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Mulighederne far at etablere 

fasteforbindelser mellem 

Øst- og Vestdanmark 

Den 19. december 1972 offentliggjorde » Teknisk 
Udvalg vedrørende en fast Storebæltsforbindelse« sin 
» Rapport vedrørende faste forbindelser mellem Øst
og Vestdanmark«, et vældigt bogværk, bag hvilket
der. ligger 2 ¼ års arbejde.

I denne rapport beskrives broer og tunneler via 
Storebælts Østre Rende og Vestre Rende samt broer 
over Samsøbælt og farvandet mellem Samsø og Svane
grund og dæmninger over Svanegrund og Søgrund til 
Jylland. 

For Østre Rende er der udarbejdet projekter både 
tJ kombinerede jernbane- og vejbroer og til rene vej
broer, desuden tunneler for jernbane- og vejtrafik og 
rene jernbanetunneler. 

En ren vejbro og en ren jernbanetunnel kan kom
bineres til en helhed med samme funktion som en 
kombineret jernbane- og vejbro. 

En ren jernbanetu�nel kan tjene både almindelig 
jernbanetrafik og biltrafik, hvis der ind::ættes biltrans
porterende tog. 

Der forudsættes i alle tilfælde 2 jernbane�por og 6 
vognbaner for kørende biler. 

Der er projekter til to kombinerede jernbane- og 
vejbroer, nemlig en gitterbro og en skråstagsbro, den 
første med 400 m lange hovedfag, den sidste med 
600 m lange hovedfag. 

Gitterbroen kan eventuelt udbygges i to etaper, 
først mm ren jernbanebro, derefter også som vejbro. 

For en ren vejbro er der projekter til en rammebro 
med 400 m hovedfag og en skråstagsbro med 600 m 
lange hovedfag. 

Gitterbroen for jernbane- og vejtrafik vil efter 
1971 prisniveau og uden renter i byggeperioden koste 
1990 mill. kr. ved engangsudbygning. Ved etapevis 
udbygning vil den koste 1460 mill. kr. som jernbane
bro + 690 mil!. kr. ekstra for de senere tilkommende 
vejanlæg, sammenlagt 2150 mil!. kr., altså 8 pct. mere 
end ved samtidig udbygning. 

Skråstagsbroen for jernbane- og vejtrafik vil koste 
2020 mil!. kr-. Den kan ikke udbygges etapevis. 

En tunnel for jernbane- og vejtrafik koster med 
14 0/00 stigning 2230 mil!. kr. og med 17 0/00 stig
ning 2110 mil!. kr. 

En tunnel for banetrafik alene koster med 14 0/00 
stigning 960 mil!. kr. og med 17 0/00 stigning 890 
mil!. kr., når den bygges efter »europæisk« system, 
samt 920 mil!. kr. ved 14 0/00 stigning og 870 mil!. 
kr. ved 17 0/00 stigning efter »amerikansk« system. 

En ren vejbro udført mm rammebro ko:ter 1300 
mil!. kr. 



En ren vejbro udført som skrå
stagsbro koster ca. 60 mill. kr. me
re. 

Den billigste vejbro + . billigste 
jernbanetunnel koster tilsammen 
2190 mil!. kr., altså nogenlunde det 
samme som en kombineret vej- og 
jernbanebro. 

For Vestre Rende er der udarbej
det projekter både til højbroer og 
lavbroer, i begge tilfælde både til 
rene jernbanebroer og kombinerede 
jernbane- og vejbroer, der kan ud
bygges etapevis eller fuldtud straks. 
En bro for jernbanetrafik alene 
uden mulighed for senere udbyg
ning til kombineret jernbane- og 
vejbro vil ikke koste væsentlig min
dre end en jernbanebro, der kan 
udbygges. Så man har udeladt den 
mulighea i prisberegningerne. 

Desuden er der udarbejdet et pro-
jekt til en vej-højbro. 

Endelig er der tunneler for jern
banetrafik. 

En højbro over Vestre Rende 
som kombineret jernbane- og vejbro 
koster 1630 mil!. kr., når det hele 
udbygges samlet. Ved etapevis ud
bygning, hvor jernbanebroen byg
ges først, koster den 1150 mil!. kr., 
hvortil senere kommer 630 mil!. 
kr. for vejbrotilbygningen. Det gi
ver sammenlagt 1780 mil!. kr., alt
så ca. 9 pct. mere end ved samtidig 
udbygning. 

En højbro for vejtrafik alene 
ko:;ter l 080 mil!. kr. 

En lavbro som kombineret jern
bane- og vejbro koster 840 mil!. kr. 
En ren jernbanebro, der kan udbyg
ges videre, koster 430 mil!. kr., 
hvortil senere kommer 460 mil!. 
kr. for vejbro-tilbygningen, tilsam
men 890 mil!. kr., altså 6 pct. pris
forøgelse ved etapevis udbygning. 

En tunnel under Vestre Rende +
Østre Rende for vej- og jernbane
trafik udført efter >>amerikansk« sy
stem, koster med 14 0/00 stigning 

1540 mil!. kr. og med 17 0/00 stig
ning 1450 mil!. kr. Fraregnes de 
920 henholdsvis 870 mil!. kr. for 
Østre Rende-tunnelen, fås 620 og 
5 80 mil!. kr. 

En tilsvarende tunnel udført ef
ter »europæisk<< system vil koste 
henholdsvis 940 og 900 mil!. kr. 

Enhver form for fast forbindelse 
kræver nye jernbaneanlæg i Korsør 
0$ Nyborg. De vil tilsammen koste 
ca. I 00 mill. kr. 

Et biltogssystem kræver terminal
anlæg ved Korsør og Nyborg. De vil 
i første udbygningstrin tilsammen 
koste ca. 170 mil!. kr. Fuldt udbyg
get vil de koste det dobbelte. 

Togmaterieilet til første udbyg
ningstrin, 8 tog, hvert bestående af 
ca. 30 vogne og to lette elektriske 
lokomotiver, vil koste omkring 130 
mil!. kr., deraf halvdelen til loko
motiver. 

En vejbro mellem Røsnæs og 
Samsø koster 2050 mil!. kr. 

En bro mellem Samsø og Svane
grund koster 630 mil!. kr. 

Dæmningen mellem Svanegrund 
og Søgrund til Jylland koster 400 
mil!. kr. Herunder er medregnet ud
gifterne til en eller to broer af hen
syn til vandgennemstrømning. Men 
de kan måske spares. 

Hertil kommer udgifterne til de 
tilsluttende motorveje. 

Alle disse priser gælder for for
bindelser med 4 vognbaner. Nøjes 
man med 2 vognbaner, kan der spa
res en del. 

Færgehavnene på Røsnæs og 
Samsø vil koste tilsammen 190 mil!. 
kr. i første udbygningstrin og lidt 
ekstra for senere supplerende fær
gelejer. 

Hertil kommer færgematerieilet. 
Men i tilfælde af, at der samtidig 
bygges en fast forbindelse mellem 
Korsør og Nyborg, frigøres der fær
ger. 

Samtlige bro- og tunnelprojekter, 
såvel i syd som nord, er helt nye. 
Intet er bevaret fra 1968-betænk
ningen. 

Den mest interessante nyhed er 
nok bil-på-tog transportsystemet. 
Det forudsætter blot de to jernbane
spor, der skal bygges i alle tilfælde 
af hensyn til den konventionelle 
jernbanetrafik, samt terminalanlæg, 
hvor bilerne kan køre ind i og ud af 
togene. Dertil kommer de specielle 
tog til biltramporterne. Både vogne
ne og baneanlæggene må udføres 
med større profiler end normalt. 

I første udbygningstilstand er to 
spor i hvert terminalanlæg tilstræk
keligt. Togene skal bestå af lukkede 
vogne, nogle med I etage (særlig for 
lastbiler), andre med 2 etager (sær
lig for personbiler). 

Togene får 375 m lange sektio
ner, hver med en indkørsel og en 
udkørsel. To sådanne enheder kan 
formeres (spejlvendt) til et tog med 
et let, elektrisk lokomotiv i hver en
de. 

Blot der bliver togafgang hvert 
kvarter fra hvert spor, henholdsvis 
l - og 2-etages tog, kan der overfø
res ca. 1200 personbiler og 220 last
biler i timen i hver retning. Det sva
rer til 6 gange bilfærgeforbindelsens
nuværende (sommer) kapacitet.

Hvis der bygges to ekstra �por i 
hver terminal, og der bliver 18 bil
togafgange i timen ( + 6 for almin
delige tog), bliver kapaciteten ca. 
5000 personbilenheder i timen 
hver retning. 

Toglængden kan let forøges. I 
den planlagte Skt. Gotthard-Basis

. tunnel agter Schweizerische Bun
desbahn at bruge biltransporttog, 
der består af 340 m lange enheder, 
hver med ind- og udkørsel, og at 
formere tre sådanne til et heltog, ialt 
1020 m + lokomotivlængden. Med 
denne toglængde ville Storebælts-

(Slurres side 20). 
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LO 75 år 

Bedste jubilæumsgave: 

Økonomisk Demokrati 

Stigende indflydelse på 

samfundsudviklingen 

i takt med et 

stærkt voksende medlemstal 

» Lad hvert Fag slutte sig sam

men, ikke blot til Skruer (strejker), 

men til enhver alvorlig Gerning i 

Fagets Interesse, til Fagets Ære og 
Fremgang, og lad disse Fagforenin
ger holde sammen og støtte hinan

den i gode og onde Dage, saa vil 

Arbejderne være en Magt lige over

for sine nu saa overmægtige Mod

standere.« 

Lige umiddelbart ved indgangen til 

1973 - det år, hvor Land�organi

sat:onen i Danmark, når blot tre 
dage i nytåret er passeret, fejrede 

75 års dagen for den faglige cen

tralorganisations oprettelse, og hvor 
virkeliggørelsen af den skeli:ætten

de reform om Økonomisk Demo

krati venter lige om hjørnet, er det 
værd at erindre om de ord, cigar
mager Carl Wiirtz skrev i »Socia

listen<, i januar 1873. 
For bag de mange økonomiske, 

sociale og kulturelle fremskridt, den 
danske fagbevægelse har kæmpet 
sig frem til igennem de 75 år, 

Landsorganisationen har bestået, 

står det solidariske sammenhold i 

den politiske og faglige arbejderbe

vægelse. Den stigende indflydelse 

på samfundsudviklingen, dansk fag
bevægelse har kunnet udøve, står i 
nøje sammenhæng med det stærkt 

voksende medlemstal i den centrale 

fagorganisation og styrken i den po

litiske arbejderbevægelse. 

»Den arme, vi skaber, må være

stærk og fast, thi den skal erobre 
en verden, og den må være demo

kratisk ordnet; thi den skal udvikle 

mennesker«. På denne måde ud

trykte LOs første formand, Jens 

Jensen i sit 38. år, hvad der var må
let for samvirksomheden, og han fø

jede til: » Vi danner denne sammen
slutning for hele landet, fordi den 
er blevet en nødvendighed, ikke ale

ne fordi vore opgaver vokser og ef

terhånden bliver sværere at løse, 
men også_ fordi vore modstandere 

slutter sig sammen, tvinger os til at 

slutte os endnu tættere sammen«. 
Og Jens Jensens tænksomme, vidt

skuende ord var rigtige. Det var gen

nem sammenholdet, de rige resul

tater voksede frem. 

