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Informationsmødet 
Det i tilknytning til indeværende kongresperiode afholdte in

formationsmøde den 22. oktober i Nyborg var imødeset med en 

del interesse i henseende til dets arbejdsform og mulighederne 

for ved et sådant møde at få en diskussion om tanker som tillids

mændene måtte have om udviklingen af organisationsarbejdet. 

Man blev imidlertid i nogen grad beskæmmet, idet en ikke 

ringe tid hengik med fremførelse af sager og problemer på ren 

lokal basis, som blev en hindring for en konkret diskussionslinie 

med fagligt og Økonomisk perspektiv for lokomotivmændene. 

Nu er det dog naturligt, at der kunne være nogen tilbagehol

denhed hos tillidsmændene, der, skal vi sige, ligesom ville anskue 

denne nye mødeform inden for vor forening. Det kan være me

get fornuftigt at drage lære af erfaringerne, men på den anden 

side skulle et fællesmøde med tillidsmændene uafhængigt af dets 

form altid være et forum for hovedbestyrelsen til at hente inspi

ration til videreførelse af organisationsarbejdet. 

Det oplæg, formanden gav i sin beretning, kunne ellers have 

været et godt udgangspunkt for en generel debat om lokomotiv

mændenes faglige og Økonomiske status, men som foran nævnt 

gik man for stærkt op i forhold, hvis behandling rettelig bør fo

regå andet steds. Omend man kunne føle usikkerhed overfor at 

deltage i en debat om økonomiske spørgsmål, f.eks. på baggrund 

af den såkaldte »helhedsløsning«, ville det have været godt, om 

man af karsken bælg havde givet sin mening til kende, thi det er 

dagligdagens problemer, som bør være vejledende ved forhand

linger og ikke teoretiske betragtninger, der ikke kan forenes med 

det praktiske liv. 

I øvrigt var mødet præget af en saglig og urban tone. De fag

lige spørgsmål, som debatteredes, forstod man havde almindelig 

tilslutning fra mødets deltagere. Der var tilfredshed med hoved

bestyrelsens arbejde på at indpasse den fremtidige lokomotiv

mand, med samtidig hensyntagen til de blandt den nuværende 

styrke som i givet fald måtte se sine muligheder forringet til 

hjemflytning ved stationering af lokomotivmedhjælpere. Tillige 

gik man stærkt ind for bestræbelser på at få oprykningsstillinger 

placeret ved flere maskindepoter. Til gengæld blev der fra ad

skillige peget på nødvendigheden af mere kritisk indstilling over

for kørselsfordelingerne, som efter deres opfattelse ofte stram

medes, så de fik en inhuman karakter. 

Var der således almindelig opslutning bag hovedbestyrelsens 

faglige arbejde, blev dens arbejde med feriehjemsagen alvorligt 

desavoueret, og en liste med 14 afdelingers underskrift (ifølge 

foreningens love kræves mindst 10 afdelingers) tilkendegav øn

ske om, at hovedbestyrelsen indkaldte til en ekstraordinær kon

gres, der skal afgøre hvorvidt de udarbejdede moderniserings

planer skal fremmes eller ikke. 

Mødet er et nyt led i organisationsopbygningen, den hjemlede 

beslutningsdygtighed giver det en særlig karakter, men må for at 

have reel værdi løftes op over de lokale problemer, som det er 

mere hensigtsmæssigt at tage ud og drøfte med den enkelte afde

ling. Vi er imidlertid blevet en erfaring rigere, der kan være nyt

tig til et fremtidigt informationsmøde. 
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Åbent brev 
Gode Greve Petersen! 

Som mødet på Nyborg Strand den 22. oktober 
formede sig til sidst, var der mange ting, jeg ønske
de at sige til dig, men tiden var jo desværre så 
knap, at det kun kunne blive til en kortfattet frem
sættelse af vort standpunkt. 

Det blev en bitter afslutning for dig, det kunne vi 
alle både se og fØle, jeg vil love dig, det var bestemt 
ikke med glæde i sindet, at vi var med til at skuffe 
dig, men du kunne dog ikke forlange af os, der var 
forsamlede der som tillidsmænd og derfor, i hvert 
fald i dette store spørgsmål, også som talerør for 
vore medlemmer ude i afdelingerne, at vi skulle gå 
ind for noget, som vi vidste var imod 90 pct. af vore 
medlemmers ønske. Det kunne vi ikke gøre! 

En ting vil jeg indtrængende bede dig om du må 
aldrig opfatte det som et prestigetab, hverken for 
dig selv eller hovedbestyrelsen, men som jeg også 
sagde på informationsmødet, det er min faste over
bevisning, at tiden er lØbet fra feriehjemmet, og det 
på en sådan måde, at hverken centralfyr eller an
den ombygning kan ændre noget ved dette forhold. 

Jeg husker endnu tydeligt, da vi fik de første 
MY -loko og kunne ane, hvad der var ved at ske 
med damplokomotiverne og især med de menne
sker, som betjente dem. Hvad tror du disse dengang 
»gamle« lokomotivførere tænkte og følte, da det
ene efter det andet damplokomotiv blev rangeret
ud på sidesporet. Tror du ikke, der blev taget noget
fra dem. Noget som vel nok også kunne betragtes
som en arv, noget med pietetsfølelse bag. Dengang
var du den første til på så lempelig en måde som
muligt, gennem skrift og tale at fortælle os, at her
var noget, som der ikke kunne dæmmes op for.
Fremskridt og udvikling kan man ikke bekæmpe.
Tiden var løbet fra dampmaskinerne, dette måtte vi
se i Øjnene.

Har du ikke selv været med til omend med blø
dende h�erte, men pisket dertil af udviklingen, at 
skuffe disse mennesker, at gøre dem bitre det tror 
jeg gerne, du erkender, men disse mænd 'tog imod 
skuffelserne i den rækkefølge, de kom, de tog ikke 
utidig deres afsked i bitterhed, selv om de mistede 
noget, der var dem kært og •helligt«. 

Nu er det, jeg beder dig om, Greve Petersen at 
hvis den kommende kongres frembringer et ev�n
tuelt salg eller tvinger dig til en væsentlig ændring 
af planerne angående feriehjemmet, nøje at over
veje din stilling og ansvar endnu engang. Vi Ønsker 
bestemt ikke at »gå over dit lig«, og vi håber og tror 
bestemt heller ikke, det bliver resultatet, hvad der 
så end må ske i denne sag. 

Vi betragter denne din drastiske udtalelse som 
fremsagt i et Øjebliks dyb skuffelse. Du har bestemt 
ingenting at bebrejde dig selv i denne sag, er der 
nogle, der har kludret her, må det være os. Vi bur
de forlængst have forhindret, at »sagen feriehjem
met« kunne bringes i så hØjt et plan, som det des
værre er sket. 
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Det, vi først og fremmest ønsker, er, at se dig 
»still going strong« indenfor DLF med eller uden
feriehjem i behold.

Venligst 
E. W. Pedersen, 
lokomotivfører, Roskilde. 

STØJ! 
Støj og dens skadelige virkning på mennesket, 

har i den senere tid været behandlet i presse, radio 
og T.V. 

Støj er ikke noget nyt fænomen, men et onde som 
griber mere og mere om sig. Derfor har man ladet 
foretage videnskabelig undersøgelse af støj og dens 
skadelige virkning på mennesket. Ved hjælp af må
leinstrumenter kan man, på et Øjeblik, finde ud af, 
om der det pågældende sted er støj over det et men
neske kan tåle, uden at tage varig skade. 

Undersøgelser har vist, at stØj, foruden nedsat 
høreevne, også kan have forhøjet blodtryk og dår
lige nerver til fØlge. 

Lidelser som i alle tilfælde er meget generende 
ikke mindst for en lokomotivmand. Det kunne der� 
for være meget interessant, hvis der kunne foreta
ges en undersøgelse af Statsbanernes motormateriel 
især MO-vognenes førerrum I. Jeg tror, at e� 
sådan undersøgelse vil vise, at støjen i disse rum 
ligger langt over den grænse som man har fastsat 
for det udholdelige, og nå op på det man, med sik
kerhed, kan sige vil virke skadeligt. Nogle vil må
ske sige, at sådan har det været i MO-vognene i 
snart 30 år. Ja, men motoriseringen vokser, flere 
tog, og hermed flere timer i førerrummene. Hvem 
ved forresten, hvor mange pensionerede lokomotiv
mænd der dag går hjemme med netop nedsat høre
evne, dårlige nerver eller forhøjet blodtryk, og må
ske af denne grund har måttet forlade sit arbejde 
fØr den almindelige pensionsalder. 

