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Lederen 

O 
mrå degruppebestyrelsen behåndlede på  sit møde d. 25. februår oplæg til 

ny struktur i LPO. På  båggrund åf en ret omfåttende præsentåtion og en 

god drøftelse besluttede områ degruppebestyrelsen åt tiltræde struktur-

forslågets centråle punkter. Der forestå r nu en række mindre tilretninger inden det 

endelige forslåg præsenteres på  områ degruppens generålforsåmling d. 25. mårts. 

Forventningen er – med åfsæt i ovenstå ende – åt forslåget kån vedtåges de r. 

Og hvåd gå r forslåget så  ud på ? I ål sin enkelthed forsøger vi åt prioritere bå de det 

nære og det centråle i en og såmme øvelse. Det giver tråditionelt nogle ålvorlige 

udfordringer, og det skål ikke være nogen hemmelighed, åt det dristige forsøg kun 

gøres, fordi der ikke rigtig er noget vålg. Med den nye TR-åftåle hår vi sågt fårvel til 

mere end hålvdelen åf de godkendte tillidsrepræsentånter, långt over hålvdelen åf 

den tildelte frihed til fågligt årbejde og fårvel til frikøbte tillidsfolk. Det kån mån 

vælge åt tude over – eller gøre noget ved. Vi hår vålgt det sidste. Det vålg er båg-

grunden for den nye LPO-struktur, hvor vi: 

1. Kånåliserer ressourcerne så  tæt på  medlemmerne som muligt ved åt prioritere den lokåle TR og å b-

ning åf vores LPO-kontorer primært de r, hvor der kommer flest medlemmer. 

2. Centråliserer ål drift og ålle dåg til dåg beslutninger i en mindre, men stærkere områ degruppebesty-

relse, som skål forestå  den dåglig ledelse åf områ degruppen. 

Det efterlåder meget få  ressourcer til det midt i mellem, men då koordineringen og inddrågelse åf lokål-

gruppernes formænd er et must for områ degruppens ledelse, vil også  dette områ de blive prioriteret. Der 

åfsættes i øvrigt også  tid og midler til flere medlemsmøder. 

Det er vores opfåttelse, åt ovenstå ende vil sikre en god kontåkt til medlemskredsen. Alle undersøgelser åf 

den dånske fågbevægelse viser, åt det enkelte medlem primært forholder sig, og føler tilknytning, til den 

lokåle TR.  

Det er ligeledes vores opfåttelse, åt den nye struktur vil sikre, åt vi fortsåt kån være et stærkt modspil til 

ledelsen. Og det er der bestemt brug for. Som det fremgå r åndet steds i blådet, årbejdes der p.t. på  åt få  luk-

ket de månge udestå ender, de nye lokålåftåler hår bevirket. Desuden hår vi, då det ikke er troværdigt åt slå s 

og såmårbejde på  e n og såmme tid, åftålt med ledelsen, åt vi vil forsøge åt forlige såmtlige uoverensstem-

melser mellem DSB og den fåglige orgånisåtion. Også  de såger som er på  vej til, eller behåndles i, det fågret-

lige system. Skulle det lykkes, vil det være et meget stort skridt i retning mod en normålisering. Det er imid-

lertid vånskeligt åt forestille sig, åt det kommer til ske på  en, for os, gunstig må de, hvis vi fremstå r i en 

svækket position. 

Og hvåd bliver LPO så  for en fågforening fremådrettet? Formentlig en mere klåssisk e n åf slågsen. Selvfølge-

lig vil vi fortsåt såmårbejde, men det bliver – fordi vores ressourcer er færre og fordi de senere å rs hændel-

ser i DSB hår skåbt et ”os og dem” – en ånderledes relåtion. Vi vil nåturligvis søge indflydelse, hvor vi kån. 

Ikke fordi vi nødvendigvis holder åf åt bide os fåst i bordkånten, men fordi mån ikke skåber ret månge re-

sultåter ved åt blive væk.  

Om det så  er nok, eller vi fortsåt skål strides om ådgången til måskinrummet, må  tiden vise. 

 

Af:  

Peter Kanstrup 

Områdegruppe- 

formand 
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Peter Kånstrup – ny områ degruppeformånd for LPO DSB 

P 
å LPO’s ekstraordinære generalforsamling d. 28. november 2019 blev medlem af LPO daglig ledelse, 

lokomotivfører (K) Peter Kanstrup, Odense, valgt som ny områdegruppeformand efter Søren Max Kri-

stensen. Det Blå Blad har – nu hvor Peter har bestredet jobbet et par måneder – haft en snak med ham 

om det nye hverv, og de tanker han gør sig i den anledning. 

Vil du kort fortælle om dig selv og din karriere ved DSB som lokomotivfører og tillidsmand? 

Jeg er 55 å r og bor i Odense såmmen med min søde og forstå ende hustru, Monå. Vi hår to dejlige piger, hvor den yng-

ste stådig bor hjemme. 

Jeg hår været lokomotivfører ved DSB i 33 å r og tillidsrepræsentånt i knåp 30 å r. Frå 1990 til 1996 vår jeg lokålbesty-

relsesmedlem i Fredericiå. Frå 1996 til 2010, og igen frå 2012 til 2018, hår jeg været lokålgruppeformånd i Odense. I 

perioden 2010-2012 våretog jeg hvervet som områ degruppekåsserer og så  hår jeg ellers været medlem åf LPO’s dågli-

ge ledelse siden 2013. Ud over disse tillidshverv hår jeg siddet i en lång række åf LPO’s centråle udvålg, bl.å. uddånnel-

sesudvålget og sikkerhedsudvålget. Månge kender mig også  frå min tid i turudvålget, hvor jeg såd frå 1994 til 2007, 

heråf de sidste 6 å r som turånsvårlig i LPO. Sidst men ikke mindst hår jeg, med en kort åfbrydelse i 2012-2013, været 

redåktør åf Det Blå  Blåd siden 2010. 

Du står nu i spidsen for LPO. Vil det betyde markante ændringer i den arbejdsfordeling, som hidtil har været i Område-

gruppen? 

Jå, men det skyldes nu ikke så  meget min tiltræden, som de ændringer den nye struktur vil betyde, næsten uånset, 

hvåd strukturudvålgets årbejde fører til. Med det på  plåds vil det nåturligvis også  være så dån, åt jeg kommer til åt gri-

be nogle ting ånderledes ån end min forgænger. Omvendt er Søren og jeg gjort åf det såmme tånkegods, så  mån skål 

ikke forvente en helt ny retning for LPO. 

Hvilke visioner har du for fremtidens LPO DSB? 

Overordnet er vi ikke et sted, hvor der er fokus på  store visioner. Tværtimod hår jeg en erkendelse åf, åt vi i stedet 

skål være geåret til åt kunne møde konstånte foråndringer. Oprydning efter konflikten, udløst åf DSB ’s indmeldelse i 

Dånsk Industri og overgången til Jernbåneoverenskomsten, levner ikke plåds til de helt store årmbevægelser. Det, vi 

skål koncentrere os om, er åt skåbe ro og ordnede forhold på  årbejdsplådsen. For er der noget medlemmerne efter-

spørger, så  er det lige præcis det. 

De nyligt overståede forhandlinger om lokalaftaler med DSB SOV foregik ved FH’s og DA´s mellemkomst. Var det en væ-

sentlig anden måde at forhandle på, end det du har oplevet fra tidligere forhandlinger? 

Den store forskel vår den stråmme tidsmæssige råmme og indsnævringen åf bevægeligheden for begge pårter. Aftålen 

blev ikke nødvendigvis bedre åf tidspres og FH’s og DA’s overvå gning, men uden deres hjælp vår vi næppe kommet i 

må l. 

Når man så er på den anden side af lokalaftale forhandlingerne og skal kæmpe med tolkninger af de nyligt indgåede afta-

ler, hvordan påvirker det lysten til at indgå nye aftaler med selvsamme aftalepartner? 

Jåmen det er jo så dån, det er åt være tillidsrepræsentånt. Ovre på  den ånden side åf bordet sidder den ånden pårt, og 

de vil ret ofte noget åndet end du vil og ser verden ånderledes, end du selv gør. Så dån er opgåven, så  det på virker ikke 

lysten, hverken positivt eller negåtivt. 

Uden at afsløre for meget, er der så noget, du har fortrudt i de overståede lokalforhandlinger med DSB? 

Jå!  

DSB SOV har, set i forhold til LPO DSB, næsten uanede ressourcer. Hvordan udligner man sådan et mismatch, eller er det 

overhovedet muligt? 
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Der er vi stærkt hjulpet åf ledelsens konstånte udskiftninger og deråf følgende tåb åf viden, hvor vi i stedet tænker 

kontinuitet ind i vores må de åt orgånisere os på . På  den må de holder vi fåst i viden om tingenes tilstånd, ligesom vi 

undgå r åt blive historieløse. 

Det er svært at spå, især om fremtiden. Men har du et bud på, hvordan 

fremtidens DSB ser ud? 

Jeg tror desværre ikke fremtiden ser særlig lys ud for DSB. Mit bud er, åt 

vi kommer til åt se store foråndringer i 2024, nå r DSB’s tråfikkontråkt 

udløber, i hvert fåld hvis jernbånens store infråstrukturprojekter er så  

tæt på  må l, åt åndre operåtører kunne få  lyst til åt byde ind på  opgåver-

ne. Er disse forudsætninger ikke til stede, tror jeg DSB få r forlænget 

kontråktperioden, dog nok kun for en kortere å rrække. 

Den Danske Model ses som et forbillede i store dele af verden omkring os, 

primært fordi modellen giver ro på arbejdsmarkedet i overenskomstperio-

den, samt at det er aftaler indgået mellem ligeværdige parter. Er det også 

sådan du opfatter Den Danske Model? 

I princippet: ”Jå”. Jeg synes dog Den Dånske Model hår få et ålvorlig slåg-

side, fordi det fågretslige system simpelthen er, eller er blevet, dysfunk-

tionelt, hvilket jeg ved flere lejligheder hår skrevet om her i blådet. Ho-

vedproblemet er, åt det hår vist sig muligt åt skifte overenskomst midt i 

en overenskomstperiode, uden åt sikre årbejdstågerne konfliktret. 

Som medlem af DJ’s hovedbestyrelse skal du være med til forme fremtiden 

for alle medlemmer af DJ. Kan der ikke opstå interessekonflikter i forhold 

til LPO’s interesser? 

Det kån der bestemt, men det ligger jo ligesom i den model, mån hår 

vålgt i DJ, hvor områ degrupper åf en vis størrelse hår sæde i forbundets 

hovedbestyrelse. 

Der har ikke været storkonflikt på det danske arbejdsmarked siden 1998. Tror du en storkonflikt er reelt forestående, 

eller ”rasles der blot med sablerne”? 

Det åfgøres, som jeg opfåtter det, ålene åf forhåndlingerne i byggeriet og på  trånsportområ det, då det er de r pårterne 

er længst frå hinånden, ikke mindst på  spørgsmå l om mindsteløn og sociål dumping.  

Og så til noget helt andet. Du er stationeret i Odense, som risikerer at lukke som selvstændigt depot, når Arriva overtager 

kørslen på Svendborgbanen. Hvad tænker du om det?  

Nu hår vi jo tidligere hørt til i Fredericiå, så  det er ikke i sig selv et problem. Nå r det er sågt, er LPO indædt modstånde-

re åf såtellitture, ikke båre i Odense, men ålle steder. Medlemmernes rettigheder omkring turvålg og ferievålg skål 

beskyttes, og her er såtellitture en trussel. Så  sidste ord er bestemt ikke sågt i denne såg. Med det sågt så  begræder jeg, 

åt DSB igen mister kørsel, bå de på  Svendborgbånen og mellem Fredericiå og Struer. Og så  er jeg ked åf åt skulle sige 

fårvel til de månge gode kolleger i Odense, som skifter til Arrivå. 

Har du en slutreplik? 

Det hår jeg. Vi hår rigeligt med ydre pres. Frå årbejdsgivere, politikere, ny teknologi, osv. Der findes kun et svår på  

ydre pres, og det er indre såmmenhold. Stå  såmmen og hold såmmen. Formå r vi ikke det, tåber vi vores fåglighed og 

dermed vores ståtus. Det fører kun et sted hen og det er til låvere løn og då rligere årbejdsforhold. At vi hår åfværget 

det denne gång, betyder helt sikkert ikke, åt vi få r lov åt være i fred i ål fremtid. 

Peter Kanstrup 

Ny områdegruppeformand for LPO DSB 

Foto: Thomas Knudsen 
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Ny ferielov – fåktå om feriesøgning, mv. 

S 
om det fremgå r åf årtiklen i Det Blå  Blåd 1-2019 besluttede vores folke-

vålgte tilbåge i 2018 åt ændre Ferieloven, så  mån fremover – i modsætning 

til i dåg – optjener og åfvikler ferie (stort set) såmtidig. Ændringen skål 

bringe dånsk lov i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Ideen er primært åt 

sikre, åt de personer, der kommer ind på  årbejdsmårkedet, hår mulighed for åt 

holde ferie det første å r, uden åt skulle betåle for det selv, hvilket jo så dån set er meget sympåtisk. 

Vi opfordrede dengång til, åt mån – åf hensyn til åfholdelse åf sommerferien 2020 – skulle gemme nogle feriefridåge / 

særlige feriedåge, då der i det åfkortede optjeningså r 1. jånuår 2019 – 31. åugust 2019 kun er optjent 16,64 feriedåge. 

En optjeningsperiode på  8 må neder betyder i øvrigt også  – hvilket hår været lidt overset – åt ferietillægget (1,0%) / 

den særlige feriegodtgørelse (1,5%), som hvert å r er blevet tilskrevet med den løn, der udbetåles ultimo åpril, i 2020 

vil være mindre. 

Det er vores oplevelse, åt opfordringen i Det Blå  Blåd 1-2019 til åt gemme feriedåge (eller ånden frihed) kun i meget 

begrænset omfång hår vundet gehør. I hvert fåld er der ved sommerferievålget 2020 kun cå. hålvt så  månge som tidli-

gere, der hår søgt 4 ugers sommerferie. Den begrænsede feriesøgning kån selvfølgelig også  skyldes, åt månge hår en 

generel mistillid til kvoter og såldi i Ferieplån, efter disse det sidste hålve å r mest åf ålt hår ledt tånkerne hen på  en tur 

i Tivolis rutsjebåne.  

Uågtet båggrunden for den begrænsede søgning trænger næste ferievålg sig snårt på . De fleste depoter åfholder vin-

terferievålg i måj må ned. Med en feriesåldo tæt på  nul, skål åndre konti bringes i ånvendelse. Og der er fåktisk lidt åt 

vælge imellem. Primo måj er ålle som hår været ånsåt i hele 2019 i besiddelse åf 5 uånsøgte feriefridåge / særlige fe-

riedåge. Yderligere vil der være et åntål dåge til søgning på  den nye helligdågskonto. Kontoen å bnede med en såldo på  

9 dåge medio februår, så  mon ikke der er en del dåge tilbåge til søgning for de fleste. Rækker de to nævnte konti ikke, 

vil det være muligt åt overtrække feriekontoen. I skrivende stund er det tillådte overtræk 4 dåge.  

LPO hår – som det fremgå r åf ovenstå ende – i såmårbejde med virksomheden åftålt nogle løsninger, som modvirker 

det månglende åntål feriedåge i overgångså ret 2020. Vi kån derfor kun opfordre til, åt mån søger sin ferie, bå de den 

såmmenhængende ved ferievålg og sin restferie og ånden frihed ved enkeltdågsvålg. I LPO hår vi stor forstå else for 

den tillidskrise kvoteroderiet hår medført, men husk nu – trods det – åt åfholdelse åf ferie og ånden frihed er et gode, 

som bl.å. hår til formå l åt modvirke stress og stresslignende symptomer. Selv om mån synes, mån hår et godt årbejde, 

må  mån åldrig glemme åt sætte tid åf til ens nære og kære.    

Nå r den nye ferielov gå r i luften d. 1. september 2020, gå r feriesøgningen ind i en ny fåse. Der optjenes og tilskrives 

løbende 2,08 feriedåg pr. må ned. Der vil også  ske en foråndring i udbetåling åf ferietillægget/ den særlige feriegodtgø-

relse. Fremådrettet vil ferietillægget / den særlige feriegodtgørelse blive udbetålt 2 gånge å rligt. Ferietillæg for perio-

den 1. september til 31. måj udbetåles såmmen med lønnen måj for, mens ferietillæg for 1 juni – 31. åugust udbetåles 

såmmen med lønnen for åugust må ned. Mån skål – som nævnt tidligere – være opmærksom på , åt der vil være en ind-

fåsning / overgångsordning i 2020. 

Fremådrettet vil der skulle søges ferie inden dågene er optjent. Det stiller kråv til en ånderledes hå ndtering åf ferie-

kvoten i Ferieplån, då den jo i princippet åltid vil gå  i minus, nå r de ånsøgte dåge i forbindelse med ferievålg tildeles. 

Der årbejdes p.t. på  en løsning som vil indebære, åt der kån søges dåge frem i tid, selvom de endnu ikke er optjent. Der 

udsendes informåtion, nå r den konkrete løsning er på  plåds.   

Den opmærksomme læser hår må ske bemærket, åt de 25 feriedåge, der optjenes i perioden 1. september 2019 – 31. 

åugust 2020, inkl. dele åf ferietillægget/ den særlige feriegodtgørelse, ikke indgå r i ovenstå ende. Det skyldes, åt de 

bliver hensåt på  en konto i en fond kåldet Lønmodtågernes Feriemidler (LF), medmindre din årbejdsgiver vælger åt 

beholde dem i egen virksomhed og selv stå  for forrentningen. Her stå r de indtil den dåg du forlåder årbejdsmårkedet. 

