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Samarbejdsviljen 

Siden industrialiseringens barndom har bedrifts

rådstanken været et ønske i fagbevægelsen for at opnå 

medindflydelse i virksomheden med henblik 

på at betrygge ansættelse og beskæftigelse og få 

rimelig andel i virksomhedens udbytte. 

Den dag i dag er vi dog lige langt fra tankens 

gennemførelse. Samarbejdsudvalgene er imidlertid et 

forsøg på indseende med virksomhedens drift. 

I begyndelsen gav arbejdet i disse udvalg vel ikke 

mange løfter for deres funktioner, men efterhånden er 

der alligevel nået positive resultater, og i mange 

virksomheder er samarbejdsudvalgene utvivlsomt 

nyttige organer, hvor man i gensidig forståelse søger 

tilvejebragt gavnlige foranstaltninger for at nå 

større produktivitet og at få arbejds- og lønmæssige 

gode forhold. Ja, udviklingen har vel videre ført til, at 

man ikke i fagbevægelsen i dag har noget særligt 

varmt ønske om at deltage i virksomhedens 

egentlige ledelse og tværtimod godtager arbejds

giverens ret til ledelsen. Derimod søger man 

samarbejdsudvalgene udbygget, og på det private 

arbejdsmarked har man indgået en ny aftale 

om samarbejdsudvalgenes indhold og funktion. 

Bestræbelserne går på det stærkest mulige samarbejde. 

Inden for staten søger tjenestemandsorganisationerne 

også at engagere administrationen i det stærkest 

mulige samarbejde. Men der tales mere om 

samarbejdet, end det forekommer reelt. 

På adskillige områder kunne den administrative 

samarbejdsvilje gives mere håndfast udtryk. 

Til eksempel kan nævnes tilrettelægning af lokomotiv

personalets kørselsfordelinger. Et område, hvor 

der efter vor opfattelse med større vilje fra 

administrationens side kunne etableres et indgående 

samarbejde, idet vi mener, at repræsentanter 

fra lokomotivpersonalet skulle være med 

ved udarbejdelsen af nye kørselsfordelinger i stedet 

for forelæggelse til godkendelse, når de er udarbejdet. 

Vi mener, begge parter vil være tjent med denne 

tidlige kontakt. Personalet vil gerne have forståelse af 

nødvendigheden i en effektiv tilrettelægning af 

arbejdstiden og medvirke hertil, men mener 

samtidig, at de menneskelige problemer kan få 

bedre behandling ved fælles deltagelse i 

kørselsfordelingernes udarbejdelse, fremfor tovtrække

riet under den nuværende form. 

Lokomotivpersonalet har jo en meget ubekvem 

arbejdstid, og de meget forskelligt fordelte 



arbejdstider og natroderiet bør tilgodeses, thi nok 

skal arbejdsfordelingen være effektiv, og der 

må præsteres kørsel, men tingene må sættes i det 

rette forhold, når arbejdsindsatsen vurderes. 

Prisen for den ubekvemme arbejdstid bør da også 

være kortere gennemsnitlig arbejdstid end den 

almindelige. Der er mange problemer i forbindelse 

med denne ubekvemme arbejdstid, nogle kunne 

elimineres gennem fælles udarbejdelse af 

kørselsfordelingerne. Man finder personalet langt 

mere positivt indstillet med et sådant samarbejde. 

Og langt fra at ville »lede« efter gammel faglig 

ønsketænkning mener vi, at dette samarbejde bør 

komme i stand snarest. 

Det er i øvrigt af allerstørste betydning for 

statsbanernes gode trivsel, at man fra administra

tionens side i god tid informerer de medansatte 

om ændringer, der får indflydelse på stationering og 

indskrænkning i arbejdsområder, så disse kan 

omstille sig til de ændrede forhold. Det kan nemlig 

ind imellem være svært at forstå mange af de 

trufne personalemæssige dispositioner uden egentlig 

kendskab til baggrunden for dem. 

I aftalen om samarbejdsudvalg hedder det blandt 

andet, »at udvalget skal, hvis der blive tale om 

indskrænkninger eller omlægning i institutionens 

virksomhed, i så god tid som muligt behandle 

sådanne spørgsmål med det formål at gøre overgangen 

så lempelig som muligt for de deraf berørte 

personer i institutionen«. Heraf kunne man udlede, 

at de enkelte personalerepræsentanter efter eget 

skøn kan informere medlemsgrupperne. 

Imidlertid har en lang række af de i udvalget givne 

oplysninger fortrolig karakter, så det kan være 

svært ikke at komme i karambolage med dem, når 

der skal gives generel oplysning om tingenes tilstand. 

Derfor bør man, udover de aktuelle spørgsmåls 

behandling i udvalgene, finde en form for møder med 

de berørte personalegrupper landet over, 

hvor der gives grundig orientering om disse 

spørgsmål. Videre bør man regelmæssigt lave møder 

med personalegrupperne i de respektive tjeneste

områder, hvor man kan drøfte daglige driftsmæssige 

problemer, som man, så vidt det forstås, med 

held har praktiseret et par gange inden for 

stationstjenestens område i København. 

Ikke mindst i spørgsmålet om stationeringer er 

lokomotivpersonalet interesseret i den bedst mulige 

information. Et system, hvorefter antagelse og 

senere ansættelse finder sted ved det samme depot, 

lader sig vanskeligt praktisere ved en virksomhed 

af statsbanernes karakter, men mulighederne for, at 

omflytningerne kan finde sted i mindre grad, 

skulle være til stede, såfremt de driftsmæssige 

resultater ikke bliver ringere. 

Uansøgte forflyttelser bør kunne indskrænkes til 

det enkelte distrikts eget område. 

Arbejdsmængden i 2. distrikt har medført betydelige 

indskrænkninger i det personalemæssige behov, 

og vi er tidligere gennem dette blad blevet orienteret 

om, at flere maskindepoter kan ventes nedlagt. 

Blandt andet dette førte til, at de unge lokomotiv

medhjælpere efter to års uddannelse overflyttedes til 

1. distrikt, hvor der var god brug for dem,

noget en del af dem slet ikke var indstillet på,

og konsekvensen af forflyttelsen eller udsigt dertil har

fået nogle af dem til at tage afsked med

statsbanerne, der har ofret to års uddannelse på

dem til ingen nytte. Dette kunne være et

eksempel på, at god orientering givet tidligst muligt

formentlig kunne have sikret de unges forbliven

i statsbanernes tjeneste eller have gjort dem

klart, at det, der lå forude, ikke passede ind i deres

interesser, og de måtte sige fra. Staten ville blive

sparet for en del penge til uddannelsen.

Der kunne nævnes flere forhold, hvor information 

er tiltrængt, men det er først og fremmest en 

stærkere samarbejdsvilje, der efterlyses. Skulle 

der være muligheder herfor, efter at arbejdsmarkedets 

hovedorganisationer har indgået en ny aftale 

om samarbejdsudvalg? En aftale, som må medføre, 

at reglementet for statens samarbejdsudvalg gås 

efter i sømmene snarest muligt. 



SCHWEIZ 

Som en uindtagelig fæstning har Schweiz ligget midt i 

Europa siden tidligste historiske tid. Landet har været 

en selvstændig republik siden Wilhelm Tell's dage -

dengang Riitli-eden blev svoret i 1291 - den ed der 

sikrede området omkring Vierwaldstattersøen evig 

frihed. 

Schweiz statslige struktur kaldes derfor også et 

Edsforbund, og denne ejendommelige status svarer til 

landets særstilling blandt nationerne. Det højt udvik

lede erhvervsliv og dermed følgende velstand står i 

nøje forbindelse med den anseelse, de schweiziske pro

dukter nyder i hele verden. Det er først og fremmest 

denne anseelse, som har givet landet den købekraft, 

der er nødvendig til indkøb af alle de varer, som ikke 

findes og heller ikke kan produceres i landet. Kun 

derfor har Schweiz kunnet blive et land med en be

folkning på 5,4 millioner mennesker. Det havde aldrig 

kunnet lade sig gøre, hvis det alene havde været hen

vist til udbyttet af egen jord. Schweiz er rimeligvis det 

land i Europa - måske endda i hele verden - der er 

mest afhængigt af forbindelserne med omverdenen. 

I tilfælde af selvforsyning ville mindre end halvdelen 

af befolkningen kunne opretholde den nuværende 

levestandard. 

Det er således af allerstørste vigtighed for Schweiz, 

at verden ligger åben både for mennesker og for varer, 

og at denne bevægelsesfrihed garanteres af de inter

nationale politiske forhold - det er vigtigt, at der over

alt hersker fred og retfærdighed mellem nationerne 

indbyrdes. Dertil har landet bidraget af egen kraft så 

godt det kunne ved principielt at bygge sine forbin

delser med andre stater på sit politiske princip om 

den »evige neutralitet«. 

Denne neutralitetstanke er vokset frem af edsfor-
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bundets inderste væsen. Forbundet havde til opgave 

at forsvare sin eksistens mod fjendtlig indtrængen og 

blev derfor aldrig i stand til også at føre angrebskrige. 

Da man i 1515 alligevel forsøgte det, led forbundet 

et militært nederlag ved Marignano - og siden har 

man undgået enhver udenrigspolitisk risiko. 

Trods den kendsgerning, at man i det lille Schweiz 

med kun godt 5 millioner indbyggere taler fire for

skellige sprog (tysk, fransk, italiensk og rheto-ro

mansk), er der i befolkningen en samhørighed, som er 

intet mindre end legendarisk - og det er så meget mere 

mærkeligt, fordi landet er opdelt i 25 kantoner og 

distrikter, der administreres hver for sig. 

