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ITF kongres 

ITF-kongressen i Stockholm 7 .-15. august i år havde 
et vældigt program at skulle arbejde sig igennem i 
kongresdagene. Omkring 800 deltog i kongressen. 
En række internationale politiske spørgsmål kom 
under behandling og i brændpunktet af disse skal 
nævnes boykot af Chile, støtte til det nye regime i 
Portugal og fordømmelse af sultelønninger m.v. til 
farvede i Sydamerika. 
De faglige problemer i de enkelte lande havde 
naturligvis en fremtrædende plads, ikke mindst hos 
de industrielt mindre udviklede lande, hvor der er 
megen faglig splittelse, som hindrer en effektiv 
optræden ove1for arbejdsgiverparten. Parallelt 
hermed vises indgående interesse for 
foranstanltninger til bekæmpelse af de multinationale 
selskaber, som har fået en økonomisk indflydelse, 
·der i mangt et forhold giver en uønsket politisk
indflydelse på nationale områder.
De enkelte sektioner under ITF havde en lang række
specialproblemer at drøfte. De omfatter i det store og
hele alle afskygninger inden for transport til lands, til
vands og i luften. Jernbanesektionens dagsorden
indeholdte spørgsmål, som omfattede trafikpolitiske
forhold, energikrise, automatisk kobling af
jernbanevogne og arbejdsvilkår for tog- og
lokomotivpersonale. For det sidstes vedkommende
har man gennem længere tid prøvet at harmonisere
arbejdstidsreglerne for dette personale. Sådanne
fællesreglers opstilling drøftes i samarbejde med
jernbanestyrelserne i de lande, de !TF-tilsluttede
jernbaneorganisationer tilhører. Man drøftede også
arbejdskonflikter ved jernbanerne, f.eks. i Indien,
hvor en halv million jernbanemænd strejkede i 20
dage. Strejken kostede det indiske samfund ca. 14
milliarder kroner. Med hensyn til energikrisen i
vinter påpegedes, at jernbaneforvaltningerne havde
fået øjnene op for, at det ikke går an blot at nedlægge
baner, men at der må vises tilbageholdenhed og at
materiellet må holdes ajour med den tekniske
udvikling. Formanden for jernbanesektionen, Sir
Sidney Greene, England, fratrådte på grund af alder
og til at afløse ham valgtes vor forenings formand.
Det er første gang en dansk, ja, en skandinav
overhovedet, vælges ind på denne betydningsfulde
post. Greve Petersen har i den tidligere
kongresperiode været viceformand. Som præsident
for ITF genvalgtes Fritz Prechtl, Østrig og som
generalsekretær, Charles Blyth, England.
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Løn 1. oktober 1974 

Incl. dyrtidstillæg 36 pct. 

VI V IV III li I 
�kala Grund- A p Sted- Sted- Sted- Sted- Sted- Sted- Sted-

trin sats till. tillæg lait tillæg lait tillæg lait tillæg lait tillæg lait tillæg lait tillæg lait 3 
m. V. m. V. m. V. m. V. m. v. m. V. m. v. 

1 
35.496.00 3720 5.857.52 45.073.52 4.969.44 44.18.1.44 fc!.082.72 43.298.72 3.194.64 µ2.410.64 2.307.92 41.523.92 1.419.84 40._635.84 �33.12 39.749. 12 
2.958.00 310 488.13 3.756.13 414.12 3.682.12 .140.23 3.608.23 266.22 3.534.22 192.33 3.460.33 118.32 3 386.32 44.43 3.312.43 

2 
36.412.48 3720 6.018.00 46.210.48 5. 106.80 4.1.299.28 fc!.194.24 44.386. 72 3 283 .04 µ3.475.52 2.370.48 42.562.96 1.459.28 41.651.76 �46.72 <10.739.20 
3.039.38 310 501.50 .1.850.88 425.56 3.774.94 349.52 3.698.90 273.58 3.622.96 197.54 3.546.92 121.60 3.470.98 45.56 3.394.94 

3 
37.474.80 3720 6.183.92 47.378.72 _1.246.88 46.441.68 14.309.84 45.504.64 3. 372.80 144.567.60 2.435.76 43.630.56 1.498.72 42.693.52 1561.68 <I 1.756.48 
3.122.90 310 5 I 5.33 3.948.23 437 .24 '1.870.14 359.16 3. 792.06 281.07 3.713.97 202.98 3.635.88 124.90 3.5.57.80 46.81 3.479.71 

4 
38.505.68 3720 6.3.13.92 48.579.60 5.391.04 47.616.72 fc!.418.16 46.653.84 3.465.28 µ5 _ 690.96 2.502.40 44.728.08 1.540.88 43.766.56 1578.00 42.803.68 
3.208.81 310 529.49 4.048.30 449 .25 3:968.06 369.01 3.887.82 288.77 3.807.58 208.53 3.727.34 128.41 3.647 .22 48.17 3.566.98 

5 
39.565.12 3720 6.528.00 49.813.12 5.539.28 48.824.40 fc!.550.56 47.835.68 3.560.48 µ6.845.60 2.571.76 45.856.88 1.583.04 44.868.16 592.96 43.878.08 
3.297.10 310 544.00 ·4.151.10 461.60 4.06p0 379.21 3.986.31 296.70 3.903.80 214.3 I 3.821.41 131.92 3.739.02 49.41 3.656.51 

6 
40.653.12 3720 6. 707 .52 51 080.64 5.691 .60 50.064. 72 fc!.675.68 49.048.80 3.658.40 �8.031.52 2.642.48 47.015.60 1.626.56 45.999.68 609.28 44.982.40 
3.387.76 . 310 558.96 4.256.72 474 .30 4.172.06 389.64 4.087.40 304.87 4.002.63 220.21 3.917.97 13.1.55 3.833.31 50.78 3,748.54 

7 
41.771.04 3720 6.892.48 52.383.52 5.848.00 51.339.04 14.803 .52 50.294.56 3.759.04 149.250.08 2.714.56 48,205.60 1.671.44 47.162.48 626.96 -16.118.00 
3.480.92 310 574.38 4 . .365.30 487 .34 4.278.26 400.30 4.191.22 313.26 4.104.18 226.22 4.017.14 139.29 3.930.21 52.25 3.843.17 

8 
42. 918.88 3720 7.081.52 53,720.40 6 008.48 52.647.36 4.935.44 51.574.32 3.862.40 150.501.28 2. 789.36 49.428.24 1.716.32 48.355.20 643.28 47.282.16 

3.576.58 310 W0.12 4.476.70 _100.70 4.387.28 411.28 4.297 .86 321.86 4.208.44 232.44 4.1_19.02 143.02 4.029.60 53.60 3.940.18 

9 
44.099.36 3720 7.276.00 55.095.36 6.174.40 53.993.76 5.071.44 52.890.80 3.968.48 51.787.84 2.866.88 50.686.24 1.763.92 49.583.28 660.96 48.480.32 

3.674.95 310 606.33 4.)9i .28 514.53 4.499.48 422.62 4.407.57 330.71 4.315.66 238.91 4.223.86 146.99 4.131,94 55.08 4.040.03 

10 
45.312.48 3720 7.475.92 56.508.40 6.344.40 55.376.88 5.211.52 54.244.00 4.078.64 �3.111.12 2.945.76 51.978.24 1.812.88 50.845.36 680.00 49.712.48 
3.776.04 310 623.00 4.709.04 528.70 4.614.74 434.30 4.520.34 339.89 4 425.93 245.48 4.331.52 151.08 4.237 .12 56.67 4.142,71 

11 
46.558.24 3720 7.682.64 57.960.88 6.518.48 .16. 796.72 5.354.32 55.632.56 4. 190.16 54.468.40 3.026.00 53.304.24 1.861.84 52.140.08 699.04 50.977.28 
3.879.86 310 640.22 4.830.08 543.20 4. 733.06 446.19 4.636.05 349.18 4.539.04 252, 16 4.442.02 155.15 4.345.01 58.25 4.248,11 

12 
47.839.36 3720 7.893.44 59.452.80 6.698.00 58.257.36 .1.501.20 57 060.56 4.305.76 55.865 .12 3.108.96 54.668.32 1.913.52 53.472.88 718.08 52.277.44 
3 .986.62 310 657. 78 4.954.40 558.16 4.854.78 458.43 4. 755.05 358.81 4.655.43 259.08 4.555.70 159,"46 4.456.08 59.84 4.356.46 

13 
49.154.48 3720 8.111.04 60.985.52 6.881.60 59.756.08 5.652.16 58.526.64 4.424.08 157 .298,56 3. 194.64 56.069.12 1.966,56 54.841.04 737 .12 53.611.60 
4.096.21 310 675.92 5.082.13 573 .47 4.979.68 471.01 4.877.22 368.67 4.774.88 266.22 4.672.43 163.88 4.570.09 61.43 4.467,64 

14 
50.506.32 3720 8.334.08 62.560.40 7.070.64 61.296.96 5.808.56 60.034.88 4.545.12 58.771.44 3.283.04 57.509.36 2.019.60 56.245 .92 757.52 54.983.84 
4.208.86 310 694.51 5.21.1.37 589.22 5. 108.08 484.05 5.002.91 378.76 4.897.62 273.59 4. 792.45 168.30 4.687.16 63.13 4.581.99 

15 
51.894.88 3720 8.562.56 64,177.44 7.265.12 62.880.00 5.967.68 61.582.56 4.670.24 k,0.285.12 3.372 .80 58.987.68 2.075.36 57.690.24 777.92 56.392,80 
4.324.58 310 713.54 5.348.12 60_1 .42 5.240.00 497.30 5.131.88 389.18 .1.023.76 281.06 4.915.64 172.94 4.807.52 64.82 4.699.40 

16 
53.:\21.52 3720 8. 797.84 65.839.36 7.465.04 64.506 . .16 6.132.24 63.173.76 4. 799.44 k,1.840.%· 3.465.28 60.506.80 2.132.48 59.174.00 799,68 57.841,20 

4.443.46 310 733.16 .1.486.62 622.09 5.375.55 511.02 5.264.48 399.96 5.153.42 288.78 5.042.24 177.71 4.931.17 66.64 4.820. IO 

17 
54.788.96 .1720 9.039.92 67 . .148.88 7.670.40 66.179.36 6.300.88 64.809.84 4.931.36 63.440.32 3.561.84 62.070.80 2.190.96 60.699,92 821.44 59.330.40 
4 . .165.75 310 753.33 5.629.08 639 .20 5.514.95 _125.07 · 5.400.82 410.95 5.286.70 ;296.82 5.172.57 182.58 .1.058.33 68,45 4.944,20 

18 
56.294.48 3720 9.288.80 69.303.28 7.881.20 67.895.68 6.473.60 66.488.08 5.066'.00 k,5.080.48 3.659.76 63.674.24 2.252.16 62.266.64 844.56 60.859.04 

4.691.21 310 774.07 5. 775.28 656.77 5.6.17.98 539.4 7 5.540.68 422.17 5.423.38 304.98 5.306.19 187.68 5.188.89 70.38 5.071.59 

19 
57.843.52 3720 9.110.64 70.674.16 7.727.52 69.291.04 6.34.1.76 67.909.28 4.965.36 66.528.88 3.586.32 65.149.84 2.207.28 63.770.80 8_6,88 bL_,,,,,,40· 

4.820.30 310 7.19.22 5.889 . .12 643.96 5.774.26 528.81 _1,6.19.11 413.78 5.544.08 298.86 5.429.16 183.94 5.314.24 68.90 5. 199.20 

20 
.19.433.36 3720 8 914.80 72.068.16 7.560.24 70.713.60 6.204.32 69.357 .68 4.855.20 68.008.56 3.506.08 66.659.44 2.156.96 65.310,32 807 .84 63.961,20 
4.952.78 310 742.90 6.005.68 630.02 5.892.80 517.03 5.779.81 404.60 5.667.38 292.18 5.554.96 179.75 5.442,53 67.32 5.330, IO 

