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Tjenestemændenes lønaftale 
Tjenestemændenes lønningsforhold har i den senere tid fra 

forskellig side været genstand for en særlig opmærksomhed. Fra 

politisk hold og i dagspressen er der tilkendegivet en ikke ringe 

sympati for den deklassering tjenestemændene skal være kommet 

ud for i det første år under »Helhedsløsningen«. Også her i bladet 

har emnet været berørt gennem enkelte indlæg under medlems

kredsen, hvori bl.a. er peget på stigende priser, finansministerielt 

cirkulære om begrænsning af normeringslovsforslag m.m. samt 

en påstand om hovedbestyrelsens pligt til over for landsorganisa

tionen og andre at forholde sig passiv på nuværende tidspunkt. 

Der er ikke i det fremsatte tilkendegivet eller klarlagt, hvor der 

skal sættes ind, hvis lønkravet skulle stilles midt i den indgåede 

aftaleperiode. 

Intet forhindrer os i her i bladet eller andre steder at tilkende

give en opfattelse af, at tjenestemændene er distanceret i forhold 

til lønmodtagerne i privatindustrien, men vi betragter det tillige 

som en pligt samtidig at formulere lØnkravet på basis af det til

sigtede beregningsgrundlag, ligesom vi anser det for rigtigst at 

overholde og respektere den indgåede lønaftale, indtil forudsæt

ningerne for vor tilslutning hertil er bristet. Efterhånden som 

»tjenestemandsgoderne« opnås uden for tjenestemændenes ræk

ker og fremkalder det, der fra anden side nu betegnes som en ud

hulning af tjenestemandsstillingen, kan der sættes et spørgsmåls

tegn ved rigtigheden i fortsat at lægge privatindustriens lønnin

ger til grund for tjenestemændenes lønkrav, men da det var

grundlaget ved »Helhedsløsningens« ikrafttræden, må gyldighe

den heraf være gældende indtil lønaftaleperiodens udløb.

Medens der tales og skrives om tjenestemændenes tilgodeha

vende efter lønglidningen på det private arbejdsmarked inden for 

helhedsløsningsperioden, foreligger der lønstatistik for de første 

tre kvartaler i 1963, eller for to kvartaler i den periode interessen 

samler sig om. Det vil heraf fremgå, at lønglidning har fundet 

sted, men tillige også, at den i den sidste periode er aftaget. Ingen 

har været i tvivl om, at lønglidning kunne eller ville finde sted 

også efter »Helhedsløsningens« tilblivelse. Denne har aldrig været 

udtryk for standsning af det frie initiativ inden for nogen gruppe 

heller ikke en standsning af tjenestemændenes adgang til norme

ringslove, ligesom der fortsat - som tilfældet har været - skal 

finde regulering sted af lønningerne efter bevægelserne i pris

tallet. 

Tjenestemændenes fire centralorganisationer, der alle accep

terede »Helhedsløsningens« betingelser, følger lønudviklingen. 

Med det nu foreliggende materiale, er der ikke grundlag for en 

opsigelse af aftalen. Denne opfattelse ændrer sig ikke, selv om 

man fra politisk side tilkendegiver noget andet under den igang

værende eller i hvert fald så småt påbegyndte valgkamp. Heller 

ikke forslaget om en lønningskommission kan vi tiltræde på nu

værende tidspunkt. Det aktuelle lønningsproblem for tjeneste

mændene skal klares ved overenskomstens udløb og ikke hen

vises til en tungt og efter erfaringerne langsomt arbejdende kom

mission. 
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Skal tjenestemændene kræve øjeblikkelige forhandlinger om løn? 
Ved et møde den 6. april i Statstjenestemændenes & 

Lærernes Fællesudvalg, der repræsenterer de fire for

handlingsberettigede centralorganisationer, har man på 

given foranledning Ønsket at fremsætte flg. udtalelse: 

Fra forskellig side er der i den senere tid fremsat 

bemærkninger om, at statstjenestemændenes for

handlingsberettigede organisationer burde have 

rettet henvendelse til finansministeren med krav 

om forhandlinger om tjenestemændenes lønmæs

sige placering. Motiveringen for kravet om for

handling skulle ligge i lønudviklingen på det Øvrige 

arbejdsmarked under helhedsløsningen, den nu 

gennemførte lov om Arbejdsmarkedets Tillægspen

sion samt det i folketinget fremsatte forslag om 

fuld folkepension. 

Tjenestemandsorganisationerne har nøje fulgt og 

vil fortsat fØlge udviklingen på de områder, der har 

betydning for tjenestemændene, herunder også 

specielt de områder, der lige er fremhævet. 

Om tjenestemændenes forhold til helhedsløsnin

gen har der i forskellige kredse hersket nogen mis

forståelse, hvorfor det igen synes formålstjenligt 

at fremdrage finansministerens udtalelser i folke

tinget. Ved forelæggelsen af tjenestemændenes løn

ordning for folketinget den 25. februar 1963 udtalte 

finansministeren bl.a.: 

»Organisationerne har dog for det første forbe

holdt sig efter udlØbet af 2-års perioden at rejse 

krav om en a'jourfØring af tjenestemandslønnin

gerne med lØnniveauet på det private arbejdsmar

ked, men dernæst har det været en klart tilkende

given forudsætning fra organisationernes side, at 

den trufne aftale kun opretholdes, såfremt den på

tænkte helhedsløsning i alt væsentligt gennemføres 

i den nu fremlagte form. 

Under 1. behandling erklærede finansministeren 

videre: »Aftalen må efter min opfattelse forstås 

derhen, at såfremt helhedsløsningen i alt væsent

ligt bliver gennemført, og at den herunder også 

virker efter sin hensigt, må den aftale, der er ind

gået, stå ved magt«. 

Kan tjenestemandsorganisationerne pav1se, at 

lønudviklingen på det øvrige arbejdsmarked ikke 

er i overensstemmelse med helhedsløsningen? Det 

er her afgørende, hvad lØnstatistikken viser - og 

der foreligger kun statistik for det private arbejds

marked for tiden til og med juli kvartal 1963, d.v.s. 

det er for tidligt nu at sige noget endeligt om løn

udviklingen under helhedsløsningen, og krav om 

forhandlinger fØr det aftalte tidspunkt i foråret 

1965 må efter organisationernes opfattelse kunne 

dokumenteres med afgørende argumenter. I denne 

forbindelse er det nødvendigt at huske på lØnfor-
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handlingerne i foråret 1961, hvor organisationerne 

krævede og fik forhandling et halvt år tidligere 

end aftalt. Forløbet af disse forhandlinger opfor

drer ikke til gentagelse. 

Ved forhandlingerne i 1963 kunne finansmini

steren ikke afvise rigtigheden af tjenestemandsor

ganisationernes påvisning af, at tjenestemændene 

ikke var fulgt med i den almindelige lønudvikling 

siden 1958, og finansministeren har erkendt, at der 

her foreligger et problem for tjenestemændene, som 

det ikke ville være til at komme uden om, og som 

det ikke ville være muligt at afvise eller udskyde, 

således som man gjorde det i foråret 1963 - og ved 

tidligere lejligheder. Dette synspunkt har også fået 

tilslutning fra folketingets øvrige partier, ligesom 

man har anerkendt at lØnningslovens år 1958 må 

være det naturlige udgangspunkt for tjenestemæn

denes lØnsammenligninger med andre befolknings

grupper. Tjenestemændene har et krav på a'jour

fØring, som ikke skal få lov til at blive glemt. 

Gennemførelsen af loven om Arbejdsmarkedets 

Tillægspension og behandlingen af lovforslaget om 

fuld folkepension viser som forventet, at tjeneste

mændenes problemer på disse områder ikke er af

klarede. Et særligt udvalg med repræsentanter for 

finansministeriet og de forhandlingsberettigede tje

nestemandsorganisationer arbejder med de tekni

ske problemer, der nødvendigvis skal løses i denne 

forbindelse, men tjenestemændene er opmærk

somme på, at udviklingen på disse områder ikke 

må medføre, at deres lØn- og pensionsmæssige stil

ling relativt forringes. Under folketingets behand

ling af de nævnte lovforslag er regeringen og en 

række politiske partier fremkommet med positive 

udtalelser om tjenestemændenes forhold, der viser, 

at organisationerne har gjort det klart, at tjeneste

mændene har specielle problemer, som kan komme 

til at kræve en kontant afgørelse. 

Fra en enkelt side er det fornylig blevet anført, 

at de sidste par års udsættelsespolitik vedrørende 

tjenestemændenes krav måske har haft støtte 

blandt enkelte ledere inden for tjenestemandsor

ganisationerne, men ikke påskønnes af landets tje

nestemandsstand. Fra ansvarlig side burde sådanne 

udtalelser ikke fremsættes. Helhedsløsningen er 

efter afgørelse i folketinget taget til efterretning 

af organisationernes kompetente forsamlinger, men 

såfremt man fra politisk side ønsker at tage initia

tiv til Øjeblikkelig at imødekomme de af tjeneste

mandsorganisationerne i 1963 fremsatte lønkrav, 

vil det selvsagt blive modtaget med tilfredshed af 

alle tjenestemænd. 