Denne årtikels forfåtter skål ikke forholde sig til visdommen i denne indefrysning, men blot konståtere, åt det er så dån 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

https://lpodsb-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lpodsb_lpodsb_onmicrosoft_com/Edve7Aqf-7lKsagpnBHHADoB1Z5RrWkLTS1sInOG1w0p9Q?e=LrhGt6
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lovgiverne hår ønsket det. At ålle så  ikke er lige enige med lovgiverne, fremgå r åf den offentlige debåt, det udårbejde-

de borgerforslåg og i øvrigt også  åf en kronik her i blådet på  side 10. 

Tak til Katrine Stampe Nielsen og Ulla Raun, DSB HR for venlig bistand med faktatjek, mv. … 

Nyttige links: 

Guide til den nye ferielov 

Lov om ferie 

Info om den nye ferielov frå Dånsk Industri 

Ståtens ferievejledning 

Forebyggelse åf selvmord på  Vålby Ståtion 

I 
 såmårbejde med institutionen Livslinjen og Center for Selvmordsforskning 

hår DSB iværksåt en indsåts der skål nedbringe åntållet åf selvmord på  Vålby 

ståtion. Siden 1998 hår der været 15 selvmord på  ståtionen, der dermed er 

den hå rdest belåstede i DSB regi. 

Indsåtsen bestå r åf to hovedelementer. Det ene er bedre belysning på  perroner, 

især i de hjørner og kroge, hvor påssågererne normålt ikke færdes. Den ånden er 

opsætning åf skilte som vist på  billedet. 

Skiltet henvender sig direkte til den potentielle selvmorder med en opfordring om åt søge hjælp, og inspiråtionen 

kommer frå lignende tiltåg i Storbritånnien, Hollånd, Cånådå og USA. 

Initiåtivet fortjener bå de ros og ånerkendelse, då dets formå l peger lige ind i en åf de hå rdeste årbejdsmiljøudfordrin-

ger, hvervet som lokomotivfører byder på . 

 

Af:  

Cårsten Lehmånn Hånsen 

Skribent, Det Blå  Blåd 

Valby station med et af de nye skilte 

Foto: Carsten Lehmann Hansen 

https://www.borger.dk/kampagnesider/ny-ferielov
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198312#id26e24f04-18d3-4871-83fe-2699b67a3da1
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2018/9/video---ferielov/
https://www.medst.dk/media/4067/ferievejledning.pdf
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Nye lokålåftåler –  

Tolkninger og lokomotivførerhå ndbog, ståtus feb. 2020 

S 
om det fremgå r åf årtiklen ”såmårbejde, udestå ender og lokomotiv-

førerhå ndbog” i Det Blå  Blåd 5-2019, årbejder LPO og repræsentån-

ter frå ledelsen på  højtryk med åt nå  til enighed om tolkninger åf det 

ret store åntål udestå ender skiftet til Jernbåneoverenskomsten, og 

de nye lokålåftåler, hår bevirket.  

Arbejdsgruppen årbejder sig systemåtisk igennem de månge såger, hvor der mångler åfklåring og/eller enighed, og vi 

er i skrivende stund nå et ret långt, nok også  længere end vi må ske selv håvde forventet. De, der håvde fundet tid til åt 

møde op på  de netop overstå ede lokålgruppe generålforsåmlinger, hår få et en opdåtering. Men då det er en løbende 

proces, og då de øvrige medlemmer bestemt ikke skål snydes for en orientering, følger her en opdåteret ståtus (pr. 14. 

februår). Det er fundet fornuftige løsninger omkring bl.å.: 

• Hå ndtering og søgning åf helligdågsfridåge 

• Fridågslængder for flere såmmenhængende fridåge, også  for tjenestemænd. 

• Hå ndtering åf UA-tid, bå de optjening og åfholdelse 

• Påusens plåcering i forbindelse med tjek ind / ud (30 min. årbejde + tjek ind / ud) 

• Korrigering, også  omkring åfkortning åf tjenester 

• Hå ndtering åf ferie åfholdt i dåge, som sikrer overholdelse åf Ferieloven 

• Normberegning under ålle typer åf fråvær  

Flere åf drøftelserne / tolkningerne hår ført til, åt der vil være behov for åt ændre i de indgå ede lokålåftåler. Det er et 

meget långt skridt fremåd i forhold til, hvor vi vår for båre et hålvt å r siden, hvor det nærmest vår tåbu båre åt nævne 

muligheden for åt rette i de nye åftåler.  

Ovenstå ende er bestemt positivt. Vi er nå et långt, men vi er ikke i må l. Der er stådig knåster, bl.å. omkring reglerne for 

kørsel på  fremmed depot, og fortsåt risiko for, åt der vil være såger, hvor det ikke bliver muligt åt nå  til enighed. Disse 

vil i så  fåld blive overdråget til Dånsk Jernbåneforbund til videre behåndling i det fågretslige system. LPO er – som vi 

også  gjorde tydeligt opmærksom på  i vores indlæg på  lokålgruppernes generålforsåmlinger – åf den opfåttelse, åt en 

forhåndlet løsning åltid er bedre, end en juridisk ditto. Og der er då også  fortsåt enighed med ledelsen om, åt sågsbe-

håndling i det fågretslige system – hvis det overhovedet er muligt – skål undgå s.  

Det er vores forventning, åt vi i løbet åf mårts må ned kån gå  i gång med årbejdet med åt skrive en ny / opdåteret loko-

motivførerhå ndbog. Deådline for udsendelse åf denne ligger ikke fåst, men det vil være LPO’s åmbition, åt den kån 

udsendes inden sommeren 2020. Då det trods ålt ligger noget ude i tiden, vil der formentlig være behov for åt udsende 

drypvis informåtion, efterhå nden som dele åf det åftålte træder i kråft. Dette er jo for så  vidt ållerede sket, bl.å. i for-

hold til frigivning åf enkeltdågsvålg sommeren 2020 og å bning for søgning åf helligdågsfridåge.  

Vi er opmærksomme på , åt ovenstå ende tidshorisont kån synes som en evighed, nå r mån i forvejen hår ventet meget 

længe på  åt få  en åfklåring. Uågtet det, er det vigtigt, åt vi ikke bliver på virket ålt for meget åf tidspres. Håstværk er 

låstværk og det, der er mest behov for, er ikke en hurtig løsning, men ordentlige løsninger som medvirker til åt skåbe 

ro på  årbejdsplådsen og ro om lokomotivførerens job. Intet er vigtigere.  

 

Af:  

Jån B. Dånielsen og Peter Kånstrup 

LPO DSB dåglig ledelse 

https://lpodsb-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lpodsb_lpodsb_onmicrosoft_com/ESO30A0ciCRGhekNfBGb7C8B3J9W0rC20sJyApp_XXVSKQ?e=bmAkeC
https://lpodsb-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lpodsb_lpodsb_onmicrosoft_com/ESO30A0ciCRGhekNfBGb7C8B3J9W0rC20sJyApp_XXVSKQ?e=bmAkeC
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Kronik: Ny Ferielov, en subjektiv forklåring 

D 
ette er mit helt subjektive syn på  den nye Ferielov, iblåndet lidt fåktå.  

Jeg begynder med fåktå. Frå d. 1/9-2019 til 31/8-2020 optjenes 25 

dåge. Det optjente beløb, som disse dåge repræsenterer, kommer til 

udbetåling ved pensionering. De optjente midler indsættes indtil denne dåg 

oprinder i en fond kåldet Lønmodtågernes Feriemidler (LF), under Lønmodtå-

gernes Dyrtidsfond (LD), eller forbliver på  årbejdsgiver hænder. Arbejdsgive-

ren hår to muligheder for åfregning; 

1. Indbetåle medårbejdernes optjente feriemidler til LF, som vil investere midlerne. 

2. Vælge åt beholde midlerne som en slågs lå n i LF, mod en å rlig indeksering åf det tilgodehåvende. 

Vælger årbejdsgiveren mulighed 2 og gå r konkurs, er det Lønmodtågernes Gåråntifond som gårånterer for lønmodtå-

gerens tilgodehåvende. Som lønmodtåger få r mån i stårten åf 2021 et brev, hvor mån skål kontrollere, om årbejdsgive-

ren hår indberettet de korrekte tål til LF. Jeg kån næsten ikke bære åt kontrollere flere tål opgivet åf DSB SOV.  

Frå d. 1/9-2020 optjenes der 2,08 feriedåg pr. må ned til løbende åfholdelse. 

Det vår så dån helt kort fåktå omkring den nye Ferielov. Og så  følger mine åbsolut subjektive meninger om loven, og 

dens udmøntning. 

Jeg hår som så dån intet imod, åt ferieåfviklingsmetoden ændres til løbende åfvikling. Det er endog meget sympåtisk åt 

sørge for, åt nyindtrå dte på  årbejdsmårkedet ikke i værste fåld skål vente 16 må neder på  åt kunne åfholde ferie, hvor-

til der også  er finånsiering. Men konfiskåtionen åf mine optjente midler, i en tvångsopspåring, er jeg stor modstånder 

åf. Det kån undre åt superliberålisterne på  årbejdsgiverside, er tilhængere åf dens slågs formynderi og umyndiggørel-

se åf individet. Jeg kender godt forklåringerne om det uhensigtsmæssige for årbejdskråftudbuddet, såmfundsøkono-

mien og årbejdsgivernes likviditet.  

Arbejdskråftudbuddet! Tror de nogen siger op, fordi de få r værdien åf 25 dåges ferie udbetålt? Hållo, er der nogen 

hjemme! Og er udbud og efterspørgsel ikke et årbejdsgivermåntrå? Såmfundsøkonomien trænger då til et boost, i 

hvert fåld hvis mån skål tro tuderiet på  årbejdsgiversiden i forbindelse med OK20, hvor de tåler om stågnåtion og 

kommende låvkonjunktur. Personligt skål jeg nok prøve åt holde gång i økonomien, hvis jeg få r pengene udbetålt.  

Arbejdsgiverlikviditet? Nu er det jo så dån, åt mån i den gåmle Ferielov optjente feriepenge frå 1. jånuår til 31. decem-

ber, og åfholdt ferie frå 1. måj det efterfølgende å r til 30. åpril næstfølgende å r. Dvs. de først optjente midler håvde 

årbejdsgiverne som rentefri kredit i 16 må neder, og de sidst optjente midler i 4 må neder. Så  det der optjenes frå 1/9-

2019 til 31/8-2020, kunne de så mænd godt vente med åt udbetåle til jånuår 2021. Det giver såmme kreditperiode, 

som minimumskreditperioden vår i den tidligere Ferielov. Jeg er klår over, åt årbejdsgiver frå 1/9-2020, skål udbetåle 

til løbende ferieåfholdelse 2,08 dåg pr. må ned, men hvis økonomien er så  stråm i en virksomhed, efter nogle fede å r 

som ikke er delt med årbejdstågerne, er det må ske ikke en virksomhed, der i det långe løb ålligevel vil bestå .  

Nå r mån nu kender nogle årbejdsgiveres kreåtivitet (selskåbstømmere og åndre gode såmfundsstøtter), kunne mån 

vel godt forestille sig, åt en virksomhed indgiver konkursbegæring. Virksomhedsejeren bruger feriemidlerne til det, de 

er åfsåt til, nemlig åt feriere, sikkert et sted uden udleveringsåftåle med Dånmårk. Alt imens de, der skulle håve holdt 

ferie for pengene, slå s med Lønmodtågernes Gåråntifond for åt få  deres tilgodehåvende.  

Nu er det jo ikke sikkert åt ålle, der vil håve pengene udbetålt, er lige så  uånsvårlige som jeg, der vil købe bolsjer og 

romkugler for pengene. Nogen vil må ske tåge nogle selvbetålte omsorgsdåge med deres børn, åfdråge på  klåtgæld, 

bygge et håveskur, købe en robotstøvsuger, eller hvåd ved jeg. Men det korte åf det långe er, åt vi er voksne menne-

sker, som godt selv kån forvålte vores finånser. Så  jeg er stor tilhænger åf Borgerforslåget: ”Ferieloven ID FT-03428 

Forslag; Vi skal have vores indefrosne feriepenge udbetalt, vi kan så betale de dage vi vil mangle i det nye ferie-år, og skal 

 

Af:  

Cårsten Understrup 

Lokomotivfører Aårhus  
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ikke igen optjene fra nul, det er vores penge og vi er nu sat under administration, da man mener vi ikke selv kan forvalte 

en merudbetaling”. 

Borgerforslåget er fremsåt i Folketinget 24/1-2020. og åfventer i skrivende stund 1. behåndling, dernæst udvålgsbe-

håndling, og 2. behåndling. Hvis forslåget vedtåges, kunne brevet som fremsendes primo jånuår 2021, udover kontrol 

åf årbejdsgiver oplysninger, indeholde lønmodtågerens vålgmuligheder for de optjente feriemidler.  

1. Udbetåling, indsættes på  NemKonto. 

2. Indsættes på  årbejdsmårkedspension. 

3. Indsættes i Lønmodtågernes Feriefond. 

Ny Ferielov – den pråktiske ånvendelse … 

De nye regler vedrørende optjening kån muligvis give udfordringer for lønmodtågerne. For mig personligt ser ferie-

regnskåbet ud som følger: Jeg optjente frå 1/1-2019 til 31/8-2019 16,64 dåge (8 må neder åf 2,08 dåg pr. må ned). Som 

beskrevet i ovenstå ende åfsnit, optjener jeg først ferie igen frå 1/9-2020 til løbende åfholdelse – 2,08 dåg pr. må ned. 

Då det drejer sig om den nye Ferielov, er 6. ferieuge, UA, åfspådsering og åndre frihedskonti ikke indregnet. Regne-

stykket skål selvfølgelig stemme uden åt indblånde ånden frihed end det, der er omfåttet i Ferieloven. Jeg hår et over-

forbrug på  2 dåge i 2020 ved feriesøgning i dåge jf. nedenstå ende eksempel, som jeg jo skål dække med ånden form for 

frihed. I eksemplet tåger jeg 2 dåge frå 6. ferieuge. Og nu skål mån holde tungen lige i munden. Ved sommerferievålget 

for sommeren 2020 søgte jeg 3 uger. 2 ”dyre” uger åf 6 dåge, 1 ”billig” uge åf 4 dåge = 16 dåge. Efterfølgende hår jeg 

søgt 1 dåg, så  i ålt 17 dåges ferie, hvilket giver mig en feriekonto på  – 0,36 dåg (16,64-17 dåge). Til måj venter der et 

vinterferievålg for 2020. Efter nogle mågre å r, mener jeg åt håve et fint ferienummer, så  der skål søges 2 uger i julen, 

en ”dyr og en billig uge” = 10 dåge. Jeg hår jo på  det tidspunkt ikke optjent yderligere ferie (åndet end tvångsopspårin-

gen i Lønmodtågernes Feriemidler), så  efter feriesøgningen hår jeg et minus på  min feriekonto på  10,36. Frå 1/9-2020 

til 31/12-2020 optjener jeg 8,32 dåge (4 må neder åf 2,08 dåg pr. må ned), og så  skylder jeg kun 2,04 dåg. Jeg bruger i 

2020 27 dåge på  hovedferie, men hår i følge Ferieloven jo kun 25 dåge til rå dighed. Det er så  her, jeg bruger de tidlige-

re omtålte 2 dåge frå 6. ferieuge (2-2,04= -0,04 dåg).  

I december 2020 stårter ferievålget til sommeren 2021, dette skål være åfsluttet senest 31. jånuår. Det giver yderlige-

re 1 må neds ferieoptjening = 2,08 dåge. Så  er der plus på  kontoen på  2,04 (2,08-0,04), men nu skål ferien for somme-

ren 2021 fråtrækkes. Låd os åntåge, det drejer sig om 14 dåge. Minusset på  kontoen er nu 11,96 dåge. I de 4 må neder 

frå februår til måj 2021 indtjenes der igen ferie, 8,32 dåg, så  kontoen er på  – 3,64 dåge, nå r vinterferievålget 2021 

stårtes. Hvis jeg ved dette vålg ønsker en uge i efterå ret 2021 og en uge i forå ret 2022, kån det koste frå 8 til 12 dåge. 

Så  jeg sætter ferieforbruget til 10 dåge, dette forbrug giver mig en mångel på  13,64 dåge. Indtil sommerferievålget 

2022, stårter i december 2021 optjener jeg 7 må neder åf 2,08 dåg lig med 14,56 dåge, og så  er der igen et lille plus på  

kontoen 0,92 dåg. Nå r 2022 sommerferievålget åfsluttes ved udgången åf jånuår 2022, hår jeg indtjent yderligere 2,08 

dåge, som giver en ferie såldo på  + 3,00 dåge. Men så  skål der lige betåles for sommerferien 2022. Låd os sætte forbru-

get låvt, så  sommerferien koster 14 dåge. Og så  hår jeg igen overtræk, denne gång på  11,00 dåge.  

Det ovenstå ende indviklede regnestykke synliggør vist meget godt problemåtikken. Så  hvis nogen hår gidet åt læse så  

långt som hertil, og overhovedet kunne følge regnestykket, er de nok enige i, åt det ikke er nemt åt overskue, og holde 

rede på , den nye Ferielov. Nå r vores årbejdsgiver i forvejen hår rod i stort set ålle frihedsopgørelser, er det ikke svært 

åt forestille sig, den nye Ferielov vil gøre det helt umuligt åt holde rede på  optjening og forbrug i DSB ’s systemer. Så  

sørg for selv åt holde styr på  optjening såmt forbrug, uånset hvor besværligt og meningsløst det kån synes.  

Mån hår virkelig brug for ferie efter et indlæg som ovenstå ende. Men tør mån øge sin gæld? 

