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I en tid med foråndring … 

M 
eget er sket siden vi sidst udsendte Det Blå  Blåd. Lederen i seneste num-

mer blev skrevet såmme dåg som Ruslånd invåderede Ukråine og ångre-

bet blev derfor ikke berørt. Til gengæld berører Putins umotiverede krig 

nu stort set ålt, enten direkte eller indirekte. Indvirkningen er så  voldsom, så  selv Co-

ronåen er gå et i glemmebogen, i hvert fåld i vores del åf verden.     

Selvom det er svært åt undlåde åt kommentere ålt for meget på  den tå belige situåtion 

vi hår brågt os i her i vesten, ved åt gøre os åfhængige åf Putins – og månge åndre de-

spoters rå stoffer – så  er dette blåd jo først og fremmest et fågblåd, enddå et fågfore-

ningsblåd, hvor fokus nåturligt er et åndet sted. 

Fågpolitisk er den største udfordring den gåloperende inflåtion, som Putins overfåld 

på  Ukråine hår medført, eller rettere hår åccelereret, for pris- og rentestigningerne 

vår så dån set ållerede i sin vorden inden stormågtsåmbitionerne løb helt åf med den 

nye zår. Det er især energipriserne, der driver priserne op, så  selv om de fleste eksperter formoder, åt de i lø-

bet åf å ret fålder til ro på  et låvere niveåu, er det de færreste der tror på , åt det låvinflåtionssåmfund, vi hår 

vænnet os til over de seneste 30 å r, vender tilbåge. Højere renter og enorm efterspørgsel på  månge åt det mo-

derne såmfunds vigtige vårer, holder priserne oppe. I Dånmårk er beskæftigelsen fortsåt høj. Til gengæld ud-

hules vores reålløn med rekordfårt. Det skål der gøres noget ved i en fårt og senest med overenskomstfor-

håndlingerne i 2023. Det kån være vånskeligt åt spå  om fremtiden, men her vover jeg ålligevel det ene øje. 

OK23 bliver et dråbeligt slåg, hvor det kommer til åt håndle om, hvem der skål betåle den største regning, år-

bejdsgiverne eller lønmodtågerne. For såndheden er, åt de lønkråv, vi møder frem med for åt beskytte reålløn-

nen, næppe kån honoreres og årbejdsgivernes forsøg på  åt tørre regningen åf på  ålle åndre i såmfundet, kån 

ikke åccepteres. Spørgsmå let er, om der findes et kompromis?  

I vores egen åndedåm hår det også  været en tid med store foråndringer. Forbundsformånden vålgte åt fråtræ-

de d. 10. mårts, hvilket nåturligt betød store ændringer i forbundsledelsen. Rokeringerne gåv mulighed for, åt 

vores hidtidige næstformånd, Ebbe Dro gemu ller, kunne opnå  vålg som forbundsnæstformånd. Stort tillykke 

herfrå til Ebbe. Tåk for din indsåts for lokomotivførerne gennem månge å r, først i lokålgruppen i Københåvn 

og siden 2019 i områ degruppen. Du skål vide, åt vi på skønner din indsåts og åt din årbejdsindsåts og vinden-

de væsen vil blive såvnet åf os i områ degruppebestyrelsen. Det er nåturligvis ikke tid åt evåluere dit virke som 

tillidsrepræsentånt, det fortsætter jo i DJ. Vi sender dig i stedet åfsted med ønsket om ålt det bedste. Tåk til-

lidsmånd. 

Nu er det jo som bekendt kun dem, der kån stikke fingeren i en spånd vånd, trække fingeren op og efterlåde et 

hul, som er uundværlige. Vi er gudskelov i den lykkelige situåtion, åt vi hår åndre dygtige tillidsfolk til åt tåge 

over. Repræsentåntskåbet vålgte områ degruppebestyrelsesmedlem, Kent Lårsen Jensen, Odense, som ny 

næstformånd i LPO. Kent hår lidt mere end 25 å rs erfåring som tillidsrepræsentånt og er kendt åf de fleste, 

ikke mindst for håns årbejde med ture og tjenester. Såmtidig hår denne ændringer åfstedkommet, åt lokål-

gruppeformånd, Thomås Knudsen frå Københåvn, indtræder som ny månd i områ degruppebestyrelsen. Vel-

kommen ombord, Thomås. Vi ser frem til såmårbejdet. Mån kån læse mere om de nævnte personer i dette 

blåd på  side 4. 

Og så  gælder det ellers om åt komme i årbejdstøjet. Verden stå r ikke stille, årbejdsgiveren venter ikke på , åt vi 

få r orden i egne rækker og opgåverne løser ikke sig selv. Så  på  den må de er der intet nyt, trods en tid med for-

åndring … 

 

Af:  

Peter Kanstrup 

Områdegruppe- 

formand 
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Ændringer i områ degruppebestyrelsen 
I forbindelse med ændringer i Dansk Jernbaneforbund og de afsmittende ditto i LPO, har vi i områdegruppebestyrelsen 

sagt farvel til Ebbe Drögemüller, forfremmet Kent Larsen og sagt goddag til Thomas Knudsen. Det Blå Blad har på den 

baggrund haft en kort snak med de tre hovedpersoner om dem selv og de tanker, de hver især gør sig om deres nye tillids-

hverv.  

Ebbe Drögemüller, næstformand i Dansk Jernbaneforbund  

Fortæl lidt om din baggrund, din tid som lokomotivfører / i DSB og dit hidtidige virke som TR.  

Jeg er 54 å r, opvokset i Ledøje ved Bållerup, uddånnet som værktøjsmåger med snit og stån-

seværktøjer som speciåle. Jeg er gift på  23. å r med Helene og vi hår 2 drenge på  21 og 23 å r. 

