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En speget forhandlingssituation 

Den langt overvejende del af lønmodtagende grupper i vort 

land er travlt beskæftiget med udarbejdelse af sine lønkrav i til

slutning til overenskomstaftalerne i det kommende forår. Og 

efterhånden får vi et stærkere indtryk af, hvad disse gruppers 

organisationer fremsætter af krav. Krav hvis indhold andrager 

i hvert fald 5-6 milliarder kroner. Tjenestemændenes forhold 

interesserer os mest, ikke mindst med forhåbningerne om at få 

et udækket løntilgodehavende kompenseret inden de forbedrin

ger, arbejdsmarkedets parter opnår som en realitet. 

Nu stiller imidlertid formandsskabet for det økonomiske råd 

med en rapport om, at vor samfundsøkonomi med den beregnede 

produktionsstigning kun kan tillade en almindelig indkomstfor

øgelse på 3 pct. til lønmodtagerne, såfremt samme Økonomi skal 

kunne balanceres. Indenfor fagbevægelsen har man anført, at 

indkomsterne kunne tage forhøjelser på 5 a 6 pct., uden at balan

cen i samfundsøkonomien bringes af lave. Formandsskabet for 

det økonomiske råd, eller som de oftest benævnes »de tre vise 

mænd«, kan have anlagt en meget forsigtig vurdering, også fordi 

det bedømmelsesmateriale, som lægges til grund, må være be

hæftet med visse unøjagtigheder. Der er til gengæld nogle i det 

Økonomiske råd, som mener, at de 3 pct. ligger i overkanten. 

For nogle grupper ligger lØnkravene adskilligt over, og for 

tjenestemændene vil en fremgang alene på dette grundlag kun 

have relation til den forbedring, disse må have på linie med ar

bejdsmarkedets lønmodtagere. Der er fortsat det udækkede til

godehavende, der også skal tages ud af skatteydernes lommer, 

hvilket er belastende for de politiske standpunkter, som uund

gåeligt vil gøre sig gældende. 

Skal vi have en ny helhedsløsning, og vil man virkeligt kunne 

regne med opslutning i øvrigt om tjenestemændenes lønkrav fra 

den øvrige fagbevægelses side? Der foreligger med dettes udar

bejdelse ikke noget derom, men med kendskab til organisations

forhold og med en jævn vurdering af situationen vil vi mene, 

at der kan mødes modstand eller i det mindste passivitet fra dele 

af fagbevægelsen, og begge dele er lige slemt. For tjenestemæn

dene kan have brug for al mulig støtte, fordi man ikke bør regne 

med politisk mulighed for de store resultater. 

Forhandlingssituationen er i virkeligheden meget speget. Man 

skal ikke regne med, at alle dele af befolkningen i ro ser til, at 

tjenestemændene hjemtager det tilgodehavende, de uden tvivl 

har. Vore forhandlere er stillet en opgave, som ikke findes til

svarende før. Vi må først og fremmest ønske, at de i samdrægtig

hed står fast på kompensationerne, at disse ikke nås på een gang 

for tjenestemændene kan ikke være afgørende. I modsat fald vil 

hele aktionen let tabes på gulvet. 

Statsministeren skal mødes med erhvervslivets repræsentan

ter om den økonomiske situation, og her vil han sikkert mane til 

mådehold hos arbejdsmarkedets parter, så disse finder en løs

ning uden statsmagtens indgriben med en helhedsløsning, men 

hvad betinger disse sig med hensyn til tjenestemændenes over

enskomstafvikling? 
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Chefen går 

Efter 26 års tjeneste som chef for statsbanernes 

maskinafdeling forlader afdelingschef C. C. Hede

gaard Christensen tjenesten på grund af alder. 

Maskinchefen har forestået den store trækkraft

omlægning, som specielt tog fart efter Traktions

udvalgets arbejde i årene 1951-56. 

I det hele taget er der gennem årene siden ma

skinchefens tiltrædelse i 1938 sket gennemgriben

de ændringer inden for maskinafdelingens områ

de, således at statsbanerne på det trækkraftmæs

sige område følger udviklingen op for at sta sig i 

konkurrencen. 

Vi har fået et interview med chefen pa falderebet 

som opsummerer udviklingen og karakteriserer 

manden bag denne udvikling. 

Lokomotivmændene Ønsker chefen et velfortjent 

otium og takker for al venlighed gennem arene. 

De 26 år som De har været chef for statsbanernes 

maskinafdeiing er trækkraften ved banerne under

gået en betydeiig udvikiing. Har denne udvikiing i 

tempo og omfang svaret tH Deres forventninger? 

I 1938 var moderniseringen af statsbanernes 

trækkraft allerede i gang - navnlig ved anskaffelse 

af dieselmotorvogne, hvor man var nået frem til en 

standardtype, MO-vognen. 

Det var derfor rimeligt at forvente en udvikling 

med stigende anvendelse af dieseltrækkraft, og på 

dette punkt er forventningerne ikke blevet skuffet, 

idet resultatet jo er blevet, at i dag præsteres 85 

pct. af samtlige togkilometer med dieseltrækkraft, 

12 pct. af togkilometrene som S-tog i den elektriske 

nærtrafik og kun 3 pct. som damptog. De tilsvaren

de tal i 1938 var 29 pct. for motortog, 8 pct. for S

tog og 63 pct. for damptog. 

Der er jo i Øjeblikket 15 MY-lokomotiver mere 

under levering, og når disse er i drift, vil omstillin

gen fra damptrækkraft til dieseltrækkraft faktisk 

være afsluttet. 

Det må vel også siges, at denne omstilling er sket 

i et passende tempo i betragtning af de foreliggende 

muligheder. Under krigsårene og den første del af 

efterkrigstiden var der ikke mulighed for at gen

nemføre nogen modernisering, så at der på grund 

heraf måtte gå temmelig lang tid tabt. Omstillingen 
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til en ny driftsform kræver oplæring af personale 

til betjening, pasning og vedligeholdelse og kræver 

desuden ændring af de eksisterende anlæg i remiser 

og værksteder m.v., hvilket også fordrer en vis tid, 

og endelig har der måttet afventes en teknisk ud

vikling, der endnu ikke var tilendebragt i 1938, in

den der efterhånden kunne nås frem til de rette 

trækkrafttyper, og inden disse blev gennemprøvet 

og færdigudviklet til anvendelse ved DSB. 

Der er derfor efter min mening kun grund til at 

være tilfreds med omfanget og tempoet af den gen

nemførte udvikling af trækkraften. 

Hvad har efter Deres opfatteise været hovedpunk

terne i den skete modernisering af trækkraften? 

Moderniseringen kan vist siges at have omfattet 

tre hovedområder, nemlig motorvognsdriften, tog

lokomotivdriften og rangerdriften. 

Motorvognsdriften var som nævnt allerede under 

udvikling i 1938, og der blev her tale om en fortsæt

telse af det allerede indledte arbejde og om en tek

nisk forbedring af de eksisterende typer. 

For lokomotivdriften kom det store vendepunkt 

fØrst efter krigen, idet der ganske simpelt fØr dette 

tidspunkt ikke var teknisk mulighed for at få alsi

digt anvendelige store diesellokomotiver til rådig

hed. Under vore forhold skal et diesellokomotiv 



kunne bruges lige godt til hurtigtog og tunge gods

tog for at kunne gives en Økonomisk udnyttelse, og 

sådanne trækkrafttyper var ikke udviklet og gen

nemprøvet før omkring det tidspunkt, hvor DSB 

anskaffede de første MY-lokomotiver. 

Da de første forsøg med disse lokomotiver viste 

sig at give et udmærket resultat, var det en stor til

fredsstillelse, at der forholdsvis hurtigt blev skabt 

bevillingsmæssig mulighed for at anskaffe MY - og 

senere MX-lokomotiver i det omfang, som tilfældet 

har været. 

I samme tidsrum nåede man på rangerdriftens 

område frem til en driftssikker og hensigtsmæssig 

rangerlokomotivtype i MH-lokomotivet, og der blev 

også skabt bevillingsmæssig mulighed for at få de 

store anskaffelser på dette område gennemført i 

hurtigt tempo. 

Som bekendt blev en væsentlig del af de nævnte 

lokomotivanskaffelser finansieret ved hjælp af et 

udenlandsk lån, som regeringen optog, og det var 

på denne baggrund, det blev muligt at gennemføre 

nyanskaffelse af trækkraft i et omfang og tempo 

som ikke har været set ved DSB siden fornyelsen af 

damplokomotivparken omkring århundredskiftet. 

Har De andet synspunkt overfor den fremti.dige ud

vikling, end da De som medlem af traktionsudvalget 

gik ind for dieselisering af trækkraften som over

gang til fuld elektrisk drift på i hvert fald hoved

banerne? 