Nordisk 

Jernbane-

mands 

Union 

Sekretariats-

møde 

NJU's sekretariat har den 10. marts 

holdt et mØde i Oslo, hvor der blandt 

andet forelagdes rapporter om for

skellige forhold i de enkelte lande si

den sidste sekretariatsmØde. 

For Sveriges vedkommende har 

statstjenestemændene afventet et re

sultat af forhandlingerne mellem ar

bejdsmarkedets parter, der indtil det

te møde ikke er nået til enighed end

nu. Lidt for hØjt bedømt måske reg

nes der med, at tjenestemændenes 

lØnkrav vil komme til at andrage 7 a 

8 pct., men dertil skal bemærkes, at 

ferie- og sygeforbedringen forlods har 

givet en lønmæssig forbedring på 1,8 

pct. I Norge er man stillet i den situa

tion, at samtlige lønmodtagere og tje

nestemænd skal til forhandlingsbor-

Svensk postvognskup 

med udløber til København 

Det er ikke bare i England og USA, 

der sker kup mod posttog. Det er og

så forekommet i Sverige, ganske vist 

ikke med så stort et udbytte, men i 

1907 var ca. 6.000 sv. kr. jo også en 

del penge. 

Røveriet skete i toget mellem Sim

rishamn og Malmø den 18. marts 

nævnte år. Der var fem mand om 

det. Med sorte masker på trængte de 

ind i postvognen, hvor en posttjene

stemand stod med ryggen til og sor

terede post. 

Der blev affyret et skud mod ham, 

Sekretariatet består af følgende: I baggrunden, P. Madsen og E. Rasmus

sen, Dansk Jernbane Forbund, ti! venstre fra bageste plads, R. Tuori, 0. 
Koski, Finsk Jernbaneforbund, A. 0. Nierninen, Finsk Lokomotivmands

forbund, E. Halvarsen, E. Edvardsen, Norsk Jernbaneforbund, til højre fra 

bageste plads, E. Greve Petersen, Dansk Lokomotivmands Forening, G. 
Kolare, E. Svensson, G. Weidenfors, Svensk Jernbaneforbund, 0. Anfinsen, 

Norsk Lokomotivmandsforbund. 

det i foråret, og det er tjenestemæn

nene ikke så glade for, idet man me

ner forhandlingspositionerne var gun

stigere, da overenskomstperioderne 

lå uens. Aftaler og stillinger er sagt 

op - ikke absolut med henblik på en 

konflikt - men for at komme ind i de 

gældende mæglingsregler, hvor mæg

lingsmanden ikke kan gribe ind, fpr 

pladserne er opsagt. Der er et udvalg, 

som arbejder med indstilling om 4 

ugers ferie til alle, og man regner 

som ramte i hovedet. Alligevel søgte 

han at overmande den ene af røver

ne. Så blev han skudt to gange til i 

hovedet. Alligevel levede han lige til 

1949 og blev 86 år gammel. Røverne 

blev hurtigt pågrebet, den ene af 

dem i København nogle dage efter 

røveriet. 

Længste togkørsel uden stop 

Vesttyskland har meget lange ba

nestrækninger, som gennemkøres 

uden togstop. Her er de fire længste: 

Koblenz-Kornwestheim 281 km, Os

nabri.ick-Hamborg 250 km, Hanno

ver-Fulda 245 km og Gottingen

Frankfµrt a.M. 242 km. 

med, at feriens længde aftrappes over 

2 år med 3 dage i 1965 og 3 dage i 

1966. Feriegodtgørelsen anslås at 

komme til at ligge omkring 9½ a 

10 pct. 

Arets nordiske kursus henlagdes til 

Finland, og 32 kursister (8 fra hvert 

af de tilsluttede lande) samles på et 

hotel ca. 150 km nord for Helsingfors, 

hvor den nordiske forståelse udbyg

ges gennem forelæsning, rundbords

samtaler og gruppearbejde. 

Jernbane-maskiner for 

40 millioner dollars 

Den hidtil største udstilling sin 

art af specielle jernbane-maskiner 

har været afholdt i Chicago, hvor 

den blev set af 40.000 mennesker. 

Udstillingen var tilrettelagt i en hal 

på 360 X 126 meter og på 2,3 km spor 

i det fri, og den omfattede bl.a. ma

skiner til skinnemåling, svellelæg

ning, nivellering, rensning af ballast, 

-stopning og meget andet. Der var tre

hundrede amerikanske firmaer re

præsenteret blandt udstillerne, og 

værdien af de mange specialmaski

ner androg ca. 40 millioner dollars.
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Aktuelle betragtninger 

Danmark har en elendig regering. Dens eneste 
formål er at gøre livet så surt og trist for os alle
sammen som overhovedet muligt. Den gennemfører 
en helhedsløsning, der forarmer befolkningen i en 

sådan grad, at vi må leve på sultegrænsen. Gennem 

bunden opsparing og afgiftsforhøjelser sørger den 
for at opsuge hver eneste øre, vi på grund af pris

forhøjelser, og i kraft af helhedsløsningen, får mere 

i lønningsposen. Købekraften forringes, så vi dår
ligt nok har råd til at købe saltet til et stykke fed
temad. Jo, det er skam trange tider i vort lille land. 

Selv om ovenstående påstande må være fostret i 
forkalkede hjerner og er uden bund i virkeligheden, 

gentages og forfægtes de af uansvarlige elementer 

med en nidkærhed, der er en bedre sag værdig. 
Det er jo en sørgelig kendsgerning, at mennesket 

vil bedrages, og dette benytter man sig flittigt af i 

den politiske sandkasse. Med alle midler skal mod

standeren sværtes til og frakendes al ære og velan
stændighed. Løgnen tages i brug ud fra den be
tragtning, at bliver den gentaget tilstrækkelig tit, 
vil den til sidst fejre store triumfer. Man udspeku

lerer simpelthen nogle fængende slagord, som ta
ler til menneskets mest primitive følelser, og inden 
længe skriger en vildledt hob med på omkvædet af 

en sønderslidende propagandas urimeligheder. 
Stiller en mand sig op på en talerstol flere afte

ner i træk og udråber over en fuldtallig forsam

ling: »Jeg er den dygtigste, den talentfuldeste og 

klogeste mand i hele verden,« vil hele forsamlingen 
knække sammen af grin over en så tåbelig påstand. 
Den ville ganske givet anse manden for at være 
tosset. Men hvis han nu i stedet flere aftener i træk 
besteg talerstolen og forfægtede den samme psyko

patiske indskydelse i flertal og sagde: »Vi er det 

dygtigste, det talentfuldeste og klogeste folk i hele 

verden,« ville denne psykopatiske gentagelse be
virke, at en følelse af stolthed, over at tilhøre et så

dant folk, ville risle ned ad rygraden på de mest 
modtagelige af forsamlingen. Manden ville høste 
beundring og blive betragtet som en national helt, 
der burde indstilles til de største medaljer. Hitler 
er det uhyggeligste eksempel på denne påstands 

rigtighed. 
Når denne komedie kan blive ved at gentages, 

skyldes det, at vi mennesker sjældent har en hori
sont, der rækker ret langt ud over vor egen lille 

personlige tilværelse. Vi har måske nok lært en im

ponerende mængde historie i skolen. Vi husker mu
ligvis enkelthederne om det stockholmske blodbad 
og måske også de vigtigste betingelser for den 

westfalske fred, og vi husker med bestemthed, 
hvordan vejret var under Napoleons tilbagetog fra 
Rusland. Men efter vi har forladt skolen, sløves vi 

mere eller mindre i historisk henseende og formår 
kun at sole os i egen fortræffelighed, når det under 

en historisk diskussion lykkes os at hale lidt af bør

neskolens lærdomme frem fra glemsomhedens 
uransagelige dyb. Vi er blevet magelige og dovne 
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og gider ikke engang at fØlge med i den historiske 

udvikling, der er sket på det indenrigspolitiske om
råde i vort eget land i dette århundrede, selv om 

denne udvikling betinger vor nuværende tilværPlse. 

Derfor er der alt for mange, der lader sig rive med 
af de strømninger, der kun har hånlige grynt til

overs for de bevislige, næsten revolutionerende, 

fremskridt, der er sket i det danske samfund, og 
den velstand for hele befolkningen disse fremskridt 

har ført med sig. 

Når vi betragter disse strømninger og den politi

ske komedie, der udspilles for åbent tæppe, tænker 

man ofte på, at vi i sandhed kunne trænge til en ny 

Holberg, der kunne skrive om vor tids Jepper, vor 

tids politiske kandestøbere og vor tids Erasmus 

Montanusser. 

