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3. mdrs. kursus fra ma) og august 
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søges. Prog r. og opl. send. An�a Hansen. 
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RINGSTED 

Finn Frejding . Urmager og Optiker 
Set. Hansgade 6 . Ringsted . Telf 205 

URE OG BRILLER I BEDSTE KVALITETER 

Reparationer udføres 

AARHUS 

DE GAAR RIGTIG, NAAR DE GAAR TIL 
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Haandskomager • Sko modtages til farvning 

Spec.: Dame-luxusforsaaling • TLF. 6 53 67 
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Ny maskinchef 

Den 1. november fik maskinafdelingen en ny chef, den tidli

gere overingeniør E. Risbjerg Thomsen. Maskinchefen, som for

øvrigt snart fylder 50 år, kan allerede se tilbage på mere end 

25 år i statsbanernes tjeneste, deraf siden 1950 en række år i sam

arbejde med den afgåede maskinchef. Der ligger således mange 

års jernbaneerfaring som en god ballast ved overtagelsen af an

svaret for maskinafdelingen. Nogle kunne måske mene, at man 

derfor også har fået en chef bundet af overleverede statsbanetra

ditioner, men disse går da fejl i bedømmelsen, thi et tilbageblik 

over moderniseringen af statsbanernes rullende materiel giver 

netop indtrykket af maskinafdelingen som en levende mekanis

me i administrationsmaskineriet, og ikke mindst vor ny maskin

chef har sin store andel heri. 

De blandt lokomotivmændene som kender Risbjerg Thomsen 

føler sig yderst tilfreds med, at det bliver ham, der skal løfte den 

ingenlunde lette arv efter maskinchef Hedegaard Christensen. 

Fremtiden byder på vældige opgaver, hvor statsbanerne må 

opfylde sine forpligtelser overfor samfundsudviklingens krav. 

Også i henseende til underbygning af statsbanernes konkurrence

evne. Men vi tror på den nye mands - dog gammel i gårde - evner 

til at indpasse tingene med selvstændigt overblik for den rette 

vej til løsningerne. 

Vi tror på, at samarbejdet med den tiltrådte maskinchef skal 

blive lige så godt som med den fratrådte. Dertil kommer, at også 

Risbjerg Thomsen har en venlig og ligefrem optræden, som jo 

betyder så meget, hvor modstående parter skal samarbejde et re

sultat. 

Lokomotivmændene gratulerer med forfremmelsen og tilsiger 

en oprigtig vilje til at være med i løsning af fælles opgaver på 

mest fordomsfrie måde. 
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Nedlægning af 

maskindepoter 

Der har gennem de senere år blandt personalet 

hersket en del usikkerhed med hensyn til oprethol

delsen af forskellige maskindepoter. Til dato er en 

lang række af de mindre blevet nedlagt og flere 

står for tur. 

Det er klart, at personalet af mange grunde er 

interesseret i denne udvikling, ikke blot af tjenst

lige, men i nok så hØj grad af familiemæssige, som 

for eksempel børns uddannelse. En anden væsentlig 

årsag er boligspørgsmålet. Vi kender som lokomo

tivmænd, der må underkaste sig forflyttelsesvilkå

rene, de vanskeligheder, som netop mulighederne 
for en bolig til rimelig penge bereder os. 

Den driftsmæssige udvikling for statsbanerne 

gør, at man fra administrativ side må lade et hvert 

driftsområde gennemgå en omfattende rationalise

ring. Det medfører uundgåeligt en centralisering af 

driftsorganerne og betyder for lokomotivpersonalet, 

at dette bliver placeret på få store maskindepoter, 

hvorfra al strækningskØrsel foregår. 

Hidtil har denne udvikling ikke generet os i stort 

omfang hvad angår tvangsforflyttelser, idet forhol

dene har været sådan, at naturlig afslidning har 

taget de værste stød, og vi håber, at det overvejende 

kan fortsætte ad denne vej. 

Imidlertid må man indstille sig på koncentratio

nen, og selv om forekommende forflyttelser kan 

komme nogle mere end andre ubelejligt, er det tiden 

at vænne sig til tanken, så man ikke overraskes. 

I samarbejdsudvalgenes distriktsudvalg i 2. di

strikt har overmaskiningeniØren givet en redegø

relse for den Øjeblikkelige situation, og vi bringer 

den efterfølgende: 

Rationaliseringen ved overgang fra damp- til 

motortrækkraft, har medført betydelig ændring af 

lokopersonalets forhold. I løbet af de sidste 15 år 

er antallet af lokomotivmænd i 2. distrikt formind

sket med ca. 30 pct., og denne nedgang har kunnet 

mærkes af så at sige alle maskindepoter. 

Trækkraftændringen har medført, at man på ad

skillige steder, hvor der tidligere var rangermaski

ner betjent af lokopersonale, nu kan klare sig 
med traktorer betjent af ikke-faguddannet perso-

nale, samt at trækkraften ved liniekørsel kan køre 

væsentlig længere strækninger end tidligere mel

lem nødvendige ophold ved maskindepoter. 

Ændringen har - selv om tjenestetidsreglerne er 

ændret betydeligt til personalets fordel - endvidere 
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medført, at den enkelte lokomotivmand på den en

kelte turdag kan køre længere strækninger end 

tidligere. 

Disse forhold gør, at det nu ikke er nødvendigt 

med så mange maskindepoter som tidligere, og at 

deres antal derfor kan formindskes, dels ved ned

lægning af rene rangerdepoter, og dels ved, at der 

kan være større afstand mellem maskindepoter med 

liniekørsel. 

Hertil kommer, at mindre maskindepoter er for

holdsvis dyre at administrere, bl.a. for så vidt an

går afløsning for ferie og sygdom, hvorfor det ofte 

vil være Økonomisk rigtigt at omlægge kørslen til 

andre større maskindepoter. 

2. distrikt har hidtil i størst mulig udstrækning

søgt at undgå at forflytte lokopersonale uansøgt og 

vil bestræbe sig for at holde denne linie, men det 

personale, der f.eks. ved forfremmelse forflyttes fra 

maskindepoter, som agtes formindskede, må ikke 

regne med at komme tilbage til disse depoter. 

Af allerede helt nedlagte maskindepoter kan 

nævnes: 

�.�, Gy, Hb,�,&,�, ll,�, fil,�,�. 

Te og Va. 

Følgende maskindepoter ser 2. distrikt gerne helt 

lukket: Sj, Ti og Vj, og der må ikke forventes flyttet 

lokopersonale til Sdb, Tdr og Svg, idet disse depoter 

må forventes formindskede ved afgang. Det samme 

gælder Bb, Fh, Hr, Hs, Kd og Vg, indtil de er for

mindskede, så der kun er det til rangering nødven

dige lokopersonale tilbage. 

Som situationen tegner sig i Øjeblikket, kan fØl

gende maskindepoter forvente fortsat at have linie

kørsel for lokomotivførere i såvel 15. som 12. løn
ningsklasse: Ab, Ar, Es, Fa, Pa og Str, men det er 

naturligvis en forudsætning, at der ikke sker bety

delig ændring i trafikkens afvikling, idet forhol

dene jo så helt kan ændre sig. Det vil bemærkes, at 

enkelte maskindepoter ikke er nævnt og til disse 

må knyttes særlige bemærkninger. 

Rd må, såfremt banerne Hb-Aat og Rd-Rå ned

lægges, forventes efterhånden at blive et rent ran

gerdepot. Liniekørsel fra Od er afhængig af kørslen 

til Svg og Ae, men Od vil vel altid have en betyde

lig rangering. Åa og Had må antages foreløbig at 

beholde nuværende størrelse, men sikkert er det 

ikke. Hvad endelig Nyborg angår så kan liniekØr

slen herfra klares billigere fra Fa; men af hensyn 

til det store antal lokomotivmænd, der har bolig i 

N g, har 2. distrikt været tilbageholdende med at 

»udtynde« Ng. Personalet i Ng - især det yngre -

må dog gøre sig klart, at der må sigtes imod, at ma

skindepotet lukkes ved en storebæltsbros ibrug

tagning.



Forbrugerpolitiken 

et sidestykke til indkomstpolitiken 

For nogen tid siden afholdt Det 

kooperative Fællesforbund en 

konference på Højstrupgård 

hvortil var inviteret en række 

faglige og kooperative ledere. 

Under fællestitlen • Forbruger

politikken - et sidestykke til ind-

komstpolitikken • diskuterede 

man fagbevægelsens og koopera

tionens fælles interesser. 