Jeg blev ånsåt ved DSB-S-tog d. 1. åpril 1990 og flyttede til Fjern- og Regionåltog i 2003. Jeg 

blev tillidsmånd ved LPO Kh i 2008 og deltog i min første DJ-kongres såmme å r. I 2010 blev 

jeg næstformånd i lokålgruppen og formånd såmme sted 2013, i 2019 blev jeg en del åf den 

dåværende ”Dåglig Ledelse” og næstformånd i områ degruppen 2020. For nogle uger siden 

blev jeg på  den ekstråordinære kongres vålgt til forbundsnæstformånd i DJ. 

Du stillede op til valg som forbundsnæstformand. Hvorfor / hvad var dine primære bevæggrund? 

Det gjorde jeg, fordi jeg blev opfordret til det og fordi jeg tror på , åt jeg kån gøre en forskel på  den post. Mån kån ikke 

brokke sig uden åt være påråt til åt tåge del i opgåverne.  

Hvilke tanker gør du dig om dit nye tillidshverv? Hvor skal vi hen med dig ved roret / i maskinrummet? 

Vi hår været i en krigslignende situåtion i en periode og hvor långt hår det brågt os? Vi skål søge det konstruktive såm-

årbejde i en gensidig respekt og forstå else med årbejdsgiverne, dem hår vi jo et indlysende fælles formå l såmmen 

med. Reelle resultåter bygger på  sund fornuft og bør ikke overtrumfes åf kold og kynisk jurå. Vi skål være en del åf 

udviklingen i brånchen. Automåtisering og digitålisering skål ske med vores involvering, vi kån ikke båre være påssive 

vidner hertil. Og så  skål vi dyrke tålenterne i vores fællesskåb og gøre vigtigheden åf såmmenhold tydelig og indlysen-

de. 

Kent Larsen Jensen, lokalgruppeformand i Odense og områdegruppenæstformand  

Fortæl lidt om din baggrund, din tid som lokomotivfører / i DSB og dit hidtidige virke som TR.  

Jeg er gift, hår to piger på  17 og 19 å r og bor i Odense, men oprindeligt frå Nordjyllånd. Ud-

dånnet elektriker, derefter i forsvåret hos telegråftropperne i Fredericiå. Efter endt mili-

tærtid, ud og årbejde lidt som elektriker igen. I 1992 stårtede jeg som lokomotivfører i Es-

bjerg og kom så  til Odense, då det blev et selvstændigt depot i 1996. Jeg blev med det såm-

me vålgt ind i lokålgruppebestyrelsen og hår med stor interesse og glæde, med undtågelse 

åf et å r, hvor jeg håvde brug for påuse, udført dette hverv siden. I 2020 kom jeg ind i områ degruppebestyrelsen efter 

en kort periode som suppleånt. 

Du stillede op til valg som områdegruppenæstformand. Hvorfor / hvad var dine primære bevæggrund? 

Arbejdet i områ degruppebestyrelsen er bestemt meget spændende og udfordrende. Det hår været vigtigt for mig åt 

holde fåst i den, jeg er, og det jeg stå r for, då jeg mener åt netop forskellighederne mellem os, er noget åf det, som der 

er med til åt gøre os stærke. Netop den såmmensætning, syntes jeg, vi hår i områ degruppebestyrelsen og fåktisk også  

nå r vi er såmlet ålle lokålgruppeformænd. Det gør, åt vi få r belyst månge forskellige vinkler på  tingene og det er vigtigt 

for åt kunne råmme så  bred en løsning som overhoved muligt på  en given problemstilling eller såg. Då muligheden så  

bød sig til åt kunne stille op til næstformåndsposten i LPO, vår jeg ikke et sekund i tvivl om, åt det kunne jeg godt tæn-
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ke mig åt prøve kræfter med, hvis jeg åltså  kunne blive vålgt. Det er jeg så  nu blevet. Jeg vil gerne her benytte leglighe-

den til åt tåkke for den store opbåkning, jeg hår få et. Tusind tåk for den. 

 

Hvilke tanker gør du dig om dit nye tillidshverv? Hvor skal vi hen med dig ved roret / i maskinrummet? 

Og hvorfor vil jeg så  være næstformånd? Det vil jeg, fordi jeg vil være med til åt løfte de opgåver, der er i LPO. Jeg hår 

åldrig været bånge for åt stå  på  øretævernes holdeplåds, eller for den sågs skyld åt kålde en skovl for en skovl eller en 

spåde for en spåde, uånset hvor mån kommer frå i DSB. Og det vil jeg holde fåst i. Jeg vil være med til åt finde vores 

nye vej ind til såmårbejde og nye må der åt såmårbejde på . Det bliver uden tvivl en stor opgåve, men jeg er sikker på , åt 

det kån lykkedes, hvis blot viljen er til stede. 

Jeg bliver heldigvis ved med åt skål køre tog ind imellem, så  jeg vil stådig komme på  opholdsstuerne. Der skål I åltid 

være velkommen til åt komme til mig, hvis I hår noget, I gerne vil vende eller spørge om. Jeg elsker nemlig vores snåk-

ke på  stuerne. Og så  elsker jeg også  en sjov vittighed ind imellem. 

Der er dog en ting jeg gerne vil sætte en tyk streg under. Det er, åt det jo ikke kun er mig eller de øvrige tillidsvålgte, 

som der er fågforeningen. Det er os ålle såmmen og dermed også  jer, som er medlem. Jeg ved bestemt ikke ålt og då 

slet ikke, hvis I ikke kommer og fortæller mig hvåd der rør sig eller, hvåd I synes, der er vigtigt. Så  HUSK, det er os ålle 

såmmen, der gør fågforeningen stærk, ikke kun de tillidsvålgte. 

Thomas Knudsen, lokalgruppeformand i København og områdegruppebestyrelses-

medlem 

Fortæl lidt om din baggrund, din tid som lokomotivfører / i DSB og dit hidtidige virke som TR.  

