegrænsende Øjemed, bør ram

me borgere med ensartede indkomst

forhold på samme måde, uanset 

hvorfra deres indkomst stammer. 

Alene at fjerne de direkte skatter 

og beholde de indirekte vil også være 

yderst uheldigt. De almindelige ind

vendinger, der gælder for skatter 

som helhed, når de indregnes i et 

lønregulerende pristal, gælder også 

for de indirekte skatter. Dertil kom

mer, at man ved en sådan ordning vil 

føre skattepolitikken i øvrigt uved

kommende momenter ind i vurderin

gerne af den fremtidige skattepolitik. 

Mod noget sådant må vi advare. 

Efter vor opfattelse må skatter, så

vel direkte som indirekte, så vidt det 

overhovedet er muligt, udgå af de

tailpristallet. 

Aage Fogh har udtalt: »På grund

lag af de foretagne undersøgelser er

kender jeg, at skatternes indregning i 

pristallet ikke i de sidste år har haft 

nogen afgørende indflydelse på pris

tallets hØjde. 

Da indregning af skatterne på for

skellig måde har givet anledning til 

uro om pristallet, må jeg tilråde, at de 

direkte skatter og de indirekte skat

ter, hvis virkninger på varepriserne 

kan beregnes, udgår af pristallet. 

Et pristal, der omfatter de indi

rekte, men ikke de direkte skatter, 

vil kunne få uheldig indflydelse på 

vor skattepolitik, hvorfor det må fra

rådes. 

Jeg kan derfor anbefale, at såvel 

de direkte skatter som de indirekte 

skatter, hvis virkninger på varepri

serne kan beregnes, udgår af pris

tallet « . 

Erik Frank har udtalt: »Da det må 

tillægges afgørende betydning, at det 

pristal, som anvendes til dyrtidsregu

lering af forskellige lønninger, kan 

accepteres af såvel det private ar

bejdsmarkeds parter som af tjeneste

mændenes organisationer, har jeg, 

uanset at det er ønskeligt, at indi

rekte skatter, i det omfang det er 

teknisk gørligt, ikke indgår i et så

dant pristal, ikke ment at burde tage 

afstand fra det af repræsentanter for 

de pågældende organisationer frem

satte forslag. « 

Aage Gøting har udtalt: »Principielt 

må det vel indledningsvis hævdes, at 

et lønregulerende pristal, et tal base

ret på priser og udgifter (skatter 

m.v.), reelt ikke kan være en natur

lig lØnregulator iflg. min opfattelse. 

Set i store træk er det en inkonse

kvens, at en vis del af befolkningen 

stort set reelt sikres mod deltagelse 

i samfundets svingende velstand i op

og nedadgående retning, mens den 

resterende del til gengæld bliver ud

sat for desto større svingninger. Det 

er i den forbindelse et spørgsmål, om 

det ikke ville være afgjort rigtigere 

og mere naturligt fremover at søge 

tilslutning til et lØnregulerende in

deks baseret på samfundets velstand 

som helhed. Dette spørgsmål har 

imidlertid ikke henhørt under udval

gets kommissorium og skal derfor 

blot nævnes som en mulig vej bort 

fra en lønregulerende faktor, som 
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ikke udmærker sig ved at have skabt 

ubetinget ro og tilfredshed. 

Det synes naturligt, at et pristal 

uden samtlige direkte og de fleste 

indirekte skatter og afgifter under 

alle omstændigheder må være et 

mindre forkert indeks at anvende 

som Iønregulator end det nuværende 

pristal, og en sådan regulator ville 

have kunne vinde bifald i Retsfor

bundet. Imidlertid er et pristal uden 

samtlige skatter og afgifter intet 

værd som lønregulerende faktor, så

fremt det ikke anerkendes af nogen 

organisation ( eller kun ganske få), 

og en sådan ønskværdig tilslutning 

har det ikke været muligt at opnå 

hos de i udvalget repræsenterede or

ganisationer. En sådan løsning kan 

vel derfor også siges at falde uden

for udvalgets kommissorium, selv om 

det teknisk set i hØj grad er muligt at 

beregne et sådant indeks. 

Det skulle derfor synes naturligt at 

fremsætte det synspunkt, at et pristal 

minus personlige skatter, men inklu

sive indirekte skatter og afgifter 

måtte være at foretrække fremfor 

det nugældende pristal - så meget 

mere som et sådant pristal har kun

net akcepteres både af arbejdsmar

kedets parter og af tjenestemændenes 

organisationer. Det synes mindre for

kert end det nugældende. 