Blandt talerne var forbundsfor

mand Hans Rasmussen, Smede

forbundet, hvis indlæg vi har få

et lov at bringe som artikel. 

Selv om man i titlen for denne 

drøftelse som en del af emnet har 

nævnt •indkomstpolitikken•, skal jeg 

ingenlunde her forsøge at definere, 

hvad vi i fagbevægelsen forstår ved 

indkomstpolitik, udover, at vi i hen

hold til de nye forhandlingsregler 

mellem de to hovedorganisationer må 

påregne, at indkomstpolitikken for 

erhvervslivets forskellige udøvere 

kommer til at danne baggrund for 

stærke ordvekslinger mellem de to 

parter på arbejdsmarkedet. 

Efterhånden scm arbejderne og 

funktionærerne rundt om i dansk er

hvervsliv, og herunder hele tjeneste

mandsstanden, understøttes af stær

ke organisationer, der alt efter deres 

styrke er parat til kraftigt at vareta

ge deres medlemmers interesser ud 

fra det opnåede produktionsresultat, 

må vi regne med, at den fordelings

politiske kamp i samfundet bliver 

stærkere og stærkere. 

Under sådanne forhold ville det 

faktisk være endnu mere påkrævet at 

få undersøgt, om den stigende ratio

nalisering, den mere hensigtsmæssige 

arbejdsgang og den stigende produk

tivitet i samfunds- og erhvervslivet 

ikke burde samle sig stærkere om et 

stabilt prisniveau med en tendens til 

lavere priser, i stedet for et forjaget 

kaplØb om lønningerne. 

Et stigende lønniveau kan helt en

kelt ikke undgå at præge prisdannel

sen, og under den nyere tids udvik-

lingsproces må det være en væsentlig 

fordel, at der er den rette forbindelse 

og det bedste samarbejde mellem 

kooperation og fagbevægelse. 

Oplysning og agitation 

Allerførst vil jeg stærkt understre

ge det forhold, at fagbevægelsen for

længst har accepteret, at den ikke 

blot skal repræsentere sine medlem

mer som lØnmodtagere, men også som 

forbrugere. 

Hvis vi skal bevare et stabilt, Øko

nomisk klima, hersker der ingen tvivl 

om, at kooperationen i alle dens led 

må hjælpes videre frem, da den trods 

alt er en kraftig gren på arbejderbe

vægelsens træ. 

Inden for fagbevægelsen må vi læ

re vore medlemmer, at de har en be

tydelig rolle som forbrugere, og det 

betyder, at vi også bØr overbevise 

dem om, at de varer, som de i de for

skellige virksomheder er med til at 

producere, skal sælges så billigt som 

muligt. - Man bØr ikke søge klaret 

frisag på den måde, at det kun er de 

varer, som andre fremstiller, der sag

tens kan sælges billigere, for trods alt 

drejer det sig om, at vi lever under 

fælles kår. 

Det er ofte meget svært at bibringe 

lønmodtagerne den forståelse, at de 

under alle omstændigheder virkelig 

har forbrugerinteresser, som de mere 

intens burde varetage. 

Når alt kommer til alt burde for

brugerinteresserne faktisk også - set 

ud fra et fagforeningsmæssigt syns

punkt - have en større prioritet 

fremfor de lønmæssige interesser, og 

det er vel navnlig her, der ligger en 

stor opgave for både kooperation og 

fagbevægelse i at kunne overbevise 

lønmodtagerne om dette synspunkt. 

Måske burde kooperation og fag

bevægelse starte en fælles agitations

og oplysningskampagne, hvor vi 

navnlig gjorde det klart for fagbevæ

gelsens medlemmer, at en stigende 

Økonomisk gevinst og en større real

lØnsfortjeneste faktisk lå i de billige 

priser, som kooperationen jo navnlig 

har opbygget hele sin virksomhed på. 

Fagbevægelsen kan selvfølgelig ik

ke se bort fra sin fordelingspolitiske 

virksomhed, men kunne vi i hØjere 

grad tage gevinsterne hjem fra det 

rationaliserede erhvervs- og forret

ningsliv gennem de billigere varepri

ser, var det en fremgangsmåde, som 

samtidig skabte retfærdighed for den 

samlede befolkning, der herigennem 

blev delagtiggjort i rationaliserings

gevinsterne. 

Fagbevægelsen har to veje 

Fagbevægelsen har to veje at gå 

for at sikre sine medlemmers forbru

gerinteresser varetaget, og vi benyt

ter flittigt den ene og burde sætte 

stærkere ind for benyttelse af den 

anden vej: 

a. Gennem Socialdemokratiet, som

repræsenterer arbejderbevægelsen i 

Folketinget, retter vi jævnlig hen

vendelser, når det drejer sig om det 

Økonomiske liv, og resultater er da 

også efterhånden opnået. 

- I Øjeblikket sigter vi på en bedre

næringslov, en stærkere beskyttelse 

mod monopoler og rimelige licitati

onsregler. 

b. Den anden vej er gennem koo

perationens forskellige virksomheder 

og her er det som om, at mange i 

fagbevægelsen endnu ikke har for

stået kooperationens ide. 

En afgørende rolle 

På Smedeforbundets kongres i 1963 

havde jeg lejlighed til at fremføre 

problemerne omkring fagbevægel

sens stilling til og indflydelse på er

hvervslivet på den måde, at det mest 

hensigtsmæssige og effektive er

hvervsliv nok ville være en passende 

blanding af statslig, kooperativ og 

privat drift. For fagbevægelsen drej

er det sig om gennem kooperationen 

at gøre denne del af erhvervslivet så 

konkurrenncedygtig som mulig over 

for det private erhvervsliv. 

Der er to ting, som her spiller en 

afgørende rolle: 
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For det første: Kooperationens ev

ne til gennem effektivitet at hævde 

sig i konkurrencen. 

For det andet: Kooperationens mu

ligheder for at skaffe sig tilstrække

lig financiering til at gøre sit produk

tions- eller omsætningsapparat så ef

fektivt og dermed så billigt for for

brugerne som muligt. 

Vedrørende det fØrste spørgsmål 

bØr vi sikkert i fagbevægelsen hævde 

det synspunkt, at kun den kooperati

ve produktions- eller detailforretning 

der kan hævde sig i konkurrencen 

over for de private næringsdrivende, 

bØr bevares. 

Måske burde vi i fagbevægelsen 

være noget mere kritiske, end det 

hidtil har været tilfældet. Der er dog 

nogle enkelte undtagelser, og vedrø

rende disse vil jeg gerne pege på den 

socialdemokratiske presse, fordi den 

har andre opgaver, end blot at frem

stille· en prisbillig vare. 

Den socialdemokratiske presse er 

et uundværligt talerør for såvel Soci

aldemokratiet som fagbevægelsen og 

må derfor ses i en anden betydning, 

end når der er tale om produktion 

og omsætning af almindelige for

brugsvarer. 

Man har vist lov til at sige, at hvis 

vore modstandere ikke interesserer 

sig for de kooperative virksomheder, 

så er der noget galt med disse. Den 

del af den kooperative virksomhed, 

der interesserer vore modstandere -

og det gælder også vore enkeltforeta

gender, som navnlig de private næ

ringsdrivende og arbejderbevægel

sens modstanderpresse bekæmper -

vil sikkert opfylde de forventninger, 

fagbevægelsen stiller til dem. 

Sådanne kooperative virksomheder 

er vore modstandere ubehagelige, 

fordi de netop påfører det private 

næringsliv en stærk konkurrence og 

dermed bliver en virkelig prisregula

tor. 

Som eksempel herpå bØr særlig 

fremhæves de mange brugsforenin

ger, Brugsforeningen HB og bygge

kooperationen med dens mange lici

tationssager. 

Forslaget om konfliktfond 

Vedrørende spørgsmål nr. 2 vil jeg 

fortsat anse det som formålstjenligt, 

at vi her drøfter det forslag, som 
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Smedeforbundet for lang tid siden 

fremsatte om en fælles konfliktfond, 

hvis årlige renteafkastninger skulle 

tilføres den kooperative finansie

ringsfond. 

I det Øjeblik, vi i fagbevægelsen får 

drejet indstillingen over imod, at for

brugerinteresserne faktisk i det mo

derne samfund stilles lige med lØn

modtagerinteresserne, skal hoved

vægten i vore Økonomiske bestræbel

ser vel også drejes stærkere over 

imod kooperationen, og det var bl.a. 

tanken med det nævnte forslag. 