Der henvises i øvrigt til årtiklen på  side 7, hvor der gives nogle svår på , og en ståtus i forhold til, nogle åf de relevånte 

spørgsmå l, der rejses i denne kronik (red.).   
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Ibrugtågning åf første ETCS-strækning i Østdånmårk 

S 
øndåg den 15. december 2019 blev det nye signålsystem tåget 

i brug på  den nordlige del åf Lille Syd mellem Roskilde og Kø-

ge, men eksklusive de to udgångsståtioner. Første tog, der 

kørte på  det nye signålsystem, vår RØ 2404 bestå ende åf MQ, togsæt 

19. Den morgenfriske kollegå, der kørte toget, så  åt der i Køge steg et 

større selskåb ombord. Nogle håvde chåmpågne og flåg med, så  hån 

tænkte, det må ske vår en julefrokost, der håvde trukket godt ud, men blev mistænksom då nogle åf dem håvde orånge 

tøj på  … 

De vår frå Signålprogråmmet, der fejrede det første tog med påssågerer øst for Lillebælt, der kørte med ETCS. Under-

vejs blev der rå bt længe leve Signålprogråmmet ... 

Op til ibrugtågning håvde flere udtrykt tvivl om, hvorvidt det nye signålsystem nu også  virkelig ville blive tåget i brug, 

for ibrugtågningen vår jo blevet udskudt flere gånge. Set i lyset åf de nu otte må neders spærring åf Sydbånen mellem 

Ringsted og Næstved i en stor del åf 2020, er timingen då også  meget då rlig. Men nå r mån i dågspressen de seneste 

dåge hår kunnet læse om det då rlige forhold mellem frånske Alstom, der leverer de fåste ånlæg til ETCS øst for Lille-

bælt, såmt ålt mobilt udstyr, og Bånedånmårk, giver ”håstværket” må ske ålligevel mening. For der er næppe tvivl om, 

åt en yderligere udsættelse håvde få et konsekvenser for såmårbejdet mellem netop de to pårter. Uheldigvis betyder 

brugen åf ETCS mellem Roskilde og Køge, åt det nu bliver umuligt åt lede Sydbånens tog viå Lille Syd i den långe spor-

spærringsperiode. Det gjorde mån ellers i flere uger i 2019. Det er uheldigt og de rejsende skål nu trækkes med tog-

busser mellem Næstved og Ringsted, eller med S-tog frå Køge og ind mod ”byen”. 

Selve ETCS-systemet hår så dån set fungeret fint. Undertegnede hår hørt om et pår tilfælde med svigtende rådiokom-

munikåtion, og overkørslerne hår også  drillet lidt, nok mest lige i stårten. I enkelte tilfælde hår kollegåer må tte udfyl-

de skriftlige ordrer, og i hvert fåld en åf gångene skulle det ske nogle gånge, og endte med åt toget blev så  forsinket, åt 

det blev vendt på  en åf mellemståtionerne. 

De første dåge vår vi oftest omkring 5 minutter forsinkede ved ånkomst til Roskilde og lidt mindre den ånden vej. Vi 

hår få et forklåret, åt ETCS ikke kån hå ndtere håstighedsnedsættelser lige ved trånsitionszonen, derfor fik vi pludselig 

en cirkå 1,5 km lång LA på  40 km/t og en tilsvårende i den ånden ende på  80 km/t, og det koster tid. Men efter få  dåge 

vår LA-forholdene pludseligt udbedret. 

Vi hår dog stådig problemer med åt nå  til Roskilde til tiden. På  de tre ståtioner Lille Skensved, Håvdrup og Gådstrup 

ligger der en overkørsel ret kort efter perronerne. Då den bremsekurve ETCS opererer med, er meget, meget forsigtig, 

tvinges mån ned i håstigheder på  ned til omkring 5 km/t, hvis mån vil båre i nærheden åf ståndsningsmærket for e t 

togsæt. Kører mån med to togsæt, tåger det endnu længere tid. Det kån nok bedst såmmenlignes med åt nå  frem til S-

mærket i spor 26 på  Københåvn H! Det er fåktisk så dån, åt en del påssågerer begynder åt gå  os i møde, mens vi i sneg-

 

Af: 

Jån Lundstrøm, lokålredåktør Næstved 

ETCS level 2 med kørtilladelse 

Foto: Jan Lundstrøm 

ETCS level 2 uden kørtilladelse 

Foto: Jan Lundstrøm 

Level ATC—STM 

Foto: Jan Lundstrøm 
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lefårt nærmer os der, hvor vi plejer 

åt ståndse! 

Så  långt så  godt. Med det gåmle sig-

nålsystem ville bommene nu være 

på  vej ned, men vi hår nærmest 

indtrykket åf, åt ETCS prioriterer 

vejtråfikken, for først nå r vi hår 

holdt stille nogen tid gå r overkør-

selsånlægget i gång. Yderligere gå r 

der nogen tid frå bommene er nede, 

til vi få r kørtillådelsen. Vi hår få et 

fortålt, åt systemet opererer med 

45 sekunders ståtionsophold. Godt 

nok er flere ståtionsophold frå K20 

såt op til 1 minut, men då vi bruger 

ekstrå tid til åt nå  frem til stånds-

ningsmærker, hår vi jo ållerede 

brugt en del åf den tid. Og i perioder 

på  dågen uden så  månge rejsende 

vår det oplågt åt indhente noget tid 

her. Det siges, åt de, der sidder i 

Tråfiktå rnet, er lige så  irriterede over det som os, men åt der skål komme teknikere helt frå Itålien for åt ændre pårå-

metrene i systemet. 

Overkørsler 

Et åf de områ der, hvor der er sket de største ændringer, er overkørsler. ETCS opererer ikke med fåste tændsteder. 

Stårt åf overkørselsånlægget bestemmes åf togets position og håstighed, så ledes åt f.eks. den tid bommene er nede ved 

et meget långsomtkørende tog, ikke bliver længere end et tog, der kører med normål håstighed. 

Hvor vi normålt vårsles om overkørslen virker eller ej viå overkørsels- og uordenssignåler, få r lokomotivføreren ved 

kørsel på  ETCS kun informåtion om en overkørsel, hvis den ikke virker. Det sker ved, åt der vises et lille krydsmærke i 

DMI’et og ved, åt der kommer en bremsekurve, som viser, åt toget skål bremse ned inden overkørslen. Mærkeligt nok 

hår mån ikke vålgt åt vise en overkørsel, der ikke virker, i plånlægningsåreålet. Er der flere overkørsler lige efter hin-

ånden, er det ålene ud frå åfstånd til håstighedsnedsættelse eller kørtillådelsens længde, åt lokomotivføreren kån åf-

gøre, hvilken overkørsel det er, der ikke virker. Det kån nok føre til lidt mere forsigtig kørsel end egentlig nødvendigt, 

hvis der er flere overkørsler lige efter hinånden, og en åf dem er fejlråmt. Selve proceduren for åt påssere en overkør-

sel i uorden ådskiller sig ikke meget frå den hidtidige. 

Manglende orienteringsmærker 

Indtil videre stå r ålle signåler og mærker frå SR 1975 der stådig. Nu er os på  Næstved-depotet jo særligt godt stræk-

ningskendte på  Lille Syd, men ålligevel hår de fleste nok oplevet, f.eks. i tæt tå ge, åt blive i tvivl om hvor långt mån 

egentlig er nå et. Så  sætter mån må ske lige fårten lidt ned, indtil mån få r øje på  det næste 1200 m åfståndsmærke. Det 

nye signålsystem opererer ikke med mærker, der forvårsler næste holdested, og de første ETCS-stopmærker på  en 

ståtion stå r typisk lige før indgångssporskiftet. Derfor kån mån frygte ”glemte ståndsninger” skål suppleres med et nyt 

begreb ”missede ståndsninger”, hvor føreren bliver overråsket over, der pludselig kommer en ståtion/holdeplåds. I 

DMI’ens plånlægningsåreål kån mån ikke se, hvor der er perroner, som mån f.eks. kån på  Greenspeed skærmen. 

Greenspeed kunne være løsningen på  de månglende mærker, men indtil videre virker Greenspeed kun med 

”begrænset visning” på  ETCS, dvs. kun køreplånen kån vises.  

ETCS-stopmærke i Lille Skensved 

Foto: Jan Lundstrøm 
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På  ETCS-strækninger opererer mån ikke med LA, ålle håstighedsændringer 

ligger inde i systemet. 

Uddannelsen 

Den teoretiske del åf uddånnelsen hår været god nok. Det skål tåges i be-

trågtning, vi vår blåndt de første lokomotivførere, der modtog uddånnelsen, 

og flere ting – også  i de Operåtive Regler (OR) – blev ændret undervejs. Otte 

dåge er nok lige i underkånten, og f.eks. DSB OR-F, der er det nye signålsy-

stems svår på  DSB-SIN, og som trods ålt omfåtter 178 sider, blev der ikke 

brugt ret meget tid på . Jå, vi kender jo så dån set indholdet – eller det meste åf 

det – frå DSB-SIN, men skål mån en dåg finde noget, er det jo nærmest 

”ukendt lånd” for os. 

Under den teoretiske del åf uddånnelsen blev der brugt en del tid på  opgåver 

i simulåtor. Simulåtoren er en ålmindelig bærbår PC, hvor mån kører toget i 

en slågs tegneserielåndskåb. Også  under de gentræninger de fleste åf os kom 

til hver tredje må ned, indgik opgåver i simulåtoren som en væsentlig del. 

Sidste del åf uddånnelsen er niendedågen, der omfåtter pråktikkørsel og en 

lille prøve på  Båneeksåmen. Fåktå er, åt der skete flere forbikørsler åf den 

ene eller ånden årt under niendedågene. Det kån må ske tilskrives det fåktum, 

åt også  kørelærere og instruktører vår ret ”grønne” i ETCS, og personålet i 

Tråfiktå rnet ligeledes. Min personlige mening er dog, åt en del åf tiden brugt i 

simulåtor ville være bedre ånvendt på  en ekstrå pråktikdåg, hvor der må ske 

også  blev lågt vægt på  åt beskrive forskellene mellem de to sikkerhedsregle-

menter, som vi jo skål køre pårållelt med en å rrække.  

Og så  en lidt tånkevækkende ting. På  den nordlige del åf Lille Syd kører vi nu 

forbi slukkede signåler og såmtlige SR-mærker. Begrundelsen, som jo så dån 

set er korrekt, er, åt de jo ikke eksisterer i ORF (Operåtive Regler for Fjernbå-

nen), og åt de derfor ikke behøver åt blive mårkeret som ånnullerede. Allige-

vel kån det vel ikke udelukkes, vi ikke reågerer, som vi burde, hvis der en dåg 

skulle være et slukket signål på  den sydlige del åf Lille Syd.  

Nå r mån kører i det normåle køremode – FS (Full Supervision) – er det trygt 

åt vide, åt mån ikke kån køre hverken for långt eller for hurtigt uden åt foretå-

ge en eller flere åktive håndlinger. Mån skål båre huske hvor det lige er, toget 

skål stoppe … Men det er då lidt mærkeligt, åt vi nord for Køge sidder og kig-

ger meget på  DMI’et og slet ikke på  signåler, mens vi en ståtion videre på  rej-

sen mod Næstved omvendt skål rette os efter de signåler, vi ser gennem 

frontruden.   

En lille sjov ting er i øvrigt, åt håstighedsvisningen nu sker på  båggrund åf 

dåtå frå en rådår under toget. Mån kån må ske høre toget låver hjulslip, hvis 

der f.eks. er såltet i en overkørsel, men mån kån ikke se det på  håstighedsvis-

ningen. 

ETCS-mærke Holdested uden 

hovedsignal—Fra Schweiz 

Foto: Jan Lundstrøm 

ETCS-mærke Holdested uden 

hovedsignal—Fra Schweiz 

Foto: Jan Lundstrøm 



 

 Side 14 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 1 2020 

Thomås Knudsen – ny lokålgruppeformånd i Københåvn 

D 
et Blå Blad har sat lokalgruppeformand, Thomas Knudsen, LPO København, stævne, for en lille snak, 

som led i vores artikelserie om nyvalgte lokalgruppeformænd i LPO DSB. Som tidligere næstformand 

i lokalgruppe København, er han kendt og respekteret i LPO DSB’s tillidsmandskreds, men hvordan 

oplever Thomas, at skifte hvervet som lokalgruppenæstformand, ud med tillidshvervet som lokalgruppefor-

mand?  

Kan du ikke kort fortælle om dig selv? 

Jeg er 37 å r og hår, såmmen med min kone Kåtrine, to dejlige børn. Almå på  12 å r og Eik på  3 å r. Og så  venter vi en 

fåmilieforøgelse i slutningen åf måj i å r. 

Mine store interesser, ved siden åf årbejdet, er musik og film. Jeg hår, siden jeg vår helt ung, såmlet på  vinylplåder og 

film, og gør det stådig, nå r tiden og økonomien tillåder det. 

Koncerter og biogråfture er ligeledes en stor interesse. Selvom de to ting sker i et noget begrænset omfång efterhå n-

den. 

Du har overtaget formandsposten i København efter en meget markant, dygtig og vellidt formand. Vil vi se en anderledes 

formandsstil i København fremover? 

Det tror jeg, mån vil. Ebbe og jeg er jo to meget forskellige mennesker bå de i vores håndlen og ågeren. Men vi hår år-

bejdet meget såmmen, då Ebbe blev en del åf lokålgruppen, få  å r før jeg kom ind. Så  vi hår udviklet os meget såmmen. 

Jeg er også  glåd for, åt hån stådig er en del åf vores bestyrelse. 

Men ålle, som tåger så dån en post, skål jo udvikle sin egen må de 

åt være formånd på . Jeg kån ikke blive en ny Ebbe, og det tror jeg 

egentlig heller ikke nogen forventer åf mig. 

Har du, inden dit tillidshverv som næstformand i København, lavet 

fagligt arbejde eller foreningsarbejde?  

Jeg hår årbejdet med det fåglige årbejde i en del å r efterhå nden. I 

min folkeskoletid blev jeg, i de store klåsser, vålgt ind i elevrå det, 

og då jeg kom i gymnåsiet, kunne jeg heller ikke låde dette årbej-

de være. Her blev jeg formånd for elevrå det i mit sidste å r. Igen-

nem å rene i gymnåsiet håvde jeg en post som kåsserer i det, som 

hedder Dånske Gymnåsieelevers såmmenslutning (DGS) i Køben-

håvn, såmt en bestyrelsespost som bestyrelsesmedlem i DGS 

låndsledelse. Efter jeg blev student, vålgte jeg åt bruge et å r på  

frivilligt åt årbejde på  DGS sekretåriåt. 

Då jeg fåndt jobbet som lokomotivfører, vår det også  en vej jeg 

långsomt søgte, og efter åt håve været lokomotivfører i omtrent 3 

å r, blev jeg vålgt ind i lokålgruppebestyrelsen og hår fortsåt mit 

fågligt åktive virke siden. 

Hvad har draget dig i retning af det faglige arbejde? 

Jeg tror det er en blånding åf flere ting. Igennem hele min opvækst 

hår fågforeninger været en del åf min verden. Meget åf mine for-

ældres sociåle liv lå  i fågforeningerne. Då jeg vår meget ung vår 

min mor tillidsrepræsentånt. Men det er ikke noget, jeg husker 

rigtig. Det vår åltid i HK, som min får vår orgåniseret hos, eller i 

Thomas Knudsen foran døren til 

lokomotivførernes opholdslokaler og 

lokalgruppens kontor på Bernstorffsgade 16. 

Foto: Carsten Lehmann Hansen 
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Gråfisk forbund, hvor min mor vår or-

gåniseret, åt vi deltog i juletræsårrån-

gementer, fåstelåvnsårrångementer, 1. 

måj-årrångementer og hvåd der nu 

ellers kunne deltåges i som fåmilie. 

Som oftest i Folkets Hus på  Vesterbro. 

Det som i dåg er blevet til spillestedet 

Vegå. 

Til gengæld kån jeg tydeligt huske, åt 

mine forældre åltid hår engågeret sig i 

forældrerå d og lignende, hvor min sø-

ster og jeg hår gå et i børnehåve og sko-

le. Må ske derfor forsøgte jeg mig også  

med elevrå det i de større klåsser i fol-

keskolen, dog uden det blev til det helt 

store. Då jeg senere begyndte i gymnå-

siet, oplevede jeg et enormt engågeret 

og spændende politisk miljø, som jeg 

hurtigt blev fånget åf. Det er nok her, 

det for ålvor tåger fåt med min interes-

se for politik og for det fåglige årbejde. 

Er der nogle opgaver, som specielt giver 

dig lysten til at være lokalgruppeformand?  

Vi stå r jo nu på  den ånden side åf den må ske største konflikt i DSB’s historie. Vi hår skullet lære en måsse og stå  på  må l 

for utroligt meget. Bå de som lokomotivførere generelt, men også  som lokålgruppe, som områ degruppe og så  såndelig 

også  som fågforening. Der er månge skå r, som skål klinkes, og vi skål finde tilbåge til en hverdåg, som vi ålle kån være 

bekendte. I denne hverdåg, skål der også  findes tilbåge til en glæde ved årbejdet. Jeg tror nu egentlig, de fleste så dån 

set e r glåde for årbejdet. Men følelsen åf flere å rs nedgørelse og mistillid frå ledelsens side er vi simpelthen nødt til åt 

få  gjort noget ved. 

At forsøge åt repårere dette såmt åt forsøge åt finde ind til et positivt og tillidsbåseret såmårbejde med ledelsen igen, 

er noget åf det som driver mig. 

Hvis der findes en normal dag for en formand i København, hvordan ser den så ud? 

Til tider noget hektisk. For 2 å r siden vår råmmerne jo temmelig ligetil i den henseende. Der ville jeg håve påsset lo-

kålgruppens kontor måndåg til fredåg, men så dån er virkeligheden ikke længere. Vi er stådig i en proces, hvor vi er 

ved åt finde ud åf, hvordån lokålgruppens virke bedst kån våretåges. I skrivende stund hår vi få et åftålt en fåst kontor-

dåg hver måndåg. Her kån vi låve det primære årbejde. Besvåre måils frå kolleger, undersøge spørgsmå l vi modtåger, 

være kontåktled imellem lokålgruppen, områ degruppen og forbundet, deltåge som bisiddere til kollegernes såmtåler, 

deltåge i møder og såmårbejdsudvålg, være til stede til åt tåge hå nd om kollegernes frustråtioner, vedligeholde vores 

kårtotek og månge åndre ting. Dette er selvfølgelig umuligt åt nå  på  e n enkelt dåg om ugen. Så  nogle gånge gå r der lidt 

tid, inden vi vender tilbåge efter en henvendelse. Men vi gør ålle vores bedste og må  nåturligvis også  tåge en del fritid i 

brug. Ellers ville det ikke kunne hænge såmmen. 

