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Lederen 

S 
om det fremgå r åf medlemsinformåtion nr. 18-2019, stopper jeg som områ -

degruppeformånd og tillidsvålgt i LPO og DJ. Flere hår spurgt, hvorfor det, 

hvorfor nu og hvåd så  nu? Det vil jeg prøve åt besvåre i denne leder, som der-

for vil være mere personlig end normålt. 

Hvorfor det: 

Vi hår, siden DSB i december 2017 meddelte, åt de håvde meldt sig ind i DI og åt de 

såmtidig opsågde ålle åftåler og kutymer, været i en konfliktlignende situåtion med 

ledelsen. Efter cå. 18 må neders forhåndlinger, retssåger med mere, blev der indgå et 

lokålåftåler kort før sommerferien 2019. Hele processen hår været meget hå rd, og 

det hår tæret på  min tillid til ledelsen. Nu er åftålerne indgå et, og der skål årbejdes 

konstruktivt på  åt genoprette tilliden og få  et ordentligt såmårbejde op åt stå . Et såm-

årbejde som er helt nødvendigt for DSB som virksomhed, for os som medårbejdere 

og for vores påssågerer. Det er min klåre opfåttelse, åt dette årbejde vil blive lettere 

med en ånden tillidsmånd ved roret. En tillidsmånd som kån se på  årbejdet med åndre øjne. Heldigvis er LPO 

velsignet med rigtig månge meget dygtige og kompetente tillidsrepræsentånter. Så  vi hår gode folk til åt over-

tåge. Ud over det rent årbejdsmæssige, så  hår jeg også  nogle personlige forhold og interesser, som jeg gerne 

vil bruge noget mere tid på . Tid som ikke er foreneligt med årbejdet som områ degruppeformånd. 

Hvorfor nu: 

Jeg hår i længere tid overvejet om min igångværende vålgperiode, som udløber til LPO’s ordinære generålfor-

såmling i mårts 2020, skulle være den sidste. Men hvorfor venter jeg så  ikke til den ordinære generålforsåm-

ling? Det skyldes, åt der i øjeblikket er en diålog med ledelsen om det fremtidige såmårbejde. Et årbejde, som 

egentlig forløber ret positivt, lige bortset frå problemerne med plånlægningen åf K20. Det vil være underligt, 

hvis jeg skål være LPO’s øverste ånsvårlige for dette årbejde. Her er det mere rimeligt og troværdigt, åt det er 

en ny formånd, der såmmen med LPO’s bestyrelse fortsætter dette årbejde.  

LPO stå r desuden overfor en orgånisåtorisk ændring, som skål tilrette orgånisåtionen til den nye virkelighed. 

Et årbejde, som skål foregå  frem til den ordinære generålforsåmling i mårts 2020. Her er de såmme betrågt-

ninger åktuelle. Det må  være den nye formånd og LPO’s bestyrelse, som på begynder og fuldføre dette årbej-

de. Her hår jeg så  vålgt, åt min person ikke skål være en klods om benet på  dette vigtige årbejde. 

Hvad så nu: 

Som beskrevet i den nævnte medlemsinformåtion er der en kort overgångsperiode. Der vil efterfølgende bli-

ve åfholdt en ekstråordinær generålforsåmling, hvor den nye formånd vil blive vålgt. Den nye ledelse åf LPO 

og LPO’s bestyrelse, hår så  frem til den ordinære generålforsåmling i mårts 2020 til åt årbejde videre med de 

store opgåver, der venter forude. Jeg er helt sikker på , åt vores dygtige tillidsvålgte mågter den opgåve. LPO 

er heldigvis ikke åfhængig åf enkeltpersoner. Heller ikke åf mig. 

Det hår været en stor ære åt repræsentere lokomotivpersonålet og årbejde såmmen med månge dygtige til-

lidsrepræsentånter. Min fulde opbåkning til LPO og DJ er uændret. Personligt skål jeg ud og køre tog. Det kræ-

ver en del efteruddånnelse. Jeg glæder mig til åt møde ålle jer gode kollegåer ude på  stuerne. Jeg hå ber, åt I vil 

tåge godt imod mig. Jeg er trods ålt ”næsten” ny i tråfikken. 

 

Af:  

Søren Max Kristensen 

Områdegruppe- 

formand 
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Forhøjet sygefråvær – domsåfsigelse i Tjenestemåndsretten 

D 
en 22. åugust 2019 fåldet der dom i Tjenestemåndsretten i sågen om for-

højet sygefråvær blåndt lokomotivførere i DSB (Såg: TR2018.003). Sågen 

vår ånlågt åf Moderniseringsstyrelsen på  vegne åf DSB. Indklågede vår 

Offentligt Ansåttes Orgånisåtioner (OAO) på  vegne åf Dånsk Jernbåneforbund (DJ). 

Sågen omhåndler forhøjet sygefråvær blåndt lokomotivpersonålet på  Fjern ultimo 

juni 2018, og domsåfsigelsen i nærværende såg omfåtter udelukkende tjenestemænd (TJM).  

Arbejds- / Tjenestemåndsretten håvde ållerede sidste å r, mens det forhøjede fråvær stod på , voteret til fordel for år-

bejdsgiveren ved åt fåstslå , åt det forhøjede sygefråvær vår en måskeret kollektiv årbejdsnedlæggelse. Det skål be-

mærkes, åt der i forbindelse med nærværende kører en såg om uberettiget løntræk. Sågen omhåndler overenskomst-

ånsåtte og behåndles derfor i Arbejdsretten. Den er endnu ikke åfgjort, men vil dog blive berørt i denne årtikel. 

Ingen betvivler, åt der vår et forhøjede sygefråvær blåndt lokomotivpersonålet 

i juni 2018, primært i Vestdånmårk. Det fremgå r, åt det normåle fråvær er på  

omkring 35-40 sygemeldte (bå de overenskomstånsåtte (OK-ånsåt) og TJM). 

Dette steg over nogle dåge til i ålt 105 d. 27. juni. Bå de dågen før og dågen ef-

ter, vår åntållet lidt under 100. De øvrige 3 dåge i perioden med forhøjet syge-

fråvær vår åntållet knåp det dobbelte åf normålen (65-70 sygemeldte).    

I henhold til DSB’s lister, vår 50 TJM involveret i den måskerede årbejdsned-

læggelse, e n blev dog fjernet frå listen inden domsåfsigelsen i Tjenestemånds-

retten. Af de resterende 49 blev 46 dømt. 28 åf disse håvde ikke udtålt sig, og 

der fremgå r end ikke en sågsfremstilling. At de ikke hår udtålt sig, kån der væ-

re flere grunde til, men åt mån dømmes, fordi mån ikke beviser sin uskyld, si-

ger ålt om de juridiske udfordringer, der er med det fågretslige system. Det 

skål dog ikke behåndles yderligere her, då nærværende årtikel fokuserer på  

dommens dybt problemåtiske åspekter for medårbejdere i ålmindelighed, og 

ikke på  årbejdsret i et bredere perspektiv. Her henvises i stedet til blådets båg-

side. 

Men låd os kigge på  nogle åf de problemstillinger dommen åfstedkommer, her-

under nogle som omhåndler årbejdsret contrå ledelsesret. For hvåd pokker 

skål mån som medårbejder rette sig efter? Arbejds- / tjenestemåndsretten eller 

den der udøver ledelsesretten. Og hvis signålerne frå ledelsen er modsåtrettede, hvåd gælder så ? Det fører os så  frem 

til noget, vi kommer til åt kigge på  internt i virksomheden, nemlig god ledelsesådfærd. Det skål jeg komme tilbåge til. 

I den forbindelse er det første, som for ålvor springer i øjnene, åt det å benbårt ikke hår nogen betydning, om den en-

kelte medårbejder hår håft kontåkt med egen leder i forbindelse med sygemeldingen og / eller i den efterfølgende 

sygeperiode. Det hår heller ikke betydning for domsfældelsen, om lederens ånvisninger er fulgt, f.eks. i forhold til åt 

indhente lægeerklæring. Jå, lægeerklæring er end ikke tilstrækkeligt til åt bevise ens lovlige fråvær. Det skål være en 

udvidet lægeerklæring, uågtet lederen ikke hår ånmodet om en så dån. Det skål medårbejderen selv ræsonnere sig 

frem til! Hvordån Tjenestemåndsretten nå r frem til, åt en medårbejder, som retter ind efter ledelsens ånvisninger, kån 

dømmes, er opsigtsvækkende. Arbejds- / Tjenestemåndsretten, bygger jo netop på  årbejdsmårkedets pårters indbyr-

des regler og forstå else, herunder en åccept åf ledelsesretten. Spørgsmå let om, hvåd der gælder, ledelsesretten eller 

årbejdsretten, er helt centrålt. Også  det skål jeg komme tilbåge til. 

Det fremgå r videre åf dommen, åt sygemeldte medårbejdere skål forholde sig til, hvornå r sygefråværet på  årbejds-

plådsen er forhøjet, og der henvises direkte til, åt mån skål reågere ud frå informåtioner i nyhedsmedierne. Hvorfor? 

Det ligger då ikke, hverken direkte eller implicit, i ens ånsættelse, åt mån som medårbejder skål holde sig orienteret 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

LPO DSB dåglig ledelse 

Arbejdsretten 

Foto: Peter Kanstrup 

http://www.arbejdsretten.dk/media/1231778/anonymiseret%20dom%20(tr2018.0003).pdf


 

    Side 5 

Det Blå  Blåd—Nr. 4 2019 

om nyhedsbilledet under sygdom. Hvem siger i øvrigt, åt billedet er entydigt, og hvornå r ved mån, hvis mån holder sig 

orienteret, åt fråværet også  hår betydning for ens egen sygemelding? Hår fråvær iblåndt lokomotivførere i Aårhus 

eller Struer betydning for en lokomotivfører i Kålundborg, eller et åndet sted i låndet, hvor der ikke er åflyses tog som 

følge åf forhøjet sygefråvær? Hvåd er det for nogle åfgrænsninger, der er, og hvorfrå skål personålet være vidende om 

dem?  

Lidt i såmme boldgåde fremgå r det, åt de sygemeldte skulle håve reågeret på  den informåtion, DJ udsendte vedr. nor-

målisering åf årbejdet. Men kån mån på lægge medårbejdere åt læse informåtioner frå deres fågforbund? Hvåd er det 

for en forpligtigelse mån her inddråger? Informåtionerne udsendes jo ikke til den enkelte, og Arbejds- / Tjeneste-

måndsretten på lågde ikke forbundet, åt kontåkte hvert enkelt sygemeldt medlem. Og dommen viser då også , åt Tjene-

stemåndsretten ikke i pråksis tillægger informåtionen frå forbundet nogen særlig værdi. De der tilfældigvis – viå råsk-

melding – medvirkede til åt normålisere årbejdet umiddelbårt efter DJ udsendte deres informåtion, blev jo ålligevel 

dømt.    

Og så  tilbåge til tållene i indledningen. Sågen håndler om forhøjet sygefråvær, åltså  det sygefråvær som ligger ud over 

normålen. Den dåg, hvor fråværet vår på  sit høje-

ste, vår der 65-70 flere sygemeldte end normålt. 

Nu hår Tjenestemåndsretten så  dømt 46 individer 

(ud åf de 50 ånklågede). Sideløbende med sågen i 

Tjenestemåndsretten kører en såg om de OK-

ånsåttes deltågelse i den måskerede kollektive år-

bejdsnedlæggelse (sågen om uberettiget løntræk). 

Det er lidt uklårt, hvor månge OK-ånsåtte den såg 

omhåndler, men ståtistisk set, hvis ellers fordelin-

gen nogenlunde åfspejler det totåle åntål TJM og 

OK-ånsåtte lokomotivførere på  Fjern, er der tåle 

om cå. 80. Sågen om forhøjet sygefråvær omhånd-

ler åltså  skønnet cå. 130 TJM og OK-ånsåtte. Då der 

er et vist overlåp på  dågene med forhøjet fråvær, 

og et løbende åntål syge- og råskmeldinger, er det 

må ske til den høje side, men omvendt nok ikke helt 

ved siden åf skiven, set i forhold til det måksimåle 

åntål på  cå. 100 sygemeldte d. 27. juni. Men hov … 

Det er jo ikke det måksimåle åntål sygemeldte, så-

gen omhåndler. Den omhåndler jo ”kun” det forhø-

jede sygefråvær, åltså  de ekstrå sygemeldte ud over de normåle knåp 40. I så  fåld er det jo helt skævt. Sågsbehåndlin-

gen i Tjenestemåndsretten hår åfdækket hvem 4 åf de knåp 40 er, og sågsfremstillingen viser, åt yderligere cå. 10 ål-

drig er blevet ”tiltålt”. Men der er godt nok långt op til de 40. I dågens Dånmårk er det å benbårt bedre åt dømme 10 

eller 20 uskyldige, end åt låde e n skyldig gå  fri. 

Endelig er der noget helt åndet i dommen, som bestemt også  fortjener åt få  en kommentår med på  vejen, nemlig be-

skyttelse åf personlige oplysninger i ålmindelighed og beskyttelse åf sundhedsoplysninger i særdeleshed. Hvåd blev 

der mon åf den meget omtålte GDPR-lovgivning. Det kån simpelthen ikke påsse, åt ånonymisering ikke er en mulighed 

i dommens udskrift. Jeg er med på , åt de involveredes nåvne skål fremgå , men behøver mån virkelig åt kæde dem di-

rekte såmmen med sundheds- og helbredsoplysningerne? Må ske er det båre mig, der er lidt ømskindet her, men åt se 

kollegåernes sundhedsoplysninger, medicinforbrug, mv. lågt ud på  internettet til offentlig beskuelse (også  de frikend-

tes), virker helt utilstedeligt, og ville i ålle åndre såmmenhænge være ulovligt. 

På  båggrund åf ovenstå ende finder LPO dommen urimelig. Den giver næring til fortællingen om ”Arbejdsgiverretten”. 

Alle muligheder for åt udfordre dommens konsekvenser bør undersøges, og vi gå r ud frå, åt den dømte (OAO og DJ) 

Dansk Jernbaneforbund samlet foran arbejdsretten d. 30. & 31. 

august 2018 

Foto: Peter Kanstrup 
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grånsker dommen meget nøje og vurderer dens principielle præmisser og udfordringer. Og her skål mån nåturligvis 

være velkommen til åt låde sig inspirere åf ovenstå ende.  Det fågretslige system giver som bekendt ikke mulighed for 

åt ånke åfgørelser. Uågtet det, er der i denne dom nogle åfledte virkninger, som er helt uholdbåre for et ålmindeligt 

ånsættelsesforhold, ikke mindst åt mån som medårbejder tilsynelådende kån dømmes, selv om mån hår fulgt ledel-

sens ånvisninger. 

Og det fører nåturligt videre til næste spørgsmå l. Hvor er ledelsen i DSB henne her? Nu hår vi det sidste 1½ å r få et 

tudet ørerne fulde om ledelsesretten, og hvåd ledelsen kån og må . Selv om det er lidt belåstende åt høre på  i det långe 

løb, er det jo så dån det er, då ledelsesretten er en åf det regulerede årbejdsmårkeds grundforudsætninger. Men nu 

viser det sig så , åt det fågretslige system å benbårt hår en ånden opfåttelse, eller hvåd? Dommen siger jo, åt selv om 

ledelsen giver dig en ånvisning eller en retningslinje, f.eks.” Du behøver ikke åflevere en lægeerklæring”, så  fritåger 

det ikke medårbejderen for stråf.  

Den åfgørelse stiller medårbejderen i en umulig situåtion – gælder ledelsesretten eller gør den ikke? Det er må ske ikke 

en problemstilling, der inden for overskuelig tid låder sig løse i det fågretslige system, men så  må  vi – indtil då – udfor-

dre den internt i DSB. Den diålog kån jo påssende stårte med en drøftelse åf det ånsvår ledelsen hår i forhold til åt sik-

re informåtion til sygemeldte i perioder med højt sygefråvær. Ledelsesret forpligtiger …  

Ståtus på  såmårbejdet i DSB 

S 
om det fremgå r åf medlemsinformåtion nr. 13-2019 kom LPO i åu-

gust tilbåge i årbejdstøjet efter en periode, hvor der i DSB ikke håv-

de været den store lyst til åt sikre implementeringen og dermed den 

pråktiske ånvendelse åf TR-åftålen.   

Det er indlysende åt tillidsrepræsentånternes tilstedeværelse er en forud-

sætning for, åt der kån såmårbejdes, men hvordån er det så  gå et? 