Kunne vi sikre den kooperative fi

nansieringsfond faste årlige og fly

dende finansieringsmuligheder - end 

og med en stigende tendens - så er 

det givet, at man havde langt bedre 

muligheder for at planlægge finansi

eringen og investeringerne· på de rig

tige steder til gavn for forbrugerne. 

Det er ingen heldig fremgangsmå

de, finansieringsfonden i Øjeblikket 

er tvunget til at anvende, ved stadig 

at skulle gå rundt med hatten i hån

den til de forskellige forbund for at 

skaffe midler, og man ikke ved, om 

sådanne stilles til rådighed. 

Nu ligger det ikke sådan, at fagbe

vægelsens midler ligger dØde hen. En 

væsentlig del af dem er indsat i Ar

bejdernes Landsbank, hvorfra de 

formidles ud i erhvervslivet eller i 

obligationer, hvorved specielt bygge

riet støttes. 

En anden ting er imidlertid, at fag

bevægelsens formuetilvækst i disse 

gode beskæftigelsestider er alt for 

minimal i forholq til de lønninger, 

der i dag jævnt betales fagbevægel

sens medlemmer. 

Det er min opfattelse, at fagbevæ

gelsens ledelse er altfor forsigtig, når 

det drejer sig om indkrævning af 

kontingent, for vi burde faktisk lære 

vore medlemmer, at det også koster 

penge at være medlem af en interes

seorganisation med et så vidt ar

bejdsområde, som dansk fagbevægel

se har. 

Det er således min opfattelse, at vi 

fører en alt for tilbageholdende kon

tingentpolitik, og forholdet er dog 

det, at man burde tage et rimeligt 

kontingent, medens vore medlemmer 

tjener penge, for hvis arbejdsledighe

den igen viser sig, bliver der ingen 

muligheder herfor. 

Kooperationens finansiering 

Vore interesser i at styrke koope

rationens finansieringsmuligheder 

træder altså ganske klart frem på 

baggrund af de bemærkninger, jeg 

har fremført. 

Der sker i disse år inden for detail

handelen en væsentlig koncentrati

on med store kædedannelser. Disse 

kæder vil efterhånden få et sådant 

omfang, at de i væsentlig grad sikrer 

sig indflydelse på, hvad producenter

ne skal producere, og hvor meget de 

producerede varer må koste. 

Herigennem vil vore lØnmodtager

interesser og vore forbrugerinteres

ser få helt nye berøringsflader, fordi 

vi i fagbevægelsen er vitalt interes

seret i, at det ikke bliver de privat

kapitalistiske kæder, der med den 

store kapital alene skal være domine

rende i denne udviklingsproces. 

Skulle dette blive tilfældet, må vi 

regne med, at deres nedpresning af 

priserne fra producentleddet simpelt

hen betyder, at de forhøjer deres eg

ne detailavancer, særlig når de bliver 

ene hane i kurven, hvorved forbru

gerne ikke får en rimelig fordel der

af. Her ligger en særlig vigtig inter

esse for fagbevægelsen, som det nok 

er værd at ofre nogle midler på. 

Kunne vi gennem en mere intim 

rådslagning finde en bedre løsning på 

de kooperative finansierings- og in

vesteringsopgaver, så tror jeg, at der 

også Økonomisk fremefter vil ligge 

store gevinster for fagbevægelsens 

medlemmer. 

Industrielt demokrati 

I mine slutningsbemærkninger skal 

jeg blot pege på, at vi også inden for 

det kooperative område må skaffe 

stigende indpas af det industrielle 

demokrati. 

Ligesom fagbevægelsen kræver 

medindflydelse inden for det private 

næringsliv, således må tanken også 

fØlges op inden for de kooperative fo

retagender og såvel ledelse som 

medarbejdere må virke hen imod, at 

de kooperative virksomheder bliver 

gode og sunde arbejdspladser. 

Trangen til viden hos fagbevægel

sens medlemmer, der er beskæftiget 

hos kooperationen, er ikke mindre 

end den er i det private næringsliv, 



hvorfor medarbejderne må have re

gelmæssige orienteringer om virk

somhedens trivsel, ordreindgangen og 

omsætningen, og hvad der ellers rø

rer sig inden for virksomhedens liv. 

Det er opgaver, som i hØj grad på

hviler driftslederne, og som der sik

kert må ofres mere energi på, end det 

hidtil har været tilfældet. 

Offentligt fremførte stridigheder 

mellem kooperative virksomheder og 

deres arbejdere, som vi af og til har 

set eksempler på, tager sig ikke altfor 

godt ud i fagbevægelsens Øjne. 

Hvad angår kooperationens lØnpo

litik, må stillingen være den, at koo

perationen ikke skal være malkeko 

for fagbevægelsen. 

Vore kooperative virksomheder 

skal helst være blandt de bedst løn

nede arbejdspladser, men til en god 

lØn hører også en duelig og kvalifice-

Frankrigs statsbaner er 

meget fint kørende 

Arsagen betydeligt flere og større 

statstilskud, end der ydes i noget an

det europæisk land. 

Det er en kendt sag, at de franske 

statsbaner ikke alene er meget præ

cise, men at de kører både hurtigere 

og med et mere moderne materiel 

end i noget andet europæisk land. 

Arsagen er den, at landets regering 

yder SNCF betydeligt større og flere 

tilskud til driften, end tilfældet er 

andre steder. De mange penge inve

steres i forbedring af det rullende 

materiel, hvorved man kan distan

cere alle andre jernbaneledelser, og 

samtidig være med til at øge produk

tionskraften for Frankrigs industri. 

Her er nogle tal fra sidste regn

skabsår. SNCF befordrede 597 millio

ner rejsende mod 579 millioner det 

foregående år. Der blev tilbagelagt 

36.9 milliarder person-kilometer, en 

stigning på 3,1 pct. Godstrafikken 

androg i fjor 62,5 milliarder ton, 

hvilket var en fremgang på 4,5 pct. 

Nye el-tog til 25.000 volt/50 hz, er 

sat ind i trafikken i Østfrankrig på 

linjerne Strassbourg-Metz-Nancy og 

Nancy Longwy, og i trit hermed ud

rangeres de ældre tog. Hvert af de 

nye har to førerrum og på 1. klasse 

12 siddepladser, på 2. klasse 37. Hver 

ret arbejdskraft med en hØj effektivi

tet, og ingen skal tro, at blot fordi de 

er kommet ind på en kooperativ virk

somhed, kan de tage den med ro, 

fordi andre skal betale gildet. 

Faktisk burde forholdet være det, 

at når man arbejdede inden for egne 

foretagender, da udfoldede man end

nu større anstrengelser og gav alt, 

hvad man havde af indsats og evne 

til gavn for den fælles virksomhed, 

men også til nytte for sig selv og sin 

Økonomi. 

Til allersidst vil jeg blot rejse det 

spørgsmål, om ikke kooperationen 

kunne få tilført visse kapitaler fra 

Arbejdsmarkedets Tillægspension. 

Det ligger jo sådan, at vore koope

rative virksomheder for deres med

arbejdere skal indbetale bidrag til 

ATP på samme måde som de private 

arbejdsgivere, og da de private ar-

motorvogn kan medføre tre bi vogne 

og kØrer 130 km i timen på lige 

strækning, 110 km/t på strækning 

med 15 grader stigning, ja, endog en 

stigning på 33 grader kan klares med 

en enkelt bivogn og med 80 km i 

timen. 

Selv på de store stræknings-lok 

indstalleres nu telefon, og lokfØreren, 

der kører på Dole-Vallorbe kan kom

me i telefonisk forbindelse med tog

ledelsen i byen Dijon og omvendt. 

Efterhånden er det meningen at ind

f Øre lok-telefon i stort omfang som 

et led i sikkerheden. 

I begyndelsen af indeværende år 

havde Frankrigs statsbaner afgivet 

ordre på bl.a. følgende nyt rullende 

materiel: 20 el-lok til 50 hz, 16 lok til 

to strømstyrker, 10 tilsvarende lok af 

anden type, 13 diesellok, 18 person

vogne, 1. klasse, af rustfrit stål, 55 

personvogne, 2. klasse, efter UIC's 

internationale klassificering, heraf 25 

ligge_vogne, 27 spisevogne og 4.000 

lukkede godsvogne. 

Ny engelsk Kanal-færge 

I 10-året 1950-60 blev godstrafik

ken på færgeoverfarten Harwich

Zeebrilgge i Belgien fordoblet, og i 

sommer satte den yderligere rekord, 

hvorfor de engelske statsbaners øst

region udvidede flåden med en fjerde 

bejdsgivere efter lovforslagets nuvæ

rende bestemmelser kan få lån, selv 

om det skal ske via pengeinstitutter

ne og til normal rente, var det jo et 

spørgsmål, om de kooperative virk

somheder ikke kunne forvente at op

nå lignende finansieringsmuligheder. 