Da virksomheden blev til 

Helt let var det ikke at få bygget en 
central faglig organisation op. I Kø

benhavn blev der dannet et fagligt 
samvirke allerede i 1886 efter den 

skandinaviske arbejderkongres i 

i Gøteborg. Tanken havde været 

fremme flere gange i årenes løb, 

men i ledelsen af Socialdemokratisk 

Forbund var man tilbageholdende 
med at tilslutte sig ideen, fordi man 

var ængstelige for en løsning af de 

stærke bånd, som hidtil havde knyt

tet parti ogfagbevægelsen nært sam
men. Jens Jensen var af den opfat

telse, at begge parter kunne hente 
styrke gennem selvstændigheden, 

når der skabtes et snævert samar

bejde imellem dem. Tiden har siden 
vist, at Jens Jensen så rigtigt. Tak

ten i de samfundsmæssige frem

skridt har kunnet bevares ved ar

bejdets tilrettelæggelse gennem de 
fælles repræsentationer i ledelserne. 

Der skulle gå endnu nogle år ef
ter oprettelsen af Fællesorganisatio

nerne både i København og andre 

steder i landet, forinden det lands-

o:nfattende faglige samvirke kunne 
,kabes. 

Også her var det på en skandina

vi�k arbejderkongres, at tanken ud

krystalliserede sig. Den blev holdt i 
Gø te borg i sommeren 1 897. Jens 

Jensen var hovedtaler. Og ved den
ne lejlighed lykkedes det ham gen

nem et særdeles velgennemtænkt og 
nøje udarbejdet indlæg at overbevi

se alle deltagerne om, at fagbevæ
gelsen kun var i stand til at løse 

fremtidens store opgaver, hvis der i 

hvert enkelt land kunne formes et 

organisationsapparat, hvortil alle 

fagforbundene sluttede sig og valg

te en central ledelse. Kongressen be

duttede at henstille til deltagerlan
denes faglige organisationer om at 

oprette fag) ige landsorganisationer, 

og den 3. januar 1898 blev den 

danske landsorganisation til. Ved 

den stiftende generalforsamling mo

tiverede Jens Jensen forslaget: 

» Vi har 25 års kampe og erfa

ringer bag os. Hver enkelt lille del 

af det store legeme har gennem 

selvstyre lært at vurdere sine egne 

kræfter, og ved sammenslutningen 

i forbundene og lokalorganisatio

nerne har vi udviklet solidaritetsfø

lelsen, begejstringen og offerviljen 

for den sag, der omslutter mil:oner 

af mennesker verden over. Nu føler 

vi os modne og stærke nok til at 

danne den sammenslutning for hele 
landet, som er blevet en nødvendig

hed«. 

Og resultaterne groede frem 
For den nye organisation var Stor

lockouten i 1899 en voldsom prø

velse. Erfaringerne bidrog stærkt til 

at fremme arbejdet med henblik på 

at få skabt en faglig retrnrden, som 
var i stand til at sikre arbejdernes 

rettigheder og tillige afværge uøn

skede konflikter. Første begyndelse 

var » Fællesudvalget til afværgelse 

af arbejdsstridigheder «, der senere 



blev erstattet af den permanente 
voldgiftsret i tilknytning til septem

ber-forliget. 
Dette fagretslig� system er siden 

blevet stærkt moderniseret gennem 
tilskyndelse fra Landsorganisatio
nen. Og her ved 75 års jubilæet er 
udvalg sammensat bl.a. af repræsen
tanter fra LO og fra Dansk Arbejds
giverforening ved at lægge sidste 
hånd på en indstilling til arbejdsmi
nister Erling Dinesen om nye tilpas
ninger af Arbejdsretten. så den kan 
leve op til et stærkt ekspanderende 
industrisamfunds fordringer. 

I den forløbne periode er der og
sa sket store fremskridt, hvad reg
lerne for indgåelse af overenskom
sterne angar. Og nye forhandlings
regler er pa trapperne tillige med en 
hovedaftale, som antagelig knæsæt
ter princippet om demokratiet på 

arbejd�pladscrnc, hvorved kronen 
sættes på det værk, samarbejdsud

valgene blev en god begyndende op
takt til. 

Også rent lønmæs�igt er der sket 
omfattende fremskridt i det trekvar

te arhundrede. Landsorganisatio
nen har virket. Til brug for den lu

bilæumsbog, LO udsender i anled
ning af jubilæet. har Arbejderbevæ

gelsens Erhvervsrad kigget nærmere 
pa udviklingen af reallønnen. Det 
viser sig, at lønmodtagerne i 1970 
kan købe tre gange så meget taget 
under et som i 1898, når der er kor
rigeret for skattetrækket. Selvfølge
lig findes der varegrupper til sådan
ne priser, at der kan købes for me
re end tre gange så meget, men til 
gengæld er der varer og andre livs
nødvendigheder. som ikke kan er
hverves i tredobbelt omfang til dags
priser. 

Kraftig social udvikling 

Pa LO's 75 års jubilæumsdag kan 

lønmodtagernes centralorganisation 
ogsi1 skue tilbage pa en meget be
tydningsfuld social udvikling i det 
danske samfund. Måske kan det i 

dag lyde lidt banalt, nar der for at 
sammenligne mellem før og nu pe
ges pa de uhumske fattiggårdes 
fjernelse, sa der kunne blive plads 

for den moderne omsorg, som i dag 
møder de ældre medborgere i kraft 
af en tidssvarende sociallovgivning 
med faste pensioner, pensionistboli
ger og plejehjem. Sammenligningen 
er dog ikke banal. Den illustrerer 
virkeligheden. Den 17. maj I 919 vil 
ma•kc nok indgå i fagbevægelsens 
samlede his"torie som en af de stør

ste mærkedage for sociale frem
skridt. Pa den dag blev 8 timers da
gen indført i forbindelse med en ny 
overen�komst. Og den nye arbejds
tid •kulle begynde fra den l. januar 
1920. 

Mange andre mærkedage i den 
rige sociale udvikling gennem vort 

arhundrcde kunne fremdrages. Den 
store socialreforms gennemførelse i 
forbindelse med Kanslergade-forli
get i trediverne må nævnes, ligesom 
indførelsen af ferie hører til de mar
kante sociale fremskridt, fagbevæ-
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6 gel,en kan henregne til resultater fra 

en velgennemført faglig kamp. 

Netop i jubilæumsåret bliver en 

ny omfattende social landvinding 

ført igennem til gavn for lønmodta

gerne - dagpengereformen, som 

sikrer lønnen under sygdom og u

lykke uden karenstid, ligesom æn

dringer i loven om erstatning for 

tabt arbejdsfortjeneste giver 90 pct. 

dækning for lønnen i ledighedsperi

oder. 

Politiske tilskyndelser 

Igennem den 75-årige periode har 

Landsorganisationen også øvet en 

ikke ringe indflydelse på dansk po

litik. Ud over den inspiration, LO 

har givet i forbindelse med udform

ningen af en tidssvarende social lov

givning har bevægelsen også på an

den måde i særlige situationer bi

draget til at udvikle det sociale de

mokrati. I den henseende vil det væ

re naturligt at pege på Land�orga

nisationens holdning i påskekrisen 

1920, hvor kongen var ved at knæg

te den frie forfatning. Et varsel om 

generalstrejke var et så væsentligt 

bidrag til støtte for kræfterne bag 

det danske, politiske demokrati, at 

de monarkistiske manipulationer 

med folkestyret omgående blev 

bragt til ophør. 

Rimeligt vil det også være at pe

ge på det demokratiske sikkerheds

element dansk fagbevægelse udgjor

de i de svære besættelsesår fra 1940 

til 1945, hvor det lykkedes gennem 

en hårfin balanceakt at gøre det fag

lige organisationsapparat til et vær

difuldt led i en intern kommunika

tion mellem Landsorganisation, de 

enkelte forbund ove.r Fællesorgani

sationerne ud til de enkelte med

lemmer. LO var dog mere end det i 

disse år. Landsorganisationen var 

det samlende midtpunkt i fagfor

bundenes kamp for at undgå tvangs

udskrivning af danske lønmodtage-

re til brug for produktionen til den 

nazistiske krigsmaskine, ligesom det 

lykkedes nogenlunde at sikre hjem

menes økonomiske grundlag, pris

stigningerne til trods. 

Og i efterkrigstiden har Landsor

ganisationen ydet e.n stor indsats for 

at få nye demokratiske fremskridt 

ført igennem den lovgivende for

samling. Væsentlige reformer er al

lerede nævnt. Her skal blot føjes til, 

at der bag de mange betydn:ngsful

de Økonomiske, sociale og kulturel

le fremskridt står et kraftigt produ

cerende samfund, hvor næsten alle 

medborgere har kunnet finde be

skæftigelse, når bortses fra enkelte 

perioder med ekstraordinære han

delspolitiske besværligheder påført 

os gennem udenlandske konjunktur

svingninger. 

Og så: 
Den store reform 

Den faglige Landsorganisation har 

sammen med den politiske arbej

derbevægelse igennem alle årene 

arbejdet ihærdigt for at nå frem til 

de ansattes medindflydelse på virk

somhedernes daglige ledelse samt til 

opnåelse af andel i den såkaldte 

merværdi - kapitaltilvæksten gen

nem produktionen. Dette høje soci

alt, demokratiske mål står nu foran 

virkeliggørelse. Det skridt, som en

delig skulle føre ideen frem til vir

keliggørelse, blev taget af Landsor

ganisationen i 1968 ved at nedsæt

te et særligt udvalg til at beskæftige 

sig med denne sag. Tanken fulgtes 

kraftigt op af smedekongressen i 

l 969, og nu kan LO i jubilæumså

ret glæde sig over at se en socialde

mokratisk regering gennemføre et

lovforslag, der vil give befolkningen

i vort land den mest skelsættende

sociale reform i vort århundred. Det

kan man kalde at markere 75-års

dagen med maner!

H. Larsen-Bjerre.

Stats banepersonalets 

Sygekasse 

1748-1973 

Efter snart I 25 års virke ophører 

Statsbanepersonalets Sygekasse lige

som øvrige sygekasser sin virksom

hed med udgangen af marts 1973. 

Sygesikringsloven 

Den 1. april 1973 træder den nye 

sygesikringsordning i kraft. Med 

hensyn til finansiering og administa

tion adskiller sygesikringsloven sig 

væsentligt fra den tidligere lov om 

offentlig sygeforsikring. Hvad ydel

serne angår, sker der ingen ændrin

ger. 

Finansieringen 

Sygesikringen betales gennem skat

ter over de offentlige budgetter. 

Amtskommunerne skal afholde 

udgifterne til lægehjælp, speciallæ

gehjælp, medicin, tandpleje, fysiote 

rapeutisk behandling, briller m.v. 

De lokale kommuner skal afholde 

udgiften til begravelseshjælp. 

Administrationen 

Administrationen varetages af syge

sikringsdirektoratet under socialmi

nisteriet, af amtskommunerne og af 

kommunerne. 

På amtskommunernes vegne skal 

de lokale kommuner udbetale refu

sion for udgifter til lægehjælp m.v . 

Det vil �ige, at kommunerne over

for de sikrede kommer til at virke 

som et ekspeditionssted i sygesikrin

gen. 

1848-1973 

I efteråret 1848, da kun en ringe del 

af befolkningen havde mulighed for 

eller forståelse af betydningen af at 

sikre sig mod de økonomiske følger 

af sygdom og død, fremsatte en ko

mite nedsat blandt personalet ved 

den året før åbnede sjællandske 

jernbane forslag til statutter for en 

syge- og hjælpekasse for de ansatte 

ved banen. Forslaget godkendtes af 



jernbaneselskabets direktion, og 

kassen påbegyndte sin virksomhed 

den I. december 1848. 