Der findes selvfølgelig en fælles regering sammen

sat af repræsentanter fra kantonerne, og under denne 

sorterer alle såkaldte fælles-anliggender som toldvæ

sen, militær, diplomati, telefonvæsen, post og telegraf, 

offentlige arbejder o.a., men lokale spørgsmål afgøres 

hver for sig - oftest ved folkeafstemninger. Man skulle 

også tro, at religiøse uoverensstemmelser kunne spille 

ind - ca. 60 pct. er protestanter og ca. 40 pct. er kato

likker - men heller ikke det generer enigheden i mind

ste måde. 

I forhold til landets opbygning og størrelse er sam

færdselsmidlerne højt udviklet. Over 20 pct. af lan

det er utilgængeligt på grund af bjerge og højdedrag, 

men alligevel findes næsten 6000 km jernbane, der 

er 100 pct. elektrificeret - og vel at mærke helt selv

forsynende med elektrisk kraft. Omkring 17000 km 

landevej af gennemgående høj standard - og desuden 

flodsejlads og lufttrafik sørger for de øvrige for

bindelser. 

Anlæg af jernbaner og veje i et bjergrigt terræn, 

som det schweiziske kan naturligvis skaffe store pro-
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blemer. Det kan i denne forbindelse være interessant 

at nævne, at tandhjulsbanen er opfundet i Schweiz og 

allerede i 1873 bestod sin prøve på bjerget R.igi ved 

Vierwaldstattersøen. Europas højeste jernbanestation 

ligger naturligvis også i Schweiz - den blev bygget i 

1912 på Jungfraujoch 3457 m over havet. Det schwei

ziske jernbanenet gennemløber i alt 672 tunneler på 

en strækning af 308 km. 

Bygning af veje og jernbaner er som sagt utrolig 

vanskelig. De rivende bjergstrømme, stejle bjergskræn

ter, dybe afgrunde, store terrænforskelle, hårde gra

nitklipper og voldsomme stenskred gør det næsten 

umuligt at benytte akkordarbejde - langt det meste 

arbejde udføres på timeløn. 

Det brede folk, der i så høj grad har været med til 

at skabe Schweiz nationalformue, får også stort ud

bytte af den. Det Internationale Arbejdsbureau (BIT) 

har offentliggjort oplysninger om fordelingen af leve

omkostninger for arbejderfamilier i Europas forskel

lige lande. I de fleste lande sluger de nødvendige ud

gifter til mad, klæder og bolig en større del af arbej

dernes indtægter end i Schweiz. Belgien ligger på 

89,7 pct., Sverige på 79 pct., medens det i Schweiz 

kun er godt 75 pct. D.v.s., at en arbejderfamilie i 

Schweiz har ca. en fjerdedel af indtægten tilovers til 

at dække andre behov end de mest elementære. 

Den schweiziske arbejder nyder altså også godt af 

det høje boligniveau, der stort set er karakteristisk for 

landets levestandard. Boligerne er rummeligere og 

mere komfortable end i de fleste af Europas andre 

lande. Den gunstige fordeling af nationalindtægten og 

den private økonomis betydelige udgifter til sociale 

formål bevirker, at de offentlige byrder er lavere end 

i andre lande. Det spiller en afgørende rolle for den 

direkte beskatning, der næppe overstiger ca. 10-15 

pct. for en arbejderfamilies vedkommende. Men hel

ler ikke de indirekte skatter er så høje, som f.eks. her 

i landet. 

Takket være Schweiz manglende interesse i magt

politik har landet og dets indbyggere i tidens løb fået 

betroet mange internationale opgaver, f.eks. som præ

sidenter for internationale domstole, som sæde for 

Verdenspostforeningen, Verdenspresseforeningen, Det 

Internationale Bureau for Jernbanetrafik, Det Inter

nationale Bureau for Andsejendom og Folkeforbun

det. Det var Henry Dunant, der grundlagde Interna

tionalt Røde Kors som stadfæstedes ved Genferkon

ventionen i 1864 - og det er vel det mest betydnings

fulde resultat af internationalt samarbejde. Selv under 

de to verdenskrige var Røde Kors en af menneskelig

hedens sidste bastioner - her opretholdt man de sidste 

forbindelser mellem de kæmpende stater - kontakter 

blev opretholdt og nye etableret på tværs af alle front

linier og landegrænser og reddede utallige menne

skeliv. 

Schweiz har altid opfattet sin neutrale stilling som 

en særlig forpligtelse til solidaritet og humanitet - og 

det nyder næsten hele verden godt af - både nu og i 

fremtiden. 

Med hensyn til den europæiske integration har den 

schweiziske præsident udtalt: »Enten vi opfatter det 

som en præstation eller en gave, er det en kends

gerning at den fredelige sameksistens af de folkestam

mer og sproggrupper, der udgør en stor del af Europa, 

inden for vore grænser på een gang er et mirakel og 

et eksempel til efterfølgelse. For os i hvert fald skal 

det også i fremtiden være et lysende forbillede for 

Europas opbygning«. Jørgen Petersen. 



Lad vognen stå og tag toget 
siger amerikar1erne 

De hundredetusinder af biler 

i New York, Chicago og Los Angelos 

kan ikke komme frem 

for hinanden 

I USA er biltætheden nået op på sådanne højder i og 

omkring storbyerne, at man ikke kan regne med at nå 

frem til tiden med dette transportmiddel. Hvis man 

da i det hele taget kan køre et længere stykke uden at 

sidde fast i trafikkaos. 

Årsagen ligger i, at adskillige byer er blevet alt for 

store, de har udviklet sig til forretningsmæssige metro

poler med svimlende skyskrabere, tilsvarende grund

priser og alt for smalle gader. For at få en smule ro 

og hjemmeliv har amerikanerne i stadigt større om

fang søgt ud til sovebyer eller bygget deres eget hus 

langt fra den hektiske storby og arbejdsstedet. 

Og så er det, at bilerne til transporten frem og til

bage kommer ind i billedet. Efterhånden er der så 

mange vogne, at hvis man skulle have plads til dem 

for eksempel i New York, måtte halvdelen af sky

skraberne her rives ned og erstattes med lige så mange 

parkerings-skyskrabere! Dette ligger altså sådan, at 

det ikke kan lade sig gøre. Anlæg af autobaner med 

nødvendige til- og frakørselsveje ville i New York også 

koste så eventyrlige summer, at man på forhånd har 

opgivet tanken. 

Hvad gør nu de mange mennesker, som arbejder i 

New York og bor udenfor? De kører hjemmefra i 

deres bil til det nærmeste, offentlige trafikmiddel, der 

passer dem, stiller vognen her eller lader et familie

medlem køre den hjem - og tager videre med tog, 

som gennem tunneler føres ind til New York City. Et 

vældigt net af jernbanelinjer strækker sig ind mod 

bykernen og ender i to kæmpemæssige stationer i 

centrum. 

Herfra tager man videre enten med U-bane eller 

bus og taxi - eller, som man gør i stadigt større om

fang, begiver sig videre til fods gennem gaderne. 

I Chicago, Amerikas næststørste by, er det også 

ganske umuligt at anlægge autobaner gennem centrum, 

men her har et privat jernbaneselskab, North Western 

Railway Company, øvet en indsats, som er blevet 

fulgt med opmærksomhed ikke alene i staterne, men 

også i udlandet. Selskabets væsentligste indtægter hid-

rørte og gør det vel stadig fra godstransporter over 

lange strækninger, men man driver også tre nærtra

fiklinjer ind til Chicago. De gav et dundrende under

skud, i 1956 var det 2,5 mill. dollar eller 15 cent i til

sætning pr. næse for de 16 millioner rejsende dette år. 

Så kom en ny ledelse til, man byggede nye diesel

tog i to etager, nedlagde stationer, som lå for tæt på 

hinanden, sparede personale ved pendulfart og ratio

naliserede i øvrigt på en sådan måde, at man vendte 

billedet til overskud. Selskabet råder nu over mere 

end 200 to-etages jernbanevogne, som hver rummer 

ca. 170 rejsende. 

Her skal blot nævnes et par nyheder fra det succes

rige North Western Comp. Vognen har indstigning på 

midten, og tre personer kan samtidig stige ind eller ud. 

Der er ingen askebægre eller affaldsbeholdere i vog

nene. Kæmpemæssige støvsugere klarer sagen. Køre

planen er tæt, farten stor, og togpersonalet kaster kun 

et blik på billetten. 

A propos, billet. Jernbaneselskabet har siden som

meren 1962 ladet tilsende rejsende deres månedskort 

pr. post. Kortet kommer 3-4 dage før, det træder i 

kraft, og man kan betale det med check indtil den 10. 

i hver måned. Allerede seks måneder efter dette sy

stems indførelse, havde 30 pct. af de »kortrejsende« 

indstillet sig på nyordningen, og nu er man oppe på 

en langt større mængde. 

Los Angeles, storbyen på USAs vestkyst, kaldes 

også »bilernes Mekka«. Byen med dens 2,5 mill. ind

byggere dækker et areal fra nord til syd på 80 km og 

fra vest til øst på 40 km. Her er areal til rådighed 

endnu, men vel nok kun i en stakket tid. Man har 

anlagt autobaner i fire etager over hinanden og med 

sindrige udfletninger af til- og frakørselsveje. Det 

skal spøgende være kaldt en omgang trafikspaghetti. 

Men nu må der anlægges nye autobaner, og en 

mængde husejere, hovedsagelig i de dyre kvarterer 

som Beverly Hills, hvor filmstjernerne bor, Santa 

Monica og Malibu har i protest dannet komiteer og 

går imod disse nyanlæg, som vil forstyrre roen, først 

med anlæggets spektakel og siden med trafikkens. I 

San Francisco skal lignende komiteer have hindret 

bygningen af syv planlagte autobaner. 

Selv om Amerikas storbyer nu er blevet så store, 

at de volder trafikproblemer, har såvel præsident 

Johnson som New Yorks overborgmester, Robert 

Wagner givet udtryk for, at fremtidens transportop

gaver kun vil kunne løses gennem massetrafikmiddel, 

så de rigtige tog efter nye, tekniske konstruktioner 

synes stadig at have en fremtid, også overthere. 



