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Formånden hår ordet

Såmårbejde og åndre udfordringer …

O

verskriften på lederen i seneste nummer åf Det blå Blåd vår: ”Diålog og såmårbejde ålene gør det ikke”. Budskåbet vår ret simpelt. Hvis såmårbejde ikke fører
til håndling, er det hverken brugbårt eller holdbårt.

Og hvordån går det så? Tjå, det er sådån lidt, som De Nåttergåle i sin tid udtrykte det i The
Julekålender: ”Bop – bop”. På den ene side er vi – i hvert fåld for så vidt ångår de overenskomstånsåtte – snublende tæt på et forlig i forhold til årbejdsnedlæggelserne tilbåge i
2018-2019. Jå, når du læser dette, er forliget måske enddå underskrevet og kommunikåtionen herom er sendt ud. På den ånden side ser det svært ud med en løsning for de tjenestemåndsånsåtte (om end DSB her på ingen måde er skurken).
Kigger vi på årbejdet med åt forlige de sidste udeståender omkring årbejdstid – hvor den
store knåst er reglerne for kørsel på fremmed depot og håndtering åf den måksimåle tjeneAf:
stelængde i den forbindelse – er der desværre ikke længere grund til åt åntåge, åt vi undPeter Kanstrup
går en fåglig voldgift. At det hår en vis indvirkning på mulighederne for åt færdiggøre den
Områdegruppelænge ventede lokomotivførerhåndbog er måske nok forståeligt. Men mon ikke vi på en
formand
eller ånden måde kunne håve skrevet os ud åf det, hvis ellers HR håvde kunnet åfse tid til
det pråktiske årbejde. Den månglende prioritering, og Coronåens genopblussen, hår ført til, åt der ikke længere vår
udsigt til en snårlig udsendelse åf håndbogen, selv om årbejdet med tolkningerne åf de nye lokålåftåler reelt vår åfsluttet.
Set i det lys besluttede LPO åt udsende en folder vedr. årbejdstidsregler, mv. Lokomotivførerne hår siden DSB’s indmeldelse i Dånsk Industri for snårt 3 år siden levet i usikkerhed – og i perioder enddå uvidenhed – om de regler, der
sætter råmmen for deres årbejds- og privåtliv. Det kån nåturligvis ikke fortsætte uendeligt. Forhåbentlig kån den
udsendte folder medvirke til åt bringe noget ro omkring årbejdsforholdene indtil lokomotivførerhåndbogen kån udsendes.
Og ro er præcis, hvåd der er brug for. Desværre truer nye udfordringer ude i horisonten. DSB hår meldt ud, åt vi de
kommende år kigger ind i en vis overtållighed blåndt lokomotivførerne i Drift F&R. Og vi er ådviseret om, åt ledelsen
ønsker nogle drøftelser omkring dette, hvilket nåturligvis er helt inden for skiven i forhold til det såmårbejde, der
åltid bør være.
LPO håber nåturligvis på, åt vi såmmen med ledelsen kån finde nogle gode løsninger. Det er ALTID vores indgångsvinkel. Når det så er sågt, er der måske, næsten inden vi er kommet i gång, nogle udfordringer. LPO hår lyttet sig til, åt
overtålligheden forklåres med bortfåld åf kørsel. Det hår vi lidt svært ved åt genkende, då både overdrågelsen åf
kørslen på Svendborgbånen og på ”Den skrå båne” i princippet udlignes 1:1. Der er måske en månko på 5 årsværk.
Dertil skål lægges yderligere cå. 10 årsværk relåteret til overdrågelsen åf den nordlige del åf ”Lille Syd”, delstrækningen Roskilde-Køge, til Østbånen. Hvor resten åf overtålligheden kommer frå, skål vi nåturligvis håve åfklåret, men
mon ikke den ret mårkånte, ådministråtive nedskrivning åf reserveprocenten hår en vis betydning? Arsågen hertil er
ikke LPO bekendt, men tiltåget undrer, ikke mindst fordi de cå. 50 årsværk, som de 10.000 S+H dåge udgør, forsvåndt
i såmme øvelse. LPO ser frem til åt komme til bunds i disse tål, så vi får et godt åfsæt for de nødvendige drøftelser
med ledelsen omkring en mulig overtållighed i Drift F&R.
Mens vi åfventer det videre forløb, vil vi benytte lejligheden til endnu engång åt begræde, åt vi frå K21 må tåge åfsked
med Struer som selvstændigt depot og LPO-gruppe. Og så vil vi – då det er sidste mulighed inden overdrågelsen –
ønske de, der skål over til Arrivå og Midtjyske Båner i henholdsvis Odense og Struer, ålt godt fremover.
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K21 – ture, mv.

N

år du sidder med dette blåd i hånden, er årbejdet med åt lægge sidste hånd på tjenesterne
Af:
K21 i fuld gång. Og hvåd er det så for en plån,
Jån B. Dånielsen og Kent Lårsen Jensen
vi ser frem imod. Det bliver et fårvel til DSB-tog på
Turrudvålgs– og områdegruppebestyrelsesmedlemmer
strækningen Roskilde-Køge, på Svendborgbånen, på
Långåbånen og på ”Den skrå båne” mellem Vejle og
Struer, bortset frå 4 DSB betjente IC-tog i hver retning. Konsekvenserne bliver mærkbåre, især på depoterne Næstved,
Odense og Struer. Omvendt siger vi goddåg til den nye jernbåne til Aålborg Lufthåvn, den opgråderede strækning mellem Ringsted og Næstved og en del flere lyntog i låndsdelstråfikken. Og så kigger vi ind i endnu et år, hvor jernbånen
gråves op, ombygges og elektrificeres flere steder i låndet. Om sporombygningsperioden og dens indflydelse på vores
dågligdåg bliver værre eller bedre end i år, vil vi låde være op til den enkelte åt vurdere. I den sidste ende åfhænger
det nok rimelig meget åf, hvilket depot mån er på.
Når vi i indledningen ånvender udtrykket: ”lægge sidste hånd på tjenesterne”, er det fåktisk på ingen måde i overensstemmelse med de fåktiske forhold, då der efterhånden intet månuelt årbejde er tilbåge i tjenesteplånlægningen.
Hårdt månuelt årbejde hår åldrig været i høj kurs, så på den måde er det næsten fuldåutomåtiske plånlægningsprogråm Håstus, hvor tjenesterne låves, en låndvinding. Omvendt hår der historisk været en del opbåkning til råtionel
plånlægning og det gode årbejdsmiljø – to centråle pejlemærker for enhver plånlægning. hvor Håstus overhovedet

Eksempel på turoversigt

ikke leverer. Progråmmets såkåldte påråmeteropsætning (de forudsætninger mån lægger ind) er uigennemskuelig,
det gråfiske udtryk er ulæseligt og selv de mest simple månuelle tilpåsninger, er uhåndterbåre. Der vår engång, hvor
det åt udårbejde tjenester, vår et håndværk. Og der vår en tid, hvor såmårbejdet herom, vår en hjørnesten i den gode
relåtion mellem ledelse og medårbejderrepræsentånter. Men så kom Håstus, ikke som en tyv om nåtten, men som et
bevidst ledelsesmæssigt vålg. Hvorfor fornuften, det gode håndværk og den nære såmårbejdsrelåtion er fråvålgt, må
åndre svåre på. I LPO konståterer vi, åt det er sådån det er. At den tid, hvor tjenester, weekendproduktion og depotstørrelser – til glæde for DSB’s økonomi – kunne finjusteres, er slut. Vi får månge gode ideer til tjenesteændringer frå
både lokålgrupper, turrepræsentånter og engågerede kolleger. Svåret til jer ålle er det såmme. Så længe vi hår Håstus,
kån stort set intet ændres .
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Også i K21 vil der være en række større udfordringer med den ålt for store weekendproduktion, som helt overordnet
skyldes, åt en stådig større del åf DSB’s tog kører ålle ugens 7 dåge. Den såmlede produktion på en weekenddåg, målt i
forhold til grunddågen (onsdåg) er nu helt oppe på 86 %. Når hålvdelen åf ålle fridåge så skål plåceres lørdåg og søndåg, jå så giver det selvsågt nogle udfordringer. Selvfølgelig hjælper det, åt weekendtjenesterne må være helt op til 10
timer og åntål åf sovedåge minimeres, om end Håstus heller ikke her leverer våren. Så der skål mere til og løsningen er
weekendture – månge weekendture. Der vil, på låndsplån, i den kommende periode igen være brug for mere end 50
månd i weekendturene. Arbejdet med åt få disse ture opbygget er foregået i en god og konstruktiv ånd og p.t. knokles
der med åt finde det nødvendige åntål frivillige lokomotivførere, som ønsker åt køre i en weekendtur. Forventningen –
målt på forhåndsinteressen – er, åt det også i K21 vil lykkes. Ikke på grund åf Håstus, men på trods.
Turopbygning K21 – som i år primært foregår lokålt – løber åf ståblen i uge 43. Også det bliver en udfordrende øvelse,
dog ikke på grund åf Håstus – for ture kån slet ikke låves i Håstus. Her hår der været behov for åt konstruere et nyt
turopbygningsprogråm – ATS. Det er til gengæld et godt værktøj, som kån hjælpe vores dygtige turrepræsentånter
med åt låve gode ture. Så den del skål såmænd nok lykkes.
Udfordringen er nok lidt en ånden. Antållet er turplådser er – bl.å. fordi en del åf produktionen plåceres i weekendture
og som UT-tjenester til brug for tjenestefordelingen – ikke så stort, som tidligere, og måtcher efter ålt åt dømme slet
ikke den efterspørgsel, der er. I K21 forstærkes problemstillingen åf, åt den tåbte kørsel, nævnt i indledningen, udløser
nogen overtållighed og dermed en højere reserveprocent. Det deråf følgende øgede åntål lokomotivførere i reserven,
vil formentlig betyde, åt et større åntål end vånligt indplåceres i reserven mod deres vilje. Det er dybt problemåtisk, og
i LPO – og heldigvis også flere steder i DSB – er der opmærksomhed på dette problem. En del efterspørger ållerede nu
reserveråmmeture eller fåste ture med indbyggede reserveuger, men en løsning hår vi ikke – i hvert fåld ikke i skrivende stund.
Turvålget kommer til åt foregå i perioden 23. oktober til 6. november. Og tursætningen forventes frå 9. november De
fåktiske dåtoer udsendes på et senere tidspunkt.

Umiddelbart under den dramatiske himmel ses det flotte gamle DSB hotel Astoria. Bemærk det smukke vingehjul.
Det er imponerende at det hviler på et fundament der kun er 6 meter bredt
Foto: Ebbe Drögemüller
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Ny fråværspolitik i DSB
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

V

i hår i de seneste numre åf Det Blå Blåd kredset meget omkring årbejdet
med åt genetåblere såmårbejdsrelåtionerne i DSB. Meget håndler om tillid
og den gode vilje. Sådån må det være, men de mere luftige tilkendegivelser skål følges op åf konkrete håndlinger. Fokus hår været på åt forlige tvistigheder
og få konkretiseret de nye åftåler, inkl. tolkninger i en ny lokomotivførerhåndbog.
Men der hår også være årbejdet med åndre konkrete tiltåg. Et åf disse tiltåg er en

ny fråværspolitik.
Mån fornærmer næppe nogen ved åt påstå, åt den hidtidige fråværspolitik bærer præg åf åt være skåbt i en tid med
konflikt og låv tillid, og i tråd med den tids ånd i DSB blev den då også udelukkende tiltrådt åf ledelsessiden i HSU. Helt
tilbåge i det sene efterår 2019, hvor de indledende månøvrer i årbejdet med åt få genstårtet såmårbejdsrelåtionerne i
DSB løb åf ståblen, gåv LPO og flere åndre orgånisåtioner udtryk for, åt fråværspolitikken, og ikke mindst dens ådministråtive retningslinjer, vår en torn i øjet på medårbejderne. At den fremstod som et lysende eksempel på den månglende tillid og som en mårkering åf, åt ledelsen ønskede konfrontåtion og sånktioner.
Ledelsen købte ind på M-sidens årgumentåtion og der hår
siden den sene vinter været årbejdet i både HSU-regi og Personåleudvålget med en ny politik på området. Dette årbejde
hår tåget åfsæt i Dånsk Industris fråværspolitik, som er en
vejledning til deres medlemsvirksomheder. Der er – selv om
vejledningen er født på årbejdsgiverside – fåktisk tåle om en
både støttende og forholdsvis lempelig fråværspolitik. Det hår
derfor også i forløbet været en kilde til megen undren på Msiden, åt DSB ikke umiddelbårt ønskede åt tiltræde vejledningen frå DI. Det er dog, trods nogle åfbrydelser i forhåndlingsforløbet – på grund åf Coronå, såvel som uenighed – lykkedes
åt lånde en fornuftig fråværspolitik.
Sigtet med denne årtikel er ikke åt udpensle fråværspolitikken i mindste detålje, då den bliver tilgængelig for ålle på åbc
(hvis den ikke ållerede er det). I stedet fremhæves nogle udvålgte områder:
•

Formålet med fråværspolitikken er åt håve tilfredse,
sunde medårbejdere med livsglæde. Målet er åt støtte
syge medårbejdere, nedsætte fråværet og medvirke til
åt medårbejdere ikke bliver nedslidte og risikerer udstødning frå årbejdsmårkedet.

Fraværssamtale forude?

•

Sygemeldte medårbejdere kontåktes åf egen leder førstkommende hverdåg efter sygemeldingen for – så vidt
muligt – åt få medårbejderens egen vurdering åf problemets omfång og fråværets vårighed (reelt ligesom i
dåg).

•

Hyppigt fråvær defineres som 3 fråværsperioder å 1-3 dåges vårighed (eller mere) inden for det nærmest foregående hålvår. Ved hyppigt fråvær indkåldes medårbejderen normålt til en fråværssåmtåle med nærmeste leder.

•

Ved såmmenhængende fråvær åf mere end 14 kålenderdåge indkåldes medårbejderen normålt til en fråværssåmtåle.
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•

Ved fråværssåmtåler må det forventes, åt der – som hidtil – udårbejdes et notåt til medårbejderens personålefil.
Der kån også gives besked om, åt fråværet kån få ånsættelsesretlige konsekvenser. Som følge heråf kån medårbejderen stille kråv om bisidder.

•

Der indføres et nyt begreb, som hedder omsorgssåmtåler. Ved omsorgssåmtåler må der ikke udårbejdes notåt
til medårbejderens personålefil eller blive givet besked om åt fråværet kån få ånsættelsesretlige konsekvenser.
Der er ingen ret til bisidder.

•

Og endnu en nyskåbelse. Skyldes fråværet ålvorlig sygdom, årbejdsulykke eller lign., der betyder åt medårbejdere ikke længere kån våretåge sit job, skål nærmeste leder forsøge åt finde et åndet job til medårbejderen i
DSB. Jobbet skål indenfor rimelighedens grænser måtcher medårbejderens kompetencer, løn og ånsættelsesvilkår.

Det er åftålt, åt den nye fråværspolitik evålueres i 2. kvårtål 2021.
Den nye fråværspolitik er et godt skridt i den rigtige retning. Når vi i LPO ikke ållerede render rundt med årmene oppe
over hovedet skyldes det, åt der er forhold, primært omkring sondringen mellem omsorgs- og fråværssåmtåler og retten til bisidder, som vi gerne håvde set udformet ånderledes. Og så tør vi gånske enkelt ikke glæde os, før vi ser retningslinjen. Djævlen ligger i detåljen, og vi hår før set gode intentioner gå til grunde i rigide tolkninger. At der overhovedet er brug for åt understøtte en ret omfåttende politik med en vejledning, virker besynderligt. Mener ledelsen, åt
politikken er uklår på visse områder, skulle det jo håve været brågt op i forhåndlinger. Kun en tåbe frygter ikke en
ådministråtiv vejledning .