Nu er det jo tænkeligt, at disse in

direkte lån ikke er tilstrækkeligt 

hensigtsmæssige på længere sigt, men 

hvorvidt Arbejdsmarkedets Tillægs

pensions midler kunne anbringes i 

vort kooperative byggeri, var en un

dersøgelse værd. 

Fremskyndelsen af et stærkere in

ternt samarbejde mellem kooperation 

og fagbevægelse vil bevirke stigen

de udbygning og konsolidering af 

disse to faktorers virksomhed i lan

dets Økonomiske liv og vil dermed 

sikre arbejderbevægelsen en større 

uafhængighed og Økonomisk styrke. 

færge »Cambridge Ferry«, som både 

tager jernbanevogne og biler. 

Nybygningen er 123,8 m lang, 17,85 

m bred, dybgående 3,42 m, og maskin

kraften er på 3720 hk og farten 13,5 

knob i timen. Færgens dæk har fire 

forsænkede jernbanespor, som er for

bundet ved to vigespor. Der er plads 

til 35 store godsvogne eller et tilsva

rende antal biler. Med henblik på 

transport af storbeholdere har den 

nye færge to lØbekraner med 10 ton 

løfteevne, som kan bevæge sig langs 

styrbords- og bagbordsside. 

På det øverste dæk ligger mand

skabets lukafer, og her findes des

uden kahytter, spisesalon og kØkken 

samt redningsbåde, der er fremstillet 

af glasfiberstof. Sikkerheden med 

hensyn til brandfare er et kapitel for 

sig, bl.a. ved specielle røgmeldere. 

Færgens dobbelt-ror bliver styret 

elektrohydraulisk. 

Som den fØrste engelske færge er 

,Cambridge Ferry« forsynet med et 

amerikansk stabilisator-anlæg, der 

skal give en roligere sejlads. Skibets 

bevægelser i søen dæmpes gennem 

et tanksystem i hver side og en gen

nem skroget tværgående kanal, som 

fyldes med vand, så tankene afbalan

ceres. Endelig har færgen indstillelige 

propeller og i maskinrummet et 

alarmsystem sådan indrettet, at det 

fortæller, hvor en opstået skade be

finder sig. 
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U-banens materiel, stationer og passagerer

skifter udseende 

I en tale for amerikanske trans

portkol:eger i New York 22. septem

ber udtalte næstformanden i rådet 

for London Transport, Mr. A. H. 

Grainger, at det ville være absurd at 

betegne offentlige transportmidler 

modne til affaldsbunken, blot fordi 

hver-mand-sit-motorkøretøj tenden

sen bliver tydeligere. 

»Men der sker en ændring i passa

gerbilledet,• sagde Mr. Grainger. 

»Efterhånden bliver der færre og

færre aften- og weekendrejsende. 

Det bliver navnlig myldretidsrejsen

de, som offentlige transportsystemer 

skal tage sig af, og det problem vil 

det altid være deres opgave at løse, 

hvis voksende byer i det hele taget 

skal kunne fungere. 

Desuden vil der altid være rejsen

de, som af forskellige grunde må be

nytte offentlige transportmidler. Det 

vil hovedsagelig være de mennesker, 

der ikke selv har bil eller motorcykel 

eller som ikke kan - eller ikke vil -

køre selv, samt bØrn, gamle og svage

lige mennesker. De tre sidste katego

rier alene er nok til at sikre behovet 

for offentlige transportsystemer. 
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af Tage W Jensen 

I mine Øjne er der ikke mindste 

tvivl om, at storbyer så langt man 

kan se ud i fremtiden vil have brug 

for at anlægge eller udvide jernba

nesystemer, fortrinsvis u-baner, og 

at passagerer i tæt befolkede og tæt 

trafikerede områder mere og mere 

vænnes til at bruge især todækker

busser, hvor afstandene er for korte 

- eller passagermængden for lille -

til at have en jernbane.• 

Mr. Grainger sluttede: 

»Fremtiden vil vise, at et meget

betydeligt personale bliver nødven

digt for at skaffe tilstrækkelig be

tjening i de to forholdsvis korte, dag

lige myldretidsperioder.• 

Nye højtta!eranll"!g 

Måske kommer fremtidens u-bane

passagerer til at bestå af bØrn, gamle 

og svagelige, der i så fald får let ved 

at komme af ved de rigtige stationer 

og kan være sikre på, at toget hur

tigst mulig kommer på skinnerne 

igen, hvis det skulle hoppe af spo

ret! En oversigt over de sidste tekni

ske nyheder giver lØfter i den ret

ning. 

I det nylig indsatte, automatiske -

men ikke fØrerlØse - tog på Wood

ford-Hainault linien har togoperatø

ren, som han kaldes, fået mikrofon

anlæg til sin rådighed. Gennem fem 

hØjttalere i loftet på hver af de fire 

vogne kan han henvende sig direkte 

til alle sine passagerer. 

Det er fØrste gang, hØjttaleranlæg 

anvendes i Londons u-banetog. Hvis 

systemet virker efter forventning, er 

det meningen at indf pre det på Vic

toria linien. 

Nyt rullende servicemateriel 

Syv 5-mands kranbiler af Leyland

fabrikatet med komplet reparations

udstyr til u-banetog er blevet anskaf

fet. På taget af de rØdmalede biler er 

lysskilte med »LT URGENT« (Lon

don Transport Ekspres) for at fortæl

le såvel politi som medtrafikanter på 

gaderne om vognens formål, når den 

er på vej til et togsammenbrud. 

Selv alvorlige uheld er bilerne ind

rettet til at kunne tage sig af. Radio 

og bårer hØrer til udstyret, men do

minerende plads har nogle bjælker 

til brug ved afsporinger. Bjælkerne 

Hvorfor en bus i bladet? Jo, for 

denne type - der svarer til Londons 

todækkerbusser - vil i stigende grad 

supplere u-banen over korte afstan

de, mener næs'tformanden i rådet for 

London Transport. LT eksperimente

rer både med enmandsbetjente vogne 

med frontindstigning og med u-ba

nens materiel, stationer og passage

rer skifter udseende, den her viste 

model, der har indstigning gennem 

dørene til bagperronen. 

• 



lægges under de afsporede vogne, 

som ved hjælp af donkrafte manøv

reres ind over sporet og sænkes ned 

på dette igen. Kr:mer er uprakti�ke i 

disse tilfælde pa store dele af u-bane

nettet. 

Tretten nye batteridrevne lokomo

tiver til arbejdsvogne er i ordre. Lo

komotiverne vil om muligt kunne 

udnytte strømmen fra de strømføren

de skinner, men hvor strømmen er 

afbrudt eller strømførende skinner 

ikke findes, f.eks. ved konstruktions

arbejde, vil lokomotiverne bruge 

strøm fra batterierne. 

Otte af lokomotiverne skal indsæt

tes på Victoria linien, fire i forbin

delse med det igangværende moder

niseringsarbejde på kraftforsynings

centralerne. Det trettende - faktisk 

også et fjortende, som bygges pa 

London Transports egne værksteder 

i Acton - skal bruges som forsøg til 

opgaver, som hidtil har været udført 

af damplokomotiver. LT bruger for 

tiden et mindre antal damplokomo

tiver overført fra British Railway's 

vestregion, hvor overgang til diesel 

snart gør de resterende damplokomo

tiver uØkonomiske at vedligeholde. 

Det er tanken at anvende batteri

lokomotiverne over alt på u-banen 

(damplokomotiver kan ikke bruges i 

tunnelerne). 

Desuden leveres treogtredive inge

niørvogne i nær fremtid til u-banen. 

Nye sveHer 

Fra Australiens Jarrah-skove hen

tes over 3.000 tons træ til 42.000 svel

ler beregnet til Victoria-linien. Svel

lerne vil koste næsten 3 millioner 

kroner. Jarrah er en eukalyptus-art, 

der kun vokser i det vestlige Austra

lien. Det mørke, rØdbrune træ, som 

ikke behøver trækonservering, er 

ualmindelig hårdt og har en mod

standsevne over for råd, som gør det 

ideelt til brug i de underjordiske af

snit af u-banen. 

For resten er alle sveller i tunne

lerne af Jarrah-træ - nogle af dem 

bruges endnu efter 60 års hårdt slid. 