21 
61.068.08 3720 8. 702.64 73.490. 72 7.376,64 72.164.72 6.052.00 70.840.08 4. 735.52 69.523.60 3.420.40 68.208.48 2. 103.92 66.892.00 787 .44 65.575.52 
5.089.01 310 725.22 6.124.23 614.72 6.013.73 504.33 5.903.34 394 .63 5.793.64 285.03 5.684.04 175.33 5.574.34 65.62 5.464,63 

22 
b __ /41.M xrou 8.471.44 74.939.12 7.178.08 73.645.76 5.886.0R 72.353. 76 4.606.32 71.074.00 3.325.20 69.792.88 2.045.44 68.513,12 765.68 67 .Ljj,36 

5.228.98 310 705 .95 6.244.93 .198.17 6.137. I.I 490 . .10 6.029.48 383 .86- 5.922.84 277. 10 5.816,08 170.45 5,709.43 63.80 5.602.78 

23 
64.473.52 3720 8.219.84 76.413.36 6.963.20 75.156.72 5.706.56 73.900.08 4.464.88 72.658.40 3.223.20 71.416.72 1.982.88 70.176,40 741.20 68.934.72 
5.372.80 310 684.98 6.367 .78 580.26 6.263.06 475 . .14 6.158.34 372.07 6.054.87 268.60 5.951.40 165,24 5.848,04 61,76 5.744.56 

24 
66.246.96 3720 7.949 .20 77.916.16 6.730.64 76.697 .60 5 . .1 I 2.08 7.1.479.04 4.312.56 74.279.52 3 113.04 73.080.00 1.914.88 71.881,84 715.36 70.682,32 
5.520.58 310 662.44 6.493 .02 560.89 6.391 .47 459.34 6.289.92 359.38 6.189.96 259.42 6.090.00 159.58 5.990, 16 59,62 5.890.20 

25 
68.068.00 3720 7 .658-.16 79.446.16 6.480.40 78.268.40 5.302.64 77.090.64 4.149.36 75.937.36 2.994.72 74. 782.72 1.841.44 73.629.44 688.16 72.476.16 

.1.672.34 310 638. 18 6.620.52 540.03 6 . .122.37 441.88 6.424.22 345.78 6.328.12 249.56 6.231,90 153.45 6.135.79 57.34 6.039.68 

26 
69.939.36 3720 7.344.00 81.003.36 6.211.12 79.870.48 5.078.24 78.737.60 3.972.56 77.631.92 2.866.88 76.526,24 1.762.56 75.421.92 656.88 74.316.24 
5.828.28 310 612.00 6. 750.28 517.60 6 655.88 423. 19 6.561.47 331.0.1 6.469,33 238.91 6 377.19 146.88 6.285.16 54.74 6.193.02 

27 
71.863.76 3720 7.006.72 82 . .190.48 5.921.44 81.505.20 4.836.16 80.419.92 3.783.52 79.367.28 2.730.88 78.314.64 1.678,24 17.262.00 625.60 76.209,36 
5.988.6_1 310 583 .89 6.882.54 493.45 6.792.10 403.01 6.701.66 315.29 6.613.94 227 .57 6.520.22 139.85 6.438.50 52. 13 6.350,78 

28 
73.839.84 3720 6.644.96 84.204.80 5.611.36 83.171.20 4.577.76 82.137.60 3.580.88 81.140.72 2.584.00 80.143.84 1.587.12 79.146.96 590.24 78.150.08 
6.153.32 310 5.13.75 7.017.07 467 .62 6.930.94 381.48 6.844.80 298.41 6. 761.73 215.34 6.678.66 132.26 6.595.58 49.19 6.512.51 

29 
75.870.32 3720 6.258.72 85.849.04 5.280.88 84.871.20 4.30 I .68 83.892.00 3.364.64 82.954.96 2.427.60 82.017.92 1.490.56 81.080.88 553.52 80.143.84 
6.322.53 310 521.56 7.1.14.09 440.07 7.072.60 358.47 6.991.00 280.39 6.912.92 202.30 6.834.83 124.21 6. 75�. 74 46. 13 6.678.66 

30 
77.956 . .16 3720 5 .846.64 87.523.20 4.927.28 86.603.84 4.006 . .16 8.1.683.12 3.133.44 84.810.00 2.260.32 83.936.88 1.387.20 83.063.76 514.08 82.190,64 
6.496.38 310 487 .22 7.293.60 410.61 7.216.99 333 .88 7.140.26 261.12 7.067.50 188.36 6.994.74 115.60 6.921.98 42,84 6.849.22 

31 
80.099.92 3720 5.407 .36 89.227.21l-. 4.549.20 88.369.12 3.692.40 87.512.32 2.887.28 86.707.20 2.082.16 85.902.08 1.277.04 85.096.96 471.92 84.291 ,84 
6.675.00 310 450.61 7.435.61 379. 10 7.364. 10 307 .70 7.292.70 240.60 7.225.60 173 . .11 7.158.51 106,42 7.091.42 39 32 7.024,32 

32 
82.303.12 3720 s.938.16 90.96 I .28 4. 148.00 90.171.12 3.357.84 89.380.96 2.624.80 88.647.92 1.893.12 87.916.24 1.160.08 87.183.20 428.40 86.451.52 

6.858.60 310 411..11 7.580.11 34.1.66 7.514.26 279.82 7.448.42 218.73 7.387.33 157 .76 7 .326,36 96.67 7.265.27 35.70 7.204.30 

33 
84.566.16 3720 4.440.40 92. 726.56 3.720.96 92 007 .12 3.001.52 91.287,68 2.347 .36 90.633.52 1.691.84 89.978.00 1.036.32 89.322.48 380.80 88.666.96 

7.047.18 310 370.04 7.T!.7,22 310.08 7.667.26 250. I 3 7.607.31 195.62 7.552.80 140.99 7.498.17 86.36 7.443.54 31.74 7.388.92 

34 
86.891.76 3720 3.910.00 94.521.76 3.266.72 93.878.48 2.624.80 93.236.56 2.050.88 92.662.64 1.476.96 92.088.72 903.04 91.514.80 330.48 90.942.24 

7.240.98 310 325.84 7 .876.82 272.23 7.823.21 218.74 7.769.72 170.91 7.721.89 123.08 7.674.06 75.26 7.626.24 27.54 7.578.52 
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4 BEMÆRKNINGER TIL: 

»Tvungenopsparing for tjenestemænd, der lønnes efter skalatrin 26

og derover 

Bruttoopspari11g 

Fra I. maj 1974 skal tjenestemænd. der lonnes efter skalatrin 26 og 

derover opspare 3% af den for skalatrinet gældende grundsats excl.

dyrtidstillæg. Storrelsen fremgår af oversigten.

Kildesl,ar 

Opsparingen fradrages lønnen. Der indeholdes kildeskat af opspa

ringsbeløbet. 

Nerroopsparing 

Opsparingen + kildeskat = nettoopsparing opsamles og bindes 

indtil I. juli 1980, hvor beløbet frigives med tilskrevne renter. 

Forre11111ing 

5% p.a. - tilskrevne renter er fritaget for indkomstskat. 

Oplysning 

Opsparingens størrelse skal fremgå af den lønspecifikation, der 

udleveres til tjenestemændene. 

Lønforliget 

Den 13.4.1973 blev der indgået en aftale for 2 år. 

De lønmæssige ændringer 1.10.1974 er følgende: 

1./0./974: 

Grundsatsen forhøjes fra 25.700 kr. til 26. 100 kr. Det almindelige 

pensionsgivende tillæg forhøjes fra 2.760 kr. til 3.720 kr. 

Det midlertidige tillæg til generelle og specielle tillæg forhøjes fra 

67% til 70%. 

Emolumenter 

Ydelsens art 

Timepenge 

Fulde dagpenge . 

Tillæc for 1.-t. dag 

Ncchatte dagpenge 

Hotcl
di..,po�ition-.,helob 

Natophol<l uden 
dokumen1a1ion 

Korco�nce 

R.angcrgo(.hgorcbc 

Natpenge 

Kobenhavn 

Ovrig� land 

Fa'>l 
godtgorel,c 

Ned..,at 
go<ltgorebe 

Kl. 17-22 

Kl. 22-6 

Fllr tjene�te pa grun<llov')dag fra kl. 12. 
juleaftcm,<lag kl. I➔ og lor<lag fra kl..l➔ til 
-..,rnJag kl. 24 samt ska:vc helligdage 0-2➔ 

Frir 3-delt t ieneste 

1.-2:!. lrm. 

2.90 

57.80 

2.70 

114.00 

78.00 

53.00 

2.30 

I. 15 

3.95 

6.50 

7.70 

3.78 

1.82 

:!I. lrm. 
undtaget 

Fra og med 
29. dag 

1.95 

38.55 

76.00 

52.00 

35.50 

1.92 * 

0.% 

midlertidigt 

» Tvungen opsparing«

» Tvungen opsparing« 

Skalatrin 
Årlig Månedlig 

26 1.542.78 128.57 

27 1.585.23 132.10 

28 1.628.82 135.74 

29 1.673.61 139.47 

30 1.719.63 143.30 

31 1,766.91 147.24 

32 1.815.5 I 151.29 

33 1.865 .43 155.45 

34 1.916.73 159.73 

35 1.969.44 164.12 

36 2.023.62 168.64 

37 2.079.24 173.27 

38 2.136.42 178.04 

39 2.195.19 182.93 

40 2.255.55 187.96 

41 2.317.59 193.13 

42 2.381.31 198.44 

43 2.446.80 203.90 

44 2.514.09 209.51 

45 2.583.24 215.27 

46 2.654.25 221.19 

47 2.802.27 233.52 

48 3.029.91 252.49 

49 3.280.74 273.40 

50 3.684.30 307.03 

51 4.183.59 348.63 

52 4,6l0.91 384.24 

53 5. 195.94 433.00 

Emolumenter 1. oktober 1974 
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Pension 1. oktober 1974 

Under hensyn til, at den gældende 
lønskala forhøjes således, at års
lønnen på I. skalatrin med virkning 
fra I. oktober 1974 ændres fra 
25.700 kr. til 26.100 kr., forhøjes
pensioner således: 

Det pr. l. september 1974 udbe
talte grundbeløb, d.v.s. det beløb, 
hvoraf der er beregnet dyrtidstil
læg, forhøjes med 1,56 pct. 

Endvidere kommer på samme 
baggrund nedennævnte forhøjede 
beløbssatser til anvendelse ved 
fastsættelse af pensioner i henhold 
til lov om tjenestemandspension, 
der udbetales første gang i tiden ef
ter 1. oktober 1974: 

a) Egenpensionens basisbeløb i
henhold til lovens § 6, stk. l,
forhøjes fra 154,20 kr. til 156,61
kr.

b) Ægtefællepensionens basisbe
løb i henhold til lovens§ 12, stk.
1, forhøjes fra 93,16 kr. til 94,61
kr.

c) Beløbsgrænserne i lovens §§ 5
og 6 forhøjes således:
146. 160 kr. forhøjes til 148.440
kr.

5 l.400 kr. forhøjes til 52.200 
kr. 

51.401 kr. forhøjes til 52.201 
kr. 

d) De i lovens§ 15, stk. 1, angivne
satser for børnepensionstillæg
og børnepension på 3.453,24 kr.
og 6.906,48 kr. forhøjes til hen
holdsvis 3.507, 11 kr. og 7 .014,22
kr.

e) Pensionstillæg i henhold til lo
vens § 38, stk. 1, forhøjes fra
53,01 kr. til 53,84 kr.
Der ydes - jfr. kapitel 3 i den

forannævnte aftale af 2. maj 1973 -
med virkning fra 1. oktober 1974 et 
ureguleret tillæg - der udbetales 
månedlig og forud sammen med 
den øvrige efterløns ydelse - til pen-

sioner m.v. efterf ølgende retnings
linjer: 

Egenpensioner, der udbetales 
første gang i tiden efter 1. oktober 
1974: 

Tillægget udgør, når lønnen på 
det ved afskedigelsen opnåede løn
trin, forøget med eventuelt person
ligt pensionsgivende tillæg, men 
exclusive almindeligt, ureguleret 
pensionsgivende tillæg i henhold til 
kapitel 3 i den forannævnte aftale af 
2. maj 1973, ikke overstiger 52.200
kr. årlig, for hvert års pensionsal
der, som er lagt til grund ved pensi
onens beregning, 55,80 kr. årlig.