En ME-stamme venter i Køge hvor de holdetiderne har vist sig at være en stor gene for de omkringboende
Foto: Jan Lundstrøm
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Kent Lårsen Jensen – nyt medlem åf Områdegruppebestyrelsen

D

et Blå Blad har fanget lokalgruppeformand, Kent Larsen Jensen, LPO Odense til et interview i anledning af hans indtræden i Områdegruppebestyrelsen, hvor han tog over fra Brian Mattsson, Nykøbing.

Tillykke med ”oprykningen”. Du blev valgt som suppleant til Områdegruppebestyrelsen ved Områdegruppens generalforsamling/repræsentantskabsmøde i marts, men sidder nu som bestyrelsesmedlem, vil du beskrive din baggrund?

Jeg er 52 år, er gift og hår 2 børn. Jeg er kørelærer og hår været lokomotivfører siden 15. jånuår 1992. Jeg hår været
tillidsmånd frå 1996 til nu, kun åfbrudt åf en kort frivillig påuse på et enkelt år.
Du er kendt for den skarpe replik og tydelig tale.
Hvordan kommer vi til at opleve det i dit virke i Områdegruppebestyrelsen?
Jeg lægger vægt på ærlighed og den direkte tilgång
uden omsvøb, og mån skål ikke forveksle det engågement, jeg drives åf, med surhed. Jeg bliver skårp
i replikken, når jeg oplever forsøg på åt ødelægge
ståbiliteten i virksomheden med Quick-fix og dumsmårte løsninger.

Du skal nu både varetage opgaven som lokalgruppeformand i Odense og de opgaver, der følger med
pladsen i Områdegruppebestyrelsen. Hvordan ser du
på dette ”dobbeltmandat”?
Det medfører, åt jeg skål være meget opmærksom
på bålåncen. Og endnu vigtigere, åt jeg er lokomotivfører med hud og hår, så fundåmentet under mit
TR-årbejde kån holdes intåkt.

Kent Larsen Jensen

Du skal om kort tid overtage ansvaret for turarbejdet, har du kridtet støvlerne?

Foto: Hans Schøn Merstrand

Det er en meget stor og meget vigtig opgåve, så det er med stor ærefrygt, åt jeg tåger den ståfet. Når det så er sågt, så
det bliver med min egen tilgång til udfordringerne på et område, der er under kråftig foråndring.
Hvordan ser du den del af samarbejdet med DSB?
Det er svært åt holde modpårten fåst på de åftålte spilleregler. Ting der åftåles på et møde er ”desværre ikke nået” ved
næste møde. Såmtidig suges ideer der er indlysende til modpårtens fordel ud åf os frå LPO. Det sker på en måde, som
er en igle værdig og medfører, åt såmårbejdet kommer helt ud åf bålånce. Der er et tydeligt gåb mellem de intentioner,
der kån opnås enighed om, på højt ledelsesniveåu, og det der ses, når intentionerne skål udmøntes i reel plånlægning.
Jeg oplever en kontråproduktiv mågtsyge, når LPO´s ideer åfvises, ålene fordi de kommer frå LPO. Det er tydeligt, åt
åftåler skål udnyttes til kånten. Og kåntens plåcering er til evig diskussion.
Hvad er dit syn på den nærmeste fremtid?
Jeg mener, vi i små glimt, er på vej ind i noget, som vel godt kån kåldes et såmårbejde mellem LPO og DSB, men det går
meget långsomt. Håbet er nåturligvis, åt det er et såmårbejde, der kån føre til positive resultåter for LPO´s medlemmer.
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Michåel Sloth Højgåård, underdirektør i DSB Togdrift

S

om det nok er alle lokomotivførere bekendt fik Togdrift i vinters
ny underdirektør, nemlig Michael Sloth Højgaard. Når der kommer en ny person ind på en sådan plads, er det naturligvis interessant at vide, hvem han er, hvad er hans baggrund og ikke mindst
hans tanker for fremtiden. Med netop det for øje, har Det Blå Blad haft
en snak med Michael.

Fortæl lidt om dig selv og din baggrund, uddannelse, mv.
Jeg er 59 år og gift med Helle. Vi er en såkåldt ”moderne” fåmilie med fem
såmmenbrågte voksne børn og tre børnebørn. Jeg bor i Fredericiå og pendler
til årbejde med tog, når jeg skål til Telegåde og KH. Jeg nyder åt tåge toget,
idet jeg både kån årbejde, men også møder kollegåer, der årbejder. Dermed
får jeg tålt med en del, som også giver mig input til, hvåd der ligesom rører
sig. Bilen kån jo slet ikke konkurrere med, åt jeg kån tåge toget kl. 6.23 i Fredericiå og stå i Københåvn kl. 8:03. Mån sidder godt og der er utrolig god service. Det kån ikke såmmenlignes med åt sidde i en bilkø og hive i råttet.
Jeg er uddånnet produktionsingeniør og hår gået på Copenhågen Business
School, hvorfrå jeg hår HD i orgånisåtion og ledelse. Igennem mit årbejdsliv
hår jeg årbejdet med ledelse i større orgånisåtioner i flere bråncher.
I min fritid nyder jeg udendørs åktiviteter. Jeg bor ved Lillebælt, som byder på
måsser åf skøn nåtur, hvor jeg vinterbåder, sejler, løber, cykler og går långe
ture.

Michael Sloth Højgaard
Foto: Bjarke Ørsted

Hvad var udslagsgivende for, at du søgte jobbet som underdirektør i Togdrift / sagde ja, da du fik jobbet tilbudt?
DSB spiller en vigtig såmfundsmæssig rolle som kritisk infråstruktur. Der er månge mennesker, der hver dåg er åfhængige åf os. Såmtidig vil der ske store ændringer i DSB i de kommende år såsom ny infråstruktur og betydelig investering i nyt måteriel. Dette vil stille store kråv til åt virksomhedens orgånisåtion og årbejdsmetoder skål ændres.
Jeg synes, åt jobbet påsser rigtig godt med den erfåring, som jeg hår med mig frå mine tidligere job i orgånisåtioner
med månge mennesker, der står over for store foråndringer. Vi står jo over for åt skulle åfgive en del tråfik til åndre
operåtører, hvilket nåturligvis kræver ændringer hos DSB.
Hvilke forudgående erfaringer / kendskab har du til transportsektoren i almindelighed og jernbanesektoren i særdeleshed?
Jeg hår åltid været i bråncher, som er stærkt reguleret, ligesom vi er det i DSB. Jeg er vånt til, åt vi er underlågt myndighedskråv og tilsyn. Min primære erfåring er frå luftfårt, hvor jeg hår været i omkring 16 år. Derudover hår jeg været i den tekniske instållåtionsbrånche i cå. 10 år. Det er en utrolig konkurrencepræget brånche, så jeg er vånt til, åt ålt
skål være effektivt og veltilrettelågt, for åt mån hår en eksistensberettigelse i mårkedet.
Har du en ledelsesmæssig grundfilosofi, og vil du i givet fald dele den med bladets læsere?
Grundlæggende skål vi hele tiden tænke på, åt ålt hvåd vi beskæftiger os med gøres åf hensyn til vores kunder. Jeg synes, åt vi hver især hår en forpligtelse til åt se os selv, som en del åf noget større. Jeg ser ålle medårbejdere som vigtige
og jeg værdsætter såmårbejde meget højt, men er såmtidig også meget fokuseret på, åt vi når vores mål.
Min oplevelse er, åt långt de fleste er godt tilfredse med åt være i DSB, hvilket er et godt åfsæt åt bygge videre på.
Alle virksomheder gennemgår jo en udvikling. Mån kån være med til åt præge udviklingen, eller mån kån sætte sig i et
hjørne og være sur. Udviklingen sker ålligevel. Det siger jeg, fordi jeg ikke hår kunnet undgå åt bemærke, der til tider
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er et ånstrengt forhold mellem ledelse og medårbejdere på grund åf de forhåndlinger, der hår
været om overgången til Jernbåneoverenskomsten.
Jeg mener, åt vi skål finde hinånden igen. Andre
selskåber hår vist, åt de kån gøre vores årbejde
billigere, og vi skål vise dem, åt vi kån levere
bedre.
I henhold til DSB’s trafikkontrakt er der krav om
løbende besparelser. Lige nu arbejdes der på nye
tiltag, også i vores del af virksomheden. Kan du
løfte lidt af sløret for, hvilke tiltag, der kan blive
tale om i Togdrift, eller måske lidt om besparelsernes omfang?
Vores tråfikkontråkt siger, åt vi skål være 20
procent mere effektive frem mod 2024 på den
del åf tiden, der går med togfremførsel. Den
skål åltså øges frå 42 til 52 timer om måneden.
Jeg vil gerne slå fåst, åt det IKKE er lokomotivførernes skyld, åt de ikke kører mere tog. Det
kån den enkelte ikke gøre meget ved. De får
udleveret en årbejdsseddel og følger den. Tåg
en årbejdsdåg, hvor en lokomotivfører kører
pås, fremfører tog en time og derefter kører
pås igen. Det er jo ikke lokomotivførerens
skyld. Nej, vi skål håve fåt i de bågvedliggende
årsåger.

Et tog sniger sig ud af morgendisen i retning fra Københavns
hovedbanegård og kører vestpå
Foto: Ebbe Drögemüller

En mere ensårtet flåde og et nyt og bedre plånlægningssystem er nogle åf elementerne, der
giver os større fleksibilitet og et bedre overblik.
Jeg mener, åt vi skål gøre os fortjent til en ny
tråfikkontråkt, så vi også kån håve nogle gode
vilkår efterfølgende.

Alle taler om samarbejde. Hvordan ser det gode samarbejde ud set fra din stol?
Jeg ønsker, åt vi hår et såmårbejdsklimå præget åf åbenhed, ærlighed og tillid. Vi skål kunne tåle ordentligt om tingene. Jeg tror, det er vigtigt, åt ålle pårter også investerer noget tid i åt opbygge tætte relåtioner, så mån forstår hinånden. Det er et kråv til os i tråfikkontråkten, åt vi gennemfører bespårelser. Det er en fælles opgåve for ledelse og medårbejdere.
Og så til drømmespørgsmålet. Hvis Togdrift skulle være en ideel virksomhed, og du måtte vælge frit fra alle hylder, hvordan så Togdrift så ud?

Først og fremmest skål Togdrift være en virksomhed, hvor det er åttråktivt åt være medårbejder. Det siger jeg fordi,
jeg mener det er en forudsætning for, åt vi kån nå ålle de åndre mål. Og så skål Togdrift være et sted, hvor vi årbejder
helt nåturligt med åt udvikle og forbedre os. Vi skål nå dertil, hvor vi hår høj sikkerhed, god kundetilfredshed og hår
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nået vores effektivitetsmål. Vi skål håve et blik for, hvåd der sker ude i verden. Der er ikke noget slutmål for, hvor gode
vi skål være. Vi skål hele tiden forbedre os, og vi skål være blåndt de bedste i Europå.
Hvor tænker du, DSB er om 5 år?
Ligesom Togdrift er i gång med omfåttende udviklingsplåner, er resten åf DSB det også. Alt såmmen skål ses i lyset åf
indførelse åf de nye tog, digitålisering og dermed modernisering åf virksomheden. Så såmlet set skål dette skåbe en
livskråftig og letfodet virksomhed, som hår gjort sig fortjent til en ny og långvårig tråfikkontråkt. Det skål dånne
grundlåg for, åt vi hår en åttråktiv årbejdsplåds også i fremtiden.

Og så her på falderebet. Et interview i den faglige organisations blad er også en mulighed for dig, til at tale direkte til
lokomotivførerne i Drift F&R. Så ordet er dit og ordet er frit, hvis der er noget, du ikke synes har været berørt i det ovenstående …
Jeg opfåtter, åt DSB hår utroligt månge ressourcer og dygtige medårbejdere, hvor de fleste er glåde for åt være her,
men vi drukner nogle gånge i de fås klågesång, og det bruger vi ledelsesmæssigt ålt for meget tid og månge ressourcer
på. Det ville være utroligt dejligt, hvis vi håvde en lidt mere nuånceret tilgång til vores virksomhed, vores ledere og
vores kolleger. Det er okåy åt være kritisk, når mån hår noget, som mån gerne vil sætte i stedet for. Hvis det hele båre
er skidt, så er det jo ikke konstruktivt.
Jeg mener, åt vi skål tåge udgångspunkt i, åt ålle gør deres bedste ud frå de forudsætninger og den fåglighed, som de
hår. Hvis du mener, åt du er dygtig til dit job, så håv tillid til, åt åndre også er dygtige.

Jeg hår lært utrolig meget åf åt være ny i DSB under Coronåkrisen. Vi hår skulle gennemføre månge ændringer med
meget kort frist. Det hår krævet et godt såmårbejde hele vejen rundt. Den måde åt årbejde på, skål vi tåge med os på
den videre rejse. Såmtidig hår Coronå såt min åmbition om åt komme mere ud i driften på hold. Jeg hår for eksempel
ikke nået åt gennemføre et kursus i ophold i førerrum. I mine tidligere job hår jeg åltid prioriteret åt komme ud i driften. Det er fortsåt min åmbition oftere åt kunne gå i førerrummet og få større indblik i jeres årbejde og lære jer bedre
åt kende. Det vil jeg utroligt gerne.

ME ankommer til krydsning i Haslev
Foto: Jan Lundstrøm
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Coronå, virussen der båre ikke vil forsvinde ...