Ved afslutningen af traktionsudvalgets arbejde i 

1956 gik jeg ind for en konklusion, der anbefalede 

overgang til dieseldrift, fordi dette med de trafik

mængder, der forelå ved DSB, kunne gøres med 

mindre anlægskapital, end der var nødvendig ved 

overgang til elektrisk drift, og fordi der under de 

gældende forhold kunne opnås større årlige drifts

besparelser ved dieseldrift end ved elektrisk drift. 

Endvidere tillagde jeg det stor betydning, at moder

nisering ved anskaffelse af diesellokomotiver kunne 

gennemføres på langt kortere åremål, og besparel

ser og trafikmæssige fordele derfor kunne tilveje

bringes i langt hurtigere tempo end tilfældet ville 

være ved indførelse af elektrisk drift, der kræver 

store og langvarige anlægsarbejder. 

Jeg har ikke ændret mit synspunkt på dette om

råde, men finder tværtimod, at udviklingen har be

vist rigtigheden af den trufne afgørelse. Som alle

rede nævnt blev det muligt at gennemføre de nød

vendige anskaffelser af MY - og MX-diesellokomo

tiver meget hurtigt, og det varede i virkeligheden 

kun ganske få år efter 1956, inden moderniseringens 

væsentligste fase var gennemført. 

Endvidere har det vist sig, at diesellokomotiver-

nes udnyttelse er blevet langt gunstigere, end der 

blev regnet med under traktionsudvalgets arbejde. 

Moderniseringen har derfor kunnet gennemføres 

med et meget mindre antal diesellokomotiver, end 

der var regnet med, og lokomotiverne har fået en 

gennemsnitlig årlig udnyttelse i toglokomotivkilo

metre, der er blevet langt større end påregnet. Den 

anvendte anlægskapital er derfor blevet mindre og 

de årlige driftsbesparelser blevet større, end der var 

påregnet. 

Trækkraftomlægningen er et udtryk for gennem

gribende rationalisering. Kan denne føres videre 

ved evt. overgang til »førerløse« tog? Teknisk er 

der vel ingen store vanskeligheder forbundet der

med; men er ikke omkostningerne ved en evt. gen

nemførelse på det nuværende niveau så urimelige, 

at rentabiliteten vil være negativ? 

Den skete omlægning fra dampdrift til dieseldrift 

har ganske rigtigt været en gennemgribende ratio

nalisering, og der er navnlig sket en meget væsent

lig personalereduktion, både ved selve togfremfø

relsen og ved materiellets pasning og vedligehol

delse. 

Der må naturligvis arbejdes videre med dette ra

tionaliseringsarbejde, men jeg kan ikke rigtig lide 

udtrykket »førerløse« tog, for jeg kan ikke i Øje

blikket se, at man kan komme bort fra bemanding 

af netop selve førerpladsen, hvorfra der må holdes 

udkig mod utilsigtede hindringer på banelegemet og 

foretages de eventuelle nødvendige foranstaltnin

ger, hvis sådanne hindringer optræder, eller hvis 

automatikken svigter. 

Omkostningerne ved en automatisering af togenes 

fremførelse må ses i relation til de besparelser, der 

kan indvindes, og den forøgede sikkerhed i togfrem

førelsen, der kan opnås. Besparelser vil bl.a. kunne 

opnås ved nedgang i energiforbruget, fordi et be

regnet energiforbrug nøjere vil kunne overholdes, 

men jeg tror som sagt ikke, at der i Øjeblikket er 

mulighed for besparelser, hvad bemandingen af fØ

rerpladsen angår. 

Arbejdes der under noget statsbaneområde med 

tanken om indførelse af »førerløse« tog? 

Vi følger ved DSB til stadighed med i udviklingen 

andetsteds på jernbaneområdet og har derfor også 

kontakt med udviklingen i andre lande på det om

råde, jeg vil kalde automatisering af togfremførel

sen. 

Forsøg af denne art gennemføres i udlandet navn

lig i elektrisk nærtrafik, og det er derfor naturligvis 

i fØrste række på dette område, at DSB kan være 

interesseret i sagen. 
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Der er tid efter anden fra forskellig side ytret tvivl 

om berettigelsen af faglært betjening af dieseHoko

motiverne. Finder De det faglige grundlag rimeligt, 

og er det ikke af hensyn tH forekommende drifts

forstyrrelser en fordel med faglærte? 

Jeg er af den opfattelse, at den faglærte betjening 

af diesellokomotiverne, vi har ved DSB, har været 

en medvirkende faktor til de gode resultater med 

hensyn til driftssikkerhed og hensigtsmæssig udnyt

telse af lokomotiverne, som vi har opnået, og at den 

derfor er uundværlig. 

Ved forekommende driftsforstyrrelser er det en 

fordel, at der er faglært personale til fejlafhjælp

ning, men desuden er det også en fordel ved vedli

geholdelsesarbejdet, at lokomotivernes virkemåde 

fØlges under driften af fagkyndigt personale, der på 

basis af deres iagttagelser under kørslen kan give 

anvisninger til støtte ved vedligeholdelsesarbejdets 

gennemførelse. 

Der har tidligere været den opfattelse, at damploko

motiverne ikke heit ville biive udrangeret. Gælder 

den opfattelse stadigvæk? 

Selv efter anskaffelsen af de mange dieselloko

motiver er der blevet holdt en del damplokomotiver 

i driftsklar stand af beredskabshensyn, så at en Øje

blikkelig mangel på brændolie ikke skulle bevirke 

fuldstændig standsning af driften. 

Nu er der imidlertid en række oceantankanlæg 

under udførelse, der vil sikre forsyningen i påkom

mende tilfælde, og når disse anlæg er færdige, fore

ligger der en anden situation, og de resterende 

damplokomotiver vil da kunne udrangeres. 

Der vil herved kunne opnås væsentlige anlægs

mæssige besparelser ved nedlæggelse af anlæg til 

opbevaring og udlevering af kul, vand, smøreolie 

m.v. til damplokomotivernes forsyning og ved ned

læggelse af rensegrave m.v. for deres pasning. 

Endvidere vil der kunne opnås besparelser, bl.a. i 

form af personalereduktion, ved at pasning og ved

ligeholdelse i remiser og værksteder ikke skal ske 

parallelt på dieseltrækkraft og damplokomotiver, 

men kun på den ene af disse meget forskellige træk

krafttyper. 

Har man planer om udrangering af litra MO og evt. 

erstatning med ny type til mindre tog eller kommer 

f.eks. litra MX ind i billedet her?

Som bekendt sker der til stadighed en ret omfat

tende modernisering af MO-vognene. Der er således 

for tiden et program i gang for at udstyre et stort 

antal af de MO-vogne, der i sin tid er blevet leveret 

uden dampvarmekedel, med samme type varmeke

del, som findes i de nyeste vogne. 
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Endvidere moderniseres det indvendige udstyr, 

og dieselmotorerne og det øvrige maskinelle anlæg 

gennemgår også en stærk modernisering, så at der 

opnås bedre drift og billigere vedligeholdelse. 

Under disse forhold vil det forstås, at der ikke er 

planer om udrangering af MO-vognene. 

Derimod udrangerer vi i Øjeblikket MO-vognenes 

forløbere, MP-vognene. 

Ny lyntog litra MA er bestilt. Venter De udvidelser 

ud over disse? 

Anskaffelsen af nye MA-lyntog udover de, der 

allerede er bestilt, vil være afhængig af, hvilke be

stemmelser der træffes angående bygning af en 

Storebæltsbro. 

Lyntogsdriften har ganske særlige fordele i for

bindelse med færgeoverfarten på Storebælt, idet 

opholdstiderne i færgehavnene kan nedbringes til et 

minimum, og idet de rejsende får mulighed for at 

blive på deres plads under overfarten og medføre 

deres rejsegods. 

Hvis et broprojekt gennemføres, vil disse særlige 

fordele ved anvendelsen af lyntog falde bort, og der 

vil da ikke være samme behov for anskaffelse af 

flere nye lyntog. 

Vil de store broprojekter for Storebælt og Øresund 

kunne ophjælpe trafikken for statsbanerne, ener 

skal vi opleve stærkere konkurrence fra den lande

vejsgående trafik og følelige transportmæssige tab? 

Fra statsbanernes side blev der i Storebæltsud

valgets betænkning givet udtryk for, at broprojek

tets gennemførelse ville være til fordel for banerne. 