Når lønnen på det ved afskedi
gel�en opnåede løntrin, forøget 
med eventuelt personligt pensions
givende tillæg, men exclusive al
mindeligt, ureguleret pensionsgi
vende tillæg, overstiger 52.200 kr. 
årlig, udgør tillægget for hvert års 
pensionsalder, som er lagt til grund 
vecj pensionens beregning, 44,64 
kr. årlig. 

Såfremt en tjenestamand afske
diges med pension, der er nedsat i 
henhold til § 6, stk. 2, i lov om tje
nestemandspension, jfr. § 29 i løn
nings- og klassificeringsloven, ned
sættes det forannævnte tillæg med 
en tilsvarende procent. 

Pensioner i henhold til lov om tje
nestemandspension eller efter tid
ligere tjenestemandslove m.v., som 
ydeii fra tiden før 1. oktober 1974: 

For så vidt angår egenpensioner, 
hvortil der før I. oktober 1974 er 
ydet tillæg på grundlag af satsen på 
41,40 kr. årlig, fastsættes tillægget 
fra I. oktober 1974 på grundlag af 
en sats på 55,80 kr. årlig for hvert 
års pensionsalder. som i henhold til 
lov om tjenestemandspension er 
lagt. til grund ved pensionens be
regning, respektive - med hensyn 
til pensioner efter tidligere tjene-

stemandslove m.v. - for hvert års 
omregnet pensionsalder. 

Såfremt der før I. oktober l 974 er 
ydet tillæg til egenpension på 
grundlag af satsen på 33 ,12 kr. årlig, 
fastsættes tillægget fra I. oktober 
1974 på grundlag af en sats på 44,64 
kr. årlig for hvert års pensionsal
der, som i henhold til lov om tjene
stemandspension er lagt til grund 
ved pensionens beregning, respek
tive - med hensyn til pensioner ef
ter tidligere tjenestemandslove 
- efter omregnet pensionsalder.

Med hensyn til ægtefællepensi
oner og enkepensioner, hvortil der 
før l. oktober 1974 er ydet tillæg på 
grundlag af satsen på 27 ,60 kr. årlig, 
fastsættes tillægget fra 1. oktober 
l 974 på grundlag af en sats på 37 ,20
kr. årlig for hvert års pensionsal
der, respektive omregnet pen
sionsalder.

Såfremt der før I. oktober 1974 er 
ydet tillæg til ægtefællepension el
ler enkepension på grundlag af sat
sen på 22,08 kr. årlig, fastsættes til
lægget fra I. oktober 1974på grund
lag af en sats på 29,76 kr. årlig for 
hvert års pensionsalder, respektive 
omregnet pensionsalder. 

Børnepensionstil/æg og børnepen
sioner: 

Der ydes til børnepensionstillæg 
og børnepensioner efter lov om tje
nestemandspension eller tidligere 
tjenestemandslove m.v., som ud
betales fra tiden før 1. oktober 1974 
eller første gang kommer til udbeta
ling i tiden efter I. oktober 1974, et 
ureguleret tillæg på 297 ,60 kr. årlig 
for hvert børnepensionstillæg eller 
børnepension. 

For så vidt angår børnepensioner 
til forældreløse børn i henhold til 
lov om tjenestemandspension eller 
tidligere tjenestemandslove m.v. 
udgør tillægget dog for hver børne
pension 595,20 kr. årlig. 

5 



6 

Lokomotivførerjob i Sibirien 

I august 1967 tog lokomotivfører 
Vladimir Gordejev ud på sin første 
tur - fra irkutsk. Dengang syntes 
man, at han var meget ung, 27 år, og 
veteranerne så ham an med 'et lidt 
nedladende blik. Ikke desto mindre 
havde han da nået at afslutte ti års 
skolegang, to års undervisning på 
jernbaneskolen i Sima ved Irkutsk, 
aftjene sin værnepligt, være på lo
komotivførerkursus, gå i gang med 
et korrespondancekursus på tekni
kum (som han tog eksamen fra i 
1969), gifte sig med Galja fra Ir
kutsk og få to børn, Andrej på seks 
og Tanja på to år. Vladimir havde 
også opnået at arbejde som fyrbø
der på damplokomotiver. Han lærte 
også at håndtere Irkutsk-remisens 
første el-drevne lokomotiver. Og 
nu har han efterhånden tilbagelagt 
300.000 kilometer. Arbejdstiden er 
opdelt i døgn, således at han er et 
døgn på farten og derpå har et døgn 
fri. Det bliver til 15 ture om måne
den. 12 års anciennitet giver ham 
ret til at gå på pension som 50-årig
også selv om han efter disse første 
12 år skulle vælge et nemmere fag -
idet lokomotivførerens arbejde i 
Sovjetunionen anses for at være på 
linie med f.eks. en stålværksarbej
ders. Man skulle måske ikke tro, at 
en lokomotivførers arbejde var sær
lig »hårdt« med vore dages el-drev
ne maskiner. Man skal jo bare hol
de øje med banen og rykke lidt i 
håndsvinget. Sådan kan det se ud. 

Vladimir Gordejev har idag en 
tur østpå til Sljudjanka. Kl. 3 om 
natten (selv om klokken i lrkutsk 
nu er 8 morgen, arbejder jernbane
arbejderne altid efter en og samme 
tid, Moskvatid) var han hos trafik
ledelsen for at få sin køreordre. To
get er lidt lettere end sædvanligt -
3269 ton mod 3600, der er normen. 
Før afrejsen skal Gordejev til un
dersøgelse hos remisens læge, der 
bl.a. kontrollerer puls og blodtryk. 

Uden lægens stempel i køreordren 
har lokomotivføreren ikke lov at 
tage af sted. Hans helbred garante
rer for sikkerhed på turen. Desuden 
(eller rettere: først og fremmest) 
skal han hvert tredje år - efter det 
fyldte 40. år hvert andet år- til den 
store lægeundersøgelse, der lægger 
særlig vægt på syn og hørelse. Det 
skal være tip-top, ellers nedlægges 
der forbud mod at køre. Lægernes 
ord er jernbanens lov, men en hu
man lov, for efter det 40. år anbefa
ler lægerne som regel lokomotivfø
reren at bruge briller. 

Og så tager vi af sted. - Ruten 
Irkutsk-Sljudjanka er det vanske
ligste afsnit af banen, - fortæller 
Vladimir. 

- Det går opad og nedad hele ti
den, og der er ikke en lige stræk
ning. Ved Bajkal-søen har vi et 
klassisk bjerglandskab med serpen
tiner og tunneler. Af og til kravler 
man frem ad disse »fordybninger« 
nærmest i gåsegang og langsomme
re end en fodgænger. Men man vil 
jo nødigt komme til at ryste godset 
rundt. 

. .. Vi møder et vestgående tog, 
der er lastet med tømmer fra Amur, 
kul fra Jakutien, kalksten fra områ
det øst for Bajkal og frossen fisk fra 
det Fjerne Østen. Da vi samme dag 
kørte tilbage til Irkutsk, kunne vi 
se, hvordan de østgående togs gods 
var af en helt anden art. På de åbne 
godsvogne stod kæmpetraktorerne 
»Kirovets-700« fra Leningrad, hvi
derussiske lastbiler med selvtip
pende lad og mejetærskere fra Ros
tov. Senere fortalte chefen for den 
øst-sibiriske jernbane, Georgij Tet
jorskij, at den samlede godstran
sport på den øst-sibiriske jernbane 
var større end de vesttyske, franske 
og italienske jernbaners tilsammen; 
men det er ikke underligt, da den 
øst-sibiriske bane jo betjener om
råder som Krasnojarsk-distriktet, 

r rkutsk- og delvis Kemerovo-om
råderne samt de autonome repu
blikker Tuva og Bu1jatien. 

Da banen i 1972 kunne fejre sit 75 
års jubilæum, var der ikke den by 
og landsby i Sibirien, der ikke send
te lykønskningstelegrammer til ba
nens medarbejdere. Hver eneste 
sibirer ved, at områdets dagligdag 
på mange måder afhænger af jern
banens effektivitet. Togfolkene 
kender den sande værdi af gensidig 
hjælp og kammeratskab. 

Når vi mødte et modgående tog, 
rejste lokomotivførerens assistent 
Rasjid Seljnalov sig og hilste kolle
gerne. Det signal, som er foreskre
vet i reglementet, er for togfolkene 
blevet den traditionelle hilsen til 
arbejdskammeraterne. 

Derefter stak Rasjid hovedet ud 
af sidevinduet, fulgte det passeren
de tog med øjnene og sagde til Gor
dejev: 

- Toget passeret, intet at bemær
ke. 

Hvis Rasjid havde observeret en 
eller anden uregelmæssighed, ville 
Gordejev straks have meddelt det 
over radio-telefonen til den nær
meste station. Det er gensidig bi
stand. 

Kun lokomotivførere af første 
(højeste) og anden grad har ret til at 
føre passagertog. Jernbanestyrel
sen har opstillet i alt fire sådanne 
grader. Hver grad giver ret til et 
tilsvarende løntillæg, hvortil kom
mer det stedtillæg, som alle medar
bejdere ved den øst-sibiriske jern
bane har ret til på grund af de bar
ske klimatiske betingelser samt be
taling for nat- og overarbejde. Så 
når alt kommer til alt, har jernbane
folkene en høj løn på mellem 300 og 
400 rubler om måneden. Vladimir 
Gordejev er lokomotivfører af an
den grad. Men han har ikke så travlt 
med at komme over på passagerto-



gene. Det tilkommer veteranerne. 

Og det varer noget for Gordejevs 

vedkommende. Desuden er han 

dog yderst tilfreds med at køre 

godstog. 

Gordejev kan følge med i, hvor

dan der skyder nye landsbyer, fa

brikker og byer op langs jernbane

linien - hvordan arbejdet skrider 

frem på de kemiske fabrikker i hans 

fødeby Sima og på fabrikken for ild

fast materiale i byen Polovina, (der 

betyder »halvdelen«, og hvorfra 

der er lige langt til henholdsvis 

Moskva og Vladivostok), og hvor

dan tidligere ubetydelige stationer 

nu bliver til store jernbaneknude-

punkter. Han føler sig som en del af 

dette folkelige byggeforetagende og 

ved, at hvis han ikke når tids nok 

frem med byggematerialer, biler og 

andet materiel bliver byggeriet for

sinket. 

Gordejev er ikke helt ung længe

re, men arbejder stadig i en Kom

somolkolonne, der omfatter 123 lo

komotivførere og deres assistenter. 

Gordejev er formand for kolonnens 

råd og ser det som sin samfunds

pligt at hjælpe unge mennesker med 

at komme på egne ben. Desuden er 

kolonnen til hjælp for partiet, Kom

somol og fagforeningen i forskellige 

arbejds- og samfundsopgaver. 

Udsigt over Bajkal-søen 

fra Tjerskij-toppen. 
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Arbejdsmiljøgruppen af 1972 

Vi har tidligere her i bladet omtalt den store 

arbejdsmiljøundersøgelse, Arbejdsmiljø

gruppen af l 972 har foretaget. 

Dansk Lokomotivmands Forening deltog i 

undei:søgelsen med 100 tilfældigt udvalgte. 

Helt præcist er der udsendt 101 skemaer til 

vore medlemmer, og af dette antal er 85 be

svaret, hvilket giver en svarprocent på 86. 

Gennemsnitsalderen for svarpersonerne var 

48. 

Spørgsmål og svar om påvirkninger 

Spørgsmål: 

Er De i Deres arbejde ofte udsat for en 

eller flere af følgende gener? 