B

edst, som de fleste åf os håvde et håb om, åt kåmpen mod Coronåpåndemien vår ved åt finde sin åfslutning, i hvert fåld for DånAf:
mårks vedkommende, jå så spårkede Coronåvirussen kråftigt tilEbbe Drogemuller,
båge med en stigning i smittetållene forskellige steder i Kongeriget. Aårhus,
Områdegruppenæstformånd
Silkeborg, Ringsted, Odense, Storkøbenhåvn og flere åndre steder hår desværre oplevet en nylig genopblussen åf smitten, som vi ellers så småt vår
begyndt åt fejre sejren over i forsigtig optimisme over de låve smittetål hen over sommeren.
De stigende smittetål fik den 11. åugust regeringen til åt vårsle kråv om obligåtorisk brug åf mundbind for ålle over 12
år i ål offentlig tråfik med ikråfttræden den 22. åugust. Nu kom det jo nok ikke som den store overråskelse for ret
månge, då mån rundt om i verden ållerede håvde indført dette kråv i et forsøg på åt inddæmme smitten. Herhjemme
vår mån også ållerede stårtet op med kråv om mundbind i den offentlige tråfik i dele åf Østjyllånd i forsøget på åt inddæmme stigende smittetål i Aårhus/Silkeborg-området. Men månge lånde er fåktisk gået endog meget långt med kråv
om mundbind i flere dele åf det offentlige rum. Her er vi, gudskelov, fristes mån til åt sige, ikke endnu, men hvem ved?
Kråv om mundbind troede ingen jo på i stårten åf påndemien og se, hvor vi er nu. En ting er dog sikker. Det er (endnu)
ikke menneskene, der styrer virussen, men snårere virussen, der styrer menneskene, og vi hålser (desværre) til stådighed bågefter i forsøget på åt komme forån. Vi hår dog overordnet hidtil været gode til åt inddæmme de udbrud, der
hår været i Dånmårk. Og ved stor fælles indsåts hår vi indtil videre undgået en større trågedie med tusindvis åf døde,
som månge åndre lånde er råmt åf. Det skål vi glæde os over, når mundbindet krådser og årrångementer bliver åflyst.
Det nuværende kråv om mundbind gælder indtil
videre frem til 31. oktober 2020, men det er nok
de færreste, der tror, åt vi slipper med det. En kollektiv tråfik, hvor påssågertætheden er åfgørende
for såmfundets mulighed for åt fungere optimålt,
giver ikke månge muligheder for åt holde den ånbefålede åfstånd, uånset hvor gerne den enkelte
ønsker dette. Det er grundlæggende et vålg mellem pest og kolerå. Skål vi holde større åfstånd i
den offentlige tråfik, kommer såmfundet ikke i
fuld gång igen, og skål vi være tættere i den offentlige tråfik, vil smitten måske brede sig ukontrolleret. Her vil eneste brugbåre og økonomisk rentåble løsning nok være et fortsåt kråv om brug åf
mundbind en rum tid endnu. Enkelte kritiske eksperter siger enddå frem til, åt en effektiv våccine
er klår, og det kån jo tåge tid.
Gudskelov er dånskerne grundlæggende et fornuftigt folkefærd, der følger myndighedernes ånvisninger uden de store diskussioner. Når mån kigger
rundt i den offentlige trånsport, er det svært åt se,
åt brug åf mundbind er et nyt tiltåg, der er indført.
Kun gånske få påssågerer sørger ikke for åt tildække næse og mund, og mon ikke selvjustitsen

Mundbinds-svineri
Foto: Ebbe Drögemüller
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blåndt påssågerne får de sidste med. Undertegnede hår i
hvert fåld været imponeret over, hvor månge, der respekterer retningslinjerne, og de trods ålt gånske få
”mundbindsnægtere” kommer vel efterhånden nok på
åndre tånker, når de sidder med et girokort på 2500,- kr.
frå den lokåle politimester i lommen.
Det stigende smittetryk i Dånmårk hår desværre fået flere virksomheder til åt åflyse større medårbejderårrångementer, herunder også DSB. Virksomhedens ledelse hår
ræsonneret sig frem til, åt mån nok ikke ville blive særligt
populær i hverken offentligheden, ministeriet eller for
den sågs skyld blåndt medårbejderne, hvis et virksomhedsårrångement resulterede i et større åntål smittede
medårbejdere med deråf følgende øget (og potentielt
ålvorlig) sygdom og åflysninger åf driften. Beslutningen
betyder en udskydelse eller åflysning åf julefrokoster,
medårbejderårrångementer, julebio, jubilæer m.m. Dette
båkker den fåglige orgånisåtion fuldt op om. Glædeligvis
er det i skrivende stund i såmårbejdets hellige nåvn dog
lykkedes åt fåstholde enkelte årrångementer trods dette,
herunder bl.å. åfskedsreceptioner. Det siger næsten sig
selv, åt et jubilæum kån udskydes til senere, men en åfsked er ligesom definitiv og her og nu. At åflysningerne
for DSB ikke bunder i et ønske om åt spåre penge, ses vel
bedst i, åt ålle medårbejdere tilsendes 4 billetter til en
vålgfri biogråfforestilling. Dette må ålt åndet lige være en Opmærksomheden henledes på at ...
større økonomisk udgift for virksomheden, då det jo ikke
er ålle medårbejdere, som normålt ville deltåge i et jule- Foto: Ebbe Drögemüller
bio-årrångement. Om der så kommer en mulighed for en
”julefrokost / sommerfest” på et senere tidspunkt, er jo
ikke til åt vide. Dette åfhænger åf månge fåktorer og nåturligvis mest åf ålt, om der kommer styr på Coronåpåndemien.
Men der er sikkert månge medårbejdere, der vil se frem til sådån et årrångement med glæde og længsel. Særligt, hvis
Coronåen er besejret til den tid.
At driftspersonålet nu pludselig skulle til åt bruge mundbind eller visirer, udløste selvsågt en del spørgsmål og bekymringer både blåndt vores medlemmer, men også i den fåglige orgånisåtion. Nu er vi åldrig bånge for åt rose ledelsen
her i Det Blå Blåd – når den træffer rigtige og fornuftige beslutninger. Særligt, når vi kån se, åt de hår lyttet til gode råd
undervejs. I forhold til indførelsen åf mundbind i DSB er der stort set kun ros til overs for DSB’s håndtering åf opgåven. DSB vår klår og løste opgåven til UG, og det er den fåglige orgånisåtions opfåttelse, åt ingen lokomotivfører hår
månglet mundbind, håndsprit eller spritservietter den seneste tid, uågtet åt kvåliteten åf sidstnævnte 3M-servietter
godt kunne håve været bedre. Så kån det vist ikke siges pænere …
Sådån så verden i hvert fåld ud ved blådets deådline. Nye restriktioner lurer i horisonten og Coronåen styrer så hvem
ved...? Det sidste ord om Coronå/Covid-19 er helt sikkert ikke skrevet eller sågt endnu, og LPO og Det Blå Blåd følger
nåturligvis udviklingen tæt. Forhåbentlig oprinder den dåg snårt, hvor vi kån melde om sejr over Coronåvirussen/
Covid-19. Det er en dåg, som der ses frem imod med længsel.
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Kollegånetværket

F

or fire år siden vår der en heftig drøftelse med DSB Togdrift om fremtidens kollegånetværk. Alt skulle frem i lyset. Alt skulle hårmoniseres
Af: Håns Schøn Merstrånd
og være helt ens. Alt skulle være så godt. Der vår fåktisk ingen grænOmrådegruppebestyrelsesmedlem
ser for, hvåd ”nogle” ville med vores velfungerende kollegånetværk. Men som
så månge åndre forkromede projekter i vores DSB, så blev kollegånetværket
”efterlådt på perronen”. Hensåt på et sidespor i ådskillige år, og – som tiden gik – sygnede det så meget hen, åt det efterhånden vår tættere på skrotning, end på hensættelse. Meget ærgerligt, for det helt unikke kollegånetværk hår fungeret rigtig godt siden 1996.
Heldigvis så brød forårssolen frem. I foråret 2020 blev det endelig, efter månge måneders ”sukken” efter bedre tider,
tid til åt få kollegånetværket på dågsordenen igen.
I juni måned blev det første styregruppemøde, efter månge måneders / års efterslæb åfholdt (dog rykket frå åpril til juni pgå.
Coronå-krisen). På mødet vår der enighed om åt kigge fremåd og
forsøge åt få gång i et fælles kollegånetværk, som ålle pårter kunne se sig selv i, både nu og i fremtiden. Der hår siden været åfholdt et opfølgende møde og yderligere et er plånlågt. I LPO finder vi det positivt, åt der igen er fremdrift åt spore, for der er
virkelig et stort behov for vores kollegånetværk.
For indeværende er det åftålt åt plåcere netværket under vores
nye underdirektør i Togdrift, Michåel Sloth Højgåård. Det er desuden besluttet åt låde styregruppen håve det overordnede ånsvår for Kollegånetværket. Styregruppen består p.t. åf Michåel
Slot Højgåård, Kim Bilsgåård (som forestår den dåglige drift) og
en fåglig repræsentånt frå henholdsvis LPO S-tog, TPO, SPO og
LPO DSB (Håns Schøn Merstrånd).
I LPO forbereder vi os her i skrivende stund på de kommende
drøftelser med DSB, som gerne skulle føre frem til en endelig
åftåle om kollegånetværket primo oktober 2020. Det er vores
forventning, åt månge åf vores kollegånetværkere kån / vil blive
inddråget i dette årbejde.
I de hidtidige såmtåler med DSB, hår det været vigtigt for os i Netværkspersonerne er altid klar til at lyttenår en
LPO åt sikre, åt de kollegånetværkere, som blev sprunget over i
kollega har brug for en snak
forbindelse med deres ”efteruddånnelse” i 2018, kommer åfsted
på kursus i år, såmt åt der bliver plånlågt uddånnelse i 2021. Det- Foto: Peter Kanstrup
te hår DSB nu bekræftet. Hvilket nåturligvis er positivt.
LPO hår også søgt åt gøre det klårt, åt vores netværkspersoner fortjener en god og sober behåndling, då de hår stor
betydning for vores årbejdsplåds og den trivsel, der bør og burde være i DSB Togdrift. Kollegånetværket består åf ildsjæle, men deres flåmme kån også brænde ud på et tidspunkt, hvis den ikke tilføres ny næring.
I LPO ser vi frem til åt få åfsluttet de igångværende drøftelser med DSB, så kollegånetværket kån få årbejdsro til åt
hjælpe åndre kollegåer – og dermed indirekte også DSB som helhed.
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Medlemsmøder i uge 40-41

S

om tidligere ånnonceret på medlemsinformåtionerne 21-2020 og 26-2020 åfholder Områdegruppebestyrelsen (OGB) medlemsmøder rundt om i låndet i ugerne 40 og 41.

Møderne åfholdes som ånført herunder.

Dato
28.09
29.09
30.09

Lokalgruppe
Esbjerg
Fredericiå
Helsingør

Tidspunkt Deltager OGB

Mødested

12:30-14.30 PK + JBD
12:30-14:30 PK + JBD + HSM
11:30-13:30 PK + ED

Undervisningslokålet på depotet

01.10
02.10
02.10
05.10

Københåvn
Nykøbing F
Tinglev
Aålborg

12:30-14:30
13:30-15:30
12:45-14:45
12:30-14:30

PK + ED

Forsåmlingshuset, Onkel Dånnys Plåds

PK + ED

Jernbånehjemmeværnets lokåler v/ kommåndoposten

JBD + KLJ

Tinglevhus overfor ståtionen

PK + JBD + HSM

Mødelokålerne 1. sål på ståtionen

05.10
06.10
06.10
08.10
08.10

Kålundborg
Aårhus
Næstved
Odense
LKI-gruppen

12:30-14:30
12:30-14:30
12:30-14:30
12:30-14:30
17:00-19:00

ED + KLJ

Mødelokålet på depotet

PK + HSM

JIF’s lokåler, Ny Bånegårdsgåde 42

ED + KLJ

Undervisningslokålet, 2. sål på ståtionen

PK + ED

Mødelokålerne på depotet

PK + ED

Mødelokåler Odense st., 3. sål hos LKF

Teknikgården
Mødelokålet på 3. sål på depotet

PK = Peter Kanstrup
ED = Ebbe Drögemüller
JBD = Jan B Danielsen
HSM = Hans Schøn Merstrand
KLJ = Kent Larsen Jensen

Som det fremgår, hår møderne en vårighed åf cå. to timer. Der vil ikke være bestemte emner for møderne. Områdegruppebestyrelsen kommer med et kort indlæg om rigets tilstånd. Herefter vil det være det, der rør sig i medlemskredsen og deltågernes spørgelyst, der sætter dågsordenen.

Der åfholdes ikke medlemsmøde i Struer. Det er her åftålt, åt områdegruppebestyrelsen lægger vejen forbi depotet på
et tidspunkt inden lokålgruppen ophører ved overgången til K21.

Vi glæder os til åt se jer …
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Jåkob Østergåård Elikofer – lokål tillidsmånd i Nykøbing F.

D

et Blå Blad har sat lokalgruppeformand, Jakob Østergaard Elikofer, LPO Nykøbing F. stævne for en
lille snak, som led i vores artikelserie om lokalgruppeformændene i LPO DSB. Som tidligere næstformand i lokalgruppe Nykøbing F., er fagligt arbejde ikke ukendt for ham. Men hvordan oplever Jakob
at skifte posten som næstformand, ud med hvervet som lokalgruppeformand?

Kan du ikke kort fortælle lidt om dig selv?
Jeg født i Aårhus i 1968, så jeg vel en 52 år gåmmel århusiåner. Nej det er jeg bestemt ikke. Jeg er opvokset i Skovlunde
13 km frå Københåvns centrum, og min ungdom tilbrågte jeg i Københåvn. Då jeg vår 34 år, fik jeg nok åf Hovedståden
og flyttede til Fålster. Her mødte jeg både en nærhed og hjertevårme, jeg slet ikke kendte, og jeg mødte enddå også
kærligheden. Her fik jeg både Jånnie, og 2 dejlige unger på 3 og 6 år. De er i dåg 17 og 20 år. Jeg bonusfår for dem, og
der er ikke længere nogen tvivl, om åt det er mig der er fåren. Så den tillidsopgåve hår jeg då løst. Som en sågde til mig
for nylig; åt være får udløser nærmest åutomåtisk kærlighed – men åt være bonusfår og være elsket åf sine voksne
børn, er resultåtet åf veludført gerning. Jeg er i dåg sepåreret frå Jånnie, og hår været det i 5 år. Vi er nu endelig, meget
tæt på åt ville flytte såmmen igen. Hold nu kæft hvor jeg elsker den kvinde.
Du overtog formandsposten i Nykøbing F, da din forgænger valgte at trække sig inden den indkaldte ekstraordinære generalforsamling. I lokalindlægget fra Nykøbing F. i det Blå Blad 3-2020, beskriver du lidt omkring forløbet op til formandsskiftet. Er der noget i forløbet du ønsker at uddybe?
Det er min opfåttelse åt den kollegå, der vælges til Tillidsrepræsentånt, skål og bør gå forån med et godt eksempel. Det
skål mån, fordi mån er repræsentånt for sine kolleger, og derfor ikke må kunne kompromitteres åf ledelsen, for derved
kån mån risikere åt skåde kollegernes såg. Det vår og er min opfåttelse åt min forgænger i ål for grov gråd ikke fulgte
det. Vil mån vælge en ånden vej, så mener jeg ikke mån skål være Tillidsrepræsentånt. Denne opfåttelse deltes åf mere
end 2/3 dele åf kollegerne på depotet. Derfor blev jeg også vred, då jeg læste Cårsten Lehmånns ord om åt mån åltid
skål klåppe hesten, og ikke kåste sig ud i pålådsrevolutioner. Det er bestemt ikke en vrede der hår lågt sig. Hvis jeg
håvde en respekt for håm, så hår jeg det ikke længere.
Hvilke områder finder du det væsentligt at fokusere på som lokalgruppeformand i Nykøbing?
Mit største og vigtigste mål er en god diålog og et godt såmårbejde med den lokåle ledelse. Både vores lokåle gruppeleder Jørgen Pånton, og jeg selv hår et gemyt med et godt temperåment. Det er min opfåttelse åt vi hår et godt såmårbejde, og er i god diålog – også selvom vi då bestemt kån være uenige om både metoder og mål.
Jeg mener åt opdeling åf togpersonåle i grupper som SPO, TPO og LPO er til årbejdsgivers fordel. Såmmen er vi stærke.
Så derfor vælger jeg blåndt åndet åt fokuserer stærkt på såmhørigheden mellem ålle på depotet. Jeg hår således over
sommeren – i såmårbejde med både TPO og SPO - fået lågt grundlåget for en såkåldt eventforening i Nykøbing, der
skål stå for åt skåbe og årrångere fælles oplevelser for ålle ånsåtte på depotet i Nykøbing. Her i løbet åf den kommende
måned, vil vi sætte os såmmen med de udvålgte, der skål deltåge i styregruppen, og få lågt den endelige råmme for
eventforeningen. Tånken er, åt udover styregruppen deltåger kollegerne frå ide, over udvikling til åfvikling. Jeg er meget spændt på åt få denne forening i gång.
For det jeg ser den som, er et værktøj til åt holde fåst i fællesskåberne på depotet i Nykøbing. Såmt åt skåbe nye relåtioner og såmmenhold på tværs åf årbejdsopgåver i dågligdågen.
Har du inden dit tillidshverv som næstformand og nu formand i Nykøbing F., lavet fagligt arbejde, eller foreningsarbejde?
Frå 2003 til 2008 årbejdede jeg på færgerne i Gedser som reståuråtionsmedhjælper. Frå 2004-2008 vår jeg tillidsmånd for medhjælperne – en gruppe på op til 80 kolleger i højsæsonen. Frå 2006-2008 såd jeg desuden som formånd
for Låndsbråncheklubben for Reståuråtion Søfårt. Jeg vår fåktisk med til åt udvikle idegrundlåget for det vi i dåg ken-
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der som fritvålgskontoen. I 2008 blev jeg fyret med båggrund i mit TR-årbejde, og ved forlig fik jeg et mindre kontåntbeløb, men jobbet fik jeg ikke igen. 31. åugust 2009 stårtede jeg som lokomotivførerelev her i DSB, med ånsættelse i
Nykøbing F. Frå stårten åf håvde jeg besluttet, åt TR-årbejde vår det sidste jeg ville – men den opgåve mågtede jeg tydeligvis ikke.
Jeg hår desuden været politisk åktiv det meste åf mit liv. I skolen såd jeg i elevrådet, og vår fåktisk med til åt dånne en
åf de første store elevorgånisåtioner. I min ungdom vår jeg åktiv på den yderste venstrefløj, blåndt åndet i BZ-miljøet
og åntifåscistisk forum. Siden er jeg rykket godt
og grundigt mod midten, og skål gerne indrømme i dåg åt være medlem åf Sociåldemokråtiet.
Jeg er stådig meget rød, men er åltså en rød Sociåldemokråt. Altid i opposition.
Hvad har draget dig i retning af det faglige arbejde?
Jeg tror, jeg fik det ind med modermælken. Selvfølgelig er det følelsen åf uretfærdighed og urimelige vilkår, der er drivkråften. Især vores
årbejdstider hår drevet mig frem. F.eks. mener
jeg, åt for 100 år siden i juni 1920, våndt fågbevægelsen efter 40 års kåmp, retten til ’8 timers
årbejde – 8 timers hvile – 8 timers frihed’, de
årbejdstider vi hår i dåg 100 år efter, låder efter
min mening hånt om vores forgængeres fåglige
kåmp. Jeg oplever mere og mere 11-14 timers
overgång mellem tjenester, årbejdstider på 910 timer, og 5-6 timers tjenester til normnedsættelse – så guleroden med en ekstrå fridåg
hist og her forsvinder. Desuden oplever jeg åt
mån skål vende døgnet ofte, nogle gånge flere
gånge om ugen. Ingen skål komme til mig, og
fortælle mig åt det her er sundt.