I de første år virkede kassen ikke 
alene som syge- og begravelseskas

se ved ydelse af fri lægehjælp, syge
hu�ophold i indtil 3 måneder og 

delvis medicin samt begravelses

hjælp, men også som låne- og hjæl
pekasse. Den 1. juni 1869 begynd

te en for ansatte ved de jysk-fynske 

jernbaner oprettet syge- og begra
velseskasse at virke. 

Begge kasser blev oprettet under 

medvirken af og i nær tilknytning 

til banerne, der varetog administra

tionen gratis og ydede kasserne kon

tante tilskud. Kasserne fortsatte 
hver for sig deres virksomhed un

der jævnlige udvidelser af ydelserne 
og med tilskud fra banerne efter be

hov, indtil de fra 1. april 1934 efter 

forslag af en af ministeriet for of
fentlige arbejder nedsat kommis

sion blev sammensluttet til en syge

og begravelseskasse, Statsbaneper

sonalets Sygekasse, hvis forhold 

fastlagdes i en fra samme dato gæl

dende lov, i hvilken bl.a. bestemtes, 
at sygekassen skulle have fuldt selv

styre under socialministeriets kon

trol og tilskud fra det offentlige som 

andre sygekasser, at DSB skulle af

holde lønningsudgifterne ved syge

kassens administration, samt at fol

keforsikringslovens krav om syge

forsikring kunne fyldestgøres ved 
optagelse i sygekassen. 

Sygekassen ledes af en bestyrel

se bestående af formanden, chefen 
for drifts- og administrationsafde
lingen, E. Rolsted Jensen, der er 
udpeget af generaldirektøren, og 12 

bestyrelsesmedlemmer valgt af in

teressenterne. Bestyrelsen har an

svaret for sygekassens virksomhed 

og afgørelsen i alle dens anliggen

der. Administrationen varetages af 

DSB (Yelfærdskontoret). 

Det karakteristiske for Statsbane-

personalets Sygekasse er først og 

fremmest dette, at den er den eneste 

landsomfattende sygekasse. J ernba

nemanden kan melde sig ind i de 

unge år og uanset forflyttelse blive 

i den samme sygekasse, til han dør. 

Han betaler medlemsbidrag i for
hold til sin indtægt, d.v.s. et lavt bi

drag i de yngre år, hvor lønnen er 

lille, og hvor der som regel er børn 

at forsørge, og igen et mindre bi

drag, når han bliver pensionist, me

dens han betaler et højere bidrag, 

når lønnen er steget i takt med a

vancement eller alderstillæg. At 

denne særdeles demokratiske bi

dragsberaling har kunnet oprethol

des igen'nem de mange ar, skyldes 

først og fremmest det sammenhold, 

der er jernbanemænd imellem. 

Ydelser fra A og B medlemmer 
var ens 

En anden karakteristisk ting for 
sygekassen er, at ydelserne er ens 

for så vel A som B medlemmer. 

Antallet af medlemmer over 16 

år udgør p.t. ca. 32.000. I 1955 var 

der 42.000 medlemmer. 

Til sygekassen er knyttet 250 

jernbanelæger. Sygekassens sidste 

årsregnskab balancerede med ca. 20 
mill. kr. og sygekassens første års

regnskab med 899 rigsdaler og 4 

skilling. 

Afvikling af sygekassen 

Den 15. januar 1973 skal sygekas

sen til amtsrådsforeningen i Dan
mark aflevere et magnetbånd 
(EDB) over sygekassens medlem

mer med oplysning om CPR-nr., 

hvilken gruppe, A eller B, medlem

merne er henført til, samt for A

medlemmerne hvilken læge den på

gældende er tilmeldt. B-medlem

merne får frit lægevalg i den nye 

sygesikring. 

Medlemmer, der har tegnet fri

villig dagpengeforsikring, vil på 

grundlag af oplysninger fra sygekas

sen automatisk blive overført til den 

nye frivillige sikring efter den nye 

dagpengelov. 
Der vil endvidere blive givet op

lysning om, hvilke medlemmer, der 

har sikret sig højere begravelses
hjælp end den ordinære, samt hvil

ke medlemmer der har tilmeldt sig 

ordningen for regelmæssig tandple

je (tandabonnenter). Eventuelt læ

geskifte vil dog som sædvanlig kun
ne ske pr. 1. april efter anmeldelse 

til sygekassen inden 15. marts 

1973. 

Sygesikringsbevis 

Fra kommunerne vil der i marts 

måned blive tilsendt hvert enkelt 
medlem en brochure om den nye 

sygesikringsordning samt et syge

sikringsbevis, som træder i stedet 

for sygekassens medlemskort. Sy

gesikringsbeviset skal bruges til do

l<umentation over for offentlige 
myndigheder, ved enhver henven

delse til social- og sundhedsforvalt

ningen, læger, tandlæger, sygehuse, 

og apoteker m.v. samt under ferier 

og rejser. 

Refusionskrav 
Refusion�krav for hjælp ydet in

den I. april 1973 må fremsendes 

snarest muligt og senest den 1. juni 

1973. Ved en eventuelt fortsat be

handling må regning foranlediges 
udfærdiget for behandling indtil den 

31. marts 1973. Da regnskabet for

tiden l .4.1972-31.3.1973 skal ind

sendes til direktoratet for sygekas

sevæsenet inden den 1. juli 1973,

vil der ikke kunne refunderes reg
ninger, der modtages efter 1. juni

1973.
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Ny styrevognsteknik 

Med sommerkøreplanen, der træder 
i kraft den 3. juni 1973 får Kyst
banen en helt ny køreplan. stort set 
under anvendelse alene af den nye 
type materiel, der er taget i brug ef
terhånden som det er leveret i løbet 
af det sidste halvandet år. 

Herved forøges antallet af tog, så
ledes at man i hovedprincippet får 
en systematisk opbygget stiv køre
plan med hhv afgang fra og an
komst til København hver halve ti
me, hhv til og fra Helsingør og hver 
halve time hhv til og fra Nivå. 

De to tog pr. time hhv til og fra 
Helsingør standser mellem Øster
port og ivå kun i Klampenborg, 
medens de to andre tog pr. time hhv 
til og fra Nivå standser ved alle sta
tioner mellem Klampenborg og Ni
vå. 

Hovedparten af det nye materiel 
er allerede leveret fra Vognfabrik
ken Scandia A/S, Randers og er sat 
ind i trafikken. Det drejer sig om 
45 li kl. personvogne, litra Bn og 
14 I kl vogne, litra An. De supple
res for tiden med en serie på 30 sty
revogne litra Bns, II kl. Styrevog
nen er i princippet den samme som 
de øvrige Il kl vogne, men udstyret 
med et �ærligt førerrum. 

De nye vogne udmærker sig ved, 
at man sidder bedre, de er indret
tet som rummelige storrumsvogne 
med 2 x 2 siddepladser på vogn
bredden. Desuden gælder det for al
le tre vogntyper, at de har en god 
støjisolation, en bedre affjedring 
end hidtil kendt samt en effektiv 
ventilation, som har gjort dem me
get populære. 

Samtlige vogne kommer efter
hånden til at fremtræde i det ydre 
nye design, med den snart velkend
te DSB�røde farve og med det nye 
bomærke og den øvrige nye grafik, 
der er ved at blive indført overalt i 
DSB. 

Efterhånden som alle de tre 
nævnte vogntyper er til rådighed, 
kan kystbanetogene etableres som 
såkaldte styrevognstog, d.v.s. tog 
hvor der forrest i den ene retning 
er et lokomotiv af MX- eller MY
typen, derefter et varierende antal 
mellemvogne (litra An og Bn) og til 
slut en styrevogn, litra Bns. 
Under kørslen i den modsatte ret
ning sidder lokomotivføreren i sty
revognens førerrum, idet lokomoti
vet nu skubber toget. Ved denne 
pendulkørsel spares tidkrævende 
rangering med lokomotivet på en
destationerne, f.eks. Helsingør, Ni
vå m.fl., hvilket også betyder per
sonalebesparelse. 

Dørene kan lukkes med trykluft, 
som personalet kan udløse fra hver 
dør i toget. Dermed kan stationsop
holdene afkortes. og dette i forbin
delse med brugen af de kraftige lo-· 
komotiver giver forkortet rejsetid. 
Samtidig bliver DSB færdig med 
ombygningen af spor- og stations
anlæg pa Kystbanen og indførelsen 
af nyt signal- og sikkerhedssystem. 

Disse forbedringer medfører, at 
rejsetiden mellem København og 
Helsingør kan nedsættes fra 60 til 
48 minutter. 

»Helsingør«-togene vil i normal
timerne besta af et MX- eller et 
MY-lokomotiv, een I kl vogn, 2 II 
kl vogne og en styrevogn - ialt 64 
pladser pa 1 kl og 234 siddepladser 
pa II kl. 

»Niva«-togene vil bestå af loko
motiv og styrevogn samt 2-3 lf kl 
vogne. Baggrunden for, at der ikke 
er I kl i disse tog, der svarer til de 
hidtidige »Rungstedtog<<, er at de 
aktuelle rejseafstande er meget kor
te og i tort omfang svarer til S-togs 
afstande - som f.eks. mellem Kø
benhavn og Hillerød. 

Efter at det nye Kystbanemateri
el er sat ind med betydelig komfort
forbedringer pa 11 kl, er der endvi-

clere konstateret et vist fald i antal
let af passagerer pa I kl. 

I myldretimerne om morgenen 
og igen om eftermiddagen forøges 
kapaciteten ved. at de faste stam
mer forstærkes med indtil tre Bn 
vogne og kørsel med MY-lokomo
tiv. 

Endvidere indsa:�ttes der supple
mentstog. sa der pa visse tidspunk
ter kører op til syv tog i timen til 
hhv fra København. 

Kystbanen skal tillige klare den in
ternationale trafik til og fra Sverige. 
og Norge og den kraftige godstra
fik. D.v.s., at der i døgnet vil være 
ca. 140 tog mellem København og 
Helsingør. Regner man iva med, 
vil der være ca. 220 tog i døgnet på 
denne del af strækningen - eller i 
gennemsnit en halv snes tog i ti
men. 

De nye styrevogne og den installa
tion, der er indlagt i de nye stam
mer, repræsenterer en helt ny tek
nik. Styringen af MY- og MX-loko
motiverne sker ved et helt nyt 
transmissionssystem gennem to en
kelte ledninger mellem styrevogn 
og lokomotiv. Nar kørekontrollen, 
der regulerer lokomotivets effekt, 
og de øvrige betjeningshandtag i 
styrevognens førerrum benyttes, 
sendes ordrerne herfra kontinuert 
til lokomotivet, der da ved fjernsty
ring følger alle afgivne ordrer. 

Gennem de samme to ledninger 
passerer løbende meldinger fra lo
komotivet til instrumentpanelet på 
styrevognens førerpult, hvis signal
lamper og instrumenter giver loko
motivføreren alle nødvendige oplys
ninger om lokomotivets funktion. 

Ledningerne løber gennem vog
nene i et standardkabel, der desu
den rummer afgangssignal, dørluk
ningssystem og ledningsnet til højt
talerne i alle vogne. Sker der kort
slutning eller afbrydelse af kablet, 
udløses togets nødbremse. 