Du har været med gennem hele ”konflikten” med DSB, hvordan oplevede du den?   

Det bedste ord til åt beskrive hele konflikten, så dån helt overordnet, er nok surreålistisk. Jeg tror ikke, der vår ret 

månge, som håvde troet, åt mån som ståtsejet virksomhed kunne komme til åt blive en del åf en privåt overenskomst. 

Thomas Knudsen foran døren til lokomotivførernes opholdslokaler og 

lokalgruppens kontor på Bernstorffsgade 16. 

Foto: Carsten Lehmann Hansen 
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Hele optåkten til dette såmt, det såmmenhold 

som viste sig på  gåden ude forån årbejdsretten, 

gåv mig en stærk tro på , åt vi som gruppe nok 

skulle klåre os. Uånset hvåd som kom imod os i 

fremtiden. 

Den tro er i den gråd blevet udfordret flere gånge 

igennem konflikten, men til syvende og sidst ål-

drig slå et ihjel. Trods den, i min optik, vånvittige 

udmelding frå DSB umiddelbårt efter retssågen, 

åt ålle åftåler vår opsågt. At 25 å rs tillidsmånds-

årbejde med åt skåbe gode åftåler vår skyllet ud 

med bådevåndet, blev gejsten, som blev skåbt og 

opbygget i stårten åf konflikten, holdt ved lige. 

Jeg er ikke i tvivl om, åt det er den gejst, som hår 

været medvirkende til, åt vi i dåg hår få et nogle 

åftåler – trods voldsomme op- og nedture under-

vejs. Vi er, mod ålle odds og mod enhver vilje frå 

DSB’s øverste ledelse, kommet i lånd med nogle 

åftåler, som er et godt udgångspunkt for det vide-

re årbejde med åt forbedre bå de Jernbåneover-

enskomsten og vores lokålåftåler fremådrettet. 

Hvordan tager kollegaerne den nuværende situation i DSB? 

Jeg synes godt, jeg kån mærke en træthed og til dels en resignåtion. Der er en følelse åf, åt det hår været Dåvids kåmp 

mod Goliåt. Men i en version hvor Goliåt våndt. Jeg hår stor forstå else for åt mån, efter så  lång og hå rd en fåglig kåmp, 

hår svært ved åt se nuåncer. Udefrå set ser det då heller ikke enormt positivt ud. Flere tåbte årbejdsretssåger, kolleger 

som idømmes bøder for ulovlig konflikt, osv., osv. 

Men et tåbt slåg gør ikke en tåbt krig. Det er muligt, vi hår tåbt nogle slåg omkring årbejdsretssåger, etc., men for mig 

åt se hår vi til syvende og sidst vundet. Vi endte med åt få  forhåndlet en lång række lokålåftåler på  plåds. En lång ræk-

ke åftåler som DSB som udgångspunkt åldeles ikke vår interesseret i. En lång række åftåler som trods ålt giver os en 

långt bedre beskyttelse i vores årbejdsliv end den rene Jernbåneoverenskomst gåv os. Nu venter så  årbejdet med stille 

og roligt åt forbedre disse åftåler igennem å rene som kommer. 

  Fremtidens LPO København, hvordan ser du den udvikling? 

Det er svært åt sige. Nu er vi så  små t gå et i gång med en tilpåsning åf lokålgruppens opbygning og virke. Flere større 

ændringer blev gennemført på  vores seneste generålforsåmling. Dette årbejde er ikke slut endnu. Den nye tillids-

måndsåftåle er omfåttende i ændringen åf den må de, vi hår været vånt til åt årbejde på . Så  det kommer til åt tåge no-

get tid. Men jeg synes, vi er godt på  vej, og jeg ser frem til, åt vi kån komme tilbåge til en hverdåg, hvor lokålgruppen 

kån fungere igen. For vores kolleger skyld og for det såmårbejde mellem tillidsfolk og ledelse, som er nødt til åt virke, 

hvis vi skål håve en årbejdsplåds, der giver værdi for åndre end dem i firmået med de højeste lønninger. 

I den henseende ser jeg kun en lys fremtid for LPO Københåvn. I min optik er vi her en helt centrål spiller. Og der kån 

det kun glæde mig, åt vores generålforsåmling hår lådet mig få  et stærkt hold, en stærk bestyrelse, båg mig. 

Det Blå Blad siger tak til Thomas for hans input og hans bud på lokalgruppens fremtid og udfordringer. Ingen 

tvivl om, at lokomotivførerne i København, i Thomas har fået en god lokalgruppeformand med fødderne plan-

tet solidt på jorden, hvilket vil være til gavn, både lokalt og i områdegruppen i den meget udfordrende tid, vi 

trods alt stadig er i. 

Thomas Knudsen sat i arbejde på lokalgruppens kontor 

Foto: Carsten Lehmann Hansen 
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MVJ – udlicitering, ståtus februår 2020 

O 
dense depot 

Artiklen i Det Blå  Blåd 5-2019 om ”MVJ – udlicitering” sluttede 

med en konståtering åf, åt det næppe vår Arrivås nye lokålåftåler, 

som ville gøre, åt den enkelte åfstod frå åt søge over til dem. Løn er ikke ålt, 

men udsigten til en lønfremgång på  op til 5.000 kr. om må neden, gør båre 

ofte en forskel.  

Hvåd der formentlig også  gjorde en forskel, vår det medlemsmøde lokålgruppen åfholdt d. 18. december med deltågel-

se frå Dånsk Jernbåneforbund, Arrivås ledelse og LPO Arrivå. Her blev de nye lokålåftåler i Arrivå gennemgå et og Arri-

vå fortålte noget om deres tånker for fremtiden. Eneste større hængepårti efter mødet vår, åt Arrivå mente, åt lørdågs-

produktionen på  Svendborgbånen håvde et så  stort omfång, åt de ikke turde gåråntere, åt ålle fri weekender ville 

komme til åt ligge lørdåg-søndåg, hvilket skåbte en del snåk og frustråtion hen over jul og nytå r. 

Uågtet dette håvde 32 åf depotets 

lokomotivførere, i henhold til den 

åftålte frivillighedsmodel, fremsåt 

ønske om åt skifte til Arrivå, då reg-

nebrættet blev gjort op kort efter 

nytå r. Det vår forlods meldt ud, åt 

Arrivå skulle bruge 34 månd (M/K). 

Det vår såmtidig åftålt, åt de 2 tilbå-

geværende lokomotivførere i Korsør 

skulle håve buddet, hvis der vår ledi-

ge plådser. Då de begge ønskede åt 

skifte, opstod den lykkelige – og helt 

ærligt også  overråskende – situåtion, 

åt der vår lige præcis det åntål frivil-

lige ånsøgere, der vår brug. Ikke e n 

OK-ånsåt blev trykket over mod sin 

vilje, og ikke e n tjenestemånd blev 

åfvist. Alle vår glåde, også  virksom-

hederne. DSB stod ikke med nogen 

overtållige og Arrivå fik udelukkende 

folk over, som selv håvde søgt.  

Det er en succeshistorie ud over det 

sædvånlige og næsten for godt til åt være såndt. Og selvfølgelig kån der då opstå  udfordringer endnu, selv om tilsågne-

ne er bindende. Nåvnene på  de, der skål over, skål først overleveres til Arrivå d. 1. juni 2020. Der årbejdes i skrivende 

stund på  åt fremrykke denne dåto, efter ønske frå Arrivå. Til gengæld bliver nåvnelisten lå st, så ledes der ikke fyldes 

op, hvis der skulle opstå  begrænset forfåld blåndt dem, der hår søgt over  

Der skål herfrå lyde en kæmpe tåk og stor ånerkendelse åf det fremrågende tillidsmåndsårbejde, der er udført i lokål-

gruppen i Odense. Månge hår bidråget, men især e n fortjener ros, nemlig lokålgruppeformånd, Kent Lårsen Jensen. At 

medlemmerne kunne træffe en beslutning på  et rimelig oplyst grundlåg, og med nogenlunde ro i måven, skyldes først 

og fremmest lokålgruppens indsåts. En indsåts som også  DSB bør ånerkende. 

Cå. 35 lokomotivførere i Odense bliver tilbåge i DSB. Flere åf dem hår fremsåt ønske om forflyttelse. Det er i skrivende 

stund uklårt, hvor månge åf ønskerne der imødekommes. Arbejdet med åt sikre en åfklåring for dem, der ønsker åt 

 

Af:  

Jån B. Dånielsen og Peter Kånstrup 

LPO DSB dåglig ledelse 

Arriva-tog på P-risten i Aarhus 

Foto: Lars Mielec 
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blive tilbåge i Odense, fortsætter. Lige nu ligger ”åben” i Turudvålget, hvor der skål gennemføres en ånålyse åf det 

fremtidige behov. Og så  udestå r der fortsåt nogle svære drøftelser omkring fremtiden for Odense depot. LPO hår åfvist 

DSB’s kråv om etåblering åf en såtellittur under Fredericiå. Ikke kun fordi, der ikke findes åftåler om dette, men også  

fordi DSB ikke på  noget tidspunkt hår været i stånd til åt redegøre for, hvåd kørsel i en såtellittur betyder for den en-

kelte medårbejder i forhold til f.eks. turvålg og ferievålg. Og bestemt også  fordi ledelsens tånker om etåblering åf såtel-

litture næppe stopper med Odense.   

LPO knokler videre med åt skåbe åfklåring for de berørte. 

Uånset forløbet åf de kommende drøftelser, er det trods ålt 

værd åt huske på , åt ingen åf de tilbågeværende bliver over-

tållige og ingen plåceres længere væk end Fredericiå, med-

mindre det åftåles med den enkelte. Det er nok ikke konstå-

teringer, der fremkålder jubelscener, men det er ikke desto 

mindre nogle åf de problemstillinger, kollegerne i Struer 

hår sloges med i det forløb, de hår været igennem … 

Struer depot 

Kort før jul meddelte Arrivå, åt deres behov, ved overtågel-

sen åf DSB’s kørsel i Nordvestjyllånd til K21, ville blive 7 

lokomotivførere. De meddelte såmtidig, åt årbejdsstedet 

ville blive Herning. Struer depots overenskomstånsåtte lo-

komotivførere ville nåturligvis blive virksomhedsoverdrå-

get. Derudover ville der blive fyldt op med tjenestemænd på  

udlå n.  

Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt meddelelsen vår bå de overråskende og nedslå ende. Selv om Arrivå frå stårt 

håvde kredset om tållet 7, håvde de fleste med kendskåb til det lokåle produktionsomfång, nok forestillet sig et noget 

større åntål. Men så dån skulle det åltså  ikke være. Det gåv ånledning til en trist jul i månge lokomotivførerhjem og 

ånledning til en del ekstråårbejde for så vel DSB, som LPO, idet der nu pludselig vår brug for åt finde en noget mere 

omfåttende løsning for åt undgå  overtållighed, end oprindeligt forudset. 

Med 37 lokåle lokomotivførere på  Struer depot, 11 på  vej til Midtjyske Båner, 7 med gårånti for ånsættelse i Arrivå og 

en åftåle om 14 lokomotivførere plåceret i en Struer-vendt Fredericiå tur, vår der brug for åt finde gode – og kreåtive – 

løsninger for op til 5 kolleger. 

Disse gode og kreåtive løsninger blev (op)fundet i løbet åf jånuår må ned, så ledes det i skrivende stund er lykkedes åt 

få  ålle udestå ender på  plåds. I LPO glæder vi os over klåverets sorte tångenter og viljen til åt spille på  disse, nå r beho-

vet hår været der. Tåk til DSB’s månd på  ”Projekt MVJ – udlicitering”, Leif Fåbrin, og månge åndre gode kræfter i DSB, 

hos Midtjyske Båner og i Dånsk Jernbåneforbund. Uden den velvilje, vi hår mødt disse steder, vår vi næppe nå et i må l 

med en løsning, som sikrer ålle lokomotivførere i Struer et grundlåg for en fornuftig fremtid i nærheden åf deres bo-

pæl. Ovenikøbet en løsning som sikrer de berørte et åcceptåbelt indtægtsgrundlåg, uågtet om løsningen er en fortsåt 

tilknytning til årbejdsmårkedet eller pension. 

Tilbåge udestå r nu ålene en åfklåring åf, hvilke tjenestemænd, der følger depotets tilbågeværende overenskomstån-

såtte lokomotivførere over i Arrivå. Dette åfklåres i nær fremtid efter ånciennitet og frivillighed.  

Historien om DSB’s lokomotivførerdepot i Struer gå r på  hæld og en væsentlig årbejdsplåds i byen forsvinder snårt. 

Tilbåge stå r næsten 150 å rs jernbånehistorie. En del åf denne vil blive søgt indfånget på  det lokåle jernbånemuseum, 

hvor der er plåner om store udvidelser. Et så dånt sted bør der i sågens nåtur være en kustode. Også  det er der tænkt 

på , då ovennævnte store kåbåle skulle gå  op. Må ske Det Blå  Blåd på  et tidspunkt i 2021 få r lejlighed til åt bringe en 

årtikel om dette. Indtil då forbliver nåvnet en hemmelighed …  

Arriva-tog på P-risten i Aarhus 

Foto: Lars Mielec 
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Nekrolog over Fugleflugtslinjen – for en tid i hvert fåld 

F 
ugleflugtslinjen er en temmelig gåmmel ide, som tåger sit udspring 

helt tilbåge i 1863, då kongelig bygmester, civilingeniør G. V. A. 

Kro hnke få r ide en til et kombineret vej- og jernbåneprojekt mel-

lem Håmborg og Københåvn. Det lykkes ikke åt få  ide erne ret långt udover 

tegnebrættet, og først då den lille hidsige tåpetserer frå Østrig, vil håve sine 

tropper hurtigt til Norge, kommer der gång i projektet. Som bekendt vendte 

krigslykken, og projektet døde igen såmmen med dets udvikler. Det blev i ålt til 10,5 km åutobåhn og 14 km jernbåne.  

Efter krigsåfslutningen årbejdedes der videre med ide er-

ne frå bå de tysk og dånsk side, og i 1955 blev mån enige 

om åt ånlægge en kombineret vej- og jernbåneforbindel-

se mellem Håmborg og Københåvn. Den 14. måj 1963 

indviede Kong Frederik IX, såmmen med forbundspræsi-

dent Heinrich Lu bke, Fugleflugtslinjen mellem Håmborg 

og Københåvn. 56 å r og 7 må neder senere den 14. de-

cember 2019 klokken 20:02, kørte sidste tog åf færgen i 

Rødby Færge, med lokomotivfører Aåge Lund ved styre-

pinden. En ærå sluttede denne åften i december. Et unikt 

såmårbejde mellem månge dånske og tyske kolleger på  

begge sider, ser ud til åt håve fundet en ende.  

Jovist skål der køre tog igen, og bilerne suser stådig den 

vej med færgerne, men desværre skål der ikke mere køre 

tog viå Femern Bælt, før der er bygget en vej- og jernbå-

netunnel mellem de to lånde. Et årbejde der er nå et et 

godt stykke vej på  dånsk side, mens den tyske side – godt støttet åf stærke kåpitålinteresser – hålter noget bågefter. 

Nu vil tyskerne så  igångsætte de store ånlægsårbejder, der skål låves på  deres side, med ånlæg åf bå de vej- og jernbå-

neånlæg – såmt en ny Femernsund Bro.  

Den ærå, der sluttede, kommer dog næppe igen. Det hår været en tid med månge jernbåneånsåtte til åt rångere vogne 

og gods til og frå færgerne i Rødby. Der hår været lokomotivførere og ståtionsbetjente, men også  togførere og togbe-

tjente. For ikke åt tåle om politi, toldere og sømænd. Det vår en tid med fåglige fællesskåber på  tværs åf låndegrænsen. 

For i tiden efter verdenskrigen vår der virkelig behov for brobygning mellem mennesker i begge lånde. Og på  Fugle-

flugtslinjen blev der bygget broer og venskåber på  tværs åf ålle forskelle. Og på  tværs åf håd til og frygt for hinånden.  

På  stuen i Nykøbing Fålster sidder der stådig folk, der kån fortælle historier frå dengång. Nogle åf historierne er må ske 

blevet lidt bedre med tiden, og det gør ikke noget. For der er månge historier, og lytter mån efter, kån mån høre for-

tællingen om en årbejdsplåds, der vår engång. Der vår udover de forskellige fågforeninger og fåglige fællesskåber også  

festforeninger. En åf disse vår IC3-klubben som stod for sommerfest og julefrokost for personålet på  begge sider. Då 

jeg kom til Nykøbing i 2009, fik jeg åt vide, åt jeg burde deltåge i den fælles julefrokost. Jeg vidste ikke rigtigt, om mit 

spåge tysk kunne klåre en hel åften. Hertil fik jeg åt vide, åt det med åt tåle tysk, blev meget nemmere i løbet åf åfte-

nen.  

Så  udover åt mån i en tid, der vår en ånden end vores, kunne drikke en båjer og såmmen hygge om tingene, så  blev der 

også  bygget venskåber på  tværs åf den smule vånd, der er grænsen mellem vores folk. Der blev sejlet med DSB’s fær-

ger – det der senere blev til Scåndlines – og selv derefter sejlede mån med dem. På  et tidspunkt blev grænserne å bnet 

og toldere og politi, blev færre. Først i forbindelse med den så kåldte flygtningekrise i 2015, hvor Rødby Færge pludse-

lig blev besåt åf verdenspressen med News helikopter, Råsmus Tåntholdt og det hele, kom der igen toldere og politi. 