Men da en sådan skrivende begavelse ikke fødes 
hvert århundrede, må vi efter fattig evne forsøge at 

hjælpe på denne mangel ved at lade oplysningens 
flammende fakkel blive det symbol ved hvilken vi 

henter næring. Hvis vi nægter at forstå, at saglige 

oplysninger om tidens store og små problemer er 
det fundament, hvorpå vi skal bygge, og tror, at 

den om sig gribende negative indstilling til det po
litiske og organisatoriske liv er et varigt fænomen, 

som vil fortsætte uden forandring ligegyldig, hvad 

der sker, så vil problemer om splittelsesprofeter og 
samling af arbejderbevægelsen først blive lØst, ef
ter vi har lØst de meget lettere problemer som 

cirklens kvadratur, perpetum mobile, og hvor man
ge stjerner der befinder sig i adromedatågen. 

Vi har oplevet i den senere tid, også ved et læ

serindlæg her i bladet, at mennesker, der foregiver 

at kæmpe for arbejderstandens interesser, forsøger 
at bilde den samlede arbejderklasse ind, at helheds

løsningen, bunden opsparing og afgiftsforhøjelser 
er Økonomiske frembringelser, der bliver opfundet 

af en uduelig regering for at gøre livet så surt som 
overhovedet muligt for os. 

Regeringen stjæler pengene fra os igen i samme 
Øjeblik, vi får dem, råbes der. Købekraften forrin
ges, og vi bliver forarmet som aldrig før. At noget 

menneske overhovedet kan falde for denne propa
gandas let gennemskuelige nonsens er simpelthen 

ubegribeligt. 

Det er en kendsgerning, som ingen kan komme 

uden om, at realindtægten efter betalt skat for en 
faglært arbejder er steget med over 20 pct. fra 
1957-58 til 1962-63, eller med ca. 4 pct. om året. En 
stigning med en femtedel på fem år. Så der er så

ledes blevet en god skilling til overs til indkøb af 
forbrugsvarer, hvilket salget da også tydeligt viser. 

Der blev i 1957 solgt 4 milliarder cigaretter. I 

1962 var salget steget til 5,3 milliarder - en stig
ning på 32 pct. 

I 1957 blev der omsat 227 millioner liter Øl. I 

1962 var salget steget til 303 millioner liter, eller 
med 33 pct. 

I 1957 var der 75,000 fjernsynsapparater. Nu er 

tallet steget til 900.000. 

I 1957 indregistreredes der 33.000 nye personbi
ler. I dag indregistreres der 75-80.000 om året. Der 

var i 1957 280.000 personbiler. I dag 600.000. 

Endvidere købes der køleskabe, støvsugere, el-
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barbermaskiner, vaskemaskiner, elektriske køk

kenmaskiner, transistorradioer, knallerter, beklæd

ning og meget, meget mere samtidig med, at det er 

blevet en dagligdags ting at tilbringe sin ferie i det 

sydlige udland. 

Mon ikke denne forbrugsudvidelse kraftigt de

menterer påstanden om, at regeringen stjæler hele 

lØnfremgangen igen? Hvis ikke, benægter man sim

pelthen fakta. 

Når den bundne opsparing og afgiftsforhøjelser 

også skal kværnes igennem den propagandamølle, 

som af egoistiske og partitaktiske grunde spekule

rer i at avle utilfredshed, kan dette lØb kun køres, 

fordi propagandisterne udmærket ved, at det er en 

forsvindende lille del af befolkningen, der har no

gen som helst begreb om samfundsøkonomi. Havde 

den bare haft en lille smule indsigt heri, ville den 

ikke lade sig vildlede, men i stedet gøre propagan

disterne til grin på samme måde, som den psykopat 

bliver det, der står op og udråber sig som den dyg

tigste, talentfuldeste og klogeste mand i hele ver

den. 

Nu er jeg ikke samfundsøkonom. Men den lille 

smule forstand, der er blevet mig til del, siger mig, 

at det er af uvurderlig betydning for fortsat frem

gang og stigende velstand, at regeringens Økonomi

ske politik bliver lagt sådan til rette, at den sikrer 

den fulde beskæftigelse. Den siger mig også, at en 

stadig stigende produktion er forudsætningen her

for. 

Men da landet er fattigt på råstoffer, må disse 

importeres. Uden råstoffer ingen produktion. Hvis 

vi nu ikke har valutaen til at købe disse råstoffer 

for, hjælper vort veludviklede produktionsapparat 

intet, for så har vi intet materiale at anvende til at 

holde hjulene i gang. Stiger forbruget stærkere end 

produktionen, skrumper valutabeholdningen ind, 

og da opsparingen samtidig er for lille til nyinveste

ringer, bliver resultatet arbejdsløshed. De, der hu

sker køen ved kontrolstederne i trediverne, ved, 

hvad dette betyder for den enkelte og for hele sam

fundet. Klandrer man en regering, fordi den fører 

en Økonomisk politik, der forhindrer disse tilstan

des opståen, kan standpunktet ikke være dikteret 

ud fra hensynet til den arbejdende befolkning. 

De, der forsøger at bilde godtroende folk ind, at 

regeringen ved de sidste afgiftsforhøjelser uden vi

dere tog det tilbage, som lønnen er reguleret med, 

taler mod bedre viden, og de ved det. Formålet med 

at så utilfredshed i dette spørgsmål kan derfor kun 

være et kynisk forsøg på at hyppe partitaktiske 

kartofler i splittelsesforeningens kolonihave. Sand

heden er nemlig den, at det kun er en tiendedel, der 

inddrages igen, for det er jo ikke kun arbejderne 

og tjenestemændene, der ryger tobak, drikker Øl 

eller brænder benzin. Afgifterne betales af alle, der 

kØber de pågældende varer. En så beskeden skat 

skulle vi vel nok kunne ofre på fremskridtets og 

beskæftigelsens alter. 

I denne realiteternes verden kan det ikke hjælpe 

noget, vi går og bygger luftkasteller. Der er nu en

gang sørget for, at træerne ikke vokser ind i him

len. Går vi og bliver hovmodige af den materielle 

fremgang, og lukker Øjnene for kendsgerningerne 

om den stadig stigende velstand i samfundet, og 

drømmer utopiske drømme om et slaraffenland, 

hvor regeringen overhovedet ikke beskæftiger sig 

med Økonomiske problemer, men bare stiller sig op 

på gader og stræder og kaster penge i grams til fol

ket, så fortjener vi ikke andet end det skal gå os, 

som det gik konen med æggene i H. C. Andersens 

historie. 

Mens hun gik med kurven på hovedet uden at se 

til hØjre eller venstre, arbejdede hendes fantasi 

med æggene som udgangspunkt; billederne myld

rede frem. Den stigende velstand og fremgang, som 

tegnede sig for hendes indre med gård, hØns, får, 

kyllinger og gæs, gav hende storhedsnykker. Men 

selv med denne fremgang var hun ikke tilfreds. 

Hjernen arbejdede videre og til sidst trådte frieren 

ind i stuen, »han kysser min hånd, og jeg bliver 

frue. « Med udsigt til en sådan lykke lØb tankerne 

lØbsk, »jo, jeg skal vide at knejse med nakken, og 

ret, som hun tænkte så - klask! Æggene der på jor

den lå. « 

Hvis vi på grund af misundelse og utilfredshed 

undergraver den Økonomiske politik, der står som 

eksponent for yderligere fremskridt, vil velstanden 

og fremgangen lide samme skæbne som æggene. 

Skulle dette ske, kunne det godt være, vi ville tæn

ke, at vi i grunden havde rigtig godt af kuren, idet 

vi mindes slutningslinierne i historien: 

Med dem den hele lyksalighed faldt 

og det var i grunden ikke så galt. 

Fordi tjenestemændene under velstandsstignin

gen ikke er blevet inviteret med til bal og dans om 

guldkalven så ofte som andre samfundsborgere, kan 

vi ikke af lutter bitterhed benægte fakta om den 

stigende velstand i det danske samfund. Men vi kan, 

og vi skal, henvende os til vore organisationer og 

gøre dem forståelig, at vi ikke længere vil finde os 

i, at tjenestemændene alene blandt alle andre bli

ver holdt tilbage i denne udvikling. Det bliver så 

organisationernes opgave at forhandle vore beret

tigede krav igennem til et acceptabelt resultat. 
S. Juul Madsen.