Med de isoleringsmidler man råder over i dag, 
skulle det, vil jeg tro, for forholdsvis små midler 
være muligt at foretage en betydelig mere effekti� 
lydisolering af vore førerrum. Det er kun et spørgs
mål om initiativ og vilje fra ledelsens side. 

Derfor vil jeg gerne bede vor organisation tage 
initiativet, og lade foretage en måling af støjen i 
vore førerrum og lade resultatet offentliggøre i Lo
komotivtidende. 

Jeg tror ikke det vil være vanskelige at få al mu
lig støtte, råd og teknisk vejledning hos dem som 
til daglig arbejder med disse problemer. 

K. E. B. Jørgensen. 
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SO års fødselsdage 

M. S. Lyngesen.

En kendt skikkelse i tjenestemandskredse, sta
tionsforstander M. S. Lyngesen, kan den 6. novem
ber fejre sin 50 års fødselsdag. 

Lyngesen har igennem en lang årrække været 
aktiv deltager i organisationsarbejdet blandt tjene
stemændene og især indenfor jernbaneetaten, idet 
han i 1946 valgtes til formand for Jernbaneforenin
gens 4. kreds og næstformand for Jernbaneforenin
gen. I årene fra 1950 til 1957 var han formand for 
Jernbaneforeningen og i årene 1950-1958 formand 
for Statstjenestemændenes Centralorganisation II 
og i årene 1952-59 formand for Fællesrådet for 
Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisatio
ner. I 1957 blev han udnævnt til overtrafikkontrol
lØr og måtte derfor efterhånden afvikle sine faglige 
hverv, men han er dog fortsat stærkt interesseret i 
det faglige arbejde. Lyngesen beklæder i øvrigt det 
ansvarsfulde hverv som forretningsfører for » Vej
lekassen«. 

Lyngesen har gennem de mange år i organisa
tionsarbejdet medvirket til fremskridt for tjeneste
mændene og ikke blot med baggrund i hans organi
sationsmæssige placering, men også personlige kun
nen, har han med megen energi og stor dygtighed 
talt og virket for tjenestemændenes sag. Vi nærer 
stor respekt for det udførte arbejde og benytter an
ledningen til at sende et hjertelig til lykke med fØd
selsdagen og de bedste ønsker for fremtiden. 

En af vore svenske lokomotivmandskolleger, 
næstformanden i Svensk Jernbaneforbund, Evert 
Svensson, fylder den 12. november 50 år. 

Svensson er et kendt ansigt fra en række af vore 
kongresser. Gennem en lang række faglige kontak
ter ved møder på nordisk plan har vi fået indgåen
de kendskab til hans tanker og ideer, som grundlag 
for fremskridt hos naturligvis i første række de 
svenske jernbanemænd, men også tanker og ideer 
der kunne være vejledende for andre nordiske jern
banemænd. Der har altid været helhjertet forbin
delse mellem Svensson og os, og vi håber og ønsker, 
at det må kunne fortsætte på den måde. Man kan 
være sikker på, at han giver de foreliggende fælles 
problemer en dyb og grundig behandling, og at re
sultatet der ud af hviler på et realistisk grundlag. 

Evert Svensson. 

Vi er derfor glade for at have mænd som ham i det 
nordiske samarbejde på grund af hans faglige, men 
også personlige kvaliteter, som gØr ham vellidt i 
store kredse. 

Efter faglig virksomhed blandt lokomotivmænde
ne i afdelingerne blev han i 1949 fastlønnet tillids
mand på forbundskontoret og i 1956 næstformand i 
Svensk Jernbaneforbund, som trækker store veksler 
på hans arbejdskraft. 

Her ved 50 årsdagen sender de danske lokomo
tivmænd ham en hjertelig lykønskning samt ønsket 
om en fortsættelse af det gode samarbejde gennem 
årene til gavn for nutidens og fremtidens nordiske 
jern banemænd. 

Lokomotivpersonalets Hjælpefond 

I henhold til hjælpefondens vedtægter uddeles f 
december understøttelser på 50-100 kr., der kan 
søges: 

1. Af medlemmer.
2. Af pensionerede lokomotivmænd.
3. Af enker efter lokomotivmænd.
4. Af forældreløse bØrn under 18 år af de under

1, 2 og 3 nævnte.
Ansøgningsskemaet kan fås på foreningens kon

tor og må senest den 1. december være tilbagesendt 
til Lokomotivpersonalets Hjælpefond, Hellerupvej 
44, Hellerup. 

Ansøgere, hvem understøttelse bevilges, vil mod
tage underretning herom i december. 

Lokomotivfører A. Henriksen 

og Hustrus Legat 

Renterne af legatkapitalen uddeles efter ansøg
ning til trængende lokomotivmænd, som er eller 
ved deres afsked var stationeret ved Fredericia ma
skindepot, eller trængende enker efter sådanne. 

Der uddeles indtil 3 portioner a 50 kr. årligt af 
renterne fra ca. 3000,- kr., legatkapitalen andrager, 
og ansøgning herom indsendes til Dansk Lokomo
tivmands Forening, Hellerupvej 44, Hellerup, se
nest 1. december. 
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Hvorhen i boligpolitikken? 
Det var interessante ord om boligpolitikken, der 

lØd i statsministerens åbningstale til Folketinget: 

På boligpolitikkens område vil regeringen fØlge 

nye linier. Målet for regeringens politik er en 
yderligere forøgelse af byggeriets omfang og en 

billiggørelse af byggeriet. 
Der må skabes bedre betingelser for byggeriets 
rationalisering og for en friere konkurrence på 
byggemarkedet. Kræfterne må samles om 

fremskaffelse af de billigere former for boliger. 

Disse sætninger kan kooperationen og boligbevæ

gelsen kun hilse velkommen. De ligger ganske på 
linie med, hvad der fra kooperativ side gang på 

gang har været fremført i den løbende debat siden 
1958. Om denne målsætning kan der ikke herske 
uenighed. 

Men på baggrund af, hvad der hidtil er sket, in
teresserer midlerne os unægtelig også en hel del. 
For målsætningen har jo hele tiden stået i Lov om 
boligbyggeri uden at have fuld dækning i praksis. 

Hvad vil regeringen da foreslå for at fØre målsæt

ningen ud i praksis? 
Trontalen peger her på to forhold: Byggerestrik

tionerne og beboernes eget indskud i nybyggeriet. 
Om byggerestriktionerne hedder det, at det er re

geringens hensigt at påbegynde en afvikling på en 

måde, der fremmer de nævnte formål. Regulerin
gernes afvikling vil blive påbegyndt for den billi
gere del af boligbyggeriet, herunder også parcelhu
se. Herved tilstræber man, at kræfterne samles om 
et rationelt og konkurrencedygtigt boligbyggeri. 

Hvis ordene kan tages efter deres pålydende, må 
det betyde, at navnlig det sociale byggeri får friere 

hænder til at gennemføre sine mange projekter. Vi 
har ofte hævdet, at en regulering, der fortrinsvis 
ramte de billige, gode boliger, og som fortrinsvis 
hæmmede byggeriet i vækst-områderne, måtte væ

re forkert. 
Tidsskriftet »Boligen«s forslag om »grønt lys« til 

alle bygherrer, der har projekter parat, og som for

pligter sig til at ville underkaste sig en maksimal 

udlejningspris, angiver klart, hvordan en frigivelse 
kunne ske. På dette punkt synes åbningstalens ord 
derfor at svare til synspunkter i boligbevægelsen 

selv, - hvis vi da ellers læser dem ret. 

Det kan derimod ikke siges om de sætninger, der 
taler om hØjere eget indskud. Det hedder herom, at 

»det er hensigten i nogen hØjere grad at påkalde de
byggendes eget bidrag til byggeriets finansiering, og
der vil blive tilrettelagt opsparingsordninger, navn
lig sigtende på en organiseret ungdomsopsparing til

boligformål«.