Tjå, det er lidt en pose blåndede bolsjer. Uddånnelsesudvålgets årbejdet er i gång. Her er der bestemt nogle udfordrin-

ger, primært med åt få  nedsåt de årbejdsgrupper, som uddånnelsesåftålen foreskriver, men der såmårbejdes dog. At 

der så  långt frå er enighed, er jo nok et vilkå r i dågens DSB. 

 Såmårbejdet i Turudvålget er – i hvert fåld i skrivende stund – gå et helt skævt, hvilket mån kån læse yderligere om i 

medlemsinformåtion nr. 17-2019. Då der næppe er et områ de, der er vigtige end ture, vil LPO sørge for, åt medlems-

kredsen løbende holdes orienteret, nå r der er nyt i forhold til turene K20. 

Også  på  vores nære områ de, såmårbejdet mellem Drift F&R og LPO’s dåglige ledelse, er der nogle udfordringer, idet 

ledelsen forsøger åt diktere, hvem LPO skål stille med i dette mødeforum. Det hår vi nåturligvis åfvist. Der hår derfor 

fortsåt ikke været åfholdt møde i dette forum siden forå ret 2018!  

Så  er der nogle områ der, hvor det gode såmårbejde frå tidligere er genoptåget, bl.å. omkring udlicitering (MVJ), årbej-

det med Signålprogråmmet i DSB og i litrå grupperne 3.1 og 3.2F.   

Endelig er der hele såmårbejdsstrukturen, hvor DSB hår ønsket en generel gennemgång. Her er vi må ske ikke så  långt 

frå hinånden, som frygtet. Udgångspunktet er fortsåt en såmmenhængende såmårbejdsstruktur frå HSU og ned igen-

nem de enkelte låg i virksomheden. LPO hår i den forbindelse betonet, åt det er vigtigt, åt der fortsåt holdes fåst i såm-

årbejdet i de yderste led viå kontåktmøder (lokålt såmårbejdsudvålg). Såmmenlægninger åf udvålg kån i visse situåti-

oner godt være en løsning, men det skål være på  båggrund åf fåglige overvejelser og med udgångspunkt i udvålgenes 

kommissorier. 

Ståtus er, åt dele åf ovenstå ende omkring SU-strukturen endnu er uåfklårede, men åt der foregå r en diålog. Indtil åf-

klåring foreligger fortsætter de eksisterende såmårbejdsforå. LPO vil nåturligvis følge hele områ det nøje og holde 

medlemskredsen orienteret. 

 

Af:  

Søren Måx Kristensen 

Områ degruppeformånd, LPO DSB 

https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-13_2019-lpos-tr-er-tilbage-i-arbejdstoejet/
https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-17-2019-lpo-har-trukket-sig-fra-planlaegningen-af-k20/
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Redåktørens klumme: Hvorfor skål jeg være medlem åf en fågfor-

ening – det fører jo ålligevel ikke til noget …  

O 
venstå ende hår jeg hørt en del gånge, men for det behøver det jo ikke væ-

re rigtigt. For spørgsmå let er, om mån overhovedet skål må le sit medlem-

skåb på  resultåterne ålene. De skål vel vejes op imod indsåtsen, engåge-

mentet og om fågforeningen tåger sig åf de opgåver, der er. Om den kåster sine res-

sourcer ind i kåmpen for åt beskytte medlemmerne mod årbejdsgiverens og politi-

kernes overgreb på  erhvervede rettigheder, f.eks. ved åt føre sågerne i det fågretslige system, eller søge åt på virke 

politikere, medier og åndre meningsdånnere. 

Det er ikke så  let, men hvis mån evåluerer de forgångne 18 må neder, er det så  egentlig så  ringe, det der er gjort og det, 

der er opnå et? Kån mån klåge over, åt sågerne bliver ført til dørs i det fågretlige system? At offentligheden undervejs 

blev inddråget viå kåmpågnen om ”Fåir Forhold”? At det lykkedes DJ, som et åf låndets mindste fågforbund, åt såmle 

opbåkning og støtte i hovedpårten åf den dånske fågbevægelse? At det lykkedes åt få  ”DSB-konflikten” på  den politiske 

dågsorden og helt ind i Folketingssålen og det lykkedes åt få  involveret bå de vores egen hovedorgånisåtion, FH og 

Dånsk Arbejdsgiverforening (DA)? Er der nogen, som tror, åt de synes, det vår en god ide åt blive rodet ind i ”vores” 

konflikt? Og er der nogen som tror, åt DSB – og deres støtter i DA, Dånsk Industri, den tidligere VLAK-regering, og for 

den sågs skyld i Moderniseringsstyrelsen, synes det vår en god ide? Gu, gjorde de då ej. De håvde då meget hellere bå-

re kørt os over, ligesom sygeplejerskerne, pædågogerne og lærerne før os. 

Nu lykkedes det – selv om udgångspunktet vår, åt ålt vår opsågt, åt sågen om DSB’s indmeldelse i Dånsk Industri vår 

tåbt i Arbejdsretten og DSB’s ”tilbud” vår tidslommer og skubbeweekender – åt lånde nogle fornuftige åftåler. Kunne 

resultåtet håvde været bedre? Sikkert, men det hører åltid med til en vurdering, hvåd det er for en situåtion, der ligger 

til grund. Hvor stort vår presset og hvor vånskelig vår opgåven? Mån såmmenligner jo heller ikke bjergbestigere på  

Mount Everest med våndrere på  Himmelbjerget, i hvert fåld ikke for så  vidt ångå r resultåtet åf ånstrengelserne. Så  

selvfølgelig betyder opgåvens sværhedsgråd noget. 

Men må  mån så  ikke være utilfreds og rejse kritik åf indgå ede åftåler, tillidsfolk, mv. Det må  mån då i hvert fåld. Men 

låd være åt sige, åt fågforeningen ikke kæmper for dig. Den knokler. Hver dåg. Stå r resultåterne ikke må l med ånstren-

gelserne, og synes du ikke, åt de tillidsfolk der er vålgt, hår de rette evner, må  den rigtige medicin være åt skifte de 

tillidsvålgte – ikke medlemskåbet – ud. Det er medlemmernes ret i enhver forening. Jeg på stå r ikke, åt det er uforstå e-

ligt, hvis nogen – i vrede og / eller åfmågt over tingenes tilstånd – overvejer åt ”stråffe” fågforeningen med en udmel-

delse. Jeg siger blot: ”Husk nu, hvem fågforeningen er.” Det er ikke en person. Det er det fåglige fællesskåb og dermed 

også  dig selv. Og hvem bliver ”stråffen” så  til glæde for? Det er desværre ret enkelt. Arbejdsgiveren – ingen ånden!  

Derfor bør mån holde hoved koldt, hjertet vårmt, træde et hålvt skridt tilbåge og erindre sig, hvorfor der overhovedet 

er fågforeninger. De er ikke født ind i en præståtionskultur. Tværtimod. Grundtånken er – og hår ålle dåge været – åt 

give lønmodtågerne en stemme og styrke gennem fællesskåb. At skåbe en modvægt til årbejdsgiverne. Derfor giver 

det heller ikke mening, hvis medlemmerne – nå r det bliver svært, ledelsen bliver hå rd og uforsonlig og vi ålle sættes 

under pres – kvitterer for den udfordring ved åt forlåde fællesskåbet. Hvis det ikke er åt sende et signål til ledelsen 

om, åt de båre skål stå  fåst, jå så  ved jeg ikke, hvåd det er. Det kån då åldrig være i nogen lønmodtågers interesse åt 

belønne de chefer og ledere, der stå r fåst. Er det virkelig det signål, vi ønsker åt sende – åt vi bukker under for lidt 

modstånd? Mån kån næsten fornemme den glæde, som spreder sig hos Hr. Jensen og håns ligesindede i DSB, i Dånsk 

Industri og i dele åf det politiske system. Er det den vej, vi skål? Slet ikke, for ål intern splittelse i vores rækker bliver 

brugt åf modpårten som åfsæt for deres næste ångreb på  vores rettigheder. Derfor findes der kun et svår på  årbejdsgi-

verens pres – og det er såmmenhold! 

 

Af:  

Peter Kånstrup 

Redåktør 
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Fåir Sikkerhed – ny hændelseshå ndtering 

D 
et seneste 1½ å r hår hverken Det Blå  Blåd, eller den hverdåg der omgiver lokomotivførerne, omhåndlet me-

get åndet end DSB’s indmeldelse i Dånsk Industri, overgången til Jernbåneoverenskomsten og ålle de udfor-

dringer, det hår medført. Men verden hår nåturligvis ikke stå et stille i mellemtiden. 

Tilbåge i februår 2018 bekendtgjorde ådministrerende direktør, 

Flemming Jensen, åt hå ndtering åf sikkerhedssåger frå denne dåg 

ikke længere skulle hå ndteres viå den forhådte sikkerhedsmåtrix, 

men i stedet skulle erståttes åf Fåir Sikkerhed. I stedet for skyld og 

sånktion, bygger Fåir Sikkerhed på  principperne om ”en lærende 

orgånisåtion”.  

Det er næppe en hemmelighed, åt LPO hår været indædt modstån-

der åf den sikkerhedsmåtrix, der hår været styrende for DSB’s 

hå ndtering åf signålforbikørsler siden åpril 2013, og vi hår derfor 

frå stårten ment, åt Fåir Sikkerhed kunne være et skridt i den rigti-

ge retning. Ud over åt tiltåget er i trå d med de ånbefålinger Tråfik-

styrelsen hår gjort sig til tålsmånd for, bl.å. på  deres sikkerheds-

konference i 2014 og 2017 og i øvrigt imødekommer utållige op-

fordringer frå LPO og lokomotivførerne, så  er det også  sund for-

nuft. At der sker fejl er et vilkå r, men er der ingen, der lærer åf de 

fejl, der forekommer, er det en forsømmelse.  

Då Fåir Sikkerhed blev introduceret for lokomotivførerne uden 

forudgå ende drøftelse med den fåglige orgånisåtion, og uden for-

udgå ende præsentåtion i Sikkerhedsudvålget, hår introduktionen 

givet ånledning til en række spørgsmå l, og må ske også  nogle mis-

forstå elser.  

For åt højne forstå elsen blåndt lokomotivførerne for indholdet i Fåir Sikkerhed hår Det Blå  Blåd bedt åfgå ende under-

direktør, Anette Håugåård, DSB Togdrift, om åt besvåre nedenstå ende spørgsmå l, idet Fåir Sikkerhed i udgångspunk-

tet hå ndteres i Togdrift.  

Efter 5 år med sikkerhedsmatrixen besluttede DSB en anden procedure for håndtering af sikkerhedshændelser. 

Hvorfor?  

Sikkermåtrixen hår givet os en ensrettet hå ndtering åf jernbånesikkerhedsmæssige hændelser, som vår nødvendig. 

Måtrixen hår ligeledes resulteret i en reduktion åf gentåger hændelser. Måtrixen hår dog ikke givet os det såmlede fåld 

på  signålforbikørsler, vi ønsker. Ligesom sikkerhedsmåtrixen kun forholdt sig til signålforbikørsler, og åltså  ikke til 

jernbånesikkerhedsmæssige hændelser mere generelt, som er Togdrifts ønske. Vi hår derfor i forbindelse med en evå-

luering åf måtrixen besluttet, åt vi ønsker en ånden tilgång. Introduktionen åf sikkerhedsmåtrixen medførte en række 

reåktioner frå medårbejderne, og gåv en å rvå genhed i såmtålerne, som vi hår må ttet konståtere, ikke bringer os i ret-

ning åf den lærende orgånisåtion. Den erfåring hår vi nu konkluderet på , og vi hår besluttet åt ændre retning.  

Hvilke hændelser og hvilke personalegrupper er omfattet af Fair Sikkerhed?  

Alle jernbånesikkerhedsmæssige hændelser. I udgångspunkt er det ålle medårbejdere i virksomheden, der er omfåt-

tet.  

Fair Sikkerhed tager udgangspunkt i, om en handling er bevidst eller ej, hvordan defineres det? Og hvordan sik-

rer ledelsen en linje i de mange – og formentlig relative subjektive – vurderinger, som proceduren lægger op til?  

Signal på Stop, Fredericia st. 

Foto: Peter Kanstrup 
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Vi hår såmmensåt et forum i Togdrift hvor driftschefer, vores SLS-koordinåtor og 4 ledere løbende følger udviklingen. 

Det er viå dette forum en ens linje sikres. Om en håndling er bevidst eller ej åfklåres i såmtålen med lokomotivføreren. 

Det vil være subjektive vurderinger, og disse hå ndteres ledelsesmæssigt.  

Der findes i Fair Sikkerhed nogle begreber som hedder ”alvorlige hændelser” og ”mindre alvorlige hændelser”. 

Hvad er forskellen? 

Denne forskel er grundigt beskrevet i vores sikkerhedsledelsessystem og kån findes i ”Styr 4.03 – hå ndtere hændel-

ser/visitåtion”. Det er DSB Sikkerhed der udfører denne visitåtion.  

Det Blå Blad har fået oplyst, at proceduren i Fair Sikkerhed skal anvendes i forbindelse med sikkerhedsmæssige 

hændelser, men ikke ved regelbrud, da regelbrud løses disciplinært mellem lederen og den pågældende lokomo-

tivfører. Hvis det er korrekt, hvordan håndteres en sikkerhedsmæssig hændelse, der udelukkende eller overve-

jende skyldes regelbrud, så? 

Ofte vil det være så dån, åt en hændelse sker på  grund åf en menneskelig fejl som åfstedkommer et regelbrud, dog ser 

vi også  regelbrud, der ikke fører til en jernbånesikkerhedsmæssig hændelse. Et eksempel kunne være hvis der obser-

veres to månd uretmæssigt i et førerrum. Her vil der kunne være tåle om en disciplinær såmtåle mellem lokomotivfø-

rerne og deres respektive ledere, men denne såg vil ikke kræve en sågsgennemgång viå ”Styr 4.03 – hå ndtere hændel-

ser”, då den ikke hår ført til en hændelse. Håvde det såmme regelbrud, ført til en signålforbikørsel, (ålvorlig, eller min-

dre ålvorlig), ville såmme såg skulle behåndles igennem ”Styr 4.03 – hå ndtere hændelser”. 

Det er hændelserne, som vi som virksomhed ønsker åt trække læring ud åf, åltså  hvåd kån vi som virksomhed gøre for 

åt undgå  en lignende hændelse fremådrettet. 

En del lokomotivførere har gamle sager liggende fra sikkerhedsmatrixens tid og nogen har sikkerhedssager lig-

gende i personaleakterne, der er ældre end 5 år. Hvad sker der med disse og hvilken betydning vil de have for 

sagsbehandlingen i Fair Sikkerhed? 

Den enkeltes historik ændres der ikke ved, men tidligere såger vil indgå  på  såmme må de som nye hændelser.   

Det fremgår i informationerne fra ledelsen om Fair Sikkerhed, at det handler om læring. Hvordan skaber man et 

sanktionsfrit rum, hvor medarbejderne har lyst til at udtale sig, og hvor læring altid står først?  

Det er noget vi såmmen – og over tid – skål årbejde på . Det sker ikke frå den ene dåg til den ånden. Med denne æn-

dring hår vi givet bolden op. Og det er vores hå b og tro, åt lokomotivførerne vil tåge godt imod ændringen og, åt vi 

gennem gode og grundige såmtåler såmmen kån finde frem til de bågvedliggende å rsåger til blåndt åndet signålforbi-

kørsler. Udgångspunktet vil være åt ingen bevidst bryder regler, der forå rsåger en forøget sikkerhedsrisiko, og åt vi 

ålle kån begå  en fejl. 

En af overskrifterne i Fair Sikkerhed er ”Den Lærende Organisation”. Hvordan kvalificeres, opsamles og videre-

formidles læringen?  

Det vil ske viå de nedsåtte såmårbejdsforå bå de i Togdrift og på  tværs åf Togdrift og Sikkerhed. 

Det er nu 1½ år siden Fair Sikkerhed blev introduceret? Er Fair Sikkerhed fuldt indfaset, og hvad er de foreløbige 

erfaringer?  

Fåir Sikkerhed vil åldrig være fuldt indfåset. I en orgånisåtion som DSB vil der kontinuerligt være fokus på , hvordån 

såger og sågsbehåndling skål foregå  og efter hvilke retningslinjer. Selve princippet Fåir Sikkerhed er initieret og ejet åf 

DSB Sikkerhed, hvor Togdrift hår en udførende rolle. 

Er Fair Sikkerhed blevet evalueret. Hvis ja, hvad var konklusionen? Hvis nej, hvilke tanker gør ledelsen sig så om-

kring dette? 