>> Billedskrift<< på banegårdene skal hjælpe

de rejsende - de europæiske jernbaner tænker på de ikke-sprogkyndige

Gennem de sidste fire år har Den Inter
nationale Jernbaneunion (UIC) beskæf
tiget sig med at indføre et fælles bil
ledsprog på jernbanestationerne, der skal 
henvise til stationernes forskellige for
mer for passagerservice. For kort tid 
siden afholdtes i Nilrnberg et fagligt 
møde om disse problemer, hvor det især 
var formålet at diskutere nye former for 
de såkaldte Pictogrammer. 

Baggrunden for hele denne aktion, der 
omfatter de fleste europæiske jernbane
selskaber og også enkelte oversøiske, er 
det babyloniske virvar, d'er hersker rent 
sprogligt, efter at rejse- og turistlivet har 
udviklet sig så voldsomt siden sidste 
krig. Trods det tiltagende rejseliv er der 
stadig et vældigt antal rejsende, der sav
ner sprogkendskab. 

På alle banegårde mellem Norge og 
f.eks. Sicilien ser man rådlØse rejsend'e,
der fortvivlet blader i lommeordbogen
for at finde frem til, hvad de forskellige
skilte i banegårdshallen eller på perro
nerne betyder - det er jo praktisk at 
kunne kende forskel på rejsegodsindle
vering, hittegodskontor og dragerservice!
ellers kan der ske d'e ejendommeligste
og ikke lige morsomme forvekslinger.
Det er nemlig heller ikke altid let at
finde en lokal togmand, der er tilstræk
kelig dus med andre sprog.

Sprogvanskelighederne bliver naturlig
vis yderligere vanskelige, når den rej
sende kommer til lande i mellemeuropa, 
der ikke engang bruger vort almindelige 
latinske alfabet - som det f.eks. er til
fældet i Grækenland, Bulgarien og visse 
dele af Jugoslavien m.m. - disse steder 
bruger man den såkaldte kyrilliske 
skrift. 

Langt de fleste jernbaneselskaber har 
erkendt disse vanskeligheder og behovet 
for nye og effektive hjælpemidler. I et 
vist omfang begyndte man også at ind-. 
føre billedtegn i de forskellige lande på 

banegårdene - men d'et var for land til 
land helt forskellige symboler og ud
tryksformer man benyttede - og det 
løste jo kun delvis problemet. I 1962 ud
skrev UIC derfor en interp.ational kon
kurrence, for at finde frem til ensartede 
billedtegn, der kunne tilfredsstille alle 
medlemmer af forbundet. De forskellige 
forslag blev samlet i brochurer og fik 
»karakterer« fra forbundets dommer
komite.

Disse forslag enedes man i godt en 
snes tilfælde om - det drejede sig bl.a. 
om tegn for toiletter, oplysning, billet
kontorer, pladsbestilling, hittegodskon-. 
tor, dragerservice, bagageindlevering, op
bevaring, postkontor, telegram, telefon
automater, buffet og restaurant, penge, 
veksling, drikkevand og flere andre. 

Man søgte også at finde frem til Pie
togrammer for politi, frisør og bad, apo
tek, sygehjælp, sove, og liggevognskon
tor, told, ventesal, daghotel o.l. 

Hvis denne nye billedskrift skal få 
succes, er det en uomgængelig nødven
dighed, at den er absolut ensartet over
alt i unionens medlemslande - eller i 
hvert fald kun har ganske små afvigelser 
- og det skal være sorte tegn på hvid
bund for at gøre dem så lette at se som
muligt.

Indtil nu har man opnået det glæde, 
lige resultat, at ikke alene UIC-medlems
landene er enige om en lang række af 
disse internationale billedtegn, men de er 
også i mange henseender blevet godtaget 
af en række Østeuropæiske lande, der er 
sammensluttet i en særlig organisation. 

Det skal blive spændende at se, om 
dette jernbaneinitiativ bliver fulgt op af 
busselskaber, luftfart, skibstrafik og an
dre trafikselskaber. I sandhedens inter
esse må det her nævnes, at landevejs
skiltningen rent internationalt er nået -
allerede forlængst - et langt skridt videre 
i en fælles billedskrift. Men der har na
turligvis også været helt anderledes sik-
kerhedsmæssige krav at opfylde. 

I hvert fald er det en glædelig kend's
gerning, at de europæiske jernbanesel
skaber har gjort en energisk indsats for 

S��g�R både at fremme rejselivets lettelser og
for at skabe en - ganske vist kun i min
dre målestok - bedre forståelse mellem 
landenes rejsende publikum. 

Fra Finland til Tyrkiet - fra Skotland 
til Portugal - over alle lande- og sprog
grænser vil de nye »billedtegn« skabe 
lettere rejseforhold for Europas folk. 

lØrgen Petersen. 
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Fjernstyring af tog 

Den automatisering af signalsystemet, 

som finder sted ved jernbanerne i vor tid,. 

er en dyd af nødvendigheden. Man kan 

sige, at den tager sigte på sikrere, hurti

gere og billigere togfremfØrsel. 

I forhold til andre trafikmidler er jern

banerne en relativ sikker transportfor

midler, men jernbanestyrelserne arbejder 

fortsat på den størst opnåelige sikker

hedsmargin, men må dog til enhver tid 

tage de Økonomiske forudsætninger i be

tragtning. 

Det er videre nødvendigt, for at kon

kurrere med andre trafikforetagender til 

lands, vands og i luften, at rejsetiden blis 

ver kortest mulig og under komfortable 

forhold. 

I samme forbindelse er det nødvendigt 

at gøre driften så billig som muligt uden 

forringelse af kvaliteterne i de nævnte 

punkter. 

Varetagelsen af signal- og sikkerheds

systemet har ved den manuelle betjening 

af anlæggene krævet et relativt stort per

sonale og dermed lønudgifter, som jern

banestyrelserne har været meget interes

seret i at få bragt ned. Det er Jønudgif

ten, der tynger jernbanernes regnskaber 

hårdest, og det vil derfor være her, man 

skal kunne skaffe de største besparelser 

gennem rationalisering af driftsapparatet 

ved blandt andet automatisering af sig
nalsystemet. 

Danske Statsbaner har også koncentre

ret sig stærkt om en sådan automatise

ring. Principielt har man stillet sig d'et 

mål at dele alle hovedbaner op i stræk-. 

ningsafsnit, som fra et centralt sted får 

betjent samtlige signaler for togs førelse 

over strækningen i det pågældende afsnit. 

F.eks. er hovedbanen Ng Il-Fredericia

styret fra fjernstyringscentralen (FC) i

Odense. Sidebanernes signalsystem vil

også undergå ændringer i samme retning,

men der bliver dog tale om en mere en

kel udformning under hensyn til den

mindre trafikintensitet, der her er tale

om.

I Nykøbing Falster har man senest 

ibrugtaget en stor fjernsynscentral, som 

dækker et strækningsafsnit fra Vording

borg til Rødby Færge samt Nykøbing F 

til Gedser. Anlægget omfatter 11 under

stationer, og døgnet rundt er der en 

mand til betjening af hele dette anlæg, 

hvortil kommer en for betjening af selve 

Nykøbing F. Dette har medført betyde

lig personalebesparelse på understatio

nerne med følgende nedgang i lØnudgif

ten. 

På strækningen Vordingborg-Rødby F 

kan toggangen forløbe automatisk på 

grundlag af en række magasinerede or

drer i fjernstyringscentralen, og på lys

tavler kan den vagthavende hele tiden 

følge togenes passage over strækningsaf

snittet, som FC dækker. Der kan f.eks. 

finde samtidig indkørsel sted på en un

derstation, et forhold stærkt afvigende 

fra det, man har kendt tidligere for ind

kørsel til stationer på enkeltsporet bane. 

Såfremt forholdene nødvendiggør det, 

kan »automatiken« kobles fra, hvorefter 

den vagthavende kan tage de ordrer til

bage, som han har fodret en understa

tion med og fået magasineret der. 

FC hører ikke til den sikrede del i sy

stemet, medens derimod strækningsaf

snittet i øvrigt er sikret på en sådan må

de, at en hvilken som helst fejl i syste

met vil få alle signaler til at gå i stopstil

ling. Man har også sikret sig for utilsig

tede indgreb fra menneskelig side ved at 

plombere alt, også i fjernstyringscentra

len. 

I FC findes en togtidsskriver, som an

giver tiderne for et togs passage over 

strækningsafsnittet, den erstatter med 

andre ord togjournalen, den vagthaven

de ellers må føre. Fjernskriver er cen

tralen også udstyret med. 

Det er et ansvarsfuldt arbejde, der på

lægges den vagthavende på en sådan cen

tral, men hjælpemidlerne er også ud

mærkede. Problemløst er arbejdet imid

lertid' langt fra, og et specielt problem 

har man i forholdet til banetjenestens 

personale. Der skal være den nØjeste 

kontakt med disse folks færden på 

strækningen, og det kræver den største 

omhyggelighed fra vagthavendes side at 

følge med i dette. F.eks. kan en troljes 

vægt ikke altid påvirke en »signalkon

takt«, så man kan fØlge den, der må da 

telefonisk kontakt til for at være a jour 

med situationen. 

Hele systemet bygger på elektrisk 

strømtilførsel fra de store landsdelselek

tricitetsværker, og en strømafbrydelse 

her får betydeligt uheldige virkninger for 

FC's betjening. For at modvirke dette er 

der i FC opstillet et nØdelektricitetsværk, 

som automatisk »falder ind« og skaffer 

strøm. Den elektriske nØdgenerator træk

kes af en dieselmotor, men i den tid 

dieselmotoren er om at starte op, leveres 

energien til nØdgeneratoren af et stort 

svinghjul, der til stadighed løber rundt 

trukket af en lille elektromotor. På den 

måde har man sikret sig, at et sporskifte, 

der er under omstilling, helt bliver om

stillet, indtil dieselmotoren er kommet i 

gang. 