N 

' 



Systemet er udviklet af L. M. 

Ericsson, Sverige, i samarbejde med 
DSB og leveres af Dansk Signalin

dustri A S. Det er baseret på den 
samme teknik, som benyttes i data
mater. Anlæg af denne art har hid

til kun været kendt i forsøgsudfø

reiser. Systemet har den fordel, at 
når styrevogne og lokomotiver har 

det nødvendige udstyr, kan enhver 

moderne personvogn indgå som 

mellemvogn, fordi den har de nød
vendige ledningsforbindelser. 

Systemet peger videre frem mod 
»automatiserede tog«. Transmissi

onsteknikken kan videreudbygges
til ordregivning fra førerpladserne
til togets enkelte vogne og meldin

ger fra disse til førerpladserne, f.

eks. vedrørende dørkontrol, kon
trol med varme og lys, registrering

af uregelmæssigheder o.s.v.
Førerrummet i styrevognen er 

anbragt højtliggende over hele 

vognbredden med godt udsyn og 

bekvemme forhold for lokomotiv
føreren. Rummet kan skilles af fra 

den øvrige del af vognen og låses, 

hvorefter styrevognen har beskyttet 
overgang til de øvrige vogne. Hvis 

der er brug for det - f.eks. i myld
retimerne - kan to styrevognstog 
hurtigt kobles sammen til eet tog, 
idet styrevogne hvor førerrummet 
er aflast, kobles mod hinanden. Man 

har da et helt dobbelttog med pas
sage mellem hele toget og førerrum 

i begge ender på samme måde som 
de røde lyntog. 

Fra hvert lokomotivs førerrum 
kan begge lokomotiver styres. 

De nye nærtrafikvogne vil også 
blive sat ind på andre sjællandske 

strækninger, hvor det stadig ·stærkt 

stigende passagerantal udenfor S
baneområdet nødvendiggør en e_f

fektiv udbygning af køreplanen. 
Det er bl.a. tanken at videreføre 
kystbanetogene vest for Køben

havn, f.eks. mod Næstved - Nykø-

... 

/ I f 11 
. { 

. ' 

.84500·-

bing Fl., Slagelse - Korsør og Hol
bæk - Kalundborg i forbindelse 
med 1974-køreplanerne. 

Med henblik herpa er der bestilt 
mere materiel, først en yderligere 

serie på 30 Bn vogne, senere endnu 

en serie af denne type. 
Tog af denne sammencætning vil 

senere blive sat ind på strækninger-

ne Helsingør - Hillerød og Balle
rup - Frederikssund. 

Disse nye tog vil give passagerer 

fra disse områder hurtig og komfor
tabel rejse. De nye tog repræsente

rer samtidig en rationalisering, idet 

de giver høj udnyttelse af materiel
let og væ=entlige personalebe�parel

ser bade på stationerne og ved tog
fremførelsen. 

9 
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Regeringens nye finanslovforslag 

Det har vakt betydelig opmærksom

hed, at Per Hækkerups nye finans

lovsforslag for 1973-74 budgetterer 

med indtægter på ialt 52,1 mia. kr. 

og udgifter på 49,7 mia. kr. Rekord

tal! 

Der er sket en næsten foruroli

gende opgang i statens udgifter siden 

i fjor. Det drejer sig om en stigning 

på henved 6 mia. kr., en næsten for

midabel udgiftseksplosion. 

Budgetministeriet har ladet dets 

eksperter udarbejde en redegørelse 

for hele den alvorlige situation, som 

de stadig stigende udgifter betyder. 

Man kommer i denne redegørelse 

ind på en række af de indgreb og 

andre foran stal tnniger, som er under 

overvejelse for at bremse aktiviteten 

i den offentlige sektor. 

Det drejer sig bl.a. om indførelse 

af personaleloft og indgreb overfor 

kommunernes aktiviteter på områ

der, hvor staten ved refusion eller 

på anden måde er med til at stimu

lere ekspansionen. 

Vi vil i det følgende på grundlag 

af ministeriets ekspert-analyse søge 

at belyse den finansielle situation. 

Budgetministeriets redegørelse 

Budgetdepartementet har for første 

gang udarbejdet denne megetomfat

tende analyse af finanslovsforslaget. 

Vi skal - som berørt før - i det føl

gende gennemgå enkelte væsentlige 

træk af denne dokumentation, der 

omfatter over 100 sider, og som er 

udarbejdet af finanseksperterne i 

budgetministeriet. 

Foruden selve finanslovsforslaget 

1973/74 har økonomiministeren 

samtidig forelagt såkaldte udgifts

budgetter for årene fra 1974 til og 

med 1977, altså for finansårene 

1974/75, 1975/76 og I 976/77. 

Det er en særdeles fornuftig be

slutning at publicere udgiftsoverslag 

for nogle år frem, især fordi de fleste 

dispositioner i et finansår har bud-

getmæssige konsekvenser, også i de 

efterfølgende år. Som det netop 

fremhæves i budgetministeriets do

kumentation, er dette forhold sær

ligt indlysende, når det drejer sig 

om igangsættelse af større bygge- og 

anlægsarbejder, hvor de fremtidige 

driftsudgifter kan være langt større 

end de udgifter, der er forbundet 

med selve opførelsen af den pågæl

dende institution, hvad enten det 

drejer sig om f.eks. universiteter, 

hospitaler eller sociale institutioner. 

Flerårig budgetlægning 

Behovet for en flerårig budgetlæg

ning hænger især sammen med risi

koen for en hurtig vækst i de offent

lige udgifter. Kender man f.eks. 

konsekvenserne af de dispositioner, 

der træffes for det førstkommende 

finansår, og foreligger der en åben

bar risiko for en for hurtig vækst, 

skaber disse flerårsbudgetter netop 

grundlag for, at de nødvendige di

rektiver og dispositioner til en re

duktion af væksten iværksættes i 

tide. For hurtige ændringer og be

skæringer af igangværende aktivite

ter på grund af dårlig planlægning 

vil ofte medføre større omkostnin

ger og/eller spild af allerede af

holdte udgifter. 

Derimod er behovet for en tilsva

rende belysning af statens indtægts

budget (i form af skatter og afgif

ter) ikke slet så nødvendig, hævder 

ek�perterne, fordi indtægtslovgiv

ningen lettere kan ændre-s fra år til 

år. 

Det er klart, at budgetoverslagene 

1974-1977 naturligvis ikke har 

samme bindende karakter som selve 

finanslovsforslaget 1973/74. Men 

de giver en vurdering af de udgifts

mæssige konsekvenser af de allerede 

igangværende aktiviteter, og de er et 

vigtigt ståsted, hvorudfra der kan 

tilrettelægges nye dispositioner fra 

regeringens side. 

Hvordan er finanslovsforslaget 
opbygget? 

I budgetministeriets analytiske be

skrivelser kommer eksperterne også 

ind på spørgsmålet om, hvordan fi

nanslovsforslaget er bygget op -

hvilke elementer det består af. 

Der er ialt 4 bestanddele, som 

hver for sig har sin selvstændige 

problemstilling: 

Det drejer sig om følgende fire: 

l. De rammebelagte udgifter.

2. De lovbundne udgifter.

3. Bevillingsreserverne.

4. Pris- og lønstigningsreserven.

Ad I. Med hensyn til de udgif

ter, der er lagt i faste rammer er for

holdet det, at afvigelser fra ram

merne kun kan ske, når der centralt 

træffes en ny politisk beslutning her

om. Men bevægelsesfriheden på 

disse poster er særdeles begrænset, 

navnlig fordi den pågældende akti

vitet er fastlagt på grundlag af tid

ligere overenskomster, ansættelses

kontrakter, aftaler m.v. 

Ad 2. Hvad de lovbundne ud

gifter angår er budgettet alene ud

tryk for skøn over de sandsynlige 

fremtidige udgiftsbeløb i konsekvens 

af den pågældende lovgivning. I be

tragtning af disse udgiftsområders 

hurtige vækst og størrelse er budget

tallene især af in,'orrnativ betydning 

for fastsættelsen af budgetterings

rammerne for de styrbare områder. 

Styringen af udgiftsforløbet sker 

gennem forskrifter i de pågældende 

love. 

A cl 3. Bevillingsreserverne af

sættes til dækning af merudgifter til 

formål, som ikke er konsekvenser 

af tidligere trufne beslutninger. (Fi-

. nanslovsparagraf 23). 

Tillægsbevi/lingsreserven tilgode

ser alene den del af behovet for nye 

bevillinger, der kan dækkes ved til

slutning fra Finansudvalget (og ef

terfølgende optagelse på tillægsbe-



De store udgiftsformål på statens fireårsbudget 1973-74 til 1976-77 

Ra111mebe/agte (be,,i/lingsstyrede) udgifter: 

Bistand til u<lvik Jingslandene 

Statshospitalerne. rigshospitalet m.v . .. 

Børne- og ungdomsforsorg samt særforsorg 

Veje 

Jernbaner ...... . . . . . . . . .  . 

Post- og telekommunikation . . . . . .. . . . .  . 

Politi-, rets- og fængselsvæsen 

Gymnasier. erhvervsuddannelser og læreru.d

dannelser 

Forskning og højere undervisning (excl. Rigs-

ho�pitalet) 

Forsvar 

Øvrige rammebelag:e udgifter 

Rammebelagte udgifter i alt 

lkke-rammebelagre udgifter: 

EF's markedsordninger m.v. 

Driftstilskud til kommunale sygehuse 

Generelle tilskud til kommuner 

Bolig- og rentesikring 

Støtte til byggeri for afholdte udgifter til 

merværdiafgift 

Sygesikring 

Dagpenge ved sygdom og fødsel 

Invalidepension m.v. 

Folkepension 

Børnetilskud 

Finanslo\·
forslag 
197 J-74 

792 

1.077 

1.535 

973 

1.920 

1.750 

1.359 

1.676 

1.836 

3.239 

5.832 

21.989 

1.600 

1.309 

1.314 

690 

1.200 

751 

1.5 55 

2.952 

6.552 

2.057 

Driftstilskud til daginstitutioner 678 

Driftstilskud til alderdoms- og plejehjem 1.325 

Arbejdsløshedsforsikring 935 

Statens uddannelsesstøtte . 584 

Tilskud til lærerlønninger og pensioner i 

folkeskolen m.v. 1.827 

lkke-rammebelagte udgifter i øvrigt 7.222 

lkke-rammebelagte udgifter i alt 32.551 

Indtægter på driftsbudgeuet: 

EF's markedsordninger m.v. 