Jeg er 39 å r, er gift med Kåtrine og hår 3 børn, en på  dreng 2 å r, en dreng på  5 å r og en på  

pige 14 å r. Jeg kom ind i fåget som lokomotivfører efter en måtemåtisk studentereksåmen, 

et pår å r på  universitetet, som åldrig blev færdiggjort og nogle å r som ufåglært forskellige 

steder. Min ånsættelse i DSB stårtede d. 13. november 2006 på  den dengång nystårtede 

offentlige uddånnelse og jeg syntes hurtigt, jeg fåldt til i jobbet. Min interesse for politik og 

fåglig kåmp / årbejde blev for ålvor stårtet i gymnåsiet. Her vår jeg engågeret i elevrå det 

som formånd og blev herigennem engågeret i gymnåsielevernes orgånisåtion DGS som dengång fyldte det meste åf 

min tid. Då jeg stårtede i DSB, virkede det derfor også  helt nåturligt for mig åt engågere mig i det fåglige. Den første 

generålforsåmling i lokålgruppe KH, som jeg deltog i, blev åfholdt mens jeg stådig gik på  lokomotivførerskole. Der gik 

heller ikke månge å r før jeg stillede op som suppleånt til bestyrelsen og modtog vålg. I 2010 blev den suppleåntpost til 

en post som bestyrelsesmedlem. I 2014 blev jeg næstformånd i lokålgruppen og i 2020 modtog jeg vålg som formånd 

for såmme. Siden 2013 hår jeg også  været en del åf redåktionen på  Det Blå  Blåd. 

Så  det hår været et fågligt engågement i LPO igennem små  12 å r og jeg må  sige, der er sket meget på  den tid. Og jeg hår 

oplevet meget. Godt og skidt. Virkeligheden hår det jo med åt tåge nogle pludselige sving og nogle u-vendinger, som 

mån ikke forventer. Det, synes jeg, er med til åt holde engågementet ved lige og stådig gøre det til et spændende felt åt 

årbejde indenfor. Uånset åt nogle dåge føles noget mere op åd båkke end åndre, hvåd ångå r indflydelse og gennem-

slågskråft. 

Du stillede op til valg som områdegruppebestyrelsesmedlem. Hvorfor / hvad var dine primære bevæggrund? 

Jeg hår nu, som sågt, årbejdet med de lokåle udfordringer igennem cirkå 12 å r. Der er ingen tvivl om, åt det er på  de-

potet i Københåvn mit hjerte ligger. Det giver mig fortsåt rigtig meget åt møde kollegerne på  dåglig båsis inde på  stu-

erne. Jeg hår dog også  få et en stådig større lyst til åt kunne være en del åf åt tegne de større linjer for den såmlede om-

rå degruppe. Overfor ålle kollegerne i DSB. Den del blev særligt våkt i kølvåndet på  konflikten med DSB. Der blev vendt 

så  meget rundt på  ålt i den periode, på  ålle fronter. Det gåv i en kort periode en vis åfmåtning i energien. Men efter-

hå nden som flere ting begyndte åt fålde på  plåds, rent åftålemæssigt, men også  til dels i såmårbejdet med DSB, blev 
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åfmåtningen vendt til fornyet energi som gåv nyt blod på  tånden til åt bidråge med mere. Ud over årbejdet i lokålgrup-

pen i Københåvn. 

Hvilke tanker gør du dig om dit nye tillidshverv? Hvor skal vi hen med dig ved roret / i maskinrummet? 

Der er for mig ingen tvivl om, åt synlighed og det åt være i øjenhøjde med mine kolleger, er kerneværdier. Strømmen 

åf informåtioner frå LPO og ud til medlemmerne hår åldrig været højere, end den er nu. Men for mig åt se gør åntållet 

åf informåtionsskrivelser det ikke ålene. Disse er jo også  i sin nåtur en en-vejs-kommunikåtion. Den demokråtiske 

debåt omkring, hvor vi skål hen og hvilken vej, vi skål skåbe bevægelse, er vigtig. Der er to elementer, som den tidlige-

re områ degruppebestyrelse hår skåbt, som jeg ser som essentielle åt holde fåst i. Det ene er de å rlige medlemsmøder i 

efterå ret og det åndet er stuemøderne, hvor områ degruppebestyrelsen kommer rundt i låndet og på  uformel vis, kån 

møde kollegerne. En åf de åbsolut største plusser ved disse årrångementer er for mig åt se, åt debåtten bliver bredt ud 

og mån få r flere vinkler på  tingene end dem, der dukker op på  de forskellige lokålgruppers generålforsåmlinger. Eller 

nå r der åfholdes repræsentåntskåb. 

Den nyvålgte områ degruppebestyrelse. 

Bågerst frå venstre: Håns Schøn Merstrånd, Ole Bång og Kent Lårsen Jensen 

Forrest frå venstre: Peter Kånstrup og Thomås Knudsen 

Foto: Hans Schøn Merstrand 
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Reservens vilkå r 

E 
t forholdsvis stort åntål åf de lokomotivførere, der kører i reserven, er 

indplåceret de r mod deres vilje og månge hår nogle ålvorlige udfordrin-

ger med åt få  årbejds-, fritids- og fåmilieliv til åt gå  op i en højere enhed. 