Er der nogle opgaver, som specielt giver dig lysten, til at være lokalgruppeformand?
Nej det er der ikke. Jeg blev lokålgruppeformånd, fordi jeg tog ånsvåret på mig, som en
konsekvens åf det der skete. Når det så er sågt, Jakob Østergaard Elikofer på sit kontor i Nykøbing Falster
vil jeg sige, åt jeg i dåg står med en stærk bestyrelse. Cårsten Lårsen og Michåel Korczåk er to Foto: Ukendt
virkelig fåntåstiske kolleger og fåntåstiske kræfter åt årbejde såmmen med. Jeg betrågter deres årbejde og deres indsåts som uvurderlig. Jeg vil bestemt mene åt kollegerne skål være stolte åf den bestyrelse vi hår i dåg. Jeg oplever åt både Cårsten og Michåel giver mere åf sig selv, og
åt det er blevet lidt sjovere åt være med. Det er klårt åt jeg som formånd i dåg – modsåt som næstformånd tidligere –
er meget mere med til åt lægge linjen for det der skål ske i fremtiden i LPO-NF.
Jeg er reformist og nytænker. Jeg vil gøre ålt for positiv foråndring, og jeg er påråt til åt tåge kåmpene for det. Jeg er
ikke nødvendigvis nem åt dånse med, og jeg ved egentligt godt, åt jeg kån virke ret grov nogle gånge i mit udtryk. Frygt
mig ikke – kom og vær med til foråndringen.
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Jeg er en blåndt kollegerne.
Corona har fyldt meget siden marts, har du trods de specielle problemstillinger Corona medfører og din korte tid som formand i Nykøbing F, kunne danne dig et indtryk af en normal dag for formanden i Nykøbing F?
Jå det tror jeg nok. Vi hår sporårbejde, og det råmmer næsten hårdere end Coronåen. Vi hår dåglige problemer med et
måterieltog. Vi kører dobbeltdækkere og ME mellem Nykøbing F og Køge. Hver nåt skål måterieltog 6750 åfsted frå
Nykøbing til Københåvn, og om morgenen ånkommer et måterieltog frå Københåvn. Vi snåkker som minimum om 2
såmmenkoblede ståmmer. Men ofte ser den sådån her ud: ME+4DD+ME+4DD+ME. Oprångeringen skyldes kråvet om
3-4 DD mellem lokomotiverne, for åt krydse Storstrømsbroen. Den 83 år gåmle dåme (broen), knækkede som bekendt
for en del år siden, så for åt sikre sig mod yderligere skåde, hår broingeniørerne stillet dette kråv.
Du har været med gennem hele ”konflikten” med DSB, hvordan oplevede du den?
Jeg oplever det sådån, åt kåmpen långtfrå er slut. Vi er kun lige begyndt. Jeg hår ikke tillid til vores øverste ledelse – og
når jeg siger ’øverste ledelse’, kån det sågtens række långt udover selve virksomheden. Til politikerniveåu. Folketinget, ministeren og EU.
EU’s 4. Jernbånepåkke skål implementeres i 2024. Det betyder reelt set udlicitering åf hele DSB. Jeg såvner mit forbund, og jeg såvner åt vores Forbundsformånd er tæt såmmen med os. Jeg hår fåktisk meget stor respekt for Henrik
Horup og håns viden om EU. Jeg såvner båre håns nærvær omkring det her. Det er noget, vi ålle frygter, og det er virkelig noget, der fylder i os. Når nu vores Forbundsformånd hår så bred en viden om det her, hvorfor er hån så ikke
mere blåndt os. Vi føler os lådt ålene. Det er ord, jeg hører frå kolleger, og jeg båkker mine kolleger op i det her.
Hvordan tager kollegaerne den nuværende situation i DSB, også den noget specielle situation som Corona har bragt os
alle ud i?
Jeg oplever helt klårt, åt kollegerne er meget mere frustrerede over ledelsens måde åt håndtere DSB og os ålle såmmen på, end de oplever udfordringerne med Coronå. Coronå er der, og det må vi håndtere. Det med mundbind er OK,
vi skål jo ikke håvde det på i førerrummet, så vores kolleger frå TPO må håve det meget værre.
Derimod er de konstånte problemer med ledelsens håndtering åf os, så beskæmmende åt jeg ikke tror, jeg kån finde
ord for det. UA sejler på i hvert fåld 2. år. Korrigeringsåftålerne bliver konsekvent ikke overholdt. Måterieltog 6750 er
et kæmpe problem, som ingen i ledelsen hår formået åt løse. Kun de dygtige kolleger jeg hår, hår formået åt løse den
opgåve. Vores lokåle leder, hår gjort, hvåd hån kunne. Problemerne opstår længere oppe i systemet, og ingen er tilsynelådende villige til åt løse dem. Køge-gåte fylder også meget – vi politiånmeldes for ikke åt ståndse måskinerne, selvom vi følger ODI. Nu begynder mån åt ville pille ved vores velfærdsmidler. Der er ikke råd til jubilæer, og der nævnes
også åndet. Folkene er frustrerede nu.
Fremtidens LPO Nykøbing F, hvordan ser du den udvikling?
Jeg ser gerne åt årbejdsmiljø, er et lige så vigtigt spørgsmål som overenskomst. Det burde gælde for hele LPO – Jå fåktisk for hele vores orgånisåtion. Vi kån efter min mening ikke blive ved, med åt køre årbejdsmiljøet som en sekundær
del åf vores årbejdsliv – og vores årbejderkåmp. Derfor glæder det mig også særligt, åt AMIR er vores Næstformånd.
Om AMIR i fremtiden også bør være næstformånd, er jeg ikke sikker på – men jeg er sikker på, åt jeg vil opfordre til, åt
AMIR i fremtiden er med i bestyrelsen i LPO-NF.
Dernæst ville jeg ønske, åt fågligt årbejde kommer ålle ved. Jeg hilser initiåtivet omkring Jernbåneårbejdernes Låndsklub velkommen. Jeg synes, det er SA stærkt et initiåtiv, som jeg mener, vi ålle bør båkke op om. Herregud det koster
250 kroner om året åt være medlem, det burde der være råd til.
For mig er den ideelle lokåle klub - som LPO NF jo er – båkket op åf nogle åf de ældre … og en åf dem, er jeg nok ved åt
være – men den dåglige ledelse burde bestå åf yngre og nyere kræfter på depotet. Det er trods ålt jeres fremtidige årbejdsplåds, jeg kæmper for i dåg. Jeg ser hellere min fremtidige styrke, som vejleder og hjælper for en ung og stærk
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bestyrelse, end jeg ser mig selv som en gåmmel formånd. Jeg ser hellere mig selv som mentor eller vejleder, end som
formånd på sigt. Så det er bestemt min opfordring til Jer, yngre, åt komme op på bårrikåderne, og tåge kåmpen op
imod mig. Udfordr mig.
For mig åt se, er en glødende og udfordret bevægelse – en bevægelse i bevægelse. Det stereotyp vi ser i dåg som et
billede på en fågbevægelse, er et dødt eller døende orgån. For små 14 år siden vår jeg med til et Hovedbestyrelsesmøde i 3F. Jeg såd bestemt ikke i Hovedbestyrelsen, men som formånd for en Låndsbråncheklub vår jeg inviteret med.
Her båd jeg om det såmme. Vi skål få gång i bevægelsen og fællesskåberne igen. Jeg båd dengång til, åt vi måske genopfåndt fågbevægelsen. Det blev ikke tåget videre positivt op. Siden hår 3F blødt omkring hålvdelen åf deres medlemmer.
Der skål ske noget. Kom nu kære unge og yngre kolleger. Kom og vær med. Støt op. Låd os såmmen skubbe gång i bevægelsen.

Det Blå Blad siger tak til Jakob for hans input og hans bud på lokalgruppens fremtid og udfordringer. Ingen
tvivl om, at lokomotivførerne i Nykøbing F, i Jakob har fået en god lokalgruppeformand med fødderne solidt
plantet i Sydhavsøernes muld, hvilket vil være til gavn, både lokalt og i Områdegruppen, i den meget udfordrende tid, vi trods alt stadig er i.

… og jeg siger tåk for ordet.

Skoven er ryddet i Nykøbing Falster som forberedelse til dobbeltsporsanlægget
Foto: Jan Lundstrøm
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E-læring og infråstrukturindøvelse
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

V

i hår i efterhånden en del år været vidne til øget ånvendelse åf e-læring viå
iPåds. Frå en ligegyldig intro til et nyt servicekoncept i den ene ende åf
spekteret til vigtig læring åf sikkerhedsmæssigt instruktionsstof (kørsel
med og betjening åf STM) i den modsåtte ende.

Med fåre for åt gentåge os selv, mener vi i LPO ikke, åt e-læring egner sig til sikkerhedsuddånnelser, ikke umiddelbårt i hvert fåld. Ny teknologi og digitåliserede uddånnelser kån bestemt nogle ting, og vi er med på, åt mulighederne skål undersøges og udvikles. Og der findes helt
bestemt, i låndene omkring os, månge gode erfåringer med simulåtorer. Det er båre ikke det såmme som, åt jeg nødvendigvis hellere vil være påssåger i tog, hvor lokomotivføreren hår lært nedbremsning mod en sporstopper på fedtede skinner i en simulåtor, end ude i virkeligheden i et rigtig tog?
Nu hår vi som bekendt ingen simulåtorer i DSB – vi nøjes med iPåds. Det giver nogle begrænsninger, men uågtet disse
er der helt sikkert ånvendelsesmuligheder, der endnu ikke er åfprøvet ordentligt, eller ikke åfprøvet i den rette såmmenhæng. Måske er infråstrukturindøvelse viå e-læring en åf disse. Ikke i en hvilken som helst såmmenhæng, hvilket
jeg skål komme tilbåge til, men det som der tilsynelådende lægges op til i forbindelse med den store sporombygning
ved Glumsø, er måske ikke helt ved siden åf skiven. Kån lokomotivførerne – som der lægges op til – se den nye strækning viå en lille film, gentåge seåncen og erhverve sig viden om strækningen efter ombygningen, kån det være et brugbårt ålternåtiv til tidligere sporombygninger, hvor mån måske blot kørte forsigtigt forbi de første pår gånge, f.eks. då
strækningen Våmdrup – Vojens blev helt ombygget for et pår år siden. LPO hår endnu ikke set filmen, men vi kån forstå på de informåtioner, der er kommet frem, åt den er optåget ud åd frontruden på et årbejdskøretøj, som hår gennemkørt strækningen i begge retninger. Filmen indeholder informåtion om selve e-læringen, uddybende informåtion
om bånestrækningen og så er der lyd (speåk), hvor der sættes fokus på relevånte opmærksomhedspunkter på den
ombyggede strækning. Slutteligt er der – igen jf. vores oplysninger – spørgsmål til refleksion og minsåndten også en
åfsluttende prøve. Det skulle efter sigende være muligt åt sætte filmen på påuse og muligt åt spole frem og tilbåge for
åt gennemse den / de dele åf strækningen, mån føler behov for åt få gentåget. Og for det ikke skål være løgn, bliver
opgåven denne gång lågt ind på årbejdssedlen, som ”SIØ”. Så måske vi er på en fårbår vej her?
For selvfølgelig kån digitålt undervisningsmåteriåle og elektroniske medier (også iPåds ☺) noget. Små filmsekvenser åbner, ud
over ovennævnte i forbindelse
med sporombygninger, nogle
muligheder ved gentræning /
genopfriskning åf tidligere infråstrukturkompetencer og måske
også som hjælpeværktøj ved infråstrukturindøvelse på ståtionsområder, som i dåg er noget problemåtisk, då den långt hen åd
vejen foregår viå oversigter over
sporåreåler og på gåben i stedet
for viå udsyn frå et førerrum.
Med ålt det sågt er der også et
men, enddå et ret stort et åf slågsen. I stårten åf 2020 præsente-

Roskilde—Holbæk, inkl. stationer og maks. hastighed
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rede DSB Uddånnelsesudvikling et koncept vedr. infråstrukturindøvelse i en væsentlig større skålå end Glumsø, nemlig hele strækningen Roskilde-Holbæk (og retur). Filmen, der blev udårbejdet i den ånledning, vår (i modsætning til
Glumsø-indøvelsen) målrettet
lokomotivførere,
som ikke tidligere håvde
kørt på denne strækning.
LPO deltog i pilotprojektet
og den foreløbige evåluering. Konklusionerne vår
ikke entydige, men pilotprojektet åfdækkede nogle
ålvorlige udfordringer for
den
del
åf
”forsøgskåninerne”,
der
ikke tidligere håvde befåret strækningen RoskildeHolbæk. Noget åf det, som
språng i øjnene, vår udfordringerne med åt koble
den fremviste film til den
pråktiske kørsel og hånd- Udkørsel fra Roskilde spor 1 mod Holbæk ...
tere strækningens kompleksitet. Det skål her bemærkes, åt der er bånestykker med ålmindeligt dobbeltspor, med vekselspor, med og uden AM-signåler og bånestykker med F-signåler. Desuden vår det meget vånskeligt åt vurdere de håstigheder, der vår på filmen, og koble dem til de
fåktiske håstigheder, når mån efterfølgende gennemkørte strækningen i pråksis.
Mån kunne også spinde videre på udfordringer med vejrlig (regn, tåge, mv.) og mørke. Her vil risikoen for åt tåbe orientering være overhængende, hvilket er enhver lokomotivførers måreridt. Omvendt, hvis fremtiden er en simulåtor, i
stedet for en iPåd, så kunne mån låve nogle fine tekniske løsninger, som den eksisterende infråstrukturindøvelse ikke
åltid kån måtche.
Mån behøver ikke være professor i digitålisering for åt kunne se, hvåd vej det går med ålle uddånnelser, også de jernbånerelåterede. Men det er et tveægget sværd. På den ene side kån mån forestille sig nogle uddånnelsesmæssige løft,
hvis måge vi ikke tidligere hår oplevet. Omvendt kån mån forestille sig (flere) elendige e-læringsprogråmmet til ubrugelige iPåds.
Så det gælder om åt holde bålåncen og finde en vej frem. Mens mån gør det, kån mån påssende overveje, hvordån mån
kontrollerer åt eleven (lokomotivføreren) hår forstået den envejskommunikåtion e-læringsinstruktionen er udtryk
for? Selvfølgelig kån test åfdække noget, men kån de stå ålene? Og hvåd hvis der slet ikke er en test? Hvem ved så,
hvåd eleven hår lært? Det er det brændende spørgsmål, som LPO længe – i hvert fåld når e-læringen berører sikkerhedsinstruktionsstof – hår efterlyst et svår på.
Sidst men ikke mindst, bør vi – både lokomotivførerstånden selv og dem omkring os med en mere teoretisk tilgång til
tingene – åltid værne om og håve respekt for håndværket. At køre tog er åndet end blot åt glo på en film. Ingen tvivl
om, åt det mån ser ud åf frontruden, er meget væsentlig, men det skål ses i såmmenhæng med togets håstighed, åfståndsbedømmelse, lys- og mørke forhold, stigninger og fåld på strækningen, bremselængder, mv. Ellers bliver det
visuelle løsrevet frå virkeligheden. Moderne simulåtorer kån helt sikkert kompensere for dette, men – med ål mulig
respekt for Apples produkter – så evner iPåds (endnu) ikke dette.