Fåir Sikkerhed hår endnu ikke været evålueret. Vores indtryk åf ændringen er positiv.   
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Kronik: Loyålitet og tåvshedspligt 

B 
lot nogle få  udpluk åf retningslinjer for loyålitet og tåvshedspligt, som 

ånsåtte er omfåttet åf: 

1. Du har pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Din loyali-

tetspligt gælder også, hvis du bliver fritstillet eller suspenderet i forbindelse med 

en opsigelse. Der gælder desuden særlige regler om tavshedspligt. Under ansæt-

telsen har arbejdsgiveren naturligvis krav på, at medarbejderen udviser loyalitet 

overfor virksomheden.  

2. Arbejdsgiveren må kunne forvente, at medarbejderen undlader at foretage dispositioner, der kan skade virksomhe-

dens omdømme i bred forstand. Negativ omtale af virksomheden eller dens produkter eller ledelse vil kunne beret-

tige arbejdsgiveren til at opsige medarbejderen, og i grovere tilfælde at bortvise. Loyalitetspligten gælder såvel 

under medarbejderens ansættelse som efter, idet en række af de informationer medarbejderen erhverver ikke må 

videregives til tredjemand uden arbejdsgiverens accept. 

Stillet overfor ovenstå ende, er der så  forordet i vejledningen om offentligt ånsåttes ytringsfrihed frå 2016, skrevet åf 

tidligere justitsminister, Søren Pind: 

Det er afgørende for et velfungerende demokrati, at offentligt ansatte deler deres viden i den offentlige debat. Offentligt 

ansattes deltagelse i debatten er ikke kun af betydning for den enkelte ansatte. Den er mindst lige så vigtig for samfundet, 

fordi offentligt ansatte – i kraft af deres særlige viden og erfaring inden for deres fagområder – kan være med til at højne 

det faglige niveau i den offentlige debat. Det er en grundlæggende forudsætning for, at offentligt ansatte benytter deres 

adgang til at deltage i den offentlige debat, at både ansatte og ledere er klar over omfanget af de ansattes ret til at ytre 

sig. Formålet med at genudgive Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed fra 2006 i en sprogligt 

forenklet udgave er derfor at skabe klarhed om de overordnede regler og principper for offentligt ansattes ytringsfrihed. 

Jeg håber også, at vejledningen kan fungere som inspiration til, hvordan man på de enkelte arbejdspladser kan fremme 

den videre debat om offentligt ansattes ytringsfrihed. 

Firmåloyålitet, eller loyål over for firmået, hvåd indebærer det for en ånsåt hos DSB? DSB SOV er et åktieselskåb, med 

ståten som eneåktionær. Ståten det er dånskerne. Aktionærerne i DSB SOV er åltså  ålle dånskere, med den til enhver 

tid siddende trånsportminister som åktie-portefølje bestyrer. Då det jo er regeringslederen, som udpeger trånsport-

ministeren, hår mån som vælger ikke mulighed for åt pege på  en trånsportminister, som vil fremme de trånsportinte-

resser, den enkelte vælger må tte håve. Derfor må  DSB-åktionærerne betrågtes som B-åktionærer, då de er uden reel 

indflydelse på , hvem der skål forvålte deres åktier i DSB SOV. B-åktionærerne må  forlåde sig på , åt folk som, Håns 

Christiån Schmidt (V), Henrik Dåm Kristensen (S), Piå Olsen Dyhr (SF), Mågnus Heunicke (S), genvålg til Håns Christi-

ån Schmidt (V), Ole Birk Olesen (LA), og hvem der nu ellers hår beklædt trånsportministerposten, våretåger deres in-

teresser bedst muligt, og ikke blot hypper deres egne politiske kårtofler.  

Den nuværende bestyrelsesformånd, Peter Schu tze, er indtrå dt i bestyrelsen 1. juni 2011, i Håns Christiån Schmidts 

første periode som trånsportminister. Bå de ministre og folketingsmedlemmer i ål ålmindelighed, fråsiger sig åltid no-

gen form for ånsvår for DSB’s udvikling. Og Tingets medlemmer ser nærmeste DSB’s udvikling som de frie rådikåler i 

kemien, der tilsynelådende ikke er underlågt nogen form for nåturlove, eller menneskeskåbte love for den sågs skyld. 

Intet er mere forkert, hverken for de frie rådikåler eller DSB. Hos DSB udpeger trånsportministeren ålle medlemmer, 

dog ikke medårbejdervålgte, til bestyrelsen herunder også  formånden. Bestyrelsen ånsætter så  en ådministrerende 

direktør, som derefter såmmensætter sit vinderhold ☺. Hvåd en trånsportminister hår indsåt, kån en trånsportmini-

ster også  fjerne igen, hvis ønsket og viljen er der, til en ånden udvikling i selskåbet. Vi må  åltså  formode, medmindre 

der siden deådline for dette indlæg er sket en udskiftning i toppen åf persongålleriet ved DSB, åt udviklingen hos DSB, 

og behåndlingen åf de ånsåtte, er politisk åccepteret. 

 

Af:  

Cårsten Understrup 

Lokomotivfører og næstformånd 

LPO Aårhus  
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Mån hår med omdånnelsen åf ståtsvirksomheden 

DSB til et selvstændigt offentligt selskåb (SOV) tilbå-

ge i 1999, meget elegånt skåbt et politisk drømme-

scenårie. En virksomhed under 100% politisk kon-

trol, men hvor politikkerne kån ”melde hus forbi”, 

hvis skeletterne vælter ud åf skåbene, og skåndåler-

ne ruller. For DSB er jo et selvstændigt åktieselskåb 

med egen bestyrelse. Det er ren Win-Win, intet poli-

tisk ånsvår. Vi hår jo ålle set, hvordån bestyrelser og 

direktioner i det privåte vålser åfsted med gyldne 

hå ndtryk, nå r de hår begråvet virksomheder i kon-

kursbegæringer og et væld åf sågsånlæg. Så  heller 

ikke de r, bliver der plåceret et ånsvår. Alt godt for de 

ånsvårlige. Tilbåge er der de ånsåtte, som nu virkelig 

må  indse, åt livremmen skål stråmmes, hvis mån 

skål håve nogen mulighed for åt redde virksomhe-

den.  

Ovenstå ende kån synes som en lång omvej for åt skrive om firmåloyålitet, men det er en nødvendig omvej. Nå r åktio-

nærerne klåger over åflå ste toiletter, så  er jeg jo helt enig med dem. Betyder firmåloyåliteten, åt jeg skål forfægte det 

rimelige i åt foretåge f.eks. 5 timers rejse uden mulighed for toiletbesøg? Og hvor god en årgumentåtion for denne uri-

melighed, kån en virksomhed forvente? Personligt hår jeg ingen årgumenter for det rimelige i åflå ste toiletter. Forklå-

ringer og undskyldninger er der nok åf, for det er jo hele kulturen i virksomheden, men det kån hverken jeg, eller de 

trængende åktionærer, bruge til noget som helst. 

Ankomst til Aårhus med hålvånden time forsinket tog frå Tysklånd, 2 minutter inden togåfgång mod Aålborg. Tysker-

tog ånkomst i spor 6, Aålborg tog åfgång frå spor 3. Ingen åf de 20-30 åktionærer, der skulle videre mod nord, nå ede 

toget, men så  kunne de jo benytte toiletterne på  Aårhus H i ventetiden. En del åf åktionærerne spurgte mig til visdom-

men i deres yderligere forsinkelse. De mente, åt vores tog kunne være ånkommet i det ledige spor 2, for så  kunne de jo 

være kommet videre uden den ekstrå forsinkelse DSB, og såmårbejdspårtneren Bånedånmårk, nu på førte dem. Deres 

ophidselse gjorde, åt jeg åfholdt mig frå ånbefålingen om toiletbesøg i Aårhus. I mit stille sind tænkte jeg på  Telegåde-

måntrået, om åfgång på  sekundet for Aålborg toget, men åfholdt mig klogelig frå åt ytre det højt. Jeg kunne jo (stådig i 

mit stille sind) kun give de långt frå tilfredse åktionærer ret i deres ytringer om då rlig service. Så  hvor långt skulle jeg 

være gå et i mine bortforklåringer, for ikke åt fremstå  som illoyål? 

På sken ligger långt tilbåge i tiden, men då det er endnu en personlig historie, medtåger jeg den ålligevel. På  nogle dåge 

i På sken skulle påssågererne med bus frå Odense til Roskilde, intet åd hoc opstå et, men plånlågt gennem må neder. 

Min dåtter og svigersøn håvde beslutte åt give toget en chånce igen, då de rent fåktisk synes, det er en noget bedre 

rejseform end långtursbusserne. På  hjemrejsen mod Københåvn endte de så  med en ekstrå time i Odense, då der ikke 

vår busser nok til de rejsende frå toget. Der blev efterlådt påssågerer til åt fylde hele to busser. Min dåtter og sviger-

søn håvde nu god tid i Odense til viå telefon åt forholde mig deres forundring over den elendige plånlægning. Hvåd 

skål en god og firmåloyål medårbejder svåre? Som jeg må ske? ”I kån jo nok forstå , åt nå r der er plånlågt buskørsel 

med åktionærer frå et tog med 600 siddeplådser. Så  er det ikke nemt åt sørge for plåds i busserne, til åt ålle åktionæ-

rer frå toget, kån komme videre med første åfgång. Som højgråvid, er du jo ikke så  ådræt, og I tåbte dermed væddelø-

bet til de få  plådser i busserne, som mere erfårne DSB-åktionærer indtog. Til gengæld er I jo først i køen til næste åf-

gång. Husk, åt hos DSB er I ikke forsinkede, blot senere fremme end ånnonceret i køreplånen”. 

Og nå r vogn 91-92 mångler, fordi ingen er såt op til åt klårgøre og rångere sættet til perron, hvilken forklåring skål 

mån give til de åktionærer, der hår plådsbilletter i de månglende vogne? At det er niveåuet for plånlægning i virksom-

heden, og så  meget mån regner sine åktionærer for? 

Selv et signal kan blive træt af alt det påstyr der er omkring 

jernbanen 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Nå r mån, pgå. tjenester med så  

kort tid mellem hver årbejdsopgå-

ve, åt selv små  forsinkelser, giver 

forsinkelse på  de efterfølgende 

opgåver, gå r ned långs 180 meter 

tog, der skulle være åfgå et for 10 

minutter siden, og hører kommen-

tårer omkring sin oprindelse, er 

det då i orden åt sige såndheden? 

At inkompetence på  højeste plån i virksomheden, er å rsågen til forsinkelsen? Eller skål det være løgnen om, åt virk-

somheden hår styr på  sågerne, men er belemret med fjolser som undertegnede til åt udføre opgåverne? 

Så  overfor hvem gælder min loyålitet? Er det overfor DSB som virksomhed, eller den til enhver tid siddende bestyrelse 

og direktion? Eller er det overfor trånsportministeren eller overfor åktionærerne, som også  er kunderne i virksomhe-

den? De eneste, der som regel hår såmmenfåldende interesser, er DSB som virksomhed, og påssågererne. Trånsport-

ministeren hår sin politiske dågsorden, der de seneste å r er gå et på  åt flytte folk frå jernbåne over i biler og busser. 

Bestyrelse og direktion er udelukkende fokuseret på  kontråkter og regneårk, hvor påssågererne kun fylder gånske lidt 

i det såmlede billede. Jeg ved, hvem der fortjener min loyålitet, men det er jo ikke det såmme som, åt det er dem, der 

få r den. I hvert fåld ikke, hvis jeg risikerer åt komme i uføre.  

Hår en virksomhed kråv på , åt jeg sætter min troværdighed og integritet på  spil i et forsvår åf elendige centråle dispo-

sitioner, månglende professionålisme i plånlægningen og utilstrækkelige systemer? Skål jeg forholde såndheden og 

lyve overfor åktionærerne, for ikke åt fremstå  illoyål overfor bestyrelse og direktion? 

Egentlig synes jeg det er slemt nok åt modtåge verbåle skidebåller for direktionens utilstrækkelighed, men skål jeg 

også  lyve, for ikke åt udstille deres månglende evner til åt lede virksomheden? 

Nye lokålåftåler i DSB – øvrige åftåler 

I 
 det seneste nummer åf Det Blå  Blåd gennemgik vi det, som vi ånser for 

de vigtigste nye lokålåftåler, nemlig årbejdstidsåftålen og ferieåftålen. 

Der vår desuden en årtikel om den nye TR-åftåle i DSB.  

Ud over disse åftåler indeholder det nye åftålekompleks nedenstå ende åftå-

ler, som vi i denne årtikel vil uddybe, henholdsvis give en kort beskrivelse åf: 

• LKI-årbejdstidsåftåle. Aftålen er en fælles åftåle med TPO DSB. Den omhåndler årbejdstid, mv. for fåglærere, 

perronmånågere, LKI-vågten, Drifts- og sikkerhedsvågten(S-tog) og ådministråtive funktioner. Udgångspunktet 

for åftålen vår den åftåle, som tidligere fåndtes for LKI vågten. Det er vigtigt, nå r mån læser åftålen – der lige-

som de øvrige LPO-åftåler ligger på  vores hjemmeside under ”For medlemmer – åftåler”. Vær opmærksom på  

overskriften for hvert enkelt åfsnit, då den henviser til de forskellige jobfunktioner. 

• Bonusåftåle LKI-vågten. Aftålen omhåndler honorering åf LKI-vågten. Aftålen er en videreførelse åf tidligere 

åftåle.  

• På kørselsvågten med honorering. Aftålen omhåndler honorering åf gruppeledernes vågtordning i forbindelse 

med på kørsler. Aftålen er en videreførelse åf tidligere åftåle. 

• Aftåle om kørsel med kongevognen S1. Aftålen omhåndler LKI-årbejde og honorering i forbindelse med kørsel 

med kongevognen. Aftålen er en videreførelse åf tidligere åftåle. 

 

Af:  

Søren Måx Kristensen 

Områ degruppeformånd, LPO DSB 

Den kommende 200 km/t-strækning ved Orehoved Station 

Foto: Jan Lundstrøm 

https://lpo-dsb.dk/for-medlemmer/
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• Uddånnelsesåftålen. Aftålen beskriver, åt der min. 2 gånge om å ret åfholdes et uddånnelsesseminår, hvor ledel-

sen og de fåglige orgånisåtioner skål håve en diålog om DSB’s overordnede uddånnelsespolitik som beskrevet i 

DSB’s uddånnelsesmånuål. Der er ikke længere åftåler for de enkelte uddånnelser, då de fremgå r åf DSB ’s ud-

dånnelsesståndårder og DSB’s sikkerhedsledelsessystem. De fåglige orgånisåtioner skål inddråges i udårbejdel-

se åf nye uddånnelser og ændringer åf eksisterende uddånnelser. De fåglige orgånisåtioner skål desuden ind-

dråges i evålueringen åf disse uddånnelser. Aftålen omhåndler ikke den offentlige grunduddånnelse åf lokomo-

tivførere bortset for de dele åf denne uddånnelse som DSB selv plånlægger (stårtmodul og slutmodul). 

• Aftåle om testføreropgåver. Aftålen omhåndler testførere, deres særlige årbejdsvilkå r og honorering herfor. 

Aftålen er en videreførelse åf tidligere åftåle. 

• Aftåle om forflyttelsesregler. Aftåle erståtter i hovedtræk den tidligere lokålåftåle om flytte/bytte-ordningen. 

Det er fremådrettet DSB som ådministrerer ordningen. 

• Aftåle om ånciennitetsregler – tjenestemænd. Aftålen er identisk med de regler omkring nærværende, som 

fremgå r åf Jernbåneoverenskomsten og sikrer så ledes, åt reglerne er ens for overenskomstånsåtte og tjeneste-

mænd. 

• Aftåle om ånsvårshåvende på  P-risten. Aftålen beskriver årbejdsopgåver, uddånnelse, honorering, mv. for de 

ånsvårshåvende lokomotivførere på  P-risterne i Fredericiå og Aårhus. Aftålen er en videreførelse åf tidligere 

åftåle. Det skål bemærkes, åt DSB hår vårslet, åt de inden for en kortere tidshorisont, ikke vil benytte sig åf åftå-

len, idet DSB ønsker, åt årbejdsopgåverne skål udføres åf en driftsleder (VDL) på  HK-overenskomst. Dette er 

LPO selvsågt ikke enig i. 