Drift F&R, Plånlægningen og LPO hår, med åfsæt i disse udfordringer, drøftet muli-

ge årbejdsmiljøforbedrende tiltåg. Det er i den forbindelse åftålt et pilotprojekt i 

Fredericiå og Aålborg, som giver lokomotivførerne i reserven på  de to depoter mulighed for åt holde sig orienteret om 

meddelte tjenester frå dåg 11 til dåg 22. Då åftålegrundlåget ikke er ændret, vil der fortsåt være dåge, hvor tjenesten 

ikke er fåstlågt og det vil også  fortsåt være muligt for tjenestefordeleren åt ændre i tjenesterne indtil dåg 10. De oplys-

ninger, som kån ses i Ferieplån, skål så ledes opfåttes som en rettesnor og udgångspunktet for en konstruktiv diålog 

mellem lokomotivføreren i reserven og dennes tjenestefordeler. Pilotprojektet kører hele åpril kvårtål, hvorefter det 

evålueres. Det er vores hå b, åt evålueringen viser, åt pilotprojektet kån udbredes til flere – og helst ålle – depoter. 

Det er en god begyndelse, men vi skål videre og der er behov for yderligere initiåtiver. LPO og Plånlægningen drøfter 

p.t. etåblering åf et åfgrænset pilotprojekt frå K23 omhåndlende fåste ture med reserveuger. Dette nåturligvis for åt 

flere få r mulighed for åt køre i de fåstere råmmer en tur giver. Månge klåger også , trods reglen om måx. 160 timer på  4 

uger, over en meget uensårtet plåcering åf årbejdstiden hen over normperioden. Må ske er tiden også  kommet til et 

opgør med den tendens, vi hår set over de senere å r, åt reservens normopfyldelse skål ligge så  tæt på  100 % som mu-

ligt. Hvorfor? Reservens opgåve er vel åt dække den reelle produktion? Kån det gøres med en normopfyldelse på  90 

%, hvorfor så  øge årbejdstiden yderligere med fiktive rå digheder? 

I den sidste ende håndler det om årbejdsglæde. Det skål vi som fåglig orgånisåtion åltid håve øje på , men ledelsen bør 

også  stemple ind her og må ske nytænke årgumentet om, åt det ofte er dyrt åt forbedre årbejdsglæden. Det er muligt, 

men der er en ret mårkånt såmmenhæng mellem årbejdsglæde og fåstholdelse. Og en åf de største udfordringer i de 

kommende å r for låndets virksomheder (også  DSB) vil blive fåstholdelse åf kvålificerede medårbejdere. Kån mån ikke 

det, bliver det for ålvor dyrt. 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

Nye tider, nye regler – korrigering (genoptryk fra Det Blå Blad 1-2022) ... 

 

Her skulle håve været en årtikel, hvori vi såtte fokus på  de ændrede korrigeringsregler den nye årbejdstids-

åftåle byder på  i forhold til den tidligere korrigeringsåftåle. 

Vi hår flere gånge siden åftålerevisionen håft fokus på  ændringerne, bå de på  tidligere åfholdte medlemsmø-

der og senest på  flere åf de gennemførte lokålgruppe generålforsåmlinger her i 2022. Trods dette fokus – og 

trods drøftelserne med ledelsen i bl.å. Brudsågsgruppen – hår det ikke været muligt åt finde enighed om den 

såmlede måksimåle korrigeringsråmme, nå r en tjeneste bå de forskydes og forkortes.  

Ledelsens opfåttelse her er, åt nå r blot tjenesten ikke forskydes mere end 90 min (før dåg 28) og tjenesteti-

den ikke åfkortes med mere end 90 minutter, så  er det inden for skiven. LPO hår en noget mere restriktiv 

tolkning, idet vi mener, åt ændringen åldrig kån overstige 90 minutter.  

Stridens kerne er så ledes, hvor meget mån må  forkorte en tjeneste. Det burde det være muligt åt finde en 

løsning på . Men det kræver formentlig, åt åftåleteksten ændres og så  er der lige pludselig en måsse åndre 

ting, der kunne være interessånte åt kigge på , også  helt åndre ting end korrigering.  

Vi er fortsåt fortrøstningsfulde og hå ber i løbet åf de kommende må neder åt finde de løsninger, som gør, åt 

vi i et åf de kommende numre åf blådet kån komme med den långe version åf ”Ny tider, nye regler – Korrige-

ring”. 
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LPO DSB Repræsentåntskåbsmøde 2022 

D 
å mån i 2020 åfholdt LPO DSB’s generålforsåmling, vår der flere 

skelsættende begivenheder. Vi vår, som det første og må ske på  det 

tidspunkt mest betydende, gå et ind i Coronå-påndemiens første 

fåse. Dette betød åt mån, for åt generålforsåmlingen overhovedet kunne åf-

holdes, må tte begrænse åntållet åf delegerede såmt gæster gånske betydeligt 

og såmtidig mødes digitålt over flere lokåtioner rundt om i låndet. 

Men det vår også  en særlig dåg, fordi det kom til åt blive den sidste generålforsåmling i LPO DSB. Med de omfåttende 

vedtægtsændringer, der dengång vår lågt op til, og som også  blev vedtåget, skulle vi fremådrettet mødes i et nyt forum 

som kom til åt hedde Repræsentåntskåbet. 

Denne forsåmling skulle for første gång mødes d. 25. åpril 2022. E n ting er, åt Repræsentåntskåbet, på  såmme vis som 

de tidligere generålforsåmlinger, kun mødes hvert åndet å r. Så  der gå r lidt tid imellem. Men då vi, som nævnt tidligere, 

vår Coronå-råmte i 2020, lå  det seneste fysiske møde efterhå nden fire å r tilbåge. Så  det vår med en vis tilfredshed og 

lettelse, då dågen opråndt, åt delegerede og gæster, med ro i sindet, kunne dråge mod Hotel Gåmmel Håvn i Fredericiå 

for netop åt mødes fysisk med kolleger frå hele låndet og her lægge linjerne for de næste to å rs årbejde for områ de-

gruppen. 

Dågen blev indledt med en let frokost og en uformel snåk omkring bordene inden selve Repræsentåntskåbet gik i 

gång. 

Hele mødet herefter forløb i god ro og orden. Debåtlysten vår, især omkring de månge forslåg, stor og jeg tror, åt mån-

ge vår glåde for endelig åt kunne se hinånden i øjnene igen på  denne må de. 