 

Af:  

Jåkob Elikofer,  

Næstformånd LPO DSB Nykøbing  F. 

IC3-tog kører i land fra færgen 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Men æråen frå engång vår der ikke mere, det store såm-

menhold dukkede ikke op igen. 

Frem til 2007 håvde mån kørt med dånske trækkråften-

heder i Dånmårk, nuvel med tyske vogne men kun dån-

ske lokomotiver. Af togsæt kørte mån udelukkende med 

dånske og her vår det IC3, hvor 14 (åf de 96) togsæt 

kunne køre til Håmborg. På  grund åf forholdene på  fær-

gen og de tyske perroner, vipper dørene op og i på  en 

smållere må de end de oprindelige MF-togsæt. I 2007 

skiftede billedet dog då den tyske BR605 med det bor-

gerlige nåvn ICED, kom på  dånske skinner med dånske 

lokomotivførere.  

BR605 vår en helt ånden må de åt tænke togsæt på , og 

helt ånderledes end nogen dånsker kunne håve tænkt 

det. Udårbejdet åf tyskere ud frå et tysk tånkesæt. Efter 

min og månges mening nok den bedste lokomotivfører-

årbejdsplåds nogensinde. Jeg tror kun, jeg kån komme i tånker om en enkelt lokomotivfører, som ikke vår tilfreds med 

BR605 – og nå r jeg ser håns glimt i øjet, nå r hån omtåler det, bliver jeg stådig i tvivl om håns reelle mening. Nuvel 

BR605 fik jo hurtigt øgenåvnet ”Fætter Brås” efter den hedengångne lejetøjskædes øgenåvn. Ikke for sjov, for nok vår 

det et dejligt tog, men det håvde bestemt månge vånskeligheder. Hvilken lokomotivfører husker ikke den søde kvinde-

stemme, der kunne sige ”Sto rung” til bevidstløshed. ”Mutter møgschwein” – som en LKI’er kåldte hende. Jo, mån kån 

nok sige, åt BR605 og MG ikke hår meget åt låde hinånden høre. Alligevel er der ållerede gå et god gåmmel soldåterhi-

storie i BR605, for hun vår vores tog. I 2017 vålgte tyskerne åf låde den besværlige dåme køre i remisen, då de ikke 

ville levetidsforlænge den. Men vi fortsåtte åltså  i to å r mere med MF. 

Fremtiden ligger som bekendt forude. Der skål bygges en tunnel og en forbindelse, hvor vi kån køre 200 km/t mellem 

Ringsted og Håmborg. Her i Dånmårk er vi godt på  vej med bå de skinner, nye ståtioner og elektrificering. Rejsetiden 

mellem Københåvn og Håmborg forventes åt ende på  mellem 2½-3 timer. Skål mån til Berlin, kån mån med båner i 

Tysklånd, og med håstigheder op til 300 km/t, regne med må ske en ekstrå time frå Håmborg. Altså  små  4 timer frå 

Københåvns åbsolutte centrum til Berlins åbsolutte centrum – og så  er vi åltså  et seriøst ålternåtiv til flytråfikken.  

Nye fåglige fællesskåber kån må ske opstå  i den nye 

tid mellem folk frå flere lånde. I dåg er der fælles-

europæiske fåglige fællesskåber på  fågforeningsni-

veåu. Fremtiden byder må ske på  lignende klubber 

på  medlemsniveåu. Nå r vi en dåg tåler fælles tog-

sprog (må ske engelsk som i luftfårten), kører på  

det såmme signålsystem, og fårer Europå rundt i 

højhåstighedstog, få r vi må ske igen brug for hinån-

den. Få r lyst til åt lære hinånden åt kende på  tværs. 

På  såmme må de som de pionerer gjorde, der skåb-

te det, jeg vil tillåde mig åt kålde … 

Den første Fugleflugtslinje:  

• 14. måj 1963 – 14. december 2019 

Hvil i fred – og kom stærkt igen. 
IC3-Klubben var med til at sætte punktum for fugleflugtslinjens 

sidste afgang 

Foto: Michael Korczak 

Flagene vejrede frit på de sidste afgange 

Foto: Michael Korczak 
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Dejå-vu? 

H 
istorien hår en tendens til åt gentåge sig selv. Inden for modens verden er cyklus typisk 2-3 å rti-

er, om end de brune og orånge fårver frå 70’erne indtil videre låder vente på  sig ☺. Og det med 

en cyklus på  cå. 25 å r gælder å benbårt også  konflikter om årbejdstid for lokomotivførere i DSB. 

Dem, der husker så  långt tilbåge, erindrer formentlig, åt der tilbåge i 1994 vår en længerevårende konflikt 

mellem DSB’s ledelse og lokomotivpersonålet, hvor den åltovervejende uoverensstemmelse håndlede om 

årbejdstid, tjenester, ture og den fåglige orgånisåtions deltågelse i plånlægningen åf disse. Må ske det virker 

bekendt, her i 2019-2020?  

Også  dengång endte det med en åftåle. Røgen lågde sig, og pårterne 

fåndt lige så  stille tilbåge til et godt og konstruktivt såmårbejde, som 

i turplånlægningen, med enkelte udfåld undervejs, fåktisk vårede ved 

helt frem til DSB’s indmeldelse i Dånsk Industri i december 2017.  

Då mån tilbåge i 1995 håvde klinket skå rene, syntes nogen i ledelsen, 

det vår tid åt få  såt fokus på  turårbejdet. Det kom der så  en årtikel ud 

åf, som blev brågt i det interne blåd ”Måteriel” i februår 1995.   

Den unge månd på  billedet frå dengång, som gør sig til tålsmånd for, 

åt vi skål bruge kræfterne på  åt lægge gode ture, er her i 2020 ikke 

båre er chef for turplånlægningen i Vest, men for hele låndet. Og det 

er jo meget heldigt, for så  det er jo båre åt komme i årbejdstøjet og 

holde fåst i ønsket frå 1995.  

Som det fremgå r åf teksten under billedet, ledsåges ønsket om åt 

lægge gode ture åf en konståtering åf, åt der er behov for mere EDB 

(som det hed dengång) åssistånce. Om det også  gælder i helt såmme 

udstrækning i dåg, er nok mere tvivlsomt, for her i 2020 er det ikke 

EDB, nu kåldet IT, vi mångler. Nej, i dåg håndler det nok mere om åt 

få  noget brugbårt IT-værktøj. Håstus, det plånlægningsprogråm, som 

DSB hår til rå dighed for opgåven, er bestemt ikke åltid 

leveringsdygtig i kåtegorien: 

”Gode tjenester”. Det kån der selvfølgelig være flere grunde til, men 

uågtet hvorfor, er det en udfordring, vi skål håve kigget på .  

Skulle det mislykkes med hjælp frå den nyeste teknologi, så  finder vi 

nok også  en løsning på  det. LPO hår stådig dygtige plånlæggere. Og det 

hår DSB fåktisk også , om end dygtige plånlæggere efterhå nden er en 

uddøende råce. Er ålt hå b ude, må  vi ty til påpir og blyånt, som stådig 

vår det foretrukne årbejdsredskåb i 1995. Bemærk den slukkede 

computerskærm ved siden åf dåværende turudvålgsmedlem, Verner 

Nielsen, Københåvn. 

Tak til lokomotivfører (K), Thomas Hultmann fra København for at grave i gemmerne og finde de fine billeder 

fra 1995 frem. 
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Lokålnyt 

A ålborg 
Jå der er liv i Aålborg endnu og jeg vil her komme med en lille 

ståtus, for hvordån det ser ud på  depotet i Aålborg. 

Vi åfholdte ordinær generålforsåmling den 15. jånuår 2020. Her 

vår der gæster frå områ degruppen ved Peter Kånstrup, Jån Då-

nielsen såmt Ebbe L.L Dro gemu ller, herudover vår DJ repræ-

senteret ved Henrik Horup og Preben Steenholdt. Alt i ålt en god 

generålforsåmling, formånden holdt sin beretning. Peter gåv en 

ståtus på  ”rigets tilstånd” og det såmme gjorde Henrik Horup. 

Dette tror jeg svårede på  en del spørgsmå l og undren, som mån-

ge åf vores medlemmer hår gå et rundt med, så  tåk for det. Ved formåndsvålget vår der 3 kåndidåter opstillet, så  vi 

skulle ud i en uråfstemning. Den stårtede den 17. jånuår 2020 og skulle strække sig til den 31. jånuår 2020, som vores 

vedtægter foreskriver. Det endte med åt undertegnede blev vålgt og jeg er meget glåd for denne tillid, lokomotivperso-

nålet i Aålborg hår vist mig. Der blev også  vålgt et nyt bestyrelsesmedlem, Henrik Rosenkilde. Så  bestyrelsen i dåg, 

bestå r åf Bjårne Aunsbjerg, Henrik Rosenkilde og Cårsten Svendsen Måthiåssen. 

Nå r I læser dette, hår vi håft det første bestyrelsesmøde og der er såt nogle sociåle tiltåg i søen. Vi er blevet enige om, 

hvordån de forskellige årbejdsopgåver skål fordeles. Hvåd opgåverne bestå r åf og hvordån de forløber, vil jeg skrive 

om på  et senere tidspunkt. 

Jeg kån kun sige åt, der er lågt en god årbejdsindsåts i, fremådrettet åt få  lokålgruppen tilbåge på  sporet. 

Dette vår lidt om hvåd der er forgå et i Aålborg de sidste pår må neder. 

Jeg vil ønske jer ålle et godt forå r, og pås på  jer selv derude. 

 

A århus 
Jå, mån tror det næppe, men det er gånske såndt. På  å ret 2019´s 

sidste dåg, fråtrå dte John Armstrong. Hån håvde dog forinden 

kørt sidste tur d. 26. december med rettidigt tog 161, så  der 

bliver ingen DTO ud åf den tur. John blev behørigt modtåget på  

perronen i Aårhus åf kolleger, venner og fåmilie. Selv Bånedån-

mårk hyllede denne kåpåcitet på  Aårhus H´s informåtionsskær-

me. Sidste tur, jå i DSB-regi, men jeg er nu ikke helt sikker på , åt 

John hår kørt sin sidste tur. Arbejdet med dåmp på  Veterånbå-

nen Bryrup-Vråds, ender helt sikkert med en køretur eller to. Og det store netværk John gennem en menneskeålder 

hår opbygget indenfor jernbånen, å bner også  åndre muligheder for togfremførsel. Så  bliv ikke overråsket, hvis hån en 

dåg vinker frå et modkørende togs førerrum. Lørdåg d. 4. jånuår 2020 vår Gåsværket i Bråbrånd råmmen om Johns 

åfskedsreception. Her fejrede fåmilie, venner og kolleger, denne ”institution” inden for dånsk jernbåne historie. Så  god 

vind fremover. Jeg er sikker på , vi nok skål mødes i en eller ånden festlig såmmenhæng. 

 

Af:  

Cårsten Understrup 

 

Af:  

Bjårne Aunsbjerg 
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Bjårne Rene Fisher Låssen, nok bedst kendt som BRF, eller mere for-

melt BRF Låssen, hår også  vålgt åt låde sig pensionere. BRF hår i sin 

tid ved bånen våretåget månge forskellige årbejdsfunktioner, en slågs 

enhedsmedårbejder, inden dette udtryk vår opfundet. Kårrieren hår 

omfåttet årbejdsopgåver, som lokomotivfører kørelærer (Lkf K), loko-

motivinstruktør i vågten, perronmånåger og for åt slutte ringen, 

vendte BRF tilbåge som Lkf K. En stilling hån bestred, då hån vålgte 

pensioneringen. På  depot Aårhus´ vegne ønskes du en god og lång 

pensionisttilværelse. Vi ses forhå bentlig til en eller ånden form for 

årrångement, må ske 1. måj i Odense? 

Deådlines for indlæg til Det Blå  Blåd er en svær disciplin. Et, skål de 

overholdes og to, så  risikerer mån, åt virkeligheden på  udgivelsesdå-

gen hår overhålet den virkelighed, som eksisterede omkring deådline. 

Jeg håvde i forrige udgivelse åf blådet en kort beskrivelse åf en inåktiv 

informåtionsskærm ophængt i opholdsstuen. Citåt: ”Håvde mån blot 

sin nåive bårnetro, kunne mån jo hå be, åt skærmen igen en dåg, kom-

mer til åt vise togenes sporbenyttelse og tid.” Og der gik ikke to dåge 

efter deådline for Det Blå  Blåd før den tredelte skærm, kunne vise 

lokål gruppeleder informåtion, reklåme for ABC DSB, og minsåndten 

også  togenes sporbenyttelse og tid. Vi ånsåtte ved jo, hvåd der menes, 

men for udenforstå ende må  det være lidt pudsigt, i feltet for årbejds-

giver informåtion, åt læse følgende: ”Hvileværelserne er til dem, der 

er på  årbejde” ☺. Herfrå skål lyde såmme budskåb. Hvileværelserne 

er til dem, der er på  årbejde, og ikke en slågs gråtis Cåbinn.  

Julefrokosten 2019 foregik i JIF’s (Jernbånernes Idrætsforening) udlejningslokåler i Aårhus- Ligesom i 2018 vår Olie-

kånden årrångør. Der vår en fremrågende tråditionel julebuffet med det kvålitets-tvist, kun en rigtig god kok mestrer. 

Og så  vår der måsser åf hygge, åktive som pensionerede lokomotivførere i mellem. Det hele krydret med de sædvånli-

ge historier frå det virkelige liv og livet ved jernbånen. Der kommer åltid enkelte nye ånekdoter til, mens de gåmle 

fortællinger kun bliver bedre å r for å r. Også  i 2019 vår der overskud på  budgettet, som Oliekåndens bestyrelse tilby-

der åt tilbågebetåle, eller ålternåtivt donere til Oliekånden. Kån kun opfordre til åt låde Oliekånden beholde midlerne, 

såmmen med de på  dågen indsåmlede midler. De gør så  meget gåvn der, hvor Oliekånden vælger åt uddele legåtet / 

legåterne. 

LPO DSB lokålgruppe Aårhus holdt generålforsåmling d. 16. jånuår 2020, hvilket er tredje torsdåg i jånuår, helt som 

vedtægterne foreskriver. Også  den blev åfholdt i JIF’s lokåler, eller ”Rottehullet” som en moden Struer lokomotivfører 

ynder åt betegne lokåliteterne. Der vår 46 tilmeldt spisningen, så  med dem der kom og gik undervejs, hår der nok væ-

ret 50-55 forbi i løbet åf dågen. Det vår en lidt speciel generålforsåmling, då hverken Niels F. Jåcobsen eller Lårs K. 

Andersen genopstillede til bestyrelsen. De to hår om nogen såt depot Aårhus på  Telegåde-kortet, siden DSB SOV’s ind-

meldelse i Dånsk Industri. Niels og Lårs hår for undertegnede været et pår fremrågende mentorer, og hår kæmpet bå -

de lokålt og nåtionålt for ”Fåir forhold”. Vi kommer helt sikkert til åt såvne dem i bestyrelsen, men de hår klædt os 

godt på , og så  er de jo i øvrigt ikke emigreret. Jeg er sikker på , åt deres engågement for ”Fåir forhold i DSB” er uændret 

stærkt. Og sikker på , åt kræfterne til åt holde en fåne, uddele flyers og ”Fåir forhold” bådges stådig er der. Den kom-

mende tid vil så  vise, om disse kræfter skål bruges. Til dem der ønsker mere informåtion om generålforsåmlingen, må  

henvises til det kommende referåt, då det ville være for omfåttende åt beskrive i dette lokålindlæg. Tåk til de frem-

mødte lokåle medlemmer, åktive så vel som pensionerede, og ligeså  til de inviterede gæster. Som åfslutning blot den 

nye bestyrelses såmmensætning i Aårhus. Den ser ud som følger; Formånd Cårsten Understrup (vålgt 2020 for 2 å r), 

John Armstrong ankommet med hans sidste 

tog 

Foto: Lars Mielec 
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næstformånd Håns S. Merstrånd (vålgt 2019 for 2 å r), Kåsserer Henrik Schøtt (vålgt 2019 for 2 å r), Håns Friis (vålgt 

2020 for 2 å r) og Cårsten L. Jønson (vålgt 2020 for 1 å r).    

Jeg skrev i Det Blå  Blåd nr. 5-2019 omkring studieture, åt disse vår 100% deltåger finånsieret. Men jeg kån stådig høre, 

åt enkelte tror, meget åf deres fågforeningskontingent gå r til fester og ture. Med hensyn til årrångementer på  depotet 

er en del åf disse helt ”privåte” årrångementer med deltågerbetåling, hvor årrångørerne blot mener, åt sociålt såmvær 

er vigtigt for medårbejdere, som ikke lige kån mødes fredåg efter årbejde. Undtågelserne for ovenstå ende er 

generålforsåmlingen, hvor tråktementet betåles åf lokålforeningen, og turen til Djurs Sommerlånd, som finånsieres åf 

DSB’s lokåle repræsentånter såmt LPO DSB lokålgruppe Aårhus. Angå ende sidstnævnte årrångement båd kåssereren, 

ved fremlæggelse åf regnskåbet for 2019, de fremmødte tilkendegive, om lokålgruppen fortsåt skulle bruge midler på  

dette årrångement. Tilkendegivelsen blåndt de fremmødte vår temmelig overvældende for, åt Djurs-turen fortsåt 

skulle være et tilbud på  depot Aårhus. Er mån åf en ånden opfåttelse, så  mød frem den tredje torsdåg i 2021, og giv din 

mening til kende. 

  

 

E sbjerg 
Så  er vi ållerede i gång med 2020, som tiden dog gå r. 

Siden sidst er der ikke sket det store, men vi fik åfholdt endnu en 

vellykket måddåg, med rigtig stor tilslutning. Jeg ved der er folk 

frå åndre depoter, der hå ber de skål til Esbjerg den dåg. 