Det er interessant at bemærke, at det forelØbige 

resultat af en analyse af indenrigsflyvningen, som i 

Øjeblikket foretages af TrafikØkonomisk Udvalg, 

har været, at indenrigsflyvningen efter bygning af 

en Storebæltsbro vil være ringere stillet i konkur

rencen med banerne. I samme sammenhæng er der 

endvidere af de, der foretager undersøgelsen, blevet 

givet udtryk for, at broen vil blive til større tids

mæssig fordel for banerne end for den landevejsgå

ende trafik. 

Statsbanernes trafik skulle således også have mu

lighed for at hævde sig i fremtiden; men der må na

turligvis stadig sørges for, at der ved fortsat ratio

nalisering tilvejebringes de rette betingelser for, at 

jernbanedriften kan hævde sig i konkurrencen. 

Den modernisering af trækkraften, der nu allere

de er så godt som afsluttet, har været et nødven

digt og meget betydningsfuldt led i dette rationali

seringsarbejde, men bestræbelserne på dette områ

de må stadig fortsættes, hvis konkurrenceevnen 

skal bevares. 



Folksam 
til støtte for den kooperative bevæ

gelses udvikling og sådanne kultu

relle og andre bestræbelser, som tje

ner de brede lags bedste.• en faglig - kooperativ triumf 

Af direktør Arvid Cederqvist 

,En betydelig del af den koopera

tive bevægelses industrielle og mer

kantile anlæg er kommet til netop 

takket være forsikringsselskabernes 

kapital. Disse anlæg har været mid

lerne, hvormed den svenske koopera

tion på visse områder allerede har 

brudt den kunstige prisdannelse i 

stykker, som trust- og ringdannelser 

har skabt til fordyrelse af folkets le

veomkostninger. Gennem en fortsat 

udvikling af kooperationens finansi

elle ressourcer fremmer vi således 

kraftigst konsumenternes frigørelse 

fra monopolvæsenet og overførslen 

af voksende områder af vort industri

elle og merkantile liv under koopera

tionens lederskab. At overse disse 

synspunkter ved valget af forsik

ringsgiver burde ikke være muligt for 

en moderne tænkende arbejder.« 

Samtidig med tilbudet om at præ

sentere Folksams kollektive forsik

ringsindsats for et dansk publikum i 

»Kooperationen«, fik jeg en lidet

skrift i min hånd, trykt i 1925 med 

titlen »Den frie arbejderulykkesfor

sikring« og med underrubrikken »Ko

operative ideer og synspunkter«. 

Man meddelte i dette skrift, at den 

svenske kooperation gennem forsik

ringsanstalten Samarbete havde »lagt 

endnu en betydelig forsikringsgren 

under sin virksomhed, nemlig den 

kollektive arbejderulykkesforsikring, 

som i ganske særlig grad bØr fortjene 

de arbejdende klassers interesse.• 

Jeg tager mig den frihed at citere 

nogle stykker af dette skrift, fordi 

den indeholder praktisk talt hele den 

målsætning og den programerklæ

ring, som i så hØj grad har præget 

Folksams kollektive forsikringsbevæ

gelse i hele dennes udvikling. 

Økonomisk beskyttelse mod Ødelæg

gende ulykkestilfælde. 

Målsætningen var »at enhver Clr

bejdende medborger i vort land skal 

bringes til at indse nødvendigheden 

af at skaffe sig tilstrækkelig Økono

misk beskyttelse mod de for individet 

ofte Ødelæggende virkninger af et 

ulykkestilfælde«, »at lette opnåelsen 

af en sådan forsikringsbeskyttelse 

ved at yde dette på sådanne vilkår og 

til sådan pris, at det kan blive hver 

mands ejendom«, »at yde netop, hvCld 

der mangler i den lovmæssige for

sikring .... at så vidt muligt yde det, 

som bedst kompletterer denne. « 

Man afslutter siden med følgende 

program udtalelse: 

»Da Samarbete først blandt de nye

brancher optog arbejderulykkesfor

sikringen, den kollektive, skete dette, 

fordi ulykkesforsikringen løses langt 

billigere på kollektivt grundlag end 

gennem individuelle forsikringer, 

samt at vi har fundet stor interesse 

for sagen blandt de organiserede ar

bejdere og er overbeviste om, at dette 

er udtryk for et virkeligt behov hos 

det arbejdende folk i forskellige er

hverv, hvor iblandt en stor del af 

kooperationens egne medlemmer er 

virksomme. Vi tror også, at Samarbe

tes indtræden på dette felt vil komme 

til at vise sig at være til stor gavn for 

den befolkning, som behøver denne 

form for ulykkesforsikring .• 

Men ogiå investeringssiden er 

afgørende. 

»Det bØr imidlertid i denne sam

menhæng ikke heller glemmes, at den 

kooperative forsikringsbevægelse op

fylder en anden funktion for de brede 

folkelag end blot at give dem for

sikringsbeskyttelsens tryghed. De 

præmier, som indflyder fra den for

sikrede arbejdergruppe, giver i den 

tid, de er i forsikringsgiverens hånd, 

denne mulighed for at udøve en fi

nanspolitik til gavn eller til ugavn for 

Disse snart 40 år gamle udtalelser 

kunne uden tvivl være skrevet i dag 

som repræsentative for indretningen 

af det fagligtjkooperative samarbej

de, som har fundet sted inden for 

Folksams kollektive forsikringsind-

den befolkning, som bringer midler- sats. Det er blot den oprindelige ram-

ne sammen. Samarbete, såvel som på 

sit område Folket, har netop til op

gave, foruden at give bedst mulig for

sikringsbeskyttelse, at anvende sine 

voksende fonds og kapitalressourcer 

1925 

me for den kollektive forsikringsbe

vægelse - ulykkesforsikringen - som 

er udvidet på en måde, som man den

gang sandsynligvis ikke kunne for

udse. Det naturlige samarbejde for 

3100 000 

Antf1llet af 11lykke1- og ,ygefo1'1ikrede i FOLKSAM 11dgør en ikke 11v,ew11lig del af det 
1ve11Jke folk, vi1er 1kemf1et. 
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kollektivforsikringen mellem forsik- get stærkt. Allerede efter et halvt år beskyttelsen ved ulykkestilfælde 

ringsgiver og forsikringstager kollek

tivet - den faglige organisation - er 

ligeledes udvidet og fordybet. 

Hvordan kollektivforsikringen 

begyndte. 

Allerede kollektivforsikringens e

gentlige start i Sverige i 1925 var et 

resultat af et direkte samarbejde mel

lem Folksam og fagbevægelsen. I 

overensstemmelse med den deklare

rede målsætning ville man give ar

bejdstagergrupperne et så tilfredsstil

lende Økonomisk værn som overho

vedet muligt til lavest mulige præ

mier - som dermed også kunne an

ses at ligge inden for rammerne af 

medlemmernes Økonomiske ressour

cer. På samme måde som det siden er 

er blevet typisk for Folksams kollek

tive forsikringsindsats, var sigtet al

lerede i 1925 indstillet på at komplet

tere det af samfundet ordnede forsik

ringsbeskyttelse - socialforsikringen. 

Man Ønskede først og fremmest at 

komplettere den gældende ulykkes

forsikring ved ulykkestilfælde i ar

bejdstiden med kollektive ulykkes

forsikringer gældende for ulykkestil

fælde som indtraf uden for arbejds

tiden. 

Det var det daværende Svenske 

Savværksindustriarbejderforbund, 

som fØrst sluttede overenskomst med 

Folksam om en kollektiv ulykkesfor

sikring. Derefter gik udviklingen me-

1951 

kunne Folksam opvise en kollektiv 

forsikringsbestand som omfattede 

70.000 arbejdere. 

I takt med forsikringstagernes for

bedrede Økonomiske forhold blev be

skyttelsen udvidet til også at omfatte 

ulykkestilfælde i arbejdstiden. Kol

lektivforsikringen kom stadig mere til 

at fremtræde som et vigtigt instru

ment til at komplettere den sam

fundsmæssige indsats på socialfor

sikringens område. 

Denne stilling blev understreget, da 

den lovmæssige ulykkesforsikrings 

loft over erstatningerne blev forhøjet 

i 1949, så den gav en god kompensa

tion for indkomsttabet ved ulykkes

tilfælde på arbejdspladsen. 

I 1948 opgik Folksams præmieind

komst for den kollektive ulykkesfor

sikring til rundt regnet 12 mill. kr. 

Halvdelen stammede fra forsikring 

for ulykkestilfælde i arbejde, som ef

ter den lovmæssige ulykkesforsik

rings forhØjelse praktisk talt ikke 

længere behøvedes. 

Fuldstændig beskyttelse ved sygdom 

oq ulykker. 