Meningen er klar nok: Boligformålet skal benyt
tes som drivkraften for større opsparing, - og man 

har vel også skelet efter svenske og navnlig norske 
forhold, hvor man opererer med væsentligt større 
boligindskud i det sociale byggeri. Hvis familierne i 
nybyggeriet imidlertid både skal bære en yderligere 

opsparing til eget indskud og en højere husleje, er 
de kun kommet fra asken i ilden. Dernæst forud

sætter en effektiv boligopsparing også en tilknyttet 
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boligret, - og kan boligselskaberne få lov til og få 

muligheder for at garantere de boligsøgende det? 
Dette bringer os til det tredie vigtige punkt i den

ne forbindelse. I hvert fald i Sverige fungerer bo
ligbevægelsen selv som sparekasse for de løbende 
opsparede midler til boligformål - og kan derfor 

med de samme midler finansiere en væsentlig del 
af nybyggeriet under opførelsen. Vil regeringen væ
re indstillet på at knytte opsparing og byggeri sam

men på tilsvarende måde, - eller er det hele blot et 
led i opsparingsordningerne, der hidtil har haft rin
ge effekt - om nogen? 

Dette er væsentlige spørgsmål. Svarene bliver af
gørende for bedømmelsen af, om regeringens forslag 
også vil have positive virkninger for byggeriet tiI 

gengæld for de Øgede byrder, man vil pålægge de 
boligsøgende. Og det må jo være dette sidste, der set 

fra et forbrugersynspunkt må være det afgørende. 

H.H. 

Køb og salg af lejligheder 
Af sekretær cand. polit. Laurids Pedersen 

Spørgsmålet om etablering af adgang til kØb og 
salg af lejligheder har i det sidste års tid været en 

del fremme i den offentlige debat. Senest har folke
tinget vedtaget en beslutning, der opfordrer rege
ringen til at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg, 
der på baggrund af den eksisterende lovgivning 
skal foretage en undersøgelse af de praktiske mu

ligheder for på andels-, aktie- eller interessent
skabsbasis eller ved en individuel ejendomsret at 

eje eller være medejer af egen bolig i etageejen
domme. Udvalget skal endvidere udarbejde forslag 

til ny lovgivning eller ændring i bestående lovgiv
ning, såfremt det finder foranstaltninger, der forud
sætter en sådan lovgivning, hensigtsmæssige. 

Indførelsen af adgang til at eje en enkelt lejlighed 
i en etageejendom vil i givet fald betegne en radikal 

nydannelse på det danske boligmarked og vil kræve 
løsning af en række juridiske og praktiske spørgs
mål, som bedst kan løses i et udvalg af særligt sag

kyndige. Det er ikke meningen her at foregribe be
givenhedernes gang. Tanken synes imidlertid at 
rumme så vide perspektiver, at man har ønsket at 
orientere om nogle af de virkninger, der kan ven

tes, hvis forslaget om individuel ejendomsret til en
kelte lejligheder vinder almindelig tilslutning her 
i landet. 

Medens systemet er kendt i en række vesteuro
pæiske lande, findes der herhjemme kun en be
grænset tilnærmelse til dette system i boligaktiesel
skaber og andelsboligforeninger. Men der er i ingen 

af disse tilfælde tale om udøvelse af ejendomsret 
over egen lejlighed, idet man her kun i større eller 

mindre omfang kan sikre sig et medejerskab i et 
større boligkompleks. Ved medlemsskab af en an
delsboligforening kan man i almindelighed sikre sig 
ret til at bebo en lejlighed til en leje, der ikke over
stiger det, der kan begrundes i omkostningerne. 
Men denne ret kan oftest ikke afhændes til mar
kedsværdien, hvis man f.eks. ønsker at kØbe eget 



hus eller flytte ind i en dyrere lejlighed. Hvad an
går aktielejligheder, er man kun sikret mod ikke 
omkostningsbegrundede lejestigninger i det omfang 
beboerne ejer aktiemajoriteten, selv om de ikke om
kostningsbegrundede lejestigninger naturligvis kan 

give sig udslag i et stigende aktieudbytte. Omsætte
ligheden af beboelsesretten til lejligheden er der
imod - med de begrænsninger som fØlger af bolig

lovgivningen - almindeligvis fri. Men der savnes i 
alle tilfælde den væsentlige egenskab, der knytter 

sig til ejendomsretten over fast ejendom, nemlig 
retten til at stille ejendommen som pant. Og en 
nødvendig forudsætning for, at erhvervelse af ejen
domsret over egen lejlighed kan blive almindelig 
udbredt, er, at lejligheden på lignende måde som 

parcelhuse, kan belånes gennem vore kreditinstitut
ter, idet omsætningen af så store realværdier, som 
lejligheder repræsenterer, ikke vil kunne ske i stør
re omfang uden belåning. 

Det må bemærkes, at en forudsætning for, at kØb 
og salg af lejligheder kan blive almindelig, vil være 
at de nugældende huslejerestriktioner ophæves. 
Dette er et politisk spørgsmål, hvis løsning der ikke 
her skal tages stilling til. Det skal blot anføres, at 

etableringen af en almindelig adgang til erhvervelse 
af ejendomsret over egen lejlighed ikke synes at 
kunne gøre det vanskeligere end hidtil at finde en 
politisk løsning på problemet med den eksisterende 
skævhed på boligmarkedet. Man kan vel snarere 

sige tværtimod, idet dette systems indførelse - uan
set hvilken politisk overgangsløsning, man finder 
frem til - giver den enkelte borger en bedre mulig
hed for selv at kontrollere sit fremtidige husleje
niveau, hvilket vel af de fleste betragtes som øn'
skeligt, hvis huslejerestriktionerne ophæves. 

Set fra den enkelte borgers synspunkt giver ad
gangen til køb af lejlighed først og fremmest mulig
hed for at foretage en værdifast opsparing, idet kØb 
af egen bolig hidtil har vist sig at være en særdeles 
værdifast pengeanbringelse. Da livsopsparingen for 

en overvejende del af befolkningen ikke overstiger 
beløb, der kan anbringes i egen bolig, vil de fleste 
ad denne vej selv kunne løse problemet om deres 
opsparings værdifasthed. Med vort velorganiserede 
realkreditsystem skulle det være ret let for f.eks. 

ældre mennesker at frigøre den i deres lejlighed 
opsparede kapital ved omprioritering, for at anven
de den som supplement til folkepensionen. De unge 
kan afhænde deres eetværelseslejlighed og anvende 
provenuet til kØb af større lejlighed eller hus. Om

vendt kan de ældre sælge deres hus eller store lej
lighed og kØbe en for deres behov passende lejlig
hed, samtidig med at en del af deres opsparede ka
pital frigøres til andre formål. Muligheden for hele 
tiden at finde en efter behovet passende bolig vil 
således blive forøget.Det ville den imidlertid også 
blive blot ved en ophævelse af huslejerestriktioner
ne uden åbningen af adgang til at erhverve ejen
domsret over egen lejlighed. Men så ville på den 
anden side beboerne i etageejendomme savne mu
ligheden for gennem deres personlige opsparing at 
sikre sig en nogenlunde kontrol med deres fremti
dige lejeniveau. Det kan endelig langtfra udelukkes, 
at en del parcelhusejere egentlig ville foretrække 

at bo i en lejlighed, hvis de kunne erhverve ejen
domsret til den. Indførelsen af adgang til at erhver
ve ejendomsret over egen lejlighed ville således og
så på dette punkt kunne fØre til mere hensigtsmæs
sig fordeling af boligmassen. 

Set fra et samfundsmæssigt synspunkt vil syste
mets indførelse - udover den allerede omtalte smi
diggørelse af boligmarkedet - formentlig medføre 
en forøgelse af sparetilbØjeligheden. Dette følger 
dels af, at en bedre adgang til at foretage en værdi

fast opsparing også må antages at tilskynde til en 
Øget opsparing. Men af endnu større betydning for 
opsparingen vil det formentlig være, at man samti
dig styrker de to vigtigste incitamenter til at fore
tage opsparing, nemlig dette at spare med henblik 

på et bestemt formål og den bundne opsparing, hvor 
man f.eks. ved prioritering af sin bolig har forplig
tet sig til at foretage en bestemt årlig opsparing. 
KØb af lejlighed vil jo forudsætte, at man forud 
gennem sin opsparing tilvejebringer den nødvendi

ge egenkapital, ligesom man efter købet vil være 
bundet til at spare op gennem afdrag på de påtagne 
gældsforpligtelser. Hvis formodningen om, at syste
mets indførelse vil medføre en forøgelse af sparetil
bØjeligheden er rigtig, således at den enkelte i hØj

ere grad end hidtil finansierer sin egen bolig, vil 
dette betyde, at en del af den kapital, der nu via ka
pitalmarkedet tilflyder boligbyggeriet, vil kunne ga 
til finansiering af erhvervenes investeringer, hvil
ket vil Øge vore muligheder for at sikre en fortsat 

Økonomisk vækst. Vi står i de kommende år - ikke 
mindst på grund af omlægningen fra landbrugser
hverv til byerhvervene - over for store investe
ringsopgaver, såfremt vi vil stå os i konkurrencen 
med udlandet. Der er derfor behov for en øget kapi

taltilførsel til erhvervslivet. Derfor fortjener tan
ker, der er egnede til at fremme den private opspa
ring al mulig opmærksomhed. Der kan vel komme 
situationer, hvor en formindsket privat sparetil
bØjelighed (Øget forbrug) kunne synes ønskelig for 

at stimulere beskæftigelsen. Men den private spare
tilbØjelighed er en trægt bevægelig faktor, der er 
ret uegnet som et kortsigtet konjunkturpolitisk 
middel. Her må man støtte sig til de øvrige midler 
i den Økonomiske politik. Og på længere sigt vil en 
forholdsvis stor sparetilbØjelighed kunne sikre en 
større Økonomisk vækst. 