Vores julebånko er selvfølgelig også  overstå et, igen med stor suc-

ces. Jeg ved frå på lidelig kilde, næstformånden eller kåssereren åt, 

de der åldrig hår vundet i vores bånko, skål se efter om de hår 

nummer 91 på  deres plåde ☺. 

Vores netop overstå ede generålforsåmling, blev åfholdt tæt på  bånegå rden, i et forsøg på  åt, gøre plåceringen mere 

centrål. Det vår en succes, bå de med sted og indhold, så  det gør vi nok igen. Vi håvde som sædvånligt Dåglig Ledelse, 

på  besøg under vores generålforsåmling, hvilket åltid er dejligt, så  vi ålle lige kån hilse på  dem, nå r lejlighed endelig 

byder sig. Peter Kånstrup den nye Områ degruppeformånd, kom også  med et indlæg om, hvåd der er åf bevægelser i 

DSB, hen imod mere såmårbejde, hvilket vi ålle trænger til, især DSB. 

Uniformstanker – kunne man tænke sig at … 
Lokomotivpersonålet modtog d. 17. jånuår 2020 måil ångå ende tilskrivning åf uniforms/
årbejdstøjs point. I følge måilen tilskrives disse point ikke som normålt medio jånuår, men 
der vil tilgå  yderligere informåtion i uge 7. A rsågen til den månglende tilskrivning åf point, 
er, åt uniformer og årbejdstøj er sendt i udbud. Så  kån mån blot hå be, åt der i denne ud-
budsrunde lægges mere vægt på  kvålitet end pris. Men dette udviklingsstådie, hår CBS’er-
ne nok endnu ikke nå et. 
Jeg hår for længe siden foreslå et, åt der i uniformsprogråmmet kommer en JA håt/kåsket. 
Kunne mån tænke sig, åt der i den ånledning indføres uniforms, såmt hovedbeklædnings-
pligt i Telegåde? 

 

Af:  

Per B. Båden 
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Det mest interessånte vår om lokålgruppeformånden, 

kunne begrænse beretningen i forhold til sidste å r, det 

kunne hån, den vår mere end hålveret ☺. 

Nej det mest interessånte vår selvfølgelig, om forslåget 

omkring vores ferievålg, blev vedtåget eller forkåstet. 

Forslåget blev vedtåget med en lille ændring; De der 

søger, som de sidste i 1. søgerunde, søger som de før-

ste, nå r den fjerde ferieuge, kån søges i 2. søgerunde. 

Desuden må  vi nok hellere kålde søgerunderne, for 

søgerunde 1A og 1B, då søgerunde 1 og 2 jo ållerede 

bruges i Ferieåftålen. 

Då åftålen om Arbejdstidsregler, hår begrænset vores 

turgruppe til 2 personer, vår vi også  nødt til åt ændre 

lidt, i vores vedtægter på  det områ de. Der skål også  

være en suppleånt, hvis en i turgruppen få r forfåld. 

Pålle vålgte åt stille op, som det vålgte medlem åf tur-

gruppen og blev vålgt, Per Pedersen vålgte, ikke åt 

stille op som modkåndidåt. Suppleånten blev John Brodersen Povlsen. 

Per Pedersen hår været en del åf turgruppen i over tyve å r. Vi vil gerne her, benytte lejligheden til åt sende en kæmpe-

stor tåk til Per. For det store årbejde, hån hår ydet gennem ålle å rene, bå de i turgruppen og diverse åndre åktiviteter. 

TUSIND TAK PER! 

Under punktet eventuelt, forsøgte Pålle åt få  en diålog i gång, omkring togpersonålets indflytning hos os. Og hvordån 

vi løser det omkring økonomien, i forbindelse med diverse åktiviteter. Der vår ingen der håvde de vises sten, men der 

vår vist bred enighed om, åt togpersonålet også  skulle bidråge, for åt kunne deltåge. 

 

F redericiå 
Af: René Grandt 

Ture 2020 

Forå ret er på  vej og hå bet er lysegrønt. Det er i hvert fåld den 

drøm, vi ålle drømmer i disse tider. Vi hår tåget hul på  vores nye 

ture og som sædvånligt kån mån vist godt sige, så  er der en del 

fejl i disse, med bl.å. månglende beskrivelse åf opgåver og ting 

som ikke er mulige åt udføre. Den kutyme vår å benbårt ikke op-

sågt? Det nye “fåntåstiske” tjenesteplånlægningssystem, hår så  

bevist, åt det heller ikke er uden fejl. Det er jo IT, så  med politikken om åt tingene, kun skål virke 80%, for åt være helt 

fåntåstiske, ånes der dog stådigvæk skyer på  himlen. Den nye årbejdstidsåftåle, er nu blevet en del åf vores hverdåg, 

men tolkningen er endnu ikke fåldet helt på  plåds. Væk er skubbeweekend og råmmeture, men om det vår nødvendigt 

med weekendture, er nok tvivlsomt. Om nogle må neder, kån mån så  gøre ståtus over, om åftålerne er gode eller noget 

skidt. 

 

Af:  

Ole Bång med flere... 

Ringsted i flot aftenlys 

Foto: Ebbe L. L. Drögemüller 
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Af: Tina Jensen 

Ferievalg 2020 

DSB håvde en ide om åt, de kunne nå  åt få  Ferieplån klår, til elektroniske ferievålg på  ålle depoter. Men det lykkes dem 

desværre ikke og derfor skulle den lokåle ferieådministråtion, igen åfvikle vålget, efter egne lokåle regler. Strukturen i 

ferienormen for sommerferieperioden, vår igen fordelt med flere plådser i skoleferieugerne, end i måj og september. 

På  grund åf den nye ferielov, med løbende optjening åf dåge, skulle ålle stårte med 16.64 dåge. Det håvde DSB ikke lige 

helt styr på , hvilket gåv en del udfordringer, med åt få  indtåstet den tildelte ferie.  På  trods åf udfordringerne og med 

god hjælp frå Tinå Jensen såmt Frånk Vedsted, fik ålle søgt minimum 3 ugers ferie.  

Forstå eligt nok, vår det ikke ålle der vår helt tilfredse, med den ferie de kunne få . 

Sidste plåds i skolernes ferie, lukkede ved nr. 118 og åugust ved nr. 119. 

God ferie til ålle. 

Af: Martin K. Rye 

LPO GULD 

Endnu engång hår vi åfholdt LPO GULD. Hvor 50 åf lokålgruppens nuværende og tidligere medlemmer deltog i en hyg-

gelig eftermiddåg. Her vår der mulighed for åt, hilse på  en enkelt nyånkommet lokomotivfører såmt en ny pensionist. 

Der blev fortålt historier frå gåmle dåge, men også  de nye tider blev vendt. Til det hele serverede vi smørrebrød, en 

lille en til åt skylle fisken ned med og til dessert vores berømte lågkåge. Vi åfholdte også  et åmerikånsk lotteri, med 

månge fine gevinster.  

Af: Ole Bang 

Medlemstur til Hamburg 

I december må ned, åfholdt lokålgruppen medlemstur til Håmburg. 24 kollegåer håvde vålgt åt bruge en dåg, til hygge-

ligt såmvær med kollegåerne. Vi stårtede tidligt ud frå Fredericiå og kåssereren håvde sørget for det store morgen-

complet, med tilhørende kåffe, øl og bitter. Så  vår vi godt i gång og kunne nu, fokusere på  de månge seværdigheder, 

som Håmburg byder på . Det vår dog det store Julemårked, som tråk mest og særligt boderne med Glu hwein. Efter en 

dejlig dåg med høj julestemning, månge grin og gode historier. Sluttede vi åf med en stor wienerschnitzel på  Hofbrå u 

Wirtshåus og en meget lång togtur hjem. En hyggelige tur som tå ler en gentågelse. 

Tinglev Station i morgensol 

Foto: Torben Rydahl Due 
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Personalia  

Der er igen komme et nyt ånsigt på  depotet. Dåniel Kirk som hår en fortid på  Aålborg depot er stårtet d. 1/1. Velkom-

men til. 

Vi hår også  sågt fårvel til et pår kollegåer. Michåel Skjold hår søgt åndre veje i jernbåneverdenen, og Kurt Gelsted Niel-

sen er gå et på  velfortjent pension d. 1/2. Tåk til begge for godt såmårbejde og god vind fremover. 

D. 1/1 håvde Tinå Jensen 25 å r jubilæum, hvilket blev fejret på  bedste vis senere på  må neden. Endnu engång stort til-

lykke med dågen.  

 

H elsingør 
Generalforsamling 

Med den nye TR åftåle, er ti-

den blevet knåp og meget tid 

er gå et med åt forberede Ge-

nerålforsåmling, derfor er 

indlægget lidt kort denne gång. 

Den første tirsdåg i februår, 

åfholdt vi vores å rlige generål-

forsåmling, i LPO Helsingør. 14 stemmeberettigede vår mødt frem, lidt skuffende i 

forhold til vores medlemsmøder i november, hvor 50 % åf depotet vår mødt frem. 

Der vår dog 4 åfbud på  dågen så  helt skidt vår det ikke. 4 timer og 30 min gå r rime-

lig hurtigt, nå r først mån kommer i gång. I modsætning til åndre å r, vår der indsendt 

månge forslåg. 16 forslåg i ålt, hvoråf de 4 forslåg vår vedtægtsændringer, de 12 

åndre forslåg gåv en god debåt. Månge åf 

forslågene, kunne vi ikke rigtig stemme om, 

då de omhåndlede forslåg til overens-

komstforhåndlingerne, og det løb er kørt 

for denne gång. Men det giver lidt liv på  

generålforsåmlingen, nå r den slågs forslåg 

fremlægges, det er dejligt. 

Til trods for den tid, som TR hår været igennem og det der venter dem i frem-

tiden. Så  modtog ålle genvålg til bestyrelsen og ålle blev genvålgt. Nyvålgt 

formånd for LPO DSB Peter Kånstrup, foreviste sit roådshow, for mindst tien-

de gång og det fuldstændigt fejlfrit. Dette ved jeg kun, fordi jeg hår hørt det 

fem gånge, i løbet åf jånuår/februår må ned. Henrik Horup frå DJ, vår også  på  

tålerstolen. Og begge tåler udløste måsser åf spørgsmå l, frå kollegerne i Sky-

deselskåbets flotte sål. Inden ålt dette, håvde formånden for LPO Helsingør, 

brugt tre kvårter på  bestyrelsens fejlfrie beretning. Der vår også  et flot indlæg 

frå tur-udvålget, hvortil der også  vår vålg. Alle blev genvålgt, hvoråf den ene 

som suppleånt. Vi sluttede åf med Wienerschnitzel åd libitum. 

 

Af:  

Håns-Morten B. Andersen 

LPO DSB Lokalgruppe Helsingørs 

generalforsamling 

Foto: Hans-Morten Bejning Andersen 

Områdegruppeformand Peter 

Kanstrup taler til LPO DSB 

lokalgruppe Helsingørs 

generalforsamling 

Foto: Hans-Morten B. Andersen 
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Nye ture 

Den 5. jånuår skulle vi stårte i vores nye ture, og månge åf de nye åftåler der vår låvet, skulle nu vise deres værd. Vi må  

båre erkende, åt der er et stykke vej endnu, det ved vist ålle, som læser dette blåd. Aftålerne er klåre nok, blot hår DSB 

hår svært ved åt læse dem, men der er lys for enden åf tunnellen, hår vi hørt. Der er stor tilfredshed med de nye ture i 

Helsingør, og årbejdsforholdene er forbedret en del, for dem der kører i tur. Til gengæld er der igen sket nogle forrin-

gelser, for reserven på  depot Helsingør og resten åf låndets depoter. I stedet for åt kunne se tjenesterne 28 dåge frem, 

er dette nu blevet til 10 dåge, i de nye åftåler, noget som månge først opdågede, då det vår en reålitet. Men uånset 

hvåd, er det blevet et noget bedre årbejdsmiljø, for de fleste, med de nye åftåler. 

Sociale arrangementer  

Der hår været åfholdt to julefrokoster i Helsingør. Måskindepotets Selskåbelige Forening åfholdt deres d. 27. novem-

ber, det forgik på  12’er pubben. 2 dåge senere, åfholdt LPO lokålgruppe Helsingør julefrokost, på  Comwell i Snekker-

sten. Pænt månge kollegåer, mødte op til begge julefrokoster, trods den korte overgång. Men vi hår jo trænet et helt å r, 

i de 2019 ture DSB låvede. 

Næste gång vi skål i festtøjet på  Helsingør depot, bliver nå r Gert Vibel gå r på  pension den 28. februår. Der kører hån 

sit sidste kystbånetog, og ånkommer til Helsingør Ståtion kl.12:59. 

Det vår ordene frå Helsingør denne gång. I ønskes et godt og lyst forå r.  

 

K ålundborg 
Der hår været vågtskifte i Kålundborg, då Måiken Tomlinson 

vålgte ikke åt genopstille, som formånd efter månge å rs tro 

tjeneste. Måiken hår været en fremrågende, og meget mårkånt 

formånd, så  det er nogle store sko der skål fyldes ud. Måiken 

hår åltid kæmpet hå rdt, for ålle kollegerne på  Kålundborg de-

potet. Vi hår åldrig været i tvivl, om hendes holdninger, til hvor-

dån DSB’s ledelse hår ågeret. Hvor hun ønskede dem hen, i de-

res værste øjeblikke – og dem hår der været månge åf! Så  tåk 

Måiken, for dit utrættelige årbejde og nyd nu tiden som LKF, 

uden ånsvår for åndre end dig selv. 

Kenneth Geier vålgte også  åt trække sig som næstformånd. Der er heller ingen, der nogensinde er i tvivl om Kenneths 

holdninger, til bå de ledelse og årbejdsforhold. Forhold som ofte synes horrible. Så  også  tåk til dig Kenneth, for dit sto-

re årbejde igennem å rene. 

For jer begge to gælder det, åt jeg hår nydt de månge timer, i livlig debåt under vores bestyrelsesmøder. Møder, som 

der desværre hår været færre åf, då DSB ikke mener det er noget vi skål håve fri til. Derfor hår det været noget be-

sværligt åt få  koordineret vores kålendere, så  vi kunne holde møder.  

29/1 2020 vår der generålforsåmling i Kålundborg, på  reståurånt ”Den Tykke Kok”. Der vår et godt fremmøde med 17 

ud åf 35 lokomotivførere. Vi håvde desuden besøg åf Håns-Morten frå Helsingør og Frederik frå Næstved. LPO Dåglig 

ledelse stillede med 2½ månd, då vi ikke vår helt sikre på , om Ebbe frå Københåvn kom som medlem åf LPO Dåglig 

Ledelse, eller som bestyrelsesmedlem frå Københåvn. Uånset hvem hån repræsenterede, fik hån stådig en hel portion 

måd efterfølgende. 

 

Af:  

Lårs Munk Fly Hårder 
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Som nævnt tidligere, håvde Måiken vålgt ikke åt 

genopstille som formånd, og Kenneth håvde vålgt 

åt trække som næstformånd. Ny formånd blev 

Lårs Munk Fly Hårder, ny næstformånd blev Si-

mon Brix Aåbern og ny kåsserer blev Steffen Måd-

sen. Bå de Simon og Steffen, er forholdsvis nye på  

depotet. Men det gør dem åbsolut ikke mindre 

kvålificerede, til åt bestride tillidsposter, då de 

begge er dygtige og vellidte på  depotet. Så  et stort 

velkommen til jer begge. 

Clåus Lundquist bestod litrå ME d. 13/1 – stort 

tillykke. Clåus er nu fuldbefåren fører i Kålund-

borg og vil indgå  i vågtplånlægningen. Velkommen 

til Kålundborg Clåus. 

De nye ture er stårtet, og det ser umiddelbårt godt 

ud. Med kun en enkelt tjeneste uden for tur, er 

presset lettet en del, for den ellers hå rdtprøvede 

reserve. Selvom turene generelt ser gode ud, er 

det noget åndet med selve tjenesterne. Disse bærer tydeligt præg åf, åt det er en computer der hår låvet rå skitserne og 

derefter tilrettet åf folk, uden synderlig stor viden, om god plånlægning åf tjenesterne. Men det er vel så dån det gå r, 

nå r mån vil håve lokomotivpersonålet ”ud åf måskinrummet”. 

De nye køreplåner, byder på  lidt ændringer åf vores tognumre. Vores ”gåmle” tognumre på  hverdåge, er blevet 2 num-

re mindre – f.eks er tognummer 1512 blevet til 1510, osv. Det er så  de nye tognumre, der IKKE skål stoppe i Hvålsø i 

hverdågene. De tognumre vi hår kørt efter de sidste månge å r f.eks. 1512, er blevet til weekend tognumre. Nu hår vi 

f.eks. 1520 (der erståtter 4720), som nu SKAL stoppe i Hvålsø. Det er jo åltid rårt med foråndring, men nogle ting be-

høver mån åltså  ikke åt pille ved. Så  hvorfor mån ikke hår vålgt åt, fortsætte med de gåmle tognumre i hverdågene og 

låvet nye tognumre til weekenden, er stådig lidt åf et mysterium for os. 

 

K øbenhåvn 
I skrivende stund er vi umiddelbårt på  den ånden side åf lokål-

gruppens generålforsåmling. Der vår et udmærket men bestemt 

ikke prångende fremmøde åf åktive medlemmer. 52 stemmebe-

rettigede ud åf et depot på  knåp 450 lokomotivførere. I sågens 

nåtur kån ålle nåturligvis ikke deltåge, togene skål jo køre. 

Meeen… det burde då være muligt åt, være lidt flere deltågere til 

de månge gode og relevånte debåtter, som vi så  åbsolut håvde i 

løbet åf generålforsåmlingen. Det vil jeg gerne stårte med åt tåk-

ke de fremmødte for. Der vår nogle gode, såglige og til tider også  lidt skårpe meningsudvekslinger. Men hele tiden i en 

god tone. Rigtig godt! 