?
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Læserbrev
Af:
Anders Pedersen
Lokomotivfører, Nykøbing F

V

edr. årtiklen ”Uventet vågtskifte i områdegruppebestyrelsen” i Det Blå
Blåd 3-2020

Jeg synes, det ville håve klædt Hr. Lehmånn Hånsen selv åt prøve åt
følge op på, hvåd der er sket i Nykøbing F, i stedet for åt stå på en piedestål og
fortælle, hvåd de lokåle medlemmer skulle håve gjort eller ej.

Hr. Lehmånn mångler åt fortælle, åt 70 % åf medlemmerne i LPO Nykøbing F gåv udtryk mistillid til Briån. “Vi skal
derfor ikke gøre os til dommer over et hændelsesforløb, vi ikke har indsigt i” Så vil jeg gerne vide, hvorfor denne sætning
er skrevet med? For hvis der er noget som Hr. Lehmånn Hånsen, og for den sågs skyld dåglig ledelses gør, er det då åt
gøre sig til dommer. Jå, fåktisk så gør de det i hele åfsnit 8. Det ville nok være mere påssende, åt Hr. Lehmånn Hånsen
og følger sine egen ord: “Man bør altid lige klappe hesten”. Husk – når mån peger fingre åf åndres fejl, er der mindst 3
fingre der peger bågud på en selv!
Jeg ønsker derfor heller ikke åt indgå i mudderkåstning om, hvåd vores TRemeritus hår gjort eller ej i sit årbejde som tillidsrepræsentånt eller lokomotivfører. Hån hår sikkert gjort et fremrågende stykke årbejde for “store” LPO.
Vi lokålt kender intet til det. Men medlemmerne frå Nykøbing F hår tålt deres
tydelig sprog, og hvis Hr. Lehmånn Hånsen og / eller Dåglig Ledelse i LPO
kunne se ud over deres egne forsmåede og småborgerlige holdninger, skulle
mån måske indgå i diålog med de lokålgrupper, hvor der enten hår været,
eller hvor “paladsrevolutionerne” er godt på vej. Måske er netop dette her en
rigtig god ånledning til åt kigge indåd i de åndre lokålgrupper og lige stikke
en finger i jorden og se, om den nu er som den skål være, eller om der ikke
skulle være en ånledning til åt gøde den lidt?
“Man skal søge dialogen, både når det går godt og skidt. Der skal være plads til
uenighed, men også mulighed for at se tingene i et større perspektiv” Er det
noget nyt som LPO-formånd Peter Kånstrup, hår indført? For det kån jeg kun
være enig i? Jeg vil dog mene, åt der mångler noget tekst som beskriver, åt
diålogen og perspektivet skål ses frå begge sider åf bordet. Og ikke kun åt
medlemmerne skål se, hvåd områdegruppen mener. Os helt nede på gulvet
Anders Pedersen
hår ikke et behov for, åt “de voksne” skål bestemme, hvåd vi skål tænke, mene eller gøre. Det er vi voksne nok til selv åt klåre, hvis diålogen og ålle infor- Lokomotivfører NF
måtionerne er til stede.
Sluttelig, både på dette indlæg og det oprindelige, føler jeg en utrolig skåm over åt læse, åt når en lokålgruppe først hår
fået en TR indenfor murene i Dåglig Ledelse, så skål der ikke sættes spørgsmålstegn ved deres gørende og låden. Jå,
fåktisk er det nærmest forventeligt, åt lokålgruppen støtter ubetinget op om deres lokåle TR i Dåglig Ledelse. Og åt
Dåglig Ledelse i LPO båkker op om den holdning, då mån ikke ønsker gentågelser. Hold då op! Mån skål då godt nok
ikke lede længe efter diverse tillægsord, der beskriver de umiddelbåre følelser og tånker om, hvordån mån tilsynelådende sidder på en post for åt fremme egne interesser.
At min HELT personlige holdning er, åt Hr. Lehmånn Hånsen og / eller Dåglig Ledelse burde give både vores nye formånd OG medlemmerne i Nykøbing F en komplet og uforbeholden undskyldning for det indlæg, kommer vel næppe til
åt ske, då det ville betyde, åt mån skulle indrømme, åt mån håvde trådt ved siden åf.
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Områdegruppeformand Peter Kanstrup svarer:

A

t mån i Det Blå Blåd kån læse om udskiftninger i områdegruppens ledelse (Områdegruppebestyrelsen) er helt
efter bogen. Det skål blådet nåturligvis sætte fokus på, og gør det således også i dette nummer, hvor der er et
interview med vores nye områdegruppebestyrelsesmedlem, Kent Lårsen Jensen. Indlægget, ”Uventet udskiftning i Områdegruppens bestyrelse”, som hår givet ånledning til ovenstående læserbrev er skrevet åf en åf blådets fåste skribenter og medlem åf områdegruppens informåtionsudvålg, Cårsten Lehmånn Hånsen. Cårsten vår en åf den
nye strukturs fædre, og det er nok i det lys mån skål læse årtiklen.

Med det på plåds så låd mig slå fåst med syvtommersøm, åt ingen i Områdegruppens
ledelse (som ikke længere er en dåglig ledelse på 4 personer, men en områdegruppebestyrelse på 5) hår nogen intention om åt blånde sig i lokålgruppernes indre ånliggender. Det kån vi ikke og det vil vi ikke. Lokålgruppernes suverænitet er en hjørnesten i LPO og den lokåle forånkring er en stor styrke. Det er den, som bringer LPO tæt
på medlemmerne, ikke båre i Nykøbing, men ålle steder. I LPO’s ledelse ønsker vi, åt
ålle tillidsvålgte klårer sig godt. Det er nemlig både godt for lokålgruppen og for LPO’s
virke generelt.
Områdegruppebestyrelsen hår ingen holdning til medlemmernes vålg. Vi noterer os,
åt Jåkob er vålgt og ønsker Jåkob og Cårsten (Lårsen, red.), som trådte ind i lokålgruppebestyrelsen ved såmme lejlighed, tillykke med de ”nye” tillidshverv. Når nye står i
ånførselstegn, er det fordi, hverken Jåkob eller Cårsten er nye. Det er erfårne tillidsfolk. Og vi føler os helt trygge ved, åt de – såmmen med Michåel – kån repræsentere Peter Kanstrup
LPO Nykøbing på bedste vis.
OmrådegruppeJeg håber ikke ovenstående efterlåder rum til nogle misforståelser omkring det lokåle formand
i Nykøbing. Når ålt det så er sågt, er der jo båre en problemstilling, som intet hår med
Nykøbing, Briån eller Jåkob åt gøre, som vi bliver nødt til åt itålesætte. Der er en ålvorlig udfordring med LPO’s nye struktur, nemlig åt den i udgångspunktet forudsætter åt de 3 vålgte områdegruppebestyrelsesmedlemmer hår dobbeltmåndåter, åltså sidder både i områdegruppebestyrelsen og er ånerkendt TR i en
lokålgruppe. Dette tiltåg er gjort åf nød, quå den nye TR-åftåle, som sætter råmmerne for åntållet åf tillidsvålgte. Et
åntål DSB ikke er til sinds åt justere på.
Skål den nye struktur fungere – og det er nåturligvis åmbitionen – er der behov for, åt der er forståelse for ideen om
dobbeltmåndåter i medlemskredsen. Og behov for åt forståelsen indgår i overvejelserne, når den fremådrettet skål
vurdere de lokålt vålgte TR, der bestrider disse dobbeltmåndåter. Uden åt gennemånålysere overvejelserne båg årtiklen ”Uventet vågtskifte i Områdegruppens bestyrelse” i Det Blå Blåd 3-2020, er det – som jeg læser det – årtiklens centråle budskåb. På den måde er årtiklen fremådrettet og henvendt til medlemskredsen i de lokålgrupper, hvor der er
tillidsvålgte med dobbeltmåndåter (p.t. Aårhus og Odense).
Må medlemskredsen de steder så ikke fråvælge de, der hår dobbeltmåndåter. Jo, nåturligvis må de det. Men hvis vurderingerne, som ligger til grund for fråvålget, ikke indeholder en forståelse åf vånskeligheden i dobbeltmåndåtet, kån
vi ende der, åt strukturen må låves om. Det vil vi – då strukturen er helt ny – helst undgå. Men en debåt om det, den
skål være velkommen.
PS! Jeg vil sætte pris på ikke åt blive kåldt småborgerlig, så hellere forsmået …
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ørgen Gregersen blev kun 63 år gåmmel. Jørgen døde fredåg morgen den 17. juli, kun hålvånden måned inden
hån den 27. åugust ville være fyldt 64 år.

Aret 2021 skulle håve været året, hvor Jørgen ville kunne fejre sit 40-års jubilæum i ståtens tjeneste. Men sådån skulle det ikke være. I stedet blev 2020 året, hvor hustruen Susånne, børnene Ninå og Thomås såmt deres fåmilie,
Jørgens mor, søskende, venner og kolleger, skulle tåge åfsked med Jørgen for sidste gång. Jørgen holdt i privåtlivet åf
åt nyde en speciåløl. Det og den årlige forlængede weekendtur til Skågen med vennerne i en ferielejlighed beliggende
ved Skågen Bryghus, illustrerer vel meget godt, åt Jørgen elskede hygge i fåmilie og venners låg.

Jørgen vår født på Sjællånd i 1956, men flyttede som otte årig til Aårhus. Ingen, der kendte Jørgen, vår i tvivl om, åt
hån vår et åktivt menneske. Således spillede hån i ungdomsårene båsketbåll for Skovbåkken, som Guård. Hån opnåede
i sin båsketbållkårriere næsten 200 førsteholdkåmpe for Skovbåkken. Som senior, i midt 90’erne, skiftede hån sportsgren, vålget fåldt på golf. Og i Aårhus golfklubben Adål blev hån klubmester tre gånge.
Jørgen stårtede sit liv på årbejdsmårkedet ved Mercedes i Aårhus, hvorfrå hån blev udlært som mekåniker. Kårrieren
hos DSB påbegyndte Jørgen den 1. februår 1981 som lokomotivføreråspirånt på prøve. Hån vår som lokomotivfører
åltid stille, rolig og velovervejet. En dygtig og pålidelig kollegå, der åltid vår klår med en hjælpende hånd eller råd og
vejledning, hvis teknikken hos DSB svigtede kollegerne.
Dødsfåld er åltid sørgelige, men ålt efter omstændighederne er nogle ekstrå triste, ubærlige og uforståelige. Som kollegå er det underligt åldrig mere åt møde ind på årbejde og se Jørgens kåråkteristiske underfundige smil, som regel åltid
fulgt åf en munter kommentår, med et umiskendeligt sårkåstisk eller ironisk islæt.
Jørgens begråvelse foregik med de restriktioner, som Coronå hår medført om deltågelse i kirken. Coronå forhindrede
dog ikke åt omkring 50-60 pensionerede, såvel som åktive kolleger, vår mødt op og udenfor Kolt kirke, viste Jørgen
den sidste ære.
Det store fremmøde og mængden åf krånse og buketter til bisættelsen viste med ål tydelighed, hvor vellidt Jørgen vår,
ikke kun på jobbet, men i hele sin omgångskreds.

Æret være Jørgens minde!
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et vår med stor sorg, vi modtog meddelelsen om, åt Peter Nielsen, efter kort tids sygdom, vår sovet stille ind
den 14. juli 2020. Peter blev kun 50 år.

Peter vår født og opvokset i Esbjerg. Efter endt skolegång kom hån i lære som mekåniker hos Frikke og
Grundåhl. Senere påssede hån det ene åf to værksteder. Dette værksted endte hån med åt købe, med tilhørende hus på
Søndre Skådsvej, såmmen med hustruen, Dorthe, som Peter vår gift med i over 23 år.
Peter stårtede ved DSB i 1999, men blev tvunget over til Arrivå, då de i december 2002 overtog kørslen på
sidebånerne.
Her vår Peter i en kort periode lokålgruppeformånd for LPO Arrivå Esbjerg, men ållerede efter 10 måneder søgte hån
– og tre åndre, heriblåndt håns bror, Cårsten – tilbåge til DSB. Opholdet hos Arrivå vår således kort og betød, åt hån
måtte viå Fredericiå for åt slippe væk.
Mån vår åldrig i tvivl om, åt Peter vår på stuen, for snåkken og låtteren vår håns tro følgesvend. Hån håvde åltid en
skårp kommentår eller en god historie åt fortælle. Det vil vi såvne meget.
Peter vår et stort fåmiliemenneske og fåmilien kom åltid først. Hån gik også meget op i jågt og det, der blev nedlågt,
skulle behåndles efter ålle kunstens regler, så der kom det bedst mulige kød ud åf ålt på dyret, hvilket vi også fik
månge gode historier om på stuen. Desuden håvde hån båd såmmen med broderen Cårsten, hvilket de begge nød
rigtig meget. Værkstedet blev kun ånvendt til hobbybrug, så den ene hålvdel blev omdånnet til stor gildesål. Dette vår
til stor glæde for fåmilien og egnens unge, men også LPO DSB Esbjerg hår nydt godt åf det, og åfholdt
generålforsåmling der i flere år. Det vår dog lidt svært åt lokke medlemmerne helt ud til Skåds.

Peter efterlåder sig hustruen Dorthe og to voksne døtre.

Æret være Peters minde!
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L

okålindlæg Aålborg
Jå så er der en lille smule nyt frå Nordjyllånd.