Det som skete var imidlertid, at 

Folksams præmieindtægt indenfor 

kollektivforsikringen ikke reducere

des, men i stedet blev forøget med 

næsten 2 mill. kr. I nært samarbejde 

med den faglige bevægelse gennem

førte Folksam nemlig forbedring af 

/intallet rt/ gruppelivsfor.rikri11ger h"' været I e11orn1 vækst siden indførelsen i 1949. 
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udenfor arbejdstiden samtidig med, 

at der skete en væsentlig udvidelse 

af det kollektive forsikringsbeskyt

telses virksomhedsområde gennem 

en stor tilslutning til den rygsyg

domsforsikring som Folksam lance

rede i 1948. Det var et supplement til 

ulykkesforsikringen og gav erstat

ning uanset årsagen til den opståede 

rygskade. 

Dermed var den udvikling for al

vor begyndt, som skulle resultere i, 

at Folksams kollektive forsikringer 

gav en praktisk talt fuldstændig for

sikringsbeskyttelse såvel ved ulyk

kestilfælde som ved sygdom. På dette 

tidskunkt var 1,3 mill. kollektivt for

sikrede i Folksam. 

I første omgang blev den kollek

tive ulykkesforsikring kompletteret 

således, at den ydede invaliditetser

statning ved polio, erstatning for 

hjælpemidler for invalider ved såvel 

ulykkestilfælde som polioskader og 

erstatning for tandskader. 

I 1951 indførte Folksam den kol

lektive sygeforsikring på markedet 

og hermed var stort set forudsætnin

gerne til stede for skabelsen af en 

helhedsbeskyttelse gældende ved tab 

af arbejdsevne. 

I 1954 indfØrte Folksam i samar

bejde med fagbevægelsen en rehabi

literingsforsikring. Den er konstrue

ret som en overbygning på fagfor

bundenes kollektive ulykkesforsik

ringer og yder bidrag til omkostnin

ger i forbindelse med handicappede 

personers rehabilitering, uanset om 

handicappet er opstået som fØlge af 

ulykkestilfælde eller sygdom. Senere 

indførte Folksam også en lignende 

rehabiliteringsforsikring for husmød

re. Rehabiliteringserstatning indgår 

nu også i visse grupper af ulykkes

forsikringerne. 

I 1955 tog den svenske socialfor

sikring et stort skridt fremad med 

den almindelige sygeforsikring for 

praktisk talt alle medborgere i lan

det. Fra og med 1963 er socialfor

sikringssystemet blevet fuldbyrdet 

med den almindelige tillægspension 

(ATP). I fuldt udbygget omfang in

debærer dette samfundsmæssige for

sikringssystem, at det overvejende 

antal indkomsttagere i landet tilsik

res en kompensation på to trediedel 



af indkomsttabet ved sygdom og in

validitet. 

For mange - ikke mindst i forsik

ringsverdenen - fremstod disse for

andringer i socialforsikringen som 

afslutningen på den frivillige ulyk

kes- og sygeforsikring. Fra Folksams 

side indtog vi imidlertid en klar og 

udtalt positiv indstilling til foran

dringerne og det var for os naturligt 

at tilpasse vore kollektive forsikrin

ger til den nye situation ligesom tid

ligere. 

Sigtet: En helhedsbeskyttelse. 

Den fortsatte udvikling viste, at 

socialforsikringen ganske vist havde 

givet en væsentligt øget tryghed, men 

den gjorde det også klart for lØnmod

tagergrupperne, at det nu lå inden

for de Økonomiske muligheders 

grænse at skabe en helhedsbeskyt

telse, der kompletterede socialforsik

ringen og som garanterede dem en 

stort set uforandret standard også 

ved lang tids sygdom og invaliditet. 

Forståelsen heraf blev selvfølgelig 

også påvirket af, at den almindelige 

forøgede levestandard ingenlunde 

har gjort menneskene mindre føl

somme overfor forstyrrelser i deres 

Økonomi. Tendensen til stadig mere 

langfristede Økonomiske forpligtelser 

for de enkelte individer virkede sna

rere i modsat retning. 

Det er derfor naturligt, at vi i 

Folksam siden slutningen af 1950' 

erne har erfaret en stadig stærkere 

interesse for kollektiv sygeforsikring. 

Folksam har mødt denne interesse 

med en af de største nyheder som er 

blevet præsenteret på det kollektive 

forsikringsområde. Gennem Folk

sams nye kollektive sygeforsikring -

introduceret i 1962 - ydes erstatning 

i hele den aktive livstid helt frem til 

67 års alderen ved arbejdsudygtig

hed. De udbetalte erstatninger er 

værdisikrede efter stort set samme 

regler som tillægspensionen i social

forsikringssystemet. Denne nye vær

disikrede sygeforsikring er blevet en 

meget stor succes. I dag er omkring 

80.000 lønmodtagere omfattet af for

sikringen. 

Totalt kan vi i dag konstatere, at 

Folksam har forfulgt sit fortsæt fra 

1925 godt: »at hver arbejdende med-

borger i vort land skal bringes til at 

indse nødvendigheden af at skaffe sig 

tilstrækkelig Økonomisk beskyttelse,. 

Godt 2,8 mill. personer tilhører Folk

sams kollektive ulykkes- og sygefor

sikringer og af disse er 1,5 mill. for

sikrede gennem deres faglige organi

sationer. 

Ca. 350.000 fagforeningsmedlem

mer er forsikrede ved såvel ulykkes

tilfælde som sygdom. 

Hvis man vil forsøge at give udtryk 

for, hvad denne kollektive forsik

ringsbevægelse har betydet rent Øko

nomisk for forsikringstagerne eller, 

for at anvende 1925's ordvalg, for 

,det arbejdende folk i forskellige er

hverv«, er det naturligvis ikke lige 

så let at give et kort og konkret svar. 

Det er enklest at sige, at Folksam i 

en årrække har ladet godt 85 pct. af 

de indkomne præmier for disse kol

lektivforsikringer gå tilbage til for

sikringstagerne i form af skadeser

statninger og dividende i forskellige 

former. Dette betyder besparelser 

af meget væsentlig størrelsesorden 

for kollektivgruppernes medlemmer. 

Ifølge officielle tal udbetalte Folk

sam i årene 1956-61 i ulykkes- og 

sygeerstatninger 28,4 mill. kr. mere 

end de andre selskaber tilsammen, 

men modtog samtidig 125,6 mill. kr. 

mindre i præmier. 

Gruppelivsforsikringen introduceres. 

Som jeg tidligere i forbifarten har 

nævnt, har kollektivforsikringen i 

1955 

forbindelse med den udvikling, der 

er foregået siden slutningen af 40'er

ne henimod en helhedsbeskyttelse 

også udvidet sin virksomhed til et 

vigtigt område, nemlig til livsforsik

ringen. Det skete i 1948, da gruppe

livsforsikringen kom til. 

Det er naturligt, at Folksam med 

udgangspunkt i sin erfaring fra den 

kollektive ulykkesforsikring tidligt 

interesserede sig for kollektiv dØds

faldsforsikring. Allerede i 1937 tog 

Folksam spørgsmålet op om at skabe 

en livsforsikringsbeskyttelse indenfor 

rammen for den kollektive forsik

ringsform. Af forskellige grunde 

måtte forslaget hvile et par år og 

siden kom krigen. I 1946 tog Folksam 

på ny spørgsmålet op og søgte tilla

delse hos forsikringsinspektionen til 

at drive denne forsikringsform. An

søgningen blev imidlertid afslået, 

men inspektionen anbefalede Folk

sam sammen med de Øvrige livsfor

sikringsselskaber at udarbejde for

slag til principper. Det skete, og i 

september 1948 stadfæstede regerin

gen principperne, og gruppelivsfor

sikringen startede. 

Selvfølgelig blev Folksams grup

pelivsforsikring, ligesom den kollek

tive ulykkesforsikring, forankret i et 

fast samarbejde med fagbevægelsen. 

Det var stort set samme grupper -

fagforbund, fagforeninger, faglige 

klubber - som tidligere havde tegnet 

kollektiv ulykkesforsikring, som nu 

kompletterede deres medlemmers 

1800000 

Reh<1bili1erings_lorsikringer påbegyndes i 1955 og har vd•iklet sig str,:rkt. 
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forsikringsbeskyttelse ved at tegne 

gruppelivsforsikring. 

1,5 mill. gruppeliv. 

Efter en relativt forsigtig start er 

Folksams gruppelivsforsikring ud

viklet overordentligt hurtigt. Ved ud

gangen af 1962 omfattede virksom

heden over 1,5 mill. forsikringer, 

hvoraf 1,2 mill. var tegnet af faglige 

organisationer. Disse tal viser, at 

mere end halvdelen af alle gruppe

livsforsikringer i Sverige var tegnet 

i Folksam. Når det gælder gruppe

livsforsikringer for medlemmer i fag

forbund tilhørende Landsorganisatio

nen i Sverige var det en meget ringe 

del, som ikke var tegnede i Folksam. 