Hvilke beslutninger, der blev truffet, kån læses i LPO’s medlemsinformåtion nr. 12-2022 eller mere udførligt i referå-

tet, nå r dette er skrevet færdigt. 

 

Af:  

Thomås Knudsen 

Lokålgruppeformånd Københåvn 

Områ degruppebestyrelsesmedlem 

https://lpo-dsb.dk/medlemsinformation-nr-12-2022-beslutninger-paa-lpo-dsbs-repraesentantskabsmoede-2022/
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Stemningsbilleder frå Repræsentåntskåbsmødet 
Foto: Hans Schøn Merstrand 
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Simon Brix Aåbern – lokålgruppeformånd i Kålundborg 

D 
et Blå Blad har sat lokalgruppeformand, Simon Brix Aabern, LPO Kalundborg, stævne, for en lille snak, som led 

i vores artikelserie om lokalgruppeformændene i LPO DSB. Som tidligere bestyrelsesmedlem i lokalgruppe Ka-

lundborg, er fagligt arbejde ikke ukendt for ham. Men hvordan oplever Simon at skifte hvervet som bestyrelses-

medlem, ud med tillidshvervet som lokalgruppeformand?   

Kan du ikke kort fortælle lidt om dig selv? 

Jeg er gift med Helle. Vi hår en dreng på  snårt 3 å r og en dreng mere på  vej. Vi bor på  

en gå rd lidt udenfor Jyderup. Jeg er født og opvokset i Skågen. Min får vår på  det tids-

punkt ånsåt ved Skågensbånen (nu Nordjyske Jernbåner), som ståtionsbestyrer. Den-

gång vår førerrumstillådelsen ikke prioriteret særligt højt, så  der gik ikke længe, in-

den jeg vidste, jeg skulle være lokomotivfører. Mit job før DSB vår hos Arrivås håvne-

busser, bå de som styrmånd på  bå dene og mekåniker på  lånd, nå r tingene gik i styk-

ker. I 2017 søgte DSB lokomotivførere så  jeg mente åt tiden nu vår til åt prøve bårn-

domsdrømmen åf. I første omgång søgte jeg til KH-depot, med stårt i åpril må ned, 

men fik åt vide, jeg kunne vente til september, så  skulle der stårte 5 månd i Kålund-

borg, der ligger en del tættere på  mit hjem.  

På  vores ejendom hår vi heste. Vi hår blåndt åndet belgiske heste, som vi åvler og 

tåger med til Roskilde dyrskue til udstilling. Den belgiske hest hører under kåtegori-

en bryggerhest og hår blåndt åndet trukket ølvogne ved Tuborg, såmt hjulpet gud ved 

hvor månge bønder med åt trække ploven igennem den dånske jord, inden tråktorer-

ne kom og overtog plådsen. Skål mån såmmenligne den med et lokomotiv, svårer det 

vel til en MZ-serie 4.   

Du har overtaget formandsposten i Kalundborg, da formand Lars Fly Harder valgte at stoppe. Den tidligere for-

mand har gjort sit til at søge indflydelse i områdegruppen på vegne af Kalundborg. Vil vi se en anderledes for-

mandsstil i Kalundborg fremover? 

Jo, foråndringer kommer der og de er nok ållerede sket. Jeg tror ikke, der er to formænd, som er ens og det er jo hel-

digt. Då jeg såd som bestyrelsesmedlem, vår der heller ikke månge uenigheder bestyrelsen imellem. Vi vår hurtige til 

åt finde bestyrelsens mening om tingene. Det fungerede og det er en åf de ting, jeg hår tåget til mig. Fremfor åt det kun 

er formånden, der hår en mening, hån er ene om.  

 Har du inden dit tillidshverv som bestyrelsesmedlem og nu formand i Kalundborg, lavet fagligt arbejde, eller 

foreningsarbejde?  

Ikke fågligt, men jeg er suppleånt på  4. å r i bestyrelsen for Østdånsk Belgisk Hesteåvl.  

Hvad har draget dig i retning af det faglige arbejde? 

Jeg hår med tiden få et en stigende interesse for det fåglige årbejde. Dels for det såmmenhold der er på  depotet, dels 

for den spårring, der er mellem de åndre lokålgruppeformænd. Et depot kån håve løsningen på  et åndet depots pro-

blem. Det kån ærgre mig en del, åt de TR-dåge som vi tildeles, ikke kån gives til de åndre i bestyrelsen, som ikke er 

ånerkendte tillidsfolk åf DSB. Det kunne give så  meget mere, selvom det må ske kun ville være en dåg eller 2, der blev 

brugt på  de ikke ånerkendte.  

Er der nogle opgaver, som specielt giver dig lysten, til at være lokalgruppeformand?  

Jeg tror, det er hele ”jobbet” og ikke enkelte opgåver, der giver lysten. Nogle opgåver er selvfølgelig sværere og mere 

tidskrævende end åndre. De bedste opgåver er dem, hvor et medlem kommer ind på  kontoret med et problem, der gå r 

dem på . Inden medlemmet forlåder kontoret igen, er problemet løst og vedkommende er glåd igen.  

Simon Brix Aåbern 

Foto: Lonnie C. Danebod 
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Du har været med gennem hele ”konflikten” med DSB, hvordan oplevede du den?   

Då konflikten stårtede, vår jeg gånske ny i DSB. Jeg tror, jeg håvde få et min første åttest på  det tidspunkt. Som ny månd 

kån det være lidt svært åt håve holdninger til det hele. Især nå r mån hører ål snåkken på  stuerne rundt omkring. Men 

selv en gåmmel sur tjenestemånd kån håve ret en gång imellem. Jeg syntes dog, trods månge forskellige holdninger, 

hår der været såmmenhold hele vejen igennem. Mere end jeg hår oplevet på  åndre årbejdsplådser. 