Man kunne vel passende slutte med et spørgsmål 
om, hvordan sparekassernes muligheder vil være 
for at deltage i finansieringen af erhvervelse af 
ejendomsret til egen lejlighed. 

Herpå kan der naturligvis fØrst svares, når man 
har set, hvordan systemet i givet fald bliver udfor
met. Men i det omfang, der skabes en ordning, 
hvorved vore kreditforeninger kan deltage i finan
sieringen ( og dette må anses som en forudsætning 
for, at tanken kan vinde almindelig udbredelse), så 
vil sparekasserne naturligvis også kunne deltage. 

Dette gælder så meget mere som opdelingen i be
låning af enkelte lejligheder vil give sparekasserne 
mulighed for at finansiere deres kunders kØb af lej
ligheder i større etageejendomme, hvis samlede fi
nansiering måske ellers ville overstige den enkelte 
sparekasses Økonomiske formåen. 
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Lønning fra 1. oktober 1963 
Med lØnningsloven af 1958 tilstræbtes bl.a. en 

forenkling af lønningsdelene. Denne er efterhånden 
elimineret, og på given foranledning skal vi genop
friske tingene i store træk. 

Den egentlige lønning for tjenestemænd er fast
sat i lønningsloven § 84 og består af grundløn plus 
alderstillæg. Derudover har man lønregulering efter 
pristalssvingninger og særlige lØnoverenskomstfor
handlinger. 

Pristalsberegningen er undergået ændringer i in
deværende år. Før disse havde vi to forskellige 
størrelser på dyrtidstillæg, vi kan benævne dem A 
og B. Efter de gældende bestemmelser skulle løn
ningerne forhøjes eller nedsættes med 1 A-portion 
for hver 2 points udsving i pristallet under 148, 
medens tilsvarende fandt sted for B-portioner ved 
udsving i pristallet ud over 148 points. Ændringen 
i år betyder, at der for hver fulde 3 points udsving 
i reguleringspristallet ud over 100 foretages dyr
tidsregulering af lønninger. Tilsvarende sker for 
pensioner. 

Herudover er lønningerne fra 1. oktober 1963 
uafhængigt af et eventuelt udsving i regulerings
pristallet forhøjet med 1 pct. 
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Lønning i h. t. 
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7. 1 12.120 576 1.152 

2 12.480 360 576 1.152 
3 12.840 360 624 1.248 
4 13.200 360 624 1.248 
5 13.560 360 672 1.344 
6 13.920 360 672 1.344 

10. 1 13.200 624 1.248 
2 13.560 360 672 1.344 
3 13.920 360 672 1.344 
4 14.520 600 720 1.440 
5 15.120 600 720 1.440 

12. 1 13.680 672 1.344 
2 14.280 600 672 1.344 
3 14.800 600 720 1.440 
4 15.480 600 720 1.440 
5 16.080 600 768 1.536 

15. 1 14.940 720 1.440 
2 16.020 1.080 768 1.536 
3 17.100 1.080 816 1.632 
4 18.180 1.080 864 1.728 

18. 1 17.820 864 1.728 
2 19.260 1.440 912 1.824 
3 20.700 1.440 1.008 2.016 

Ved særlige lØnoverenskomstforhandlinger med 
finansministeren finder lønregulering med overens
komsttillægsportioner sted. 

En dyrtidstillægspension beregnes for den enkel-
te med et beløb, som udgør 3 pct. af lønnen, d.v.s.� 

1. Grundløn + alderstillæg.
2. Reguleringstillæg pr. 1. april 1963.
3. Overenskomsttillæg.

Stedtillæg og dyrtidstillæg, som udbetales efter 1.

april 1963, medtages ikke ved denne beregning. Nye 
overenskomsttillægsportioner indgår derimod også, 
og efter indgået overenskomst får vi 8 portioner af 
disse til 1. april 1964. 

Tillægget på 1 pct. beregnes af: 

1. Grundløn + alderstillæg.
2. Evt. pensionsgivende personlige tillæg.
3. Gældende dyrtidstillæg pr. 1. april 1963.
4. Overenskomsttillæg.

I henhold til foranstående er tillagt lønningen 4 
A-portioner, 5 B-portioner, 40 overenskomsttillægs
portioner samt 1 pct.-tillægget.
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1.920 157,68 15.925,68 637,03 15.288,65 
1.920 161,28 16.289,28 651,57 15.637,71 
1.920 166,32 16.798,32 671,93 16.126,29 
1.920 169,92 17.161,92 686,48 16.475,44 
1.920 174,96 17.670,96 706,84 16.964,12 
1.920 178,56 18.034,56 721,38 17.313,18 

1.920 169,82 17.161,92 686,48 16.475,44 
1.920 174,96 17.670,96 706,84 16.964,12 
1.920 178,56 18.034,56 721,38 17.313,18 
1.920 186,00 18.786,00 751,44 18.034,56 
1.920 192,00 19.392,00 775,68 18.616,32 

1.920 176,16 17.792,16 711,69 17.080,47 
1.920 182,16 18.398,16 735,93 17.662,23 
1.920 189,60 19.149,60 765,99 18.383,61 
2.400 200,40 20.240,40 809,62 19.430,78 
2.400 207,84 20.991,84 839,67 20.152,17 

1.920 190,20 19.210,20 768,41 18.441, 79 
2.400 207,24 20.931,24 837,25 20.093,99 
2.400 219,48 22.167,48 886,70 21.280,78 
2.400 231,72 23.403,72 936,15 22.467,57 

2.400 228,12 23.040,12 921,60 22.118,52 
2.880 248,76 25.124,76 1.004,99 24.119,77 
2.880 266,04 26.870,04 1.074,80 25.795,24 

Hertil kommer stedtillæg: a 1.356 kr., b 924 kr., c 708 kr., d 540 kr. og e 240 kr. 
Procenttillæg til honorarer og bestillingstillæg forhØjes fra 132 pct. til 142,4 pct. 
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Skematisk opstillet er lønningen da sammensat af 
følgende lØnningsdele: 

1. Grundløn + alderstillæg.
2. Evt. pensionsgivende personlige tillæg.
3. Dyrtidstillæg A.
4. Dyrtidstillæg B.
5. Tillæg på 1 pct.
6. Overenskomsttillægsportioner.

Med hensyn til størrelsen af de enkelte portioner 
henvises til tabellerne i foreningens lommebog. I 
øvrigt opstilles et par eksempler på lØnberegning: 

Eksempel I. 

Lønningsdelene for en lokomotivfyrbøder på 4. 
løntrin er i rækkefølge som foran opstillet 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Eksempel II. 

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . 

. . . . . .  ' .

. . . . . . . .

13.200,00 
0,00 

624,00 
1.248,00 

169,92 
1.920,00 

17.161,92 

For en lokomotivfører på slutløn i 12. lkl. er løn
ningsdelene 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . 

. . . . . . . .

16.080,00 
0,00 

768,00 
1.536,00 

207,84 
2.400,00 

20.991,84 

Vedstående bringes en oversigt over lØnningsde
lene i samtlige lønklasser for lokomotivmænd, idet 
bemærkes at stedtillægget ikke er indregnet. 

For pensioner gælder samme fremgangsmåde, 
idet grundpensionen træder i stedet for lønningen 
efter lØnningslovens § 84 ( i omtalen her punkt 1). 

De Forenede Nationers 

Dag 1963 
På De forenede Nationers Dag i 1962 var hele 

verden nærmere sin undergang end nogensinde fØr 
i historien, og menneskeheden holdt vejret. Men 
selvbeherskelse og klogskab sejrede. Menneskehe
den kunne ånde lettet op, og derfor kan vi nu fejre 
denne 18. årsdag for De forenede Nationers opret-

telse som en lejlighed til at give udtryk for vor tak
nemmelighed og forny vor tro på FN-pagtens 
grundsætninger. 