De Økonomiske forhold med begræns

ning af statens anlægsudgifter har været 

en svær hindring for fjernstyringspro

grammets hurtige gennemførelse, og det 

er beklageligt, at et program med så stor 

rentabilitetsvirkende investering må ser

veres i små bidder på grund af denne 

tilbageholdenhed. Det er en politisk pris. 

4. Centralapparat for

en understation

5. Nykøbing F lokal

styring

6. Nødaggregatet
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Fra medlemskredsen 

Ensretterkursus. 
Efter at have læst Juul Madsens ind

læg i DLT no. 22 er jeg kommet til føl
gende betragtninger: I den strukturæn

dringens tid, der finder sted i menneske
hedens livsvaner og anskuelser, skal man 
ikke prøve at gøre forsøg på at bremse 
oppositionstrangen, eller bedre, den lille 
revolutionsdjævel op, som findes i de 
fleste af os mennesker, og slet ikke mane 
dem til at holde bØtte overfor en tillids
mand, hvis han ikke i forvejen har været 
på dette Ensretterkursus, som Juul Mad
sen kalder sit indlæg for, for det er vel 
nok derhen Juul Madsen vil. 

Jeg syntes interessen for organisations

arbejdet og oplysningsarbejdet her, som 
udenfor, er levende, og det er ethvert 
menneskets pligt, og ret til, på værdig 
måde at sætte sig i opposition til dem, 
der røgter opgaverne, hvis man kvæler 
denne udfoldelse på forhånd, dØr demo
kratiet, så er det, om tillidsmandens ner
ver er stærke nok til at tage sig af de 

brydninger, som sjælden bunder ret dybt, 
og de nøgterne sjæle har dog sin egen 
vurdering af tingene. 

Jeg ved ikke om Juul Madsen kan 
huske de mangekantede politiske møder, 
i gamle dage, der gik forud for et folke
tingsvalg? hvor repræsentanterne for de 
forskellige partier kunne stå en hel aften 
og skælde hinanden ud til stor morskab 
for vælgerne, d'er sad nede i salen, hver 

for sig gjorde de alt for at ensrette hele 
salen, de brugte hele talerteknikkens al-. 
fabet for at henrive alle hver på sin 
måde, men når vælgerne kom ud på ga
den, så fandt de dog deres ståsted. 

Næ - Juul Madsen, vi må klynge os 
til den forfatning vi har, og som de fle
ste af os holder af, og værner om, selv 
om der så falder en skramme, af og til, 
til en tillidsmand. Se på vor rigsdag, 
hvor partierne sloges den ene dag efter 
den anden i denne tid. Jeg tror ikke på, 
at nogen af disse mennesker derinde er 
så underudviklede, at de kunne trænge 
til at komme på et ensretterkursus" Op
positionstrangen skal til fuld udfoldelse 
for det virker beford'rene til Øget aktivi
tet og respekt i tillidsmandselementet. 

I mine mange år som tillidsmand, for 
en stor forening, først i et direkte demo
krati, senere i et indirekte demokrati bar 
jeg lært meget. Det har lært mig, at til
lidsmændene i et indirekte demokrati 
har et meget stort ansvar, og det ligger 
i kongressen eller repræsentantskabet, 

om man vil, knap så stort i foreningerne 

eller afdelingerne, som du mener. Det 
har lært mig, at de fleste valgte tillids

mænd er rekrutteret fra opponenterne i 
generalforsamlingerne, hvor de bar rejst 
en stemning, som har gjort dem til kan

didater, og som regel bliver de gode med
arbejder, når de først får problemerne 
helt ind på livet, og mange af dem skal 
forsvare ting med skyts, de selv brugte, 
da de sad' nede i salen og løftede pege

fingeren. Jeg har lært, at det ikke altid 
er flertallet, der bar retten, selv om 

Juul Madsen ikke kan lide denne sæt
ning, og det er der måske flere end ham, 
der ikke kan; men jo større en forening 
er, jo vanskeligere er det at træffe be
slutninger, for helhedens skyld, derfor 
det ind'irekte demokrati, vel hvilende på 
gældende lov. 

I hele Juul Madsens indlæg, som for 
mig er affattet i et noget forvirret sprog, 
som man kunne forvente skrevet af en 
ung mand i pubertetsalderen, og hvor 
han har brugt hele malerkunstens og 
lægevidenskabens billeder for at fortolke 
sine tanker langs den røde tråd om de 
formastelige underudviklede, som han 
kalder »de negativitetens forkæmpere«. 
Men hvad! - er det glæden ved at se sig 

selv i spejlet? eller er det evnen til at 
beherske omverdenen, der overstiger 
evnen til at beherske sig selv? Men ind
lægget virker diskriminerende på mig, 
og får mig til at tænke på, da minister

præsident Khrustjov hamrede sin sko, 
over for vestens lande, i pulten på FN's 
generalforsamling for nogle .år siden, 
det måtte virke diskriminerende over for 
hans eget land, i vestens Øjne. 

A. C. Fricke.

En svidende boomerang 

Og brænder kun hier/el for sandhed og ret, 

skal tiden nok vise, vi tænkte ei slet. 

Grundtvig, 

Intet kan give et mere forvrænget billede 
af problemstillingen i en løbende diskus
sion end det, at man betragter sit eget 
lille Jeg som menneskehedens midtpunkt 
og kun ser alle de store og små proble
mer ud fra deres forhold til dette be
stemte punkt. Det kan ikke undgås, at 
en sådan betragtningsmåde giver et fuld
stændig falsk perspektiv, som kvæler al 
fremgang og kun bringer stagnation. 

De synspunkter,. man laver sig ud fra 
dette punkt, kan kun blive egoistiske og 
en fordrejning af selv de mest indlysende 
kendsgerninger. 

Jeg synes, indsenderen af ovenstående 

indlæg skulle have sparet sig anstren
gelserne med udformningen af sidste af
snit. Det stempler nemlig personen. Min 
artikel er jo efter hans opfattelse affattet 
på •et noget forvirret sprog, som man 
kunne forvente skrevet af en ung mand 
i pubertetsalderen«. Denne karakteristik 
fortæller i hvert fald nogenlunde bega
vede mennesker, når de læser de efter
følgende udgydelser, at Frickes litterære 
ballast er forsvindende lille. 

Ved at stille sig op som dommer over

for mig i stilistisk behandling af det dan
ske sprog, kaster han endvidere, uden at 

vide det, en boomerang, som vender til
bage til ham selv med et brag; for derved 
afsløres alle de temmelig grove forsyn
delser mod de mest enkle sprogmæssige 
regler for forståelig sætningsopbygning, 
som han gør sig skyldig i i sit indlæg. 
Hvis jeg ikke var blevet tvunget til det, 
skulle jeg nok have ladet være at gøre 
opmærksom herpå. 

Når ban så samtidig bygger sine tira
der op på en besynderlig blanding af 
uvedkommende ting, som ikke har noget 
som helst med indholdet af min artikel 
at gøre, skylder ban så sandelig at be

vise overfor Dansk Lokomotiv Tidendes 
læsere, at han i både åndelig og sproglig 
henseende er vokset ud over pubertets
alderen. 

Ikke eet eneste sted prøver Fricke at 
pille nogle af mine fremførte synspunk

ter ud af artiklen til opbyggende behand
ling til glæde for bladets læsere. Det må 
de dog have krav på. De må med rette 
kunne forvente af en mand, der starter 
et angreb,. at han formår at holde sig til 
det, sagen drejer sig om. Men her knir
ker det gevaldigt. De må i stedet nøjes 
med en sammenbrygget cocktail bestå
ende af ingredienser som folketingsvalg, 
taleteknik, forfatning, rigsdag, direkte 
og indirekte demokrati samt for at gøre 
den helt berusende, Khrustjovs hamrende 
sko i FN. Det er simpelhen for dårligt. 
Alle disse emner ville hver for sig egne 
sig udmærket for særskilt behandling i 
Dansk Lokomotiv Tidende, og jeg er 
overbevist om, at redaktionen med glæde 
og taknemlighed ville modtage sådanne 
bidrag, hvis de vel at mærke havde noget 
at sige medlemmerne. 

Vil man endelig bruge disse emner for 
at understrege eller underbygge et eller 
andet i en diskussion, må man bruge dem 
i relation til det, der er under d'ebat. Det 
gØr Fricke ikke. Han påviser heller ikke 
eet eneste sted, hvori mine betragtninger 



er forkerte eller direkte urigtige. I stedet 

pådutter han mig så mange forskellige 

meninger, jeg ikke har og heller aldrig 

har givet udtryk for, at man må have lov 

at spørge, om det er evnen til at beherske 

omverdenen, der overstiger evnen til at 

beherske sig selv, der har spillet ham et 

puds. 
Hvor og hvornår har jeg skrevet eller 

sagt: 

at man skal gøre forsøg på at bremse op

posi tionstrangen? 

at man skal mane medlemmerne til at 
holde bøtte overfor en tillidsmand'? 

at ethvert menneske ikke har pligt og ret 

til på værdig måde at sætte sig i oppo

sition til dem, der røgter opgaverne? 

at man skal kvæle denne udfoldelse? 
at man ikke skal værne forfatningen? 

at oppositionstrangen ikke virker befor
drende på aktiviteten i tillidsinandsele

mentet? 
at tillidsmændene ikke har et stort ansvar 

ved kongresbeslutninger? 

at afdelingerne skulle have næsten sam-

me myndighed som kongressen? 