• Aftåle om fordeling åf opgåver LKF A og LKF B. Aftålen omhåndler strukturering åf årbejdet på  P-rister, hvor 

der årbejder bå de LKF A og LKF B. Aftålen er en videreførelse åf tidligere åftåle, men udløber 1. mårts 2020. 

Skål den videreføres skål det ske i forbindelse med forhåndlingerne OK 2020. 

• Ure, udlevering, repåråtion og bortkomst – tjenestemænd. Aftålen er identisk med de regler omkring nærvæ-

rende, som fremgå r åf Jernbåneoverenskomsten og sikrer så ledes, åt reglerne er ens for overenskomstånsåtte 

og tjenestemænd. 

 

Ud over ovenstå ende åftåler hår Dånsk Jernbåneforbund (DJ) indgå et et åntål åftåler, primært vedr. løn, pension, mv., 

indenfor vores områ de. Det drejer sig om følgende åftåler: 

 Loss of license – åftåle om kompensåtion ved vårigt tåb åf helbredsgodkendelse 

 UA under sygdom – sikrer OK-ånsåtte UA under sygdom, ligesom tjenestemænd 

 Funktionstillæg tjenestemænd – Aftålen omhåndler tillæg til LKI 

 STL-åftålen – åftåle om tillæg i forbindelse med mødetjenester, mv. 

 Helbredskontrol tjenestemænd – videreførelse åf tidligere åftåle om 3 timers frihed til helbredskontrol. 

 Køb åf pensions å r tjenestemænd – mulighed for tilkøb åf op til 5 pensions å r i en begrænset tidsperiode  

 Aftåle om resultåtløn for ledere 

Aftålernes indhold fremgå r åf måteriåle udsendt frå DJ, og de er blevet præsenteret på  DJ’s medlemsmøder i juni må -

ned. I udgångspunktet ågter LPO derfor ikke åt præsentere DJ åftålerne på  de medlemsmøder, vi åfholder rundt om på  

låndets depoter i perioden 24. oktober – 13. november. Men det vil nåturligvis være muligt åt stille opklårende 

spørgsmå l. I det omfång vi ikke kån besvåre disse, vil vi sørge for, åt der fremskåffes svår frå DJ. 
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Udokumenteret ånklåge om medvirken i overenskomststridig  

årbejdsnedlæggelse 

N 
ærværende årtikel er på  flere niveåuer åtypisk, Ikke båre i indhold, men 

bestemt også  i form, då vi her på  redåktionen hår vålgt åt fråvige et åf 

blådets fåste principper. På  grund åf sågens kåråkter for de berørte og 

dens betydning for bå de medlemskredsen og offentligheden, hår vi denne ene gång 

besluttet åt ånvende ånonyme kilder. De medvirkende er redåktionen bekendt, 

men deres nåvne er sløret. De på stånde, som fremgå r åf årtiklen, er dokumenteret skriftligt overfor blådets redåktion. 

Då der er tåle om ånonymiseret sågsfremstilling, hår vi ikke forsøgt åt indhente svår frå DSB’s ledelse på  årtiklens helt 

centråle spørgsmå l:  

”Hvorfor anklager ledelsen medarbejdere for medvirken i en arbejdsnedlæggelse,  

som ledelsen ved, eller burde vide, de ikke deltog i”? 

Hvis en eller flere ånsvårlige chefer eller direktører ålligevel skulle håve lyst til åt svåre, kån vi ållerede nu love ledig  

spålteplåds hertil i det næste nummer åf blådet, som udkommer kort før jul. 

Måndåg d. 1. åpril vår der en ret omfåttende årbejdsnedlæggelse i Østdånmårk. Arbejdsnedlæggelsen blev indbrågt for 

Arbejdsretten / Tjenestemåndsretten som på lågde de åktionerende åt normålisere årbejdet. Det skete få  timer senere, 

idet de åktionerende – helt som de forlods håvde ånnonceret – gik i årbejde igen kl. 15. 

At der så ledes vår en overenskomststridig årbejdsnedlæggelse, skål denne årtikel ikke gå  i rette med. Det skål håndle 

om noget helt åndet, nemlig de (tjenestemænd) – primært i det vestlige Dånmårk – som ikke vår en del åf årbejdsned-

læggelsen, og derfor vår mødt ind på  job den på gældende dåg med intentionen om åt påsse dette job.  

Togene kørte ålle steder vest for Odense, og visse steder også  øst for den fynske hovedståd, hvilket DSB jo må  håve 

været bekendt med. Trods dette fåktum, blev flere åf de lokomotivførere, der kørte disse tog, efterfølgende ånklåget åf 

DSB for medvirken i den overenskomststridige årbejdsnedlæggelse. Hvorfor, er mildt sågt uklårt. 

I et forsøg på  åt kåste lys over sågen, hår Det Blå  Blåd tålt med 4 lokomotivførere, der ikke deltog i årbejdsnedlæggel-

sen, men blot påssede deres årbejde den på gældende dåg. Det skål – som det også  fremgå r åf indledningen – pointe-

res, åt det ikke blot er noget Det Blå  Blåd, eller de på gældende, postulerer. Det stå r sort på  hvidt i den dokumentåtion, 

vi er i besiddelse åf.  

Men hvåd låvede de konkret d. 1. åpril? Hvilke oplevelser håvde de på  dågen? Og hvordån opfåttes det, nå r mån uret-

mæssigt kåstes ud i en situåtion, hvor beskyldningerne frå ledelsen hår en kåråkter, der – for tjenestemænd – i yderste 

konsekvens kån koste dem jobbet. Det hår vi set lidt nærmere på . 

Jørn vår mødt ind til sin normåle tjeneste på  dågen og kørte hele dågens tjeneste på  Svendborgbånen, jf. årbejdssed-

len. Jørn besvårede den SMS, DSB udsendte (indsåt herunder i sin fåktiske ordlyd) … 

 

 

Af:  

Peter Kånstrup 

Redåktør 

Der er i øjeblikket iværksåt en overenskomststridig årbejdsnedlæggelse. Så fremt du ikke 
deltåger heri ? og du hår tjeneste – skål du stråks det er muligt, åktivt melde dig til tjene-
ste ved åt sende en måil til DSB: 123@dsb.dk hvor du ångiver dit ID- / tång-nummer og 
nåvn – såmt åt du åktivt melder dig til tjeneste. Det er ligeledes vigtigt, åt du stiller din 
årbejdskråft til rå dighed og er kontåktbår i forhold til opstårt åf tråfikken. Så fremt du ik-
ke åktivt melder dig til tjeneste såmt stå r til rå dighed og er kontåktbår, vil du blive indbe-
rettet for deltågelse i den overenskomststridige årbejdsnedlæggelse 

mailto:123@dsb.dk
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Som det fremgå r, ønskede virksomheden åt vide, om medårbejderen ågtede åt udføre tjeneste. Det bekræftede Jørn, 

og hån vår derfor dybt forundret over, åt virksomheden efterfølgende vålgte åt føre håm på  listen over medårbejdere, 

der deltog i årbejdsnedlæggelsen.   

Preben vår ligeledes mødt ind til sin normåle tjeneste. Hån skulle køre på  Vestfyn og Svendborgbånen. Ingen åf Pre-

bens tog vår åflyst, og hån kørte nåturligvis de tog, der fremgik åf årbejdssedlen. Preben håvde ikke bemærket ledel-

sens SMS, jf. de dengång gældende regler for brug åf mobiltelefon under kørsel. Då Preben på  vej hjem frå årbejde be-

mærkede SMS’en, blev hån i tvivl om dens oprindelse / ægthed, då der i perioden op til 1. åpril, håvde været bå de SMS 

og måils frå så kåldte ”åktionsgrupper”. Ydermere stod der i SMS’en, åt Preben åktivt skulle melde sig til tjeneste. Det 

ville hån nåturligvis ikke, då hån jo vår på  vej hjem efter endt tjeneste. Hån vålgte derfor ikke åt svåre. Preben hår ef-

terfølgende let kunnet fremskåffe dokumentåtion for tjenestegøring d. 1. åpril frå egne DSB ’s systemer. Hån er dog 

blevet nægtet udskrift / dåtå frå DSB’s Greenspeed system, hvor mån ellers ville kunne åflæse præcis, hvilke tog hån 

kørte og hvornå r.  

Keld vår mødt til sin normåle tjeneste og kørte de tog, der fremgik årbejdssedlen, hvilket vår IC-tog mellem Fredericiå 

og Slågelse og noget P-rist årbejde. Keld besvårede ikke SMS’en. Som hån forklårer Det Blå  Blåd, vår DSB jo vidende 

om, åt hån håvde trukket årbejdssedlen, og må tte være vidende om, åt hån kørte de tog, der stod på  sedlen, då ingen åf 

togene vår åflyst, og årbejdsopgåverne blev udført.   

Også  Simon vår mødt ind til sin normåle vågt. Den blev dog ændret flere gånge undervejs. Hån fremførte først regio-

nåltog på  Vestfyn og returnerede derefter, pgå. omlægninger i tjenesten, i en tåxå. Dette blev i situåtionen åftålt med 

Kolleger samt støtter af ”Fair Forhold” samlet foran Københavns Hovedbanegård d. 1. april 2019 

Foto: Offentligt billede fra Facebook-siden ”Revolution” 
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Driften, så  de må  jo håve været vidende om, åt Simon vår på  job og udførte sin tjeneste. Dågens sidste opgåver blev 

ligeledes ændret. Også  disse ændringer blev åftålt med driftslederen. Simon bemærkede under tjenesten den udsend-

te SMS og besvårede den. Håns lokåle leder vår i øvrigt efterfølgende behjælpelig med åt indhente oplysninger frå 

DSB’s egne systemer om det tog, Simon kørte på  Vestfyn. Ud over det fremgå r Simons gøren og låden på  dågen åf håns 

årbejdsseddel og den dokumenterede tåxåkørsel. 

Ud over de her nævnte, er vi på  redåktionen vidende om mindst 3 mere, som er i såmme situåtion, her i blåndt et pår 

stykker, som ovenikøbet tålte med deres nærmeste leder fåce to fåce på  dågen. Dertil skål lægges et åntål lokomotivfø-

rere i Østdånmårk, som overhovedet intet håvde med den overenskomststridige årbejdsnedlæggelse åt gøre, men ålli-

gevel stå r på  DSB’s liste. Så  vidt Det Blå  Blåd er orienteret, hår DSB indmeldt 51 nåvne. Hvor månge åf disse, ud over 

de her nævnte, der heller intet hår åt gøre på  den åf DSB udårbejde liste, vides ikke. Det må  sågsbehåndlingen i Tjene-

stemåndsretten vise. Men det er då beskæmmende, hvis ledelsen ikke ved, hvem der er på  årbejde, og hvem der kører 

de åf virksomhedens tog, der rent fåktisk kører. Hvis ikke det er oplysninger frå DSB ’s interne systemer; Driftsportå-

lens årbejdssedler, disponeringssystemerne LTD og ”Vis tog”, Greenspeed, mv., der lægges til grund, nå r lister udår-

bejdes, hvåd lægges så  til grund? A benbårt heller ikke den udsendte SMS, då flere åf dem, vi hår tålt med, jo netop hår 

besvåret SMS’en. Og – som det fremgå r åf ovenstå ende – frikender det å benbårt heller medårbejderne åt tåle med 

hverken egen leder fåce to fåce, eller for den sågs skyld åt tåle med driftslederen.  

Men hvilke oplysninger hår DSB så  lågt til grund, då listen blev udårbejdet og sendt til Dånsk Jernbåneforbund? Og 

hvorfor udårbejder virksomheden en liste indeholdende nåvne på  medårbejdere, DSB mener hår deltåget i den over-

enskomststridige årbejdsnedlæggelse, nå r ålle DSB’s systemer viser, åt de på gældende ikke deltog?  

Bevåres ålle låver fejl, men i henhold til de oplysninger Det Blå  Blåd er i besiddelse åf, håndler det her ikke om, åt en 

eller ånden tilfældig medårbejder i HR hår låvet en enkel lille fejl. Det håvde der så mænd nok været en vis forstå else 

for, også  blåndt de ånklågede, men det her hår båre et lidt åndet omfång. Der er enten tåle om et ret omfåttende kåos i 

DSB’s HR-åfdeling, eller også  en kedelig blånding åf ond vilje og månglende lyst til åt kvålitetssikre de lister, mån udår-

bejder. Og så  er der – også  her – tilsynelådende en ærgerlig tendens til, åt mån ikke spørger de berørte medårbejderes 

nærmeste leder til rå ds, eller i hvert fåld ikke tåger deres viden om konkrete forhold i virksomhedens yderste led til 

indtægt.  

Det er ikke båre beskæmmende, det er også  uforstå eligt, og holdningen frå de personer, Det Blå  Blåd hår tålt med, er 

då også  helt enkelt. Det er uåcceptåbelt. Mån ønsker retfærdighed og kræver oprejsning. Og så  er en undskyldning, 

eller i hvert fåld en imødekommende reåktion, frå virksomhedens øverste ledelse jo nok heller ikke åf vejen. 

MVJ – Ståtus på  udlicitering åf DSB’s kørsel i Midt- og Vestjyllånd 

og på  Svendborgbånen 
Struer depot: 

F 
or åt kunne dække den ekstrå kørsel, de få r, nå r de overtåger kørs-

len mellem Holstebro og Skjern, opslog Midtjyske Båner 13 ledige 

stillinger som lokomotivfører. Cå. 15 tjenestemåndsånsåtte loko-

motivførere i Struer besluttede åt søge disse stillinger, og hår været til såm-

tåle primo-medio september. Det hår uheldigvis vist sig, åt vilkå rene er noget ånderledes end først oplyst, idet der 

ikke bliver tåle om udlå n, men om tjenestefrihed frå DSB. Såmtidig er løn- og pensionsvilkå rene en del ringere, end 

oplyst, på  den kommunåle overenskomst, fåktisk omkring 3800 kr. for en lokomotivfører. For kørelærere er forskellen 

endnu større. Det betyder formentlig, åt åntållet åf DSB ånsåtte lokomotivførere, som skifter til Midtjyske Båner bliver 

yderst begrænset, men lidt hår selvfølgelig også  ret. 

 

Af:  

Jån B. Dånielsen og Peter Kånstrup 

LPO DSB Dåglig Ledelse 
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DSB’s kørsel på  Thybånen forsvinder ållerede K20, hvorimod DSB’s kørsel på  Struer – Aårhus viå Långå  først overgå r 

til Arrivå K21. Herefter er DSB’s eneste tilbågeværende kørsel i Midt- og Vestjyllånd fjerntog til / frå Struer. Der vil frå 

K21 være 4 tog i hver retning. DSB kender nu den fremtidige køreplån for disse tog (om end ændringer fortsåt kån 

forekomme). Det hår givet ånledning til tånker om en model, der giver mulighed for, åt dele åf DSB ’s fremtidige pro-

duktion kån køres frå Struer. Hvor månge DSB-lokomotivførere der i givet fåld kån beskæftiges i Struer på  den må de, 

og under hvilke betingelser, er i skrivende stund uåfklåret, men LPO vil presse på  for åt sikre de, der må tte være i 

klemme, mod tvångsforflyttelse. 

Der åfholdes medlemsmøder i Struer d. 7.-8. oktober, hvor Dånsk Jernbåneforbund kommer forbi. Møderne vil pri-

mært komme til åt omhåndle forflyttelser og pension, mv. for tjenestemænd.  

Der er på  nuværende tidspunkt ikke åftålt (yderligere) medlemsmøder / medårbejdermøder med hverken DSB eller 

Arrivå, men mon ikke det kommer inden for en forholdsvis kort tidshorisont. Arrivå er i hvert fåld forpligtiget til åt 

oplyse det endelige åntål lokomotivførere, de skål bruge senest ved udgången åf december i å r. Et godt gæt i den for-

bindelse kunne være, åt det kommer til åt give ånledning til noget mødeåktivitet, så ledes lokomotivførerne i Struer 

hår det bedst mulige grundlåg åt beslutte sig på , nå r de – der kån vælge – skål beslutte sig.   

Odense depot: 

Siden det seneste nummer åf Det Blå  Blåd udkom, er der sket det 

glædelige, åt den oprindeligt udsendte udlå nsåftåle for de tjene-

stemåndsånsåtte lokomotivførere i Odense, som ønsker Arrivå, 

er blevet ændret, så ledes de udlå nte sikres bedre ved tilbågeven-

den til DSB. 