Under den svære krise for tolv måneder siden 
stod De forenede Nationer dog ikke helt magtesløs. 
En række nationer, der var samlet til FN's general
forsamling, rettede en indtrængende appel om en 
fredelig løsning. I sit hovedkvarter stillede FN's 
Generalsekretær sig til rådighed som mellemmand· 
for de stridende parter og sørgede for et neutralt 
mødested. Trods den kritik, som visse særinteresser 
fortsat retter mod organisationen, er dennes moral
ske myndighed, som langt den største del af jordens 
befolkning giver sin støtte til, blevet udvidet, og 
den vokser med ubønhørlig kraft. 

Udviklingen af denne moralske myndighed har 
dog måske ytret sig bedst, da den historiske proces 
med koloniernes frigørelse var resulteret i farlig 
lokal spænding som i Congo, Vestirian og andre eg
ne under overgangen. Ved at afskærme disse områ
der fra de stridende magter er farerne for splittelse 
blevet bragt ned på et minimum, en vis orden er 
oprettet, og grunden ryddet for en ny tilværelse . 

På denne måde yder organisationen en eneståen
de tjeneste for alle folkeslag og udbygger sine erfa
ringer til gavn for hele det internationale samfund. 

Det er dog ikke nok at hejse flaget og fejre denne 
dag med parader og taler. Vi må forene verden for 
fred og frihed. Tiden arbejder ikke for os. Når vi er 
»besluttede på at frelse kommende generationer fra
krigens svøbe«, må vi også være besluttede på at
redde os selv, ellers bliver der ikke nogen genera
tioner efter os.

Nedrustning, frigivelse af kolonier, udvikling -
dette er de tre krav, som langt den største del af 
menneskeheden stiller, og som må opfyldes, hvis de 
grundsætninger om lighed og lige muligheder, som 
pagten sætter i hØjsædet, skal føres ud i livet. Ned
rustning - så at verden ikke til evig tid skal befin
de sig på randen af et helvede. Frihed for kolonilan
de og -folk - så at mennesker overalt for stedse 
bliver frie og lige med hensyn til nationale rettig
heder og værdighed. Udvikling - således at der slås 
bro over den nuværende stadig større klØft mellem 
rige og fattige, og målene for udviklingstiåret ende
lig nås i universel anerkendelse og gennemførelse af 
menneskerettighedserklæringen, hvis femten års 
jubilæum vi fejrer i december i år. 

Enhver familie ved, at den må betale selv for de 
simpleste livsfornødenheder. Det er mærkeligt, at 
når det drejer sig om nationernes familie, kan der 
kun afses lidt til de simpleste livsfornødenheder. 
Når to trediedele af verdens befolkning må klare 
sig uden godt drikkevand, hvordan må så disse 
menneskers daglige brød være? At fornægte så 
mange selv de enkleste fornødenheder er en for
nærmelse mod alle menneskers selvagtelse overalt. 

Det kræver ikke noget selvfornægtelsens offer at 
slå portene op for velstand i hele verden. Med vi
denskabens fund er det nu ikke længere vore res
sourcer, der begrænser vore beslutninger, men sna
rere beslutningerne, som skaber ressourcerne. Dette 
er hovedindholdet af vor tids revolution. Vi har 
blot at træffe bestemmelsen. 
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DSB regnskab 
Til medfølgende oversigt over statsbanernes 

driftsresultat i tiden 1/4-30/9 d.å. (første halvdel af 
driftsåret 1963/64) bemærkes: 

Driftsindtægterne er i forhold til samme periode 
i fjor steget med ca. 14,2 mil!. kr., der udelukkende 
falder på persontrafikken. 

Driftsudgifterne er steget med ca. 27,6 mill. kr. 
Heraf hidrører ca. 15,3 mil!. kr. fra forøgede lønud
gifter, medens den resterende stigning, ca. 12,3 mil!. 
kr., skyldes OMS, istandsættelser efter isvinteren 
samt Øgede udgifter vedrørende vognudveksling 
med udenlandske baner. 

Statsbanernes driftsindtægter og driftsomkostnin

ger m.v. i tidsrummet april-september 1963 og en 

sammenligning med det tilsvarende tidsrum i 1962. 

April - september 

1963/64 1962/63 Afvigelser 

Driftsindtægter . . . . . . 398.138 383.987 14.151 

Driftsomkostninger . . 373.323 345.727 27.596 

Driftsoverskud . . . . . . 24.815 38.260 + 13.445

Afskrivning . . . . . . . . . 21.300 19.200 2.100

Forrentning . . . . . . . . . 40.106 37.658 2.448 

Statens tilskud 
til driften . . . . . . . . . 36.591 18.598 17.993 

* 

Låne-og 

Sparekassen for Embeds

og Bestillingsmænd 
har afholdt generalforsamling, hvor beretning og 
regnskab for året 1962-63 blev forelagt af tilsynsrå
dets formand, departementschef J. Dybdal. 

Regnskabet viser, at året har givet god fremgang 
for sparekassen. Sparernes tilgodehavende er i 
1962-63 vokset med 3,5 mil!. kr. og udgør nu 17,7 
mil!. kr. - en stigning på 24 pct. 

Der har været fremgang for samtlige kontofor
mer. Blandt de skattebegunstigede opsparingsfor
mer er indeståendet på kapitalbindingskonti forøget 
med 294 pct. i forhold til året fØr, og antallet af in
dekskontrakter med 346 pct. 

Renter og sparepræmie til sparerne har i årets 
lØb udgjort 1.057.000 kr., en stigning på 223.000 kr. 

Sparekassen har ydet 1.544 lån til et samlet beløb 
af 10,7 mil!. kr., medens der er tilbagebetalt (ved 
indfrielser og fornyelser) 8,6 mil!. kr. De samlede 
udlån udgør 15,3 mil!. kr., fordelt på 4.929 lån. 

Obligationsbeholdningen er forøget med 1,6 mil!. 
kr. og udgør 5,2 mil!. kr. 

På driftsregnskabet er der et overskud på 131.000 
kr., der er anvendt til yderligere konsolidering. 
Sparekassens egenkapital udgØr nu 1.676.000 kr. 
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Som et led i bestræbelserne for at rationalisere 
sparekassens bogfØringsarbejde, er bogføringen af 
udlånskontiene overført til en IBM elektronregne
maskine. BogfØringen foretages nu een gang må
nedligt - og hele processen varer en halv time! 

På generalforsamlingen var tilsynsrådsmedlem
merne forretningsfører Peder Madsen og toldpa
truljemester Kai Olsen på valg og blev genvalgt. 
Tilsynsrådets medlemmer er iØvrigt: postinspektør 
Folmer Kristensen, amtsforvalter Chr. Strøm, kon
torchef E. Tuxen og direktør Tyge J. Rothe. Direk
tionen består af: højesteretssagfører P. Bierfreund 
(formand), møntdirektør N. P. Nielsen og pakme
sterformand Aage Nielsen. 

Sparekassen er stiftet i 1880 med det formål at 
være til gavn for tjenestemænd i Økonomisk hense
ende. Sparekassen forrenter derfor indskud på op
sigelse med hØjeste rente, og yder lån på så billige 
vilkår, som forholdene tillader. 

Sparekassen er en selvejende institution. Over
skuddet henlægges - bortset fra den del, der anven: 
des til velgørende formål - til reserverne, der ude
lukkende tjener som sikkerhed for indskydernes 
penge . 

Sparekassen virker som enhver anden sparekasse . 
Til yderligere information for interesserede er der 
fremstillet en brochure, der fortæller om sparekas
sens forskellige forretningsformer. Brochuren kan 
rekvireres telefonisk på MI 1080 - eller skriftligt: 
Knabrostræde 12, København K. 

* 

LO's Jubilæumsfond 
IfØlge Jubilæumsfondens fundats skal hvert års 

renteindtægt udloddes i portioner a 200 kr., der ef
ter ansøgning kan bevilges til medlemmer af de or
ganisationer, der er tilsluttet Landsorganisationen 
De samvirkende Fagforbund, til hjælp ved delta
gelse i kursus i organisationskundskab, herunder 
tillige socialøkonomiske kurser, der arrangeres af 
Arbejdernes Oplysnings Forbund, eller fagbevægel

sen og dermed beslægtede institutioner såvel her 
i landet som i udlandet. 