Jeg gentager. Hvor og hvornår har jeg 

skrevet eller sagt alt dette? Jeg skal gerne 
hjælpe Fricke m�d svaret: ALDRIG! ! ! 

Alle disse påstande er opdigtede 

usandheder, som stiller Frickes argu
mentationer i et beklageligt og noget 

uheldigt lys, 

Hvad jeg har skrevet om afdelingerne 

er så indlysende kendsgerninger, at det 
simpelthen er ubegribeligt, at Fricke ikke 

kan forstå det. 

Jeg skrev, at afdelingerne trods alt er 

det fundament, hovedbestyrelsen bygger 

på. Er det da ikke rigtigt? Jeg kunne da 
ellers godt lide at vide, hvad den ellers 

skulle bygge på. 

Jeg skrev endvidere, at det er afdelin

gerne, der bærer organisationen. Ikke et 

eneste jordisk menneske, uden Fricke, vil 

da vist modsige mig heri. For var der in

gen afdelinger eller medlemmer, var der 

heller ingen organisation. 
Så skrev jeg, at det er arbejdet i afde

lingerne, der er afgørende for, om orga
nisationen skal være stærk eller svag. 

Mine efterfølgende betragtninger om be

givenhederne i Randers underbygger da 

vist nogenlunde tydeligt rigtigheden af 
denne påstand. Hvis medlemmerne teede 

sig sådan i mange andre afdelinger, er det 
udiskutabelt, at organisationen ville blive 

svag. Men hvis afdelingens medlemmer 

derimod indser, at det eneste virksomme 

middel mod disse opløsende tend·enser er 

oplysning og atter oplysning, så skaber 

de gennem deres arbejde i afdelingen en 

stærk organisation. 

Fricke glemmer aldrig nogensinde ved 

en eneste given lejlighed at gøre opmærk

som på, hvilken stor forening han er til

lidsmand for. Denne evindelige gentage!, 

se får efterhånden i hans mund en lige så 

sprukken klang som en gammel His Ma

ster's Voice. Det er muligt, der er nogen, 
der lader sig imponere, hver gang han 

fortæller, ban er tillidsmand for en så og 

så stor forening. Men vi er uendelig man
ge, der simpelthen nægter at lade os impo

nere vel vidende, at der ikke er nogen 

naturlov, der siger, at forstanden vokser 

proportionalt med en forenings størrelse. 

Når han nu igen fremhæver dette i 
forbindelse med en omtale af al den lær

dom, han, som tillidsmand for denne 
store forening, har fået om det meget 

store ansvar, der i det indirekte demo

krati ligger i kongressen og repræsen

tantskabet, kunne jeg som tillidsmand 

for en meget beskeden afdeling på ca. 

100 medlemmer godt tænke mig at vide, 

hvori forskellen ligger i det ansvar til

lidsmændene i hans brugsforening har 

overfor repræsentantskabet, og det ansvar 

tillidsmændene i Dansk Lokomotivmands 

Forening har overfor kongressen. Jeg 

kunne også godt lide at vide, hvori for
skellen ligger mellem det indirekte demo

krati, der udøves gennem Dansk Loko

motivmands Forenings kongres·ser, og 

det indirekte demokrati, der udøves gen

nem brugsforeningens repræsentantskab. 

Når jeg er så nysgerrig på dette punkt, 
er det fordi, han spalter sindet, når han 

betragter disse to foreninger. Der er en 
så dyb afgrund imellem, det han skriver, 

og det han praktiserer, at virkelig demo
kratisk sindede mennesker må betvivle, 

at hans demokratiske livsanskuelse er 

særlig rodfæstet i bevidstheden. 
Hvilende på gældende lov har kon

gressen eller repræsentantskabet et meget 

stort ansvar, fordi det er vanskeligere at 

træffe beslutninger for helheden jo større 
en forening er, skriver Fricke. 

Jamen hvorfor efterlever han så ikke 

selv disse smukke idealer, når det drejer 
sig om Dansk Lokomotivmands For

ening? 

Efter en kongresbeslutning i 1962 om 

ombygning af feriehjemmet nægtede 

Fricke simpelthen at acceptere den afgø

relse et flertal af kongressens ansvarsbe

vidste tillidsmænd havde truffet, selv om 
der i foreningens love § 10 udtrykkelig 

står: »Kongressen er foreningens højeste 

besluttende myndighed i alle anliggen

der.« 

Skønt denne kongresbeslutning blev 

vedtaget på fuldt ud demokratisk vis og 

hvilede på gældende lov, startede Fricke 
alligevel en heftig agitation, hvor brugs

foreningens byggerier selvfølgelig fik en 

central placering. Fra repertoiret strøede 

han endvidere om sig med en lang række 
juridiske paragrafer, som ingen havde 

mulighed for at efterforske. Men ved 

hjælp af disse kneb bildte han medlem

merne ind, at det var en forbrydelse, ho

vedbestyrelsen var ved at begå. Skidt 
med midlerne bare hensigten nås. Men 

hvor var mon i hele denne agitation al 

den lærdom henne, som Fricke vil bilde 

os ind, han, som tillidsmand for en stor 
forening, har fået om indirekte demo

krati? 

Hvis det er interessen for denne form 

for oplysningsarbejde og organisationsar

bejde, han vil kalde levende, så forstår 

jeg så godt, at min artikel har virket dis

kriminerende på ham. Ellers forstår jeg 
det ikke, og det tror jeg faktisk heller 

ikke ret mange andre forstår. 

At benægte at der findes negative ele

menter i næsten en hvilken som helst for

ening, er det samme som at benægte jor

dens rotation om sin egen akse. 

Hvor ville det dog have været befrien
de og samtidig berigende for Dansk Lo

komotiv Tidendes læsere, hvis Fricke 

havde beskæftiget sig med indholdet af 

min artikel i stedet for at pådutte mig 

standpunkter og anskuelser, jeg ikke har. 

Havde han gjort dette, og var frem

kommet med en selvstændig vurdering af 
det positive og negative i organisationsar

bejdet, og påvist, hvori mine tanker ikke 

stemmer overens med det, der bør være 

det fremherskende i oplysnings-. og orga

nisationsarbejdet, så havde han bragt læ

serne nogle oplysende og inspirerende 

impulser, som kunne virke befrugtende 

på en videre diskussion i tiden fremover. 

Det sker heldigvis ikke så sjældent, at 
man møder en ung mand i pubertetsalde

ren, som har lidt andet end læderjakker, 

knallerter og pop i hovedet. Selv om den

ne mand måske ser lidt dum ud, kan man 

af og til få nogle frygtelige tømmer

mænd, hvis man er uforsigtig nok til at 

undervurdere hans åndsevner. 
Det må Fricke lægge sig bag øret næ

ste gang, han går til angreb på en ung 
mand i pubertetsalderen. 

S. Juul Madsen.



Vise mænd støtter lønmodtagerne 

Det var ikke forbruget, men investe

ringerne, der bragte dansk Økonomi ud 

af balance i 1964, siger Det Økonomi

ske Råds formandsskab. 

Det har været en ubehagelig overraskelse 

for erhvervslivets ledere, at Det Økono

miske Råds formandsskab, de såkaldte 

»tre vise mænd«, ikke har indskrænket

sig til at prædike mådehold over for ar

bejderne.

Hvis lønmodtagerne er de eneste, der 

skal vise tilbageholdenhed for at landets 

økonomi kan rettes op, er det nøjagtig 

det samme som at pålægge dem en IØn

skat - og det kan man ikke. Sådan kan 

de vise mænds synspunkt kort sammen

fattes. Det betyder ikke, at de vise mænd -

der som bekendt er professorerne Carl 

Iversen, Søren Gammelgaard og Erik 

Hoffmeyer - mener, at landet har råd til 

at give, hvad det skal være i lønforhøjel

ser. 

Pas på investeringerne! 

Men de præciserer, at der ikke alene skal 

udvises forsigtighed med at pumpe pen

ge ud i omsætningen over for forbruget. 

Der skal også vises forsigtighed med er

hvervslivets investeringer. 

Det var en ubehagelig overraskelse for 

erhvervslivet, at de tre vise mænd, da de 

offentliggjorde deres rapport til regerin

gen i begyndelsen af december, gjorde 

opmærksom på, at det ikke var forbruget, 

men investeringerne, der bragte dansk 

Økonomi ud af balance i 1964. 

De vise mænd siger: 

»En indkomstpolitik, hvormed løn
niveauet søges fastholdt, synes kun at 
kunne virke efter sin hensigt, hvis man 
accepterer den deraf følgende ind
komstforskydning i retning af større
overskud i virksomhederne. Da: de
selvstændige erfaringsmæssigt opsparer
en større del af deres indkomster end
lønmodtagerne, ville en sådan omfor
deling kunne bidrage til en forøgelse
af den samlede opsparing. Det er imid
lertid næppe rimeligt at antage, at
man kan opnå lønmodtagerorganisati
onernes frivillige medvirken til en
indkomstpolitik, hvori en sådan omfor
deling af indkomsterne indgår som et
væsentligt element. Hertil kommer, at
en stigning i virksomhedernes over
skud vil kunne fremkalde en forøgelse
af investeringerne, og det kan tænkes,
at den samlede efterspørgsel herved
forøges med et større beløb end det,
hvormed forbruget nedsættes. Trods
større opsparingstilbøjelighed blandt
selvstændige, end blandt lønmodtager
ne er det derfor ikke sikkert, at balan
ce i Økonomien kan genskabes ved en
lønpolitik som den beskrevne.«

Dette var jo unægtelig en kraftig afstand

tagen fra de synspunkter, erhvervslivets 

folk - og først og fremmest arbejdsgiver

ne - plejer at lægge frem. 

På Dansk Arbejdsgiverforenings gene

ralforsamling den 14. maj 1964 holdt 

foreningens formand, fabrikant Svend 

Heineke, en tale, der formede sig som 

den traditionelle advarsel imod lønmod

tagernes krav. 