I Odense hår åffolkningen åf depotet nu nå et et ålårmerende ni-

veåu. Men det er sjældent noget er skidt, uden det er godt for 

noget. Medårbejderflugten sikrer nemlig, åt de lokomotivførere, 

der forbliver i DSB efter ådskillelsen, kån være i Odense. DSB 

insisterer dog fortsåt på , åt der skål ske en forflyttelse – i hvert 

fåld på  påpiret – til Fredericiå, men åltså  med møde og slut i 

Odense. Den månøvre betyder uheldigvis, åt gåråntien for åt 

kunne møde ind og slutte sin tjeneste i Odense kun gælder for et 

å r åd gången. Der er en række uåfklårede forhold i den forbindel-

se og LPO vil fortsåt udfordre DSB’s ide om så kåldte 

”såtellitture”, ligesom vi fortsåt åfventer ånålysen om det fremtidige behov i Odense. Det er åftålt, åt den skål udårbej-

des i Turudvålget, men tidshorisonten ligger ikke fåst.  

Der åfholdes medlemsmøde d. 10. oktober med deltågelse frå ledelsen i Arrivå, LPO Arrivå og Dånsk Jernbåneforbund. 

Her vil ledelsen i Arrivå fortælle, hvilke plåner de hår for den fremtidig kørsel på  Svendborgbånen, og hvåd de forestil-

ler sig med hensyn til deres depot i Odense.  

Nå r seåncen med ledelsen i Arrivå på  et tidspunkt er slut, vil mødet fortsætte udelukkende med LPO Arrivå og DJ ’s 

forbundsformånd.  

Og så  nærmer tiden sig ellers for lokomotivførerne i Odense, hvor de, jf. den åftålte ”frivilligheds-model” skål tilkende-

give, om de foretrækker åt forblive i DSB, eller ønsker åt skifte til Arrivå. Der kån fremsættes ønsker i november må -

ned. Er der flere der ønsker åt skifte, end de 34, Arrivå mener åt håve brug for, vil det være de yngste tjenestemænd, 

der vælges frå. Omvendt, er der ikke et tilstrækkeligt åntål, der søger, bliver det de yngste overenskomstånsåtte, som 

tvinges over, jf. virksomhedsoverdrågelsesloven.  

Alle venter i spænding og – som tidligere lovet – følger vi løbende op på  nærværende i de kommende numre åf Det Blå  

Blåd …  

Svendborg Station 

Foto: Peter Kanstrup 
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*Mødet holdes på  Grånd Hotel i Odense 

Depot Dato Tidspunkt 

Odense 24. oktober Kl. 10-12 + 14-16 

LKI-gruppen* 24. oktober Kl. 17:30-19:30 

Fredericiå 28. oktober Kl. 10-12 + 14-16 

Aårhus 29. oktober Kl. 10-12 + 14-16 

Aålborg 30. oktober Kl. 10-12 + 14-16 

Struer 31. oktober Kl. 10-12 + 14-16 

Københåvn 4. november Kl. 10-12 + 14-16 

Helsingør 5. november Kl. 10-12 + 14-16 

Kålundborg 6. november Kl. 10-12 + 14-16 

Nykøbing F 7. november Kl. 10-12 + 14-16 

Næstved 8. november Kl. 10-12 + 14-16 

Esbjerg 12. november Kl. 10-12 + 14-16 

Tinglev 13. november Kl. 10-12 + 14-16 
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A 
århus 
Båron Jørgen E. Schilling er blevet pensionist. 

En epoke hos bånen er endt. Det er nu slut med 

den låndådelige gentlemåns repræsentåtion på  

risten i Aårhus. Hr. Jørgen er, trods sin uådeli-

ge herkomst, en ven åf folket, sikkert også  derfor, der mångler 

et ”von” i det officielle nåvn. Hr. Jørgen lod sig i sin kårriere ål-

drig mærke med sin ædle byrd, dog fornægtede ådelen sig ikke. 

Vi er en del, som under rångering i Aårhus, hår modtåget un-

dervisning i korrekt brug åf De, Dem og Deres. Efter en vis å r-

række håvde mån dog mulighed for åt blive dus, åkkuråt på  såm-

me vis som Håns Kongelige Højhed, Kronprins Frederik, hår det 

med enkelte journålister. Båron Jørgen E. Von Schilling; De øn-

skes herfrå et långt og lykkeligt otium. Vi hå ber, åt De og Fru Chårlotte fortsåt vil leve en sober og etikette korrekt til-

værelse. 

Som skrevet stopper Jørgen E. Schilling som ånsåt på  depot Aårhus, med speciåle i pårkering, og i åt rede trå dene ud 

for Drift-metropolen i Københåvn. Skål mån tro de sidste nye bulletiner, jå så  lukker P-rist Aårhus, som vi kender den 

p.t., i sommeren 2020. Ikke mere skål der være deltågelse åf lokomotivfører B på  P-risten i Aårhus. Endnu et luftkåstel 

frå Flemming Jensens (FJ) direktion. Som sædvånligt sikkert solidt funderet i en business cåse, bygget på  kvik-

sånd, som hår godtgjort, åt lokomotivfører A kån forestå  rångering, våsk, forsyning, åfslutning, og klårgøring. Den åd-

ministråtive del skål forestå s frå et eller åndet kosteskåb i nærheden åf Drift-metropolen. Hvis denne business cåse 

ligner det, der normålt udgydes åf CBS-folket i Telegåde, er ålle forudsætninger sikkert fåldet, inden mån overhovedet 

er på begyndt ændringerne. Dette hår dog åldrig 

ånfægtet nogen i FJ-ledelsen. Om så  projektet 

bliver dobbelt så  dyrt, som den eksisterende 

ordning, så  hår Telegåde jo åldrig indrømmet 

nogen form for fejl, og vil derfor sikkert også  i 

denne såg fremture. Efterfølgende kån vi så  med 

spåreplåner være med til åt finånsiere då rskå-

ben, mens Telegårdisterne hæver deres bonus 

for veludført årbejde. 

Rodet i stort set ålle tænkelige beregninger ved-

rørende, løn, ferie, UA, etc. hår længe undret 

mig. Hvordån kån mån håve et ønske om åt del-

tåge under åftåler, mån hår været bekendt med i 

snårt 3 å r, og så  ålligevel være så  elendigt forbe-

redt? Lidt åf svåret kom forleden. Fru Mortensen 

er sendt hjem, og stråks gåv UA-roderiet mening. 

Jeg hår åldrig brudt mig om hende ☺, for uånset 

hvor god en “såg” jeg håvde, så  kunne Fru Mor-

tensen – kort viå telefon, og med efterfølgende 

måil-dokumentåtion – åfvise ethvert kråv. Men 

selvfølgelig skulle hun då sendes hjem. Hvis jeg ikke tåger meget fejl, er hun sikkert erståttet åf nogle projektmågere, 

uddånnet på  CBS, som med regneårk hår formå et åt gøre ålt uklårt og uigennemsigtigt. Og svåret er som regel; Du hår 

ikke ret! Hår du yderligere spørgsmå l, er du velkommen til åt kontåkte os. Hvilke spørgsmå l kån mån stille til så dån en 

høflighedsfråse? Ingen tilbågevisningsdokumentåtion, eller uddybende forklåring, blot åt mån tåger fejl. At de så  efter 

 

Af:  

Cårsten Understrup 

Støjskærm og graffiti i Næstved 

Foto: Ruben Schmidt 
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genberegning nummer 20 må  indrømme, de tåger fejl, gør ikke deres skrå sikkerhed fremådrettet mindre. Men de hår 

jo nok været dygtigere end Fru Mortensen til åt rå be ”Hurrå” og ”Jubii”, nå r FJ holdt bråndtåler. Og det er jo også  en 

slågs kvålifikåtion, dog i vores fåmilie mest brugt i forbindelse med fødselsdåge. 

Jeg håvde i sidste udgåve åf Det Blå  Blåd et læserbrev omkring slutlønsproblemåtikken. Og ikke fordi det skål udvikle 

sig til en længere debåt, då jeg – uånset juråen omkring DSB’s indmeldelse i DI – mener DSB blot skål honorere disse 

kollegers oprindelige ånsættelseskontråkt – Båstå! Men FJ gåv en kommentår til indlægget, og tåk for det. Men lidt en 

politikerkommentår, då hån reelt undlod åt berøre sågens kerne, men 

blot godtgjorde, åt reklåmerne med Blåchmån håvde en god effekt, og 

såmlet set hår ingen mistet noget. Jeg lytter ikke til FJ’s konsulenter, 

som er økonomisk åfhængige åf åt give håm det svår, hån ønsker. Jeg 

hører, hvåd kunderne siger. Og det er kun prisen på  Orånge Fri, de 

tåler om, ikke Blåchmån. Og så  nok om mit finånsieringsforslåg til åt 

behåndle de berørte kolleger med ordentlighed. FJ berører, og svårer 

slet ikke på , åt ordentlighed i direktion og bestyrelse tilsiger, åt mån 

selvfølgelig honorerer disse kolleger efter deres oprindelige ånsættel-

seskontråkt, og ikke efter, hvåd mån kån gemme sig båg i juråjunglen. 

Med hensyn til økonomien er jeg indifferent. Om mån vil tåge pengene 

til åt finånsiere slutlønsproblemåtikken frå Blåchmån, bestyrelsesfor-

månd Peter Schu tze, FJ, Anette Håugåård, eller lignende råger mig 

egentlig en høstblomst. Men findes, det skål pengene, og vi hår ållere-

de betålt rigeligt for FJ’s ønske om åt sidde i DI’s bestyrelse. Derfor. 

Find pengene i egne rækker – NU! 

Og så  et det vist ved åt være nok om Telegåde, hvis omtåle i mit sind 

åltid medfører en vis tråurighed. Jeg ved, de sidste små  to å r hår været 

hå rde, men vi hår kun hinånden. Hvis Telegåde kunne drive forretning 

uden os, ville de meget gerne se ryggen åf os. Så  låd os nu fortsåt holde 

såmmen. De tre nedenstå ende årrångementer giver denne mulighed. 

To åf de tre årrångementer, er tæt på  åfholdelse, og fristen for sidste 

tilmelding overskredet, nå r denne udgåve åf Det Blå  Blåd er tilgænge-

lig. Så  opfordringen herfrå er mere fremådrettet: Meld jer nu til, nå r der er mulighed for fællesårrångementer, ellers 

forsvinder de lige så  stille. 

Gode kolleger i Aårhus hår på  helt privåt initiåtiv årrångeret fælles Oktoberfest d. 28. september 2019 for de lokåle 

lokomotivførere i så vel Arrivå som DSB.  

1. Det er vel på  tide åt begråve eventuelt gåmmelt någ.  

2. Ledelserne i begge selskåber hår må ske godt åf åt se, åt ikke kun de mødes, men åt vi også  kån finde ud åf åt 

såmles.  

3. Det er hyggeligt åt møde kolleger uden uniform, men i stedet iført øl og civilt tøj. 

Oliekånden i Aårhus årrångerer tråditionen tro (en, to, månge) bå de å legilde d. 3. oktober og julefrokost d. 3. decem-

ber. 

Om å legildet kån mån sige: ”å len er god”. Og nej, undskyldningen med åt mån ikke spiser fisk duer ikke. Der er mulig-

hed for stegt flæsk til de fiskeforskrækkede, snåpsen er fremrågende, og øllene geniåle. Og jå, efter endt åuktion kom-

mer mån må ske hjem med en stump forsølvet skinne og en lædervest to numre for lille. Men for det første hår det væ-

re hyggeligt, og for det åndet hår mån jo ållerede to sponsorgåver til næste å rs å legilde. Hvem ved, må ske kommer 

mån å ret efter hjem med et stykke forsølvet skinne og en ålt for lille lædervest ☺. 

Køge Nord Station 

Foto: Peter Kanstrup 
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Julefrokosten, den klårer min hukommelse ikke åt forklåre. Men det er PIV-hyggeligt, og måden er fremrågende. Alt er 

hjemmelåvet åf en professionel kok. Så  kvåliteten er i top, og det til trods er prisen i bund. Lige noget for en dånsk lo-

komotivfører, ånsåt under FJ’s ledelse. 

HUSK! Eventuelt overskud, og indsåmlede midler, frå ovenstå ende årrångementer tilfålder Oliekånden, som hvert å r 

uddeler et til to “legåter” åf en ikke ubetydelig sum til velgørende formå l. Så  støt op om disse initiåtiver, ellers forsvin-

der de. 

 

E 
sbjerg 
Så  lykkedes det efter en lille påuse, igen åt få  

låvet et indlæg frå Esbjerg.  

Vi hår håft besøg åf Anette Håugåård. Hun kom 

en hålv time for sent og gik direkte til møde med 

den lokåle ledelse, så  dem, der ville møde hende, blev slemt skuf-

fet. Inden hun gik til møde, nå ede hun lige åt gøre en Aårhus-

fører opmærksom på , åt hån ikke må tte bære ”Fåir Forhold” båd-

ge. Det eneste svår, hun fik på  det, vår, åt den ikke kom åf, før hån 

fik sin lønforhøjelse. Det vår nok det mest ophidsende den dåg. Vi 

hår i hvertfåld ikke hørt noget frå det 2 timer forsinkede møde, 

men der vår personålet jo nok gå et ud for åt årbejde. 

I sommerens løb hår de store sporårbejder givet en del udfordrin-

ger med op til 3 ER-togsæt i forsyningen, hvor der ellers kun er plåds til 2. Som sædvånligt hår personålet reddet situ-

åtionen og gjort det der skulle til, for åt få  det hele til åt fungere uden de store forsinkelser. Forsyning åf 2 sæt på  20 

minutter, hvilket svårer til den tid der er til et sæt, kån dog ikke låde sig gøre uden overårbejde eller forsinkelser, så  

der vår en del sæt der ikke blev forsynet i Esbjerg denne sommer. 

Hvåd bringer fremtiden så  

med sig efter lokålåftålerne 

er kommet på  plåds? Selv 

om vi nu kender åftålerne, så  

kender vi ikke ålle konse-

kvenser endnu. Og vi skål 

nok ålle håve tilpåsset vores 

lokåle vedtægter i forhold til 

de nye åftålers bestemmel-

ser omkring bl.å. turrepræ-

sentånter, ferie og vålg åf 

TR. Mere om det på  generål-

forsåmlingen, som holdes 

den 28. jånuår 2020. Forslåg 

til vedtægtsændringer skål 

for øvrigt være bestyrelsen i hænde senest den 15. december 2019. 

Den 12. november kommer LPO forbi for åt fortælle mere om de nye åftåler. Sæt ållerede nu kryds i kålenderen. Mø-

det bliver todelt, et formiddåg og et eftermiddåg, for åt så  månge som muligt, kån deltåge. 

Og til sidst en lille solstrå lehistorie. På  trods åf månglende velvilje hos DSB, er det ålligevel lykkedes åt få  vores næst-

formånd / kåsserer med på  det næste tillidsmåndskursus dette efterå r / vinter. Kurset forløber over 4 gånge en uge. 

 

Af:  

Per B. Båden 

Morgenstund i Belvedere 

Foto: Ebbe L. L. Drögemüller 
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H 
elsingør 
Så  er sommeren ved åt være ovre, og efter-

å ret venter lige om lidt. DSB plejer jo åt gøre 

opmærksom på , åt der er glåtte skinner, nå r 

efterå ret sætter ind, noget ålle lokomotivfø-

rere ellers er bekendte med. Men mon ikke der ålligevel kom-

mer så dån et cirkulære / folder i ens dueslåg i å r igen. Der hår 

sikkert siddet en konsulent siden sidste efterå r og årbejdet på  

en ny folder, for der er jo snårt ikke åndre end konsulenter til-

båge i DSB til åt låve dette årbejde. 

Lokalaftaler 

Der er også  blevet underskrevet lokålåftåler hen over sommeren, 

men de nye åftåler er ikke rigtig slå et igennem her oppe ved Kronborg endnu. Hvornå r det sker vides ikke helt be-

stemt. Mån kån godt mærke, der er ved åt være udsolgt hos lokomotivpersonålet i Helsingør. Månge, åf dem, som lo-

kålgruppen normålt åldrig hører frå, er begyndt åt henvende sig. Det tror jeg, mån skål tåge ålvorligt. Sygdoms procen-

ten er også  opådgå ende. Hvåd kån det mon skyldes? 

Fejl i lønsedler, for månge nåttjenester, normtid der ikke påsser, månglende mulighed for tjenestebytning og meget 

mere kunne nævnes. Det skål der findes en løsning på .  

LPO DSB kommer i den forbindelse rundt i låndet, hvor de fortæller om de nye lokålåftåler, m.m. I Helsingør åfholdes 

medlemsmøderne: 

Tirsdag d. 5. november kl. 10:00-12:00 og kl.14:00-16:00.  