Numerisk har gruppelivsforsikrin

gens udvikling altså været meget 

gunstig. Derimod må man sige, at det 

har mØdt væsentlige vanskeligheder 

at forhøje forsikringsbeløbets stør

relse over ,begravelseshjælpsnive

auet«. De seneste års udvikling har 

dog vist en ændret tendens, som har 

indebåret, at gruppelivsforsikringen 

bØr sikre de efterlevende en reel Øko

nomisk beskyttelse. At tjeneste- og 

arbejdergruppelivsforsikringen kom 

til i årene 1961-63 har ganske givet 

medført en fuldstændig ændring af 

den risikobeskyttelse, den svenske 

gruppelivsforsikring giver familierne 

ved forsørgerens bortfald. 

Tjeneste- og arbejdergruppelivs

forsikringen i Sverige er som bekendt 

fremkommet som et resultat af over

enskomster mellem arbejdsmarkets 

parter. Begge disse gruppelivsforsik

ringer, som på vigtige punkter opvi

ser betydningsfulde særtræk, gælder 

med et hØjeste forsikringsbeløb på 

24.000 kr. samt med tillægsbelØb for 

bØrn på hØjst 7.000 kr. pr. barn. 

For de kooperativt ansatte, ligesom 

for de ansatte i fagbevægelsen, er så

vel tjeneste- som arbejdergruppe

livsforsikringen ordnet i Folksam. 

For privatansatte funktionærer teg

nes tjenestegruppelivsforsikringer af 

alle gruppelivsselskaberne. For pri

vat ansatte arbejdere tegnes forsik

ringen i Arbejdsmarkedets Forsik

ringsaktieselskab, og for kommunalt 

ansatte i Kommunernes Forsikrings

aktieselskab. I den statslige sektor 

udbetales forsikringsbeløbene af Sta

tens Personalepensionsinstitut. 
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Arbejdsgiveren nedlagde veto 

mod Folksam. 

Selv om tjeneste- og arbejdergrup

pelivsforsikringen, som jeg tidligere 

Da LO i foråret 1962 havde de over- har understreget, har indebåret en 

enskomstforhandlinger med arbejds

giverforeningen, som medførte arbej

dergruppelivsforsikringen, fremførte 

LO kravet om, at denne forsikring 

skulle placeres i Folksam. Man gjor

de det med det udgangspunkt, at den

ne gruppelivsforsikring var en lØn

del, som arbejdstagerne havde ret til 

at bestemme over. Sa er det natur

ligt, hævdede man, at forsikringen 

placeres i det foretagende, hvor løn

modtagerne gennem deres faglige or

ganisationer har medindflydelse og 

indsigt og i hvilket lønmodtagerne 

allerede tidligere i overvejende grad 

har placeret deres kollektive forsik

ringer. Arbejdsgiverforeningen sagde 

imidlertid et absolut nej og krævede 

i stedet, at forsikringen blev placeret 

de private forsikringsselskaber. 

Slutresultatet blev et kompromis, idet 

parterne besluttede at danne et sær

lig selskab, Arbejdsmarkedets For

sikringsaktieselskab, for at varetage 

denne gruppelivsforsikring. Det ne

gative i denne sammenhæng ud fm 

et fagligt og kooperativt synspunkt 

er, at man fra arbejdsgiversiden har 

hævdet en opfattelse, som indebærer 

en ophævelse af arbejdstagernes ret 

til selv at disponere over deres løn og 

en ophævelse af konsumenternes ret 

til et frit og eget valg. 

væsentlig forandring af risikobeskyt

telsens størrelse, så indebærer den 

sikkert ikke nogen slutfase i udvik

lingen. Udviklingen går i stedet mod 

en stadigt stærkere forsikringsbe

vidsthed hos de enkelte personer, 

som indser betydningen af en beskyt

telse for de overlevende, som mod

svarer det virkelige behov. 

Det er sikkert, at Folksams virk

somhed indenfor gruppelivsforsikrin

gen på en meget virksom måde har 

bidraget til den stilling i menneske

nes bevidsthed, som den kollektive 

forsikringsform i dag har. Det er en 

virksomhed, som i hØj grad er karak

teriseret af en hård og bevidst præ

miesænkningspolitik, som har ført 

gruppelivspræmierne helt ned til det 

absolutte omkostningsniveau. Det 

forsikringsbeløb, man i dag får, er for 

en gennemsnitsgruppe mere end to 

og en halv gange større end det, man 

fik for samme præmie i 1948, f.eks. 

12.500 kr. i 1964 mod 5.000 kr. i 1948. 

Det eksempel lader jeg også stå 

som en slutvignet på denne præsen

tation af Folksams kollektive forsik

ringsbevægelse. Det viser i en nødde

skal, hvilke værdier der kan udvin

des af det fagligt-kooperative sam

virke. 

Arvid Cederqvist. 

Lokomotivpersonalets Hjælpefond 
I henhold til hjælpefondens vedtægter uddeles i december under-

støttelser 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 kontor og må senest den 
l. december være tilbagesendt til Lokomotivpersonalets Hjælpefond,
Hellerupvej 44, Hellerup.

Ansøgere, hvem understøttelse bevilges, vil modtage underretning 
herom i december. 

Lokomotivfører A. Henriksen og Hustrus Legat 
Renterne af legatkapitalen uddeles efter ansøgning til trængende lo

komotivmænd, som er eller ved deres afsked var stationeret ved Frede
ricia maskindepot, 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 

Lokomotivmands Forening, Hellerupvej 44, liellerup, senest den 1. de
cember. 



Svagf øres ferieophold 

I ugen fra 31. august til 7. september fandt årets 
svagførearrangement sted på foreningens feriehjem. 
Det var tiende gang lokomotivmændene stod som 
vært for disse specielle gæster og vi kunne altså i år 
byde gæst nr. 500 velkommen til Røsnæs. Benådet 
med et for årstiden enestående godt vejr ankom de 
40 gæster fra København og det øvrige Sjælland kl. 
11,30 og 10 gæster fra Århus kl. 16,30 sammen med 
samaritter, sygeplejersker og svagførekomiteens 
formand, borgmester Julius Hansen. De blev alle 
modtaget af feriehjemmets veloplagte personale, 
der med spændt forventning havde imødeset gæ
sternes ankomst. Mon deres anstrengelser for at gø
re feriehjemmet endnu mere indbydende end nor
malt også var lykkedes. Af de mange glædesudbrud 
og lovord der lØd, fremgik det, at den sag var i or
den. Efter værelsesanvisning og tid til et lille kig på 
de udvendige herligheder blev middagen og aften
kaffen nydt i fulde drag - det er ikke hverdagskost 
for alle vore gæster. 

Men efter dagens rejseanstrengelser varede det 
ikke længe, før længslen efter sengen meldte sig. 
Næste eftermiddag var Kalundborg by vært ved en 
bustur rundt i det skønne Nordvest-Sjælland. De 
øvrige dage underholdt direktør Poul Vejre og frue 
med sang og spil, feriehjemmets specielle venner fra 
Raklevgården med deres alsidige program og loko
moti vfØrer K. D. Christensen fra Århus med et va
rieret klaverrepertoire. 

Lørdag er fast fridag, og hvor man ligesom forbe
reder sig til ugens store festdag, søndag. 

Til denne dag var der i anledning af IO-årsdagen 
inviteret en række gæster fra forskellige institutio
ner, som yder en uvurderlig hjælp til disse arrange
menter - det være sig DSB, Røde Kors, Dansk Fol
kehjælp, Falck-Zonen, dagbladet Aktuelt samt 
ugens faste læge og borgmesteren i Kalundborg. 

Der rettedes en tak til lokomotivmændene for det 
initiativ, der blev taget for ti år siden, og som hav
de medført at andre organisationer havde fulgt tan
ken op. At denne tak blev rettet til organisationens 
formand, der er ideens far, var ganske naturligt, 
men der skal også her videresendes en tak til hver 
enkelt lokomotivmand, fordi han med sit bidrag gør 
det muligt år efter år at invitere 50 svagføre til vort 
smukke feriehjem. I en smuk tale tolkede borgme
ster Julius Hansen denne tak. 

Om eftermiddagen underholdt tryllekunstneren 
»Den ny Kjeldsen«, der har været med i alle ti år,
»De tre malere« og sangeren Keld Ingrish. Efter et
veldækket aftensbord og kaffe var gæsterne trætte
efter en vellykket dag, og det blev ikke sent, fØr der
var slukket på alle værelserne.