Vi beder forbundene understrege, at det ikke er 
fondens opgave at yde støtte til kurser, der sigter 
på at give ansøgeren teoretisk uddannelse inden for 
den pågældendes erhverv som f.eks. maskinistskole 
o.lign.

Under ganske særlige omstændigheder kan der
efter fonds bestyrelsens skøn tildeles en enkelt ansø
ger indtil 5 portioner foe et og samme kursus. 

Ansøgere, der ikke tidligere har fået bevilget un
derstøttelse af fonden, har fortrinsret. 

De medlemmer, der Ønsker at søge et af de om
talte legater, kan rekvirere ansøgningsblanket ved 
henvendelse til Landsorganisationen, Rosenørns alle 
14, 3., V. 

Når skemaet er udfyldt, og der er vedlagt doku-



mentation for, at ansøgeren har sikret sig adgang 

til det pågældende kursus, indsendes det til med

lemmets forbund snarest muligt, der forsyner ske-· 

maet med de fornødne påtegninger og videresender 

det til Jubilæumsfonden. 

Vi understreger, at ansøgninger, der ikke er bi

lagt skriftlig bekræftelse for, at den pågældende 

har sikret sig plads på det omhandlede kursus, lige

som ansøgninger, der ikke indgår inden udgangen 

af februar måned, ikke vil kunne komme i betragt

ning. 

Vi gør yderligere opmærksom på, at samtlige 

spørgsmål skal være besvarede, idet ansøgningen 

ellers ikke vil blive behandlet. 

Ansøgerne kan ikke forvente at få svar før efter 

1. marts, og såfremt fondens svar ikke foreligger

inden den 15. marts, har andragendet ikke kunnet

bevilges.

Opmærksomhed frabedes 

Al opmærksomhed i anledning af mit jubilæum 

frabedes venligst. Er bortrejst. 

E. C. Madsen,

lokomotivfører, Fredericia.

Efterlysning 

Ved jubilæumsforeningens fest i »Vartov« tirsdag 

den 8. oktober blev min hat fjernet fra garderoben, 

formentlig af en kollega. Skulle vedkommende have 

opdaget sin fejltagelse, bedes man henvende sig til 

pensioneret lokomotivfører Th. Olsen, Grambyvej 

18, Valby, telefon 70 13 32. 

l'ITIE A..DD.ESSEB. 

Sønderborg afdeling: 

Kassererens adresse rettes til: C. W. Eckersbergsvej 

12, Sønderborg. 

Overgået som ekstraordinære medlemmer 

pr. l/10-63. 

Pensioneret lokomotivfører H. L. Christiansen, 

Kongensvej 83, 1., Fredericia. 

Pensioneret lokomotivfører S. K. Jørgensen, Sib

bernsvej 7, 2., Valby. 

Pensioneret lokomotivfører K. J. Rost, Hovmester

vej 43, st. tv., København NV. 

Forfremmelse til lokomotivfører i 15. lkl. 

efter ansøgning pr. l/10-63. 

Lokomotivførerne ( 12. lkl.) : 

0. V. D. Andersen, Næstved, i Næstved.

H. P. E. Mortensen, Helsingør, i Helsingør.

Forfremmelse til lokomotivfører i 15. lkl. 

efter ansøgning ifølge opslag pr. 1/11-63. 

Lokomotivførerne (12. lkl.): 

P. F. 0. Frederiksen, Helsingør, i København Gb. 

C. C. Dalby, Ålborg, i Ålborg.

E. V. Hall, Århus, i Århus.

G. C. Nielsen, Århus, i Århus.

Forflyttelse efter ansøgning ifØlge opslag 

pr. 1/12-63. 

Lokomotivfører ( 15. lkl.): 

P. H. Nielsen, Fredericia, til Nyborg. 

Antaget som lokomotivmedhjælperaspirant 

pr. 15/9-63. 

B. BregnhØj-Olesen, København Gb.

Afsked. 

Lokomoti vfØrerne ( 15. lkl.) : 

J. H. Pedersen, Fredericia, er afskediget efter an

søgning på grund af alder med pension (31/12-

63). 

C. Rasmussen, Århus, er afskediget efter ansøgning

på grund af alder med pension (31/12-63).

A. M. Jørgensen, Århus, er afskediget efter ansøg

ning på grund af alder med pension (31/12-63).

M. Jensen, Århus, er afskediget efter ansøgning på

grund af alder med pension ( 31/12-63).

J. K. Jensen, Struer, er afskediget efter ansøgning 

på grund af alder med pension (31/12-63). 

Lokomotivførerne (12. lkl.): 

P. Andersen, Fredericia, er afskediget efter ansøg

ning på grund af alder med pension ( 31/12-63).

E. Dyrberg, Odense, er afskediget efter ansøgning

på grund af alder med pension ( 31/12-63).

S. A. V. Jensen, Nyborg, er afskediget efter ansøg

ning på grund af alder med pension (31/12-63). 

C. M. Bertelsen,Esbjerg, er afskediget på grund af

svagelighed med pension (31/12-63).

Elektrofører ( 12. lkl.) : 

A. J. M. Hansen, Enghave, er afskediget efter an

søgning på grund af alder med pension (31/12-

63). 

Lokomotivmedhjælperaspirant: 

B. E. Folmand, København Gb., er afskediget efter 

ansøgning (31/10-63). 

K. A. Malmborg, København Gb., er afskediget ef

ter ansøgning (31/10-63). 
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HERNING 

Kør godt • kør økonomisk · kør med UNO-X BENZIN 

Jensen & Martinussen 
1. kl.s autoværksted 

Odinsgade 17, Herning. Tel1. 926 

TOBAKSHUSET 
v. Poul \V. Nielsen 
Bredgade 48, Herning Tlf. 1664 

V i J,rer all i gængse lobaksvarer • stort vinlager 

kvalitetspiber • pibeservice 

Altid friske varer i automaten 

9 Service Station 
Johs. Nøhr 

Fonnesbechsgade 16 . Herning . Tlf. 407 

Benzin . Olie . Vask . Smøring

Kør sikkert med TAXA 

altid vogne ved banegaarden og torvet 

Taxa - Herning telf. 777 

N. C. JENSENS EFTF.
Jes Øst•Jacobsen 

URMAGER OG GULDSMED 

Telefon 507 HERNING 

Stort udvalg i ure, guld og sølv . Reparationer udføres

• 
KONDITORIET BREDGADE 7 
v/ Erik Sørensen tag brød med hjem 

. . � 
h,ooolioo lokaloc • ,od kalla o, b,od 

m Herning - Telefon 26 

,,--: '?"' ~-s, 

t�I 
.. ::.-:::.. ":I. 

i"'· .... ' . { . ;:� ;\r 

P Emma Salonen� 
den moderne salon for den moderne dame 
permanent • formskæring - frisering 
Fredhøi alle 5 . Herning . Telf. 1013 

EINAR LANGE kød - flæsk - pålæg 

Slagtermester alt i dybfrost 

Fredshøj •Herning • Tlf. 1739 kun de bedste kvaliteter føres 

AABENRAA 

BENT (HRISTESEN Slagtermester

Vi fører alt i kød-flæsk 
- og så har vi hiemmelavet oålæg og medister 

FORSTALLE 10 • AABENRAA • TELF. 22145 

»LYSTRYK«
v/ H. C. Hansen 

Wollesgyde 4 , Aabenraa 

Telefon 23202 

VA RDE 

* Lyskopiering
* Fotokopiering
* Duplikering
* Maskinskrivning

FARVEMESSEN 
Tapet• maling - linoleum 

Storegade 22 Varde Telefon 2 05 45

KALUNDBOR G 

N. JENS ENS SØNNE R
Inventar- og bolig montering

Telf. Kalundborg 280 

CHRISTENSEN 
Rubjerg Alle 7 . Telefon 'i03 og 520 . Lev. til feriehjemmet 

PFAFF-SYSTEM V/ Aa. Hansen 

Kordilgade 58 - Kalundborg - Telefon 641 

Pfaff symaskiner • vaskemaskiner · køleskabe · dybfrysere 
De går aldrig fejl af Pfaff-System 

Konfektureforretningen »AN IT A« 
Altid friske varer 

Bestilling på dessert-is modtages 

Kamma Nielsen· Skibbrogade 53 ·Kalundborg· Telefon 846 

Gå tur i »MØBELGÅRDEN<< Kalundborg 
Stort udvalg I moderne møbler 

Set. Jørgensbjerg 54 - Telefon 1270 

... De kan også finde bedre brugte møbler 

Kalundborg 

Fællesbageri 

Fiskehus nr. 1 
Viktor Nielsen 

Tlf. Kalundborg 659 

Altid friske Torske- og Rødspætte• 
filet'er samt Fiskefars. 