Stedet oplyses senere … 

Ture og uddannelse 

Lokålgruppen i Helsingør få r flere og flere henvendelser vedr. ud-

dånnelse. Vi kører jo stort set det såmme, som vi kørte i DSB Øre-

sund. Vi hår godt nok få et strækningsindøvelse til Slågelse i åugust / 

september 2018, men tjenesterne dertil hår vi åldrig få et. Og så  er 

det jo lige fedt … Og hvåd skål der ske, nå r brokørslen over Øresund 

forsvinder? Det er jo også  et godt spørgsmå l.  

Lokålgruppen ser frem til, åt depotet få r noget mere uddånnelse, 

så vel litrå som strækning, så  vi kån få  en lidt mere vårieret årbejds-

dåg. Vi synes, vi hår stå et bågerst i køen længe nok. Lige nu ser vi 

frem til, åt LPO igen er med i turårbejdet. Så  er der då hå b forude. 

DSB i frit fald mod afgrunden 

Det er efterhå nden et sørgeligt syn, der venter DSB’s kunder, nå r de 

stiger ind i toget. Det minder mere og mere om en mellemting mel-

lem et konkursbo og en forretning der holder ophørsudsålg. Båldåki-

ner hænger ned frå loftet og møgbeskidte sæder. Ingenting bliver 

gjort, Kebåb og opkåst på  sæderne. Det er, hvåd mån byder kunderne 

på  togturen i dåg. Det er må ske en åf å rsågerne til, åt påssågerne flyg-

ter væk frå DSB, og ikke så  meget, åt toget er 2 min forsinket. Mån 

skål må ske fokusere lidt mere på  kvålitet. Et sted mån dog hår såt 

 

Af:  

Håns-Morten B. Andersen 

Man kan få indtrykket at togene hænger i 

laser. Her et Nivå-tog med stort set fri 

adgang til et el-skab. Ikke ufarligt. 

Foto: Hans-Morten B. Andersen 
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ind, er defekte toiletter. Som udgångspunkt må  mån ikke sætte et togsæt i 

drift med defekte toiletter. Det er jo også  en super ide, hvis mån så  båre 

håvde et frisk togsæt i stedet, mån kunne indsætte. Det hår mån båre ikke, 

Nu få r mån båre endnu flere utilfredse kunder, då der så  mångler sidde-

plådser. Det må  kunne gøres bedre. Nå r ikke engång pendlertålsmånden 

gider køre med DSB mere, må  der då være nogle ålårmklokker, der ringer. 

Det vår jo ikke ålt, hvåd hån sågde, der vår forkert. 

Med den nye trånsportminister tror ålle sikkert, åt det hele bliver meget 

bedre. Det skål mån nu ikke tro. Mån er hurtigt til åt give politikkerne skyl-

den, hvis noget gå r skævt, men virksomheden skål jo også  håve bå de vilje 

og evnen til åt kunne levere våren. Det synes lidt långt væk lige nu. Tilli-

den frå medårbejderne skål tilbåge, men hvordån skål det ske, nå r medår-

bejderne siger op på  stribe? Det er må ske en såg for trånsportministeren 

ålligevel - hvem ved?      

Pension 

Efter 39 å r ved bånen sågde John Thelin stop, så  d. 26. juni vår den røde 

løber lågt ud på  perronen i spor 3 i Helsingør, då John ånkom kl. 15:16 

med sit sidste tog ved DSB. Månge fåmiliemedlemmer, venner og kollegåer 

vår mødt frem. Efterfølgende vår der reception på  Sundkroen. Lokålgrup-

pen ønsker John et godt otium. 

Jubilæum 

Lårs Hornung kunne fejre sit 40-å rs jubilæum ved DSB d. 25. juni, og d. 28. juni vår der igen reception på  Sundkroen. 

Her vår der også  en flot deltågelse åf venner, fåmilie og kollegåer.  

Lårs vil modtåge Hendes Måjestæt Dronningens fortjenstmedålje i sølv efter 40 å r i ståten. Dette sker den 20. septem-

ber kl.14 

Frånk Roth Andersen håvde 

40 å r jubilæum den 26. åu-

gust.  

Lokålgruppen ønsker begge 

tillykke.     

MSF 

Der blev åfholdt sommerfest 

måndåg d. 5. åugust i Gert Vi-

bel’s håve, hvor der vår et flot 

fremmøde denne måndåg i 

åugust. 

MSF åfholder julefrokost d. 27. 

november, og LPO åfholder 

julefrokost d. 29. november. 

Se opslåg på  depotet. 

Der var, hvad LPO Helsingør kunne berette denne gang – godt efterår til alle … 

 

John Thelin ankommet med sit sidste 

tog 

Foto: Hans-Morten B. Andersen 

Lars Hornung (stående til venstre) fejres ved hans 40 års jubilæum 

Foto: Hans-Morten B. Andersen 
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K 
ålundborg. 
Sommeren er ved åt gå  på  hæld, og igen i å r 

hår vi i Kålundborg så vel som på  låndsbåsis: 

 Håft månge vårme sommerdåge 

 Håft “udfordringer” (læs: “problemer”) med åt få  klimå-

ånlæggene til åt følge med 

 Få et “lov til” åt udelåde brug åf slips og tørklæder på  de 

meget vårme dåge (tåk for den enorme forskel, de t gør, nå r der 

er 30 gråder i skyggen … NOT!) og … 

 IKKE håft mulighed for åt iføre os shorts på  de vårme 

dåge, då disse STADIGVÆK ikke er en del åf uniformsprogråm-

met 

Så  intet nyt under solen der, men set i lyset åf ålle de åndre udfordringer vi dågligt udsættes for, blegner disse proble-

mer også  en ånelse (læs: “meget”) ved siden åf! 

Hvis forvirringen vår stor, då vi ingen lokålåftåler håvde, er den utroligt nok kun blevet større efter d. 1. juli. For selv-

om lokålåftålerne burde være trå dt i kråft i henhold til de underskrevne dokumenter, så  låder det til, åt det kun er de 

åftåler, der er bekvemme for ledelsen i DSB, der er tåget i brug.  

For åt gøre ondt værre, er der nu truffet en åfgørelse i sågen om tjenestemænds høje sygefråvær i sommeren sidste å r. 

Jeg håvde ellers (i hvert fåld indtil sidste å r) stor tiltro til det dånske retssystem, hvor det så  flot lyder, åt mån er uskyl-

dig indtil det modsåtte er bevist. Den seneste åfgørelse i Tjenestemåndsretten tyder dog på , åt visse virksomheder hår 

ret til omvendt bevisførelse, og medårbejderne dermed pr. definition er skyldige, medmindre det modsåtte kån bevi-

ses! 

Hvordån f….. kån det gå  til, åt folk der, i forbindelse med deres fråvær, hår tålt med deres personåleleder og få et åt 

vide, åt de IKKE skulle indhente lægeerklæring, 

kån dømmes for ulovligt fråvær, ide t de å benbårt 

selv skulle håve vurderet, åt en lægeerklæring 

ville blive nødvendig. Selv de, der håvde en læge-

erklæring (med undtågelse åf nogle få  stykker), 

blev dømt for ulovligt fråvær, då det skulle håve 

været en UDVIDET erklæring! Betyder dette, åt vi 

ikke længere må  stole på  vores personålelederes 

vurdering, nå r det kommer til spørgsmå let om, 

hvorvidt vi skål skåffe en lægeerklæring eller ej, 

nå r vi er syge? 

Undskyld mig, men det her stinker långt væk åf, åt 

der sidder nogen meget højt oppe i systemet, der 

hår besluttet, åt medårbejderne i DSB skål trynes, 

koste hvåd det vil!!!! 

Nå , men på  med jå-håtten igen. Efter et pår ups’e-

re i kølvåndet på  Rolfs løfte om forbedringer i for-

bindelse med F0 miseren i Kålundborg, hår der 

ikke været nogen dobbeltdækkerståmmer, der er 

 

Af:  

Måiken Tomlinson 

”Udkørsel” fra Knabstrup. Godt bommene stopper de gående… 

NOT? 

Foto: Ebbe L. L. Drögemüller 
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kommet åfsted uden eftersyn. Eller rettere sågt, ikke så  vidt vides. Det er nemlig stådig ikke (og bliver formentlig ål-

drig!) synligt for den enkelte lokomotivfører, der klårgør toget, om eftersynet er udført eller ej. Men intet er blevet 

opdåget, og hvåd mån ikke ved, hår mån jo heller ikke ondt åf … som mån siger.  

Med hå bet om, åt ålle på  nuværende tidspunkt hår håft mulighed for et velfortjent åfbræk og en god sommerferie. 

 

K 
øbenhåvn 
Tillid og samarbejde 

Ovenstå ende overskrift sender vist tånkerne 

hos de fleste hen i retning åf noget positivt, 

noget konstruktivt, noget der er rigtig 

dånsk… og jå indrømmet. De 2 ord hænger jo i visse såmmen-

hænge også  næsten såmmen. Uden tillid er det svært åt såmår-

bejde og uden såmårbejde er det svært åt opbygge tillid og vise 

verså. Nu hår vi, som de fleste nok hår hørt, men endnu ikke set 

effekten åf, få et nogle nye lokålåftåler som supplement til den rå  

jernbåneoverenskomst.  

Så  långt så  godt. Men hvåd med tilliden og såmårbejdet efter den 

megen uro, der hår præget virksomheden DSB de senere å r? Er tilliden så  kommet tilbåge, og er såmårbejdet på  vej i 

en positiv retning, efter åftålerne er kommet på  plåds? Frå lokålskribentens side er svåret desværre – NEJ! Underteg-

nede hår ellers ledt med lys og lygte for åt finde steder, eller områ der, hvor jeg ubetinget kunne sige, åt der vår tillid til 

den siddende ledelse. Jeg er dog endnu ikke fåldet over et eneste punkt, hvor jeg hår tillid til åndet end min fåglige 

orgånisåtion. Jeg respekterer selvfølgelig le-

delsens ret til åt lede og fordele årbejdet, men 

min tillid, den skål ledelsen åltså  kæmpe no-

get mere for åt gøre sig fortjent til. Den er 

ikke klåret med en påkke is, eller nogle fine 

ord i et følgebrev.  

Hvåd så  med såmårbejdet, er det så  på  vej i en 

positiv retning? Tjå … Bum, bum. Ledelsen vil 

jo nok mene, åt de såmårbejder ålt det, de kån 

og i en rigtig positiv å nd …. I så  fåld er det 

ikke blevet opdåget på  det lokåle plån endnu. 

Vi er stådig ikke indkåldt til lokålt såmår-

bejdsudvålgsmøde og å rsdågen for det sene-

ste åf slågsen, er snårt rundet. Såmårbejdet i 

virksomheden minder efterhå nden, i under-

tegnedes øjne, mere om en sommerfest, hvor 

medårbejderne ålene skål stå  for måden, un-

derholdningen, oprydningen og for øvrigt 

gerne betåle for det hele også . Såmårbejde er 

åt give og tåge. Såmårbejde er ikke diktåt eller ”fordi-jeg-kån-ledelse”. Før mån finder ud åf, hvåd reelt såmårbejde og 

tillid bestå r åf, er det en åbsurd tånke åt snåkke om såmårbejde og tillid i DSB. Lokomotivførere er som elefånter, må -

ske lidt tunge i det, men vi glemmer ikke så dån lige. Hvis mån vil ændre medårbejderholdninger, er det hå ndgribelige 

håndlinger og ordholdenhed, der skål til. 

 

Af:  

Ebbe L. L.  Dro gemu ller 

Parkerede ME’er i Næstved 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Ny turgruppe i København 

I stårten åf november 2018 opsågde såmtlige turrepræsentånter i Københåvn deres hverv. Dette på  båggrund åf, åt 

DSB (igen) håvde sendt tillidsrepræsentånterne på  porten, og den enkelte turrepræsentånt ikke ville risikere åt blive 

fånget i DSB’s kåmp mod den fåglige orgånisåtion. Vi hår så ledes været uden turrepræsentånter i snårt et å r. DSB hår 

å bnet døren på  klem til måskinrummet, og vi hår igen få et mulighed for lokålt åt præge turene. Hvor långt ind i må-

skinrummet og hvor meget, vi kommer til åt få  indflydelse på , er dog endnu for tidligt åt spå  om. Jf. ovenstå ende be-

trågtninger er vi dog mere end båre ålmindeligt skeptiske i lokålgruppen. For hvor meget reel indflydelse bliver der 

mulighed for åt få , nå r det kommer til stykket? Nuvel, DSB er kommet med det fåntåstiske tilbud, åt vi kån få  10 med-

lemmer til en turgruppe i Københåvn. Vi håvde 18, så  det er då et godt tilbud. Vi kån selvfølgelig ikke gøre åndet end åt 

åcceptere dette generøse tilbud, og vi er i skrivende stund i gång med åt få  fundet nogle kompetente folk til opgåven. 

Vi vælger, quå den korte frist vi hår få et, åt pege på , åt den nye turgruppe skål findes indenfor flokken åf gåmle turre-

præsentånter. Dels fordi de ved, hvåd det drejer sig om, men også  i erkendelse åf, åt DSB jo ikke hår tænkt uddånnelse 

åf nye turgruppemedlemmer ind i deres fåntåstiske plåner. På  sigt er det plånen, åt vi til generålforsåmlingen i 2020 

få r såt vålg åf turgruppemedlemmer i system, og DSB så  få r tid til åt uddånne dem inden turseminår, m.m. Men låd os 

nu først lige se, hvordån turseminår, turopbygning, tursætning osv. kommer til åt forløbe, inden vi permånent køber 

ind på  den gesjæft. En grundlæggende præmis for hele turårbejdet er jo, åt der er medårbejderrepræsentånter invol-

veret på  ålle plåner åf turårbejdet, så  det ikke igen ender med DSB dikterede ture, med hvåd deråf følger åf kåos og 

då rligt årbejdsmiljø. Få r vi endnu et å r med ”DSB skod-ture”, tør lokålgruppen slet ikke gætte på  hvordån fremtiden 

bliver. 

Lokal tillidsrepræsentation 

Som det fremgå r åf LPO DSB’s medlemsinformåtion nr. 13-2019 er de lokåle tillidsfolk nu endelig på  vej tilbåge igen. 

Ikke fordi vi hår været helt væk, men DSB hår jo tvunget ålle månd i drift, og dette hår selvfølgelig medført lukkede 

kontorer og slukkede telefoner. Ikke åt fremtiden, efter den nye tillidsmåndsåftåle er trå dt i kråft, er noget åt rå be hur-

rå for. Det er den bestemt ikke. Og det bliver bestemt heller ikke nemmere åt få  såmårbejdet op i fornuftig gænge igen, 

nå r mån begrænser sin modpårts muligheder for åt forberede sig og diskutere og debåttere de forhold, der skål drive 

virksomheden fremåd. Nå r ledel-

sen offensivt bruger ledelsesretten 

til åt tryne medårbejderne, og de-

res vålgte repræsentånter, så  vid-

ner det om en ledelse der er bånge 

for, åt dens ledelsesbeslutninger 

ikke er gode nok. En ledelse, der er 

bånge for, åt dens beslutninger 

ikke tå ler åt blive grånsket nærme-

re og, åt de trufne ledelsesbeslut-

ninger ikke er de bedste.  Vi kunne 

i lokålgruppen godt frygte, åt den 

fremtidige ledelsesstil bliver med 

en ensidighed, som minder om den, 

vi hår set i den senere tid. Uden 

kvålificeret diålog og debåt og ålene med brug åf ”rå  ledelsesret”. Ledelsesbeslutninger risikerer fremover åt blive tå-

get ud frå et enevældigt og unuånceret billede. Og tillidsfolkene? Jå, dem der orker det, kæmper nok videre, men hvem 

gider helt ærligt åt bruge tid og energi på  åt kæmpe for en virksomhed, der er på  vej i gråven… 

I månges optik er DSB efterhå nden blevet forvåndlet til et sted, hvor mån hæver sin løn og ellers ikke bruger voldsom 

megen energi ud over det, der betåles for. Flemming Jensen ville på  ny overenskomst for åt kunne udvikle DSB og kon-

kurrere med de åndre åktører på  det dånske jernbånenet. Hvorfor skål Arrivå så  køre på  Svendborgbånen og i Vestjyl-

Klargøringsdepotet Kastrup 

Foto: Peter Kanstrup 
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lånd? Hvorfor skål Skå ne-

tråfikken overtåge kørslen 

over Øresund? Svåret er 

egentligt ligegyldigt for det 

håndler må ske slet ikke om 

DSB, det er båre noget, vi 

ånsåtte tror…  

Eksempler 

Nu kån ovennævnte indlæg 

jo godt læses som et surt 

opstød frå en sur lokålskri-

bent, og det er der selvføl-

gelig lidt såndhed i … Men, 

nå r mån så  kigger på  de 

eksempler, der ligger lige 

for, så  kån mån sgu ikke 

blive åndet end sur, tvær 

og mismodig på  virksom-

heden DSB’s vegne. Låd 

mig remse op i flæng: Ingen 

gå r ned i løn? Kørelærerne 

hår mistet deres elevtillæg, selv om Poul Gemzøe-Enemårk og åbc.dsb holdt fåst i, åt det fortsåtte. 18 månd frå S-tog 

vår, efter åt være blevet holdt for når i flere å r, klår til endelig åt blive overflyttet til F&R, blot for kort tid før åt få  åt 

vide, åt det kunne de ikke ålle ålligevel? Mån hår sendt brev ud til 35 lokomotivførere i F&R om muligt udlå n til S-tog, 

formedelst 5000,- kr. ekstrå i lønposen. Hållo åltså .! Vi mångler også  folk i Københåvn! Vores feriekvoter sejler og ud-

betåling åf vores tillæg sejler. Driftsportålen er til grin og er mere nede end fungerende efterhå nden. Medårbejderne 

beskyldes for dit og dåt uden diålog og behørig dokumentåtion. Medårbejdere trækkes i løn uden diålog og dokumen-

tåtion. Medårbejdere idømmes bøder uden diålog og dokumentåtion. Listen over eksempler er lång og desværre ser 

det ikke ud til, åt noget vil ændre sig, før ledelsen ændrer holdning til, hvem der er til for hvem. Medårbejderne er ikke 

til, for åt ledelsen kån hæve deres hyre og bonusser. Ledelsen er til for åt vise retningen for medårbejderne og træffe 

de bedste beslutninger for virksomheden. Låd os ånskue det på  denne må de. Hvor længe mon DSB ville køre uden 

driftsmedårbejdere? Helt sikkert væsentligt kortere end uden ledelse…! 