Svar:, 

Tallene i kolonne I angiver, hvormange 

personer i procent af samtlige, der har sva

ret ja til spørgsmålet ovenfor. Tallene i 2. 

kolonne angiver, hvor mange personer i 

procent af forbundets svarpersoner, der har 

svaret ja til spørgsmålet ovenfor. 

støj, så man må hæve stem

med 

for at tale sammen 

dårlig belysning 

træk 

giftige stoffer 

hudætsende stoffer 

åndedrætsirriterende stoffer 

smittefarlige stoffer 

andre generende stoffer 

byrder. som skal bæres eller 

løftes 

belastninger af kroppen ved 

skub, stød eller træk 

stærk varme 

kulde 

stærke temperatursvingninger 

vibrationer 

støv 

røg 

vanddamp eller fugtige om

givelser 

stank eller stærke lugte 

snavs 

rod eller uorden 

omgås farlige mask.: 

daglig 

af og til 

Procentgrundlag = 

svarpersoner 

·\Ile DLF 
forhund 

38 82 

11 37 

34 75 

13 

9 

4 

3 

14 5 

3 0 

6 6 

35 7 

21 14 

16 19 

14 21 

24 51 

9 65 

26 19 

9 24 

IO 7 

15 7 

20 19 

13 

20 42 

20 11 

6.931 85 

Spørgsmål: 

I. Hvor stor indflydelse har De normalt på

tilrettelæggelsen af Deres daglige arbej

de?

2. Hvordan er arbejdstempoet normalt?

3. Er Deres arbejde afvekslende eller mo

notont?

4. Hvor tilfreds er De med Deres nærmeste

overordnede?

5. Har De mulighed for at være i kontakt

med Deres arbejdskammerater i arbejds

tiden?

6. Kommer De og Deres arbejdskammera

ter godt ud af det med hinanden?

sygdom<;"� mrtnmer 

lændesmener ved loft 

smerter i ryg med udstrå-

ling til ben 

øvre rygmuskelsmerter 

rygsmerter i øvrigt 

smerter i knæ eller hofte

led 

smerter i håndled eller 

arm 

krumme fingre 

tykke led i hånd og 

fingre 

»døde», hvide fingre 

eksem på hænder eller

arme

I. Meget lidt eller ingen

indflydelse

Alle 
forbund 

DLF eksem på ben eller fødder 

nedsat hørelse - samtale 

nedsat hørelse - dørklokke 

2. Alt eller lidt for hur

tigt arbejdstempo

3. Ret eller meget

monotont arbejde

4. Ret eller meget util

freds med nærmeste

overordnede

5. Meget dårlig mulighed

for kontakt med 

arbejdskammerater

6. Kommer ikke godt ud

af det med arbejds

kammeraterne

36 

32 

16 

7 

4 

75 svien i øjnene 

træthed eller smerter i 
30 øjnene 

kvalme 
22 smerter øverst i maven 

smerter midt eller nedadtil 

i maven 
7 

33 

problemer med afføringen 

smerter eller kløe ved 

endetarmen 

hosteanfald flere gange 

daglig 

astma-anfald 
0 åndenød ved anstrengelse 

----------------- smerter i brystet ved 
Procentgrundlag = 

svarpersoner 6.931 85 

Spørgsmal og svar om sygdomssymptomer 

Spørgsmål: 

Har De ofte en eller flere af følgende lidel

ser? 

S1·cir: 

anstrengelse 

søvnbesvær 

konstant træt, alt uover

kommeligt 

angstanfald 

nervøs og uligevægtig 

svimmel og besvimer 

problemer med sexuallivet 

stress 

åreknuder 

kolde fødder 

hovedpine med synsfor

styrrelser 

hovedpine uden synsfor

styrrelser 

ofte forkølet 

svien eller smerter ved 

vandladning 

vanskeligheder med at 

holde på vandet 

Procentgrundlag = 

svarpersoner 

Alle DLF 
forbund 

24 20 

17 19 

27 28 

22 20 

15 9 

17 

3 

3 

5 

7 

4 

li 

6 

16 

Il 

5 

15 

9 

10 

JO 

8 

9 

l 

7 

2 

I 

19 

12 

12 

12 

18 

Il 

15 

14 

li 

I 

13 19 

5 4 

16 39 

15 13 

4 4 

16 9 

4 I 

8 9 

25 24 

13 11 

17 JO 

12 5 

19 17 

16 13 

2 

3 2 

6.931 85 

Tallene i kolonne I angiver, hvormange 

personer i procent af samtlige, der har sva

ret ja til spørgsmålet ovenfor. Tallene i 2. 

kolonne angiver. hvor mange personer i 

procent afforbunders svarpersoner, der har 

svaret ja til spørgsmålet ovenfor. Klagefrekvens 50 pct. over gennemsnittet. 



Hurtigbaner med store profiler 
Af C. E. Andersen 

(Fortsættelse fra DL T nr. 8) 

Denne forøgelse af stigningsgra
dienten er meget betydningsfuld, 
netop hvor kurveradierne skal være 
så store, idet banerne da kan an
lægges langt mere fleksibelt. Selv 
når 18 0/00 lægges til grund, må den 
nye bane mellem Hannover og Ge
mi.inden udføres med lange tunne
ler. 

Japans hurtigbaner udførtes til at 
begynde med normalt med 20 0/00 
gradienter, der måtte reduceres til 
15 0/00. Nu er de 15 0/00 det norma
le. Dog kræves reduktion til 12 0/00 
som gennemsnit over JO km stræk
ning, d.v.s. højst 120 m stigning på 
10 km (ca. 140 sekunders køretid), 
for at banemotorerne ikke skal bli
ve for varme. 

Den ny hurtigbane mellem Paris 
og Lyon, som Frankrigs statsbaner 
lige har besluttet at bygge, skal pas
sere Cate d'Or bjergene i næsten 
500 m højde. Den skal udføres med 
35 0/00 gradient. Det er lige så stejle 
stigninger som dem, de danske 
motorveje må udføres med. Eks
empelvis har motorvejen fra Kor
sør op ad bakken til Slotsbjergby 
syd for Slagelse 35 0/00 stigning. 

1 = 6ro8/ichtraum 
2 = frweiterter Regellichtraum 
3 - Neigung, a/Jhiingig von der Boden art 
li = Kabelqraben, nur an e iner Seite 

(Sforkstrom, - :. 1000 v, 
Signal-und fernmeldekabel) 

5 = Abspannmast (~alle 1100 m) 
6 - fohrdrah!Mhe 6, 70 m iiber SO 
7 = Mehrabschnittssignal (~ alle 1500 m) 
8 - finfriedigung 
8 -Ausrundung, Tangentenliinge t·3,00m 
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Store bredder og højder 

Det vigtigste karaktertræk ved de 
nye tyske baneanlæg og delvis de 
ombyggede baner bliver, at frirums
profilet bliver stærkt forøget. Det 
skyldes ønsket om at anvende 
vognmateriel, som er meget brede
re og tillige højere end det nuvæ
rende. 

Det skyldes ikke hensynet til lo
komotiverne eller personvognene, 
ej heller til godstrafikken med al
mindelige godsvogne og containe
re, men derimod til biltrafikken, 
særlig til lastbilbefordringen ad 
banerne med nyt, dertil velegnet 
storvognsmateriel. 

Personbilerne er sædvanligvis 
under 2 m brede, oftest væsentligt 
mindre, og kun ca. 1,5 m høje. Men 
lastbilerne er sædvanligvis 2,5 m 
brede og indtil 4 m høje. 

Følgelig må vognenes indre 
bredde være væsentlig større end 
de nu brugte vognes indre bredde, i 
hvert fald hvis bilerne, specielt 
lastbilerne, skal kunne køre be
kvemt og hurtigt gennem vognene 
og ind og ud over siderne. Den ind
re bredde må nødig være mindre 

2650 --lo---

lOOS--..--./00S 

Unterer Te,, der 1/mgrenzung noch EBO Ani 1 811d 2 
1) nach EBO Ani. 1 Bild 3 (l5kV) 
Z)fahrdrah/Mhe (fH) 6100 
Anhebung des fahrdrahtes durch den Stromabnchmer 135 
clektrischer Sicherne11sabstand (VOl lSkYJ zr, 

J.6Qli0 

frforderliche 
Bogenha/bmesser Vergroflerung der 

ha/ben Breifenmafle 
m mm 

q ooo 0 
3000 s 

2000 10 
1500 20 
1 000 35 
800 q5 
600 60 

500 75 

qoo 90 
350 105 
300 120 

so 

·_Frirumspro.filerfor DB's nye hurtigbaner og
hurtigbanetog, bl.a. til transport af lastbi
ler.
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~3,50 
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i,----- 4,30 m -----,i 
(fiir Halbmesser � 4000 ml 

so '--

I 

bl 

I 
3.40m 

Hiit Halbmesser ;i,. 4000 ml 

3,15m 
tfUt Halbmesserz 250ml 

al 

al Begrenzung li fi.ir Fahrzeuge nach EBO 

bl Vorschlag einer Fahrzeugbegrenzung fi.ir das Netz 
des europaischen lnfrastruktur-Leitplanes der UIC 

cl Fahrzeugbegrenzung fi.ir den Huckepackverkehr 
in geschlossenen Fahrzeugen 

Do E standard 

Berne gauge minimum f-1---------3 500--------.i 

f-,1--------3400 -------1>1 Current BR standard 

end 3 1/4 m. og den skal helst være 
omkring 4 m. Den indre højde må 
være mindst 4,2 m. 

I så fald kan der blive plads til to 
etager for personbiler. Disses pas
sagerer kan endda gå ugenert om
kring i vognen. 

Biltogenes ydre dimensioner må 
være endnu større. 

Deutsche Bundesbahn har for 
biltransportvognene valgt rigelige 
dimensioner, nemlig ydre vogn
bredde 4,3 m og ydre vognhøjde 5,6 
m. 

De nye baner dimensioneres for togmateriel 

med langt større bredde og højde e11d det 1111 

brugte togmateriel. 

Sta11dard1•ognprofiler Frankrig og Eng-

land. 

Afstanden mellem midten af spo
rene skal være 5 ,4 m på lige stræk
ninger og lidt mere i kurver. Strøm
ledningernes højde bliver 6,0 m 
over skinnerne. 

De nye tyske baner bliver altså 
både hurtigbaner og storprofilbaner 
eller »storbaner«. Man kan også 
karakterisere dem som »biltran
sportbaner«, specielt »lastbiltran
sportbaner«, fordi de kan og i vid 
udstrækning vil komme til at betje
ne godstransporter med lastbiler, 
lastbilanhængere og sættevogne. 

Når sådanne baner - nye og om
byggede - vokser sammen til meget 
langt: strækninger, til et helt net, -
hvilket vil ske i I 980erne - vil det 
blive muligt at befordre godset bil
ligt og hurtigt over lange stræknin
ger, f.eks. fra Hamburg til Miin
chen, endda fra dør til dør, uden 
omladning undervejs. 

Banesystemet må da forventes at 



blive ført til Tysklands grænser og 

videre frem. 

UIC-standarder 

Både de enkelte europæiske 

landes baneforvaltninger og UIC 

arbejder nu på at koordinere pla

nerne om at ombygge de bedste af 

de eksisterende baner til hurtigba

ner og nybygge hurtigbaner, så der 

efterhånden fremkommer et helt 

Europa-net af hurtigbaner - for 

mindst 150-200 km i timen - ganske 

vist mest ved ombygning af bestå

ende baner. 

De aktuelle bestræbelser med 

hensyn til standarderne går ud på at 

etablere de samme profiler overalt 

eller i alt fald visse minimale profi

ler. Man drister sig dog ikke til at 

indføre de tyske standarder gene

relt. Det ville blive for dyrt og for 

vanskeligt og for langsomt at gen

nemføre. Det forslag, man nu søger 

at enes om, er mere beskedent. Det 

går ud på, at vognenes yderbredde 

skal være 3 .4 m, selv for lange vog

ne, og at højden skal være 4,65m, 

vel at mærke i næsten hele profil

bredden. Denne højde er allerede 

nu normal i mange lande, men kun 

for den midterste del af profilet. 