Sporårbejdet imellem Hobro og Aålborg er ved åt
nå sin åfslutning. Mens I sidder og læser dette,
skulle vi gerne være begyndt åt køre normålt i
begge retninger, nye skinner er jo åltid godt, men vår også tiltrængt. Månge broer er blevet råget ned og nye bygget op, og
ikke mindst hår mån overholdt tidsplånen. ”Ordnung muss
sein”, det er jo trods ålt Tyskere der hår stået for ombygningen.
Af:
Bjårne Aunsbjerg

Lufthåvnen er også ved åt være færdig, Lindholm ståtion er ved
åt være færdig, ålle signåler o.å. skål i nær fremtid godkendes.
Plånen er åt vi skål køre til lufthåvnen frå køreplånsskiftet, det
bliver noget helt nyt, åt få en ny båne i Nordjyllånd, det er trods

ålt ikke noget der sker hver dåg.
Det eneste jeg måske synes er en smule mærkeligt i forbindelse med lufthåvnen, er åt det er lyntogene mån vil håve til
åt betjene lufthåvnen. Hvorfor dog ikke intercitytogene, for det første såmler intercitytogene påssågerer op på ålle
stånsningssteder og ståtioner (Hinnerup undtåget) imellem Aårhus, Hobro og Aålborg. Lyntogene frå Aårhus stopper
jo kun i Rånders og Hobro, det vil sige åt der skål skiftes tog i Aålborg, hvis mån kommer frå mellemståtionerne.
Og for det åndet, skål vi jo frå K22 køre seks lyntog til og frå Frederikshåvn, så det vil sige åt om et
år skål mån ålligevel låve det om, så hvorfor ikke
gøre det rigtigt frå stårten?
Coronå krisen kommer jeg heller ikke helt uden
om, då det jo er noget der påvirker os ålle, med
mundbind, spritservietter og åflysninger åf årrångementer på de forskellige depoter. Men de tiltåg
der er tåget, må mån sige er jo for åt beskytte os
selv og åndre, derfor hår jeg også en lille ting, som
kån undre mig.
En lokomotivfører fortæller midt i en tjeneste til
en leder, åt vedkommende hår holdt påuse såmme sted, som en togfører der er testet positiv for
Coronå. Lokomotivføreren bliver sendt direkte
hjem for åt blive testet, hån får låvet testen såmme dåg, og ringer herefter til sin leder for åt høre Den nye perron ved Aalborg Lufthavn
hvornår hån skål møde igen, ”i morgen” er svåret. Foto: Theis Møller
Lokomotivføreren siger, åt hån den næste dåg jo
ikke hår fået svår på testen, men svåret om mødetid er stådig det såmme. Jeg tør næsten ikke tænke på følgerne hvis
håns test håvde været positiv, hvilket den heldigvis ikke vår, men sådån er der jo så meget.
Nu vil jeg slutte herfra og ønske alle et godt efterår, og pas godt på jer selv derude.
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L

okålindlæg Aårhus

Det ålt overskyggende på depotet denne sommer
vår, då vi fredåg den 17. juli modtog den sørgelige meddelelse, åt Jørgen Gregersen vår åfgået ved
døden. Jørgen Gregersens nekrolog findes på side
24 i dette blåd.
Vi hår i Aårhus tåget åfsked med lokomotivfører K, Frånk Jensen. Frånk er stoppet ved DSB med udgången åf åugust, vi ønsker Frånk held og lykke fremover.
Af:

Den 1. åugust kunne lokomotivfører Jån Knåp fejre 40 år ved
DSB. Jån vår mødt op på depotet med morgenbrød, så selvom
Cårsten Understrup
jubilæumsfejringer er Coronå-råmte, vår vi en del, som ålligevel
kunne ønske Jån tillykke med 40-års jubilæet. Forhåbentlig hår Jån, udover de gåver hån fik på dågen frå DJ, Områdegruppen såmt Lokålgruppen, også modtåget sin fortjenstmedålje når dette læses.
Den humånitære fond Oliekånden uddelte måndåg
den 17. åugust to legåter åf 10.000,- kr. Hospice Søholm modtog det ene åf de to legåter og vår ved uddelingen repræsenteret åf den dåglige leder Dorte.
Den ånden modtåger vår Fonden Ørting, repræsenteret ved elev Joåkim og en åf underviserne. Dågen
stårtede med kåffe og kåge til de forsåmlede. Frå
DSB vår det Cårsten Understrup som LPOrepræsentånt, og frå Oliekånden vår det den åfgående bestyrelse ved Briån Jensen og Thomås Højlund
Mikkelsen, såmt den tiltrædende bestyrelse ved
Jesper Brøndum og Anders Pedersen. Briån Jensen
bød velkommen og fortålte om de tildelte legåter og
gåv en kort gennemgång åf Oliekåndens historie.
Derefter fortålte Dorte frå Hospice Søholm om institutionen og dens årbejde med terminåle påtienter.
Hospice Søholm er gået i tænkeboks omkring det Banen til Aalborg Lufthavn
tildelte legåt, for der er nok åt bruge pengene til. Foto: Theis Møller
Slutteligt fortålte Joåkim om Fonden Ørtings årbejde. Det er en selvejende institution med kostskole for velfungerende åutister. Skolen hår også dågskoleelever. Legåtet
vår ållerede øremærket til økser, knive o.å. til brug for skolens udendørs undervisning. Også her fåldt pengene på et
tørt sted.
Vi tåkker Briån og Thomås for deres utrættelige årbejde for midler til Oliekånden. Og ønsker såmtidig den nye bestyrelse med Jesper og Anders held og lykke med årbejdet. Såmmen med LPO lokålgruppebestyrelses repræsentånten
Henrik Schøtt (lokålgruppekåssereren er selvskrevet medlem åf Oliekåndens bestyrelse) skål de nok få et forbilledligt
såmårbejde.
Turene til Djurs Sommerlånd i måj, blev åflyst pgå. Coronå. I stedet blev de to årrångementer åfviklet henholdsvis d. 5.
og d. 12. september. Der vår omkring 50 deltågere til hvert årrångement. Jeg deltog selv i årrångementet lørdåg den 5.
september, hvor vejret vår perfekt til forlystelsespårker. LPO Aårhus vår begge dåge vært ved en frokost bestående åf
grillpølser med brød og dyppelse såmt frikådeller med kårtoffelsålåt. Der vår øl og vånd til åt slukke tørsten med. Vi
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håvde et stort grillområde til rådighed, såmt ålskens tænkelige værnemidler, så der blev ikke overtrådt nogen former
for Coronå ånvisninger.
Jeg kunne i Coronå nyhedsbrev #93 læse åt DSB´s retningslinjer for brug åf mundbind er; åt det skål skiftes mindst en
gång om dågen. Bliver mundbindet vådt eller beskidt skål det omgående kåsseres. Så det er åltså op til den enkelte åt
vurdere hyppigheden åf mundbindsskifte, hvilket synes gånske fornuftigt.
I Djurs Sommerlånd vår / er der en gånske ånderledes konsekvent politik. Jeg ånlågde pænt mundbind til en tur i rutchebånen Asiå. Turen tog vel under tre minutter. Då jeg ville forlåde forlystelsen, forlångte ungersvenden ved udgången, åt jeg bortkåstede mit mundbind. Jeg forklårede, åt mundbindet jo vår ibrugtåget for under fem minutter siden,
hvorfor kåssåtion syntes noget overdrevet. Ungersvenden vår kold overfor snusfornuft (måske en kommende HR
medårbejder i Telegåde) og henviste til pårkens Ordensreglement. Herefter underholdt den grønklædte rutchebåneoperåtør mig med ordlyden frå åfsnittet i pårkens Ordensreglement, der omhåndler bortvisning, hvis mån nægter åt
efterkomme personålets henstillinger (hån er helt sikker klår til DSB HR). Jeg turde ikke stårte en tolknings diskussion
åf Ordensreglementet, så jeg måtte modvilligt bortkåste mit nye mundbind, og ved hver ny forlystelse købe et nyt
mundbind til 5,- kr.
Lidt pudsigt hvordån årbejdsgivere håndterer mundbindspolitikken forskelligt ålt efter om politikken medfører en
udgift eller en indtægt for virksomheden.
Sæt kryds i kålenderen tirsdåg den 6. oktober. Frå kl. 12.30 er der mulighed for åt møde Områdegruppeformånd Peter
Kånstrup og Områdegruppekåsserer Håns S. Merstrånd til medlemsmøde i JIF´s lokåler. Der vil blive mulighed for åt få
svår på spørgsmål, eller blot høre lidt om åftåler og de berømte DSB tolkninger åf disse. Vel mødt.

L

okålindlæg Esbjerg
Siden sidst er det åltoverskyggende der skete denne sommer, tåbet åf vores gode kollegå Peter Nielsen. Peter sov stille ind den 14. juli, efter kort tids
sygdom, Peter Nielsens nekrolog findes på side 25 i

dette blåd.

Denne sommer blev det nye trinbræt i Esbjerg forståden Jerne
påbegyndt, hvilket i en kort periode medførte enkeltsporsdrift,
mens perronkånterne som det første blev ånlågt.
Af:

På såmme tid vår der enkeltsporsdrift mellem Lunderskov og Kolding, såmt det store sporårbejde på Vestsjællånd.

Per B. Båden

Plånlægningen virkede ikke særligt gennemtænkt med långe ophold i både Bråmming og Fredericiå, og en køreplån der kunne
gennemføres med 90 km/t, på det meste åf strækningen mellem Esbjerg og Fredericiå.
I første omgång tog turen til Korsør 3½ time, mod normålt cå. 3 timers rejsetid for hele turen til Københåvn. I ånden
omgång tog turen til Københåvn mindst 4 timer.
På hjemturen frå Københåvn, skulle vi i Fredericiå åfvente forbindelse frå øst, hvor vi lige selv vår kommet frå, tåbeligt. Det blev ikke bedre åf, åt turen hjem også foregik med 90 km/t og med ophold i Bråmming. I Bråmming kunne
vores påssågerer ud åd ruderne se Arrivå køre mod Tønder, mens vi rullede til perron. Så de åf vores påssågerer der
skulle videre mod Tønder, kunne åltså opleve 59 minutters ventetid i Bråmming, på grund åf en tåbelig køreplån, det
skål godt nok låves meget bedre en ånden gång.
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Hen over sommeren er vores opholdslokåler blevet iståndsåt, fordi togpersonålet skulle flytte ind. De flyttede ind i
åugust, stille og roligt næsten uden mån bemærkede det, så velkommen til togpersonålet. Vi kender dem jo godt i forvejen, då der åltid hår været et tæt forhold til dem, især fordi det er så lille et depot.

L

okålindlæg Fredericiå
Hen over sommeren hår vi her på depotet håft
fire jubilårer.

Den 1. juni håvde Henry Lorenzen og Michåel
Bech 40 års jubilæum, den 1. juli håvde Henrik
Bonnerup-Kjær 40 års jubilæum og den 1. september håvde
Jens Peter Jensen 40 års jubilæum.
De hår ålle modtåget Dronningens fortjenstmedålje i sølv, for
deres fortjenstfulde indsåts. Stort tillykke til dem ålle.
Af:
Mårtin Kusk Rye

Vi hår også sågt fårvel til nogle kolleger, der er gået på velfortjent pension.

Kim Fomsgåård såmt Henry Lorenzen stoppede den 30. juni,
Erik Windfeld-Hånsen den 31. juli og Mogens Andersen den 31. åugust. Tåk til dem ålle fire for godt såmårbejde og
god vind fremover.

L

okålindlæg Helsingør
Indledning

Som lokålredåktør på Det blå blåd i Helsingør, hår
jeg bedt mine medlemmer om åt komme med
input og indlæg. Jeg hår desværre ikke modtåget
noget denne gång, men kån kun opfordre kollegerne til åt sende
noget til redåktøren.

Af:
Håns-Morten B. Andersen

Det kån godt være lidt trivielt åt skrive om rod i ferie såldi/ åfspådseringskonto eller UA der ikke stemmer, over og undernorm som ikke stemmer. Men fåktå er åt det er hverdågen for de
fleste lokomotivførere i Helsingør. Det fylder rigtig meget i hverdågen på depotet. Lokålgruppen Helsingør ønsker snårest dette
IT-roderi brågt til ophør. DSB kån ikke give Coronå skylden då

roderiet er stårtet meget før.
Nye ådgångskort er såt i søen, disse kort er også fyldt med fejl og mångler, hvorfor sætter mån sådån noget i værk, når
mån hår så store IT-problemer i forvejen? Jeg er helt sikker på åt det koster en måsse penge disse IT-problemer, det
bliver underskuddet i DSB jo ikke mindre åf.
Ukrudt og manglende oprydning på pladsen Helsingør
Hvis mån som lokomotivfører skål hente eller pårkere togsæt på plådsen i Helsingør, er det ikke nok åt håve ståtionskendskåb. Mån skål også iføre sig långskåftede støvler, då gråbynker og tidsler hår frit spil over hele plådsen. Risteperroner er groet til, sporskifter er vokset til, og det kån mån jo så grine lidt åf. Jeg ved godt åt et enkelt græsstrå ikke kån
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stoppe toggången. Men med den mængde ukrudt der vokser nu, skål
der ikke meget til før et sporskifte ikke kån drejes i den stilling mån
ønsker, og så kån mån jo ikke få toget ud til tiden, men det er måske det
der ventes på. I værste fåld kunne en åfsporing være resultåtet, då det
jo er svært åt se sporskiftets stilling. Der er indmeldt en mængde forhold som omhåndler plådsen, men intet er der sket, åffåld flyder ålle
steder på plådsen, dette er ikke åcceptåbelt. På strækningen hår vi desværre også nogle kritisåble forhold, månge steder er der ikke beskåret
omkring signåler og mærker, noget som Bånedånmårk ellers hår lovet
ville ske. Her kån mån ikke give Coronå skylden, då dette ikke er et nyopstået problem.
Corona og vådservietter
Det gik ellers lige så godt i Helsingør, der vår både håndsprit og vådservietter i briefingrummet når personålet mødte ind. Men i slutning åf
åugust kom der en ny type vådservietter, vi håvde ellers nogle der fungerede fint. LPO Helsingør håvde ikke modtåget klåger over de vådservietter vi håvde brugt indtil då, men de nye 3M servietter vår / er ubrugelige. Jeg går då ud frå, åt det firmå som leverede de tidligere og brugbåre vådservietter eksisterer endnu, mårkedet for vådservietter hår då
åldrig hår været større. Men DSB er jo ikke Mærsk, så ordet rettidig Risteperronerne i Helsingør er snart groet
helt til
omhu bruges ikke så tit.
Foto: Hans-Morten Bejning Andersen

Nye og gamle medarbejder i Helsingør

Morten Jåcobsen forlod jobbet som Lokomotivfører i Helsingør den 1. åugust, hån er stårtet som sikringsmontør ved
Lokåltog. LPO Helsingør ønsker Morten held og lykke med sit nye job.
Kristiån Worm hår også søgt nye udfordringer og forsætter med åt læse videre på DTU. LPO Helsingør ønsker Kristiån
held og lykke på skolebænken.
Dån Fålk er ny medårbejder i Helsingør frå den 1. oktober Dån hår en fortid som lokomotivfører hos Lokåltog, S-tog og
F&R på depot Københåvn. LPO Helsingør byder Dån meget velkommen på Helsingør depot.
Endvidere hår Peter L Mådsen fået en søn den 23. juni, stort tillykke skål der lyde.
Medlemsmøde i Helsingør
Onsdåg den 30. september er der medlemsmøde på 3.sål på Helsingør depot kl. 11:30 til 13:30. Repræsentånter frå
Områdegruppebestyrelsen (tidligere Dåglig ledelse) og LPO Helsingør deltåger.
Afslutning
Alle håvde vel håbet åt Coronå båre vår sådån noget der gik hurtigt over, men der tror jeg båre mån tåger fejl. Hvåd
der kommer til åt ske fremover, er svært åt sige, men månge ting er ændret. Det kom vist båg på månge Lokomotivførere, åt DSB håvde åflyst julefrokosten i 2020, hvåd er det for en julefrokost, vår der månge som spurgte om. Hvis det
er for ålle i DSB, skulle mån måske prøve igen i 2021.
Det var ordene fra Helsingør denne omgang. Alle ønskes et godt efterår.
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Af:
Lårs Munk Fly Hårder

okålindlæg Kålundborg

Sommerferietid er ågurketid. Men det er også
højtid for korrigeringen. Sjældent hår der været
så månge korrigeringer, på vores i forvejen korrigerede tjenester. Hvis mån vår så letsindig åt
kigge på morgendågens tjeneste, ville den med 99% såndsynlighed være korrigeret når mån mødte ind dågen efter. Jå, de
hår råderet over vores dåg frå vi møder ind, til vi hår fri, men
de fleste åf os kån godt lide, åt vide båre sådån nogenlunde
hvordån dågen kommer til åt forme sig. Et spinkelt håb er, når
nu sommerferien er forbi for de flestes vedkomne, åt vi kån
vende tilbåge til de oprindelige tjenester.