DSB spareklub 

Ved den af Frederiksberg Sparekasse, Sparekas

sen for Lyngby og Omegn, Bikuben og Sparekassen 

for KjØbenhavn og Omegn foranstaltede lodtræk

ning blandt de medlemmer af D.S.B. spareklub, der 

i kalenderåret 1963 har gennemført vedtægtsmæs

sig opsparing, er faldet følgende præmie til med

lemmerne under Dansk Lokomotivmands Forening 

kr. 300,-, K 50-5114 
» 100,-, K 50-5051

» 100,-, K 50-5112

» 100,-, K 50-5145

» 100,-, 50 S 294 

Det er den sidste lodtrækning, som her har fun

det sted, idet overenskomsten mellem banker og 

sparekasser om indlånsrenter forhindrer Sparekas

sen i at fortsætte med lodtrækning blandt spare

klubmedlemmer. 
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Danmarks 

sparekasser, 

forbrug, 

opsparing og 

lån 

Fagbevægelsen og sparekasserne har 

meget tilfælles, siger sparekassernes 

lønmodtagerkonsulent Svend Hansen 

Sparekasserne har ansat tidligere 

sekretær i Dansk Smede- og Maskin

arbejderforbund, Svend Hansen, 

som lØnmodtagerkonsulent med den 

opgave at styrke kontakten mellem 

sparekasserne på den ene side og ar

bejdere og funktionærer på den an

den. Det vil ske gennem foredrag og 

oplysende mØder, hvor der gøres op

mærksom på opsparingens fordele, 

herunder også de muligheder der fo

religger i sparekasserne for at opnå 

lån til en række formål. 

Den Økonomiske udvikling har i de 

senere år inddraget et stigende antal 

lønmodtagere i sparernes rækker. En 

opgørelse over opsparingens omfang 

i den sidste halve snes år viser, at 

lønmodtagerne relativt har forøget 

deres opsparing tre gange så meget 

som andre samfundsgrupper. 

Fagbevægelsen og sparekasserne 

har i hØj grad fælles interesser, siger 

konsulent Svend Hansen. Med sine 

800.000 arbejdere og funktionærer 

som medlemmer repræsenterer L.O. 

en betydelig befolkningsgruppe, og 

man må vel indrømme, at fagbevæ

gelsen har betydet uhyre meget for 

den forbedring, der er sket i lØnmod

tagernes levevilkår. Mange af fagbe

vægelsens folk sidder i sparekasser

nes tilsynsråd, og det må jo være ud 

fra en forestilling om, at sparekas

serne også har betydning for arbej

dere og funktionærer. Personlig hå

ber jeg, at endnu flere lØnmodtager-
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Livet igennem er vi belemret med 2 kurver, en indtægtskurve og en ud
giftskurve. Desværre kan kun de færreste selv bestemme, hvorledes deres 
indtægtskurve skal se ud. Derimod har de fleste trods alt mere hold på 
deres udgifter, hvis de ellers er opmærksomme på de mange fristelser, 
livet er fuldt af. Kunsten består derfor i at spare op i de gunstige perioder, 
så der er noget at tage af, når de store udgifter melder sig. 

repræsentanter kommer til at sidde i 

tilsynsrådene. 

En lønmodtagerfamilie er i dag en 

ganske betydelig faktor som forbru

ger i det danske samfund. Se blot på 

de senere års udvikling, hvor huse, 

biler, køleskabe, vaskemaskiner, 

fjernsyn og mange andre ting er 

kommet inden for den almindelige 

families rækkevidde. 

Da Hedtoft var »Burgøjser« 

Jeg husker en diskussion for blot 

en halv snes år siden på en arbejds

plads, hvor jeg dengang var beskæf

tiget, og hvor daværende statsmini

ster Hans Hedtoft blev skældt ud for 

»burgøjser«, fordi han havde kØbt

fjernsyn. Sådan noget ville ingen 

drØmme om at sige i dag. Jeg føler 

mig overbevist om, at om 10-15 år 

findes der en bil i ethvert arbejder

hjem. Den dag er ikke fjern, da ar

bejderbefolkningen er kommet på 

hjul. 

På den anden side må man vel og

så indrømme, at mange af de nye 

forbrugsgoder er anskaffet på afbe

taling. Personlig er jeg ikke modstan

der af afbetalingssystemet som så

dan, men man kan ikke lade være at 

ærgre sig over de betingelser, der 

ofte bydes kØberne. Der er ingen 

tvivl om, at den lØnforhØjelse, der 

opnås fra tid til anden, kan forsvin-

de i de afbetalingsbetingelser, som 

visse forretningsfolk excellerer i. 

Når dette er tilfældet, skyldes det 

desværre, at folk ikke kender mulig

hederne for at opnå lån på fornuf

tige vilkår. 

I langt de fleste tilfælde vil en fa

milie kunne opnå et fordelagtigt lån 

i en sparekasse, hvis den forud har 

præsteret en vis opsparing. Her me

ner jeg, at der er en god overens

stemmelse mellem sparekassernes 

virksomhed og fagbevægelsens ide. 

Man vil hjælpe folk til at opnå et 

fornuftigt Økonomisk grundlag. 

Den gamle forestilling om, at man 

blot skal spare op for opsparingens 

egen skyld, gælder ikke længere. Og

så sparekasserne går ind for, at man 

skal spare op til et formål, og derfor 

yder man nu forbrugerlån. 

Sådanne lån byder den fordel, at 

man slipper for at betale de ofte hØje 

afbetalingsrenter, og yderligere kan 

man i de fleste tilfælde opnå kon

tan tra batter. 

- Har De indtrykket af, at den al

mindelige lønmodtager er indstillet 

på at foretage en vis opsparing? 

- Ja, der foretages opsparing på 

forskellig måde, dels direkte på spa

rekassebog, dels gennem spareklub

ber på arbejdspladserne eller ved 

sparebude. Når man i de senere år 

har set opsparingen stige så stærkt 
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netop blandt lønmodtagere, må det 

være udtryk for en hØjere levefod og 

for, at arbejdere og funktionærer har 

fået større forståelse for opsparin

gens betydning. 

Livets to kurver

Et menneskes Økonomiske liv er 

behersket af to kurver, en indtægts

og en udgiftskurve. Desværre falder 

de ikke altid sammen. Der er tider, 

hvor indtægterne stiger betydeligt 

mere end udgifterne, og andre perio

der, hvor udgifterne let kommer til 

at overstige indtægten. Mange unge 

indtægterne ikke helt til fordringer

ne, når man pludselig skal til at eta

blere et hjem med mØbler, fjernsyn 

og alt, hvad dertil hører. Derfor er 

det vigtigt, at ikke mindst de unge 

vænner sig til at spare op i de år, 

hvor deres indtægt overstiger udgif

terne. Vi skal kort sagt spare op i 

den periode, hvor indtægterne over

stiger udgifterne, så vi har penge til 

rådighed, når situationen bliver om

vendt, for at hindre, at man på et gi

vet tidspunkt tvinges ind på urimeli

ge afbetalingsvilkår. Mange unge 

ugifte har et stort forbrug uden at 

tænke alt for meget på, hvad der 

Men i virkeligheden kræves der 

ikke nogen større opofrelse for at fo

retage en fornuftig opsparing, der 

står i forhold til deres indtægt, og 

som kan hindre, at de på et givet 

tidspunkt tvinges ud i kostbare afbe

talingsindkØb. 

- Diskuteres opsparing og afbeta

ling på arbejdspladserne? 

- Ja, især afbetalingen. De fleste

er godt klar over, at hvis en familie 

ikke har særlig god sans for Økonomi 

giver det ofte anledning til ballade i 

ægteskabet, måske ligefrem skils

misse. Derfor tror jeg, at alene Øget 

oplysning om betydningen af god fa-

mennesker tjener mere, end de behØ- kræves af dem den dag, de skal stifte milieØkonomi vil have sin store 

ver at bruge, men til gengæld svarer hjem og får børn. værdi. 

Nattillæg og overarbejdsbetaling 

Under henvisning til stedfundne Den af finansministeriets skrivelse 

drøftelser angående en ekstraordinær af 1. oktober 1963 fastsatte dyrtids

forhØjelse af de gældende satser for regulering af de særlige ydelser æn

nattillæg i forbindelse med time- og dres for så vidt angår nattillæg såle

dagpenge skal man meddele, at fi- des, at en dyrtidsportion fremover an

nansministeriet i overensstemmelse drager følgende beløb: 

med en fra lønningsrådet indhentet 

udtalelse kan tiltræde, at det nattil-

læg, der i henhold til lønnings- og 

pensionslovens § 98, stk. 4, ydes til 

tjenestemænd under tjenesterejser og 

ved udstationering for overnatning 

uden for vedkommende tjenestested, 

når der ikke af styrelsen stilles sove

rum til rådighed, med virkning fra 1. 

april 1964 forhØjes til følgende beløb: 

Nattillæg til Nattillæg til 
fulde dagpenge nedsatte dagpenge 

Sats A 30,50 kr. 10,90 kr. 

B 26,90 . 9,55 . 

C 23,55 . 8,05 . 

D 20,90 . 6,70 > 

Russiske 6-akslede godsvogne 

på 93 ton med 110 km i timen 

Sovjets jernbaner har bygget en 

serie seks-akslede, åbne godsvogne, 

som har et akseltryk på ca. 21 ton, 

og disse vogne kan laste ikke mindre 

end 93 ton. Den nye type godsvogne 

er en videreførelse af den foregående 

med fire aksler og 60 ton lasteevne. 

Den store godsvogntype har tre 

boggier og skal kunne køre maksi-

Sats A 90 øre 

B ............ 80 • 

C ............ 70 • 

D ............ 60 • 

Nattillæg i nedsatte dagpenge re

guleres fortsat med halvdelen af be

løbet for det fulde nattillæg. 