DSB's og P. & T.'s driftsindtægter 

Indtægter i Øl'rigt 

Indtægter i alt 

1.600 

3.289 

3.724 

8.613 

Oudge<
ovcrslag 
1974-75 

898 

1.117 

1.538 

979 

1.939

1.80 I

1.372

1.774 

1.904 

3.225 

5.848 

22.395 

1.400 

1.462 

1.471 

965 

1.100 

814 

1.520 

3.129 

6.746 

2.110 

751 

1.438 

875 

629 

1.905 

7.205 

33.520 

1.400 

3.444 

3.874 

8.7 I 8 

Oudgcl
overslag 
1975-76 

1.005 

1.121 

1.569 

1.030 

1.926 

1.843 

1.380 

1.850 

1.950 

3.223 

5.829 

22.726 

1.200 

1.564 

1.603 

965 

1.000 

872 

1.520 

3.28 I 

6.885 

2.127 

815 

1.553 

!'75 

663 

1.967 

7.391 

34.281 

1.200 

3.597 

3.991 

8.788 

Nettoudgifter, excl. reserver 45.927 47 .197 48.2 I 9 

Lo,·- og be1·i/li11gsreserver 

Nettoudgifter, excl. pris- og lønreserve 

Pris- og IØnresen•e 

660 8 I 5 I. I I 5

46.587 48.012 49.334 

3.150 

Budget• 
oversla� 
1976-77 

1.080 

1.126 

1.575 

1.000 

1.883 

I.89 I

1.372

1.842 

1.999 

3.223 

5.8 I 3 

22.804 

1.000 

1.673 

1.817 

965 

1.000 

935 

1.520 

3.437 

7.026 

2.167 

871 

1.666 

875 

698 

2.015 

8.273 

35.938 

1.000 

3.764 

4.114 

8.878 

49.864 

1.3 I 5 

5 I. 179 

viUingJforslaget). Der er her tale om 

beløb til dækning af uafviselige eller 

påtrængende opgaver - og derfor ret 

begrænsede beløb. 

for overvejelserne om bevægelserne 

i statens indtægter (og udgifter) og 

dermed også i forskydninger i total

balancen på budgettet. 

Ad 4. Pris- og l�mreserven er 

udtryk for et skøn over størrelsen af 

de fremtid:ge løn- og prisstigninger. 

Bevægelserne i pris- og lønudviklin

gen er af meget betydelig interesse 

Personaleloftet 
og budgetteringsrammerne 

Budgetministeriets dokumentariske 

analyser kommer ogo:å ind på pro-

blemet om personaleloftet og bud

getteringsrammerne. Man hævder, 

at det af regeringen fastlagte perso

naleloft er udtryk for en samlet 

overordnet prioritering af udviklin

gen inden for de statslige aktivitets

områder. Den mere detaljerede pri

oritering inden for lofter og rammer 

foretages af de enkelte ministerier og 

styrelser, men er tillige gennem lø

bende forhandling med budgetmini

steriet underordnet behovet for sam

ordning med det øvrige budget. 

Personalelofterne angiver for 

hvert enkelt ministerium overgræn

sen for antallet af stillinger i hvert 

af de fire finansår frem til 1977 og 

tilsigter at dæmpe væksten i det 

statslige personaleforbrug, bl.a. ved 

at tilskynde til nedlæggelse af stil

linger på områder med svindende 

betydning samt til reduktioner af 

perwnalebehovet gennem rationali

seringer. 

Personalevækst i tal 
Der har i de senere år været en ret 

beskeden opgang i det samlede per

sonaleantal i staten. For blot fem år 

siden (1967) udgjorde antallet af 

heltidsansatte 154.000. I år (1972) 

er tallet oppe på 167.200. Det er en 

stigning på kun 1,7 pct. pr. år. 

Det er imidlertid langt fra, at alle 

sektioner inden for staten har haft 

stigende personaleforbrug i de se

nere år. DSB f.eks. har indskrænket 

personaleantallet, således at væksten 

af beskæftigede i Post- og Telegraf

væsenet, Danmarks Radio og luft

havnene modsvares af DSB's perso

naleindskrænkning, således at det 

samlede antal beskæftigede i stats

virksomhederne er nogenlunde uæn

dret. 

Stigningen har været størst inden 

for socialministeriets område; men 

også universiteterne tegner sig for 

ret store personaleudvideber. 

13 



14 Omfattende vækst i 
kommunernes personaleantal 
Ser man imidlertid på antallet af 
personer beskæftiget ved offentlige 

ydelser (men eksk/u::ive ansatte i 
statsvirksomheder og de kommunale 
virksomheder som el-værker, busser 
og havne) er dette - tal oppe på 
510.000 personer, d.v.s. en årlig 
stigning pr. år på 6,7 pct. Det skyl
des ikke mindst, at det her drejer sig 
om personale ved kommunale pleje
hjem, bØrneinstitutioner, sygehuse, 
hjemmehjælp m.v., hvor befolknin
gens krav om forbedringer er særlig 
stærk. 

Ehperterne venter fremover en 
noget langsommere vækst i perso
naleantallet, bl.a. på grund af sta
tens stramme personalepolitik. 

Den stramme personalepolitik vi
ser sig i personalelofterne og i den 
mere snævre budgetramme frem
over, således at der sættes visse 
grænser for de statslige institutioners 
vækst i 1970'erne. 

Tanken om at fastsætte persona
lelofter indledtes i 1969. Man ville 
derigennem dæmpe den årlige stig
ningstakt i statens personaleforbrug. 
Det fandtes nødvendigt for at give 
de private virksomheder større eks
pansionsmuligheder. Men desuden 
var det hensigten, at personaleloftet 
skulle give anledning til en bedre 
udnyttelse af det allerede ansatte 
personale - og endvidere være inci
tament til yderligere rationalisering. 

Et cirkulære om personaleloft 

Af budgetministeriets redegørelse 
fremgår det i øvrigt, at fastsættelsen 
af de personalelofter, der skal gæl
de i det kommende finansår, vil ske 
i løbet af forårsmånederne og med
deles i budgetministeriets cirkulæ-

. re »Om udarbejdelse af bilag til for
slag til finanslov«, der sendes til mi
nisterierne og styrelserne i begyn
delsen af juni måned. 

De i cirkulæret (til sin tid) an
førte lofter betyder, at det enkelte 
ministerium skal holde antallet af 
stillinger, som foreslås for det kom
mende finansår. (Og som opføres i 
stillingrnversigterne i anmærknin
gerne til finansloven). 

Personaleloftet fastsætter altså 
grænsen for, hvor mange personer, 
der ialt kan ansættes. Derimod er 
der intet til hinder for konvertering 
af de bestående stillinger, f.eks. fra 
overenskomstvilkår til tjeneste
mandsstilling. 

- Udnyttelsen af personaleloftet
kan dog naturligvis kun finde sted i 
det omfang, stillingerne er godkendt 
ved bevillingslov. Men forinden er 
der i budgetministeriet foretaget en 
konkret vurdering af de enkelte for
slag om oprettelse af nye tjeneste
mandsstillinger - og andre stillinger 
- på grundlag af en arbejdsmæssig
begrundelse.

Erhvervslivet og den 
nødvendige begrænsning af 
væksten i de offentlige udgifter 
Et af de mest markante afsnit i bud
getministeriets redegørelse omhand
ler det alvorlige spørgsmål om be
grænsning af væksten i de offent
lige udgifter. 

- Udgangspunktet for en vurde
ring af, hvor hurtigt de offentlige 
udgifter må stige i de kommende år, 
må være en analyse af muligheder
ne for at forøge den samlede pro
duktion i erhvervslivet. 

Man må gøre sig klart, at der ik
ke er de samme muligheder for en 
hurtig produktionsstigning i 1970'
erne som tilfældet var i 1960'erne. 
Der er nemlig nu en langsommere 
vækst i arbejdsstyrken; og hertil 
kommer den kortere a_rbejdstids 
indførelse i løbet af 70'erne . 

Den forventede svagere stigning 
i produktionen - i forbindelse med 
nødvendigheden af ligevægt på be-

talingsbalancen - indebærer, at den 
samlede indenlandske efterspørgsel 

fremover kun må stige 2½ pct. år
ligt (i 1960'erne var denne vækst 
helt oppe på 5 ½ pct.). 

Samtidig er det påkrævet, at væk
sten i Danmarks ek�port, og investe
ringerne i eksporterhvervene, hol
des på et højt niveau i de kommende 
år. 

Men der er store vanskeligheder 
med at omlægge ressourceanven
delsen fra offentlige formål, privat 
forbrug og boligbyggeri til erhvervs
investeringer. 

Finanslovforslaget regner således 
med, at i 1973/74 vil den offentlige 
sektors forbrug af arbejdskraft sti
ge med 4 pct., - og i de kommende 
år ventes stigningen i den offentlige 
sektors forbrug at blive 3 ½ pct. 

Hvis man nu regner med, at er
hvervene skal have mulighed for at 
udbygge produktionsapparatet i 
l 970'erne har eksperterne regnet ud,
at det private forbrug ikke md sti

ge mere end I pct. årligt. Men det
betyder, at der tilsyneladende ikke
bliver plads til nogen fremgang for
de erhvervsaktive befolkningsgrup
pers forbrug, fordi de studerende og
pensionisterne vil tegne sig for hele
tilvæksten (i det private forbrug).
Det er en ubehagelig oplysning; og
den formuleres så stærkt i ministe
riets redegørelse, at det hævdes, at
al merindtægt, som de erhvervsak
tive vil tjene i de kommende år, skal
afleveres i skatter og afgifter.

Nogle kunne måske antage, at en 
stigning i den offentlige sektors for
brug af arbejdskraft og materialer 
på kun 3 ½ pct., ikke ville indebære 
en stigning i det offentliges udgif
ter, der er stærkere end indkomst
stigningerne, når der regnes med, at 
produktionen samtidig stiger 3½-
4 pct. pr. år. 

Men man må huske, at forholdet 
er det, at lønstigningerne i den pri-



vate sektor finansieres af produk
tivitetsfremgang, medens lønfrem
gangen i den offentlige sektor bety
der en tilsvarende stigning i de of
fentlige udgifter og dermed nødven
diggør et behov for skatteforhøjel
ser med et næsten lige så stort be
løb, uanset om der også der sker 
produktivitetsfremskridt. Hvis pro
duktionen pr. beskæftiget arbejder i 
erhvervslivet f.eks. vokser med 4 
pct. årligt, vil omkostningerne pr. 
vareenhed ikke stige, hvis indkomst
stigningerne også begrænses til de 4 
pct., og der behøver således heller 
ikke at ske prisstigninger. Hvis der 
derimod sker produktivitetsfrem
skridt i den offentlige sektor, vil det 
normalt blot betyde en standardfor
bedring af de offentlige ydelser, el
ler bedre arbejdsvilkår for de of
fentligt ansatte. 

Der opnås altså ikke en umiddel
bar reduktion af anvendelse af ar
bejdskraft. 

Styringsmuligheder for at 
vende udviklingen 
Herom siges det i redegørelsen bl. 
a.: Problemerne omkring ressource
anvendelsen i de kommende år be
står naturligvis ikke så meget i at 
opstille en plan for, hvordan udvik
lingen i grove træk vil forløbe, hvis 
man skal opfylde en række mål
sætninger om ressourceanvendelsen 
Problemet er i første rækk,e et sty

ringsproblem. Men hvordan nu sty
re og gribe regulerende ind? 

Herom siger eksperterne bl.a., at 
det private forbrug kun kan påvir
kes gennem den generelle penge- og 
finanspolitik. I den offentlige sek
tor derimod består styringsproble
met i første række i, at man ikke 

har midler til at sikre en begræns
ning af væksten i de kommunale 

udgifter. Årsagen hertil er det for
hold, at det er et politisk ønske kun 
at foretage en begrænset indgriben i 

de kommunale budgetdispositioner. 
Ikke mindre end ¾ af det samlede 
personale, beskæftiget ved »offent
lige ydelser<,, er ansat i kommuner
ne og i såkaldte selvejende institu
tioner, og herfra skriver sig også 
mere end 85 pct. af væksten i det 
offentlige personaleforbrug. 

Uden en mere effektiv begræns
ning med hensyn til aktivitetsforø
gelser for kommunale og selvejende 
institutioner vil der således til sta
dighed være betydelig risiko for 
hurtig vækst i de samlede offentlige 
udgifter. 