Han sagde bl.a.: 

»Desværre ser det ud til, at stabilise
ringen bliver af kort varighed. De se
nest foreliggende tal for udviklingen i
lønningerne, priserne og betalingsba
lancen tyder på, at et nyt efterspørg
selspres er under udvikling, og de virk
ninger, som et sådant efterspørgsels
pres kan få på den kommende over
enskomst-situation kender vi kun alt
for godt fra begivenhederne i 1960-61.

Arbejdsgiverforeningens formand til-
føjede: 

»I en tale i Esbjerg i februar i år adva
rede jeg på Arbejdsgiverforeningens
vegne mod risikoen for et nyt dæm
ningsbrud for de inflatoriske kræfter,
og den tale blev jeg kritiseret meget
for. Men jeg har dog indtryk af, at kri
tikken siden er forstummet noget, efter
at begyndende lønglidning, voksende
underskud på betalingsbalancen og
stigningen i vort pristal tyder på, at
Arbejdsgiverforeningens synspunkt er
rigtigt.«

Arbejdsgiverforeningens formand var 

altså forsigtig - manende - med løftet 

pegefinger. 

Erhvervslivet vil ikke være med 

Men nu er det arbejdsgiverne selv, den 

Økonomiske sagkundskab løfter pegefing

rene imod: Det er ikke det personlige for

brug, men investeringerne, der IØb løbsk 

og bragte dansk økonomi ud af balance i 

1964 - sådan lyder dommen over den 

økonomiske udvikling i det år, der nu er 

henrundet. 

Og hvad er så reaktionen fra erhvervs

livets folk? 

Ikke den konsekvente, at man accepte

rer synspunktet. Tværtimod bliver de tre 

vise mænd ikke ladt i tvivl om, at er

hvervslivets folk føler sig trådt over tæ

erne. 

Som en af udvejene til at begrænse in

vesteringerne har de tre vise mænd fore

slået, at man varierer afskrivnings-reg

lerne. De nuværende afskrivnings-regler 

betyder, at foretagender kan afskrive ca. 

en tredjedel på maskiner og inventar 

hvert år. Det kan altså trækkes fra på 

selvangivelsen og er derigennem et incita

ment til at investere meget. 

Disse afskrivnings-regler har været en 

stærk stimulans for dansk erhvervsliv, for 

de har været en af årsagerne til, at dansk 

industri er blevet stærkt udbygget i de 

senere år. Men da investeringerne nu IØ

ber IØbsk, foreslår de tre vise mænd, at 

afskrivnings-reglerne varieres. 

Det har fået Industrirådets formand, 

direktør I. C. Thygesen, til at reagere. 

Han ønsker ikke, at samfundet skal 

blande sig i, hvad der må skrives af på, 

og hvad der ikke må skrives af på. Så 

hellere bevare forholdene som de er nu! 

Det er et lidet konsekvent synspunkt 

fra de erhvervskredse, der ellers så vil

ligt løfter pegefingeren, når lønmodta

gerne skal have deres del af produktions

udbyttet. 

Erhvervslivets ledere har nu fået at vi

de - ikke fra fagbevægelsen - men fra en 

uvildig Økonomisk sagkundskab, at det 

var dem der bragte dansk Økonomi ud af 

balance i 1964. 

Det ville have klædt dem, om de hav

de taget kritikken ad notam. Det har de 

ikke gjort - men så må de også finde sig 

i, at de har mistet al autoritet, når de næ

ste gang advarende løfter pegefingre 

imod lønmodtagerne. 

Iagttageren. 

Fra den anden front 

Må det være en lokomotivmandshustru 

tilladt at komme med et lille hjertesuk 

angående vore mænds uniform, som jo 

ikke blot er til pynt, men i hØj grad en 

arbejdsdragt. Hvor ville det være dejligt, 

hvis benklæderne kunne blive lavet af den 

gængse blanding af terylene og uld, så de 

kunne puttes i vaskebaljen eller endog 

vaskemaskinen uden at gå ud af folderne. 

Det ville være både billigere og nemmere 

end at sende dem til rensning. 

»Konen«.

Byttelejlighed 

Slagelse-Roskilde eller Kbhvn. og omegn. 

2½ værelses lejlighed i Slagelse med cen

tralvarme og bad, elkomfur og indbyg

gede skabe, mdl. leje kr. 330, indskud 

kr. 3.200, ønskes byttet med lignende lej

lighed i Roskilde eller Københavns om

egn. 

Politibetjent Bjarne Hansen, Kierulffs

vej 54, 1., Slagelse. 



Auto-ulykkesforsikring 

Som en naturlig konsekvens af, at For

sikringsagenturforeningen har optaget 

tegning af motorforsikringer, følger nu -

fra 1. januar 1965 - en speciel og gan
ske enkel ny forsikringsform for bilister, 
nemlig auto-ulykkesforsikring. Som det 

fremgår af det efterfølgende skema bli-
ver der kun tale om 2 forskellige forsik-

ringsmuligheder. Skemaet oplyser tillige 

om forsikringssummerne (der ikke kan 

varieres), samt om det månedlige præ-

miebeløb, der afkortes på lønningslisten. 

I. For fører og/eller forsikringstager ..

2. For fører og/eller forsikringstager

samt øvrige passagerer ............ 

Det bemærkes, at forsikringen dækker 

med de anførte summer pr. person, og at 

forsikring nr. 2 omfatter det antal perso
ner, som automobilet er indregistreret til 

at befordre - dog maksimalt 6 personer. 

Dødsfaldserstatningen andrager dog 

kun 2000 kr., såfremt afdøde hverken 
efterlader sig livsarvinger, stedbørn eller 

ægtefælle. 

Forsikringen kan kun tegnes for bili

ster, og altså ikke for f.eks. motorcyk
lister. 

Eventuel erstatning på en auto-.ulyk-

Forsikringssum pr. 
person 

Mdl. 

v/livsvarig præmie 

v/død invaliditet 
maksimalt 

25.000 75.000 1.82 

25.000 75. 000 4.74 

kesforsikring bos os udbetales uden hen

syn til om den forsikrede desuden får er

statning fra anden side (f.eks. fra skade

volderens ansvarsforsikring). 

Arbejdsgiverforeningens jubilæumsfond 

På Dansk Arbejdsgiverforenings stiftel
sesdag den 19. maj vil der som sædvanlig 

blive foretaget uddeling af legater af Ar
bejdsgiverforeningens Jubilæumsfond. 

Det er fondens formål med de til rå

dighed stående rentemidler at yde støtte 
til videre uddannelse og dygtiggørelse af 
yngre arbejdsgivere, funktionærer og ar

bejdere. Denne støtte kan ydes enten som 
bidrag til rejser og ophold i udlandet med 
det formål at studere arbejdsmetoder el

ler tekniske forhold indenfor bestemte 
virksomheder eller grupper af virksom

heder eller som tilskud, der kan gøre det 

muligt for legataren at tage arbejde i 
længere tid i udenlandske virksomheder, 
eller endelig som støtte til yderligere teo
retisk teknisk uddannelse her i landet. 

Ansøgning om legattildeling skal ud
færdiges på en særlig ansøgningsblanket, 
der kan rekvireres hos Dansk Arbejdsgi

verforening, Fællesrepræsentationen for 
danske Arbejdsleder- og tekniske Funk

tionærforeninger eller hos Landsorgani

sationen i Danmark, De samvirkende 

Fagforbund, og ansøgningen skal ifølge 
fondens fundats være forsynet med ind

stillingspåtegning af en af disse institu
tioner. 

Ansøgningerne skal ind'sendes til fon
den så snart som muligt og skal være 

fonden i hænde senest den 15. marts 

1965. 
Fondens adresse er: Arbejdsgiverfor

eningens Jubilæumsfond, Vester Voldga
de 113, København V. 

PÅ SPORET 

Chefen for de europæiske jernbaners in
formationscentral i Paris, dr. Max 

Strauss, har i et foredrag givet oplysning 
om en opinionundersøgelse vedrørende 
transport. Et stort antal mennesker var 
blevet spurgt. 53 pct. foretrak tog, 2 8  pct. 

fly og 15 pct. bil. 

British Railways ruster sig mod snevin
ter, som de to sidste år har bragt trafik

kaos rundt om i England. Der er kØbt 
15 nye sneplove, man har nu 550, og 

antallet af sporskifter, der kan opvar

mes ved forskellige anordninger, er for
doblet fra 400 til 800 på to år. 

Gosta Widing død 

Med oprigtig sorg har vi modtaget med

delelsen om, at formanden for Finsk 
Lokomotivmands Forbund, Gosta Wi
ding, er afgået ved døden den 9. januar. 

Widing var en kendt personlighed in
den for den nordiske fagbevægelse og i 

særdeleshed inden for transportorganisa

tionerne, hvor hans viden og indsats blev 
respekteret og højt værdsat. For jern
banemændene har Gosta Widing betydet 
meget, og i sit hjemland, hvor efterkrigs
tiden fremkaldte mange faglige og poli
tiske stridigheder, indtog han mange 
fremtrædende tillidsposter. Hans kloge 
og indsigtsfulde forhandlingsevne førte 

ham frem i forreste række. De mange 
byrder, som på denne måde belastede 

ham, var i de senere år større, end hel

bredet kunne bære. Flere hospitalsophold 
har derfor været nødvendige, men da vi 
for få måneder siden sidst var sammen 
med Gosta Widing, så ban dog opti
mistisk på fremtiden og en bedring af 

helbredet. Imidlertid har sygdommen 
været stærkere fremskreden, og et hjerte

onde har sat punktum for en god vens 

liv. Kun 56 år gammel er han bukket

under for byrderne, men tilbage står i
taknemlig erindring mindet om et hjer
tensgodt menneske, for hvem livet blev

en stridbar kamp om ret og retfærdighed

for de kolleger, hvis sag han talte med
aldrig svigtende varme og styrke.