I en stille time sagde personale - samaritter, 
hvoraf nogle har været med i alle årene - sygeplej
ersker og andre medvirkende farvel til hinanden 
med en tak for en dejlig uge. Også for dem er det en 
oplevelse at være med. Rejsedagen - den sværeste 
af alle - var naturligvis præget af afskedens vemo
dighed. Mange nye venskaber er skabt, erindrings-

gaver udveksledes, et kært lille lykkedyr flyttede 
fra Røsnæs til• Birkerød, altsammen som et udtryk 
for gensidig taknemmelighed fra både gæster og 
hjælpere. G. A. Rasmussen. 

Studierejse til NOHAB 

Landsoplysningsudvalget er på opfordring i gang 
med at tilrettelægge en studierejse til NOHAB i 
Trollhattan, hvor de nye MY-lokomotiver er under 
bygning. Foruden besøget på NOHAB vil mulighe
den for at aflægge besøg på de store kraftværker i 
Trollhattan blive undersøgt. Rejsen påtænkes at 
finde sted i dagene 8. til 10. december 1964. Prisen 
vil blive ca. 110,- danske kroner. Det endelige pro
gram og oplysning om eventuel rejserute vil senere 
blive bragt i DLT, men af hensyn til arrangemen
tet må tilmelding foreligge på foreningens kontor 
senest den 1. november 1964, det må betragtes som 
værende bindende. 

Oplysningsarbejdet. 

I DLT nr. 19 omtalte udvalget de ting, som vi 
kunne tænke os skulle sættes i gang vedrørende op
lysningsarbejdet, herunder de to grundbøger der 
anvendes i brevskolen. Udvalget har tænkt sig at 
starte disse brevskoler til nytår, men da tilrettelæg
ningen kræver en del tid, må vi bede om, at de af 
vore medlemmer, der ønsker at deltage i brevskole 
i et af de to emner »Møde med Fagforeningen« eller 
»Moderne Møder«, tilmelder sig senest 15. novem
ber til foreningens kontor.

Landsoplysningsudvalget. 

Jeg skal ikke een gang ti! rende og lede efter ham, 

lige inden toget skal gå . . . .
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Til gavn for tjenestemænd 

Den 23. september 1880 stiftedes Laane- og Spa
rekassen for Embeds- og Bestillingsmænd. Forud 

for stiftelsen var gået flere års overvejelser inden 

for en kreds af embedsmænd, der havde forståelse 
for de store Økonomiske vanskeligheder, som tjene

stemænd kunne komme ud for. 

Lønningerne var på den tid små, og der skulle 
derfor ikke meget til - forflyttelse, sygdom o.l. - fØr 

en tjenestemand kom i Økonomiske vanskeligheder. 

Det var stifternes tanke at oprette en lånekasse, 

hvor embedsmænd kunne optage lån på rimelige 

vilkår og under former, der passede til deres for

hold. 

Kapitalen til at låne ud tænkte man sig fremskaf
fet ved tegning af et grundfond og ved oprettelse af 

to spareafdelinger, en almindelig sparekasse og 

»den særlige sparekasse for embedsmænd«, hvori

indskud skulle forrentes med en forholdsvis hØj

rente.

Efter disse retningslinjer blev Laane- og Spare

kassen stiftet, og det viste sig hurtigt, at tanken 

havde været rigtig. Formålsparagraffen i sparekas

sens vedtægter er derfor også i dag uforandret som 
ved stiftelsen i 1880: at være til gavn for embeds- og 

bestillingsmænd i Økonomisk henseende ved at åbne 
de pågældende adgang til at få lån på så billige vil

kår, som forholdene tillader, og til at gøre indskud i 
en sparekasseafdeling på gunstige rentevilkår. 

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 er som andre sparekasser un

dergivet sparekasseloven og hermed tilsynet med 

banker og sparekasser. 

I de forløbne årtier har sparekassen haft en støt 
fremgang, og det sidst aflagte regnskab viser, at 

sparernes tilgodehavende nu udgør 20,8 mill. kr., 

de samlede udlån 17 mill. kr. og reserverne 2,1 mill. 

kroner. 

Sparekassens virksomhedsformer i dag 

Indlån 

Sparekassen modtager indskud på såvel check

konto som på sparekassebog med eller uden opsi

gelse. 
I de senere år er det blevet almindeligt, såvel in

den for det offentlige som i det private erhverv, at 

månedslønnede får deres løn indsat på en konto i et 
pengeinstitut og flere og flere tjenestemænd får nu 
deres lØn indsat på en checkkonto i sparekassen. 

Ved at betale de månedlige udgifter med checks får 

man en klar regnskabsoversigt og får endvidere 

rente af pengene, mens de står på kontoen. Hver 

måned sender sparekassen et kontoudskrift, der vi
ser samtlige bevægelser på kontoen. Med en del lØn

kontohavere har sparekassen i øvrigt den aftale, at 
et fast beløb hver måned overføres til en sparekas

sebog på opsigelse, der forrentes med hØjeste rente. 

Den største indlånsafdeling i sparekassen er af

delingen for tjenestemænds indskud på 6 måneders 

opsigelse, der forrentes med hØjeste rente. 
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En særlig afdeling udgør de skattebegunstigede 

konti. I de senere år er det blevet muligt at for

mindske den skat, man skal betale, ved at sætte 

penge ind på en sparekassebog og binde beløbet ef

ter lovens regler. 

Der findes flere forskellige opsparingsformer, der 

giver skattelettelse: kapitalbindingskonto, konto for 

skattelettelse, bØrneforsørgelseskonto, indekskonto, 

selvpensioneringskonto og kapitalpensionskonto. 

Alle disse kontoformer kan oprettes i sparekassen. 

Det er klart, at tjenestemænd er stærkt interesse

ret i disse opsparingsformer, og sparekassen har da 

også haft en meget stor tilvækst af disse konti. 

For tiden arbejder en kommission med den skat

tebegunstigede opsparing. Den har bl.a. det formål 

at fremkomme med forslag til en forenkling af reg

lerne. 

Betænkningen vil tidligst blive afgivet pr. 1. 

november d.å., således at det ikke er sandsynligt, at 

eventuelle ændringer eller nye lovregler vil blive 

vedtaget med virkning for det kommende skatteår. 

Sparekassen udleverer meget gerne specialbro

chure om de forskellige opsparingsformer, ligesom 

personalet er til rådighed med yderligere oplysnin

ger. 

Alle disse kontoformer forrentes med højeste 

rente som for indskud fra tjenestemænd, og herud

over kommer en tillægsrente for de mere langsigte

de opsparingsformer, således som anført omstående. 

Udlån 

Som nævnt foran er et af sparekassens formål at 

yde lån til tjenestemænd på så billige vilkår, som 

forholdene tillader. 

En række forskellige former for sikkerhedsstillel

se benyttes, bl.a. kaution, håndpant i sparekasse

eller bankbøger, børsnoterede obligationer og ak

tier, og pant i fast ejendom. 

Tilbagebetalingen sker for mange låns vedkom
mende med faste månedlige ydelser, men også halv

årlige ydelser og kassekreditformen benyttes. 

Anden virksomhed 

Der udføres i øvrigt alle sparekasseforretninger: 
modtagelse af skatter og afgifter, salg af rejsevalu

ta, salg af gavechecks, udlejning af boksrum m.m. 

Tak! 

Hjertelig tak for deltagelse ved min mands, pen

sioneret lokomotivfører J. J. Birkbo, båre. Tak til 

Helgoland afdeling for fanens tilstedeværelse og en 

særlig tak til lokomotivfører V. Sørensen for den 

sidste hjælp, han gav min mand. 

Augusta Birkbo og børn. 



»Lanternen«

afholder stor agitations- og efterårsfest onsdag den 

11. november kl. 18,15 præcis i »Karnappen«, Niels

Hemmingsensgade nr. 10.

Der serveres helstegt svinekam med rødkål og 

»knirkesidse« og vi skyller med en ØL Når alle er

mætte serveres desserten, is med abrikoser. Derefter

går vi til kaffebordene og ballet begynder.

Aftenens dirigent er Poul Gamby, der spiller så

vel under middagen som til ballet. 

Deltagerprisen er for medlemmer kr. 16,00 pr. 

person, medens den for ikke-medlemmer er 20,00 

pr. person. 

Ja, ikke sandt, det kan betale sig at være medlem, 

og man skal blot være indmeldt inden den 31. ok

tober. 

Indtegning til festen finder sted på de køben

havnske maskindepoter eller på telefon 94 53 46 og 

30 21 54. 

Forflyttelser efter ansøgning pr. 1/10-64. 