Imidlertid vil en sådan løsning på 

opgaven utvivlsomt medføre kompli

kationer af uheldig og uoverskuelig 

art i henseende til lovgivningsmag

tens muligheder for at regulere købe

kraften i samfundet ad skattevejen. 

Sådanne uheldige virkninger er 0gså 

påpeget af underudvalget, som sam

tidig har peget på, at lovgivnings

magten for at bøde på dette forhold 

fortsat bør have mulighed for at hol

de visse indirekte skatter eller æn

dringer heri udenfor det lønregule

rende pristal. 

Ved nøjere studium af dette for

hold må jeg derfor anlægge en alvor

ligere vurdering af de hermed for

bundne skattepolitiske konsekvenser 

og den uro på arbejdsmarkedet, som 

dette kan medføre, og jeg skal derfor 

anbefale som min og mit partis 

standpunkt, at man undlader at fore

tage den foreslåede ændring af pris

talsberegningen. En »halv« ændring 

må i denne forbindelse anses for 
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dårligere end ingen - alt taget i be

tragtning. 

Vedrørende de øvrige i kommisso

riet rejste spørgsmål kan jeg hen

holde mig til de af underudvalget 

afgivne besvarelser. « 

Thomas Junker ønsker at fremsætte 

nedenstående bemærkninger: 

•Der synes i udvalget at være prin

cipiel enighed om, at formålet med 

en pristalsberegning og dennes an

vendelse i lønreguleringen bør være 

at sikre, at rønnens reelle værdi ikke 

forandres som f plge af en ændring i 

pengenes kpbeevne. 

Et prisindeks bør derfor udarbej

des således, at det så npje som tek

nisk muligt svarer til dette formål. 

Dette betyder efter min mening, at 

indekset ikke bØr omfatte skatter el

ler indkomstoverfØrelser ( transfere

ringer), men alene bør udarbejdes på 

grundlag af prisen på varer og tjene

steydelser, for hvilke det er muligt, 

med visse tidsintervaller at konsta

tere, hvor stort et pengebeløb der 

skal betales for samme mængde og 

kvalitet og således, at der i priserne 

fradrages de afgiftsbeløb, der tilfal

der staten ved varernes salg. 

Underudvalget erkender principi

elt, at skatter ikke hører hjemme i et 

lønregulerende pristal, men foreslår 

alligevel kun, at de direkte skatter 

udgår af beregningen. 

Som motiver hertil anføres, dels at 

det ikke er muligt fuldt ud at rense 

pristalsgrundlaget for de indirekte 

skatter, dels at et forsøg herpå ville 

svække tilliden i befolkningen til be

regningsgrundlaget. 

Med hensyn til det fØrstanførte mo

tiv skal jeg bemærke, at efter det i 

udvalget oplyste - når materialet fra 

forbrugsundersøgelsen i 1955 tages i 

anvendelse - vil det være teknisk 

muligt at konstatere, hvilke be!Øb af 

detailprisen staten får i afgift for 

praktisk talt samtlige varer og re

præsentantvarer, der indgår i indeks

grundlaget - bortset fra en del af im

porttolden samt benzin- og vægtaf

giften vedrørende varetransporten. 

Disse undtagelser synes mig ikke 

væsentlige. 

For det første er det vel tvivlsomt, 

om en beskyttelsestold principielt bør 

fradrages, da det jo ikke er givet, at 

varens pris stiger proportionalt med 

tolden, og med hensyn til benzin- og 

vægtafgiften vedrørende varetrans

porten er det vel også problematisk, 

om der burde ske fradrag - hvis dette 

lod sig beregne - i et pristal, der skal 

belyse ændringer i pengenes kØbe

evne i det almindelige forbrug. 

Selv om det altså må indrømmes, 

at det ikke lader sig gøre helt at 

»rense« indeksgrundlaget for alle in

direkte skatter, synes dette mig ikke 

at kunne begrunde, at man ikke fore

tager »rensningen « så godt, man kan. 

Udvalgets andet motiv: - at en 

»rensning« for de indirekte skatter

skulle svække folks tillid til bereg

ningen af pristallet - må jeg tilstå, 

at jeg ikke kan tillægge nogen betyd

ning. Jeg forstår ikke, at et forsøg på 

at gøre beregningsgrundlaget mere 

rationelt skulle kunne påvirke tilli

den i negativ retning. 