Endelig bemærkes, at den fremti

dige dyrtidsregulering af overar

bejdspenge sker på grundlag af fØl

gende grundsatser: 

malt 120 km/t, den er indsat i lange 

godstog, som kØrer med 110 km's 

fart. Vognbremserne er udbygget på 

en sådan måde, at de kan klare en 

bremselængde på kun 800-1000 me

ter med den ovennævnte fart. 

Efter en række forsøg har man be

stemt sig til en afstand mellem bog

gierne på 3.800 mm, og som modvægt 

for den længere akselafstand har 

man gjort hjulene 17 kg lettere, lige

som hjulakslerne er fremstillet af 

2. lØnningsklasse .... 8,60 kr. 

3. 9,81 . 

4. 9,25 > 

5. 9,90 . 

6. 10,23 » 

7. 10,71 > 

8. og 9. 10,55 » 

10. 11,56 . 

11. 10,89 

12. 12,22 . 

13. 11,51 > 

14. 12,70 > 

15. 13,58 . 

Ved pristalsreguleringen af over

arbejdspenge afrundes satserne som 

hidtil til nærmeste hele ørebeløb. 

rør, hvorved der opnåedes en yderli

gere lettelse på 5-600 kg. 

Oprindelig blev anvendt en hel

svejset stålkasse til disse godsvogne, 

men efter forsøg er man gået over til 

en legering af aluminium, som har 

med den nye kæmpe-godsvogn, bl.a. 

gjort vognkassen 1,8 ton lettere. I 

1962 konstruerede man også en un

derdel til vognkassen af letmetal, og 

der foregår stadig en række forsøg 

med specielle skivebremser. 
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Den gensidige 

uheldsforsikringsforening 

for DSB personale 

PROTOKOL 

over 

ordinært repræsentantskabsm,Øde 

afholdt tirsdag den 17, marts 1964 kl. 16 i Arbej
dernes Forsamlingsbygning, RØmersgade 22, Kø
benhavn. 

Dagsorden: 

1. Protokol fra repræsentantskabsmødet 1963.
2, Beretning og regnskab for driftsåret 1963,
3, Forslag til vedtægter for Jernbanemændenes

kooperative forsikringsforeningers fond, her
under bevilling. 

4. Valg i h.t, vedtægtens § 10 samt valg af et
medlem til den kooperative forsikringsfond.

5. Fastsættelse af lønninger m.v.
6. Eventuelt.

Repræsentantskabets formand, E. Rasmussen, 
konstaterede mødets lovlige indvarsel i overens
stemmelse med foreningens vedtægter § 12 og op
læste dagsordenen. Bød repræsentantskabets med
lemmer, der alle var mødt, velkommen og rettede 
en særlig velkomst til de indbudte gæster. 

Ad punkt 1. Protokol over repræsentantskabs
mødet 1963 godkendtes. 

Ad punkt 2, I tilslutning til den trykte beretning 
om foreningens virksomhed og regnskaber oplyste 
forretningsføreren, at medlemstallet pr. 31. decem
ber 1963 var 9105, En fremgang for året på 192 
medlemmer. Vi har ikke tidligere haft så stort et 
medlemstal. 

Udover den glædelige stigning i medlemstallet 
oplyste forretningsføreren, at omtegning af ældre 
policer er i stadig stigning. Også dette noterer vi 
som et tilfredsstillende resultat, ikke alene fordi 
dette giver en større præmieindtægt, men også og 
ikke mindst fordi det giver bedre erstatninger til de 
af vore medlemmer, der rammes af ulykkestilfælde. 

Skadesager. Som tidligere år har de fleste sager 
kunne afgøres med udbetaling af dagpenge, men vi 
har også været ude for et tilfælde med meget stor 
invaliditetserstatning, nemlig 14.000 kr., den største 
erstatning der nogensinde har været udbetalt, men 
som nævnt har de fleste sager været afsluttet med 
udbetaling af dagpenge, hvilket er et gode både for 
medlemmerne og foreningen, 

Sagerne har været forelagt skadeudvalget, som 
har godkendt afgørelserne. 

Afviste sager. Der er kun meget få sager, vi har 
måttet afvise, Vi har fået et par anmeldelser, hvor 
skaden er sket fØr indmeldelse i vor forening, hvor
for de ikke har kunnet imødekommes. 

Der opstår stadig misforståelser med hensyn til 
dagpengenes størrelse, når forsikringen ønskes for-
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hØjet, og når skaden er sket forinden en sådan for
højelse er trådt i kraft. 

Jeg vil gerne fastslå, at det er det beløb, forsik
ringen lyder på, når skaden indtræffer, der er gæl
dende for hele denne skades forløb. Jeg omtalte 
også dette sidste år, men der forekommer stadig 
enkelte misforståelser på dette punkt, hvorfor jeg 
ønsker det fremhævet endnu engang. Men i det 
store og hele er sagerne afgjort i fuld overensstem
melse mellem medlemmerne og foreningen. 

Voldgiftsretten. Jeg kan oplyse, at voldgiftsret
ten ikke har været i virksomhed i det år, jeg af
lægger beretning for, men jeg finder anledning til 
at meddele, at vi netop nu har en sag indanket for 
voldgiftsretten, men den er ikke afsluttet, hvorfor 
jeg vil undlade at omtale den. 

Regnskabet. Driftsåret 1964 har udvist en fortsat 
fremgang for Den Gensidige Uheldsforsikrings
Forening, hvilket bedst belyses ved en sammen
ligning med regnskabet for 1962. 

Regnskabets vigtigste indtægt, indbetalte præ
mier udgør i 1963 270.159,22 kr., en stigning på 
26.944,35 kr. 

Renter af obligationsbeholdningen er 34.345,81 
kr. og næsten uændret, Bankrenten har derimod 
været noget mindre, og det skyldes, at vi i 1963 
har kØbt obligationer for ret store beløb, således 
at den samlede værdi nominelt er steget med 
284.000,00 kr. 

Den samlede fremgang i indtægterne udgør 
24.683,75 kr. og udgør i alt 305.944,54 kr. 

Ser vi på årets udgifter, så er udbetalte erstat
ninger 7.514,00 kr. mindre end i 1962. Lægehono
rarer er steget med 325,00 kr,, stadig et relativt 
lavt beløb, der i alt udgør 2.534,80 kr. 

Den samlede administrationskonto udgør i alt 
88.188,93 kr., en stigning på 3.932,27 kr. Heraf er 
styrelse og medhjælp steget med 1.166,08 kr. Præ
mieopkrævning er i år 7.614,57 kr. mindre, hvilket 
forklares ud fra den ekstraordinære indsats der på 
dette område blev foretaget i 1962. 

Intern administration er steget med 6.292,99 kr. 
Indmeldelseshonorarer udviser en stigning på 
1.036,85 kr., et beløb som vi selvfølgelig gerne vil 
have udgiftsposten Øget på, idet det bekræfter den 
glædelige kendsgerning, at fremgangen i medlems
tallet stadig fortsætter, således at tilgangen mere 
end opvejer den afgang, der finder sted. 

Øvrige udgifter er uden større ændringer, dog 
har vi i år brugt 2.420,57 kr. mere til tryksager end 
i foregående år. 

Henlæggelse til reservefonden udgør 53.888,70 
kr., således at vi fortsat har henlagt et beløb sva
rende til det dobbelte af præmieindtægten i hen
holdsvis grundfond + reservefond. 

Årets overskud udgør herefter 65.470,11 kr., der 
overføres til bonusfond. 

Status. Pr. 1. januar 1964 udgør aktiverne en 
obligationsbeholdning på nominel værdi 938.000,00, 
en forøgelse på de tidligere omtalte 284.000,00 kr. 
med en samlet kursværdi på 795.132,50 kr. 

Den samlede bankbeholdning var 26.616,34 kr., 
medens girokonto og kassebeholdningen udgjorde 



i alt 16.975,12 kr., således at foreningens samlede 

aktiver udgør 838. 723,96 kr., en formuefremgang 

på i alt 175.376,31 kr. 

Ser vi på passivsiden er 

Grundfond uændret 200.000,00 kr. 

Reservefond udgør 340.318,44 kr., en forøgelse 

på 53.888,70 kr. = overskuddet af driftsregnskabet. 

Bonusfonden er øget med de 65.470,11 kr. til i alt 

127.708,02 kr. 

Skadereservefonden er uændret 100.000,00 kr. 

I kursreguleringsfonden er beløbet 70.697,50 kr., 

idet saldo fra 1. januar 1963 er øget med en kurs

gevinst ved udtrækning på 1.825,00 kr. Kursen for 

obligationer ved udgangen af året var gunstig, så

ledes at værdien for foreningens beholdning er ste

get med 54.192,50 kr. 