Bestræbelserne vil derfor blive 
rettet henimod at afløse de bestå
ende refusionsordninger (til kom
munal aktivitet) med generelle til
skud. Og man har i de sidste par 
år også lagt bånd på stigningen i de 
kommunale udgifter gennem skatte
loft, låneloft og investeringsrammer, 
der kan medføre en begrænsning i 
den kommunale aktivitetsstigning. 
Eksperterne regner dog med, at det 
på længere sigt uden tvivl vil være 
mere hensigtsmæssigt at gennem
føre en langsigtet koordinering af 
kommunernes og statens udgiftspo
litik. 

Focus på de kommunale 
udgifter 
Skærpede indgreb 
Som det fremgår af det materiale, 
som ovenfor er citeret fra budget
ministeriets redegørelse vil udgifter
ne vedrørende de kommunale akti
viteter og de selvejende institutioner 
fremover komme i søgelyset. Det er 
ikke mindst de mange nye daginsti
tutioner for børn, plejehjem og ho
spitaler, der kaster store summer; 
men også strukturændringen både 
for amts- og primærkommuner har 
betydet, at nye, store aktiviteter er 
lagt over på kommunerne, samtidig 
med at byrdefordelingen skubber 
nye krav over på dem. 

Det vældige aktivitetsomfang har 
derfor også nødvendiggjort regule
ringer overfor kommunernes kapi
talforbrug. Det har bl.a. givet sig 
udslag i begrænsning af kredit og 
krav om større henlæggelser ved 
låneoptageiser. På denne måde er 
der sket visse begrænsninger i den 
ek�plosive aktivitetsudvikling. Der
ved er staten lettet noget med hen
syn til en række af de refusioner og 
tilskud, som statskassen yder kom
munerne ved nyanlæg, og vedrøren
de sygehuse, sygesikring, pleje
hjem, gymnasier m.v. I 1971 greb 
regering og folketing til det middel 
at sætte en overgrænse for stignin
gen i de kommunale skatter; og det 
blev i februar i år endvidere fast
sat, at kommunernes låntagning for 
1972-73 ikke måtte nå op over 700 
mil!. kr., ligesom det blev aftalt, at 
investeringsomfanget i kommuner
ne ikke måtte overstige 85 pct. af 
de budgetterede anlægsudgifter for 
1972/73. 

Samtidig sattes der ind med et 
personaleloft på linie med det, der 
fandtes i staten� institutioner, lige
som der sattes ind med reduktion af 
standardkrav og normer vedrørende 
bygninger, udstyr og personale. 

- Men meget tyder på, at det bli
ver nødvendigt med et mere per
manent budgetsamarbejde mellem 
staten og kommunerne, noget som 
stærkt understreges i budgetministe
riets redegørelse. 

Behovet herfor underbygges til
lige af den begyndende omlægning 
af kommunernes budgetlægning til 
flerårige budgetter på linie med sta
ten. 

Et udvalg er nu nedsa_t for at be
fordre en sådan koordinering. Ud
valget har repræsentanter fra de 
kommunale organisationer og fra 
indenrigs- og økonomi- og budget
ministeriet. 
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Selvangive Isen 

Som i de tidligere kildeskatteår ud
sendes to selvangivelser. 

Selvangivelse II benyttes af kvin
der, der har været gift hele ind
komståret. 

Selvangivelse I benyttes af alle 
andre skattepligtige personer. 

Foruden selvangivelserne frem
sendes »bilag til selvangivelsen« til 
specifikation af 8-i ndkomst og for
mueposter, - samt eventuelt ejen
domsskemaet. 

Desuden kan man hos skatte
myndighederne rekvirere blanketter 
til opgørelsen af en række særlige 
udgift�poster, der kan fradrages 
(herom nærmere i vejledningen!). 

Selvangivelserne er op�at noget 
anderledes i fir end tidligere. 

Derfor er det under alle omstæn
digheder klogt at kigge de gule sclv
angivelsei:blanketter gruITdigt igen
nem og læse vejledningen »sadan 
udfyldes selvangivelsen«. 

Specielt 0111 gi/ te kvinders 

selrnngi1·else I! 

Man bør være opmærhom pa, at 
det kun er af visse indtægtstyper, de 
gifte kvinder kan beskattes særskilt. 
Herom gælder de samme regler som 
tidligere. 

Fradragsret på selvangivelse II 
har de gifte kvinder for de neden
for nævnte personlige omkostnin
ger ved indtægtserhvervelsen på 
selvangivelsens punkt I og punkt 
22. 

Desuden kan fradrages indbetalin
ger til sygedagpengefonden, samt 
være tale om fradrag for indbetalin
ger til fuldt fradragsberettigede pen
sionsordninger, i de fa tilfælde, hvor 
vedkommendes tidligere arbejdsgi
ver har bidraget og vedkommende 
selv er fortsat med bidrag. Bortset 
herfra har gifte kvinder ikke selv
st:.endige fra,fragsmuligheder. 

!. Fuldt fradragsbere1tige1 del af 

rejse-/ hefordring<godtgørelse 

Under selrnngivelsernes punkt 1, 

nederst kan lø111nod1agere fradrage 

sada1111e godtgørelser fule/tud-uaf

hængigt af det f asie lømnodlager

fradrag, ef ler følgende regler: 

Der kan anføres rejse- og be
fordringsgodtgørelser, der er bereg
net med f.eks. et beløb pr. rejscdag 
eller pr. kilometer. Derimod kan 
faste periodiske tilskud. uafhængigt 
af antal rejsedage �Iler kilometre ik
ke fradrages under punkt I. 

Det beløb, der opføres under 
selvangivelsernes punkt I, kan ikke 
overstige den faktiske udgift ved 
rejse eller befordring. 

Overstiger udgiften derimod den 
modtagne godtgørelse, kan merud
giften i stedet fradrages under selv
angivelsernes punkt 22 efter de al
mindelige regler, der her gælder. 

Under punkt I kan således også 
fradrages de nævnte godtgørelser 
fra arbejdsgiveren, hvor der er tale 
om befordring mellem skiftende ar
bejdssteder eller flere samtidige ar
bejdssteder for samme arbejdsgiver. 

Il. Det /asie løn111od1agerfradrag el

ler fradrag for faktiske udgif ler i

sledet for 

Det faste lønmodtagerfradrag ud
gør 20 pct. af lønnen m.v., dog højst 
1.500 kr. (der sker først en forhø
jelse for indkomstaret 1973!). 

Såfremt lønmodtageren ønsker at 
fradrage de faktiske udgifter til be
fordring. udgifter til arbejdstøj. 
værktøj�penge m.v., samt udgifter 
til fagforeningskontingent og ar
bejdsløshedskasse i stedet for det 
faste lønmodtagerfradrag, fordi det 
samlede beløb hertil overstiger 
1.500 kr., kan dette gøres efter føl
gende regler. punkterne A-F: 

A. Befordri11gs11dgif t 111elle111 hjem

og arbejdrplads

Udgif ler, der er nødvendige for, 
at den skattepligtige eller personer, 
der sambe1·kattes med ham, kan 
blive befordret 111elle111 deres sæd-

mnlige boptl!l og arbejdspladsen 

kan fratrækkes pa selvangivelsen, 
. elrnm befordringen ikke sker dag
lig, efter følgende regler: 
a. Kun den del af de samlede ud

gifter i et indkomstar, der over
stiger 600 kr., kan fradrages.
Da fradrag kun kan foretages,
hvis fradragsbeløbet udgør I 00
kr. eller derover, vil det sige, at
befordringsudgifter pa indtil
699 kr. ikke giver adgang til
fradrag, medens befordringsud
gifter pa 700 kr. giver adgang
til fradrag af 100 kr.

b. Ved opgørelsen af de samlede
udgifter for et indkomstår kan
højst medregnes et udgiftsbeløb
pa 3.000 kr., salcdes at det
maximale fradrag bliver pa
3.000 kr. ...;- 600 kr. = 2.400
kr. Udgiften ved brug af eget
befordringsmiddel opgøres efter
nedcnstaende kilometertakster.
Hvor offentlig befordring kan
anvendes, kan udgiftsbeløb,
som overstiger, hvad det ville
koste at bruge billigste offentlig
befordring, ikke medregnes.

K ilo111etertakster: 

Automobiler og motor-
cykel med sidevogn 30 øre pr. km. 
�abinescooter og solo-
motorcykel 26 øre pr. km. 
Cykel med hjælpemotor: 
For de første 1.400 
km 20 øre pr. km. 
Ud over de 1.400 km 15 øre pr. km. 
Almindelig cykel 20 øre pr. km. 
og højst 280 kr. for et år 
c. Endvidere kan en skattepligtig,

safremt han dokumenterer, at
han som følge af invaliditet el
ler kronisk sygdom har særlige
udgifter til befordring mellem
hjem og arbejdsplads, som er
nødvendige for at opretholde
i ndtægtserhvervelscn, fratræk
ke den del af den faktiske bc-



fordringsudgift, der overstiger 

normal befordringsudgift. 

B. Befordringsudgifter, der er nød

vendiggjort ved skiftende arbejds

sted eller flere samtidige arbejdsste

der, kan fradrages med det faktiske

afholdte beløb ved opgørelsen af

den skattepligtige indkomst, såfremt

den skattepligtige har haft 2 eller

flere arbejdssteder uden for sin bo

pæl eller dennes umiddelbare nær

hed.

C. Fagforeningskontingenter

Fagforeningskontingenter og udgif

ter til arbejdsløshedsforsikring kan

fuldtud fradrages på selvangivelsen.

Det fradragsberettigede beløb for

medlemmer af foreningen udgør

for 1972 kr. 490.

Den del af fagforeningskontin

gentet, der går til gruppelivsforsik

ring, kan ikke skilles ud og fradra

ges særskilt på andre steder af selv

angivelsen. 

D. Fortæringsudgifter

I. Dobbelt husførelse.

Der kan indrømmes skatteydere,

som på grund af erhverv midlerti

digt opretholder dobbelt husførel
se, et fradrag for merudgifter til 

kost og bolig. Hvor skatteyderen 

bor ved arbejdsstedet under pensio

natsforhold eller ved privat indkvar 

tering eller tilsvarende, indrømmes 

fradraget uden dokumentation med 

130 kr. ugentlig. 

2. Natarbejde.

Herved forstås arbejde, hvoraf en
væsentlig del, ikke under 3 timer, 

udføres i tiden fra kl. 18 til kl. 6. 

Der tillades uden dokumentation 

et fradrag for afholdte udgifter som 

følge af natarbejde på 6,50 kr. pr. 

nat. 

For skatteydere, der har natar

bejde som fast erhverv, f.eks. nat

vægtere, eller fast udfører deres er-

hverv som natarbejde, kan der dog 

uden dokumentation kun gives et 

fradrag på 780 kr. årligt. 

Hvor forplejning under natarbej

de ydes af arbejdsgiveren, kan der 

ikke indrømmes fradrag. 

Har natarbejdet været forbundet 

med overarbejde, der berettiger til 

fradrag, indrømmes der kun fradrag 

for natarbejde, såfremt der, bortset 

fra 3 timers overarbejde, er udført 

mindst 3 timers arbejde inden for 

tiden kl. 18 til kl. 6. 

3. Overarbejde.

Fradrag kan kun indrømmes, når

overarbejdet er i tilslutning til nor

mal arbejdstid og af mindst 3 ti

mers varighed. Det skal endvidere 

have været nødvendigt at indtage et 

måltid uden for hjemmet. I sådan

ne tilfælde ydes uden dokumenta

tion for de med overarbejdet for

bundne merudgifter et fradrag på 

I 0,00 kr. pr. dag. 