Opmærksomhed frabedes 
Opmærksomhed frabedes venligst ved mit 

jubilæum 1. februar 1965. 

G. A. H. Johansen, 

lokomotivfører, Århus. 

PERSONALIA 
Forflyttelse efter ansøgning pr. 1/1-65. 

Lokomotivfører (15. !kl.): 

V. P. Graversen, Fredericia, til Århus.

Forflyttelser efter ansøgning ifØlge 
opslag pr. 1/1-65. 

Lokomotivførerne (12. lkl.): 

H. Diedrichsen, Padborg, til Fredericia.

P. E. Sørensen (Frøslev), København Gb.,

til Fredericia.

Afsked. 

Lokomotivfører (15. !kl.): 

K. B. H. Lorentzen, Århus, er afskediget 

efter ansøgning på grund af alder med 

pension (31/3-65). 

Overgået som ekstraordinært medlem 
pr. 1/12-64. 

Pensioneret lokomotivfører S. J. S. Brok

sø, Niels Finsensalle 24, Søborg. 

t 
Pensioneret lokomotivfører Thorvald 

Holm. Helgolandsgade 27, Sønderborg, 

født d. 11/9-1884, er afgået ved døden. 

Fredericia 
Fredericia afdeling afholder ordinær ge

neralforsamling på hotel »Landsoldaten« 

mandag den 1. februar kl. 15,00. 

Efter generalforsamlingen afholdes 

spisning og kammeratligt samvær sam

men med de i 1964 afgåede kammerater. 

Der serveres gule ærter med flæsk, 

pØlse, 1 Øl, 1 snaps samt pandekager og 

kaffe, hvortil hver deltager betaler kr. 10. 

Afdelingen ser gerne et stort fremmøde 

af pensionister til generalforsamling og 

spisning. 

Pensionister kan tilmelde sig spisnin

gen på telefon 2 46 37 eller 2 46 36. 

Afdeli11gsbestyrelsen. 

Århus 
I lighed med tidligere år indbyder D.L.F. 

Aarhus afdeling sine medlemmer og 

pensionister til den årlige afskedsfest, 

som afholdes fredag den 22. januar 1965 

Selvangivelsen 

I IØbet af januar måned påregnes enhver 

at være gjort bekendt med den udbetalte 

IØn i 1964, således at man er i stand til 

at beregne sin skattepligtige indkomst på 

selvangivelsen for det kommende skatte

år. Ved opgørelsen skal man huske at 

medregne 100 kr. for fri uniform, me

dens uniformstilskud til selvbeklædere 

antages at dække merudgiften til uniform. 

Fradrag. 

Ved opgørelsen af den skattepligtige 

indtægt har skatteyderne ret til visse fra

drag i den faktiske indkomst. De fradrag, 

der har særlig betydning for lønmodta

gerne er: 

l. Fagforeningskontingent og forsik

ringsudgifter.

2. Lønmodtagerfradrag A.

3. Lønmodtagerfradrag B: Særlige fra

dragsberettigede udgifter, såfremt dis

se overstiger lønmodtagerfradraget A.

4. Fradrag for transport ud over et vist

beløb.

kl. 19,00 i Håndværkerforeningens loka

ler, Klostergade. 

Der inviteres på sild, varm ret, ost og 

kaffe, dertil 2 snapse og 1 Øl, og prisen 

er uforandret 00 kr. 

Afdelingsbestyrelsen opfordrer så man

ge som muligt at give møde for at gøre 

aftenen så festlig som muligt for vore 

afgående kolleger. 

Tegningsliste er fremlagt på reserve
stuen, pensionister der ønsker at deltage 

kan dog tilmeldes på tlf. 2 95 46. 
P. a. v. E. Kristensen.

Jernbaneskolen 
Lokomotivmedhjælperk11rs11s: 11. januar

]. marts med eksamen 2.-5. marts. 

Motorkursus I: 5.-10. april og 22. april-

10. maj med eksamen 1 J .-12. maj.

Motorkursus Il: 15. januar-2. februar 

med eksamen 3.-4. februar og 12.-30. 

marts med eksamen 3 I. marts-I. april. 

I Århus: 1.-16. februar med eksamen 

17 .-18. februar. 

5. Renter af eventuel gæld.

6. De i det foregående år betalte person

lige skatter.

Kontingent og forsikring. 

Foreningskontingentet fradrages i sær

lig rubrik på selvangivelsen og skal altså 

ikke ind under lønmodtagerfradraget eller 

fradraget for forsikringer m.v. Medlem

mer med indtil 5 års medlemsskab i for

eningen har for året betalt 310,50 kr., an

dre 286,50 kr. Afdelingskontingentet fra

drages efter det gældende for den enkelte 

afdeling. 

Udgifter til pensionsbidrag (4 pct. af 

bruttolønnen) og præmier til livrenter, 

pensionsforsikring, invaliderente, indbe

talinger til indekskontrakter (pristalsre

guleret alderdomsforsikring og alder

domsopsparing) m.v. kan fradrages fuldt 

ud uanset udgiftens størrelse. 

Herudover kan udgifter til sygekasse

kontingent, andre syge- og hjælpekasser, 

livsforsikringspræmier, konfirmationsfor

sikringer, ulykkesforsikringsbidrag, ind

skud på kapitalbindingskonto samt god

kendte børneopsparingskonti og selvpen

sioneringskonti m.v. fratrækkes, dog højst 

med et samlet beløb af indtil 1000 kr. år

ligt for ikke-forsørgere og 1500 kr. for 

forsørgere. 

Som skattefordel ved opsparing er eta

bleret en særlig indlånsform: »konto for 

skattelettelser« og åbnet adgang til skat

telettelse for beløb, der anvendes til be

stemte formål som kØb af egen bolig, af

drag på prioritetsgæld m.m. For disse 

former gives der nedslag i statsskatten på 

21 pct. af beløbet. Der kan under denne 

form bindes op til kr. 1500 for forsør

gere og op til kr. 1000 for ikke-forsørgere. 

På konto for skattelettelser er beløbet 

bundet i 5 år, medens renterne frit kan 

hæves. Indskud kan foretages indtil 31. 

januar. Der kan dog hæves på disse konti 

mod erlæggelse af en afgift til staten på 
15 pct. af det hævede beløb, og endvidere 

kan der hæves uden afgift efter 2 år, så

fremt beløbet anvendes i forbindelse med 

anskaffelsen af bolig eller erhvervslokale. 

Sammen med indskud på kapitalbin

dingskonto m.v. må de nye skattebegun

stigede anbringelser højst andrage 2500 

kr. for forsørgere og 2000 kr. for ikke

forsørgere. Denne grænse er en ramme. 

inden for hvilken de to former alterna

tivt kan variere fra 1000 kr. til 1500 kr. 

- Eksempel for forsørgere: Kapitalbin

ding m.v. 1500 kr., boligindskud 500 kr.

og konto for skattelettelse 500 kr.



På kapitalbindingskonti er fristen for 

indbetalinger forlænget, således at ind

skud kan foretages indtil den 31. januar 

med ret til at trække det indskudte beløb 

fra på den selvangivelse, som lønmodta

gere skal aflevere senest denne dag. Bin

dingsperioden er 5 år. Der kan hæves af 

beløbet i perioden mod, at det tillægges 

selvangivelsesbeløbet for det pågældende 

år. 

Sygekassekontingentet for aktive tjene

stemænd, samlevende ægtefæller 1,7 pct. 

- enlige interessenter 1 pct. af bruttoløn

nen. For pensionister:

Når pensionen 
(med tillæg) 

pr. måned udgør 

Under 900 kr. 

900 kr.- 999 kr. 

1000 kr.-1099 kr. 

1100 kr.-1199 kr. 

1200 kr.-1499 kr. 

Udgør bidraget pr. måned 

For saml. ægte• 
fæller der begge For enliee 
er medlemmer interessenter 

16,00 9,00 

17,00 10,00 

18,00 11,00 

19,00 12,00 

21,00 13,0-0 

1500 kr. og derover 23,00 14,00 

Enker der oppebærer enkepension: 

Når pensionen 
med tillæg 

pr. måned udgør 

Under 900 kr. 

900 kr.- 999 kr. 

1000 kr.-1099 kr. 

1100 kr.-1199 kr. 

1200 kr.-1499 kr. 

1500 kr og derover 

Udeør 
bidraeene 
pr.måned 

9,00 

10,00 

11,00 

12,00 

13,00 

14,00 

Lønmodtagerfradrag A. 

Dette fradrag er fastsat til 400 kr., dog 

højst 10 pct. af lønindtægten. Fradraget 

beregnes for hver person, der beskattes 

sammen med den skattepligtige, og som 

har lønindtægt for fremmede. 

Har både mand og hustru arbejde for 

fremmede, og mandens indtægt f.eks. har 

været 8000 kr. og hustruens 2500 kr., ud

gør lønmodtagerfradrag A ialt 650 kr., 

nemlig 400 kr. for manden og 250 kr. for 

hustruen. 

Lønmodtagerfradrag B. 

Særlige fradragsberettigede udgifter, så

fremt disse overstiger lønmodtagerfra

drag A. 

Selvom lønmodtagerfradrag A skal 

træde i stedet for de tidligere givne fra

drag for arbejdstøj, natpenge o.s.v., kan 

der dog være enkelte skatteydere, der har 

ekstraordinært store udgifter i forbin

delse med arbejdet. Såfremt disse udgif-

ter tilsammen overstiger lønmodtagerfra

drag A, kan disse udgifter fradrages, men 

i så fald bortfalder IØnmodJagerfradrag 

A. Man må altså vælge mellem lønmod

tagerfradrag A og B.

Natpenge kan som hidtil fradrages med 

det halve af det indtjente beløb, men 

dette indgår under lønmodtagerfradraget. 