Leverandør til Feriehjemmet. 

Centralværkstedernes 
Marketenderi 

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

Oriftsudvelget. 

R ISSKOV 

VALD. NIELSEN 

Kolonial . Vine. Cigarer 

Ndr.Strand 122. Riisskov 
Telf.77174 

Kør godt- kør sikkert med-

Kalundborg Taxa Centralen 
Tel1. 808 

il 

Vf!1�ri.t.e:!��� 
Sengeudstyr, gardiner, Hvidevarer 

Kalundborg - Tlf. 426 

Kalundborg folkeblad 
Eneste blad der trykkes i Kalundborg 

Tel1. 236 

OTTO NIELSEN 
Malermester 

0 
Tlf. Kalundborg 447 

Spis mere OST, 
ring så kommer Fallesen 

Leverandør til Feriehiemmet 

Tlf Kalundborg 1029 

HADERSLEV 

Møbelfirmaet TERKELS ENS EFTF. 
K. E. Lorentzen 

Badstuegade • Haderslev• Telefon 2 5120 

... først med det nyeste - i møbler og tæpper

Bonzo Trikotage 
GRAVENE 6 ·HADERSLEV · TELEFON 23147 

Magasin for dame- og børnebeklædning 

I 
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FREDERICIA 

Valdemar Nielsen 
Malermester 

Skjoldborgvej 15, Fredericia. Telf. 438 

Alt malerarbejde udføres . Reel og god betje,iing . Tilbud give5 

Bedre Bolig 
v/ BENT FRØLUND 

»SOLGAARDEN« 

KONGENSGADE 57

FREDERICIA

Møbler . Stoffer. Tæpper. Kunsthåndværk. Lamper TELEFON 386 

Det kan rii) V .. -
betale sig at i!.!::Jf""'>,. 
gå til ... 

A ll e førend e mærker i vaskemaskiner og kø leskab e 

I LU-DEN T Tandteknik 
v/ I. & L. Gregersen . EXAM. TANDTEKNIKERE 

Gothersgade 23 - Telf. 2654 - Fredericia 

ODENSE 

Sko til hele familien 

Gå med noget godt - gå med COMO SKO 
Overgade 5 . Odense . Tlf. 1 15505 

Villy Guldager 
Vi har alt i årstidens frugt og grønt . 1. kl.s dybfrost og konserves føres 

Sdr. Boulevard 52, Odense. Telf. 12 90 52 

Consul Phønix Symaskiner 
Stedsevarende garanti - vi sælger gerne på konto 

Dronningensgade 107 • Odense • Talf, 11 0904 

Nyborg filial: Vægtergade 12 • Telf. 2168 

HOR SENS 

Landbosparekassen 
Rædersgade 5 - Horsens 

Telefon 21222 

Åben kl. 9,30-12,30 og 14·16 

Vort kød, flæsk, pålæg 
køber vi hos 

K. LYKKE SØRENSENS EFTF. 

v/ HENRY HOLM 
Boringsgade 1, Horsens 

Telefon 25 897 

VOJENS 

HANS LEHRSKOV * Maskin-olie. Tekn. artikler 
Alt i farver, tapet, linoleum, rullegardiner 

Østergade 16 • Vojens • Telefon 41201 

HOLSTEBRO 

Kunstige TÆNDER 

indsættes og repareres 

Ove Rechnitzer 
eksam. tandtekniker 

Nørregade 33, Holstebro 
Telefon 2142 

NYBORG 

Nyborg Ligkistemagasin 
K. Jacobsen. Snedkermester 

Besøraer alt vedr. Begravelse 
el. Lh1brændln1. Grdl. 1897. 

v/ Slottet. Tlf. 171 

(. Knackstredt Tlf. Nyborg 550 

Spec.: Kranse, Buketter. Plan• 
ter og Potte-Kultur. Direkte Salg 
fra Drivhus. Ingen Butiksleje -
derfor billigste Priser. 

NYBORG 

Vor bager i Nyborg A. G. Knudsen 
Knudshovedvej 15 - Nyborg - Telefon 180 

All 11. kl. brød og kager • bestillinger modtages 

Køb møbler, tæpper, udstyr hvor udvalget er størst 

0. Tipsmark & Søn's Møbelmagasin
Nørregade 27 - Nyborg - Telefon 317

Kongegades Tobaksforretning v/ Gunnar Henriksen

Alle mairker i citarer • citarener • tobak " stort udvalg I plb•r • plbeservic, 
Alt i 1. kl. 'l>ine ot spirituosa føres 

Kongegade 31 • Nyborg - Telefon 435 

E. A. MEJDAL 
Kolonial - konserves - vine - tobak - ekstrafin kaffe 

Wilsonsgade 1 - Nyborg - Telefon 605

SPROTOFTENS SLAGTERFORRETNING 
V/ KNUD E. LARSE N 

Vi fører alt i 1. kl. kød ·flæsk· pålæg * Kun een kvalitet - den bedste 

Nyborg »SMØRREBRØD« - Telefon 1525 

Tapet · malervarer - gulvtæpper • vinylgulve - altid bedst Ira 

C. ØSTERGARD JENSEN
Nørrevoldgade 66-68 · Nyborg - Tlf. 283

C. Pommerencke 

NYB O RG MATERIALHAND EL 
Kongegade 9 - Nyborg - Telefon 206 

Deres MAT AS forhandler 

Salon "hos Herdis" 

� 
v/ K. Linde Jacobsen \in,· · ·· 1 

r � rfJ.• anbefales med hårpleje - formskæring · permanent ,.. ( . 
Nørregade 7 • Nyborg • Telf. 462 

F.... .:fr 
--,-

Til daglig og fest 

CITY er bedst 
brød og kager fra 

Strandvejen 32 -

Windsor Nørregade 20

Telf. 1811 

Herre- og Drengeekvipering 

N. URBAN SØRENSEN 

SLAGTER 

Altid 1. Kl. Varer 

NYBORG - TLF. 111, 2 LIN. 

Royal Konditoriet 
v. K. H. Hansen 

Kongegade 22, Nyborg. Tel1. 149 

Alt i det bedste bagværk 

Kun bedste råvarer anvendes 

Nyborg - Telefon 399 

Dyrehavens Kiosk 
v. Vagn Poulsen

Dyrohavevej 2 • Telf. 1176 

Alt i dag- og ugeblade. Tidsskrifter 
m.m. Tobak, konfekture, tipstjeneste 

-% C. F. Schalburg 
VINGAARDEN I NYBORG 

Grundlagt 7. Juni 1817 

lad vaske ude, 

Nyborg Centralvaskeri 

Dronningensvej 26, Nyborg. Telf.199 

0 

. 
. 

I I 

l,,,,,.....____ __ I ====== =======I 

i--11 I !----I !----I 



SLAGELSE 

CARLO HANSEN 
Tømrermester 

Jasminvej 15, Slagelse . Telf. 523028 
Alt tømrer- og bygningssnedkerarbejde udf•res 

Tilbud på nyt og reparation gives 

I
Singer Symaskiner 

Navnet der klinger, er stadigvæk Singer 

%. Singer Symaskiner v/ L.&B. Lund 

Løvegade 1 0, Slagelse Telf. 52385 0 

��!.,� 
KØD 
FLÆSK 
PÅLÆG 

TH. 521073 

Ved køb og salg af ejendom eller villa 

henvend Dem da til 

Anker Jensen, statseksam. ejendomsmægler 
Yalbygaardsvej 6, Slagelse . Tel1. 52 29 95 

flere og flere går til 

Renseriet »THY« 
Herrestræde (v. missionshuset), Slagelse - Telefon 52 38 02 

vi er hurtige - omhyggelige - billige 

PERSIENNER OG 

I
ALT MALERARBEJDE 

RULLEGARDINER 
udføres - Forlang tilbud Alle reparationer udføres 

Nygades Farvehandel og Malerfirma 
Vagn Hansen• Slagelse• Tel1. 520233 

AALBORG 

Kør godt - kør billigt - kør med 

AALBORG MINI-CAB 
TELEFON 24 800 

SØREN NIELSEN (Skinbjerg' s Eftf.) 
Vi fører alt i 1. kl. kød - flæsk - på/æg 

Kun en kvalitet - den bedste 

REBERBANEGADE 9 , AALBORG • TELF. 20751 

Vor bager EJNER KLOKKERHOLM

Alt i brød og kager til hverdag og fest 

Christiansgade 35 • Aalborg • Telf, 27 440 

BAY's Bageri Brød og kager 

KASTETVEJ 82 . AALBORG til daglig og fest 

TELEFON 21740 Kun de bedste 

* åben om søndagen *
råvarer anvendes 

Til hverdag og fest 

DANA SALAT er altid bedst 

Poul Paghsgade 16. Aalborg. Tlf. 30349 

NÆSTVED 

Lorentzen' s damefrisørsalon 
den moderne salon for den moderne dame 

Vinhusgade 14, Næstved . Telf. 72 21 75 

Næstved Kaffebrænderi 
v. Tove Petersen

Stedet hvor man køber kaffe, the, biscuit og chokolader 

Ringstedgade 2a, Næstved. Telf. 720396 

Sydsjællands Råstof Kompagni 
Opkøb af gl. jern og metaller m. m. 