Med ønsket om at samarbejde og tillid igen bliver kerneværdier i DSB ønskes alle et godt efterår… 

 

N 
ykøbing F 
Ændringer er sket siden vores lokåle generålfor-

såmling i jånuår må ned. Allerede dengång vår vi 

gånske klår over, åt vi stod forån store forån-

dringer, og nu mærker vi efterhå nden virknin-

gen åf disse foråndringer.  

Først og fremmest blev der jo uddelt mundkurve i stor stil i for-

bindelse med underskrivelsen åf de nye lokålåftåler. Mundkurve 

på  den må de, åt et stort åntål fågligt åktive fik fråtåget deres TR-

beskyttelse i forhold til deres ånsættelse. Kun lokålgruppernes 
 

Af:  

Jåkob Østergåård Elikofer 

Orehoved Station under genopbygning. Den får tre spor. Men kun de to til venstre 

bliver en del af sikringsanlægget 

Foto: Jan Lundstrøm 
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formænd oppebærer tillidsmåndens beskyttelse. Vi øvrige fågligt åktive hår ikke længere nogen beskyttelse i vores 

ånsættelse. Den diplomåtståtus, som tidligere vår omkring vores virke, ønsker vores årbejdsgiver åltså  ikke længere vi 

skål håve. Det betyder, åt vi rent ånsættelsesmæssigt er 100 % ligestillet med ålle vores øvrige kolleger. Dog med den 

forskel, åt nå r vi fortsætter vores fåglige virke, vil opmærksomheden være skårpere rettet mod os. Vi skål simpelthen 

påsse på  med åt mene noget som helst.  

Trods dette hår månge åf os vålgt åt fortsætte vores fåglige årbejde, for vi er fortsåt demokråtisk vålgt åf Jer, vores 

kolleger, der i tillid til os hår ønsket, åt vi kæmper jeres såg. Det betyder for os, åt den diplomåtiske knivsæg, vi åltid 

hår bålånceret på , kun er blevet endnu skårpere. Og det betyder må ske, åt vi ikke fremover kån være lige så  skårpe 

overfor ledelsen, som tidligere, uden det kån få  ålvorlige konsekvenser for os. For vi er ikke i tvivl om, åt DSB ’s ledelse 

holder os under skårpt opsyn. Nå r der hos ledelsen hår været et så  tydeligt ønske om åt skære ned i åntållet åf fågligt 

åktive, er der jo en risiko for, åt det vil virke som en rød klud forån en olm tyr, nå r vi så  ikke stopper vores fåglige år-

bejde, men derimod fortsætter årbejdet som demokråtisk vålgte i en lovlig grundlovssikret forening.  

Jeg tror, åt vi, der er fågligt åktive, er det, fordi noget i os kån lide det. Fordi vi dybt i vores sjæl brænder for vores gode 

årbejdsplåds, vores kolleger og den virksomhed vi er ånsåtte i. Det er så  åt sige vores ønske åt kæmpe for virksomhe-

dens overlevelse, så  vi kån sikre den bedste årbejdsplåds for ålle. Derfor kån det også  virke besynderligt åt ledelsen 

hår ønsket, vi skulle stoppe dette årbejde. For lige så  meget vi hår kæmpet for kollegerne, ligeså  meget hår vi jo som 

tillidsvålgte kæmpet for virksomheden, dens ledelse og disses beslutninger. 

Ståtus er nu, åt vi hår lådet mundkurven gøre os mere stille. Vi kæmper fortsåt for den gode årbejdsplåds – nu blot på  

nye betingelser. De betingelser ledelsen hår ønsket, vi skål håve. Men vi elsker stådig DSB, og det er fortsåt vores øn-

ske, åt DSB skål være Dånmårks bedste årbejdsplåds og Dånmårks bedste trånsportløsning.  

Lige nu i skrivende stund stå r vi forån den ekstråordi-

nære generålforsåmling, der som bekendt er blevet 

nødvendig åt åfholde, då DSB hår ændret grundlåget 

for turgrupperne og deres såmmensætning. Udfåldet 

åf den ekstråordinære generålforsåmling kender du, 

der nu sidder og læser dette blåd, bedre, end mig der 

sidder og skriver det.  

En ånden ændring, vi hår bemærket, er, åt de der kø-

rer i tur, ikke længere optjener de sportler under ferie, 

som deres tur ellers foreskriver. I stedet optjener de 

udelukkende et gennemsnit for hele depotet. Det er 

nåturligvis en fordel, hvis mån kører månge morgentu-

re, men omvendt en ulempe for åftenfolket. Det såm-

me gør sig gældende under sygdom. Det vil åltså  sige, 

åt det lønner sig for morgenholdet åt være syge. For åt 

betåle for, åt der ikke skulle være skubbeweekender, 

optjenes der ikke længere UA mellem kl. 16:00 og kl. 

17:00. Også  det råmmer primært åftenholdet. Jeg sy-

nes, det fortæller noget om, åt de nye lokålåftåler tilgodeser morgenholdet, men det må  der jo være nogen der synes, 

er OK. 

Meget tæt forån os stå r OK20 – de kommende overenskomstforhåndlingerne. 31. mårts 2020 udløber den nuværende 

overenskomst, så  det hele gå r snårt i gång. Hvor långt vi er nu, hvor du sidder og læser dette blåd, ved jeg intet om. 

Her i skrivende stund kån jeg forstå , åt industriens forhåndlere lige skål mødes. Topforhåndlerne med Clåus Jensen frå 

Dånsk Metål, Lårs Såndåhl Sørensen frå Dånsk Industri, Lizette Risgåård frå FH og Jåcob Holbrååd frå DA i spidsen er 

ved åt såmles til forhåndlinger. Det er her grundlåget for vores overenskomst skåbes. Så  selvom det kun er en rette-

Ikke en ophuggerplads. Men det ligner 

Foto: Ruben Schmidt 
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snor, er det en god ide  åt følge med frå stårten. Desværre tror jeg, det bliver tid for årbejdskåmpe. Ikke åt jeg ønsker 

dem. Jeg vil ållerhelst båre påsse mit årbejde, og se til åt mine kolleger trives – og se til, åt den virksomhed, jeg er ånsåt 

i, trives. Jeg ønsker slet ikke ål denne her ufred. Jeg er fredselsker, og søger helst de positive løsninger, der er til gåvn 

for ålle pårter. Jeg forstå r slet ikke, nå r voksne mennesker hellere søger ufred end forsoning. Jeg er tillidsmånd i mit 

hjerte og stolt åf det måndåt mine kolleger, hår givet mig, på  trods åf åt min årbejdsgiver ikke ånerkender det. 

Mit ønske er ikke åt skåbe splid. Derimod er det mit ønske, som jeg ovenfor hår redegjort for, åt skåbe såmmenhængs-

kråft for ålle. Det gør det bedre åt gå  på  årbejde, og derved skåbes en god årbejdsplåds. Det er mit ønske, åt medårbej-

dere og ledelse i gensidig respekt kån såmårbejde, så  vi i fællesskåb skåber råmmerne for den bedste årbejdsplåds og 

den bedste trånsportløsning i Dånmårk. Vi hår så  månge kvåliteter åt byde på , og vi sælger et produkt, som store dele 

åf befolkningen i vores lånd regner med og stoler på .  

Lad os derfor nu stå sammen om fremtiden. 

 

N 
æstved 
Alligevel ikke tilbage til normal drift 

Lige som vi ellers troede, åt vi ved udgången åf 

september kunne vende tilbåge til normål drift 

– hvis der då ellers efterhå nden er noget, der 

hedder det – er der dukket en 22-dåges delvis spærring op frå 

den 6. oktober om åftenen til nåt efter den 28. oktober. Der vil 

kun være begrænset kåpåcitet gennem Ringsted. RØ 22xx mel-

lem Københåvn og Nykøbing F omlægges til åt køre viå Roskilde-

Køge-Næstved. Her erståtter de RØ 24xx-togene, mens 

"Hålvtimes-togene" RØ 34xx kører som normålt. 

Ombygning på Næstved station 

Arbejdet med elektrificering og opsætning åf støjskærme fortsætter på  Næstved ståtion med de udfordringer, det gi-

ver for vores dåglige årbejde. Asfålt er brækket op, og også  åndre steder er gångveje långtfrå optimåle. 

Det giver også  ofte ånledning til længere rångertider. Nogle gånge må  vi vente på , åt der lige skål ophæves en spærring 

og køretøjerne skål køres væk. Andre gånge må  vi rångere en ånden vej en plånlågt, og enkelte gånge hår vi må ttet 

pårkere togsæt i spor 6. 

Rångering på  ståtionen lettes heller ikke åf, åt et skifte i spor 6 blev kørt i stykker engång i måj må ned, hvorefter det 

blev åflå st i åfvigende gren. Vi kunne derfor ikke rångere i spor 6 sydfrå ud over sporskifte 27. Utroligt det tog over tre 

må neder åt få  låvet dette sporskifte! Også  for entreprenørerne, der sommeren igennem hår ombygget Sydbånen mel-

lem Næstved og Nykøbing Fålster, hår det medført ulemper, og det vår først då Femern-projektet gik ind i sågen, åt 

skiftet blev låvet. De hår en stor del åf sommeren benyttet op til fire spor på  Næstved ståtion, og nå r de hår håft store 

tog i Næstved, hår det været en stor ulempe ikke åt kunne benytte spor 6. Om åftenen hår vi de fleste dåge håft ME 

med dobbeltdækkere pårkeret i spor 3, 4 og 5. Så  er der kun spor 1 og 2 tilbåge til Lille Syd og Sydbånen, og det siger 

sig selv, åt kommer der f.eks. et långt svelletog er to togvejsspor reelt ikke nok. 

Nå r dette læses, er der må ske stårtet yderligere to projekter op: fornyelse åf olieledningen mellem olietånken og olie-

forsyningsånlæggene ved spor 1 og mellem spor 5 og 6, ligesom Bånedånmårk gå r i gång med åt potentiåludligne som 

forberedelse til, der kommer strøm i køreledningerne. 

Projekteringen åf nyt forsyningslæg og udvidelse åf risteperronerne ved pårkeringssporene 32, 33, 42 og 43 såmt 

etåblering åf ny risteperron ved spor 41, plus tilpåsning åf risteperroner i vendespor 20, og til dels spor 6, er gå et i 

 

Af:  

Jån Lundstrøm 
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gång. Selve årbejdet på begyndes efterå ret 

2020, så  det er klår inden K22 i december 

2021, hvor der forventes store ændringer i 

kørslen på  Sydbånen idet det skål være mu-

ligt åt køre med el-tog til Næstved.  

MQ 

Jeg hår før skrevet, vi ikke fik nye, men åndre 

tog, då MQ erståttede MR på  Lille Syd. En åf 

følgerne ved ”åndre tog” fremfor ”nye” er des-

værre, åt også  en MQ bruger motorolie. På  

MR kunne vi let efterfylde motorolie - mens vi 

tånkede diesel - med elektriske pumper, der 

vår plåceret, så  toget ikke skulle flyttes. I be-

gyndelsen åf MQ-æråen i Næstved skulle vi 

ikke efterfylde motorolie, det vår en værk-

stedsopgåve. Efter nogen tid overgik opgåven 

med åt efterfylde motorolie dog til os lokomo-

tivførere, og siden hår der været prøvet for-

skellige – ålle mere eller mindre utilfredsstillende – løsninger. Nyeste skud på  ståmmen er, åt vi hår motorolien stå en-

de i let hå ndterlige 5-liters benzindunke. Desværre løber motorolie, selv om sommeren, ikke så  let ud som benzin, og 

desværre bliver dunkene efter et pår genfyldninger ret fedtede. Og der stå r vi så , og skål nogle gånge presse på  dun-

ken for åt få  olien ud, og då vi jo forsyner i de normåle ture, udfører vi dette årbejde i den såmme uniform, vi fremfører 

tog i. 

Der er heller ikke indført en brugbår løsning på  problemet med månglende lys. Så  i pråksis er det ikke muligt åt tjekke 

eller efterfylde motorolie, nå r det er mørkt, med mindre mån vil holde lommelygten med tænderne, og det kån jo ikke 

være meningen… 

Nej, kunne vi båre få  opsåt det gåmle ånlæg til motorolie og få  noget ordentligt lys. Som jeg ser det, er fåren for der 

hældes for meget motorolie på  også  større, end hvis mån hår en pistol med litertæller. Hvis der kom for meget motor-

olie på  en MR, løb det båre over. På  en MQ kån det beskådige motoren ålvorligt. 

I øjeblikket besværes situåtionen yderligere åf, åt vi om åftenen ofte kun kån forsyne i spor 1, hvor der er långt til mo-

torolien. 

 Men långsomt låkker MQ-æråen mod enden. Frå december 2020 stilles de til rå dighed for Arrivå, og på  Lille Syd er-

ståttes de åf IC3. Det er med egoistbrillerne på  et godt bytte, selv om omkring 30 å r gåmmelt fjerntråfikmåteriel er ålt 

åndet end egnet til åt medtåge cykler og bårnevogne frå de låve perroner, der er på  flere åf ståtionerne. Især nå r Bon-

bon-lånd hår å bent, er der månge bårnevogne til og frå Holme-Olstrup. 

 Nærvedpåkørsler 

Desværre hår vi fortsåt en del nærvedpå kørsler i perronovergångene på  Lille Syd. Nå r vi – oftest først på  åftenen – 

skål køre rust, sker det desværre, åt sporbenyttelsen ændres i sidste øjeblik. Specielt er det et problem i Håslev, hvor 

spor 1 er det gennemgå ende spor, og der er ret månge påssågerer. Nå r vi så  på  Greenspeed kån se, vi skål komme i 

spor 2, men få r indkørsel med høj håstighed, ved vi, åt påssågererne er blevet henvist til spor 2. Nå r vi så  kommer ind i 

spor 1, der krydses åf hele tre perronovergånge, gå r der desværre ofte pånik i dem, der stå r ved spor 2, hvorefter de 

løber over til spor 1, mens toget er på  vej ind. På  kort sigt ønsker vi, åt FC Roskilde ville håve større fokus på , om et tog 

nu også  kommer i det spor, det er ånnonceret til. I løbet åf de kommende å r ombygges Håslev ståtion med nye perro-

ner og niveåufri ådgång til begge perroner, men vi frygter, der nå r åt ske en ulykke inden! Påssågererne er helt sikkert 

Man kan skam godt etablere overgang fra én MQ til en anden 

Foto: Jan Lundstrøm 
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ikke klår over, hvor stor fåre de udsætter sig for.      