Det sidstnævnte beløb er naturligvis en meget 

variabel størrelse og er siden nytåret faldet en del 

grundet den kursnedgang, der har fundet sted i 
den senere tid, men da vi almindelig ikke skal 

sælge obligationer, men kan afvente udtrækning, 

vil vi i det lange lØb få også den reelle gevinst ved 

parikurs, uanset kursernes bevægelighed indenfor 

de enkelte regnskabsår. 

Balancen for året 1963 slutter med 838.723,96 kr. 

Ad punkt 3. På styrelsens vegne indstillede for

retningsføreren de udarbejdede vedtægter til god

kendelse og foreslog, at foreningen bevilgede kr. 
10.000,00 til fonden. Trafikkontrollør G. Kragballe 

foreslog § 3, 2. linie, ændret fra »3 forsikrings

foreninger« til »4 jernbaneorganisationer«. I § 4, 

1. linie »tre« til »fire«. Som motivering fremførte

forslagsstilleren, at fonden burde ledes af jernbane

organisationerne og ikke forsikringsforeningerne.

V ed en efterfølgende afstemning blev fondens 

vedtægter vedtaget uændret. 

Repræsentantskabsmødet besluttede enstemmigt 

at bevilge kr. 10.000,00 til fonden. 

Ad punkt 4. Følgende blev genvalgt: 

Til forretningsfører P. Madsen - til styrelsen, lo

komotivfører E. Greve Petersen og formand Hans 

Jensen. Til stedfortræder, trafikkon trollØr E. 

Svendsen - til kasserer, fhv. billetkasserer P. From 

Hansen - formand for repræsentantskabet, sekre

tær E. Rasmussen - næstformand, lokomotivfører 

S. Suneson - til revisor, hovedkasserer Helge Han

sen - revisorsuppleant, sekretær B. Aanæs - skade

udvalget, lokomotivfører S. Suneson og fhv. togfø

rer N. J. Olsen - suppleant, remisearbejder E. Mad

sen - formand for voldgiftsretten, overkirurg dr.

med. Hans Wulff - voldgiftsretten, remisearbejder

E. Madsen, værkmester H. K. Henriksen - supple

anter til voldgiftsretten, overtrafikassistent 0. H.

Jensen, pakhusformand H. P. Pedersen. Som for

eningens medlem af bestyrelsen for Jernbanemæn
denes kooperative Forsikringsfond valgtes forret

ningsfører P. Madsen.

Ad punkt 5. Lønningerne m.v. fastsattes uforan

dret. 

Ad punkt 6. Forskellige spørgsmål vedrørende 

forsikringsbetingelser samt samarbejdet med de 

Øvrige forsikringsforeninger blev drøftet. 
Mødet hævet. 

E. Greve Petersen.

Kursus 1964 

Fra feriehjemsudvalget er modtaget underretning 

om, at årets kursus vil kunne afholdes i ugen tirs

dag den 8. til mandag den 14. september. 

Nærmere meddelelse om kursets program m.v. vil 

blive bragt her i bladet senere, sammen med oplys

ninger om til hvilket tidspunkt ansøgning om delta

gelse skal indsendes. 

Af hensyn til ferietilrettelæggelse bedes interes

serede dog allerede nu reservere ovennævnte uge, 

til et kursusophold på vort smukke feriehjem. 

Møde med Fagforeningen 
Storstilet faglig kampagne under forberedelse. 

Landsorganisationen og Arbejdernes Oplysnings 

Forbund er gået i gang med forberedelserne til en 

omfattende faglig kampagne 

»Møde med Fagforeningen«.

Formålet med kampagnen er at få igangsat et 

landsomfattende fagligt studiekredsarbejde til ef

teråret, for derigennem, på en levende og populær 

måde, at få skabt øget interesse for de problemer 

enhver daglig møder på arbejdspladsen, som med

lem af en fagforening. 

Journalist Bent Hansen er i færd med at udarbej

de en ny dagaktuel grundbog »Møde med Fagfor

eningen«, som skal danne grundlaget for studie

kredsenes arbejde. Gennem 10 aftener bliver delta

gerne ført ind i den faglige problemverden på en 

interessant og tidssvarende måde, dels gennem op

læg og dels gennem gruppearbejde. Der vil blive 

lagt stor vægt på, at deltagerne selv får lejlighed til 

at arbejde med og fremkomme med deres syns

punkter. 

Der er ingen tvivl om, at denne faglige kampag

ne i hØj grad vil komme til at præge kursusvirk

somheden i den kommende sæson. 

Det behøver ikke at være kedeligt at lære noget 

- derimod er det kedeligt ikke at lære noget.

Vi lever i en tid hvor der ikke blot stilles store
krav til den faglige tillidsmand. Vi har alle pligt til 

at støtte vore tillidsmænd mest muligt. Det kan vi 

kun gøre, ved at sætte os ind i problemerne. »Møde 

med Fagforeningen« giver netop den orientering 

enhver har brug for, og danner samtidig et godt 

grundlag for den mand eller kvinde, som på den 

ene eller anden måde enten står, eller vil komme 

til at stå som kammeraternes tillidsrepræsentant på 

arbejdspladsen. Den dag kan komme for de fleste 

fØr man aner det. 
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Opmærksomhed frabedes 

Eventuel opmærksomhed i anledning af mit jubi
læum frabedes venligst. 

K. E. L. Gustafsen, lokomotivfører, Helgoland. 
Al opmærksomhed ved mit jubilæum frabedes. 

Er bortrejst. 
A. C. Larsen, lokomotivfører, København Gb.

Lanternen 

»Lanternen« afholder stor forårsfest torsdag den
14. maj 1964 kl. 17,45 i selskabslokalerne, Vinha
ven 4, Valby. Rundkørslen Gl. Køgevej - Foleha
ven, Ellebjergvej, derfra cirka 5 min. gang.

Her serveres: 
kogte og stegte fiskefilletter med asparges og 

champignons, hertil 2 glas hvidvin. 
helstegt svinekam med hvide og franske kartofler 

og agurkesalat, hertil 2 glas rødvin. 
isbombe med marengs og vafler, hertil 1 glas ma

deira. 
mokka med 1 glas likør. 

Under middagen og ballet underholder Poul 
Gamby og hans muntre »gambist trio«. 

Under kaffen underholder Folehavens ungdoms
klubs revuetrup i ny indstudering. 

Prisen for dette store traktement 22 kr. pr. ku
vert, Øl og spiritus til populære priser. 

Indtegningen sker på maskindepoterne Gb. - Hgl. 
og elektrokontrollen eller ved telf. 30 21 54 eller 
94 53 46. 

Deltagere må selv forhøre på de respektive tje
nestesteder om den fornødne frihed. 

Indtegningen slutter torsdag den 7. maj kl. 12 
og er bindende. 

Bestyrelsen. 

Priser på jernbanerestaurationer 

Samtidig med en med gyldighed fra 15. april 1964 fore
taget regulering af jernbanerestaurationemes priser i 
anledning af pris- og lønstigninger forhøjes også pri
serne for levering til det kørende (sejlende) tjeneste
personale med gyldighed fra den 15. april 1964 således: 

1 kop kaffe eller te ............ 80 Øre (hidtil 65 Øre) 
1 kop kakao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 » ( » 80 • ) 
1 stk. wienerbrød . . . . . . . . . . . . . . 65 • ( • 60 • ) 
1 stk. rugbrØd eller franskbrød 

med smør, uden pålæg .... 50 • ( • 45 • 
1 stk. smørrebrød med pålæg af 

steg (uden surt), frikadelle 
pølse eller 25% sØdmælksost 80 • ( • 70 • ) 

1 kop bouillon ................. 55 • (uændret) 
¼ 1 mælk ...................... 55 • (hidtil 50 øre) 
1 lys pilsner ................... 80 • (uændret) 
1 hvidtØl eller skibsøl .......... 50 • (uændret) 
1 apollinaris ................... 50 • (hidtil 45 øre) 
1 citronsodavand . . . . . . . . . . . . . . . 65 • ( • 60 • ) 
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Overgået til stilling som lokomotivfyrbøder 

pr. 1/3-64. 

Elektrofører ( 10. lkl.) : 
P. Andersen (Rørtang ), Enghave, i København Gb.

Overgået til stillingen som lokomotivfyrbøci.er 

pr. 1/4-64. 

Håndværker (tidligere elektrofører ): 
S. E. Pedersen, Århus, i Århus. 

Antaget som lokomotivmedhjælperaspirant 

pr. 1-4-1964. 

P. H. Andersen, København Gb. 
I. N1elsen, København Gb.
F. H. W. v. A. Jacobsen, København Gb.
B. R. Mikkelsen, København Gb.
J. Jensen, København Gb.
J. A. Hansen, København Gb.
A. Odgaard, København Gb.
J. Hansen, Øbenhavn Gb.
P. Hansen, København Gb.
S. V. Nielsen, København Gb.
K. H. E. Petersen, København Gb.
0. J. Svensson, København Gb.

Afsked. 