Disse ændringer kan få umådelig 

For de baner, der skal udbygges til en højere 

standard, ens i alle de vest- og mellemeuro

pæiske lande, har U!Cforeslået delle profil 

med 4,650 m højde og 3,4 111 bredde. 

stor betydning for befordringen 

af store lastbiler og containere, omni 

busser samt for personbiler i luk

kede vogne. 

Helt ideale er de nævnte dimen

sioner dog ikke. De er valgt som 

kompromis mellem omkostninger

ne og idealerne. 

Da man i Tyskland bygger mange 

nye banestrækninger, som får langt 

større profiler, må det tale for så 

vidt muligt at indføre disse standar

der andre steder, hvor der skal byg

ges nye baner i tilslutning til de ty

ske. 

Storprofilhurtigbane direkte 
fra Hamburg til Rødbyhavn 

Når det europæiske storprofilba

nesystem eller hurtigbanesystem 

bliver en realitet, vil der være væg

tige motiver for at udbygge det med 

en eller flere linier til Danmark, så 

Danmark, og med tiden også Sveri

ge og Norge, knyttes til det. I hvert 

fald hvis de nordiske lande selv øn

sker at blive tilsluttet. 

For forbindelser fra Kontinentet 

til Danmark og eventuelt helt til den 

skandinaviske halvø kan der tæn

kes tre alternative linier og varian

ter deraf, nemlig via Fehmern, 

Sprogø og Samsø. 

De to sidste er væsentlig længere 

end den første, iøvrigt lige lange. 

Den direkte forbindelse fra 

Hamburg til København via Feh

mernbælt kan etableres ved om

bygning af eksisterende stræknin

ger + nybygning af andre stræknin

ger. Kapacitetsmæssige hensyn ta

ler for et ekstra spor eller to, selv 

hvor de eksisterende anlæg princi

pielt kan udnyttes. Eksempelvis 

kan de nye, lige strækninger i Hol-

sten og over Fehmern udnyttes u

den synderlig store ændringer. Men 

da de er enkeltsporede, må de ud

bygges med et ekstra spor, hvis de 

skal indgå i storbanesystemet. 

Færgeruten via Fehmernbælt 

kan ikke i det lange løb få tilstræk

kelig kapacitet. 

De eksisterende færger kan ikke 

befordre de meget brede og høje 

vogne. 

Netop når forbindelsen skal være 

en hurtigforbindelse, bliver der 

grund til at udbygge Fehmern

bælt-strækningen som fast forbin

delse. 

Det kan være som bro eller som 

tunnel. Tidligere var en bro favorit. 

Men nu ved man, at en tunnel kan 

laves langt billigere, og at den kan 

blive særdeles effektiv, endog for 

bil transporterne, hvis der indsættes 

biltransporterende tog med store 

dimensioner. 

Distancen mellem kysterne er 

omtrent 19 km. Heraf kan dog 

strækninger nærmest Fehmerns 

og Lollands kyst udføres som 

dæmninger og overdækkede ram

per. 

Dybderne er i det store og hele 

kun små, maksimalt godt 20 m. Den 

største dybde er midtvejs; og der er 

jævnt fald på begge sider hertil. 

Gradienterne bliver ubetydelige. 

Det indicerer, at en tunnel under 

Fehmernbælt, overalt på ringe 

vanddybde, vil koste knap 2000 

mill. kr. - idet en tunnelforbindelse 

via Storebælt omfattende stræk

ningerne via Østre Rende, udført i 

indtil 50 m dybde, og Vestre Rende, 

tilsammen 14,28 km, er beregnet at 

ville koste 1540 mill. kr. (efter 

1972-prisni veau). 

Der kan ikke herske tvivl om, at 

Vesttyskland og måske også Sveri

ge vil være meget interesseret i at få 

etableret en sådan direkte hurtig

forbindelse, som vil få meget stor 
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12 kapacitet, og som kan udnyttes 

bl.a. til befordring af bemandede og 

ubemandede lastbiler, sættevogne 

m.m. - delvis med containere.

Skal der b�gges en tunnel, må

Danmark betale den ene halvdel, 

altså omkring en milliard kr. Det er 

et anseligt beløb. Men mon ikke 

Lyngbyvejens ombygning har ko

stet omtren.t lige så meget? 

Storbane-hurtigbane over 
Storstrømmen og Sjælland 

Strækningen over Lolland kan 

uden synderlige udgifter ændres til 

storbane-hurtigbanestandard. 

Fra Nykøbing eller i alt fald fra 

Nordfalster til København må der 

bygges en helt ny bane, helst en 

direkte bane. 

Storstrømsbroen og fortsættel

sen over Masnedø og Masned

sundbroen kan ikke udnyttes. Men 

det vil blive muligt at udnytte den 

kommende motorvejsbro via Farø 

udført som kombineret vej- og ba

nebro. 

Sydsjælland er så bakket, at det 

på forhånd kunne synes at være 

umuligt at føre en jernbane med 

store kurveradier derigennem. Men 

netop på grund af de mulige store 

banestigninger kan det lade sig gø

re. Jvfr. hurtigbanen mellem Han

nover og Gemtinden, hovedsagelig 

bjergland med snoede dale. Jvfr. 

også den franske hurtigbane mel

lem Paris og Lyon, der får samme 

gradient som motorvejene. 

De1imod vil det blive vanskeligt 

at føre banen gennem området mel

lem Køge og København, hvor der 

nu er mange bebyggelser og trafik

anlæg. Hurtigbanen kan ikke sno 

sig som S-banen langs Køge Bugt, 

men kan dog på visse strækninger 

følge den. Andre steder må den 

fremføres nordligere for at undgå 

kurverne. 

Indføringen fra Sydhavnskvarte-

ret til Hovedbanegården kan kun 

ske ved at ty til moderate kurvera

dier, hvilket indebærer, at der her 

må køres forholdsvis langsomt. 

Storbane-hurtigbaneanlæg kun

ne forventes at være meget beko

stelige. I virkeligheden koster de ik

ke nær så meget som motorveje, 

bl.a. fordi de er forholdvis smalle. 

Under danske forhold kan man 

regne med meget nær 10 mil!. kr. pr. 

km ny banestrækning, elektrifice

ret. Altså omkring en milliard kr. 

for hele strækningen Nykø

bing-København. 

København-Saltholm-Malmø 

Det er ikke muligt at ombygge 

Boulevardbanen og Kystbanen til 

storprofiltog eller til hurtigtrafik, 

endsige begge dele. Denne stræk

ning kan næppe heller få den for

nødne kapacitet, når de mange tog 

skal køre mellem hinanden med 

højst forskellige hastigheder. 

Heldigvis er det muligt at lave en 

ny storbane-hurtigbanestrækning 

direkte fra Køgebugt-strækningen 

over Kalvebod Strand til inddæm

ningsområderne og videre til Ka

strup Lufthavn - og desuden en 

forbindelse hertil fra Hovedbane

gården via Sydhavnskvarteret. 

Denne bane kan føres videre un

der Drogden til Saltholm (den nye 

storlufthavn) og derfra under Flin

terenden til Skåne. 

Hvis tunnelstrækningerne under 

Drogden, ca. 4 km, og Flintrenden, 

ca. 6 km, udføres på samme måde 

som tunnelen under Kanalen mel

lem England og Frankrig, ca. 50 

km, nemlig ved brug af roterende 

fræsemaskiner, der udskærer et ret 

cirkulært profil i kalken, og som ef

ter betontætning af indervæggene 

akkurat passet til togene, kan de, 

selv dimensioneret for storpro

fil-togmateriel som de nye tyske 

baner, udføres overordentlig bil-

ligt. I hvert fald kan de udføres 

langt billigere end en vejtunnel, 

som skal have meget stort, rektan

gulært profil, og som må udføres af 

betonelementer i en udsprængt un

dersøisk »kanal«. 

I det mindste kan man spare en 

del af de 12-14 vognbaner, et vej

tunnelsystem skal have for at kun

ne afvikle hele trafikken. 

De samlede omkostninger for 

den danske del af hurtigbane-stor

banesystemet mellem Hamborg og 

København-Malmø må blive om

kring 3 milliarder kr. 

Den klassiske forbindelse 
mellem København og Ham
burg 

En anden mulighed er at bygge en 

storprofil-hurtigbane ad den i tidli

gere tider vigtigste rute mellem 

Hamburg og København via Lille

bælt og Storebælt. 

Det vil imidlertid blive meget 

vanskeligt at føre en sådan bane 

gennem Hamburg. 

De eksisterende baner fra Ham

burg til landegrænsen kan på grund 

af deres forløb, kurveradierne, 

Rendsburgbroen, på visse steder 

også terrænet og grunden, ikke ud

nyttes. Så der kræves helt nye ba

neanlæg. 

Banen fra Padborg til Lunder

skov er næsten lige. Den er enkelt

sporet og ikke generet af omgiven

de trafikanlæg og bebyggelser. Her 

kan der bygges et eller to ekstra 

spor i det store og hele umiddelbart 

langs med det eksisterende spor. 

Derimod er det ikke så ligetil at 

føre en hurtigbane videre gennem 

Kolding til Fredericia og fra Frede

ricia til Lillebæltsbroen. 

Lillebæltsbroen kan ikke udnyt

tes til en storprofilbane. 

På Fyn er størstedelen af stræk

ningen fra Lillebælt til Odense me

get kurvet; og terrænet er for en 



stor del sådant, at det vil være me
get vanskeligt at bygge en ekstra 
bane over Fyn med store kurvera
dier. 

Derimod er banestrækningen fra 
Odense til Nyborg så lige, at den 
nok kunne ombygges, så den kunne 
indgå i hurtigbanesystemet. Men 
det ville sikkert medføre drifts
mæssige komplikationer. 

Brostrækningerne eller tunnel
strækningerne via Storebælts Ve
stre og Østre Rende kan, da de ikke 
er projekteret endnu, dimensione
res for storprofiltogene og med de 
fornødne store kurveradier og 
sporhældninger, endda uden syn
derlige ekstra omkostninger. 

Men banen over Sjælland kan 
næppe udnyttes til de hurtige tog 
sammen med de mange langsomme 
tog, der befarer banen nu. Der er 
mange broer og en del kurver, især 
mellem Ringsted og Roskilde. Føl
gelig kræves nye baneanlæg. 

Banen mellem Roskilde og Kø
benhavn kan ikke udbygges med 
flere spor. Følgelig må hurtigbanen 
fra Roskilde til København nød
vendigvis indføres via det allerede 
omtalte baneanlæg langs Køge 
Bugt og Kalvebod Strand. 

En storprofil-hurtigbane mellem 
Hamburg og København via Store
bælt kræver altså helt nye anlæg 
næsten hele vejen, gennemskæren
de hele landet og krydsende andre 
trafikanlæg på generende måde. 
Det vil blive umådelig dyrt. 

Samsøruten 

Der er imidlertid en tredie mulig
hed. 

Banestrækningen gennem Søn
derjylland kan fortsættes direkte til 
Vejle-egnen. De mange dybe side
dale til Kolding Å-dalen og Vejle 
Å-dalen må nødvendigvis omgås. 
Men det kan nok lade sig gøre. Ba-

nen kan føres frem til faldet mod 
Vejle Fjord, omtrent hvor motorve: 
jene fra Sønderjylland og Fyn løber 
sammen. Her kan banen føres over 
fjorden ad en højbro parallelt med 
broen for motorvejene i stor højde 
og direkte fra plateauet ved sydsi
den til plateauet ved nordsiden af 
fjorden. 

Den kan fortsættes stort set langs 
den eksisterende bane til Horsens 
og videre i en bue nord om Horsens 
til Odder-Gylling-egnen. 

Herfra kan banen føres ad en 
dæmning over Søby Rev, Søgrund, 
Svanegrund og ad en 3-4 km lang 
tunnel til Samsø. 

En 13-14 km lang tunnel fra Sam
sø til Røsnæs kan fortsætte linien. 