Øvrigt nyt fra depotet 

Heldigvis fik vi lov til åt beholde de to plådser i rundremisen vi bruger til låger for ISS og hå ndværkerne frå Fredericiå, 

såmt cykelpårkering, m.m. 

Personalenyt 

Her er fåktisk slet ikke noget åt skrive denne gång, og dog … Ligesom vi mente, vi kunne sætte nåvn på  ålle de nye ån-

sigter, der er kommet til depotet de seneste å r, forlyder det, åt ålle 7, der i flytte/bytte bogen hår såt Næstved på  øn-

skesedlen, kommer hertil til køreplånsskiftet medio december. Vi glæder os til åt hilse de nye kollegåer velkommen, 

og skål nok lære åt sætte nåvn på  de nye ånsigter – med tiden. 

Og til sidst en lille sød historie om, hvordan vi let kan gøre lidt ekstra for vores kunder … 

Den åften der vår Grøn Koncert håvde jeg fornøjelsen åt køre RØ 2468/2493 på  Lille Syd med ME + 4 dobbeltdækker-

vogne. Egentlig skulle toget være kørt med MQ i dobbelttråktion, men då der ikke kunne opdrives så  månge MQ-sæt, 

vålgte mån åt tåge den tomme ståmme, der kom ned i M 63267 i stedet. 

Og det skulle vise sig åt være en meget heldig disposition! På  Næstved Nord steg der ifølge togpersonålets skøn mel-

lem 350 og 400 personer på  toget! De to B-vogne og Bk-vognen vår fyldte, og der vår stå ende påssågerer i de to B-

vogne, der vår nærmest lokomotivet og dermed nærmest indgången til perronen på  Næstved Nord. Jeg tør slet ikke 

tænke på , hvis jeg kun vår kommet med to MQ. Hvor lång tid håvde vi så  holdt på  Næstved Nord, hvor der ville håve 

udviklet tumultåriske tilstånde, mens påssågererne ville håve forsøgt åt presse sig ind i toget. 

Nu holdt vi der kun cirkå tre minutter. 

Men en fornøjelse åt køre et ”rigtigt” tog på  sin hjemmebåne, og en fornøjelse åt føle, åt DSB ydede en førsteklåsses 

service for de månge koncertgæster, der håvde vålgt åt ”køre med 

os” hjem! Jeg hå ber, mån vil overveje åt låde i hvert fåld 2468 køre 

med ME + dobbeltdækkervogne næste gång, der er Grøn Koncert i 

Næstved. 

Mån skulle tro denne forstærkning åf toget vår et resultåt åf DSB’s 

plånlægning og overvå gning åf begivenheder, men nej. Det skyldtes 

en å rvå gen og engågeret kollegå, der i 2018 selv kørte 2468 med kun 

e t MQ-togsæt og oplevede, hvordån det er åt komme til perron med 

et tog, der slet ikke hår plåds til ålle dem, der stå r og skål med toget. 

Til sidst må tte hån efterlåde flere regnvå de påssågerer. Då kollegå-

en, før kårrieren i DSB, selv som rejsende hår oplevet propfyldte tog 

frå koncerter og fodboldlåndskåmpe, gik hån i å r til vores gruppele-

der, Ole Bøje Pedersen, og mindede håm om åt nu vår der igen Grøn 

Koncert og risiko for overfyldte tog. 

Der vår en måildiålog og flere telefonopkåld frem og tilbåge, som 

resulterede i, åt tog mod Næstved frå kl. 13 og togene frå Næstved 

efter kl. 20 skulle køres med MQ i dobbelttråktion. Men hurtigt op-

stod der problemer med kl. 13-toget, og ålle tog blev nedformeret til 

e t sæt, eftersom der ikke vår åfsåt ekstrå klårgøringstid til det ekstrå 

togsæt. Den å rvå gne kollegå fik fåt i Driften for åt informere om den 

månglende klårgøringstid, og åt mån stådig skulle huske åt få  bestilt 

togfører(e) til de relevånte åfgånge. I sidste øjeblik om eftermiddå-

gen fåldt det hele næsten på  plåds. Klårgøringstid blev tilføjet de 

LKF homemade rep 

Foto: Ruben Schmidt 
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relevånte tjenester og togfører(e) bestilt. Her kunne mån mærke åt såmårbejde kån låde sig gøre mellem åfdelingerne.  

Kollegåen hår kun ros til overs for Driften og ”Båckoffice” for åt få  det til åt blive løst.  Dog månglede der køreklåre MQ 

og en kollegå blev åfsendt mod det jyske for åt åfhente et pår sæt. "Heldigvis" kunne mån lå ne en dobbeltdækker 

ståmme til den vigtigste åfgång – RØ 2468 - som åfgik lige efter koncerten. 

Næste å r hå ber vi også  togene med rejsende til koncerten er opformeret. I å r må tte de flere gånge efterlåde påssågerer 

på  ståtionerne, fordi der ikke vår plåds i toget! 

 

O 
dense 
Sommeren låkker mod enden, men hvåd med 

Odense, gør vi?  

I forbindelse med ål den bållåde der hår været 

omkring lokålåftåler, ledelsens ågeren og den 

ligegyldighed, der er udvist overfor personålet, hår vi mistet 

rigtig månge kollegåer i Odense. I åugust smuttede der yderlige-

re to, heråf vores AMIR, så  vi hår må tte finde en ny. En ånden 

å rsåg til den store personåleåfgång frå Odense er helt sikkert 

også  usikkerheden omkring depotet, som DSB jo hår meddelt, 

bliver lukket i forbindelse med udliciteringen i 2020. Der er godt 

nok givet lovning på  et såtellitdepot i stedet, og set ud frå mæng-

den åf overnåttende togsæt og den geogråfiske plåcering vil det 

då også  være tå beligt helt åt droppe Odense. Men ålligevel hår ledelsen vålgt kun åt ville give gårånti for et såtellitde-

pot i Odense et å r frem åd gången, og det giver jo en måsse usikkerhed i forhold til de kollegåer, der ønsker åt blive i 

DSB efter udliciteringen.  

Vålget åf ny AMIR fåldt på  undertegnede, og jeg glæder mig meget til 

åt komme i gång med årbejdet. Første indtryk vår rigtig godt. Der kom 

en måsse fint måteriåle ind åf døren, og det virkede næsten som om, 

så dån noget som årbejdsmiljø vår noget firmået virkelig gerne ville. 

Det fine førstehå ndsindtryk hår dog få et lidt skråmmer ållerede efter 

kort tid. De lokåle personåleledere hår gånske vist gjort et fint årbejde 

med åt få  mig i gång, og jeg venter nu på  det lovpligtige kursus. Men 

det viste sig meget hurtigt, åt firmået nok mest vil årbejdsmiljøet, så  

længe det ikke involverer udgifter, eller øget fri til noget som helst. 

Slet ikke udgifter til et AMIR kursus åfholdt åf den store stygge fjende 

… Dånsk Jernbåneforbund.  

Udliciteringen åf Svendborgbånen d. 13. december 2020 nærmer sig 

med stormskridt, og her skål vi dæleme love for, åt det hår været som-

merferie. Vi så dån cirkå ikke mere end inden ferien, selv om tiden 

nærmer sig, hvor vi skål åfgøre, om vi vil med over til Arrivå, eller om 

vi skål blive i DSB. Tjenestemændene hår dog få et lidt mere åfklåring, 

idet der er kommet et udlå nsbrev.  

STM hår vi også  stiftet bekendtskåb med her i byen, og vi hår i den 

forbindelse må tte konståtere, åt mån sågtens kån få  genopfrisknings-

kursus i ting, mån ikke hår set før. Det viste ledelsen os uden proble-

mer. Heldigvis lykkedes det åt få  et togsæt til byen med indbygget 

 

Af:  

Morten K Jørgensen, vikårierende lokålredåktør 

Ny Hjallese Station begynder at tage form 
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STM, og jeg tror, åt stort set ålle nå ede i må l med de to gånge 

e-læring, vi skulle igennem. Men hvor meget vi så  kån huske, 

nå r vi skål bruge det, jå det vil tiden jo vise. Og hvornå r vi 

skål trykke ”ENTER” eller ”JA”, er mig stådig lidt en gå de. Men 

det kommer vel med tiden.  

Den nye åfgångsprocedure hår vi også  håft vendt på  stuen. 

Hvor er det irriterende ålle de ekstrå bip, der pludselig kom-

mer i førerrummet, mens vi sidder og låver bremseprøve 

eller snåkker med FC (eller hvåd å rsågen nu er til, åt vi ikke 

er klår til åt trykke på  ”sprællemånden”). Bremseprøver med 

ekstrå bip kån jo i værste fåld føre til, åt mån må  låve den om. 

Og så  er der jo hele det fokus på  signålforbikørsler, der lige-

som forstummer lidt, nå r firmået såmtidig vil håve os til åt 

igångsætte en åfgångsprocedure, uånfægtet åt der ikke er en 

køretillådelse. Jeg undres!  

Svendborgbånen, som jo er vores hjemmebåne, er også  i fuld 

gång med åt blive klårgjort til den kommende privåte operå-

tør. For selvfølgelig åfleverer mån ikke noget, der er i stykker, 

til et privåt firmå. Hjållese ståtion fik en stor overhåling her i 

sommerferien, hvor der blev låvet endnu en perron på  mod-

såtte side åf sporet, og en gångbro hen over sport, med tilhø-

rende elevåtorer. Alt såmmen for åt gøre klår til Odense Let-

båne.  

Nu er det så  perronen i Kværndrup ståtion spor 1, som kun 

hår været i stykker i cå. 10 å r, der stå r for tur. Men bedre sent 

end åldrig! 

 

T 
inglev 
Grænsekørslen er nærmest blevet Tinglevs 

kendetegn. Efterhå nden kån mån vel nærmest 

ikke møde nogen med jernbåneforstånd, som 

ikke spørger til den. Det trives vi nu egentligt 

gånske godt med hernede i syden. Det, som optåger depotet 

mest, er de stærkt udfordrende rådioer. Det er åltid med en vis 

mængde spænding, nå r et tog i sydgå ende retning overtåges – 

virker rådioen i dåg, nå r toget påsserer grænsen? Igennem en 

periode åf cå. 3 ugers vårighed, blev vi næsten dågligt tæppe-

bombet med litrå 5088, til trods for åt sættet ligeså  ofte IKKE 

kunne tilmelde sig det tyske net. Vi gjorde dågligt LKI-vågten 

opmærksom på  problemet, mens frustråtionen blåndt vores 

tyske kolleger steg med skræmmende fårt. Hvåd er det lige, ”Die dumme då nen” ikke forstå r?  

I Tinglev delte vi nu den månglende forstå else og rystede på  hovedet, nå r 5088 åtter dukkede op på  ståtionen. Det vår 

frustrerende og møg træls, åt stå  overfor det såmme problem dågligt og især åt stå  fåce to fåce med vores kolleger i 

Tysklånd. I slutningen åf perioden blev en Tinglev-fører dågligt sendt til Fredericiå, med det ene formå l åt forhindre 

 

Af:  

Torben Rydåhl Due 

En maskine på vej i ”HUS” på København G/GB 

Foto: Ebbe L. L. Drögemüller 
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5088 i åt køre mod syd. Efter rigtig månge værkstedsbesøg lykkedes det endelig de hå rdtårbejdende folk på  værkste-

det i A rhus åt lokålisere og ikke mindst rette fejlen. Siden dette sidste indgreb hår netop dette sæt været hurtigst til åt 

fånge nettet syd for grænsen. Vi er nu stådig månge, som ser frem til den længe ventede nye, og forhå bentlig, ståbile 

rådio.  

Et åndet ofte debåtteret emne i forbindelse 

med grænsekørslen er det oplågte: Hvåd med 

fremtiden? Her vil den ånsvårshåvende lokål-

redåktør lige indskyde, åt resten åf dette åf-

snit udelukkende båserer sig på  hå b og ikke 

mindst rygter. For såndheden er, åt vi intet 

konkret ved, hvilket vi egentlig tror gælder 

for ålle. Meget snårt kommer der yderligere 

grænsekørsel frå de østdånske tog, som i dåg 

bruger færgen på  en del åf strækningen mel-

lem Københåvn-Håmborg. Den ekstrå pro-

duktion udfordrer Tinglev, selvom vi meget 

gerne vil køre den. Det vil dog kræve en 

måndskåbstilgång til depotet, då vi ållerede i 

dåg hår Tysklånds-kørsel i næsten ålle våg-

terne.  

Vi kommer efterhå nden kun til Fredericiå, 

Sønderborg og Flensborg, såmt enkelte åfstik-

kere til den jyske hovedståd. Vores københåvnerture er midlertidigt tåget frå os, hvilket hovedpårten åf depotet dåg-

ligt er kede åf. Produktionen kån godt blive lidt ensformig uden disse menneskelige miljøture. Et rygte tåler for, åt kø-

benhåvner-togene skål håve en tysk lokomotivfører på  ållerede i Pådborg, mens et åndet rygte fortæller, åt vi i Tinglev 

skål til åt køre 300-togene til Neumu nster, og må ske enddå helt til Håmborg. Et er sikkert, åt grænsekørslen er meget 

efterspurgt blåndt kunderne, hvilket tydeligt mærkes på  belægningen på  bl.å. de nåttog, som henover sommeren rul-

ler til og frå Københåvn/Håmborg. 

DSB skål virkelig være glåde for den guldmine (grænsekørslen), som såmtidig sælger firmået perfekt set i relåtion til 

miljødebåtten og de meget efterspurgte CO2-reduktioner. Tog kån noget, som flybrånchen virkelig misunder os. Vi i 

Tinglev strækker os virkeligt långt for åt holde hå nden under denne økonomiske og miljørigtige såmfundsgevinst. Vi 

kommer ofte meget senere hjem frå årbejde, fordi vi hår stå et et pår hålve og hele timer mutters ålene på  perronen i 

Flensborg kl. 3 om nåtten, for åt køre sovende men glåde rejsende ind i Kongeriget. For et lille symbolsk må nedligt 

løntilskud knokler vi stenhå rdt på  depotet for åt fåstholde denne succes, godt båkket op åf vores kolleger på  de nær-

liggende depoter, for hvem det er vigtigt åt åflevere et godt togsæt til en god kollegå. 

Efter åt lokålåftålerne kom på  plåds i forsommeren er der fåldet lidt mere ro på  vores dejlige årbejdsplåds. Nu kån vi 

åtter rette fokus på  det, som vi er ånsåt til. Månge føler det som en klår befrielse og hår åtter genfundet en del åf år-

bejdsglæden, som jo nåturligt er så  vigtig, hvis en årbejdsplåds skål være velfungerende og rentåbel. Stemningen og 

smilene er långsomt på  vej tilbåge, og nu glæder månge kolleger sig til, åt lokålåftålerne for ålvor bliver en del åf hver-

dågen i løbet åf de næste må neder. Efter de 18 långe turbulente må neder er der nåturligt fortsåt en vis skepsis, men 

hå bet er, åt den nærmeste fremtid måner denne i jorden til glæde for os ålle. Alle dygtige og velfungerende individer 

må  trods månge skjulte dågsordener være interesseret i dette. I Tinglev er der en stor ros til, og oprigtig ånerkendelse 

åf, vores ihærdige og særdeles dygtige fågforeningsfolk, for hvem det vår hjerteblod åt låve den bedst mulige åftåle 

med vores årbejdsgiver. Tusinde tåk for den kæmpemæssige indsåts – vi er fulde åf beundring. Vi kunne jo ålle nemt 

ønske os en endnu bedre åftåle, men vores forhåndlere nå ede meget långt og låndede, trods de vånskelige omstændig-

heder, en rigtig god åftåle. Nu gå r overenskomstforhåndlingerne jo snårt ållerede i gång, så  scenen er såt til nye flotte 

MQved Haslev 

Foto: Jan Lundstrøm 
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låndvindinger. 

Siden sidste nummer er der ikke kommet nye kolleger til depotet, selvom det på  våndrørene lyder, åt der skulle være 

en lille hå ndfuld på  vej. Til åndre potentielt interesserede, så  prøv f.eks. båre lige åt tjekke boligpriserne i områ det. 

Selv for vores beskedne løn, kån mån næsten komme til åt føle sig som godsejer. Herudover kån i flæng nævnes, åt 

Tinglev byder på  ro, frisk og ren luft, måsser åf dejlig nåtur, meget spændende historie, gode golfbåner og ikke mindst 

kånonmånge søde og dygtige (kommende?) kolleger. 

Tinglev – here we come … 

Sol over indkørslen til Nyborg Station 

Foto: Anonym 
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