Nye »ansigter• på stationerne 

Tre stationer - London Bridge, 

Green Park og King's Cross - er ved 

Grundige forbedringer af u-banestationernes ventiia

tionsanlæg er i gang. Her ses kappen omkring en ny 

motordrevet vifte på en af stationerne. Adgang til kap

pens indre sker gennem dørene til venstre .. Til højre 

ses en fjederanordning beregnet til at udligne slaphed, 

der muligvis kan opstå i viftens horisontale drivremme. 

at blive ombygget og udvidet for

bindelse med Victoria linien. 

King's Cross er byens næsttravle

ste ( 46 millioner rejsende myldrer 

igennem den hvert år) og bliver nøg

leskiftestation mellem Victoria linien 

og Piccadilly, Northern, Metropolitan 

og Circle linierne samt mellem Bri

tish Railway's to endestationer, 

King's Cross (hovedlinie) og St. Pan

cras. 

Stationens klokkeformede billethal 

udvides og en ny, ydre ringpassage 

tilføjes for at fremme skifteforholde

ne og nedsætte passagertrykket i sel

ve hallen. 

Taget over hallen fjernes og et 

nyt bygges understøttet af piller. Ny 

dobbeltrulletrappe og nye perrontun

neler til Victoria linien bliver også 

anlagt. Endvidere forestår grundige 

forbedringer af det nuværende venti

lationssystem. . u-banens livsvigtige 

• andedrætsorgan •.

King's Cross arbejdet vil vare 3 ½

år og udføres uden afbrydelse i den

daglige trafik gennem stationen. Ud

gift: 29 millioner kroner. 

London Bridge stationen benyttes 

af ca. 10 millioner rejsende årligt. 

Her bygges helt ny billethal med nye 

rulletrapper, der afløser nuværende 

elevatorer. 

Hver morgen indenfor femten mi

nutter ankommer 10.000 kontorfolk, 

der arbejder i City, til denne station. 

Omkostningerne her bliver ca. 20 

millioner kroner. 

Endelig er man i gang på Green 

Park, Piccadilly linien, med arbejder 

til ca. 10 millioner kroner. 

Større billethal og tre rulletrapper 

fra hallen ned til Victoria liniens per

roner 20 meter under hallen er pro

jektets vigtigste dele. 

LT vil give fremtidens u-banerej

sende så meget som muligt for billet

prisen - det er særlig glædeligt, hvis 

det virkelig bliver bØrn, gamle og 

svagelige mennesker, der kommer til 

at udgøre fremtidens u-banerejsende. 
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Hvad koster det at købe pa

Det er sikkert de færreste af det 

voksende antal afbetalingskøbere der 

gør sig helt klart, hvad det koster at 

kØbe på afbetaling, 

I nogle tilfælde nØjes kØberen med 

at få oplyst størrelsen af udbetalin

gen plus et bestemt antal månedlige 

eller ugentlige afdrag, der sammen

lagt viser, hvor meget han ialt kom

mer til at betale for den genstand 

(bil, fjernsyn, radio etc.), han ønsker 

at kØbe. Han ved i så fald intet om, 

hvor meget det koster ham ekstra at 

kØbe på kredit. 

Mere almindeligt er det dog, at kØ

beren får oplyst selve genstandens 

pris plus et finansieringstillæg, hvis 

størrelse varierer med udbetalingen 

og længden af den periode, i hvilken 

han Ønsker at betale restbeløbet. I 

dette tilfælde kan man måske nok 

med en vis ret sige, at kØberen får at 

vide, hvor meget det koster mere at 

kpbe på afbetaling. 

Men hvordan kan man vurdere 

størrelsen af denne ekstraomkost

ning? Lad f.eks. et fjernsyn koste 

2000 kr., hvoraf der udbetales 500 kr., 

medens resten betales over 12 måne

der med et finansieringstillæg på 150 

kr., således at det månedlige belØb 

bliver 137,50 kr. Er det dyrt eller bil

ligt? Det lyder jo ikke så voldsomt at 

give 150 kr. for at få et fjernsyn et 

helt år, fØr man ellers ville få det. 

Beregner man finansieringstillægget 

i procent af restkØbesummen, får 

man 10 pct., hvilket heller ikke vir

ker særlig dyrt i disse tider, hvor 

renteniveauet jo er hØjt. 

Men ved disse betragtninger begås 

imidlertid den fejl, at der ikke foreta

ges sammenligning af ekstrabetalin

gen for kreditten med prisen på an

dre former for kredit. 

Prisen på kredit er en pris, man 

betaler for at have penge til rådig

hed i en kortere eller længere tid, og 

denne pris må derfor måles pr. tids

enhed, hvis man overhovedet skal 

have mulighed for at foretage pris

sammenligninger. I vore pengeinsti

tutter og i normale private lånefor

hold beregnes denne kreditpris - ren-
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ten - pro anno af den til enhver tid 

værende restgæld. En omregning af 

afbetalingsomkostningerne, således 

at disse udtrykkes i procent pro anno 

af den ,flydende« restgæld, vil derfor 

give det bedste sammenlignings

grundlag med andre låneformer. 

Til belysning af, hvordan afbeta

lingsomkostningerne tager sig ud, når 

de beregnes på denne måde, er fore

taget en lille undersøgelse blandt kØ

benhavnske afbetalingsforretninger, 

hvilket gav følgende resultater: 

Branche: 

MØbler . 

Radio og fjernsyn 

Vaskemaskiner 

Skrivemaskiner .. 

Biler . 

Renten varierede: 

fra 9 til 28 % p.a. 

• 17 • 30 % p.a.

, 16 , 21 % p.a. 

, 15 , 33 % p.a. 

• 15 , 21 % p.a.

Det må tilfØjes, at heller ikke de 

således beregnede afbetalingsrenter 

kan sammenlignes umiddelbart med 

de rentesatser, der f.eks. må betales 

for at låne i en sparekasse eller bank, 

idet finansieringstillæggene ved af

betaling oftest er beregnet på en så

dan måde, at udgiften ikke efter de 

gældende skatteregler kan fradrages 

i kØberens skattepligtige indkomst, 

hvilket jo ellers er tilladt for renter 

af gæld. Værdien af fradragsretten 

varierer med vort progressive skatte

system med størrelsen af den skatte

pligtige indkomst, men for de fleste 

er den af en så væsentlig værdi, at 

man ikke kan lade den ude af be

tragtning. I andre forbindelser sy

nes folk at tillægge det en ret stor 

betydning, om en udgift kan fradra

ges i den skattepligtige indkomst, og 

det forekommer således inkonse

kvent ikke at gøre det, når det drejer 

sig om afbetalingskØb. 

En omregning af finansieringsom

kostningerne ved afbetalingskØb, så

ledes at disse udtrykkes ved den ef

fektive rente pro anno af den flyden

de restgæld, vil forekomme vanskelig 

for den ikke rentekyndige kØber. Og 

man kan derfor rejse det spørgsmål, 

afbetaling? 

om det ikke ville være rimeligt at på

lægge sælgeren en pligt til at give 

kØberen oplysning om den effektive 

rente. Tanken om således at give 

låntagere en vis beskyttelse ved at 

kræve belysning af forhold, der kan 

være vanskeligt overskuelige for den 

enkelte, er i hvert fald ikke fremmed 

i dansk lovgivning. Således er vore 

kredit- og hypotekforeninger pligtige 

til at bilægge deres lånetilbud oplys

ninger til belysning af den effektive 

rente. I betragtning af, at der her er 

tale om institutioner, der er ledet af 

låntagerne selv, og som derfor må 

formodes at varetage disses interes

ser, forekommer det at være så me

get mere grund til at søge tilveje

bragt en bedre oplysning om rente

forholdene ved afbetalingshandelen. 

Det kan tilfØjes, at der i U.S.A., 

hvor afbetalingssystemet er mest ud

bredt, har været fremsat forslag om 

en lov, der pålægger afbetalingssæl

gerne at give køberne fuldstændige 

og nøjagtige oplysninger om rentefod 

og finansieringstillæg m.v., men lov

forslaget har hidtil ikke kunnet ved

tages. 

Selv om en nøjagtig beregning af 

den effektive rente ved afbetalings

kØb vil forekomme de fleste købere 

for indviklet, findes der imidlertid 

enklere regnemetoder, der ganske 

vist ikke giver et helt nøjagtigt resul

tat, men som til gengæld vil kunne 

anvendes af de fleste. 