Blegdammen 4, Næstved . Telf 72 12 14 

> Værtindens bedste natmad<
RUGV .A!NGETS K ØDUDS ALG 

v. Børge Erich,,:en 

Vi har alt i kød, flæsk, pålæg og salater. De går aldrig forgæves hos os 

Rugvænget 7, Næstved . Telf. 72 31 67 

Banegårdens blad- og tobakskiosk 
Alle dag- og ugeblade . Lommeromaner 

KØB DIT TOBAKSFORBRUG - DET ER SÅ NEMT 

Banegårdskiosken - N .A! S TVED STATION 

Sygeplejeartikler . Babyartikler 
BANDAGER . FODINDLÆG OG GUMMISTRØMPER 

MATERIALISTE N Kield o. Madsen 
i Dania. Ringstedgade la. Telf. Næstved 724203 

Spis Hygæa-Brød 

Næstved Brødfabrik 
AADERUPVEJ 154. NÆSTVED - TELEFON 720491

GARAGERNE - AXELTORV 
NÆSTVED 

v. U. Ortend Pedersen • Telefon 72 34 45 

Vask • Smøring ·Tilbehør· Quick service Åben hele døgnet 

Salon »BIRGITTE< 

� 
Moderne salon for moderne damer '1! ""- 2 

ALT I HÅRPLEJE - FORMSKÆRING - PERMANENT 1"' _,.. . ; , ·:.: k 
Karrebækvej 30 - Næstved - Tel1. 72 34 15 (� I 

MØBELHUSET 
Riddergade 10-14 - Næstved - Telf. 720651 

- moderne møbler til moderne hjem

- vi er altid til tjeneste

I
SYMASKINER til alle formål
STØVSUGER med formidabel sugeevne 

SINGER Co. Symaskine Aktieselskab 
v. K. Hansen 

Kindhestegade 4. Næstved . Telf. 72 44 73

KLEIN TRIKOHL - Farveri og renseri 
Næstved 

Ramsherred 20 - Telefon 72 08 28 

Slagelsevej 9 - Telefon 72 12 47 
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SØNDERBORG 

K. P. Maletzki 

Bageri - Conditori - Cafe 
Bestilling modtages paa alt bagværk 

Dybbølgade 17. Sønderborg. Tlf. 21804 

HENNI NG E. PETZ 
VI FØRER ALT I 1. KL. KØD OG FLÆSK 
HJEMMELAVET PÅLÆG OG MEDISTERPØLSE 

Oehlenschlægersgade 15 . Sønderborg . Telf. 25555 

JØRGEN HANSEN . Slagtermester 
Ringgade 77, Sønderborg , Telf, 24321 

Alt i 1. kl. kød, flæsk, pålæg, dybfrost -
og så har vi den bedste spegepølse, der kan laves 

EHLERS KAFFE Drøjhed 

Perlegade 70 - Sønderborg Fylde 

Telefon 21157 Smag 

A. ANDRESEN
St. Raadhusgade 4 - Telf. 2 33 49 - Sønderborg 

Anerk. ortopædisk skomagermester 

Lys petroleum 
Gasolie Fyrings diesel 

Farvet benzin 

'UP Sønderborg depot 

v. A. Ødis Schmidt, Brogade 15 - Tel1. 24515
Deres direkte olieledning 

Blikkenslager - Centralvarme - Oliefyr - Sanitet 

Aut. Gas- og Vandmester PAUL MULLER 
vi Reinhard Muller 

løkken 14, Sønderborg. Telf. 22768 

Si g d et m e d  b l o m ste r 

>>IRIS<<
Jernbanegade 17 - Sønderborg - Telefon 2 2266 

• 
- Danmarks mest solgte scooter ...

AKSEL THOMSEN
Aut. forhandler • Specialværksted for scootere 

Rådhustorvet 11 , S•nderborg 
Telefon (0 44) 2 22 71 

�Husqvarna Aksel Jensen

Friarmsmaskiner 
Sct.J•rgensgade 43 

SØNDERBORG 

Fra kun kr. 895,- el. kr. 35,- pr. md. Telefon 2 442 3 

POUL HØST . Murermester 
Udfører alt i murerarbejde - nyt og reparationer

Kærvej 53 Sønderborg Telf. 22134 

-

E. M. SANDERS DAME SALON

�-� ,,- ) Den moderne salon for de moderne damer I )1l Permanent - Formskæring - Hårpleje .-. _ .' 
Grundtvigs Alle 102 • S•nderborg • Telt. 22 549 

\.'. � • � 
::_:,-,. ,' ( 

VIBORG 

KONDITORIET ���:i;.���:o�-1sn
vi serverer god kaffe og kager 

prøv vort lækre wienerbrød og fødselsdagskringle 
tag brød med hjem 

Spis mere fisk - det er sundt 
N. P. GABRIELSEN 

Alt i årstidens fisk og fiskekonserves 

Ll. Set. Hansgade 6, Viborg Telf. 1948

ABC KOLONIAL V/ Henry Pedersen

Aalborgvej 72 - Viborg - Telefon 3580 

KOLONIAL • KONSERVES • VIN • TOBAK 

FF kaffe * 3 o/o på alle varer 

Lær at køre bil 

15 kr. 
Fiskers køreskole 

hurtigt og billigt Klostervænget 16 
VIBORG 

til en fornuftig pris pr. time Telefon 3720 

Kør godt - kør bil ligt - kør med 

MINI CAB 
VIBORG TELF. 9192 

De skulle prøve en kaffefrokost i 

KAGEBODENS CONDITORI 
midt i byens hjerte 

Set.Hansgade 5 •Viborg• Telefon 799 

ESBJERG 

PEDER SKRAMSGADE 9 - ESBJERG • TELEFON 2 70 52 

BLOMSTERBODEN v/ Sigrid Raun 
Torvegade 62 • Esbjerg • Telf. 28264 

Altid friske blomster og grøntsager 
Medlem af »Sig det med blomster« 

VESTERBYENS FARVEHANDEL 
V/ Frede Alsrud 

Farver - tapet - linolium - rullegardiner

Strandbygade 56 - Esbjerg - Telefon 219 82

VIBY J 

Viby Maskinstri kkeri 
W. 0. Ankerstjerne - Tlf. 41706

Strikkeri . Væveri

Gulvklude, karklude, håndklæder m. m. 

STRUER 

Ølbyvejens Slagter- og Vitualieforretning 
v. J. Chr. Jacobsen . Ølbyvej 30 . Tel1. Struer 50165 
Alt i 1. kl's kød . Flæsk . Pålæg . Salater

Konserves og dybfrost De ringer • vi bringer 
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Det er praktisk at få lønnen indsat på en 

LØNKONTO 

TJENESTEMÆNDENES SPAREKASSE 

De kan vælge mellem: 

CHECKKONTO og 

SPAREKASSEBOG 

uden opsigelse 

De får en klar regnskabs

oversigt, og så får De tilmed 

renter af pengene, medens 

de står på kontoen. 

Fra lønkontoen kan der hver 

måned efter aftale overføres 

et fast beløb til en speciel 

opsparingskonto for tjeneste

mænd. På denne konto får 

De højeste rente. 

De behøver blot at henvende 

Dem til sparekassen pr. telefon 

- Minerva 1080 - så opgiver

vi Dem det nye konto

nummer, som skal meddeles

Deres tjenestested.

Der er kun fordele ved at sætte penge ind i 

LAANE- OG SPAREKASSEN 

for 

EMBEDS- OG BESTILLINGSMÆND 

(Tjenestemændenes Sparekasse) 

KNABROSTRÆDE 12 . KØBENHAVN K .  MI 1080 . GIRO 4800 

. . . kun få skridt fra gågaden . . .

. 
t 
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