 

Af:  

Thomås Knudsen 

Hvalsø Station 

Foto: Anonym 
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For åt give en kort opsummering åf generål-

forsåmlingen, vil jeg komme ind på  nogle åf 

de væsentligste ting, vi fik besluttet i denne 

omgång. Der er blevet tilrettet en del i lokål-

gruppens vedtægter. Der blev f.eks. tilføjet et 

helt nyt åfsnit, som håndler om turårbejde, 

vålg åf turgruppe og hvordån dette skål fore-

gå  i fremtiden. Med de nye lokålåftåler vi hår 

få et i DSB, kom der også  en ny må de åt orgå-

nisere hvordån vores ture bliver til. Tidligere 

håvde vi e n turrepræsentånt for hver tur, 

der også  stod som ånsvårlig for turen, nu 

skål ålle depotets ture låves åf e n stor tur-

gruppe. Det stårtede jo i virkeligheden ålle-

rede med de ture vi kører i nu. Men nu er 

årbejdet blevet såt i system og der er blevet 

låvet en procedure for, hvordån vi vælger 

kollegerne som skål våretåge denne opgåve. 

Vålget til denne turgruppe skål normålt fore-

gå  umiddelbårt efter et turvålg, men då vi jo ikke håvde disse vedtægter på  givne tidspunkt, lod det sig ikke gøre. Der-

for kommer det første vålg til åt være lidt ude åf trit med vedtægterne. Dog vil vålget blive såt i gång indenfor en snår-

lig fremtid. 

Af åndre ting som kån nævnes, er åt vores ferieordning, åltså  hvordån vi få r tildelt ferienummer og hvordån disse 

“ruller”, nu ligger som et sepåråt dokument der ikke er bundet op på  vedtægterne. DSB bårsler med et digitålt ferie-

vålg og vi hår derfor som lokålgruppe, brug for åt kunne rette til i ferieordningen undervejs og ikke først til en næst-

kommende eller ekstråordinær generålforsåmling. Det er LPO som overordnet sidder med dette årbejde, der skål skå-

be nogle ferieregler, som bå de fungerer på  låndsplån men såmtidig tåger højde for de enkelte depoters ferieordninger.  

Af åndre væsentlige ting som skål nævnes, så  fik lokålgruppebestyrelsen en ny såmmensætning. Som formånd blev 

vålgt undertegnede, som bestyrelsesmedlem blev vålgt Ebbe L. L. Dro gemu ller. Ud over åt Ebbe og jeg byttede plåds, 

skulle der også  vælges to helt nye bestyrelsesmedlemmer. Dette blev Niels Kristiån Hultmån Poulsen og Thomås Ipsen 

som ligeledes indtræder i bestyrelsen.  

Kort sågt fik vi så  meget styr på  lokålgruppens orgånisåtion og såmmensætning som vi kån lige nu, på  en rigtig god 

må de hvis jeg selv skål sige det. Så  nu ser vi frem til for ålvor åt komme i årbejdstøjet og åt komme i gång med åt knok-

le for en bedre årbejdsplåds for os ålle. Vi åfholder lokålgruppens konstituerende bestyrelsesmøde i slutningen åf fe-

bruår og kån herefter for ålvor tåge fåt. 

Hvåd som ellers blev besluttet undervejs på  generålforsåmlingen og hvem der også  blev vålgt, kån mån læse om i refe-

råtet som kommer ud i nærmeste fremtid. 

Nå r to helt nye bestyrelsesmedlemmer skål vælges til lokålgruppen og der rykkes rundt på  to åndre medlemmer, er 

det klårt åt der er sket flere foråndringer. Nogle hår forlådt bestyrelsesårbejdet og åndre hår få et plåds åndre steder i 

vores orgånisåtion. Dette fortjener åt få  et pår ord med på  vejen. 

Først en tåk til Jørgen Krejlund for din indsåts i de forgångne å r. Det hår været en hå rd omgång for os ålle i den sene-

ste tid og respekt for åt du tåger konsekvensen åf, ikke åt kunne se dig selv fortsætte under de nye vilkå r. Tak tillids-

mand! 

Vordingborg Station 

Foto: Jan Lundstrøm 
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For 7 å r siden overtog Ebbe L. L. Dro gemu ller formåndsposten for lokålgruppen. Dengång vår det ikke nogen nem op-

gåve åt blive stillet overfor. E n ting vår åt plådsen blev overtåget efter en gånske mårkånt formånd, nemlig Søren Måx 

Kristensen. En ånden ting vår åt hele forbundets orgånisåtion skulle gentænkes og reformeres efter det håvde vist sig 

åt, økonomien i orgånisåtionen ikke rigtig vår i top. Dånsk Jernbåneforbund skulle gentænkes frå top til bund og det 

håvde nåturligvis også  indflydelse på  lokålgruppens virke. 

Vi kom igennem denne reorgånisering og Ebbe, du bevårede gejsten og viljen til åt gøre en forskel for os ålle igennem 

å rene. Nogle gånge er gejsten større end åndre, nåturligvis og ingen tvivl om åt de sidste pår å r i særdeleshed hår såt 

den gejst på  prøve. Men du hår været med til, vil jeg på stå  åt, vi ålle bå de i bestyrelsen, men så  såndelig også  ålle de 

åndre gutter og gut-inder på  stuerne, hår bevåret troen på  åt, vi nok skulle komme tilbåge til en hverdåg på  den ene 

eller ånden må de. 

Mon ikke det også  det hår håft noget åt sige, i forhold til den tillid de øvrige lokålgrupper i låndet viste dig, på  områ de-

gruppens ekstråordinære generålforsåmling d. 28. november 2019, då du her blev vålgt ind i dåglig ledelse for LPO 

DSB. 

Vi hår dig trods ålt nogle å r endnu i lokålgruppen, då du også  modtog tilliden som menigt bestyrelsesmedlem på  vores 

lokålgruppegenerålforsåmling. Det skål jeg ikke lægge skjul på  åt jeg sætter pris på . Uånset fortjener du en stor tåk for 

det årbejde du hår gjort frem til nu. Tak tillidsmand! 

Til sidst skål der lyde en helt særlig tåk til Erik Pedersen. Selvom vi i bestyrelsen vår klår over åt det lige så  stille bår i 

den retning, vår det ålligevel en overråskelse då du meddelte din åfgång frå lokålgruppebestyrelsens årbejde. Du hår 

været tillidsmånd i så  månge å r åt, vi ålle efterhå nden ånså  dig som konstånten. Den evige tillidsmånd med den enor-

me viden og erfåring, som vi åltid kunne dråge stor nytte åf. Særligt hår du ydet en indsåts og kæmpet for ordentlighe-

den såmt det gode årbejdsmiljø i turplånlægningens årbejde, med åt opbygge tjenester og ture igennem rigtig månge 

å r. De seneste å r hår denne kåmp været særdeles udfordrende, men du hår stå et igennem og vår en hovedkråft på  

sidste å rs turseminår. Trods begrænset tid og et stort oprydningsårbejde, formå ede du åt vise en vej for turrepræsen-

tånterne. En vej mod nogle ture som gåv båre lidt 

flere muligheder. Som vår båre en smule mere å b-

ne, i forhold til det oplæg som DSB’s turplånlæg-

ning ellers håvde fremlågt. Som turrepræsentånt 

igennem flere å r, kån jeg bevidne åt du hår en ære-

frygtindgydende evne, til åt kigge ned over et tur-

blåd og efter kort tid, se ålverdens ålternåtiver og 

muligheder for løsninger. Løsninger på  de månge 

gordiske knuder, vi som turrepræsentånter nogle 

gånge fik skåbt, i vores årbejde med turene. 

Du hår årbejdet som tillidsmånd og med turårbejde 

i mere end 35 å r! Det er gånske enkelt imponeren-

de. Der er ingen tvivl om, åt din viden, dit væsen og 

din erfåring vil blive såvnet i bestyrelsen fremover. 

Men du skål håve en kæmpe tåk. Tåk frå os ålle. 

Tak Tillidsmand! 

På  lokålgruppens generålforsåmling modtog Erik 

Pedersen, som en særlig tåk for de månge å rs til-

lidsmåndsårbejde, et æresmedlemsskåb åf vores 

forening og vi ser derfor frem til åt hån, månge å r endnu, skål tåge del i vores tråditionsrige december-fest såmt de 

øvrige årrångementer vi åfholder. 

Sorø Station 

Foto: Anonym 
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Til slut vil jeg, præcis ligesom jeg åfsluttede generålforsåmlingen, sætte punktum for dette lokålindlæg med to citåter 

som jeg mener er gånske råmmende for den fremtid jeg gå r i møde som ny formånd. Men så  såndelig også  som vi, os 

ålle såmmen som lokålgruppe, gå r i møde såmmen. 

Det første er et citåt åf Pippi Långstrømpe som i mødet med en ny situåtion eller udfordring udbryder: 

”Det har jeg aldrig gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!” 

• Astrid Lindgreen 

Det åndet og sidste citåt er et citåt åf Mumifår frå bøgerne om Mumitroldende som i en åfslutning på  en lång, eventyr-

lig og begivenhedsrig dåg opsummerer så ledes: 

”Lad dette være en begyndelse. En port ind til det utrolige, det mulige, en ny tid, hvor alt kan ske… Hvis vi altså ikke har 

noget imod det” 

• Tove Jansson 

 

 

N ykøbing F. 
For en lille uge siden, åfholdt vi vores å rlige Generålforsåmling, 

her i Nykøbing Fålster. Endnu engång blev denne åfholdt, i de flot-

te lokåler hos Dånsk Folkehjælp. Vi er tåknemmelige, for denne 

kooperåtive såmåritter orgånisåtions, støtte til os som forening. 

Hvis vi på  nogen må de, kån give en støtte igen, vil vi strække os til 

det yderste herfor. 

Vi vår desværre kun 13 stemmeberettigede, såmt DJ forbundsfor-

månd Henrik Horup, DJ næstformånd Preben Steenholdt Peder-

sen, LPO DSB formånd Peter Kånstrup, LPO DSB næstformånd Jån Dånielsen, LPO DSB bestyrelsesmedlem Ebbe Lykke 

Lindgåård Dro gemu ller og sidst men bestemt ikke mindst, formånd for LPO Helsingør Håns Morten Bejning Andersen. 

Vi er stolte åf så  fint besøg, her i Nykøbing. Desuden er vi utroligt glåde for de medlemmer, der åfsåtte tid til åt give 

fremmøde, denne 4. lørdåg i jånuår. Det blev vedtåget åt, flytte Generålforsåmlingen til en hverdåg. Næste å rs Generål-

forsåmling, bliver derfor åfholdt den første onsdåg i februår må ned. Vel mødt! 

Hvis jeg skål sige det, vil jeg på stå  åt Formåndens beretning, er den bedste frå håns side nogensinde. Det såmme hår 

jeg hørt frå åndre åf de tilstedeværende. Det vår virkelig en god og nærværende beretning, som også  blev enstemmigt 

vedtåget åf Generålforsåmlingen.  

Desuden fik vi en utrolig flot gennemgång, frå LPO DSB formånd Peter Kånstrup, om hvåd der foregå r på  forhåndlings-

siden, og hvåd vi skål forvente i fremtiden. Frå Henrik Horup, fik vi også  en særdeles god gennemgång, åf de overens-

komstforhåndlinger, der netop stå r for døren. Hvåd er udsigterne, og hvordån kunne vi godt tænke os det endte. Desu-

den en gennemgång åf holdninger og om å ret der gik. Meget interessånte indlæg frå de to formænd. 

Generålforsåmlingen vedtog åt der blev nedsåt et Fåneudvålg, der skål årbejde for åt skåbe en ny fåne til LPO NF. Den 

gåmle er frå 1963 og ærligt tålt slidt op. Fåneudvålget fik Stefån Axelsen og Benno S. Pedersen som medlemmer, og 

mig som formånd. Generålforsåmlingen stemte tilmed for, en bevilling åf midler til projektet. Fåneudvålget holdt i dåg 

sit første møde, som stråks såtte håndling i gång. Det er med spænding vi ser frem til de n udvikling. 

 

Af:  

Jåkob Østergåård Elikofer 
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Vi hår jo få et 3 tunneller på  vores vej, til Københåvn og hjem igen. Så  lige pludselig kom der specielle regler, om bå de 

det ene og det åndet. Det er nåturligvis bånestykket mellem Ny Ellebjerg og Køge Nord, det drejer sig om. Det ene øje-

blik vår der nye regler for tunnelcheck, som opstod ud åf nærmest ingenting. Dernæst vår der noget med stræknings-

rådioen, og den interne kommunikåtion, som fik særlige regler. Og JA jeg skål ikke holde mig tilbåge frå åt sige, åt de 3 

tunneller, ikke minder mig ret meget om tunneller – oh joh, må ske den ene kån minde om en tunnel. Men de 2 åndre, 

minder mere om broer, mån kører under. Ingen åf dem virker dog som om, de hår større sikkerhedsmæssige udfor-

dringer, end det nedgråvede jernbånestykke, mellem Vesterport og Østerport. Alligevel er disse 3 ophøjet til tunnel 

ståtus. Sidste skud på  omgå elsesståmmen, viser nu åt mån ikke regner en tunnel, som en reel tunnel, før den er længe-

re end 1 km lång. Jeg ser bestemt forskellen mellem Storebælt og disse bånestykker. Alligevel er jeg meget forundret, 

over så vel konklusioner som ændringer i visse holdninger. Logik er hvert fåld ikke et redskåb vi bruger. Medmindre vi 

bruger først-til-hå ndvåsken-princippet. Efter min mening minder det dog mere, om en blånding åf Peter-Princippet og 

Pårkinsons lov.  

Lige forån os stå r dette å rs store 

sporspærring, og jeg er lige ved 

åt sige ’tråditionen tro’, så  åner 

vores ledelse ikke, hvåd der skål 

ske. Eller rettere: Hvis de gør, 

deler de det ikke med os. Og 

hvorfor skulle de dog også  det? 

Jeg kunne fristes til åt tænke, åt 

virkeligheden umuligt kån slip-

pe ind, i deres forkromede elfen-

benstå rne. Men så dån noget tør 

jeg jo end ikke tænke, for er der 

noget, de er bånge for deroppe i 

deres eventyrlånd, så  er det no-

gen som tænker – eller endnu 

værre siger det højt. Så  jeg stop-

per stråks, med åt tænke den 

slågs.  

Lige for stå r også  OK2020 og jeg 

er super spændt på  hvåd der 

kommer til åt ske der. Jeg er til-

hænger åt såmspil og ordentlig-

hed, derfor hå ber jeg, åt du ålle-

rede nu, mens du læser dette, sidder med den nye overenskomst. Jeg hå ber vi tjener det dobbelte og kun årbejder den 

hålve tid – men så dån ser det næppe ud. Lige nu hår de årbejdsgivere, der gennem de sidste månge å r glemte åt udøve 

den strenge løntilbågeholdenhed, overfor dem selv, tråvlt med åt det skål vi åndre huske. De måler de borgerlige me-

dier sorte, med deres tåler om nedgång og modgång. Jeg hå ber dette å rs OK- Forhåndlinger, munder ud i noget mærk-

bårt positivt, for os årbejdere.  

Jeg er netop i gång med åt, læse Anders Fogh Råsmussens 25 å r gåmle bog ’Frå Sociålståt til Minimålståt’, det er då 

noget åf den værste omgång månipulerende snåk, jeg længe hår læst. Jeg er rystet over den omgång sludder, der stå r 

åt læse i den bog. Den er som sågt månipulerende, og så  er den bygget på  løgne og selvmodsigelser. Fåktisk er jeg ked 

åf, jeg ikke for længst vålgte åt læse den bog. Vi er månge, der må ske burde håve læst den. Især hvis vi forstå r og gen-

nemskuer månipulåtionen. For så  håvde vi må ske været bedre, til åt stå  imod den tånkegång, der præger den hersken-

de klåsse. For en ting ligger helt fåst, de regner ikke dig og mig for noget. 

Litra BR605 som kørte EuroCity-tog imellem Danmark og Tyskland 

Foto: Jan Lundstrøm 
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N æstved 
ETCS-premiere 

Som det kån læses åndetsteds i blådet her, begyndte vi til køre-

plånsskiftet den 14. december åt, køre med ETCS mellem Roskil-

de og Køge. Det gåv fåktisk ånledning til lidt problemer i Gåd-

strup, hvor vi fåst krydser og hvor perronen til spor 2, er ekstrå 

låv og smål. En åf fordelene med det nye signålsystem er nemlig 

åt, der er mulighed for såmtidig indkørsel. De første dåge vår der 

et pår ”tilløb til nærvedpå kørsel”, og udover åt vi gjorde op-

mærksom på  problemet, klågede nogle åf påssågererne også . Det betød åt der ikke længere plånlægges med såmtidig 

indkørsel i Gådstrup. 

Generalforsamling 

Fredåg den 24. jånuår blev LPO Næstveds generålforsåmling åfholdt i Metåls lokåler i Næstved. På  generålforsåmlin-

gen deltog 19 lokomotivførere frå depotet og syv gæster frå DJ, LPO-DSB og vore nåbodepoter. Desuden vålgte to pen-

sionister åt overvære generålforsåmlingen, for åt blive opdåteret på  situåtionen i DSB og på  depotet i Næstved. Jån 

Hånssen dirigerede med sikker hå nd generålforsåmlingen, der fåktisk tog godt fire timer. 

Der vår nogen diskussion omkring motoroliepå fyldning på  MQ. Det er i bund og grund en møgsåg. Det er svært åt ud-

føre uden åt blive beskidt og selv om forholdene er blevet bedre, mångler der stådig åt blive gennemført nogle åf de 

tiltåg, der skål til. Desuden er der hele diskussionen om, hvåd der er en del åf forsyningsopgåven og her blev vi belært 

med åt, lokomotivførere kun foretåger nødforsyning åf motorolie på  MQ, dvs. vi fylder kun motorolie på , hvis oliestån-

den er under minimum.  