En sådan genvejsmetode skal be

skrives i det følgende: 

Merprisen ved afbetalingskØb fin

des ved, at man lægger samtlige må

nedlige afdrag sammen med den 

kontante udbetaling og herfra træk

ker kontantprisen. Eksemplet med et 

fjernsyn som nævnt foran: 12 må

nedlige afdrag a 137,50 kr. = 1.650 

kr. + kontant udbetaling 500 kr. =

2.150 kr. -;- kontantpris 2.000 kr. = 

150 kr. Denne merpris beregnes først 

i procent af restkØbesummen, d.v.s. 

den divideres med restkØbesum og 

ganges med 100. Eksemplet: 

100 X 100 : 1.500 = 10 %. 

0 

.. 
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Den saledes beregnede procent di

videres med antallet af afdrag og 

ganges med 24, hvis der er tale om 

månedlige afdrag, det vil i eksemplet 

sige: 

10 X 24 : 12 = 20, 

således at den effektive rente her bli

ver 20 %. 

Såfremt der er tale om ugentlige 

afdrag, skal der ganges med 104. Det 

må bemærkes, at restkØbesummen 

beregnes som kontantprisen minus 

udbetalingen. Den er altsa ikke lig 

med restbeløbet på kontrakten efter 

udbetaling, idet dette restbeløb i reg

len også vil indeholde selve finansi

eringstillægget, medens afbetalings

renten må beregnes på grundlag af 

det beløb, man evt. skulle låne andet

steds, hvis man ville kØbe kontant. 

Metoden, der jo er forholdsvis let 

anvendelig, giver kun en ret grov til

nærmelse til det rigtige resultat. Til 

belysning af den fejl man begår, kan 

anføres, at man ved anvendelse af 

denne beregningsmetode på et af de 

konkrete tilfælde, der indgår i oven

stående undersøgelse fik 19 pct., me

dens en nøjagtig renteberegning gav 

21 pct. Men selv om man således gør 

sig skyldig i en ikke ubetydelig un

dervurdering af afbetalingsrenten 

ved anvendelsen af denne metode, er 

det på den anden side klart, at man 

herved får en oplysning, der er såre 

nyttig i forhold til den uklarhed, der 

for Øjeblikket hersker på afbeta

lingsmarkedet. 

Ovenstående eksempel: Deres eksempel: 

Månedlige afdrag: 137,50 X 12 = . . . . . . . . . . 1.650 kr. 

+ kontant udbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 • 

2.150 kr. 

+ kontantpris 2.000 

merpris (finansieringstillæg) 150 kr. 

merpris X 100 150 X 100 
10 % 

kontantpris + udbet. 1.500 

procenten X 24 10 X 24 
20 % 

antal afdrag 12 

i effektiv rente 

kr. 

+ 

kr. 

kr. 

% 

% 

effektiv rente 

Medlems- og tillidsmandskursus på feriehjemmet 

Havde landsoplysningsud valget haft 

samme indflydelse på vejret, som på 

den øvrige tilrettelægning af sit kur

sus for medlemmer og tillidsmænd, 

i dagene den 8. til 14. september, er 

jeg overbevist om, at vi var blevet 

begunstiget med betydelig mere sol 

og blå himmel, end tilfældet var. Min 

påstand herom ligger i, at på de om

råder udvalget har kunnet bestemme, 

blev det fra først til sidst et veltil

rettelagt kursus, vi 41 lokomotiv

mænd og 7 gæster, fra samarbejden

de organisationer, mødte til. 

I sin velkomst rørte kursuslederen, 

G. A. Rasmussen, allerede ved et 

problem, der gav anledning til drøf

telser og diskussioner, idet han frem

hævede den betydning, oplysningsar

bejdet har for organisationens triv

sel, et problem som også LO og AOF 

havde Øjnene abne for. Hvilket den 

kampagne ,Møde med fagforenin

gen•, som var indledt, var tydeligt 

bevis på, -idet kampagnen er startet 

på den dystre baggrund, at en nedad

gående kurve i oplysningsarbejdet, 

giver mindre og mindre tilgang til til

lidsmandsvirksomheden, og giver stof 

til eftertanke. Den første dag blev 

iØvrigt brugt til en præsentation af 

de enkelte deltagere, og inddeling i 

4 grupper, hvor de 3 skulle gennem

ga tjenestemandsforhold, og 1 moder

ne møder, den sidste gruppes delta

gere havde i vinterens lØb gennem

gået AOF's brevkursus i emnet. 

lag. 

Kurset var tilrettelagt med gruppe

arbejde, afvekslende med en fore

dragsrække. 

I grupperne, der beskæftigede sig 

med problemer fra det daglige ar

bejde i afdelingerne, blev der hur

tigt store diskussioner om de forskel

lige bestemmelsers fortolkning, og 

deltagerne kunne af og til sætte 

gruppelederne grå hår i hovedet, idet 

en enkelt sag jo kan udpensles til det 

yderste, et forhold vi jo også træffer 

på i praksis. 

Emnerne for foredragene var lagt 

i et hØjt plan, en ting som viste sig 

at være en klog disposition, efter den 

interesse at dømme hvormed de blev 

påhØrt, samt de spørgsmål der fra 

deltagernes side blev stillet fore

dragsholderne. 

Det blev finansminister Poul Han

sen, der indledte rækken af foredrag, 

med emnet ,Politisk status forud for 

valget«. Finansministeren indelte sit 

foredrag i 3 afsnit, den Økonomiske 
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udvikling, skatterne og tjenestemæn

denes forhold. 

Under den Økonomiske oversigt pa

vistes de fremgange som landet har 

haft i de sidste 10 år, både for indu

strien, byggeriet og handelens ved

kommende, ligeledes var den lykke, 

at vi i dag har fuld beskæftigelse, et 

bevis for at vi er på rette vej. Under 

sin omtale af de foranstaltninger af 

forbrugerbegrænsende art, der er 

foretaget (oms, helhedsløsning), fast

slog finansministeren, at vi fortsat 

må være på vagt over for den kends

gerning, at fremgangen kan blive så 

stor, så statsbudgettet ikke kan fØlge 

med, han kunne blandt andet af 

denne grund ikke love nogen nedsæt

telse af skatterne, men mente, at en 

indførelse af kildeskat ville medvirke 

til en mere retfærdig fordeling af 

skattebyrderne. 

Under sin omtale af tjenestemæn

denes forhold, kunne finansministe

ren ikke give nogle konkrete tal pa, 

hvor stort efterslæbet er, der var jo 

heller ikke endnu kommet nogen reg

ning fra tjenestemandsorganisatio

nerne, men skulle finansministeren 

hedde Poul Hansen, når regningen til 

april bliver præsenteret, ville han 

medvirke til en retfærdig løsning af 

spørgsmålet. 

Efter det interessante foredrag blev 

der rettet en del spørgsmål, omhand

lende alle 3 afsnit, fra kursusdelta

gerne. 

Som næste foredragsholder besøgte 

generaldirektør P. E. N. Skov kurset 

og havde kaldt sit foredrag »DSB i 

fremtidens trafik,. Vi ved ikke, hvad 

fremtiden vil bringe, eller om det er 

os, der skal forme den, indledte gene

raldirektøren, men der er to mulig

heder for os, nemlig at lade stå til, 

eller at få indtægterne til at stige. 

Men set på baggrund af statsbanernes 

underskud, der i dag er på 200 mill., 

hvoraf de 65 mill. er i driften, ma 

man filosofere over, hvor trafikken 

går hen, og de vilkår statsbanerne må 

virke under. Netop i denne trafiker

hvervelse, mente generaldirektøren, 

at DSB var stærkt handicappet, idet 

vore konkurrenters personale ikke 

har den samme lønmæssige og tjenst

mæssige status som hos os, findes der 

f.eks. nogle regler for, hvor længe en
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lastbilchauffør må kØre på lande

vejen? eller giver disse virksomheder 

større tilskud til vedligeholdelse af 

vejene end andre, nej der er ikke lige 

forhold her, det samme gør sig gæl

dende med hensyn til de private fær

geoverfarter. 

For at få indtægterne til at stige 

er der også to muligheder, nemlig en 

nedsættelse af lønningerne, eller en 

gennemgribende rationalisering. Den 

første mulighed vil vi dog se bort fra, 

generaldirektøren gennemgik nu de 

rationaliseringsmuligheder, der lig

ger i de enkelte afdelinger. 