De to tunnelstrækninger, til
sammen ca. 17 km, altså 3 km læn
gere end de to nuværende tunnel
strækninger under Storebælts Ve
stre og Østre Rende, der som tidli
gere nævnt vil koste 1540 mil!. kr. 
(1972-prisniveau), vil koste knap 
2000 mil!. kr. 

Skønt Røsnæs-halvøen er høj og 
ujævn, er det muligt at føre en bane 
ad et længdedalstrøg tæt langs Røs
næs' nordside. 

Nordøst for Kalundborg kan ba
nen føres frem til Kalundborg-Kø
benhavn-banen til et nyt fælles sta
tionsanlæg 2-3 km øst for Kalund
borgs nuværende station. 

Den eksisterende bane fra Ka
lundborg til Roskilde kan naturlig
vis ikke ombygges til store hastig
heder. Men det er muligt at bygge 
en ny bane, som på visse stræknin
ger følger Kalundborg-Roskil
de-banen. Den kan føres direkte vi
dere syd om roskilde. 

Den kan da indføres til Køben
havn ad den omtalte linie langs Kø
ge Bugt til Kalvebod Strand. 

Den kan også føres til Salt
holm-Sverige via tunneler under 
Drogden og Flinterenden. 

Distancen mellem København og 
Hamburg via Samsø vil blive knap 
500 km. De hurtige tog vil kunne 
gøre turen på mindre end 2 timer, -
deraf I time for den 230 km lange 
strækning mellem København og 
en station ved Vejle på sydplateau
et. 

Af de tre omtalte alternative 
storbane-hurtigbane-forbindelser 
mellem Hamburg og København er 
kun den første og den sidste reali
stiske. 

Den første kan bygges billigst, og 
den byder på den korteste distance. 

Til gengæld kan den sidste tjene 
flere formål. Den kan bringe for
bindelse mellem Kontinentet og 
hele Danmark, både Sjælland og 
Jylland. 

Storprofil-hurtigbane
forbindelser gennem Jylland 

Dette forudsætter dog, at der 
bygges en ekstra fortsættende 
strækning eller en sidegren direkte 
fra Odder til Århus og derfra direk
te til Randers ad den linie, der blev 
vedtaget for godt et halvt århund
rede siden, men som aldrig er ble
vet udført. Formodentlig kan banen 
fra Randers til Ålborg ombygges, så 
der ikke her kræves nyanlæg. 

Færgeforbindelserne mel lem 
Nordjylland og Sverige + Norge 
må udbygges til større kapacitet og 
til at kunne tage storbanevogne. 

Det vil være ret let at bygge en 
bro eller tunnel + dæmningsstræk
ninger mellem Vendsyssel og Læsø, 
og det kan klares for overkom
melige omkostninger. Fra kysten 
ved Lyngså til Læsø Nordvestrev 
er afstanden kun 14 km, hvortil 
kommer 6 km på selve Nordvestre
vet, men med ubetydelig dybde. 

Men en tunnel videre fra Læsø til 
den svenske Skærgård og en bro 
herfra til Gøteborg vil blive meget 
bekostelig. 
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14 Det er teknisk muligt at bygge en 
tunnel direkte mellem Hirtshals el
ler Hanstholm og Kristiansand. 

Naturligvis er sådanne planer ik
ke aktuelle. Dels har Danmark in
gen penge, vel ikke en gang til noget 
af de anlæg, man allerede har be
sluttet at realisere. Dels er der ikke 
rimeligt trafikalt grundlag for så
danne anlæg. 

Men det kan muligvis ændres i en 
fjern fremtid. 

En anden sag er, at de to lange 
forbindelser under havet kan få 
økonomisk og erhvervsmæssig be
tydning på mange måder. Måske 
kan det med tiden motivere deres 
realisering. De lange tunneler kan 
iøvrigt udnyttes til ledninger for 
elektrisk strøm, naturgas, olie 
m.m., ganske vist ikke i hovedtun
nelen, men nok i en accessorisk
servicetunnel.

Længden af en tunnel under Ska
gerrak vil blive ca. 120 km. Den vil 
altså blive godt dobbelt så lang som 
tunnelen eller rettere sagt de to 
tunneler under Kanalen mellem 
England og Frankrig. Til gengæld 
må et enkelt spor være tilstrække
ligt, blot der laves en eller to korte, 
dobbeltsporede horisontale stræk
ninger, den ene hvor dybden er 
størst, ca. 40 km fra Norges kyst. 

En sådan forbindelse vil koste 
nogenlunde lige så meget som tun
nelen mellem England og Frankrig. 

Dette er et urimelig stort beløb. 
Men da tunnelen ekstraordinæ11 
kan få meget stor militær betyd
ning, er det måske tænkeligt, at 
NATO vil være villig til at betale 
hovedparten. 

Hurtigtrafik med storprofil
tog mellem Købentavn 
og Jylland 

Det eneste aktuelle og realistiske 
er den direkte storbaneforbindelse 

mellem Hamburg og København, 
direkte via Fehmern eller Samsø, 
hvorved også Jylland inddrages i 
helheden. 

I sidste tilfælde fås som et bipro
dukt en hurtigforbindelse direkte 
mellem København og den store, 
tætbefolkede del af Jylland. 

Distancen mellem København og 
Århus bliver ca. 200 km. 

Det vil da blive muligt at komme 
fra København til Århus på mindre 
end en time. 

Lastbiler vil kunne »køre« fra 
Københavnsegnen til Århusegnen, 
fra dør til dør, og tilbage igen i løbet 
af en formiddag eller en eftermid
dag eller klare to dobbeltture på en 
dag. Lastbilerne behøver endda 
blot en chauffør, fordi han ikke skal 
køre så lang tid ad gangen. Skulle 
lastbilerne køre hele vejen over 
Fyn, ville det blive nødvendigt at 
bruge to chauffører af sikkerheds
mæssige grunde, og de kunne blot 
gøre en enkelt tur frem og tilbage på 
en dag. 

Med hensyn til driftsudgifterne 
til tog + biler skal der kun mindes 
om, at Vesttyskland simpelthen er 
nødt til at bygge storbanesystemet 
for at undgå de store udgifter til 
bygningen af motorvejene og til 
driften af lastbilerne på dem. 

I øvrigt kan der spares udgifter til 
bildrivstoffer. De vil formodentlig 
vedblive at være dyre. Da de skal 
hentes i andre lande og betales i 
fremmed valuta, kan det få stor be
tydning, når trafikken vokser. 

Disse udgifter vil endda med de 
stigende brændstofpriser blive 
overordentlig store, hvis bilerne 
skal »køre selv« via Fyn mellem 
København og Midtjylland. 

Der er altså mange grunde til at 
holde udbygningen af Vesttysk
lands storprofil-hurtigbanesystem 
for øje og være opmærksom på mu
lighederne for at koble Danmark og 

eventuelt (senere) hele Skandina
vien til Kontinentet. 

Der er flere mulige forbindelser, 
og skal der en skønne dag bygges en 
sådan og kun en enkelt, synes linien 
København-Samsø-Hamburg at 
kunne blive mest lovende. 

Direkte fra og til Bremen, 
måske Oldenburg-Holland
Belgien-England 

Iøvrigt er det en nærliggende 
tanke, at Deutsche Bundesbahn 
måske med tiden vil udbygge stor
banesystemet med en ny banelinie 
direkte fra Bremen via Bremerha
fen til de planlagte havneanlæg for 
meget store tankskibe og andre ski
be ved øen Scharhorn, ca. 25 km 
vest-nordvest for Cuxhaven, altså 
uden for Elb-mundingen, netop 
hvor vanddybderne er store. 

Desuden kan der bygges en gren 
fra Bremerhafen til og under Elben 
nær Kielerkanalens munding ved 
Brunsbiittelkoog og he1ira videre 
via Heide-Husum til Flensborg el
ler direkte til den danske grænse, 
blot omkring 250 km fra Bremen. 
Det vil i alt fald blive billigere end at 
bygge en motorvej i omtrent samme 
linie. En sådan motorvej er stærkt 
på tale i Tyskland. 

I så fald vil det blive muligt at 
rejse fra København til Bremen på 
godt to timer med såvel persontog 
som personbil- og lastbiltranspor
terende tog. 

Når tunnelen mellem Frankrig og 
England bliver færdig, forventeligt 
J 980, aktualiseres en mulig direkte 
forbindelse fra Bremen eller Bre
merhaven over Oldenburg til Rhi
nen og direkte til Holland/Belgi
en-England. 

I så fald vil køretiden mellem 
København og London kunne 
komme ned på omkring 7 timer. 



Kongresreferat 

(Fortsættelse fra DL T nr. 8) 

Punkt 6. Beretning om Dansk Lo

komotiv Tidendes virksomhed 

K.B. Knudsen. Fra tid til anden 

kritiseres DLT for ikke at behandle 

fagligt, relevant stof i tilstrækkeligt 

omfang. DL T frister i den henseen

de en skæbne på linie med en række 

andre fagblade, men der ønskes 

iøvrigt en form, som gør det mere 

læseværdigt. Hvad tænkes der på? 

Ønskerne er så forskellige, at de i 

virkeligheden hingt overgår redak

tionel og økonomisk evne. Det må 

imidlertid erkendes, at der meget 

vel kan gås et stykke ad vejen, selv

om jeg synes, at bladet allerede i 

vid udstrækning beskæftiger sig 

med en række trafik- og samfunds

mæssige forhold, der nok kan væ

re værd at beskrive. 

Kendsgerningen er, at en hel del 

fagblade har antaget professionel 

arbejdskraft, redaktionelt og lay 

out, for at få stablet et godt blad på 

benene, men det koster dyrt. Skri

vende arbejde var ikke tidligere 

godt betalt. Til gengæld ligger pri

sen nu i top, når der skal skrives 

aktuelle, kvalitative artikler. 

Dette er en umiddelbar ting med 

stor betydning for DLT, når man 

erindrer sig, at vi på de 2 foregåen

de ordinære kongresser bandt os til 

at holde omkostningerne stærkt til

bage. Det turde være logisk for de 

fleste, at denne tilbageholdenhed 

påvirker bladets udviklingslinie. 

Betragter vi tallene for DL T's 

regnskaber gennem den nu afslut

tede kongresperiode, vil det ses, at 

den årlige udgift er holdt nogenlun

de konstant. Den samlede udgift 

i 1970 . . . . . . . . . . . . 95 .0 84 kr. 

i 1971 . . . . . . . . . . . . 89.535 kr. 

i 1972 

i 1973 

100.949 kr. 

99.81 I kr. 

Til sammenligning var udgiften i 

1966 ...... . ....... . 110.443 kr. 

Bladets oplag har i kongrespe

rioden ligget på gennemsnitlig 2.800 

eksemplarer månedlig. Udgiften 

pr. nr. er ca. 3,00 kr. Trykkeudgif

ten er steget 10% i år, og yderligere 

15% stigning er varslet til juli. 

Bladets indhold er fordelt på bred 

basis. Tager vi årgang 1970, hvor vi 

sidst havde kongres, så havde den, 

forsiden incl., i alt 272 sider. Heraf 

brugtes l 45 sider til fagligt stof. 5 8  

sider til trafik og teknik, 7 sider til 

medlemskredsen og 50 sider til 

samfundsrettede artikler og interne 

meddelelser, f.eks. personalia. 

Denne fordeling er et godt gennem

snitsudtryk for de følgende årgan

ge. 

Vi er imidlertid opmærksom på 

de ønsker, som fremsættes, men de 

stiller store krav til forøgelse af 

omkostningerne. Alene at holde 

den nuværende standard kræver 

store merudgifter. Kongressen må 

derfor tage stilling til, om der skal 

sættes flere økonomiske midler ind, 

idet der samtidig må tages hensyn 

til den inflatoriske udvikling. 

Der ligger nogle kongresforslag, 

som ikke skal tages stilling til nu, 

men det kan siges, at redaktionen i 

videst muligt omfang vil orientere 

om ændringer i regler og aftaler 

samt referere fra møder og udvalg i 

et omfang, som ikke skader be

handling og forhandling. 