Udover de anførte grunde af mere 

•teoretisk, art, vil jeg yderligere til

fØje, at et pristal, der ikke er renset 

for skatter, har den væsentlige fejl, 

at det kan lægge visse hindringer i 

vejen for gennemførelsen af en poli

tik, der tilsigter en påvirkning af be

folkningens kØbeevne på rationel må

de. Hvis staten f.eks. ønsker at be

grænse kØbeevnen i samfundet ved 

indførelse af visse skatter eller afgif

ter, bør sådanne forhøjelser ikke au

tomatisk refunderes den del af be

folkningen, hvis lønninger er pris

talsregulerede, igennem pristalsstig

ning og deraf følgende lønforhøjelser. 

Det tilfØjes videre, at indkomstover

førelser (transfereringer) efter min 

mening ikke hører hjemme i et pris

indeks, der ifølge sagens natur ikke 

kan omfatte rene pengetransaktioner, 

ligesom medregningen af disse i visse 

tilfælde kan påvirke pristallet og 

dermed lønningerne i opadgående ret

ning, selv om der ikke er sket nogen 

ændring i lønnens købeevne. 

Mit standpunkt er derfor, at såvel 

direkte som indirekte skatter (i det 

omfang det er muligt) samt trans

fereringer udelukkes fra pristals

grundlaget. Jeg kan derfor ikke som 

repræsentant for Sammenslutningen 

af Landbrugets Arbejdsgiverforenin

ger tiltræde underudvalgets betænk

ning .• 

• 
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Frontruden 

Triste tal 

Som følge af trafikulykker på ga

der og landeveje blev i 1958 i 16 

lande i Europa ialt dræbt 43.200 

menesker. Det er en lille nedgang 

fra året fØr (1957), hvor over 44.000 

mistede livet af samme årsag. Be

mærkelsesværdig er nedgangen, når 

man ser på stigningen i antallet af 

køretøjer, hvis antal for bilernes ved

kommende siden 1953 er steget med 

44 pct. og for motorcyklernes ved

kommende med 80 pct. ialt. 

De tilskadekomnes antal ved tra

fikulykker i de pågældende lande 

belØb sig i 1957 til 1.214.597 og i 1956 

til 1.179.174. 

Vesttyskland kommer hØjst med 

antallet af dræbte i 1958; 11.615. Der

efter kommer Frankrig med 8.122. 

Italien med 7.145 og derefter Stor

britannien med 5.970. 

ITF journal. 

Schweiziske TEE-tog til 

4 strømstyrker 

Fra sommerkøreplanen 1961 får 

Schweiz de første Trans-Europa-Ex

presser, som kører elektrisk, på 

strækningen mellem Zilrich, Paris 

og Milano. Den schweiziske elektro

teknik har konstrueret tog, der kan 

køre på fire forskellige strømstyrker 

ten, skal de køre gennem Simplon og 

Set. Gotthard tunnellerne mellem 

landene. Alle andre Trans-Europa

Expresser er dieselelektriske. Efter 

mange forsøg lykkedes det den 

schweiziske industri at konstruere de 

nye universal-strøm-tog. 

Italien har jævnstrøm på 3000 volt, 

Schweiz vekselstrøm på 15 000 og 

Frankrig både vekselstrøm på 25 000 

og jævnstrøm på 1500 volt. Fire af de 

nye motorvognes seks aksler er driv

aksler, maskinerne yder 3400 hk og 

med maksimalt 160 km/t. 

Hver af Schweiz' nye TEE-tog bli

ver 123 m langt, er på fem vogne og 

vejer ca. 244 tons. Den første, fjerde 

og femte vogn har hver 42 sidde

pladser, toiletter og rejsegodsafde

ling. I den anden vogn findes driv

kraften og køkkenet. Den tredie vogn 

har en bar-restaurant og kupeer for 

togpersonalet. 

Det ene tog vil blive holdt i re

serve, mens de tre andre ekspresser 

daglig skal kØre 751 km. Stræknin

gen Zilrich-Milano køres på fire og 

Milano-Paris på otte timer. 