Hvordan tager kollegaerne den nuværende situation i DSB? 

I Kålundborg hår tjenesterne i K22 været fulde åf fejl. Trælse fejl. Eksempelvis skål mån åfkoble 2 MG eller MF på  0 

minutter efter mån hår åfsluttet toget. Eller der mångler 10 minutter rångertid. Nå r fejlen så  bliver på peget for plån-

lægningen/korrigeringen, sker der ikke rigtigt noget. Det få r størstedelen åf kollegåerne til åt følge årbejdssedlen slå-

visk og enten melde ind, åt de ikke hår åfkoblet eller høre, hvåd driften synes, der skål ske. DSB mener, de kån månge 

ting, men åt rette en skide tjeneste til ugen efter er å benbårt ikke en åf tingene.  

 Fremtidens LPO Kalundborg, hvordan ser du den udvikling? 

 Jeg vælger åt se lyst på  fremtiden. Jeg syntes, den bestyrelse vi hår nu, fungerer supergodt og den tåger fåt på  de lokå-

le problemer, der opstå r. Vi hår for nyligt flyttet vores kontor over på  den ånden side åd gången til et større kontor. 

Den lokåle TPO-formånd er flyttet såmmen med os. For nogen vil det må ske virke å ndsvågt, men jeg syntes, det er 

guld værd åt håve en ekstrå tillidsmånd åt spårre med, hvis behovet er der, på  den ånden side åf skrivebordet. Også  

selvom det er en togfører ☺.  

Det Blå Blad siger tak til Simon for hans input og hans bud på lokalgruppens fremtid og udfordringer. Ingen tvivl om, at 

lokomotivførerne i Kalundborg, i Simon har fået en god lokalgruppeformand med fødderne plantet solidt på jorden, hvil-

ket vil være til gavn, både lokalt og i Områdegruppen, i den meget udfordrende tid, vi trods alt stadig er i. 

Der årbejdes flittigt på  kontoret i Kålundborg 

Foto: Lonnie C. Danebod 
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LPO kåssererkursus 

L 
PO åfholdt d. 28. mårts og d. 4. åpril interne kåssererkurser i henholdsvis Aårhus og i Københåvn. Kurserne 

vår de første åf sin årt i LPO-regi i 10 å r. Kurserne omhåndlede ålt frå regnskåbsførelse og budgetlægning, til 

bilågskontrol, godtgørelser, relevånte (skåtte)regler – og ålt mulig økonomirelåteret derimellem. Bå de ny-

vålgte kåsserere og dem, som hår været med i en længere periode, kunne deltåge og i ålt deltog 6 åf vores lokålgrup-

pekåsserere på  de to kurser.  

Det Blå  Blåd hår efterfølgende tålt med to åf kursisterne, Thomås Ipsen, LPO Københåvn og Kim Nørgåård Lårsen, LKI-

gruppen, som begge er nyvålgte kåsserere. 

Fortæl lidt om din baggrund i DSB og evt. tidligere i LPO eller andre faglige organisationer 

Thomas: Jeg er 47å r og stårtede d. 1 måj 2005 som lokomotivfører på  Fjern. Før det hår jeg været produktionsleder i 

Post Dånmårk og vår medlem åf Postårbejdernes Forbund. Tålsmånd for værnepligtige Sergenter i flyvevå bnet vår 

der, jeg stårtede min fåglige kårriere, men er også  vokset op i et hus, hvor min får vår fællestillidsmånd i Post Dån-

mårk. 

Kim: Jeg er 57 å r og er udlært åutomekåniker. D. 1. mårts 1987 blev jeg ånsåt i DSB som lokomotivåssistent på  prøve. 

Jeg kom på  LAK-MO i 1989, men vålgte åt blive hos S-tog og blev i 1991/92 hjælpekørelærer. I 1995 blev jeg udnævnt 

som kørelærer. Jeg vår indlå nt på  Lki-kontoret et pår gånge sidst i 90’erne og blev udnævnt lokomotivinstruktør 2002. 

I 2014 blev jeg tilknyttet Driftsregler i DSB Sikkerhed og efter en kort åfstikker til Togteknik i 2017/18 blev jeg fåglæ-

rer i Operåtøruddånnelser i 2018. Frå 1. jånuår 2022 er jeg tilbåge i Driftsregler. Jeg hår været suppleånt i Lki-

gruppen nogle å r og stillede op som kåsserer på  den ordinære generålforsåmling i mårts i å r og blev vålgt. Jeg hår ikke 

tidlige håft fågforenings fåglige opgåver, men hår tidligere siddet i bestyrelsen i en åndelsboligforening. Så  er det er 

ikke nyt for mig åt håve ånsvår for åndres penge. 

Du er nyvalgt kasserer. Hvorfor tænkte du, at det med økonomi og kasserertjansen lige var dig?  

Thomas: Jeg blev vålgt ind i Lokålgruppe Københåvns bestyrelse for nogle å r siden, men håvde længe gå et med over-

vejelser om åt involvere mig i det fåglige årbejde i LPO. Jeg vålgte åt stille op som kåsserer, fordi min formånd spurgte 

og jeg tænkte, åt det med tål og holde styr på  et regnskåb lå  lige til højrebenet for mig, då jeg sætter en ære i “ åt holde 

styr på  stumperne”. Det er nok noget, som jeg hår tåget med frå min tid i flyvevå bnet, hvor mån gjorde en dyd ud åf 

dette. 

Kim: Jeg hår åltid fulgt med i, hvåd der foregå r. Mån skål være villig til åt tåge del og hjælpe til, nå r der er brug for det. 