Lokomotivførerne ( 12. lkl.) : 

J. F. Langebech, Roskilde, til RØdby Færge. 

V. Poulsen, København Gb., til Helsingør.

R. L. Andersen, Helgoland, til København Gb.

0. E. Madsen, Helgoland, til København Gb.

J. E. Profft, Helgoland, til København Gb.

L. P. Larsen, Helgoland, til København Gb.

K. 0. T. Povlsen, Helgoland, til København Gb.

B. N. Kristensen, København Gb., til Helgoland.

A. P. Larsen, København Gb., til Helgoland.

F. S. Sørensen, København Gb., til Helgoland.

W. B. Hansen, København Gb., til Helgoland.

L. S. Andersen, København Gb., til Helgoland.

E. Elberg, København Gb., til Helgoland.

P. R. Jensen, København Gb., til Helgoland.

Lokomotivmedhjælperne: 

N. B. Kristensen, RØdby Færge, til København Gb. 

C. E. Pedersen, Næstved, til København Gb.

B. F. Skriver, Næstved, til København Gb.

E. Vestenbæk, RØdby Færge, til København Gb.

P. E. Nielsen, København Gb., til Næstved.

Ansat som lokomotivmedhjælpere pr. l/10-64. 

Lokomotivmedhjælperaspiranterne: 

F. T. Jensen, Fredericia, i København Gb. 

E. G. Tranders, Århus, i Næstved. 

0. J. H. Olsen, Århus, i København Gb.

F. Brund, Århus, i København Gb.

0. P. Schrøder, Århus, i København Gb.

P. H. Hansen, Århus, i RØdby Færge.

S.-B. Frederiksen, Århus, i København Gb.

K. Mortensen, Fredericia, i København Gb.

K. Nielsen, Århus, i København Gb.

P. N. Jacobsen, Fredericia, i København Gb. 

K. H. Jonasson, Fredericia, i RØdby Færge. 

K. H. Petersen, Fredericia, i RØdby Færge. 

Overgået til stilling som lokomotivinstruktør 

(15. lkl.) efter ansøgning pr. 1/10-64. 

Lokomotivfører ( 15. lkl.): 

A. V. Christensen, Struer, i Struer.

Forfremmelse til lokomotivfører i 15. lkl. efter an

søgning, ifølge opslag (fortrinsvis kørelærer i mo

tordriften) pr. 1/12-64. 

Lokomotivfører ( 12. lkl.): 

A. Peilicke, Helgoland, i Helgoland.

Forfremmelse til lokomotivfører i 15. lkl. 

efter ansøgning pr. 1/10-64. 

Lokomotivfører ( 12. lkl.): 

N. P. Junker, Fredericia, i Fredericia. 

Afsked. 

Lokomotivfører ( 15. lkl.) : 

C. Olesen, København Gb., er afskediget efter an

søgning på grund af alder med pension (31/10-

64).

Lokomotivfører ( 12. lkl.):

K. F. Jensen, Vejle, er afskediget efter ansøgning på 

grund af alder med pension (31/12-64). 

Elektrofører ( 12. lkl.): 

N. E. E. Rasmussen, Enghave, er afskediget efter 

ansøgning (30/11-64). 

t 
Pensioneret lokomotivfører J. J. B. Birkbo, Ny

gårdsvej 19, 2., København Ø., fØdt d. 12/3-1894, 

er afgået ved døden. 

Pensioneret lokomotivfører Thorvald Hansen, Guld

bergshave 22, 2. nr. 504, København N., fØdt den 

30/6-1893 er afgået ved døden 30/6-64. 

Pensioneret lokomotivfører Ancher Pedersen, Skan

derborgvej 21, 3., Århus C., fØdt d. 27/9-1894, er 

afgået ved døden d. 29/7-64. 

Pensioneret lokomotivfører N. C. Hansen, Kirse

bærvej 3, Fredericia, født d. 14/11-1872, er afgået 

ved døden d. 6/8-64. 

Pensioneret lokomotivfører L. Chr. Jensen, Grenå

gade 4, 3. th., København Ø., fØdt d. 11/12-1883, 

er afgået ved døden d. 26/8-64. 

Pensioneret lokomotivfører J. F. Hviid, Dronnin

gensvej 20, 3., Nyborg, fØdt d. 16/9-1873, er afgået 

ved døden d. 4/10-64. 

Byttelejlighed 
God 2 ½ værelses lejlighed i Kalundborg ønskes 

byttet med 2-2 ½ vær. lejlighed i København eller 

omegn. 

Pens. pakhusformand J. P. Pedersen, 

Nyvangsvej 10, Kalundborg. 
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ESBJERG 

Det store udvalg i lædervarer finder De i 

LÆDERMAGASINET 
Skolegade 24 - Esbjerg - Telf. 20931 

Køb Deres lædervarer i en specialforretning 

kør godt - kør billigt - kør med 
uno-x

A. Lysgaard 
Benzin 

Darumvej 73 - Esbjerg • Tlf. 2 27 03 

CATISKO Gl. Vardevej 21 • Esbjerg 

Telefon 24 806 

VARDE 

P. H. KORS GAARD 
Stort udvalg i ure, guld, sølv - 1. kl. reparationer udføres 

GAVEARTIKLER 

Vestergade 12 • Varde • Telf. 20164 

FARVEMESSEN 
Tapet - maling - linoleum 

Storegade 22 - Varde - Telefon 2 05 45

BALLESGAARDS BLOMSTER 

alle 
mærker på 

konto 

VARDE - TELEFON 20618 

ODENSE 

A. ODDERSHEDE
Cykler - Motorcykler - Knallerter 

Skibhusvej 126 - Odense - Telefon 12 18 50 

STRUER 
Thomas Hansen•s 

Bageri 
bringes i velvillig Erindring 

Brødet bringes overalt i Byen 

Danmarkstade. Struer. Tlf. 50308 

RIISSKOV 

VALD. NIELSEN 

Kolonial . Vine . Cigarer 

Ndr.Strand 122. Riisskov 
Telf.77174 

HØJBJERG 

UNGE HJEMS HØJSKOLE 
Skaade pr. Højbjerg. 7 km syd!. Århus 

Et vidunderligt højskoleop
hold på Danmarks mest mo
derne højskole med levende 
undervisning for vor tids 
unge. Kursus beg. novmbr. 
og jan. Program sendes. Un• 
derstøttelse kan søges. 

AABENRAA 

Aabenraa Dampvaskeri 
Langrode - Telf. 2 35 19 

Vi vasker skånsomt og hurtigt/ 

Man lægger mærke til Deres hår - gå til 

�af'1 
� 

DAMEFRISØRSALONEN 

- -� v/ JYTTE PETERSEN i'..... ;' 
Sønderport 34 - Aabenraa - Telf. 22872 

·:: l(r 
t� I 

SØNNICHSENS VAREHUS 

Et godt sted at handle I 

STOREGADE 13 • AABENRAA • TLF. 22709 

SILKEBORG 

E. Øvall 's Parfumeri
det vil glæde os at vejlede Dem 

vi har mange yndige gaveartikler 

Torvet 11 - Silkeborg - Telf. 862 

SKOLEBOG HAN DELEN 
Skoletorvet - Silkeborg · Tel1. 96 

Vi fører alle skolebøger 

Vi opretter gerne en bogkonto 

NYKØBING F. 

ARNE JØRGENSEN Farve og Tapethandel

mal og bevar - køb Deres malervarer hos os 

Slotsgade 5 - Nykøbing F. - Telf.850101 

Cykelhandler OTTO PETERSEN 
Cykelforretningen > Vulkan, 

Nygade 9 - Nykøbing - Tlf. 8513 06 
De fllrende mmrker I cykler & knallerter 

SLAGELSE 

RE NOVA 
v/ E. ANDERSEN 
Absalonsgade 26 . Tlf. 52 35 56 

1. klasses reparationer 

Kun kontant - derfor billigst 
RADIO & 

TV SERVICE 

MØBEL-HUSET 
Vi har møbler for alle hjem. De må komme og se 

INGEN KØBETVANG 

Slotsgade 8 - Slagelse - Telefon 50018 1 

Vaskemaskiner - Komfurer• Støvsugere - Køleskabe 
-

NUTIDENS HUSHJÆLP 
Bredegade 45, Slagelse Telf. 521011

STJE RNE-FOTO 
ved Robert Hjort 

Jernbanegade 3, Slagelse 
Tel1. 52 05 67 

er stadig billigst � alt i foto - film - kino

Jtæ1!7fiJt I I :===I === 
~ TUBORG .------------, 
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NÆST VED 

Sygeplejeartikler . Babyartikler 
BANDAGER . FODINDLÆG OG GUMMISTRØMPER 

MATERIALISTEN Kjeld 0. Madsen 
i Dania. R ingstedgade la. Tel f. Næst v ed 724203 

Spis Hygæa-Brød 

Næstved Brødfabrik 
AADERUPVEJ 154 ·NÆSTVED· TELEFON 720491 

KLEIN TRIKOHL • Farveri og renseri 
Næstved 

Ramsherred 20 - Telefon 72 08 28 

Slagelsevej 9 - Telefon 72 12 47 

Skovbrynets Kolonial 
v. E. løvgreen 

Ringstedgade 177 - Næstved • Telf. 72 26 06 

Alt i kolonial - vine • tobak • frugt • grønt Alle ugeblade føres 

FOTO H U SET 
Skomagerrækken 10 - Næstved · Tel1. 72 45 73 

Alt i foto og kino Fotoarbejde udføres -

>ELEKTRA<
Elektromekanisk varksted - v. H. Paulsen 

Hvedevanget 54-56 - Næstved - Telf. 72 22 43 

Ret,arationer af ølektromotorer .samt ,tøvsutere oa elektrisk hånd-
værktøj udføres - Gerne tilbud 

GARAGERNE - AXEL TORV
NÆSTVED 'lP v. U. Orland Pedersen - Telefon 72 34 45 

Vask - Smøring - Tilbehør· Quick service 

VEJLE 

EJNER JENSEN 
(J. Chr. Larsens Fftf.) 