F. Arbejdstøj

Skatteydere, der selv skal holde

sig med uniform i den daglige tjene

ste, kan, hvadenten de modtager u

niformstilskud eller ej, ved opgørel

sen af deres skattepligtige indkomst 

fradrage et beløb svarende til den 

merudgift, pligten til at anvende 

uniform må antages at påføre de 

pågældende. Uniformsgodtgørelsen 

skal medregnes i indkomsten. 

Ill. Fradrag for forsikringer, opspa

ringsordninger m.v. under punkter

ne 23 og 24 på selvangivelse I 

(»mandens skema«)

r Man skal være opmærksom på, at 

den enkelte lønmodtager ikke læn

gere selv skal fradrage egetbidrag 

til pensions- eller forsikringsord

ninger, hvortil bidraget er tilbage

holdt af arbejdsgiveren og som er 

led i ansættelsen. 

Denne regel gælder også de lø-
.� 

bcnde ATP-bidrag. -

D:sse bidrag er fratrukket allere

de i arbejdsgiverens opgivelse af 

lønnen til skattevæsenet. 

Man skal desuden være opmærk

som på, at de resterende fradrag 

for forsikringer og opsparingsord

ninger under punkterne 23 og 24 

for begge ægte/ æller skal foretages 

på mandens skema (selvangivelse 

I). 

A. Fradrag på selvangivelse I,

punkt23

I) egne indbetalinger til sygedag

pengefonden

2) eget og eventuel hustrus syge

kassekontingent

3) eget og eventuel hustrus privat

tegnede syge- og ulykkesforsik

ringer samt rentesikringer med

ubegrænset fradragsret (livren

te, pensionsforsikring, ratefor

sikring i pensionsøjemed)

4) indbetalinger på indekskon

trakter (adgangen til nytegning

er ophævet).

B. Fradrag på selvangivelse I,

punkt 24: 3.000 kr.s fradrag

Under dette punkt fradrages egne

og evt. hustrus indbetalinger inden

for ialt 3.000 kr. til følgende ord

ninger:

1) præmier til livsforsikringer med

kapitaludbetaling

2) præmier til renteforsikring og

pensionskasse med begrænset

fradragsret. Selv om ordninger

af denne art er led i et ansæt

telsesforhold og arbejdsgiveren

betaler bidrag hertil, så betrag
tes den samlede indbetaling dog

som lønindtægt for den pågæl

dende lønmodtager.

3. indskud på børneopsparings- og

selvpensioneringskonti i 1972.

Det bemærkes, at man i vejled

ningen til selvangivelsen kan læse 

nærmere om afgrænsningen mellem 

de forskellige forsikringstyper. 
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Fra medlemskredsen 

Man fyldes med undren 

I Dansk Jernbaneforbunds kvartals- · 

beretning for juli kvartal, kan man 

på side 79 læse en afgiven beretning 

af DJF's arbejdsgruppe under Uni

formsudvalget vedr. de nye unifor

mer. Efter en lang redegørelse for 

stof, forarbejdning m.m. slutter be

retningen med, at arbejdsgruppen 

indstiller at togførere får rødt hue

overtræk! 

Man fyldes med undren over, at 

arbejdsgruppen finder det væsent

ligt at togførerne fortsat skal kende

tegnes på en særlig måde, for ser 

man tilbage på det år der næsten er 

gået, viser det sig jo at der er sket 

en betydelig indskrænkning i denne 

kategoris arbejdsområde, (enmands

betjente tog) og ydermere er til dato 

ca. 60 togbetjente blevet omskolet 

til elektroførere, fordi det fra ad

ministrationsside er blevet sagt at 

der ikke kan forventes udnævnt flere 

togførere. Det er ligeledes blevet 

sagt at togførerne til sin tid ikke skal 

have noget med sikkerheden at gø-

re, og alt peger således henimod, at 

hans opgaver udelukkende bliver af 

servicemæssig karakter. Arbejds

gruppen burde hellere undersøge 

om det ikke var på tide at man 

fandt på en mere korrekt stillings

betegnelse, f.eks.: Chefkonduktør -

Overkonduktør for togførernes ved

kommende, og Konduktør for tog

betjentenes. Det svarer i det store og 

hele også til den konstellation man 

anvender i luftfarten, hvor flyvele

deren, her lig med den fung. i F. C. 

sammen med piloten, her lig med 

lokoføreren, varetager sikkerheden, 

mens purseren, her lig med togfø

reren, tager sig af passagererne. 

Lokoførerne er jo uddannet til at 

fremføre DSB's tog og er vel de 

største brugere af sikkerheden. Det 

er derfor tåbeligt at togførerne skal 

optræde som en,slags barnepige for 

os. Dette giver også anledning til at 

opfordre til at ordlyden af sikker-

hedsreglementets paragraf 3 stk. 1 

ændres væsentlig, i hvert fald hvad 

angår ansvaret for togets førelse og 

sikkerhed under kørslen. Det kan 

således kun være for at glæde tog

førerne, at arbejdsgruppen ønsker 

dem udstyret med rødt hueovertræk, 

andre har ikke gavn af det. Men i 

øvrigt kan en sådan fremhævelse af 

en enkelt kategori gøres på en mere 

diskret, men ligeså effektiv måde, 

nemlig ved at lade dem bære en cir

kulær skive i rød plastic, på størrel

se med en femkrone, på venstre side 

af jakken, så kan stationsbestyrere 

og togbetjente ikke tage fejl af hvem 

de har for sig. På grund af rationa

liseringsbestræbelserne er personalet 

i togene svundet ind til det mindst 

mulige, og består efterhånden kun af 

to, nemlig tog- og lokofører, og i al 

beskedenhed bilder jeg mig ind, at vi 

har vores del af æren for en præcis 

og sikker afvikling af den daglige 

toggang. 

Der er derfor ingen grund til at 

forskelsbehandle, man burde helle

re tilstræbe et teamwork, og jeg er 

alvorligt bange for, at trumfer man 

forslaget om et huebetræk igennem, 

vil det, bogstavelig talt, komme til 

at virke som en rød klud på en tyr. 

Lokof. F. E. Horn.

Ddt Hgl. 

PERSONALIA 

Ansat som lokomotivmedhjælper (7. Irm.) 

pr. 1-12-1972 

Lokomotivmedhjælperne på prøve 

(7. lrm.): 

P. Clausen. ddt Gb i ddt Gh.

S. E. Rasmus en. ddt Gb i ddt Gb.

J. Lindholm. ddt Rf i ddt Rf.

J. Schaumann. ddt Gb i ddt Gb.

B. S. Bargisen, ddt Gb i ddt Gb.

P. A. Hansen, ddt Gb i ddt Gb.

H. Hjortnæs, ddt Gb i ddt Gh

A. B. Clausen. ddt Kø i ddt KØ.

B. F. Jørgen en. ddt Gb i ddt Gb.

B. B. Jacobsen. ddt Gb i ddt Gb. 

T. F. Nielsen, ddt Gb i ddt Gb. 

B. Jensen, ddt Rf i ddt Rf.

F. H. Pedersen. ddt Rf i ddt Rf.

B. H. Ander en. ddt Gb i ddt Gb.

H. Karlsen. ddt Gb i ddt Gb.

Forfremmelse til lokomoth·fører 

(17. lrm.) efter ansøgning pr. 1-12-1972 

Lokomotivførerne ( 13. lrm.): 

T. Hebsgaard, ddt Ar i ddt Fa.

M. Lykkestrøm. ddt Fa i ddt Fa.

A. H. L. Iversen. ddt Fa i ddt Fa.

B. Klemmensen. ddt Fa i ddt Fa.

Forfremmelse til lokomotivforer 

(15. lrm.) pr. 1-12-1972 

Lokomotivførerne ti 3. lrm.): 

Lkf. (L-afl.) 0. Lambert-Nielsen, ddt Hgl. 

(L-afl.) i ddt Hgl. 

K. H. K. Olsen. ddt Kø i ddt Kø. 

J. J. Rasmussen. ddt Ge i ddt Ge. 

K. M. H. Nielsen, ddt Ng i ddt Ng.

Forflyttet efter ansøgning pr. 1-12-1972 

Lokomotivassistenterne (I 0. lrm.): 

H. Strunk. ddt Hg i ddt Ar.

F. Leving. ddt Hg i ddt Ar.

K. Meier Jensen. ddt Hg i ddt Ar.

Kurt ielsen. ddt Hg i ddt Ar.

J. H. Boldreel. ddt Gb i ddt Ar.

0. P. Schrøder, ddt Hg i ddt Ar.

F. Brund, ddt Hg i ddt Ar.

Navneændring pr. 29-8-1972 

Lkas. 0. K. B. Jensen. ddt Hgl. til 

0. K. Baj.

avneændring pr. 9-10-1972 

Lkf. E. M. Nielsen. ddt Gb, til E. Ma

rienhof. 

Afsked efter ansøgning pr. 31-12-1972 

Lkf. ( 17. lrm.) E. E. Johansen. ddt Næ. 

gr. svagelighed m/ pension. 

Afsked pr. 30-11-1972 

Lkf. ( I 5. lrm.) S. A. Rasmussen, ddt Fa, 

gr. svagelighed m/ pension. 

Lkf. (I 3. lrm.) L. Tønning. ddt Fa. gr. 

svagelighed m/ pension. 

Opmærksomhed frabedes 

Al opmærksomhed i anledning af mit 

jubilæum frabede5 venligst. 

E. S. Lindholm. 

lokomotivfører. Godsbanegården. 

Al opmærksomhed i anledning af mit 

jubilæum frabedes venligst. 

V. F. Pedersen.

lokomotivfører, Nyborg.



Dødsfald 

Pens. lokomotivfører T. P. Laursen, 
Helsingør, er afgået ved døden den 2-9-
1972. 

Pens. lokomotivfører A. H. Sørensen. 
Herning, er afgået ved døden den 6-9-
1972. 

Pens. lokomotivfører J. M. Andersen, 
Århus. er afgået ved døden den 9-9-1972. 

Pens. elektrofører A. J. C. SkØtt, Kø
benhavn, er afgået ved døden den I 0-9-
1972. 

Pens. lokomotivfører A. T. Madsen. 
Korsør. er afgået ved døden den 14-9-
1972. 

Pens. lokomotivfører C. F. Jochum
sen. Århus, er afgået ved døden den 26-
9-1972.

Pens. lokomotivfører J. M. Hansen,
Roskilde, er afgået ved døden den 23-
11-1972.

Pens. lokomotivfører L. H. Larsen,
Søborg, er afgået ved døden. 

Fredericia 

Fredericia afdeling afholder ordinær ge
neralforsamling på Hotel •Lan,dsolda
te:i« torsdag d. 25. januar kl. 14,30. 

Efter generalforsamlingen afholdes 
spisning, kammeratligt sam, ær rr.ed de i 
1972 afgåede kammerater. Spisningen 
bekendtgøres ved opslag på opholdsstuen. 

Afdelingen ser gerne et stort frem
møde af pe:isionister til ge:1eralforsam
lingen og spisningen. 

Pensionister kan tiln�elde sig på tele
fo:i 92 46 37 og 92 46 36. 

Afdeli11gsbestyre/se11. 

Odense 

Odense af.deling afholder ordinær gene
ralforsamling på banegårde:is restaurant 
(selskabslokalet i stuen til venstre). søn
dag den 4. februar kl. 9.00. 