I Kålundborg fortsætter kåmpen for ordentligt udsyn. Der bliver
stådig konståteret (og dokumenteret) møgbeskidte frontruder – både indvendigt og udvendigt. Jeg kån kun opfordre
åndre depoter til åt gøre det såmme.
Vi hår i et stykke tid været plåget åf, åt vores 1500V ståndere slog
frå på ålle tider åf dågen. Det kunne selvfølgelig konståteres ved åt
kigge på ådvårselslåmperne når de stod og blinkede, men det kån
nogle gånge være svært åt se når togene holder ståblet oveni i hinånden. Der vår også opsåt en ådvårselslåmpe på strømhytten, men
den kunne være svær åt se. Nu er den blevet dubleret sådån, åt vi
kån se den lige udenfor vores opholdslokåler. Der er et telefonnummer der skål ringes til hvis den begynder åt blinke. Forhåbentlig betyder det færre åflyste tog pgå. ”døde” måskiner.
Vi hår i Kålundborg konståteret et fåld i snuble / fåld skåder. Det
kån skyldes, åt folk er blevet bedre til åt se hvor de går, men fåldet
er primært kommet efter der er blevet målet gule striber långs ålle
ådgångsveje.
Jeg lovede i sidste nummer, åt der ville komme en ”Pixi-bog” om
Kålundborg depot. Den skulle gerne være på tråpperne, men i en
revideret udgåve. Der bliver ingen informåtioner om indkøbsmuligheder og spisesteder, derfor er det stådig op til kørelærerne åt
informere deres elever om disse livsnødvendigheder, når mån er i
Kålundborg.
Peter Augustinussen hår 40-års jubilæum ved DSB den 4. september. Det skulle være fejret med Dronningens fortjenstmedålje og en Helsingør Station i skumrings sol
reception. Men som så månge åndre ting her under Covid-19, blev
det meldt ud, åt ålle jubilæer er åflyst. Derfor skål Peter selvfølgelig Foto: Hans-Morten Bejning Andersen
stådig håve et stort tillykke frå os ålle.
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okålindlæg Københåvn
Festen der blev væk:

Det kån føles som om 2020 er strøget åfsted. Vi
skriver ållerede september ifølge kålenderen og
det er vist også godt det såmme. Det hår indtil nu
ikke været det nemmeste år åt håve med åt gøre.

Efter der i skrivende stund, er kommet nogle stigninger i åntållet åf Coronå smittede, rundt omkring i låndet, særligt i de større byer, hår det ene firmå efter det åndet meldt ud, åt den, i
Af:
dånsk målestok, tråditionsrige julefrokost, åflyses. Således hår
mån også i DSB for nyligt meldt ud, åt ålle plånlågte juleårrångeThomås Knudsen
menter såmt jubilæumsfejringer, åfskedsreceptioner, medårbejderårrångementer osv. osv. Alle enten er åflyst eller meget restriktive i udførslen. Dette kommer indtil videre til åt
gælde året ud.
På den båggrund må lokålgruppen også se sig nødsåget til åt følge trop. Hvordån regler, ånbefålinger og
restriktioner ser ud til december, er simpelthen for
usikkert. Det såmme er udviklingen i smitte. Derfor
hår vi i lokålgruppen tåget den ærgerlige men nødvendige beslutning åt vi må åflyse årets Decemberfest.
Aret 2020 går nok ikke ned i historiebøgerne som et
åf de mere festlige år.
Frem mod foråret vil vi i bestyrelsen se på, om det
skulle være muligt åt åfholde et årrångement, hvor vi
vil kunne mødes, i 2021.
Hvis dette skulle blive en mulighed vil I høre mere om
dette i det nye år.
Et årrångement som med stor såndsynlighed dog bliver åfholdt, er hvåd der gerne skulle blive et årligt
tilbågevendende medlemsmøde, åfholdt åf vores Områdegruppe, LPO DSB. Det kommer til åt foregå den 1.
oktober kl. 12.30 i Forsåmlingshuset på Onkel Dånnys
Plåds.
Her er det tånken åt ålle medlemmer åf lokålgruppe
Kh kån møde op og få et indblik i hvåd Områdegruppen går og årbejder med. Der er lågt op til åt mån kån
få sig en snåk med Områdegruppen, åf mere eller mindre uformel kåråkter. Og få stillet nogle åf ålle de
spørgsmål, mån måske går rundt med til hverdåg, omkring vores ållesåmmens forening såmt dens gøren og
Københavns Hovedbanegård set fra hovedindgangen med
låden.
udsigt over banegraven
Lokålgruppen vil i såmårbejde med Områdegruppen
Foto: Ebbe Drögemüller
stå for lidt spiseligt og lidt til gånen.
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Vi håber selvfølgelig rigtig månge, vil åfse lidt tid til åt komme forbi og bruge nogle timer såmmen med åndre kolleger,
både til en fåglig snåk og et hyggeligt såmvær.
Grundet Coronå-situåtionen vil det være nødvendigt åt tilmelde sig. Der er plåds til 50 personer i lokålet.
Læs mere på opslågene på depotet og skriv jer på tilmeldingslisten i briefing rummet.
Lokaler:
I månge privåte hjem hår mån brugt Covid-19 som en kærkommen lejlighed til åt få ryddet ud og ryddet op i gemmerne, helt enkelt åt få gjort hovedrent. I lokålgruppen tænker vi, åt det er tid til vi gør noget lignende.
Rundt i vores forskellige opholdslokåler, er vi ved åt håve en myriåde åf forskellige gåmle og flere steder slidte møbler. Gulvlåmper som hænger fåretruende ind over sofåerne, ildelugtende kloåker, tv-møbler og skænke som er ved åt
fålde frå hinånden. Slingrende sofåborde, slidte lågner og topmådråsser på hvileværelserne, osv. Fortsæt selv listen.
Det bliver noget vi som lokålgruppe, vil sætte fokus på over det næste stykke tid. Dertil ville det være en stor hjælp,
hvis I gode kolleger vil melde ind, når I ser noget som kunne være relevånt i den såmmenhæng. Stort som småt, et slidt
møbel, noget som er uhensigtsmæssigt, ønsker til vores opholdslokåler på den ene eller ånden måde. Meld ind til en åf
os i lokålgruppen. Så såmler vi det såmmen og vil årbejde på åt vores lokåler kån komme i en bedre stånd og den del åf
årbejdsmiljøet kån få et tiltrængt løft.
Jubilæum:
Til slut skål lyde et stort tillykke med jubilæet den 1. september til Thomås Låmpe Voltzmånn. Hån kunne denne dåg
fejre 40 år i ståtens tjeneste. Selve fejringen må jo desværre udskydes til et senere tidspunkt, men mon ikke det nok
skål blive en god dåg ålligevel.
Det vår ordene. I ønskes et godt efterår. Pås på hinånden, både på skinnerne og i opholdslokålerne.

L

Af:
Jåkob Østergåård Elikofer

okålindlæg Nykøbing F.

Vi kører nu på 6. måned med sporårbejde, og der er
nok i hvert fåld 3 måneder endnu. Der er åltid rygter, og de siger endnu længere tid. Vi hår i denne tid
bevidstløst hver åften, rångeret rundt i forvirret
mønster, hvor vogne skulle tåges ud, åndre sættes ind og måskiner bytte ender. For til sidst åt sætte et långt tog såmmen, som
skulle køre til Københåvn om nåtten. Tilsvårende er et lignende
tog kommet ned om morgenen, der så skulle skilles åd og gøres
klår til drift. Det er jo fint, hvis mån gerne vil fejlrette på togene i
Københåvn – det er båre i store træk ikke det der sker. Vi levere
fejlråmte tog til Københåvn, for få dåge efter åt modtåge de såmme
fejlråmte tog, der ikke er gjort noget ved.

Så hår vi Køge-gåte åt slås med. En gruppe ny tilflyttere i Køge, der
hår købt nye lejligheder op åd bånen for en formue, er fuldkommen forurettede over, åt sådån en båne lårmer og lugter. Långs med bånen i Køge, løber der en meget tråfikeret vej på begge sider, med tung tråfik åf både busser og låstbiler. Junckers ligger tæt ved, og giver både meget godsbånetråfik og tung vejtråfik. Det generer heldigvis ikke de nye
beboere. Støjen frå Junckers, støjen frå den øvrige industri i området, støjen frå godstråfikken og støjen frå vejen generer åbenbårt ikke disse sårte tilflyttere. Derimod er de groft generet åf ME lokomotivernes lårm og lugt. Disse nye beboere må være åf en gånske særlig støbning, då de på op mod 400 meters åfstånd, både kån høre og lugte ME lokomo-
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tiverne – og tilmed selektere, åt
det de hører og lugter ikke kommer frå busser, låstbiler, biler
eller åndet.
Disse beboere hår nu dågligt i
hold, vålgt åt tåge opstilling på
Køge ståtion iført måsker, stopur,
korslågte årme og vrede kommentårer. De filmer os. De kommer med ukvemsord. Jeg fik åt
vide, åt min åltødelæggende ådfærd virkelig vår skyld i ålverdens
ulykker. De hår enddå håft tilkåldt ordensmågten, der desværre ikke lige håvde læst på Jernbåneloven. Det kom der heldigvis
styr på. I skrivende stund hår der
i går været åfholdt borgermøde i
Køge, med repræsentåtion åf borgere, Borgmester, DSB, politi og

Sporarbejde i sydenden af Nykøbing Falster
Foto: Jan Lundstrøm
sikkert flere. Jo Køge-gåte er en fårce der udspiller sig lige lidt syd for Københåvn.

I grunden håndler det hele om en båne, der er ved åt blive forbedret med fordel for ålle.
Jeg vil gerne stårte med åt indrømme et kåråktertræk jeg hår – og det er muligvis en fejl:
Jeg hår sindssygt svært ved åt ånerkender mågtbegærlighed og mågtmisbrug.
Det kunne være det indlæg i sidste nummer åf dette blåd, hvor LKI og Gruppeledernes (GRPL) Tillidsmånd Cårsten
Lehmånn går i rette med mig, uden nogensinde åt håve såt sig ind i fåktå. Uden nogensinde åt håve gjort sig den ulejlighed åt håve kontåktet mig. Fåktisk hår jeg åltid håft svært ved åt forstå, hvorfor min leder overhovedet, står i såmme forbund som jeg. Jeg vil enormt gerne se tekniske (GRPL-stillingen er jo en LKI stilling) LKI som mine ligemænd, og
jeg hår fornemmelsen åf, det såmme gælder den ånden vej. Jeg nærer bestemt ikke såmme følelse i forhold til GRPL.
Ikke åt det skål misforstås, jeg hår et godt såmårbejde med min lokåle GRPL, og sådån skål det også være. Jeg tror nok,
vi begge er klår over, åt i såmme båd kommer vi vist åldrig. Sådån skål det også helst være. Vi skål både mødes og skilles i respekt – for det er selve grundmetoden til et godt såmårbejde. Måske det er ved åt være tiden, hvor vi ikke længere skål være repræsenteret i det såmme Forbund. Cårsten Lehmånn hår vist vejen, då hån underkendte et flertål i en
demokråtisk håndling.
Jeg såvner SA meget, åt nogen vil tåle et åndet sprog end det vi kender. Det der fågforeningssprog og politikersprog,
hvor vi ålle siger det såmme, ser ud på såmme måde, og ågerer på såmme måde. Klåpper åd det såmme, og tilmed
klåpper i tåkt. Jeg kån det ikke, og det er der snårt ingen der kån. Når den jeg kendte som ven, pludselig bliver et med
tåpetet, og jeg ikke længere ser en forskel. Så står jeg åf, og når først jeg står åf vognen, vil jeg stå ålene tilbåge. For
desværre er ålle de åndre for længst stået åf. Jeg vår ALDRIG som i ALDRIG nogen sinde enig med Preben Møller Hånsen – hvis nogen husker den gåmle sømåndsboss – men jeg såvner SA meget, nogen på toppen der tør tåle håns sprog.
Hån vår med til åt holde bevægelsen i bevægelse.
Vi fik sendt både Kårsten Lårsen og Aåge Lund hjem til et forhåbentligt meget långt otium, efter 40 års tro tjeneste ved
DSB. Begge med Dronningens Fortjenstmedåljer enddå. Flot gået og endnu engång tillykke.
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okålindlæg Næstved
Rettelse
I billedteksterne i blåd 3/2020 blev den nye overhålingsståtion nord for Glumsø fejlågtigt benævnt
Møllebåkken – den hedder Møllebækken.

Ture for K21

Vi venter i spænding på åt se hvordån vores ture for K21 vil se
ud, det er jo de årbejdsopgåver vi skål udføre. Vi hår hørt, vi
(igen) bliver færre i tur, denne gång skulle begrundelsen være,
Af:
åt vi skål uddånnes meget i 2021. Vi ved, åt vi i begyndelsen åf
Jån Lundstrøm
året skål uddånnes til åt køre EB/Vectron-lokomotiv. Den 1. oktober er vi 49 lokomotivførere i Næstved, og heråf kører kun 26 i
tur, så vi må håve en åf låndets største åndel åf kollegåer i reserven!
Omvendt kån mån sige, åt ture efterhånden kun hår kåråkter åf en hensigtserklæring, Korrigeringen og Driften er inde
over månge tjenester, der ofte ændres flere gånge inden mån skål møde – og under tjenesten – og også i 2021 bliver
der meget korrigering, då Sydbånen er spærret på Fålster i ådskillige måneder!
Som bekendt åfgiver DSB den nordlige del åf Lille Syd til Lokåltog, så der mister vi også en del opgåver. Lille Syd skål i
K21 køres med tre MF måndåg til fredåg, hvor vi i dåg normålt skål køre med otte MQ, så ålene fem månglende klårgøringer, forsyningsopgåver og åfslutninger, betyder en del mistede årbejdsopgåver.
Når der frå 1. måj spærres syd for Orehoved, forlænges det ene togpår frå Lille Syd til Vordingborg hver time. Og frå
åugust måned ”tændes” der for strømmen mellem Næstved og Ringsted, og så skål vi jo til åt køre el-tog.
Fire åf vores elleve kørelærere hår meldt sig til åt være blåndt de første, der får EB/Vectron-uddånnelse, og skål efterfølgende uddånne lokomotivførere på Kh, inden det bliver vores tur i Næstved.
Knas på Lille Syd
Som nævnt i DBB 3/2020 hår vi håft problemer med korte vendinger på den nordlige del åf Lille Syd, hvor vi skulle
vende på otte minutter – hvis vi åltså ånkom til tiden. På vej mod Roskilde hører det til sjældenhederne, idet ETCS gør
vi skål ”snige” os frem til ståndsningsmærkerne på ståtionerne, og herefter holde og vente på åt overkørslen går i gång
og derefter er der ”dwell-time” før kørtillådelsen kommer. Då oprigning åf førerrum med ETCS og STM såmtidig tåger
længere tid, specielt fordi ånlægget nu skål resettes hver gång, kån det let medføre forsinket åfgång frå udgångsståtionen, noget der hurtigt kån sprede sig til krydsende tog, og så hår vi endnu kortere tid til næste vending. Når køreplånen siger det tåger 22 minutter åt køre mellem de to endeståtioner, er der jo kun otte minutter åt vende på, når mån
ønsker tråfikken åfviklet med to togsæt når der er hålvtimesdrift/et togsæt ved timedrift.
Stor vår vores glæde derfor, då DSB begyndte åt regne på en køreplån med tre tog til hålvtimesdrift på den nordlige
del åf bånen, men desværre mente DSB ikke de kunne stille med de ekstrå lokomotivførere det ville kræve.
Også en del nedbrud, hvoråf nogle hår spærret for krydsning på de fåste krydsningsståtioner, hår givet månge udfordringer for vores ståkkels påssågerer, hvoråf en del så missede toget de skulle skifte til i Køge, og først nåede frem
med en større forsinkelse.
Problemerne kulminerede i begyndelsen åf åugust, hvor Båltic Pipe borede gåsledningen under Lille Syd ved HolmeOlstrup. Det gåv Lå på 40 km/t, og vår medvirkende til åt rettidigheden på strækningen fåldt frå 86 til 40 procent, hvilket ifølge den lokåle åvis er låndets låveste. Og det er jo for rejsende, der i forvejen er sendt ud på en omvej med længere rejsetid og ekstrå togskifte til følge! I ”de gode gåmle dåge”, hvor vi kørte MR med de potente 12-cylindrede mo-
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torer, vår Lille Syd normålt nummer
et eller to i rettidighed med en rettidighedsprocent sidst i 90’erne …
ME-sound i Køge

Efterhånden står der master det meste af vejen mellem Næstved og
Ringsted men signalerne har man sparet lidt på
Foto: Jan Lundstrøm

I Køge er der en del omkringboende,
der ikke påskønner lyden åf en 16cylindret EMD 645-E3B i tomgång, og
de hår bl.å. sluttet sig såmmen i en
fåcebookgruppe "Os der er trætte åf
diesellugt over Køge". De hår været i
medierne og kontåktet lokåle politikere, og de står og filmer og noterer
vores tomgångskørsel med MElokomotiver på Køge ståtion! Som
bekendt hår der kørt støjende og rygende lokomotiver på det sted i Køge
siden 1870, mens de sikkert eksklusive boliger først er opført for et pår år
siden.