1. Baneafdelingen: Skinnelegemet

skal udnyttes fuldt ud, f.eks. ved ven

strespor kØrsel. Indførelse af de nye

ste metoder ved mekanisk stopning af 

ballasten, ved svejsning, boltning og 

ballastrensning, for at nedsætte nød

vendigheden at hyppig rensning af 

ballast må der indføres skivebremser, 

hvorved bremsestøvets mængde be

grænses. 

2. Maskintjenesten: Her kender vi

jo allerede rationaliseringen, ved ind

førelse af dieseldrift, men man kan 

gå videre, f.eks. til fØrerlØse maski

ner, der findes apparater, der kan 

stoppe togene foran signalerne, og 

kØre dem ved hjælp af strimler i en 

elektronhjerne. Endelig må dampre

serven helt overtages af dieselre

serve. 

3. Signaltjenesten: Fjernstyring af

alle mindre stationer. Radio på ran

germaskinerne, automatisk afbrems

ning af vognene på faldbanegårde og 

automatisk kobling af togstammerne. 

4. Administrationen: Indførelse af

kontormaskiner på alle områder hvor 

det er muligt, samt benyttelse af 

elektronhjerne. 

Altså en gennemgribende automa

tisering af alle afdelinger. 

Generaldirektøren omtalte de van

skeligheder man i dag har med fær

geoverfarten, her ville en bro selv

sagt være en nødvendighed i denne 

sammenhæng, man ville nemlig da 

kunne få en bedre udnyttelse af 

godsvognene, idet man undgik at 

dele togene ved overførelsen. Proble-

met med godsvognenes benyttelse 

blev belyst med nogle taleksempler. 

Efter generaldirektørens tanke-

vækkende foredrag, havde en del af 

kursisterne spørgsmål, og eftermid

dagens foredrag sluttede med en be

svarelse af disse. 

Foreningens sekretær K. B. Knud

sen holdt foredrag om ,Skal vi ha

ve enhedsorganisation ved DSB,, 

et emne der nok kan siges at inde

holde sprængstof. K. B. Knudsen ind

ledte med en redegørelse for industri

forbundstanken, dens baggrund og 

tilblivelse, samt det der talte for og 

imod. Vi har på dette område ikke i 

Danmark nogen egentlig organisa

tionsplan, idet der ikke kan findes 

enighed om målsætningen. 

Indenfor jernbaneorganisationerne, 

skulle der dog være mulighed, når 

man ser på den måde, vore organi

sationer er tilsluttet hinanden gen

nem forskellige udvalg og samarbej

dende organer. 

Foredraget kan vel siges at komme 

lidt bag på kursisterne, idet tanken 

i det ikke er blevet diskuteret i en 

sådan grad, at hver enkelt har fun

det sit ståsted, men alligevel gav det 

anledning til en livlig debat. 

Som sidste foredragsholder gav re

daktør Holger Jensen en redegørelse 

for ATP (arbejdsmarkedets tillægs

pension), efter en gennemgang af lo

vens historiske baggrund, omtalte 

Holger Jen sen dens virkemåde og 

kom sluttelig ind på tjenestemænde

nes tilslutning til loven. En mulighed 

som sikkert lå noget ude i fremtiden. 

En interessant foredragsrække var 

slut, og med den 6 gode dage på ferie

hjemmet, hvor vi fik en god ballast 

til videre selvstudie, når vi kommer 

hjem. 

Vi sluttede på en festlig måde med 

underholdning af vore blinde kam

merater fra Raklevgården samt en 

hyggelig kammeratlig aften. Vi er en 

del, der gerne vil med næste gang, 

landsoplysningsudvalget kalder til 

stævne på Røsnæs, og jeg vil til slut 

bede andre om at overveje, om ikke 

også de burde deltage i denne del 

af foreningens arbejde. 

Avedøre i oktober. 

Jørn Thillemann. 

• 
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Opmærksomhed frabedes 

Al opmærksomhed ved mit jubilæum frabedes 

venligst. N. Martinsen,

lokomotivfører, Helgoland.

Forflyttelse efter ansøgning pr. 1/11-64. 

Lokomotivfører ( 12. lkl.): 

E. Poulsen, København Gb., til Roskilde.

�DLE�liJ:LI§TEN' 

Overgået som ekstraordinært medlem pr. 1/11-64. 

Pensioneret lokomotivfører Chr. Olesen, Øster

brogade 54 D, 3., København Ø. 

Pensioneret lokomotivfører V. E. T. Sørensen, 

Helsingborggade 10, 2., København Ø. 

Uddeling af legater fra 

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 OplysningsForbund, 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. maskinist

skole o.l. 

Under ganske særlige omstændigheder kan der 

efter fondsbestyrelsens skøn tildeles en enkelt an

søger indtil 5 portioner for 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 komme i betragtning. 

Vi gør yderligere opmærksom på, at samtlige 
spørgsmål skal være besvarede, idet ansøgningen 

ellers ikke vil blive behandlet. 

Vi henviser i Øvrigt eventuelle ansøgere, der er 
under 30 år, til LO's Ungdomsfond. 

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.

Vi beder venligst de tilsluttede forbund om på 

egnet måde at gøre deres medlemmer bekendt med 

foranstående og at indsende eventuelle ansøgninger 

hertil inden 1. marts, ligesom vi beder forbundene 

om, at forsyne hver enkelt ansøgning med en på

tegning om forbundets indstilling til ansøgeren. 

Frands E. Pedersen. 
Herman Schdfer. Kai Petersen. 

� Focus på nationaløkonomien� 
AOF's Forlag - 163 sider - pris: 12,00 kr. 

Kniber det med at finde rundt i nationaløkono

miens brogede, forvirrede verden? 

Hvis det er tilfældet, så trøst dig med, at du ikke 
er den eneste, der har svært ved det! Hvem ved i 

grunden, hvad begrebet diskonto betyder? 
Hvem kan svare på, om en »ærlig« krone er bedre 

end en »uærlig« - hvis et sådant fænomen overho

vedet eksisterer? 

. 
Er det en fordel med et stabilt prisniveau, eller 

vil det være fordelagtigt, hvis priserne stiger en 

smule? 

Alle disse problemer - og mange flere - handler 

en stor del af den politiske og faglige debat om. Men 

hånden på hjertet: Har du et så grundigt kendskab 

til de nationaløkonomiske sammenhæng, at du kan 

fælde en kvalificeret dom? 
En af årsagerne til, at det kan knibe med at find2 

rundt i den nationaløkonomiske labyrint er, at der 

mangler populære lærebøger om emnet. 
Nu har en kendt dansk nationaløkonom påtaget 

sig opgaven at knytte forbindelsen mellem hverda

gen og den samfundsøkonomiske begrebsverden. 
Det er chefredaktør cand. polit. Ivar Nørgaard 

fra dagbladet Aktuelt. Ikke mindst de pædagogiske 

erfaringer fra Esbjerg Højskole har belært Ivar 

Nørgaard om, hvor skoen trykker, når det gælder 
om at bibringe folk belæring om nationaløkonomi. 

Og erfaringerne er blevet taget i brug i den lære
bog, som han har udgivet for Arbejdernes Oplys
ningsforbund. 

»Focus på nationaløkonomien« hedder den nye

lærebog, som afløser den nationaløkonomiske lære

bog, som Ivar Nørgaard udgav for snart 15 år siden. 

Den, der vil forstå, hvad der sker ved de politiske 
og faglige forhandlingsborde i de kommende måne

der, vil have stor glæde af Ivar NØrgaards bog - den 

kan skabe sammenhæng i det, der ellers kan virke 
som volapyk. Bent Hansen. 
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HOLSTEBRO 

RINGPARKENS 
* alt i konserves • kolonial 

SELVBETJENING 
* vine· tobak 

* ekstrafin kaffe 

Ringparken-Holstebro-Tlf.1601 * alt i dybfrost 

Det er så naturligt, at du køber dit forbrug af 
dag- og ugeblade, samt dækker dit tobaksforbrug i 

BANEGÅRDSKIOSKEN 
Holstebro 

Tage Skiød Pedersen 

PEDER LYNGS Bageri og Konditori 
Sønderlandsgade 25 . Holstebro • Tlf. 592 

- vi modtager bestilling på alt bagværk -

HERNING 

§ Service Station
Johs. Nøhr

Fonnesbechsgade 16 . Herning. Telf. 407 

Benzin . Olie . Vask . Smøring 

• 
Hammerum Herreds 

' Spare- og Laanekasse 
..... 