Afdelingens pensionister indbydes som 
vore gæster ved den efterfølgende spis
ning. 

Pe:isionis'.er bedes tilmelde sig af hen
,yn til ,pi,ning pa tlf. 11 59 09. eller på 
opslage_t ved drift&depotet senest den 
I. februar.

Afde/i11gsbestyrelse11. 

Helsingør 

Helsingør afdeling afholder ordinær ge
neralforsamling tirsdag den 30. januar 
1973 kl. 15.33 på hotel »Skandia«. 

Dagsorden ifølge lovene. 

Ef:er generalforsamlingen sammen
komst med damer kl. 19 .00. Der serveres 
det store kolde bor.d med lune retter, vel
komstdrink, een Øl + to snapse og 
mokka. 

Efter kaffen er der dans til Wedersøes 

orkester. og prisen er 40 kror.er pr. del
tager. Tilmelding tlf. (03) 21 42 77 senest 
den 20. januar. Afdelingen ser gerrie et 
stort fremmøde af vore pensionister. 

Samtidig Ønskes her medlemmer og 
pensionister et godt nytår. 

Afdelingsbestyre/sen 

Hg. afd. 

Nyborg 

DLF Nyborg afdeling afholder ordinær 
ge:ieralforsamling d. 26. januar 1973 
kl. 15.00. Dagsorden ifølge lovene. 

Ge:ieralforsamlingen afholdes i DSB's 
nye mødelokaler på Nyborg H. station. 
I. sal. Indgang i forhallen.

Efter generalforsamlingen er der kam
meratligt samvær, og afdelingen er vært 
ved en let anretning bestående af føl
gende: Sild. Rejer. Al. Varme fis'.:efileter 
m. rem. Varm leverpostej m. champig
non. Små frikadeller m. kold kartoffel
salat. Kylling el. mørbradbøf. Ribben
steg. Forskelligt pålæg. salat og ostean
retning.

Spiritus for egen regning til følgende 
priser: Snaps 1.25 kr. Øl 2.00 kr. 

Pensionister indbydes venligst og til
melder sig på tlf. 31 27 70 eller 31 22 53. 
Senest d. 24. januar kl. 18.00. 

P. a. v.
A. K. Johansen. 

Struer 

Struer afdeling afholder ordinær gene
ralforsamling på restaurant Møllegaar
den, Vestergade onsdag den· 31. januar 
1973 kl. 15,30 pr. 

Efter generalforsamlingen kl. ca. 
I 9,00 afholdes spisning og kammeratligt 
samvær med de i 1972 afgåede kollegaer. 
Der serveres det helt store kulde bord. 
med flere lune retter, osteanretning m. 
m., en øl. en snaps og kaffe. 

Hver deltager i spisningen skal betale 
28.00 kr. 

Afdelingen ser gerne et stort fremmø
de af pensionister til såvel generalfor
samlingen som spisning. 

!Øvrigt nærmere ved opslag på drifts
depotet eller tlf. 85 06 12. 

Pensionister kan tilmelde sig sptsmn
gen på tlf. 85 06 12 og senest 29. januar 
1973. 

Af deli11gsbestyrelse11. 

Sibirien 

DSB Nørre arrangerer i samarbejde med 
det russiske rejsebureau » I ntourist• rejser 
for jernbane-mænd/damer til Sovjetunio
nen. nærmere betegnet Sibirien. 

Der er planlagt to afgange hhv. I 9/5 
og 1/9 med 10 dages varighed. 

Turen starter i Kastrup Lufthavn. 
hvorfra der flyves til Moskva. 

Umiddelbart efter ankomsten til 
Moskva er der transfer med bus til hotel
let. Man tilbringer en nat i Sovjetunio
nens største by, der har et væld af se
værdigheder, der helt sikkert vil fange 
Deres opn'.ærksomhed og give Dem en 
ople-. else af meget. høj karat.

Næste dag fortsættes med tog i 2 dage 
ad den Transsibiriske Jernbane gennen1 
Sibirien, der kendetegnes som de mægtige 
flo.:lers, søers og de uendelige sletters 
land op til hove::lstaden Novosibirsk. 

Man opholder sig 2 dage i denne ual
mindelig skønne by. der ligger ved den 
enormt store flod Obfloden og er 
USSR's fjerdestørste by. 

Bye:i rummer utallige monumenter. 
parker. bibl'oteker, univers:tet samt 
teatre og operaer, .der helt bestemt gØr 
byen et besøg værd. 

Rejsen fortsætter igen ad den Trans
sibiriske Jernba:1e en anelse længere syd
på til byen lrkutsk med ankomst dagen 
efter. Også her er ophold 2 dage. og man 
får lejlighed til at stifte bekendtskab med 
denne by, der er et stort in.dustri- og 
kulturcenter. Desude:i findes der talrige 
teatre. cirkus. museer m.m. 

Ikke langt fra lrkutsk ligger verdens 
dybeste sø • Bajkalsøen «, der har en dyb
de på 1741 meter. Bajkalsøen ligger i et 
af Sibiriens allerkønneste områder og 
danner rammen om et fantastisk ud
flugtsmål. 

Efter endt ophold i I rkutsk flyves der 
videre mod byen Bratsk som næste rejse
mål. 

Bratsk ligger nord for lrkutsk og er en 
r•·t ung by. der blev grundlagt i forbin
dP.lse med indvielsen af det kolossale. 
s:ore kraftværk. benævnt Bratskværket. 
(tpholdet i denne by varer en dag, hvor
efter der flyves tilbage til Moskva. 

I Moskva overnattes, hvorefter maski
nen bringer Dem tilbage til Kastrup efter 
I() garanteret oplevende og berigende 
dage. 

Prisen andrager for ovennævnte ar
rangement med helpension på hotellerne 
i dobbeltværelser kr. p.p. 2344,-. 

Indtegning kan finde sted i DSB Nørre 
på telefon MI 3442 eller selector 2469. 
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SVc.ND J3fWENSEN 

BLICrlERSVEJ 3•1 TH 

Vinterferie 1973 
2oq HELSING�R 

Danske Jernbanemænds Turistorganisa
tion kan tilbyde vinterophold i det fineste 
hØjfjeldsterræn til fordelagtige priser. 
Det tilrådes at indse:ide anmeldelse i god 
tid før anrr.eldelsesfristens udløb. 

Det be:les samtidig anført, 0111 �o,·e

.-ognsp/adser Ønskes, da disse 111å besti/

!t·s /a:1g lid forud for afrejsedagen. 

Skiture i Norge

Bergensbanen - rejse nr. 105.

Ugevis i tiden 5/2-15/4 1973

NJT's feriehjem i Holu ,·ed Ål sta.ion 

p<l Bergensbanen. Feriehjemmet ligger i 
udpræget hØjfjel.dsterræn, dog beskyttet 
af granskove- i de o:i1kringligge:ide dal
strøg. Under opholdet vil De få lejlighed 
til at være sammen med kolleger fra 
Norge og Sverige. 

Udrejse: Lørdage fra København H 
kl. 22, 18. hjemkomst mandage kl. 8.55. 
Fra søndag til søndag i tiden 5/2-15/4 73. 

For en uges ophold fra søndag til søn
dag: 350 kr. (børn under 17 år halv pris). 
Billetpris Hbg-Ål og retur for pårørende 
med rabatkort ca. 252 kr. ( + evt. sove
vognsbilletter 32 kr. pr. plads). 

Anmeldelse senesr 5 uger før de på

gældende rejsedage. 

Dovrebanen - rejse nr.106. 4/3-11/31973

I Hovringen ved Ot:a s1a:ion, hvor vi 
har et af Norges bedste skisportsterræner. 
vil vi kunne tilbyde vore deltagere en 
uges ophold i den bedste tid af vinteren. 
Vi har sikret os plads på Laugårctsseter. 

Udrejse: Lørdag 3/3 fra København H 
kl. 22.18. hjemkomst mandag 12/3 kl. 8,55. 

Deltagere, som vnsker at ankomme til 
Hovringen lørdag 3/3. kan afrejse fra Kø
be:ihavn fredag 2/3 kl. 22, 18 og således 
få en dags ophold mere mod betaling af 
ca. 55 kr. pr. person. 

Bedes oplyse vej anmeldelse:is indsen
delse, om .dette øns'.<es af hensyn til væ
relsesreservering og sovevognsplads. 

Der n�edfØlger på denne rejse rejse
leder. so:11 vil arra:igere skiture for del
tagerne under he:isyntagen til kondition 
og øvelse. For en uges ophold, heri in
kluderet busbefordring fra og til Otta 
statio:i: pris 385 kr. (børn under I 2 år 
halv pris). 

Billetpris Helsingborg-Otta og retur 
for pårørende med rabatkort 27/ kr.(+ 

e-.·t. SO'.'evognsbilletter ·32 kr. pr. plads). 
Anmeldelse senest 5 uger /Ør den på

gældende afrejsedag. 

Rapham ved Otta station - rejse nr. 107.

Ugevis i tiden 18/2-15/4 1973 

NSB's personale har åbnet et nyt ferie
hjem - I 000 m o.h. - ca. V2 times bustur 
fra statio:ien. Det er udstyret som et mo
derne højfjeldshotel rr.ed spisesal. pejse
stue og saloner. 

Alle værelser har dush og toilet. 
Udrejse: Lørdage fra København H 

kl, 22.18. hjemkomst mandage til Kø
benhavn H an 8.55. 

Pris 520 kr, pr. person for en uges op
hold med enkeltværelse 

Pris 47 5 kr. pr. person for en uges op
hold med dobbeltværelse 
(inkl. bustransport til og fra Rapham). 

Billetpris Hbg-Otta og re.tur for pårø
rende med rabatkort 271 kr. ( + evt. 
sovevognsbilletter 32 kr. pr. plads). 

Børn under 17 år, som deler værelse Frokost ; det fri' Ja - hvorfor ikke, bare 
med forældrene - V2 pris. 

A 11me/de/se senes/ 5 uger /Ør de på

gældende afrejsedage. 

A 11meldelser bedes indsend/ r i/ Danske 

Jernbanemænds Turistorga11isatio11, Bern

s:orffsgade /8, 1577 K9be11hal'II V, hvor
efter nærmere om afrejse m.m. vil blive 
tilsendt. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Faste forbindelser 

( F urr.rnt fra side 2 /. 

anlæggets kapacitet med blot 18 af

gange pr. time blive ca. 8000 per

"sonbiler pr. time og retning. Det in-

debærer, at I pct. af alle Danmarks 

biler kan overføres på en time i den 

ene eller anden retning. 

Men det har kun teoretisk inter

esse. For det svarer til kapaciteten 

af en 8-sporet motorvej eller til, at 

det motorvejssystem, der nu er un

der bygning, skulle dubleres. 

Man kan imidlertid tænke sig, at 

en del af togene kører videre fra 

Korsør og Nyborg, f.eks. til Køben

havn og Fredericia. Så kommer 

man uden om motorvejssystemets 

måske med tiden utilstrækkelige ka

pacitet. 

Carl E. Andersen. 

ma11 er klædt fornufri1-:t på OR ski/Jer glas 

og mælk ud med papkrus Uf.: varm te. 

Træk h1-1e11 11ed oi·er 9rerne (de11 skal 

sidde stramt som et str9111peska/1) bi11d 

en snor i madpakken ug kom så af sted. 

Husk at 

melde flytning 

til postvæsenet 
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