102 Europa Bus-linier i gang 

Europa-Bus, der drives i fælles

skab af de europæiske jernbaner, vil 

til foråret starte med 102 linier ialt, 

som gennemkører nogle af Vesteuro

pas mest betydende strækninger. I 

løbet af det sidste år er der kommet 

en række nye forbindelser til, bl.a. to 

i England, en ny rute mellem Vest

tyskland og Schweiz, mellem Frank

rig, Schweiz og Italien, en rute mel

lem Nice og Geneve gennem de syd

franske Alper. 

Wiens nye S-bane 

færdig dette år 

I Wien går arbejdet med at bygge 

S-bane hurtigt fremad. Den løber

dels over og dels under gadeniveau.

Trafikken til og fra forstæderne, hvor

der sker en tilsvarende udflytning

som i København, var i myldretider

ne blevet så stærk, at S-banespørgs

målet måtte løses, hvis ikke gadetra-

og selv omstille fra den ene til den fikken skulle ende i kaos. Forholdet 

anden under kørslen mellem de for

skellige lande. 

er nøjagtigt det samme som i vor 

egen hovedstad. Blot med den for-

Fire sådanne tog er under bygning skel, at i Wien gik myndighederne 

i Schweiz, og når de indsættes i drif- hurtigere i gang med at løse opgaven. 

S-banen begynder nord for Donau

og går over følgende stationer ind til 

city: Floridsdorf, Strandbader, En

gerthsstrasse, Traisengasse, Nord

bahnhof, Radetzky Platz, Haupzoll

amt, Rennweg, Landstrasser Gilrtel, 

Sildbahnhof, Sildtiroler Platz, Matz

leindorfer Platz, Gaudenzdorfer Gilr

tel og Meidling. Den gamle Nord

banegård vil blive nedrevet, og de to 

vigtigste stationer på den nye S-bane 

bliver den nye nordbanegård over 

for Praternstern og stationen Haup

zollamt. Den får fire perroner med 

otte spor. Sidst på året vil stræknin

gen Florisdorf-Meidling være færdig. 

Tyske skinnebustog til England 

British Railways har på engelske 

fabrikker ladet bygge en del skinne

bustog til mindre trafikerede sideba

ner, og desuden har man på maskin

fabrikken i Donauwi:irth bestilt fem 

skinnebustog af særlig konstruktion. 

Vognkassen er en let stålkonstruk

tion, toget h_ar 56 sidde- og 40 stå

pladser, vognlængden er 13,9 m over 

pufferne. Skinnebussen har en vand

afkØlet seks cyl. dieselmotor på 150 

hk, som giver maksimalt 88 km i 

timen. 

De engelske statsbaner vil, som et 

led i det omfattende rationaliserings
program, gå over til at anvende skin

nebustog på en lang række side

strækninger. 

170 mill. D-mark til 

niveauarbejde 

I en vesttysk vejplan, som vil 

strække sig over fire år og være af

sluttet i 1963, indgår ændring af 85 

krydsninger, hvor hovedveje skærer 

banelinien. Hidtil er 35 under- eller 

overføringer i arbejde, og turen kom

mer til resten i de nærmeste år. Ud

giften bliver 155 mill. D-mark, hvor

af Tyske Forbundsbaner skal udrede 

ca. 65 millioner. Et sideløbende pro

gram omfatter andre vejkategorier, 

som skal bringes ud af niveau ved 

baneoverskæringer. Udgiften hertil 

andrager ca. 15 mill. D-mark. 
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Spareklubben DSB. 

De heldige ved årets lodtrækning. 

Næste år er det måske dig, så benyt derfor anledningen til 

at melde dig ind i klubben, hvis medlemmer til dato har 

opsparet hundredetusinder kroner. 

Den årlige lodtrækning om opsparingspræmie for 

sparere i Spareklubben DSB har fundet sted i 

marts måned, og fØlgende blandt vore medlemmer 

har vundet: 

konto 50-S-108 300 kr. 

)) 50-S- 24 100 )) 

)) 50-S-122 100 )) 

» K 50-5073 100 )) 

» K 50-5124 100 )) 

Stadigt benyttes lejligheden til at opfordre med

lemmerne i København til at indmelde sig i spare

klubben, hvor man kan tegne sig for et fast må

nedligt belØb på mellem 5 og 200 kr., som forrentes 

til sparekassernes hØjeste indlånsrente. De nuvæ

rende medlemmer af spareklubben er særdeles til

fredse med denne opsparingsform, som ophjælper 

muligheden for at få gennemført et eller andet Øn

ske, enten det måtte være til rejseformål, til hjem

mets udsmykning og gavn, eller andet formål. 