NYBORG 

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

All i 1. kl. brød og tager - btsrillinger modtage, 

Køb møbler, tæpper, udstyr hvor udvalget er størst 

0. Tipsmark & Søn's Møbelmagasin

Nørregade 27 - Nyborg - Telefon 317

Kongegades Tobaksforretning v/ Gunnar Henriksen 

Alle mærker i citarer - citaretter • tobak - stort udval, I piber • pibeservice 
Alt i 1. kl. vine oa spirituosa føres 

Kongegade 31 • Nyborg • Telefon 435 

NØRREGADES KIOSK 
Nørrogodo 9. (Alfred Johansen) Tlf.261 

AIii 

Dag•og Ugeblade, Tobak og Spiritus 

Windsor Nørregade 20

Telf. 1811 

Herre· og Drengeekvipering 

N. URBAN SØRENSEN 
SLAGTER 

Allid I. Kl. Varer 

NYBORG - Tlf. 111, 2 LIN. 

(. Knackstredt Tlf. Nyborg 550 

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

ROSKILDE 

* A/2 MALCO
kommer overalt!

maler overalt!

Ringstedgade 4 

Roskilde 

Telefon 3608 

TØNDER 

PETER JAKOBSEN 
Farve. Tapet. Gulvbelægning 

T elf. (047) 2 23 68 Tønder 

URE . OPTIK . GULD SØLVVARER 

BRDR. HANSEN 1/5 
Storegade 23, Tønder. Telefon 212 32 

Tønder Andelsslagteri' s Udsalg 
Vestergade 72 . Tønder . Tlf. 2 1 7 30 

TØNDER TANDTEKNIK 

v/ H. A. Grubic/1 

ØSTERGADE 9 .  TØNDER . TELF. 21 703 

SLAGELSE 

CARL ANDERSENS EFTF. 
Tilbud på nybygning - Blyindfattede ntder, autoruder isætte s 

ring til 520212 - så kommer glarmester 

Ejner Jensen & Sønner - Jernbane gade 8 - Slagelse 

- lidt lækkert med hjem!

LEIF'S KONDITORI 

Raadhuspladsen 6 - SLAGELSE - Tlf. 523839 

• 
Restaurant "CEN TRUM" 

Edel Smidt 

ror� Et af byens bedste madsteder 

Schweitzerplnds 1 A. Slagelse . Telf,52 07 27 

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

INGEN KØBETVANG 

Slotsgade 8 - Slagelse - Telefon 500181 

HELSINGØR 

SV.AA.OLSEN - TANDLÆGE 

GYLDENSTRÆDE S • HELSINGØR • TLF. 21 07 92 

* 

v/ E. Clemmensen 

* 

SØNDERBORG 

De spiser godt og billigt på 

K.F.U.M.s restaurant og pensionat 

Sønderborg, løkken 28 

Telefon 2 2912 

I 
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NÆSTVED KALUNDBORG 

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

Blegdammen 4, Næstved . Telf. 72 12 14

Sygeplejeartikler . Babyartikler 
BANDAGER. FODINDLÆG OG GUMMISTRØMPER 

MATERIALISTEN Kield O. Madsen 
I Dania. Ringstedgade la. Telf. Næstved 724203 

� 
GARAGERNE - AXELTORV 
NÆSTVED 

v, U. Orland Pedersen • Telefon 72 34 45 

Vask • Smøring • Tilbehør • Quick senice Åben hele døgnet 

>ELEKTRA<
Elektromekanisk varksted - v. H. Paulsen 

Hvadavanget 54•56 • Naatved • Telf, 72 22 43 

Reparation,r af ,lektromotor,r samt ss,vsufere of e!d:trbk hånd• 
,arli,øj Md/ør,J - Ger,., tilbud 

KLEIN TRIKOHL - Farveri og renseri 
Næstved 

Ramsherred 20 • Telefon 72 08 28  
Slagelsevej 9 • Telefon 72 12 47 

Kør sikkert med TAXA 

Der er altid moderne vogne ved 

BANEGÅRDEN i NÆSTVED Telf. 724001 

E. BRIX PETERSEN
Auto- og maskinværksted 

Rampen 1 • Næstved • Telf. 72 07 63 

Spis Hygæa-Brød 

Næstved Brødfabrik 
AADERUPVEJ 154. NÆSTVED. TELEFON 720491 

LANGAA ST RU ER 

BØRGE HENNINGSEN 

Slagter og Viktualier 
et godt sted at handle 

For synet en vinding, 

køb brillen hos Sinding! 

* 

STRUER. Tlf. 50119 
Bredgade 22-Langaa-Tlf, 12 

NYK ØB ING F 
Centralværkstedernes 

GEORG CHRISTENSEN Marketenderi 
Smedemester Da Marketenderierne i Cen-

Aut. gas- og vandmester tralværkstedet og Remiserne 
Grøntorvet 8. Nykøbing F, Tlf. 850339 drives af Fællesorganisation 

D.S. 8. og Dansk Lokomotiv• 
Centralvarme - Oliefyr mandsforening, anbefaler vi 

Vand - Sanitet Benyttelsen af disse. 
Driftsudvalget, 

Arne Aa. Ryde, eksam. ejendomsmægler 
Tværgade 15, Nykøbing F. Tel1. 85 21 72 

Villaer og ejendomme anvises til køb og salg 

N. JENSENS SØNN E R
Inventar- og bolig montering

Telf. Kalundborg 280 

CHRISTENSEN 
Rubjerg Alle 7 . Telefon 503 og 520 . Lev. til feriehjemmet 

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

Stort udvalg i alle tobakssorter 

VIN og SPIRITUOSA til hverdag og fest 

Kør godt - kør billigt - kør med

MINI-TAXI 
Kalundbor g - T elefon 1011

VARMLUFT J. Hagernann-Petersen

ANLÆG Kalundborg - Telf. 607 

KALUNDBORG HERREMA GASIN 
Leverandør til Forbr�gsforeningen 

KORDILGADE 85 - TELEF. 2112 

TOBAKSFORRE TN ING EN v/ C. J. Honore 
Sklbbrogade 49 • Kalundborg 

Har det store udvalg i tobaksvarer 
Vin og spirituosa til daglig og fest 

KALUNDBORG FOLKEBLAD 

Eneste blad der trykkes i Kalundborg Tlf.236 

Slagtermester Børge Rasmussen Forlang Kalundborg Mejeri's 
Kordilgade 10 

1. kl. mejeriprodukter 

Telefon 173 
Slagelsevej 121, Telf. 159 

Uds. Nørrealle 57, Telf. 1392 

Privat 1243 Skibbrogade 53, Telf 732 

Altid først, Ill. '1ar,r 
Ko•dilgade 52, Telf. 235 

Vore vogne kommer overalt i Byen 

Fiskehus nr. 1 
OTTO NIELSEN Viktor Nielsen 

Tlf. Kalundborg 659 Malermester 
Altid friske T orske- og Rødspætte-
filet' er samt Fiskefars 

0 

Leverandør til Feriehjemmet Tlf. Kalundborg 447 

Fineste Parfumeriet »Belle fleur« 
Kød, Flæsk, Paalæg v/ K. Larsen 
Slagteriets Udsalg, Kordilgade 44 Alt i toiletartikler-parfume bijouteri• 

Tlf. Kalundborg 161 
Skibbrogede 55, Kalundborg. Telf. 498 

Leverandør til Feriehjemmet 

Kalundborgegnens Mejerisammenslut11ing 
1. kl. mælk og fløde, lurmærket smør og vtima ost. 

Leverandør til feriehjemmet ved mejeriet »Karlshjerg«. 
TLF. RAKLEV 19 
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NOHAB

�
ØOFORSKONCERNEN 

Har Ni sett filmen LOK? 

Efter en historisk rapsodi tager vi Dem med på en spad
seretur gennem NOHAB' s lokomotivværksted, hvor 
danske diesellokomotiver og svenske Rapid lokomotiver 
tager form. I førerrummet kan De følge med på prøve
og afleveringsture. Via en behagelig overfart med Hel
singørfærgen kommer det danske NOHAB-GM lokomo
tiv til København og indsættes i trafikken efter kun en 
times ophold. Rapidlokomotivet suser med 150 km fart 
mod Stockholm. Og det norske NOHAB-lokomotiv 
(ovenfor) forcerer tunelier og snedriver på Bergensba
nen. 
Efter ønske udlåner vi gerne filmen- både i 16 og 35 mm. 
Kontakt vor publicitetsafdeling. 

NOHAB 
EN TUNG INDUSTRI MED PRECISION 

; (I � � �
LOK TURBIN DIESEL ATOM PRESSAR

.. 

NOHAB's førstefødte - TROLLHATT AN - Dateret 1865. 

,_ 

i 


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