Lokomoti vfØrerne ( 15. lkl.) : 
P. H. S. A. Ovesen, Fredericia, er afskediget på 

grund af svagelighed med pension ( 30/4-64). 

H. V. L. Hansen, Helgoland, er afskediget efter an
søgning på grund af alder med pension (31-7-64 ).

Lokomotivførerne (12. lkl.):
J. P. C. Jørgensen, Odense, er afskediget efter an

søgning på grund af alder med pension ( 31/5-64 ). 

S. A. Pedersen, Odense, er afskediget efter ansøg
ning på grund af alder med pension (31/5-64 ). 

t 
Lokomotivfører Henry Rasmussen, Århus, fØdt den 

1/12-1907, er afgået ved døden den 3/3-1964. 

Lokomotivfører I. M. Jensen, Århus, fØdt d. 4-7-
1909, er afgået ved døden d. 20-3-1964. 

Pensioneret lokomotivfører A. M. R. Bech, Sdr. 
Ringgade 49, 3., Århus, fØdt den 26/3-1882, er af
gået ved døden. 

Pensioneret lokomotivfører Jens Jensen, Ingerslev 
Boulevard 22, 2., Århus, fØdt den 30/8-1895, er 
afgået ved døden. 
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RØDBY HAVN 

KOLONIALFORRETNINGEN v/ Torben Knudsen 

Alt i kolonial 

Syltholmsgade 13 • Rødby Havn - Tlf. 905078 

JO HN NIELSEN 
Alt i årstidens frugt og grøntsager 
stort udvalg i blomster 
altid friske varer - et godt sted al handle 

HavneveJ 44 - Rødby H•vn - Telf. 90 SI 94 

HENRY KNUDSEN 
vi har alt i 

kolonial - konserves - vine - tobak - ekstrafin kaffe-udvalg i dybfrost 

Havnegade 102 . Rødby Havn . Telt. 90S192 

Der er ingen tvivl, det er en 
H. W. Selvbetjeningen af de fine kaffeblandinger fra: 

H. W. Selvbetjening Rødby Havn • Drej 90 5188 

Forretningen, hvor gode varer er billige - De ringer -
og yderligere gives 3o/o rabat på allevarer vi bringer 

� 

Treldal s damesalon 

den moderne salon - for den moderne dame 
alt i håroleie • oermanent • formskæring 

Havnegade 48 - Rødby Havn. Telf. 90 5154 

>S 

* Kød - Flæsk - Pålæg Slagter 

* Hjemmelavet medister 
A. ERIKSEN* Dybfrost - Konserves 

* Bedst og billigst hos Rødby Havn 

Køb møbler i MØBELMESSEN 

Fordelagtige betalingsvilkår 

M. Steffensen, Rødby - Telefon 9010 57 

RØDBY HAVN AUTOSERVICE 
V/ Tage Hansen 

HnvneveJ 44 - Rødby Havn - Telefon 90 SI 31 

Alle reparationer udføres hurtigt og billigt 
OLIE - AUTOGUMMI - RESERVEDELE 

RØDBY BRUGSFORENING OG KØBMANDSHANDEL 

Kolonial - i.senkram - manufaktur * Kul - koks - briketter 

Vestergade 15 • Rødby • Telefon 901143 

SOFUS POULSEN 
Alt i herre- og drengebeklædning 

Østergade 14 - Rødby - Telefon 901247 

Benzin - Olie - Vask - Smøring - Autogummi 

SERVICE STATION 

v/ Frede M. Pedersen 
Østergade 36 - Rødby - Tel1. 9014 54 

KØBENHAVN 

J. B. Schilder 
Nørregade 7 - Kbhv. K. - Central 2058 

Uniforms-Skrædderi - Må/konfektion 

RØDBY 

Benny Lund's Herrefrisørsalon 
Vi udfører alt i I. kl.s frisørarbejde - hurtig og høflig betjening -

DET KAN DE STOLE PÅ 
De er velkommen - selv med træsko på 

Østergade 22 • Rødby - Telefon 90 13 32 

JOHNS KVALITET Vore 3 specialiteter 

Extrafin salami - lollandsk spegepølse - Hjemmelavet leverpostej 

JOHNS SLAGTE RF O R RETN IN G 
Torvet Rødby - Telt. 9010 59 

HILLERØD 

li.i 
De bor og so iser godt 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 B R ØD MED HJEM 

SI GV AL DS KONDITORI 
Sdr. Banevej 1 . Hillerød . Telefon 420 

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

SILKE BORG 

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

vi har mange yndige gaveartikler 

Torvet 11 - Silkeborg - Telf. 862 

SKOLEBOGHANDELEN 
Skoletorvet - Silkeborg - Telf. 96 

Vi fører alle skolebøger 

Vi opretter gerne en bogkonto 

SØNDERBORG 

Vognmand Frederik Reisenhus 

PERLEGADE 87 - SØNDERBORG 
TELEFON 2 55 45 

* Frugt

Grønt

Konserves 

Varerne bringes 

Torvehallen 
R. Tychse n 
Jernba n e g a d e  46 . Sø n d e rbo rg
Telef o n  22 501

HELGE SKJERNING 
GULDSMED. GRAVØR 

PERLEGADE 62 . SØNDERBORG • TELEFON 2 35 22 

* 

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

E.M .SANDER S DAMESALON

Den moderne salon for de moderne damer 
Permanent - Formskæring - Hårpleje 

Grundtvlgs Alle 102 - Sønderborg - Telt. 22 S49 \ .. 
i,-:.,. 
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VEJLE 

� 

BERTEL NIELSEN 

& HAAHR Afs 

NORDKAJEN - VEJLE - TLF. *3468 

KUL - KOKS - BRIKETTE R  

Caltex brændselsolier 

SÆD!OLMI� 
� 

VESTERBROGADE 15 • VEJLE • TELF. 4883 

kør godt • kør billigt • kør med 

VEJ LE MINI-CAB 
Parkvej 27 • Telf. 3726 

EJNER JENSEN kolonial - konserves 
(J. Chr. Larsens Fftf.) vine• tobak 

Elsdyrvei 8 - Veile - Tlf. 3781 

Ost • Kaffe • Æg • Konserves 
ost for enhver smag• De smager før De køber 

Sønderbro's Oste- og Kaffeforretning 
vi Sv. Dahl-Hansen • Sønderbrogade 31 • Veile • Tlf. 1153 

UNO - X Service 

Vestre Engvej 5, Vejle. Telefon Vejle 2744 

FREDERICIA 

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

PRANGERVEJ 72 • TELEF. 20134 

STRUER 

Thomas Hansen•s 
Bageri 

P. WEILING
Struer . Tlf. 5 00 93 

Anbefaler alt 
bringes i velvillig Erindring 

Brødet bringes overalt i Byen 

nanmarbfa<U, Sln,er. Tlf. 50308 i moderne 
blomsterbinderi 

VARDE 

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

GAVEARTIKLER 

Vestergade 12 • Varde • Telf. 20164 

PINDSTRUP MOSEBRUG 

SAVVÆRK OG EMBALLAGEFABRIK 

v/ Johs. F. la Cour 

Pindstrup telefon 13 

NYKØBING F. 

Lys petroleum• Gasolie· Fyringsdiesel 

Farvet benzin 

NYKØBING F. DEPOT 

v/K.B.Hansen-Finsensgade 52-Nyk•blng F. 

85 03 63 • Deres direkte olieledning 

gælder det briller - går man til 

NYKØBING F. SPECIALOPTIK 

v/ B. Hausgaard 

Rådhusstræde• Telf. 852220 

... JØRGENSENS KØD UDSALG ... 

vi har alt i 1. kl. Kød-flæsk-pålæg-salater 

og vi kan levere Dem LUXUS smørrebrød til Deres fest 

Strandboulevarden 56 • Nykøbing F. • Telf. 853305 

SERVICE STATION 
v/ Freddy Jørgensen 
Nørregadevladsen • Nykøbing F.-Telf. 853803 

Nørregadepladsen • Nykøbing F. • Telf. 853803 
Benzin - Olie - Vask - Smøring -Reparationer

ARNE JØRGENSEN Farve og Tapethandel

mal o� bevar - køb Deres malervarer hos os 

Slotsgade 5 Nykøbing F. • Telf. 85 0101 

SVEND TEILMANN 
Jernbanegades material og sygepleje 

NYKØBING F. • TLF. 850044 
Varemark• 

r-�ij!)•r.-- STRAND SALON 
t�..:-�·- J) V/ H. G. CLAUSEN tz� .. 4/l MODERNE HÅRPLEJE • INDIVIDUEL KLIPNING 

i':.: r p PERMANENT • FRISERIING 

L -� ' r 
STRANDVEJ 10 - NYKØBING F-TLF.852488 

THISTED 

H. HANSEN & SØN
alt i I. kl. kød· fedevarer· pålæg

Lille Torv 6 Thisted Telefon 217 

KRUSAA 

SERVICE STATION 
v/ Hans Petersen 

Sønderborgvej 8 • Krusaa . Telf. 71419 

International• Transporter 
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NÆSTVED 

Flemmings Damesalon 
DEN MODERNE SALON - FOR DEN MODERNE DAME 

Vi yder altid 1. kl.s betjening 

Balticgluden - Axeltorv - Telf, 724515 (indgang i passagen) 

E. Q. JENSEN 
Tømrer- og Snedkermester - Tlf. 720959 

Tømrer- og snedkerarbejde 
Tilbud gives uden forbindende - Altid reel behandling 

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

Blegdammen 4, Næstved . Telf. 72 12 14 

721003 Farimagsvej 9 
Næstved 

Bernhardt's radiodirigerede vogne kører 
dag og nat. 5-7-14 pers. 