Alle oplysninger fås hos lokomotivfører 

Aage Hansen, Rosenhaven 7, VaLby. Tlf. Valby 5831 

hos hvem indmeldelse også foregår. 

Danske Jernbanemænds 

Turistorganisation 

Fra Belgien har vi fået indbydelse til at deltage 

i den 4. internationale sammenkomst for jernbane

folk, der afholdes i dagene 15.-19. juni 1960 i Liege 

og den smukke floddal ved Ambleve-floden. 

Deltagerne rejser fra København tirsdag den 14. 

juni 1960 kl. 16 med ankomst til Liege onsdag for

middag. Kl. 11 afrejses med særtog til Aywaille. 

Om eftermiddagen er der officiel modtagelse og 

besøg i drypstenshulerne ved Remouchamps; afte

nen slutter med en koncert af det stedlige orkester. 

Torsdag formiddag er der bustur i omegnen med 

besøg bl.a. i de store mineralvandsfabrikker i 
Chevron. Eftermiddagen er fri, og aftenen slutter 

med en fest, hvor der bl.a. bliver optræden af for

skellige kunstnere, konkurrencer m.v. Fredag mor

gen starter en bustur gennem de smukke Ardenner

bjerge med sine skovklædte skråninger, småfloder 

med rige fiskemuligheder og små hyggelige lands

byer, så fjernt fra det snavsede industri- og mine

land, som man i almindelighed tænker på, når man 

taler om Belgien. Der aflægges besøg ved en spær

redæmning i Eupen (Belgiens største), ved Baraque 

Michel, der er Belgiens hØjeste punkt, i Malmedy 

og endelig ved vandfaldene i Coo, der ligger i en 

af Ardennernes smukkeste egne; kl. 18 kØres der 

atter tilbage til Aywaille. 
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Lørdag morgen afgår særtoget kl. 9 til Liege. 

Efter ankomsten vil De blive modtaget af borg

mesteren på rådhuset. Eftermiddagen er fri til ind

kØb. Om aftenen afholdes en stor festbanket i 

Liege's store kongrespalæ (indviet 1958) og bag

efter trædes dansen til ud på de små timer. 

søndag er der afrejse fra Liege kl. 10,43 med an

komst ved middagstid til Bruxelles. Efter frokost 

er der rundtur i Belgiens hovedstad og nogle timer 

til egen rådighed, inden der afrejses fra Bruxelles 

kl. ca. 18 med ankomst til København mandag mid

dag og til Jylland m.v. med Nordpilen. 

Pris ca. 225 kr. 

Skriv til os og vi sender Dem gerne det fra Bel

gien modtagne detailprogram. !Øvrigt er vort illu

strerede program for rejser i 1960 færdigt og til

sendes gerne på forlangende. 

Danske Jernbanemæncls Turistorganisation 

Bernstorffsgade 18, Sølvgade 40, 

København V. København K. 

Ændringer i funktionsvederlag 

Fra 1. april ændres funktionsvederlaget pr. dag 

som fremgående af vedstående rettelsesblad til for

eningens lommebog for 1960, side 15. 
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Jubilæum 
Den 18. april kan lokomotivfører 0. M. C. Jensen 

(Borup), Korsør, fejre 40 årsdagen for sin ansættelse 

ved statsbanerne, og Korsør afdeling benytter lejlig

heden til at gratulere med jubilæet, samtidig med at 

der skal lyde en tak for godt kammeratskab. Held og 

lykke med fremtiden. 
E.J. 

Opmærksomhed frabedes 
Al opmærksomhed ved mit jubilæum frabedes ven

ligst. 

0. M. C. Jensen, lokomotivfører, Korsør.

Al opmærksomhed i anledning af mit jubilæum fra

bedes venligst, (bortrejst). 

E. A. Nidsen, elektrofører, Av. 

Eventuel opmærksomhed ved mit jubilæum frabedes 

venligst. 

H. P. K. Hansen, lokomotivfører, Kalundborg. 

»Lanternen«
»Lanternen« afholder sin ordinære generalforsam

ling torsdag den 28. april 1960. kl. 16,00 i »Folkets Hus,, 

Enghavevej (lille sal). 

Dagsorden: 

Punkt 1. Valg af ordstyrer. 

2. Protokol.

3. Beretning.

4. Regnskab.

5. Indkomne forslag, evt. forslag bedes være

formanden i hænde senest torsdag den

21. april.