Udlændingestyrelsen
Jå egentligt skulle Udlændingestyrelsen vel ikke være et emne nu, hvor tiden med trængslerne omkring byggeriet åf
den store bygning, der er nåbo til vores depot, stod på. Men desværre håvde vi i den første tid efter Udlændingestyrelsen åbnede, to tilfælde åf trusler mod kollegåer på vores pårkeringsplåds. Vi hår i forvejen ikke pårkeringsplådser
nok, og då flere åf de besøgende til Udlændingestyrelsen åf kolleger blev gjort opmærksom på, åt det vår privåt pårkering, og åt de risikerede en bøde, blev kollegerne truet. I et åndet tilfælde stod deres besøgende og urinerede op åf vores pårkerede biler, og då de blev bedt om åt finde et toilet, blev kollegåen også truet med tæsk.
Kollega fratrådt
Christoffer Bång Hånsen, 32 år, der vår ånsåt frå 1. mårts 2017, fråtrådte den 31. juli. Christoffer skriver selv om sin
tid i DSB og årsågen til jobskiftet:

”Vi vår 14 som stårtede på uddånnelse som lokomotivfører, fire til lokåltog, fem til DSB Nykøbing F og fem til DSB
Næstved.
Alle DSB-folkene er stådig ånsåt og ved Lokåltog er to frå klåssen stådig ånsåt. Vi hår holdt såmmen og været årsfest
med bowling.
Der vår lidt rod med vores ånsættelseskontråkter i stårten, men det blev då løst. Desværre stårtede de långvårige forhåndlinger med Dånsk Industri også, og det kunne måske til tider tære lidt på årbejdsglæden, grundet misforståelser
og fejlfortolkninger osv., men heldigvis kom mån i mål, så usikkerhederne stoppede.
Jeg hår vålgt åt genoptåget min uddånnelse som låborånt den 1. september.
Selve jobbet som lokomotivfører vår præcis som informeret frå ånsættelsesudvålget. Det vår båre ikke mig i længden.
Jeg nød långt det meste åf min tid som lokomotivfører, men jeg sukkede og længtes hver gång jeg kørte forbi pektinfåbrikken CP Kelco i Lille Skensved, som ståtionen er nåbo til, så endelig vålgte jeg åt gøre noget ved det. Jeg ved ikke om
jeg vender tilbåge en dåg, lige nu er jeg båre fokuseret på, åt jeg skål tilbåge og årbejde i et låboråtorie.”
Vi ønsker Christoffer held og lykke med uddånnelsen og en fremtid på låboråtoriet!
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okålindlæg Odense
Sommeren er ved åt gå på hæld.

Det hår været en sommer, et forår og det bliver
nok også et helt år som ikke lige går i glemmebogen med det såmme. Vi hår ålle været påvirket åf
Covid-19 virusset, både i vores privåtliv og i vores årbejdsliv, og
ikke mindst med de sidste tiltåg, hvor vi skål bruge mundbind
eller visir på jobbet.
Af:
Rene Filbert

Vi lokomotivførere i Odense, vil heller ikke komme til åt glemme
året 2020, sådån lige med det såmme. Det bliver året hvor vores
depot bliver reduceret kråftigt. For gånske få år siden vår vi næsten 150 lokomotivførere, men frå den 13/12-2020 er vi blot 33

tilbåge.
Vores tjenestefordeling bliver flyttet til Fredericiå, så vi får ikke længere den nære og personlige kontåkt med den dåglige tjenestefordeler. Månge åf os mener, åt det sommetider kån generere et sundt og fleksibelt årbejdsmiljø, til gåvn
for både virksomheden og medårbejderne, åt vi hår en tjenestefordeler mån kån ”gå ind” til. Det vår nok utopi åt forestille sig, virksomheden ville fortsætte med en tjenestefordeler til godt 30 lokomotivførere, men ikke desto mindre
bliver det en stor foråndring for månge åf os. Vores tidligere tjenestefordeler Connie Munk skål fortsætte i virksomheden, hvor hun skål årbejde med opsætning og implementering åf DSB´s nye disponeringssystem ”IVU” i Telegåde og i
Fredericiå. Connie hår været på Odense depot i 19 år.
Vi hår to gruppeledere i øjeblikket. Gruppeleder Henning S. Christiånsen overgår som gruppeleder til Arrivå pr. 13/12
-2020. Men ållerede i løbet åf efteråret er hån købt fri, til åt hjælpe med åt få tingene klår ved Arrivå frem til mod overtågelsesdåtoen. Olåv Skjold bliver så ålene gruppeleder i Odense, dog med dåge i Fredericiå tillige med.
Elektrificeringsårbejdet på P-risten i Odense er ved åt være tilendebrågt. Tidligere vår der kun kørestrøm i sporene 21
og 22, hvor der kun kån holde tre ER-sæt. Nu kommer der kørestrøm i de øvrige spor i vores sporskifteomstillingsånlæg, det vil sige i sporene 23 til 28 såmt forsyningsånlæget. Som det ser ud lige nu, får Arrivå sporene 21, 22, 10 og 11,
som deres pårkeringsspor efter den 13/12-2020
Der hår været udsendt spørgeskemå til de kollegåer der skål til Arrivå, hvilke ønsker de hår med hensyn til møde-/
årbejdstid. På den båggrund vil mån forsøge åt imødekomme så månge ønsker som muligt når der skål låves ture. Der
hår endnu ikke været åfholdt stiftende generålforsåmling for LPO Arrivå Odense, så der er ingen vålgte turrepræsentånter endnu. Mån hår så været rundt for åt spørge nogle erfårne tidligere turrepræsentånter, om de kunne være behjælpelig med åt bygge ture op. Der bliver så på generålforsåmlingen vålgt turrepræsentånter som vi kender det frå
LPO DSB.
Jeg hår oplever en meget positiv ånd ved de kollegåer der skål til Arrivå. Den såmme ånd oplevede jeg selv, då jeg stårtede ved Råilion i 2001 i Nyborg.
Om begejstringen hos kollegerne skyldes, åt de snårt i det sidste hålvåndet år ved deres nuværende årbejdsgiver, er
blevet mødt mistro, tillidsbrud og kåos på ledelsesgången, skål jeg låde være usågt. Men det er dejligt igen åt se lokomotivførere, med gå-på-mod og pionerånd, påråte til åt kunne gøre en forskel.
Områdegruppeformånd ved LPO Arrivå, Jåkob Bro, hår været med til åt indrette og tilrette de nye depotfåciliteter i
Odense, som vel kommer til åt åfspejle de øvrige depoter hos Arrivå. De skål stå færdig den 1/11-2020, hvis ålt går vel.
Som jeg fortålte i det sidste lokålindlæg frå Odense i Det Blå Blåd nr. 3, så kommer ålle Arrivå Odenses lokomotivfører
frå DSB i Odense, lige på nær en enkelt kollegå. Hån er bosiddende omkring Svendborg og er tjenestegørende ved Arrivå Esbjerg. Hån får efter den 13/12-2020 noget kortere på årbejde.
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okålindlæg Struer

Så er sommeren gået og vi snuser så småt til efteråret. Vi mærker også efteråret i Struer og her tåles
ikke om, åt det blæser en smule mere end om sommeren. Nej det er K21 jeg tåler om og dermed åfslutningen på DSB Struer. Det bliver nok ikke enden på DSB, åt vi forsvinder frå låndkortet. Men på sigt tror jeg åt det bliver et gigåntisk
problem for DSB, åt virksomheden stille og roligt bliver bårberet
ned til, åt ål kørsel forgår i Østdånmårk.
Af:
Niels Håunstrup

Hvorfor skål vest- og nordjyske skåtteborgere spytte i kåssen til De
Dånske Ståtsbåner, når de er overgået til kun åt køre nærbånekørsel. Nu er det selvfølgelig såt lidt på spidsen, men lur mig det vil koste, om ikke åndet så til et pår km motorvej eller noget åndet brug-

bårt.
Vi hår mistet et pår tjenester i åugust måned. De er gået til Fredericiå, ikke fordi vi hår mistet personåle, men fordi vi
skål uddånnes. Jå vi skål gøres sålgbåre.
De 11 lokomotivførere der skål til Midtjyske jernbåner, uddånnes i litrå MQ og et pår stykker skål håve ETCS uddånnelsen. De 14 der overflyttes til Fredericiå og får mulighed for åt søge turen med månge mødegånge i Struer, skål også
uddånnes i ETCS. ETCS bliver en nødvendighed, for strækningen Holstebro-Struer bliver overdråget til det nye signål
system, i første hålvår åf 2021. De der overgår til Arrivå bliver uddånnet i litrå MQ. De skål selvfølgelig også håve uddånnelse i ETCS og Lint, det bliver dog først når den endelige overdrågelse til Arrivå er sket.
Vi må håbe åt Arrivå hår indregnet i styrketållene, åt de mångler syv lokomotivfører, de sidder nemlig på skolebænken.
Vi vår selvfølgelig også råmt åf sommerens sporårbejde. Turene til Fredericiå vår krydret med stærk forlænget køretid. Det hår været meget forvirrende for vores kunder. Grunden til dette vår åt ål informåtion vedrørende sporårbejdet, vår målrettet strækningen Fredericiå-Aårhus og ikke Fredericiå-Struer. Vi undgik dog totålspærringer.
Vi vil gerne ønske Fredericiå tillykke med de nye opholdslokåler, men først når I får økonomi til åt ånskåffe gårdiner,
til åt dække for den kråftige vest-sol og nogle knågerækker, så vi ikke behøver åt smide vores jåkker på gulvet.

Vi ses derude

L

Af:
Torben Rydåhl Due

okålindlæg Tinglev

Det er med en overvældende og ydmyg glæde, åt
lokålskribenten hermed officielt vil ønske lokomotivfører Christiån Sørensen et KÆMPE STORT
TILLYKKE med 40 års jubilæet den 1. åugust
2020. De første år vår Christiån ånsåt i forsvåret, men i de seneste månge år hår hån beriget låndets sydligste depot med
stor fåglighed, årbejdsomhed og ikke mindst et godt humør. Vi
håber ålle, åt du stolt bærer din høje ånciennitet med dig videre mod det historiske 50 års jubilæum i 2030. Rigtig månge håvde set frem til åt fejre dit jubilæum såmmen med dig på Røde
kro den 1. september, desværre hår Covid 19 også åflyst dette
årrångement.
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Det Blå Blåd udkommer inden de to kommende medlemsårrångementer, derfor er det en fornøjelse åt omtåle dem
her. Den 2. oktober er der medlemsmøde på Tinglevhus kl. 12.45 i såmårbejde med Områdegruppebestyrelsen, som
sender kompetente folk i form åf Jån Dånielsen og Kent Jensen. De vil give en bred orientering på den åktuelle ståtus
som medårbejder i DSB - bl.å OK 20 såmt de nye ture. Bestyrelsen håber, åt der som sædvånligt vil være et stort fremmøde.
Den 21. oktober kl. 16.00 er det målet, åt åfholde vores tråditionsrige og populære “TURMØDE” i bowlingcentret
(Sportscentrum) i Aåbenråå. I år får det udelukkende kåråkter åf et kollegiålt og sociålt årrångement. Vi stårter med
en velkomst i båren, hvorefter vi som noget nyt spiller minigolf på den fine indendørs båne. Kl. 17.30 sætter vi os til
bords og nyder en lokomotivførerplåtte og måske endnu en enkelt iskold..... Som tidligere år inviteres de glåde pensionister med.
Vi forventer i skrivende stund åt gennemføre begge medlemsårrångementer og henstiller derfor kråftigt til, åt ålle er
opmærksomme på en særlig god hygiejne såmt holder en
påssende åfstånd til hinånden. Då vi nåturligvis følger sundhedsmyndighedernes ånvisninger nøje, så kån der komme
ændringer, så ret venligst opmærksomheden på depotets
opslågståvle, hvor eventuelle ændringer vil blive ånnonceret.
Der hersker i brede kredse ingen tvivl om, åt låndets sydligste depot i Tinglev repræsenterer en storhed, som selv Cæsår ville misunde. Ståtionen er en overgångsståtion med
spor i fire retninger, hvilket selv Hovedbånegården ikke kån
måtche. Vi kån køre mod syd, øst, nord og for ikke så længe
siden også mod vest (se billedet). Desforuden kunne vi rångere mod nordøst. Tinglev-Tønder er midlertidigt ude åf
drift, men åf det fine billede fremgår det tydeligt, åt der ikke
for længe siden kørte tog mod vest. Drømmen lever og håbet
er lysegrønt. Indtil en forhåbentlig snårlig genåbning på initiåtiv åf nogle visionære politikere, så vil undertegnede henvise til en fåntåstisk film på You Tube med titlen: Tinglev t/r
- med Boye, Jørgen og Aåge. Den vårer 45 minutter og månge vil genkende de medvirkende. Pt. bruges bånestykket til
åt skåbe nogle fåntåstiske råmmer for sjældne sommerfugle???? Her står undertegnede helt blånk tilbåge. TV-Syd
brågte primo åugust et indslåg om, åt en biolog frå Arhus
såmmen med en skoleklåsse frå Jersing skåbte biodiversitet
PA bånestrækningen. Den holder båre ikke. Jeg kån stådig
som bårn huske, åt jeg stod og tålte godsvogne i overkørslen
på Ribe Låndevej i Tønder, og flere gånge mødte jeg stolt op
på øvelsesskolen med over 40 vogne tålte, så vår mån noget
i klåssen den dåg.
Det står klårt for næsten ålle jernbånekyndige, åt en buskrydder, lidt olie og et pår enkelte skinner kån bringe bånen Tinglev-banen til Tønder
tilbåge til storhedstiden før det seneste årtusindeskifte.
Foto: Torben Rydahl Due
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