Jubilæumsgratialer indtil 1000 kr. kan 

fradrages i indtægten. Her må man være 

opmærksom på, om gratialet er tillagt 

den opgivne årsindtægt. 

Befordringsudgifter. 

Kan kun fradrages, for så vidt de er 

nødvendiggjort ved skiftende arbejdssted 

eller flere samtidige arbejdssteder. Dog 

kan udgifter, der er nødvendige for at 

den skattepligtige og med ham sambe

skattede person kan blive befordret mel

lem deres sædvanlige bopæl og arbejds

pladsen fratrækkes, for så vidt de sam

lede transportudgifter har oversteget 400 

kr. Kun udgifter på 100 kr. og derover 

kan fratrækkes, dog med et maksimum 

på 1800 kr. pr. person. Udgifterne skal 

beregnes efter, hvad det koster med bil

ligste offentlige transportmiddel. Kan 

offentlig befordring ikke benyttes, op

gøres udgiften ved anvendelse af eget be

fordringsmiddel på grundlag af vejleden

de kilometer-takster, der fastsættes af fi

nansministeren. 

Fradraget for benyttelse af eget trans

portmiddel, hvor offentlige transportmid

ler til befordring mellem hjem og arbejds

plads ikke kan anvendes, er ændret til: 

Øre pr. km 

Automobil med egenvægt 

625 kg og derover .. ..... ... . . 24 

Automobil med egenvægt 

under 625 kg ...... ..... ..... 23 

Motorcykel med sidevogn . . . . . . 23 

Kabinescooter og solomotorcykel 19 

Cykel med hjælpemotor: 

For de første 1.400 km . . . . . . . . 15 

Udover 1.400 km . . . . . . . . . . . . 10 

Almindelig cykel . . . . . . . . . . . . . . 15 

og højst 210 kr. for et år. 

Renter. 

Renter af lån, men ikke afdragene, kan 

fradrages fuldt ud. 

Personlige skatter. 

Personlige skatter, der er forfaldne og 

betalte inden udgangen af 1964 kan fra

drages. 

Bunden opsparing. 

Bunden opsparing fra skatteåret 1963/ 

64, som er betalt i 1964, kan ikke fra

trækkes ved opgørelsen af indkomsten i 

1964, således som egentlige skatter kan 

det. Beløb, der er indbetalt i bunden op

sparing, skal ikke medregnes i den skatte

pligtige formue. 

Tiderne er nu alligevel 

blevet bedre 
I forbindelse med den megen diskussion 

om Tjenestemændenes Økonomiske kår -

og den forbedrede situation, der er i 

sigte - bringer vi her et arbejdsreglement 

fra Amerika 1880. 

Den gode Kontorists 8 Bud 

1. Kontorpersonalet fylder hver Dag

Petroleum paa Kontorets Lamper,

renser Lampeglas og klipper Væger,

samt vasker Kontorets Vinduer en 

Gang om Ugen. 

2. Hver Kontorist sørger for hver Dag

at bringe Kul og Vand op i Kontor

lokalerne.
3. Gør Deres Penne omhyggeligt i

Stand'. Det er tilladt at skære Pen

nespidserne til efter Behag.

4. Mandlige Kontorister kan faa een

ugentlig Friaften til Selskabelighed,

eller to Aftener om Ugen, dersom

de gaar regelmæssigt i Kirke.

5. Efter de 13 Timers daglige Arbejde

på Kontoret henstilles det til Kon

toristerne at tilbringe deres Fritid

med Læsning af Bibelen og andre

gode Bøger.

6. Enhver af de Ansatte bør lægge et

rigeligt Beløb til Side med Henblik

paa sin Alderdom, saa han ikke

kommer til at ligge Samfundet Øko

nomisk til Byrde.

7. Kontorister, der ryger spanske Ciga

rer, nyder Spiritus, kommer hyppig

paa Varieteer og Beværtninger eller 

bliver barberet paa Barbersalon, gi

ver de Foresatte god Grund til at

drage deres Ærlighed og Retskaf

fenhed i alvorlig Tvivl.

8. En Medarbejder, der i 5 Aar har

udført sit Arbejde i Kontorets Tje

neste paalideligt og uden Fejl, kan

faa en Lønforhøjelse paa 35 Øre om

Dagen, dersom Afdelingens Drift

gør dette forsvarligt.

Ak ja - alt er relativt! J. P. 
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Nu, hvor julen og nytår er overstået, og 

vi allesammen har haft så travlt med at 

hygge om familie og venner og dårligt 

haft tid til at tænke andet, er det vist på 

tide, at vi begynder at tænke på vort eget 

udseende, for det har de fleste af os nok 

forsømt på det skammeligste til fordel 

for fed julemad, kager, nisser, engle o.s.v. 

De allerfleste er nok lidt trætte ovenpå 

julens anstrengelser, og mange har sik

kert også taget er par ekstra pund på af 

den megen »smagen til«, så mon det ikke 

vil være en god ide, som et af nytårsfor

sætterne at se at blive trætheden og de 

overflødige pund kvit. 

En god ting mod træthed er en vitamin

drink, som man helst skal drikke straks 

om morgenen, før man får noget andet. 

Den virker i løbet af forbløffende kort 

tid, og så er den hurtig og nem at lave. 

Man rører en æggeblomme op med en 

skefuld honning, og heri rører man saf

ten af en halv citron og en hel appelsin. 

Det smager ganske dejligt, og det er 

en god ting at starte dagen med, for man 

har lige fra morgenstunden fået en bunke 

af de vitaminer som behøves. 

Æggeblomme og citron er også en særde

les god opkvikker til en træt hud. 

Man laver en maske bestående af en 

æggeblomme, som røres op med 2-3 

spiseskefulde hvedekimsolie eller man

delolie og nogle dråber citronsaft. 

Fordel lidt af masken i et jævnt Jag 

over ansigt og hals og lad den tørre. 

hvorefter den vaskes af med lunken, 

helst kogt vand. Af denne portion skulle 

der være til 3-4 dage, og allerede efter 

så kort tid, vil De kunne se, at huden ser 

betydelig mindre træt ud, men har fået 

et klart og levende skær. Æggeblommer 

har nemlig en stor rensende virkning, da 

de indeholder både vitaminer, svovl og 

licitin, det er et af de bedste midler, man 

kan anvende til rensning af huden. 

Ja, også til hårvask er æggeblommer gan

ske fortræffelige. 

Man anvender een eller to efter hårets 

tykkelse og bruger samme fremgangs

måde som ved hårvask med shampoo. 

• • • 

• • 

-�

I 
��,, 

� _Q 
-� 

_Ø?' 

• 

DAMERNES 

DAG 

En lille finesse, når man vasker hår, og 

jo samtidig skal have sin hårbørste gjort 

ren, er at børste rensemidlet ind i håret. 

Kom ægget eller shampooen direkte på 

hårbørsten, og børst det i forvejen fug

tede hår godt og grundigt. Samtidig med 

at De får en glimrende hovedbundsmas

sage, bliver både hår og hårbørste rent, 

og De har slået to fluer med et smæk. 

Det var den hyggeligste side af vort nyt

årsforsæt. Det næste bliver at komme af 

med nogle af de ekstra pund, vi har er

hvervet os. Noget af det overflødige 

kommer vi jo nok af med her i udsalgs

tiden, når man skal styrte rundt og kigge 

på alle de spændende tilbud, men selvom 

udsalgsfeber nok kan gØre noget, så vil 

2-3 ugers slankekost nok hurtigere

bringe vægten ned, for man skal løbe

langt og længe for blot at tabe et kilo.

Slankekost bør være alsidig, kalorie

fattig, men vitaminrig, man skal passe 

på ikke at gøre kosten ensformig, for så 

bliver det alt for besværligt at holde sig 

til forskrifterne. Men med nedenstående 

kur, skulle der være variationsmulighe

der nok. 

• • • 
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Morgenmad: Vitamindrink. En kop kaffe 

eller te uden sukker og fløde (krystallo

setter og mælk kan bruges istedet). Spis 

1 krydder, 1 stykke knækbrød eller ½ 

stykke tyndtskåret rugbrød, eventuelt en 

skive mager ost. 

Frokost: 3 halve skiver tyndtskåret rug

brød, eller 3 stykker knækbrød (selvføl

gelig skal smørret skrabes). Pålægget kan 

være æg, magert kØd eller fisk, mager 

ost, tomat, agurk, eller eventuelt reven 

råkost med citronsaft over. Et glas kær

nemælk eller skummetmælk. 

Middag: Lad hovedretten bestå af ma

gert kØd eller fisk, eventuelt en æggeret. 

Saucen bør være ren skysauce, og kar

toflerne erstattes med grønsager som 

ærter, bønner, champignon, kål, grøn 

salat o.s.v. 

Som forret kan man drikke bouillon 

med æggeblomme eller spise en portion 

råkost med citronsaft. 

Som efterret frugt. 

Ekstramåltider bør helst undgås, eller i 

hvert tilfælde kun bestå af en kop kaffe 

eller te uden sukker og fløde. En appel

sin eller et æble er måske endnu bedre, 

hvis man kan undvære den vante efter

middagskaffe eller te, sålænge kuren va

rer, for her får man nogle af de vitami

ner, der jo er så vigtige for at overvinde 

trætheden. 

Forhåbentlig går det hurtigt med at 

miste pundene, og forhåbentlig er De 

heldig på udsalget. Men pas på så længe 

kuren varer, at De får søvn og hvile nok. 

Middagssøvn er et tryllemiddel, og hvis 

man planlægger sin dag i forvejen, kan 

det i reglen lade sig organisere at hvile 

en timestid, når man er hjemmegående 

husmoder. Bagefter har man meget mere 

lyst til at gå i gang med arbejdet igen. 

• • • 
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