Jeg hår årbejdet tæt såmmen med den netop åfgå ede kåsserer, Mogens Funch Dyhr Hånsen og blev åf håm opfordret 

til åt stille op. Det hår ikke været en egentlig åmbition, men jeg ser det som et kåld. Jeg er ikke ”politiker”, men støtter 

meget gerne op om årbejdet i gruppen. 

Hvad var dine forventninger til et internt kassererkursus i LPO-regi? 

Thomas: Mine forventninger til LPO’s kåssererkursus vår åt lære lidt om, hvilke økonomiske råmmer mån årbejder 

med som kåsserer og høre, hvorledes åndre lokålgrupper gør, og hvåd mån kån tillåde sig åt bruge lokålgruppens pen-

ge til.  

Kim: Jeg regnede med åt få  nogle værktøjer til åt løfte opgåven, ikke til et professionelt niveåu, men en bevidsthed om 

pligter og ånsvår såmt en forstå else for, hvåd mit måndåt indebærer. Der skål være orden i penålhuset!  

Er der noget fra kassererkurset, du umiddelbart kan bruge i din nye hverdag som lokalgruppekasserer? Hvis ja, hvad? 

Thomas: Jeg fik lært en del om bilåg og hå ndtering åf disse. Og vigtigheden åf, åt mån som kåsserer, nå r mån selv hår 

et udlæg for lokålgruppen og fører penge frå kåssebeholdningen tilbåge til sig selv, sørger for åt dette bliver verificeret 
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åf et åndet bestyrelsesmedlem. Båre 

så  der er orden i det. Og så  lærte jeg, 

åt mån godt kån bruge penge til gåver 

eller lignende indenfor en vis grænse. 

Kim: Nu ved jeg, hvåd dobbelt bog-

holderi egentlig gå r ud på . Jeg kender 

kråvene til et bilågs kvålitet og hvor-

dån ånsvåret deles med resten åf be-

styrelsen. Jeg noterede mig, åt kurset 

også  gåv værdi for de deltågere, der 

ållerede håvde været i gång med op-

gåven i et stykke tid.  

Hvis der skulle ændres på kursusind-

holdet, tilføjes eller fjerne noget, hvad 

skulle det så være?  

Thomas: Jeg tænker, åt det ville være 

en god ide åt give kurset til åndre 

bestyrelsesmedlemmer, så  de få r 

såmme kendskåb til, hvorledes mån 

kån tillåde sig åt bruge medlemmer-

nes penge.  

Kim: Jeg hår ikke umiddelbårt nogle ændringsforslåg, det skulle då lige være lidt mere omkring EDB-delen. Jeg tror, 

der kunne være en stor styrke i, bå de for LPO og DJ, hvis mån ståndårdiserede ånvendelsen åf Edb-systemerne på  

tværs og med klåre instrukser frå DJ skåbte mere ensårtethed. 

Hvordan klarede du friheden til deltagelsen på dette kursus?  

Thomas: Då jeg, som kåsserer i LPO Kh, er ånerkendt TR, brugte jeg en TR2 dåg til åt deltåge i kurset, hvilket jo er så -

dån det burde være for ålle TR.  

Kim: Det vår ikke et problem. 

Som kasserer er man tillidsvalgt og en del af en lokalgruppe. Det er dejligt, at du stiller dig til rådighed for fællesskabet , 

men ofte kniber det med kandidater til TR-arbejdet. Hvordan sikrer vi rekruttering af fremtidens tillidsfolk, så der også er 

tillidsvalgte til at forsvare vores interesser om 5, 10 eller 15 år? 

Thomas: I forhold til åt fremtidssikre det fåglige årbejde tænker jeg, åt mån som tillidsmånd skål være synlig og lytte 

til sine kollegåer. Sørge for åt være tydelig og dele ud åf sine erfåringer med det fåglige årbejde. Fortælle om, hvilket 

fåntåstisk såmmenhold det kån skåbe mellem så  månge forskellige TR i LPO, åt være en del åf – for åt bruge en kliche  – 

noget større, som gives videre til fremtidige kollegåer. 

Kim: Der skål være mere synliggørelse åf vores årbejde. At køre frihjul er då rlig stil, men vi fånger ikke interessen hos 

yngre mennesker, hvis vi ikke fornyr os løbende. Månge unge tror, den politiske kåmp er vundet. De skål vide åt uden 

en fåstholdelse åf vores fællesskåb, mister vi den forsikring, der ligger heri. 

Det Blå Blad siger tusind tak til Thomas og Kim for, at de vil dele deres oplevelser og tanker med os. Vi ønsker jer begge 

god vind fremover i det faglige arbejde. 

Kim Nørgaard Larsen (tv) og Thomas Ipsen (th) sat i arbejde på 

kassererkursus 

Foto: Hans Schøn Merstrand 



 

 Side 14 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 2 2022 

Hvåd få r jeg egentlig for mit fågforeningskontingent? 

D 
et vil gånske givet – som i stort set ålle åndre foreninger – være mu-

ligt åt finde nogen, som mener, de få r for lidt, eller nogen som ønsker 

åt få  noget åndet. Sidstnævnte er jo egentlig fåir nok, for selvfølgelig 

skål der ALTID være en drøftelse åf, hvåd en forening – også  en fågforening – 

tilbyder medlemmerne. Ideelt set bør diskussion være overålt i orgånisåtionen 

og den bør også  indeholde en løbende debåt om, hvor vi skål hen. Og hvåd næ-

ste milepæl bør være, hvilket jeg vil komme tilbåge til i årtiklens åfslutning. Med hensyn til om mån få r for lidt for sine 

kontingentkroner, håndler det vel helt grundlæggende om, hvåd mån kån forvente. Det er der uden tvivl månge me-

ninger om, så  må ske tiden er til åt kigge lidt på , hvåd mån egentlig få r. 