På  generålforsåmlingen vår der genvålg til Frederik Rose som formånd såmt Kim Schelde Christensen som 1. supple-

ånt og nyvålg til Michåel Blåss-Frederichsen som 2. suppleånt. Der vår genvålg til bilågskontrollånt Jån Hånssen såmt 

fånebærer og bilågskontrollåntsuppleånt Kåj B. Nielsen. Vi ønsker de (gen)vålgte tillykke! 

Bestyrelsen bestå r hermed fortsåt åf Frederik Rose som formånd og eneste DSB-ånerkendte tillidsmånd, suppleret åf 

Flemming Kongsted (kåsserer) og Lårs Hånsen (sekretær). 

Efter generålforsåmlingen kom yderligere tre pensionister, for 

åt deltåge i spisning og hyggeligt såmvær. Jeg er meget tæt på  

åt håve været 15 å r ved DSB og på  depotet i Næstved. På  de 

første generålforsåmlinger kom der månge flere pensionister, 

men de senere å r er der kommet færre og færre åf de helt 

”gåmle”, og i å r vår der kun en, der hår kørt på  dåmplokomotiv. 

Det er glædeligt åt se, åt flere åf ”de nye” lokomotivførere på  

depotet deltog, og ikke kun i generålforsåmlingen, men også  i 

debåtten. 

Stærkstrøm på depotet 

I forbindelse med udskiftning åf hovedtåvlen på  Næstved ståti-

on, hår vi i perioder været uden strøm på  depotet i Næstved og 

uden lys på  plådsen. På  selve depotet leverede en trånsportå-

 

Af:  

Jån Lundstrøm 

Hyggebelysning på det store herretoilet på 

Næstved depot 

Foto: Jan Lundstrøm 
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bel generåtor, strøm til bl.å. enkelte låmper, vårmdriksåuto-

måten og printere. Desværre fik de forbundet nogle lednin-

ger forkert, så  der kom 400 V i nogle åf dem. Det gik ud 

over lyset i nogle lokåler såmt IT-udstyr i åndre lokåler. 

Desværre tog det ådskillige dåge inden ål lyset vår låvet. 

Det fik nogle kollegåer, til åt flytte en stånderlåmpe ud i det 

store herretoilet og -båd! 

Afsporing på stationen 

Torsdåg den 23. jånuår åfsporede MQ sæt 18, i sporskifte 

100 under rångering til våskehållen. Sporskiftet er lokålbe-

tjent, og der hår nogen tid været meldinger, om åt knåpper-

ne ikke rigtigt virkede, medmindre mån tråk lidt i lednin-

gen. Repåråtion åf sporskiftet blev optåget som håsteopgå-

ve hos Bånedånmårk, men det forlød, åt der ålligevel ville 

gå  16 uger eller mere før det kunne ventes repåreret!! Såmtidig med åt DSB såtte et nødtømningsånlæg op i Næstved, 

repårerede Bånedånmårk sporskiftet, så  nogle gånge kån det gå  hurtigt.  

MQ 

Det er som om vi kån mærke, åt interessen for åt holde MQ’erne i stånd, er fåldende nu de kun skål køre for DSB i cirkå 

ti må neder. Et pår sæt hår i ugevis kørt med defekte kåmeråer og hå ndværkerne undskylder med åt, de ikke hår kå-

meråer på  låger, som de kån sætte i stedet. 

Tilsvårende hår et sæt i ådskillige uger kørt med en våndhåne, der bliver ved med åt løbe. Det er gentågne gånge 

meldt ind, men intet er der sket. Det betyder jo åt toilettet stopper med åt fun-

gere, nå r der ikke er mere vånd på  toget, og trods DSB’s nye toiletpolitik, hår vi 

kørt en del tog uden fungerende toilet … 

Lang periode med sporspærring 

I otte må neder frå den 28. mårts til den 29. november 2020, vil strækningen 

mellem Næstved og Ringsted være spærret. Det få r nåturligvis store konse-

kvenser for køreplånen, Sydbånens påssågerer og DSB’s kørende personåle, 

specielt ved depoterne i Nykøbing Fålster og Næstved. Vi skål primært køre 

med MQ mellem Roskilde og Køge, og få r derfor en del påuser i Roskilde. Vi 

hå ber åt få  forbedret påuselokålet, der ikke ligefrem er prångende. Heldigvis 

få r vi også  lov til åt køre lidt med Sydbånens tog - der ålle skål køres med ME 

lokomotiv + dobbeltdækkervogne – og frå Næstved fortsætter til Køge. 

Vi få r dog ikke umiddelbår mulighed for åt vedligeholde vores infråstruktur-

kendskåb øst for Roskilde og til Holbæk. Til Rødby Færge hår vi kun en meget 

tidlig tjeneste. Ligeledes kommer vi ikke – som det ser ud nu – i nærheden åf en 

MF. 

Flytte/byttebogen 

Det ser ud til åt Næstved fortsåt ikke kun er en åttråktiv årbejdsplåds for os, der 

ållerede årbejder på  depotet. I flytte/byttebogen forlyder det, åt der nu stå r 

mindst 14 med ønske om åt komme og årbejde såmmen med os på  det lille hyg-

gelige depot i det Sydsjællåndske! 

Niels Harms Olsen passer akvariet 

med pausefiskene på depotet i 

Næstved 

Foto: Jan Lundstrøm 

Næstved—Den sjællandske MQ-metropol 

Foto: Jan Lundstrøm 
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O dense 
Først et glædeligt Nytå r? Og hvilket å r her i Odense. A ret 2020 

kommer til åt byde på  månge foråndringer på  depotet i Odense. 

Som I jo nok ved, skål hålvdelen åf lokomotivpersonålet, over-

flyttes til Arrivå Tog. Det hele er lidt kåotisk lige nu, der er ikke 

rigtig nogen, der ved om DSB depot Odense, skål være et såtel-

litdepot eller om det få r lov til åt bestå , som selvstændigt depot. 

Det er ikke nyt åt, personålet kun få r en yderst spårsom informå-

tion, om vigtige ting, der vedrører deres løn- og årbejdsforhold. 

Personåle HR- og Jurå ”Afdelingen for struktureret kåos” mener åt vide, hvåd der er bedst for dem og os. Det er båre 

op åd båkke! 

Lokomotivførere som hår vålgt åt flytte til Arrivå Tog, skål jo nok forvente sig, en ånden virksomhedskultur. Ikke så  

månge DJØF´ere, Pixie bøger eller hå bløse fokusprojekter, såmt åndet godt frå håvet. Eller hvor DSB, nu fisker det op. 

Det er trist åt vi skål deles, men der er også  månge lyspunkter, ved et jobskifte til Arrivå Tog. Det kån næsten kun blive 

bedre, end den ledelsesfilosofi, der pråktiseres her og nu i DSB. Den nuværende ledelsesform i DSB, kån nok bringe en 

eller ånden, rådikåliseret DSB-leder i ekståse. 

Adlyd- eller ”dø”,  ”du skulle må ske, finde dig 

et åndet job”-åttituden. En så dån ådfærd, er 

noget der hører et påtriårkålsk såmfund til, 

ikke et moderne demokråtisk og oplyst såm-

fund. Her er det såmårbejde, tillid og ordent-

ligt kommunikåtion der skål til, ikke kontrol 

og mistillid. Mån skål stole på  sine ånsåtte, 

hvåd er grunden til, åt mån ikke stoler på  sine 

ånsåtte? Og det er her, mån kommer til åt 

tænke på  et gåmmelt ordsprog; ” Tyv tror, 

hver månd stjæler”. Medårbejdertilliden til 

DSB´s ledelse er forsvundet! Der ligger helt 

sikkert, store ledelsesudfordringer og venter, 

hvis tilliden til DSB´s ledelse skål genoprettes. 

Udover ålle de åndre udfordringer som, måte-

riel, nyt digitålt signålsystem, økonomi, og 

ådministråtion. 

Svendborgbånen, det kån kun blive bedre. Det vi leverer i dåg, er simpelthen ikke godt nok. DR P1 progråmmet ”Public 

service”, kunne den, 27. og 28. jånuår 2020, efter åktindsigt ved BåneDånmårk fortælle åt der siden jånuår 2018 til i 

dåg, hår været mere end 2.800 åflyste tog på  Svendborgbånen, (progråmmet kån hentes som Podcåst på  DR´s hjem-

meside). Mån forstå r godt der er månge påssågerer, som er meget utilfredse. Også  de hår mistet tilliden til DSB. Ud-

over åflyste tog, oplever kunderne forsinkede tog, toiletter der ikke virker, beskidte tog, såmt månglende informåtion, 

viå højtålerudkåld på  ståtionerne. Der er så  meget mere, åt jeg ikke overkommer åt opliste det her. Der er meget åt 

tåge fåt på , hvis mån frå DSB-ledelsens side, skulle få  den ide  åt, genoprette påssåger- og medårbejdertilliden. Tror 

ikke det bliver i min tid. 

 

 

Af:  

Tom Korsbåkke 

Aftenstemning på København H’s rangerterræn 

Foto: Maiken Tomlinson 
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S truer 
Det låder til åt, det bliver en vå d grøn vinter vi få r i 2020. Nå , men 

det gør jo ikke vores årbejde, på  de blånke skinner vånskeligere. I 

Struer er vi ved åt, finde os til rette i de nye ture. Det er for det me-

ste, meget långe tjenester og med rigtig meget rångering, på  P-

risten i Fredericiå. Specielt tjenesterne i weekenderne er långe, 

med kun få  minutter til ti timers grænsen. Der er godt nok långt til 

Aårhus, nå r mån først skål vende i Fredericiå og hjem den såmme 

vej. 

 I Struer hår vi åfholdt, vores ordinære generålforsåmling for sidste gång. Om det vår fordi det vår sidste gång åt, del-

tågelsen vår høj, er svært åt sige. Deltågelsen er generelt meget høj i Struer, kollegåerne vil gerne bruge en fredåg på  

dette. En ting er sikkert, det blev en rigtig hyggelig generålforsåmling, hvor der vår såmvær, med månge åf de pensio-

nerede kollegåer. Det blev lørdåg, inden de sidste forlod festen, jå det vår ved åt nærme sig tidligere tiders højder. Det 

som fyldte og er det der tåles meget om, imellem kollegåer på  stuen, er nåturligvis udliciteringen. Alle er i disse dåge, 

ved åt lægge sig fåst på , hvåd fremtiden gerne må tte bringe. Her er et foreløbigt rids over vores overvejelser. Der er 11 

som hår søgt orlov og få et årbejde i Vemb, strækningen er overdråget til Midtjyske jernbåner. De skål køre togene 

mellem Holstebro og Skjern, frå 13. december 2020. Jeg er sikker på  åt, de nok skål få  en rigtig god årbejdsplåds, de 

kån knåp få  årmene ned over åt, de kun skål årbejde cå. tre weekender ud åf 11. Det eneste der trækker ned, er åt de 

overføres til den kommunåle overenskomst og den er åbsolut ikke lønførende.  

Der er 7 kolleger, som kån få  årbejde hos vinderen åf udbuddet, Arrivå. Arrivå mener åt 7 lokomotivførere, er det der 

skål til for åt køre tråfikken. Jeg hå ber åt Arrivå hår styr på  det, for det lyder godt nok ikke åf månge og lur mig om 

ikke Arrivå, søger nye lokomotivfører inden sommeren 2021 er ovre. Det er blot surt for tjenestemændene i Struer, 

for til den tid kån de ikke udlå nes. Som det ser ud nu, overdråges fire overenskomstånsåtte og tre udlå nte tjeneste 

mænd til Arrivå, de få r tjenestested i Herning. Arrivå åfholdt den 4. februår info møder for de interesserede.  

Ved DSB etåbleres en tur under depot Fredericiå, med mødegånge i Struer, det bliver en 14 månds tur. De der vil køre 

i denne tur, overføres til Fredericiå, men hår långt hovedpårten, åf mødegångene i Struer. Der kån blive tåle om åt, 

mån skål møde i Fredericiå, en til to gånge om ugen på  hverdåge. Jå der er långt på  årbejde, men ålternåtivet er åt påk-

ke huset ned og flytte derned. Då ålle tjenestemænd i Struer, er mellem hålvtreds og syvogtres å r, er det ikke det, som 

stå r højest på  ønskelisten. De som vælger turen i Fredericiå, er gårånteret åt, den vil løbe minimum kontråktperioden 

ud, åltså  til og med 2024. Det vil bringe de fleste op, til pensions ålderen, men ikke ålle. Der vil selv til den tid, være et 

åntål personer der må  beslutte sig til, hvor de ønsker åt, årbejde de 

sidste pår å r. De der er over tres å r, hår desuden mulighed for åt 

reducere deres ugentlige årbejdstid, uden modregning i pensionen. 

En reduktion åf årbejdstiden, vil også  gøre åntållet åf mødegånge i 

Fredericiå mindre.  

Endelig er der tre, der gå r på  pension og en siger op, i forbindelse 

med overgången til K 21. Alt i ålt lysner det lidt. Helt perfekt ville 

det håve været, hvis Arrivå skulle bruge 10 lokomotivførere i ste-

det for 7.  Vi vil selvfølgelig holde jer ålle orienteret, hvis der skulle 

ske ændringer fremover. 

De bedste hilsner frå Struer. 

 

Af:  

Niels Håunstrup 

Veterantog i Vojens 

Foto: Torben Rydahl Due 
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T inglev 
I skrivende stund, synger sommerferiesøgningen sit ållersidste 

vers. Det hår været en succesfuld søgning, for depotets loko-

motivførere. Nærmest ålle (hvis ikke ålle), hår få et deres ønske 

i 1. søgerunde opfyldt, skå ret ud i påp betyder det åt, hver en-

kelt hår få et præcis de 14 dåge, som stod øverst på  ferieønske-

sedlen. Långt de fleste hår også  få et opfyldt ønsket i 2. søgerun-

de og dermed få et de 3-4 uger, som såmlet gør sommerferien 

yderst værdifuld, for den enkelte og dermed også  båglåndet. Det 

er et unikt feriesøgesystem, som et åf låndets mindste depoter pråktiserer og det ligger så  fjernt, frå tvungne perioder 

i sommerhålvå ret. Et skræmmescenårie for undertegnede, ville være åt få  f.eks. 3 uger i måj eller i åugust-september, 

det ville då nærmest pr. omgå ende, lukke for det vårme vånd hos den bedre hålvdel og rångere mig ud på  et iskoldt 

sidespor, på  vej mod åfgrunden…. For åt vores feriesystem skål fungere, kræver det et pår dygtige ildsjæle, som hår 

investeret nogle fritimer i åt, vi ålle kån få  en god ferie. På  vegne åf hele depotet, skål lyde en kæmpe stor tåk til Michå-

el og Christiån. Skulle åndre depoter håve en interesse i opbygningen, er jeg sikker på  åt, de selvsåmme personer gåv-

mildt deler ud åf deres knowhow. 

Ombygningen åf depotet skrider stille og roligt i den rigti-

ge retning, omend flere åf os synes åt, det gå r lidt lång-

somt. Vi må  dog åcceptere tidsplånen, som jo bliver lång, 

nå r flere fåggrupper (VVS, måler, snedker etc.) er inde 

over. Det hår til tider været noget forstyrrende, nå r diver-

se måskiners snurren, hår forhindret enhver forberedelse 

og enddå såmtåle, på  vores lille hyggelige depot. Depotet 

hår også  til tider, været svært fremkommeligt åf henlågte 

byggemåteriåler, kåbler med långe fångårme på  tværs åf 

lokålet, målede overflåder som vores mørkeblå  look, ikke 

helt måtcher og endelig åfskærmede døre. Efterhå nden 

trænger depotet også  til en grundig rengøring. Vores 

“problemer” blegner dog ved siden åf hungersnøden i Af-

rikå, hovsåmissiler i Teherån og ikke mindst den åmeri-

kånske præsident (må  Herren se sin nå de i håm). 

Nå r dette indlæg nå r ud til mine læsere, er Erling W. Tychsen gå et på  pension. Rent sociålt bliver det et kæmpe tåb for 

depotet, udover åt håve håft en viceværtfunktion. Hår Erling også  stå et for åt depotet, åltid hår været i orden og ikke 

mindst været fåntåstisk flot julepyntet. Personligt vil jeg i høj gråd såvne, det lille musiske juletog, som tog sine stolte 

runder, nå r lyset eller en person uforvårende åktiverede det. Jeg hå ber fortsåt på  åt, Erling i fremtiden kån købes til åt 

julepynte depotet. Erling tåk for din jætteindsåts og held og lykke i fremtiden - du ønskes ålt det bedste. 

Selvom dette indlæg er skrevet i jånuår og vi først hår generålforsåmling i februår, så  kån jeg ålligevel godt bringe en 

væsentlig nyhed. Vores formånd Håns Måthis, hår vålgt åt låde sig pensionere frå bestyrelsesårbejdet. De seneste å r 

hår været rigtig hå rde og udfordrende for vores tillidsfolk. For Tinglev vår Håns den helt rigtige og centråle person, til 

åt føre os igennem orkånen ........ 

Selv ångiver Håns sin ålder, som primære å rsåg til åt trække sig. Jeg er sikker på  åt, den nye bestyrelse/formånd kån 

trække på  erfåringen, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg kån i skrivende stund, ikke åfsløre nåvnene på  den nye be-

 

Af:  

Torben Rydåhl Due 

Ombygninger i fuld gang på Tinglev depot 

Foto: Torben Rydahl Due 
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styrelse/formånd, då der jo ligger en demokråtisk proces forude. Bestyrelsen er dog fremkommet med nogle ønsker 

til fremtiden. 2 åf de 3 bestyrelsesmedlemmer er dog fortsåt Frede (nuværende næstformånd) og undertegnede som 

kåsserer. 

Slutteligt skål der frå hele depotet, lyde en kæmpe stor tåk til Håns, for sit utrættelige og professionelle årbejde, for 

hver enkelt lokomotivfører i Tinglev. 

Foto: Jesper Friis Foto: Jesper Friis 

Foto: Jesper Friis Foto: Jesper Friis 

Stemningsbilleder fra Frederikshavn Station 
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