Elsdyrvei 8 - Veile - Tlf. 3781 

AARHUS 

Åben hele døgnet 

kolonial - konserves 

vine - tobak 

Restaurant �DEN RØDE OKSE� 

Nyt, moderne og hyggeligt - altid et besøg værd 

Haandværkerforeningens restaurant og selskabslokaler 

Aarhus, telf. 20233 

S. Bendtsen & Co.s Eftf. Telefon 
Aarhus 23720

Skræderi 

konfektion 

Skræderforretning Leverandør 
Ryesgade 27. Aarhus til DSB 
Uniformer af enhver art leveres 

VOJENS 

Køb Deres møbler og tæpper; hvor udvalget er størst 

CHR. SCHØNNING's MØBELFORRETNING 
VOJENS • TELEFON 41406 

SØNDERBORG 

Når De bliver CAFAX-kaffekunde får De leveret topkvaliteter 
i kaffe og en CAFAX-El-husholdningskallemølle 

til at male kaffen på! 
CAFAX KAFFE Perlegade 87 • Sønderborg - Telefon 2 55 45 

HELGE SKJERNING 

GULDSMED . GRAVØR 

PERLEGAOE 62 • SØNDERBORG • TELEFON 23!522 

* 
GULD- SØLV- BESTIK- FLERE MØNSTRE. GRAVERING· REPARATIONER 

Læg mærke til 
Ae PALLESEN 

El-mærket -

EL -111,Aht t0,tiMtd��it1ttt11,i11,9prikken over I-et 

Fagmanden, fara,ulmærb Perlegade 6 . Sønderborg • Telefon 2 37 33 

SØNDERBORG KAFFERISTERI 
Math. Lorenzen 

KASTANIEALLE 17 • SØNDERBORG . TELF. 23851 

K. P. Maletzki 

Bageri - Conditori 
Bestilling modtages paa alt bagværk 

Dybbølgade 17. Sønderborg. Tlf. 21804

* Frugt Torvehallen 
Grønt

Konserves 
R. T ychsen
Je rnbanegade 46 . Sønd erborg

V urerne brinte.s T elefo n 22 501 

GRAASTEN 

Graasten -Salater 
er kendt og anerkendt fra Kongeåen til Elben 

Telf Graasten (046) 51330 

HILLERØD 

De bor og spiser god t på 

�. 
MISSIONSHOTELLET 

� 
Slotsgade 5 . Hillerød . Telf. 189 

HYGGELIGE SELSKABSLOKALER 

Biografen er stadig den billigste fornøjelse 
gå derfor i 

BIO på TORVET 
Hillerød . Telefon 7 

TAG BRØD MED HJEM 

SIGV AL D S  KONDITORI 
Sdr. Banevej 1 • Hillerød • Telefon 420 

Alt i brød og kager til daglig og fest - Kun ren kaffe i Cafeen 

H ADERSLEV 

De køber godt 
herretøj 
billigt hos 

10 o/o rabat på alle varer 

I 

I 

I 

I 

I 

I I 

I I 
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HELSINGØR 

Service Station v/ BENNY POULSEN 

SHELL Vask . Smøring . Polering . Automobiltilbehør 

�\lk, Hovedvagtsgade 1 • Helslng•r • Telet. 21 0132 

Man lægger mærke til Deres hår - gå til 

r;
v==

� }9,l DAMEFRISØRSALONEN 
v/ LILLIAN IPSE N 

·;.:_.,. i(r 
· Ewaldsval 35 • Helsingør • Telt. 2118 69 l" . , -'(" 

Lad kvindehænder behandle Deres tøj, 
send det til 

HVID VASK 
Strandalle 1 . Helsingør . T elf. 21 25 26 

Købmand Edv. Ande rsens Eftf. 
v/ ANNA JOHANSEN 

Stort udvalg i kolonial • konserves • tobak • vin 
Kongensgade 7 • Helsingør • Tlf. 2105 87 

TAL MØBLER MED 

HELSINGØR BOLIGMONTERING 
Stjernegade 20 • Helsingør • Telf. 21 31 40 
Udstillingshal: Fabriksvej 11 • Telf. 2113 94 

KAJ B RAMMERS BOGH ANDEL 
v/ 0. Petersen . Stengade 10 . Helsingør . Telefon 210514 

... glæd med en bog 

VARELAGER ET ROYAL- BO 

Stengade 75 Helsingør Stengade 46 
Tel1. 211 415 Tel1. 213115 • 213615 

har det store udvalg i manufaktur og boligmontering 

TØNDER 

PETER JAKOBSEN 
Farve. Tapet. Gulvbelægning 

T elf. (047) 2 23 68 Tønder 

BLEN N ERS Tønder 
Begravelsesforretning 

DAMPVASKERI vi Hans Dinsen 

Skibbrogade2, Tønder. Tlf.22268 Nørregade 1 • Tønder 
Telf. 22073 

STENSVED 

KNU D SØRENSEN 
Aut. RENAULT Forhandler 
Alt i reservedele og tilbehør 

Stensved - Telefon Stensby 27 
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KRUSAA 

S ERVICE STATION 
v/ Hans Petersen 

Sønderborgvej 8 • Krusaa . Telf. 71419 

International• Transporter 

KA LUNDBORG 

N. JENSENS SØNNE R

Inventar- og bolig montering
Telf. Kalundborg 280 

KA LUNDBORG KU LKOMPAG NI 
Aktieselskab 

Tlf. TRETTEN Tlf. TRETTEN 

0. Blechingberg's Eftr.
Farve• Tapet• Linoleum• Tæpper

Kordilgade 69, Kalundborg. Tel1. 62

Tel1. 808 
Kør godt -

kør sikkert med Kalundborg Taxa Centralen 

Kul - Koks - Briketter - Brændselsolier

IMPORTKOMPAGNIET % 
Kalundborg • Telefon * 33 (flere ledninger) 

P. FAARUP CHRISTENSEN's TANDTEKNIK

Vænget 5 - Kalundborg - Telefon 817 

Åben hverdag, ti. 10-16 * Lørdat oi a/tønkonsultation efter aftale 

Køb dit tobaksforbrug hos A. SØR ENSEN 
SlagelseveJ 62 - Kalundborg - Telefon 103 

Stort udvalg i alle tobakssorter 

VIN og SPIRITUOS A til hverdag og fest 

Kør godt - kør billigt - kør med 

MINI-TAXI 
Kalundborg - Telefon 1011 

Kalundborgegnens Mejerisammenslutning 
I. kl. mælk og fløde. lurmærket smør og Drima ost. 

Leverandør til feriehjemmet ved mejeriet »Knrlshjerg«. 
TLF. RAKLEV 19 

Fiskehus nr. 1 
Viktor Nielsen 

Tlf. Kalundborg 659 

Altid friske Torsk•· og Rødspmtte· 
filet' er samt Fiskefars 

Leverandør til Feriehjemmet 

OTTO NIELSEN 
Malermester 

0 

1 I\ j1t. i<��und)>or; 44'l { ;;, t..1 r. !'·: "'· ·! ,f 

Slagtermester Børge Rasmussen 
Kordilgada 10 

Telefon 173 

Privat 1243 

Allid f,r,t, kl. var,r 

Fineste 

Kød, Flæsk, Paalæg 

Slaoteriets Udsalo, Kordilgade 44 
Tlf. Kalundborg 161 

I,,
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~'· 
leverandør til Feriehjemmet 

FREDERICIA 

Kageboden 
v/ B. F R O M . F R E D E R I C I A 

PRANGERVEJ 72 . TELEF. 20134 
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