Køb Deres varer hos 
TOFTEHØJ DERES slagter 

Ejlersvej 34 - Næstved - Telefon 722141 

bageriet Brogade 3,

Tag brød med hjem . .. Næstved 
Telefon 721632

Vi har alt i lækeri bagværk - spec. finere bagværlr. 

� 
E. OMEL's DAMESALON

En moderne salon for moderne hårpleje 
Al hårpleje - Formskæring - Permanent udføres 

>--.J' Set. Mortensgade 7 - Næstved - Telf. 721659

T obaksfirmaet »ØRNVOLD« 
Køb hvor udvalget er stort i tobak • vin • piber 

Set. Mortensgade 3 - Næstved - Telefon 722302 

RØDKÆ RSBRO 
. 

RØDKÆRSBRO KRO 

�� GODE VÆRELSER - GOD MAD" GØR SINDET GLAD 

f� ALTID ET BESØG VÆRD 

m 
1 // j / I RØDKÆRSBRO • TELEFON 9 • VED E. SKOV 

BRØNDERSLEV 

BRØNDERSLEV BOLIGMON TER ING 
v/ Jørgen Jensen 

møbler for moderne hjem 

Nørregade 14 Telefon 600 

SLAGELSE 

RE NOVA 
RADIO & 

TV SERVICE 

v/ E. ANDERSEN

Absalonsgade 26 • Tlf. 52 35 56 

1. klasses reparationer 

Kun kontant - derfor billigst 

HORSENS 

RØD E B R O  R EN S E RI 
er Deres tøj træt - så kvikker vi det op 

med en kemisk rensning 
vi er hurtig og omhyggelig 

S•nderbrogade 37 • Horsens • Telefon 2 67 47 

ORLA JENSEN 
kør på cykel - det er sundt 
reparation af knallerter og cykler ... 

Absalonsgade 1 . Horsens . Telefon 2 2129 

HØJBJERG Vort kød, flæsk, pålæg 
UNGE HJEMS HØJSKOLE køber vi hos 

Skaade pr. Højbjerg. 7 km .sydf. Århus K. LYKKE SØRENSENS EFTF. 

Et vidunderligt højskoleop- v/ HENRY HOLMhold på Danmarks mest mo-
derne høj�kole med levende Beringsgade 1, Horsens 
undervisning for vor tids 
unge. Kursus beg. novmbr. 

r Il og Jan. P og am se des. U 
derstøttelse kan søges. 

TØNDER 

n-

Peter Jacobsen 
FARVEHANDEL 

Farver . Lakker . Tapet 

Storegade 16, Tønder. Tlf. 22368 

BLENNERS 

DAMPVASKERI 

Skibbrogade2, Tønder. Tlf.22268 

Tønder 
Begravelsesforretning 

v/ Hans Dinsen 

Nørregade 1 • Tønder 
Telf. 22073

Telefon 25 897 

BANEGÅRDSKIOSKEN PÅ TØNDER ØST 
V/ H. P. Clau,en 

Alle dag• og ugeblade . frugt • konfekture • chokolader . tobak . cigarer • cigaretter 

Det er så nemt at købe DIT forbrug her 

A A RHUS 

Restaurant »DEN RØDE O KSE« 

Nyt, moderne og hyggeligt - altid et besøg v•rd 

Haandværkerforeningens restaurant og selskabslokaler 

Aarhus, telf. 20233 

S. Bendtsen & Co.s Eftf. Telefon 

Skræderforretning 
Aarhus 23720 

Skræderi Leverandør 
og Ryesgade 27. Aarhus til DSB 
konfektion Uniformer af enhver art leveres 

SALON -»DELE URAN� l�� 
V/ Inge Deleuran \)a , I 

Den eksklusive salon for den moderne dame 
(". ,,.. � • � :r 

Nørrebrogade 8 - Arhus C - Telf. 28823 l� 



HELSING ØR 

Service Station v/ BENNY POULSEN 

SHELL Vask . Smøring . Polering . Automobiltilbehør 

�\lit Hovedvagtsgado 1 • Helsingor • Tolef. 21 0132 

Man lægger mærke til Deres hår - gå til 
,•�r 1 

DAMEFRISØRSALONEN 

c;w�
t�1 

v/ LILLIAN IPSEN i".,.. ·' 

Ewaldsvej 35 • Helsingør • Telf. 2118 69 ·;;..,. ){r' 
C 
-c-

Lad kvindehænder behandle Deres tøj, 
send det til 

HVID VASK 
Strandalle 1 . Helsingør . Tel1. 2125 26 

Købmand Edv. Andersens 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 - Tel1. 21 3 1  40 
Udstillingshal, Fabriksvej 11 - Telf. 21 13 94 

KAJ BRAM MERS BOGH ANDEL 
v/ 0. Petersen . Stengade 10 . Helsingør . Telefon 21 0514 

... glæd med en bog 

VARELAGER ET ROYAL- BO 

1. 

Stengade 75 Helsingør Stengade 46 
Telf. 211415 Telt. 213115 - 213 615 

har det store udvalg i manufaktur og boligmontering 

l 

SORØ 

R LA Storegade 42 . Sorø 

KOL D ING 

Bendixen Briller 
Søndergade 16

Kolding . Telf. 26865 

klasses slagter- og fedevareforretning 

N. J. KLOSTER & SØN 
Katrinegade 10. Kolding . Tlf. 20612 

KOLDING FOTO v/ R. Hartimmer 

Jernbanegade 32 . Kolding . Telf. 2 00 54

Vi fremkalder og kopierer Deres film . Pas- og kørekortfoto på 2 min. 

KALUNDBORG 

N. J ENSENS S ØNNE R
Inventar- og bolig montering

Telf. Kalundborg 280 

OHRT'S Guldsmedien med de nye moderne og 
GU LDSMEDIE eksklusive ting inden for smykker og bestik 

SKl88RO GADE 3 Reparationer og bestillinger udføres 
KALUNDBORG 
TELEFON 2222 på �gel værksted 

HERRETØJ - DRENGETØJ 

B OSTON A/4
TLF. B3 * KALUNDBORG 

- bedst og billigst I

KALUNDBORG KU LKOMPAGNI 
Aktieselskab 

Tlf. TRETTEN Tlf. TRETTEN 

H. P. Plante-Selvbetjening 
Planter til haver og strandgrunde 

Vi hjælper Dem, så De får de rigtige planter 

Holbækvej - Kalundborg - Telf. 1820 

Fiskehus nr. 1 Fineste 
Viktor Nielsen Kød, Flæsk, Paalæg 
Tlf. Kalundborg 659 

Altid friske Torske- og Rødspætte· Slagteriets Udsalg, Kordilgade 44 
filet'er samt Fiskefars Tlf. Kalundborg 161 
Leverandør til Feriehjemmet leverandør til Feriehjemmet 

Svenn Høj Spis mere OST 

Kystens Købmandshandel 
ring så kommer Fallesen 

leverandør til Feriehjemmet 

Sdr. Nyrup pr. Kalundborg Tlf. Kalundborg 1029 
Telf. Raklev 43 

Slagtermester Børge Rasmussen OTTO NIELSEN 

Kordilgade 10 Malermester 

Telefon 173 0 

Privat 1243 Tlf. Kalundborg 447 

Altid første kl. varer 

NYBORG 
Kalundborg (. Knackstredt Tlf. Nyborg 550 

Spec.: Kranse, Buketter, Plan-

Fællesbageri ter og Potte-Kultur. Direkte Salg 
fra Drivhus. Ingen Butiksleje -

derfor billigste Priser. 

SALON "MADAME" 

;�')
c1}

v/ GUDRUN PEDERSEN 

Nørrevoldgade 61 • Nyborg • Tlf. 1182 

Alt i moderne hårpleie - permanent-formskæring 

ESBJERG 
Det store udvalg i lædervarer finder De i 

, � . ) 

r � , I .... 

·:· I -
t -·"> ,·<r --r 

LÆDERMAGASINET 
Skolegade 24 - Esbjerg - Telf. 20931 

Køb Deres lædervarer i en soecialforretninl! 

kør godt-kør billigt-kør med 

uno-x 
A. Lysgaard
Darumvej 73-Esbjerg-Tlf. 22703 

Benzin 

I I 

1--
~~li i...___ _ ______, 
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