6. Valg.

a. Formand.

b. 2 bestyrelsesmedlemmer.

c. 2 bestyrelsessuppleanter.

d. 1 revisor.

e. 1 revisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen afholder »Lanternen« for

årsfest. Vi samles med damer kl. 18,15, hvorefter der 

serveres: 

Suppe. Svinekam med sprØd svær samt rødkål, 

brune og hvide kartofler. Hertil 1 Viking Beer. 

Isdessert med 1 glas Madeira, samt kaffe. 

Efter spisningen bal med Poul Gambyes Humørtrio. 

Pris pr. deltager 15,00 kr. 

Medlemmer, som ønsker at deltage i forårsfesten, 

bedes skrive sig på indtegningslisterne på maskindepo

terne Gb., Hgl. og Av. eller ved telefonisk henvendelse 

til K. H. Pedersen, Damsø 4659 x eller Otto Nymark, 

Bella 2583 y. 

Indtegningen slutter fredag den 22. april kl. 12 og 

gælder kun for deltagelsen i forårsfesten. 

Vel mødt. Bestyrelsen. 

Forflyttelser efter ansøgning pr. 14-3-60. 

Lokomotivførerne: 

E. H. Fuglsang, København Gb., til Fredericia. 

C. K. 0echsler, Korsør, til Fredericia.

Dødsfald. 

Pensioneret lokomotivfører L. P. Larsen, Ludvig 

Hansensvej 21, Nyborg. 

Pensioneret lokomotivfører A. L. Holman, Nylands

vej 51 A, Silkeborg. 

Overgået som ekstraordinært medlem pr. 1-4-60. 

Pensioneret lokomotivfører J. J. Birkbo, Strandgade 

8 st., Assens. 

Kalundborg afdeling: 

Formandens navn og adresse er: 

Lokomotivfører T. G. B. Olsen, Røsnæsvej 28. 

Kassererens navn og adresse er: 

Lokomotivfører P. A. Jensen, Stationsvej 3 B. 

Fredericia afdeling: 

Formandens navn og adresse er: 

Lokomotivfører S. A. Rasmussen, Indre Ringvej 13 4 

Telf. 1536. 

Kassererens navn og adresse er: 

Lokomotivfører A. Vilhelmsen, Sjællandsgade 49 st. 

Tønder afdeling: 

Fvrmandens navn og adresse er: 

Lokomotivfører J. P. MØiler Jensen, Jernbanegade 

16 2, 

Kassererens navn og adresse er: 

Lokomotivfører Johs. Christensen, Viddingherreds-

gade 4. 

Statsbanepersonalets Sygekasse 
Ved Statsbanepersonalets Sygekasse er foruden de 

hidtidige ørelæger fra 1. april d.å. antaget doktor F. 

Kristiansen, Århus. 

Doktor Kristiansen afholder konsultation St. Torv 1, 

hverdage kl. 15-17, lØrdage efter aftale. 

Frihed 1 .maj 
Fra statsministeriet er modtaget meddelelse om, 

at tjenestemænd og andre, der er beskæftiget i sta

tens tjeneste, efter begæring skal have adgang til 

fritagelse for arbejdet den 1. maj 1960, i den ud

strækning tjenesten tillader. 
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Dansk Lokomotivmands Forening 

Feriehjemmet 

Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

Vi (jeg) ankommer: kl. 

Vi (jeg) afrejser: kl. 

Her opgives både dato og tidspunkter. 

Ankomst og afrejse kan ikke foregå på søndage. 

Modtaget 

Antal 

Takst 

Bekræftet 

Værelse nr. 

Udfyldes af kontoret 

Ophold ønskes for personer 

mig selv 
} =tx 

min hustru 

I Alder 

egne børn 
---------

fremmede børn 

Bemærk: Der kan kun skrives een familie på denne formular . 

Indsendes Ul}der adresse: 

Dansk Lokomotivmands Forening, 
feriehjemmet, 

Hellerupvej 44, Hellerup. 

KLIP HER! 

1 
Medlemmer, disses hustruer, enker efter medlem-

mer samt børn indtil 18 år. 

2 Andre voksne og børn over 14 år. 

110 

Ophold 

pr. dag 

13,00 

18,00 

...... den 19 

. . . . . . . .