Punkt 7. 

Forslag 1-6 vedrørende uniformer 

og frirejser 

E. Greve Petersen. Det er ikke

meningen at foregribe begivenhe

dernes gang, men for at lette arbej

det vil det nok være rigtigt, at frem

føre nogle betragtninger om punkt 7 

vedr. uniformer og frirejser. Vi har 

ingen muligheder for på nuværende 

tidspunkt at ændre det uniformsreg

lement, DSB har stillet op, hvo1for 

det henstilles, at forslagene afvises. 

Forslag 6 om frirejsehjemmels 

anvendelse til DSB's rutebiler hen-

stilles henvist til hovedbestyrelsen, 

idet vi i JFU har taget dette problem 

op, og vi er villige til at arbejde vi

dere med forslaget. 

Herefter blev forslag 4 trukket 

tilbage, forslag 6 henvist til hoved

bestyrelsen. Øvrige forslag blev sat 

under afstemning, som resulterede 

i, at 1 og 2 blev vedtaget, medens 3 

og 5 blev forkastet. 

Forslag 7--49 , eclrørencle zjeneste

tids- og ferieforhold 

E. Greve Petersen. Med henvis

ning til beretningen må alle forslag 

vedr. tjenestetid nødvendigvis 

henvises til hovedbestyrelsen, da vi 

nu skal forhandle med CO I om de 

generelle regler. 

Forslag 23 og 25 om brøkdelsbe

regning og ændret nattimebereg

ning kan ikke gennemføres, uden 

der samtidig sker en ændring af nat

timebetalingen. Det er et spørgs

mål, som har været behandlet i 

centralorganisationen og iøvrigt of

te behandles på nordisk plan, og det 

er opfattelsen, at den nuværende 

nattimebetaling er bedre end en 

evt. ændret brøkdels- eller timebe

regning, hvorfor det må anses for 

rigtigt at trække disse forslag tilba

ge. 

Formanden knyttede nogle be

mærkninger til forslagene 34, 35, 

37, 39, 43 og 47 om organisationens 

muligheder for gennemførelse, 

hvorefter disse blev trukket tilbage. 

Hgl afdeling forlangte forslag 3 8  

sat under afstemning, og forslaget 

blev vedtaget med 46 stemmer for 

og ingen imod. Alle andre forslag 

vedr. tjenestetids- ogferieforhold 

blev henvist til hovedbestyrelsen. 

Forslag 50-65 vedrørende lønnin-

ger 

E. Greve Petersen. Med henvis

ning til tidligere bemærkninger om 
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16 foreningens lønpolitik må vi anmo

de Rf om at trække forslag 50 tilba

ge, hvorimod vi gerne vil anbefale 

forslagene 51-59. 

O.H. Hansen, Fa. meddelte, at 

Fa afdeling ville gå stærkt imod for

slag 58 fra Odense om forøgelse af 

antallet af stillinger i 15. lrm. med 

den begrundelse, at man ikke ved

bl i vende skulle ofre penge af puljen 

herpå, men derimod i de højere løn

rammer. 

E. Greve Petersen. Vi har forstå

et forslaget sådan, som vi også har 

givet tilsagn om i sin tid at nærme os 

de 150, men at det naturligt skal 

tilpasses den udvikling, vi er inde i. 

Viser det sig uklogt at ofre mere 

her, gør vi det naturligvis ikke. Men 

på baggrund af udviklingen er der 

ikke noget urimeligt i, at vi arbejder 

med 15. lrm. i almindelighed. 

Derefter blev forslagene 50, 60 og 

61 fra Rf trukket tilbage, 65 sat un

der afstemning og vedtaget. Alle 

øvrige forslag vedr. lønninger hen

vist til hovedbestyrelsen. 

Forslag 66-69 vedrørende uddan

nelse og oplysning 

66 trukket tilbage 

67-69 henvist til hovedbestyrel

sen. 

Forslag 70-75 vedrørende lovene 

Hovedbestyrelsens forslag om 

valg til hovedbestyrelsen i overens

stemmelse med opdelingen i 3 

driftsdepotområder, samt æn

dringsforslag i forbindelse hermed 

blev forkastet. 

71 trukket tilbage 

72 trukket tilbage 

73 forkastet 

74 henvist til hovedbestyrelsen 

75 vedtaget. 

Forslag 76-92 vedrørende forskel

lige foranstaltninger 

E. Greve Petersen. Forslagene

76--81 må behandles under et. Selv-

om det måske ville være rigtigt, at 

forslagsstillerne får ordet først, vil 

jeg gerne tilkendegive så klart og 

tydeligt, det er mig muligt, at man 

ikke bør spille et spil om organisa

tionstilhørsforhold. Vi er i den si

tuation i Danmark, at vi er i støbe

skeen, når det gælder opbygning af 

organisations væsenet i al mindelig

hed. Men vi er kommet så vidt, at vi 

har fået et større og snævre samar

bejde mellem LO og FTF. 

Medvirkende har været, at tjene

stemandsorganisationerne har stå

et stærkt om LO og været med til at 

bygge et funktionær- og tjeneste

mandska1tel op, som ad åre vil be

tyde en endnu større tilknytning 

mellem FTF og LO. 

Hertil kommer, at LO og FTF 

har indgået grænseaftalen og der

med opnået et samarbejde, der lige

ledes ad åre må betyde, at vi får en 

større enhed, når det gælder løn

modtagerne. 

Ude omkring kan man mene, der 

er ting, der kan kritiseres, og det 

skal ikke afvises. Men disse ting 

bliver også fremført overalt, hvor vi 

har mulighed for at gøre os gælden

de. Selvom vi er en lille organisa

tion, er vi en organisation, der står 

respekt om også i LO. 

Jeg henstiller indtrængende til 

kongressen, ikke mindst på bag

grund af den alvorlige politiske si

tuation, vi står i, at vi ikke foretager 

en handling, der betyder, at Dansk 

Lokomotivmands Forening skal ud 

at lede efter organisatoriske forbin

delser. 

Der er ingen grund til, at vi skal 

stå og banke på FTF's dør, når vi er 

placeret i LO, der arbejder på lige 

fod med FTF. Jeg anerkender, det 

kan være svært for afdelingsform

anden. Det er så let at rejse en 

stemning imod noget, - at bryde 

ned og kritisere. Rækkevidden af 

den beslutning, der skal træffes, 

kan sådanne stemningsindtryk ikke 

overskue. En forkert beslutning 

kan komme til at give et lammende 

bagslag. Et bagslag som vi alle

sammen på et eller andet tidspunkt 

kommer til bitterligt at fortryde. 

Derfor skal min anbefaling til de 

forslagsstillende afdelinger være, at 

disse forslag trækkes tilbage. 

F.C. Christensen, Ab. Oplyste at

en generalforsamling for 2 år siden 

havde vedtaget, at hovedbestyrel

sen skulle arbejde for udmeldelse af 

LO og indmeldelse i FTF. Begrun

delsen var, at man ville komme 

borgfredsaftalen i forkøbet. Tviv

lede på, det i dag var muligt rent 

umiddelbart at komme ind i FTF, 

hvorfor forslaget fra Ab måtte be

tragtes som en opfordring til ho

vedbestyrelsen om at arbejde for 

tilslutning til FTF. Mente, at talen 

om solidaritet ikke havde bund i 

virkeligheden, når man lyttede til 

Thomas Nielsens udtalelser. 

R.W. Kristiansen, Hgl. Afdelin

gen kan ikke trække forslaget tilba

ge. Det må afgøres her på kongres

sen. 

K.B. Knudsen. Tilsluttede sig 

formandens betragtninger og stille

de spørgsmålet, hvad lokomotiv

mændene egentlig ventede sig i 

FTF. Var man realist, skulle man 

ikke begive sig ud i noget, man in

gen ide havde om var bedre. Mente 

kongressen hellere skulle spekulere 

på en formulering, hvorefter ho

vedbestyrelsen gjorde en indsats 

for, at vi fik en tredie landsorgani

sation, der var sammensat af tjene

stemænd. 

M.B. Pedersen, Ar. Opfordrede

indtrængende til, at vi ikke stemte 

for udmeldelse. At Thomas Nielsen 

var kommet med nogle overilede 

bemærkninger om tjenestemænde-



ne kunne beklages, men det kunne 

vi alle sammen på et eller andet 

tidspunkt komme til, uden at alting 

ramlede sammen af den grund. 

E.W. Olsson, Gb. Forslagene af

spejlede situationen i .afdelingen, 

hvor medlemmerne ikke mener, 

LO har bakket os op, hvorfor 

spørgsmålet burde til urafstemning. 

B.l. Sørensen, Næ. Var enig i

formandens bemærkninger, men 

havde indtrykket af, at forslagene 

bundede i en forestilling i medlems

kredsen om, at vor forhandlings

position var for svag, og at den ville 

styrkes i FTF. Mente indstillingen 

var forkert og manede til besindig

hed i den øjeblikkelige situation. 

A. C. Quaade, Hg!. Kun en geni

streg med navngivne stemmesedler 

havde muliggjort vor tilslutning til 

LO. Var overbevist om, at FTF vil

le tage imod os med kyshånd, fordi 

alle organisationer gerne ville være 

så store som muligt. 

N.P. Junker. Måtte fastslå som 

en kendsgerning, at solidariteten i 

arbejderbevægelsen havde skabt et 

leveværdigt samfund for den dan

ske lønmodtager. Kongressen måt

te betænke, at LO havde været ba

nebrydende i denne udvikling. 

Fordi Thomas Nielsen ikke kan lide 

tjenestemændene, skulle vi ikke 

træffe en beslutning, der kunne 

skade os selv, men anvende vor ta

leret som medlem af landsorganisa

tionen. 

J.A.D. Thillemann, Gb. På alle 

livets områder er erkendelsen, at 

sammenhold giver styrke, hvilket 

også har været en mærkesag for 

danske lokomotivmænd. Når vi er 

med i det nordiske og internationale 

fællesskab, bør vi også være det na-

tionalt, ellers ville vi svække vor 

egen position og dermed skade 

medlemmernes interesser. Henstil

lede derfor til kongressen at stem

me for forbliven i LO. 

Kongressens tredie dag. 

Dirigenten, R. Mortensen, Gb, 

åbnede kongressens tredie dag med 

på de delegeredes og egne vegne at 

rette en hjertelig tak til formanden 

og hovedbestyrelsen for det ud

mærkede festarrangement, der 

havde markeret organisationens 75 

års jubilæum. 

Han meddelte samtidig, at Hg og 

Ng afdelinger, på baggrund af de

batten dagen før, havde meddelt, at 

de trak deres forslag om tilhørsfor

holdet til LO tilbage. 

B.S. Kristensen, Str. Måtte på 

baggrund af en afstemning i afde

lingen fastholde, at forslaget kom 

under afstemning, idet han hverken 

kunne eller ville trække forslaget 

tilbage og dermed tilsidesætte en 

afstemning i afdelingen. 

V. Dorner, Es. Var som B.S.

Kristensen bundet af en afstemning 

i afdelingen og mente ikke, man 

svigtede solidariteten, fordi man 

havde den indstilling, at man burde 

have et andet tilhørsforhold end det 

nuværende. 

R. Mortensen, Gb. Et så væsent

ligt spørgsmål burde ikke afgøres 

på afdelingsgeneralforsamling uden 

deltagelse af kompetente person

ligheder, der kunne klarlægge pro

blemet. Det havde man haft på 

kongressen. Derfor måtte den også 

træffe afgørelsen, og han ville anbe

fale, at vi blev i LO. 

E. Greve Petersen. På baggrund

af Dorners indlæg, som er forstået 

sådan, at Es' forslag formentlig går 

ind i Ab's, som vil pålægge os at 

undersøge muligheden for tilslut

ning til FTF, må Es forslag for

mentlig bortfalde. 

Efter disse bemærkninger trak 

Es deres forslag tilbage. Da der ik

ke var indtegnet flere talere, med

delte dirigenten, at det mest yder

liggående forslag var fra Str afde

ling, og da det blev fastholdt, ville

man gå over til afstemning herom. 