Underskrift 

I måltid 

Børn Børn udenfor døgnets 

indtil 8 år 8 til 14 år 

Ivoksne børn 

4,00 7,00 4,00 2,00 

6,00 9,00 4,00 2,00 

E. Greve Petersen.
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Økonomi 

Skinner. 

pa 

Effektivitet, driftssikkerhed og økono

mi er fremtrædende egenskaber hos 
NOHAB-GM dieselelektriske lokomo
tiver. 

Interessante oplysninger om driftsud
gifterne for disse lokomotiver fik man 

frem, da De Danske Statsbaner sam

menlignede udgifterne for NOHAB

GM lokomotiverne med tilsvarende 
udgifter for damplokomotiver. 

De fire først anskaffede dieselelektriske 

lokomotiver viste besparelser på 678.000 
dan. kroner pr. år og lokomotiv. 

20 NOHAB-GM lokomotiver, som er 
leveret senere, har sparet ca. ½ million 
dan. kr. ind pr. lokomotiv pr. år alene 

i brændselsudgif ter. 

Nye store ordre på NOHAB-GM loko
motiver viser, at de allerede leverede 
har svaret til bestillerens fordringer 

både teknisk og økonomisk. 

Boggierne er udført i henhold til så
kaldte flexi coil princip med akslerne 
forskydelige i lejeboxene, hvilket giver 
lokomotivet en særlig blød og ensartet 

gang. 

NYDQVIST & HOLM AKTIEBOLAG TROLLHÅTTAN 

Telegram: NOHAB • Tel.: 0520/180 00 • Telex: 5284 
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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. Tlf.30214 

Kahytten er hyggelig til små sluttede selskaber 

NY VART: MØLLER PEDERSEN 
som anbefaler sig til såvel gamle som nye kunder 

NORSGA0E I 
lige over for "Biografen,, 

Tlf. 2 72 12. 

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

24 382 . Ydun Vask
Vlid vask • Rullevask • Færdig vask 

Fagm•••ig behandling til sm& prise, 

C. JØRGENSENS MØBELMAGASIN

Frederiksalle 49. - Telefon 23079 - Aarhus

Marie Christensens Konditori 

Bispetorvet . Aarhus 

Tesalonen Telefon 2 30 23 Butikken Telefon 21933 

Valdbjørns KØRESKOLE
Bedst . Hurtigst . 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 

KALUNDBORG 

N. JENSENS SØNNER
Inventar og Bolig Montering

Tlf. Kalundborg 280 

YARE�ESSEN 
BUUR UDSEN 

Sengeudstyr, Gardiner, Hvidevarer 

Kalundbort - Tlf. 426 

J. Kjær Christensen
aut. installatør

Kordilgade 4 . Telefon 520 

Lev. til feriehjemmet 

NYBORG 

(. Knackstredt TIi.Nyborg 550 

Spec.: Kranse, Buketter, Plan· 
ter o& Potte·Kultur. Dir,lt• Jall 
fra Drlt>hu,. logen Butiksleje • 
derfor billigste Priser. 

Windsor Nørregade 20

Telf. 1811 

Herre- og Drengeekvipering 

N. URBAN SØRENSEN 

SLAGTER 
Altid 1. Kl. Varer 

NYBORG - TLF. 111, 2 LIN. 

Forlang! 

Carlsminde 

øl og vand 

ANDERSEN & KUDSK 
Fotograf og Fotohandel 

Kongegade 31 - Tlf. Nyborg 1077

NØRREGADES KIOSK 
Nørregade 9 (Allred Johansen) TIi. 261 

Alt i 

Dav-011 Uoeblade, Tobak 011 Spiritus 

BOGTRYKKERIET 
N1rr1bro1od1 5, Fredericto 

A. Petersen . Tlf. 1014 

Alle arter tryksager til små priser 
Festsange - Telegrammer 

Centralværkstedernes 
Marketenderi 

Da Marketenderierne i Cen-
tralværkstedet og Remiserne 
drives af Fællesorganisation 
D.S. 8. og Dansk Lokomotiv-
mandsforening, anbefaler vi
Benyttelsen af disse.

Driftsudvalget 

!/ionetle 

Ligesd UUHDV ÆRLIG 

jernbanen er for trafiken er 

Statsanstalten for Livsforsikring 
Hovedkontor: Kampmannsgade 4, Københam V 

Consul symaskiner 
Henning Rasmussen 

Smedegade 33 . Telefon Horsens 2 24 55 

FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI 600834 

:=::::::====================: :==========r--;====: 
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