Forinden anmodede formanden om 

ordet. 

E. Greve Petersen. Der er i for

bindelse med det, der blev fremført 

i går også fra min side, tilkendegi

vet, at en fremtidig løsning skal væ

re en større samling af lønmodta

gerne. Det er jo netop det, vi er i 

gang med. Dansk organisationsop

bygning vidner om, at der er noget, 

der skal rettes, og netop den aftale, 

der er lavet mellem LO og FTF, 

betinger, at vi har mulighed for at 

være med i opbygning af noget nyt. 

Jeg skal alvorligt henstille til Str af

deling at trække forslaget tilbage. 

Hvis ikke Str afdeling trækker 

forslaget tilbage, ønsker jeg ikke at 

blive genvalgt som formand. 

Efter denne udtalelse ønskede 

Str afdeling at drøfte situationen, 

og kongressen blev suspenderet i 15 

min. Ved genoptagelse af debatten 

anmodede Str straks om ordet. 

B.S. Kristensen, Str. Da hverken 

de kongresdelegerede fra Str eller 

medlemmerne hjemme i afdelingen 

ønsker en anden formand end Gre

ve Petersen, trækkes forslaget fra 

Str hermed tilbage. 

B.S. Kristensens udtalelse blev 

hilst med stærkt bifald af kongres

sen, og alle andre afdelingers for

slag om dette emne blev herefter 

trukket tilbage. 
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18 Forslagene 82-84 blev henvist til 

hovedbestyrelsen. Efter afstem

ning blev 85 vedtaget, 86 forkastet, 

87 og 88 vedtaget, medens 89 og 90 

henvistes til hovedbestyrelsen. 

91. Forslaget vedr. gruppelivs

for ikring fra Kø blev motiveret 

med henvisning til de mange loko

motivmænd, der i en relativ ung al

der afgår ved døden, og de økono

miske problemer for de efterladte i 

en sådan situation. 

Formanden meddelte, at hoved

bestyrelsen var enig med forslag

stillerne og gerne ville arbejde vide

re med spørgsmålet. Men da med

lemmerne endnu ikke havde være t 

indstillet på gruppelivsforsikring, 

ville han stille følgende ændrings

forslag: » Ved en aktiv lokomotiv

mands dødsfald opkræves 10 kr. pr. 

medlem«. 

Forslaget blev vedtaget med 61 

stemmer for og kun 3 imod. 

92. Vedtaget.

Formanden meddelte, at organi

sationen i kontanter havde fået 

20.000 kr. i jubilæumsgave. Ho

vedbestyrelsen ville i den anledning 

foreslå, at disse penge indgår i 

hjælpefonden således, at man en 

gang om året ud af renterne af belø

bet tildeler en lokomotivmand et 

rejsestipendium til I studierejse. 

Forslaget blev enstemmigt ved

taget. 

Afslutning 

Egil Halvorsen, Norge. Takkede 

på de udenlandske gæsters vegne 

for at have fået lejlighed til på den 

nu afviklede kongres at danne 

sig et indtryk af de problemer, 

danske lokomotivmand tumler 

med. Han takkede for den hjerte

lighed udenlandske gæster altid 

møder hos lokomotivmændene i 

Danmark og ønskede Dansk Lo

komotivmands Forening held og 

lykke i tiden fremover. 

Svend Bache Vognbjerg, Lands

organisationen i Danmark. Tak

kede på de danske gæsters vegne 

for samværet på DLF's jubilæums

kongres og lykønskede Greve Pe

tersen og den øvrige hovedbesty

relse med valget, og ønskede for

eningen ville gå en lykkelig fremtid i 

møde både organisationsmæssigt 

men også for de enkelte medlem

mer. Endvidere ønskede han, at so

lidariteten fortsat måtte være lede

tråden i organisationens arbejde. 

Sv. Suneson, æresmedlem. Tak

kede på Rich. Lillies og egne vegne 

for den venlige indbydelse til at 

overvære kongressen, som havde 

kaldt en hel del minder frem. Han 

takkede for den hjertelige venlig

hed, han altid møder, og som ikke 

mindst havde gjort sig gældende 

under kongressen. Med de bedste 

ønsker for organisationen i årene 

fremefter bad han de kongresdele

gerede om at tage en hilsen med 

hjem til alle de gode venner, han 

havde rundt om i landet. 

Formanden rettede på K.B. 

Knudsens, G.A. Rasmussens og 

egne vegne en tak til kongressen for 

tilliden og genvalget og mente per

sonligt, det havde været en god 

kongre , selvom der også under

vejs havde været skuffelser, hvilket 

ikke mindst havde gjort sig gælden

de ved passivitet under afstemning 

om lovforslaget fra hovedbestyrel

sen om en tilpasning af foreningens 

love til den udvikling, vi er inde i. 

Det måtte erindres, at i et hvilket 

som helst arbejde er der negative og 

positive sider. De negative er altid 

sorte, medens de postitive er lyse. 

Derfor burde vi, uanset om vi er 

tilfreds med det ene eller det andet, 

altid trække det positive frem. el

lers ville vi på et eller andet tids

punkt blive draget ind i et mørke, 

som lokomotivmændene ikke kun

ne være tjent med. 

Med en tak til kongres en for de 

tre dages forhandlinger og be lut

ni nger udtrykte formanden håbet 

om, at tillidsmændene i afdelinger

ne ville have forståelsen for, at elv

om vi befinder os på en lille og 

snæver arbejdsplads til daglig, så er 

det et vidt og fremadskuende syn, 

der er behov for. 

Endelig rettede formanden en 

hjertelig tak til de to afgåede ho

vedbestyrelsesmedlemmer for et 

godt og effektivt virke i hovedbe

styrelsen for lokomotivmændene 

og bød de to nye medlemmer vel

kommen. 

Med en tak til gæsterne for de 

venlige ord og med ønsket om, at 

kongressens beslutninger ville bli

ve lykkebringende for lokomotiv

mændene, afsluttede formanden 

kongressen. 

O.l. Svensson.

S. Juul Madsen.

Protokolsekretærer 

A.C. Quaade.

K. Juul Rasmussen.

Protokol revisorer
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PERSONALIA 

Rettelse vedrørende tjenestested 

Lokomotivfører L. Overholt (13. lrm.) ddt 
Rf (1-7-74) skal tjenestestedet fortsat 
være ddt Gb. 

Dødsfald 

Lokomotivfører R. S. Nielsen (17. lrm.) ddt 
Fredericia er afgået ved døden den 4. 
september 1974. 

Lokomotivfører (13. lrm.) H. H. Nielsen 
(Bradsted) ddt Es, er afgået ved døden 
den 22. april 1974. 

Lokomotivfører Orla Anker K. Sørensen 
(17.lrm.) ddt Hgl er afgået ved døden. 

Pens. lokomotivførerH. A.M. Christensen, 
Sprotoften 49, Nyborg, afgået ved døden 
d. 3. august 1974.

Pens. lokomotivfører A. Thorsen, Baltorp
vej 90, Ballerup, afgået ved døden d. 13. 
august 1974. 

Pens. lokomotivfører C. C. Larsen, Hus
lodsvej 80, Fredericia, afgøet ved døden 
d. 7. august 1974. 

Pens. Lokomotivfører J. M. Lydersen, Bø
geskov Plejehjem, vær. 8, 8260 Viby J. 

Pens. lokomotivfører Gustav Hultberg Ols
son, Søvejen 35 st.th., 3000 Helsingør. 

Pens. lokomotivfører K. V. Hejnfelt, 
Svendborg, er afgået ved døden den 9. 
juli 1974. 

Pens. lokomotivfører S. A. Andersen, År
hus, er afgået ved døden den 22. august 
1974. 

Navneændring 

Lokomotivfører Ole Sørensen (13. lrm.) ddt 
Gb, har taget navneændring til Ole 
Wass. 

Tak 

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved vor 
kære mands og faders død og bisættelse. 
Og tak for fanens tilstedeværelse. 

John og Ruth Sørensen. 

Opmærksomhed frabedes 

Al opmærksomhed i anledning af mit jubilæ
um frabedes venligst. Er bortrejst. 

Tang Christensen, 

elektrofører, ddt KB 

Al opmærksomhed i anledning af mit jubilæ
urn frabedes venligst. 

J. M. Andersen, 

lokomotivfører, ddt Gb 

Al opmærksomhed i anledning af mit jubilæ
um frabedes venligst. 

V. P. Zachariassen.

lokomotivfører, ddt Str. 

Evt. opmærksomhed i anledning af mit jubi
læum pr. I. nov. 1974 frabedes venligst. 

H. F. Jensen, 

lokomotivfører, Århus H. 

Eventuel opmærksomhed i anledning af vort 
jubilæum I. nov. 1974 frabedes venligst. 

A. Fritzemeier, C. R. Kel/er,

N. S. B. Nielsen, W. B. Hansen, 

lokomotivførere, Godsbanegården. 

Hovedbestyrelsens faste udvalg 

Lønudvalget: E. Greve Petersen, K. B. 
"Knudsen, G. A. Rasmussen, P. J. J. 
Busk, N. P. Junker, F. C. Christensen og 
B. S. Kristensen. 

]]enestetidsudvalg: E. Greve Petersen, K. 
B. Knudsen, G. A. Rasmussen, E. C. L.
Christiansen, N. P. Junker og E. G. Ap
pel.

Kørsefafordelingsudvalg øst: P. J. J. Busk 
og S. Juul Madsen. 

Kørselsfordelingsudvalg vest: N. P. Junker, 
F. C. Christensen og E. G. Appel. 

Ve/færdsudvalg: E. Greve Petersen, S. Juul 
Madsen, N. P. Junker og V. Dorner. 

Samarbejdsudvalgenes Hovedudvalg: E. 
Greve Petersen. 

Kritisk revisionsudva/g: E. C. L. Christian
sen og P. J. J. Busk. 

Landsoplysningsudvalget: Valgt af hoved
bestyrelsen G. A. Rasmussen og P. J. J. 
Busk. Valgt af kongressen J. A. D. Thil
lemann, V. Dorner og H. Ørnstrøm. 

Hjælpefonden: Hovedbestyrelsen. 

Arbejdsudvalg: E. Greve Petersen, K. B. 
Knudsen og G. A. Rasmussen. 

Jernbaneorg. Marketenderiudvalg: G. A. 
Rasmussen. 

Centralorganisation I: E. Greve Petersen, 
K. B. Knudsen, G. A. Rasmussen, E. G. 
Appel. N. P. Junker og F. C. Christen
sen. 

Jernbaneorganisationernes Fællesudvalg: 

E. Greve Petersen og K. B. Knudsen. 

LO's repræsentantskab: E. Greve Petersen. 

Forsikringsagent111foreningen: E. Greve 
Petersen. K. B. Knudsen, G. A. Ras

mussen, E. G. Appel, B. S. Kristensen 
og F. C. Christensen. 

Vejlekassen: E. Greve Petersen og K. B. 
Knudsen. 

Dansk Lokomotiv Tidende: Redaktører: E. 
Greve Petersen og K. B. Knudsen. 

Til at underskrive på de fuldmagter, som 
udkræves for i banken og sparekassen at 
kunne hæve af foreningens båndlagte 
midler: E. Greve Petersen, K. B. Knud
sen og G. A. Rasmussen. 

Helgoland afdeling 

Afskedsfest 

Prisen er 90 kr. 
Pensionister og medlemmer der er inte

resserede bedes skrive sig på listen, der bli
ver ophængt på stuen, eller ringe til kassere
ren, Va. 2642. 

Bestyrelsen. 

Genera/forsamling 

Helgoland afdeling afholder den årlige ge
neralforsamlinge tirsdag den 21.januar 1975. 

Pensionister og medlemmer der er inter
esseret i kammeratlig samvær efter general
forsamlingen bedes skrive sig på listen, der 
bliver ophængt på stuen eller ringe til kasse
reren, Va. 2642. Prisen bliver ca. 25 kr. 

Bestyrelsen. 
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