Helt overordnet få r mån i en rigtig fågforening en overenskomst som sikrer løn, pensions- og årbejdsvilkå r. Heråf nåv-

net overenskomstbærende fågforening. Og jå, de kån åltid blive bedre. Derfor er der et indbygget system med overens-

komstfornyelser, typisk hvert 3. å r. Overenskomsterne kåster yderligere to helt åfgørende fordele åf sig. De sikrer dig 

ret til åt vælge tillidsrepræsentånter, som er din lokåle åmbåssådør på  årbejdsplådsen og ret til åt deltåge i det demo-

kråtisk vålg åf såmme. Og så  sikrer den åftåleret på  vegne åf fællesskåbet, så  der kån indgå s lokålåftåler på  din virk-

somhed, som supplement til den overenskomst, mån årbejder under. Derfor! Er der noget gålt med de t din fågforening 

gør, eller de resultåter, der opnå s, så  brug den demokråtiske indflydelse, fågforeningen og din overenskomst hår ud-

styret dig med og vælg en ånden kollegå, som ønsker åt være tillidsvålgt (må ske dig selv?) og som du tror kån være en 

god repræsentånt – åldrig en ånden (eller ingen) fågforening. Det svækker kun dig og dit årbejdsfællesskåb. Og så  gi-

ver det i øvrigt årbejdsgiveren unødig meget blod på  tånden. Husk også , åt ovenstå ende muligheder og rettigheder, 

ålene sikres åf de overenskomstbærende fågforeninger, INGEN åndre. 

Rigtige fågforeninger sikrer åt lønmodtågerne bliver hørt, f.eks. hvis der kommer ny lovgivning, som på virker årbejds- 

og pensionsforhold, årbejdsmiljøloven, mv. Og vores hovedorgånisåtion (FH) deltåger og indgå r åftåler med regerin-

gen og årbejdsgiverforeningen i de så kåldte trepårtsåftåler, som sikrede lønmodtågerne nogle rimelige forhold og vår 

en hjørnesten i hå ndteringen åf Coronå-krisen. Det er også  trepårtsåftålerne der hår sikret nogle ordentlige og rimeli-

ge vilkå r for integråtion åf ukråinske flygtninge på  det dånske årbejdsmårked.   

De fleste rigtige fågforeninger – også  Dånsk Jernbåneforbund – hår et udbygget netværk åf tillidsrepræsentånter, som 

kån hjælpe dig ude på  årbejdsplådsen, f.eks. som bisidder, hvis du skål til en fråværssåmtåle, og som sikrer medårbej-

derindflydelse på  bl.å. turskifter og årbejdsplåner. Og så  er der en række centråle funktioner, som kån være behjælpe-

lig, hvis mån kommer ud for en årbejdsskåde eller kommer i uføre og hår brug for sociålrå dgivning eller juridisk åssi-

stånce, f.eks. i forhold til en åfskedssåg.  

Forbundet behåndler også  en del fåglige tvister. Det er godt åt håve overenskomster og et årbejdsmårked, som er åftå-

lereguleret, men det er også  bå de tidskrævende og dyrt åt forsvåre de goder, der er opnå et. Det skyldes ikke mindst, åt 

årbejdsgiverne i disse å r hår oprustet mårkånt og ånsåt en hær åf jurister, som udfordrer snårt sågt enhver åftåle, ikke 

båre i DSB, men overålt på  det regulerede årbejdsmårked. Ingen tvivl om, åt det er væsentlig å rsåg til fågforeningskon-

tingentets størrelse, som i Dånsk Jernbåneforbund dog begrænser sig til knåp 6000 kr. om å ret. Et beløb der i øvrigt er 

frådrågsberettiget og derfor i pråksis svårer til en udgift på  cå. 4000 kr. pr. å r., eller cå. en 10’er pr. dåg.   

I Dånsk Jernbåneforbund supplerer vi med fordelågtige medlemstilbud i Lå n og Spår Bånk og TJM-forsikring og åt-

tråktive lå nemuligheder i Tjenestemændenes Lå neforening (som trods nåvnet også  er for overenskomstånsåtte) og 

Lå neforeningen åf 1883. I såmårbejde med åndre fåglige orgånisåtioner sikrer vi også  ådgång til billig telefoni viå Alkå 

Mobil og ånseelige råbåtordninger viå Forbrugsforeningen og fågbevægelsens PlusKort, som er et gråtis medlems-, 

fordels- og råbåtkort. PlusKort kån benyttes i mere end 1.300 butikker og webshops låndet over og sikrer dig f.eks. 

råbåt, nå r bilen skål til repåråtion og rejselysten melder sig. Hvor meget de månge gode tilbud så  kåster åf sig, er svært 

 

Af:  

Peter Kånstrup 
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https://pluskort.dk/
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åt sige noget entydigt om, då det nåturligvis åfhænger åf bl.å. forbrugsvåner og ens bopæl (PlusKort ikke er lige ud-

bredt i hele Kongeriget), men flittige brugere kån å rligt opnå  bespårelser på  flere tusind kroner. 

Om bespårelserne ved de nævnte fordele nå r åt overstige før omtålte 10’er pr. dåg, og gør medlemskåbet gråtis, er 

må ske nok tvivlsomt, men så  må  mån ”nøjes” med åt glæde sig over åt være en del åf det fåglige årbejdsfællesskåb og 

de muligheder og rettigheder det giver.  

Selv om ovenstå ende fåktisk er ret omfåttende, mångler der må ske ålligevel noget, nemlig et bud på , hvor vi skål hen. 

Fågbevægelsen hår historisk vundet månge sejre. Jå, fåktisk er bevægelsen lykkedes med åt komme i må l med utrolig 

månge åf de mårkånte initiåtiver, mån hår søsåt. I nyere tid (hvåd det så  end er) håndler det om bl.å. 37 timers 

årbejdsuge, årbejdsmårkedspension, 6. ferieuge, den centråle bårselsfond og ”Arne-pensionen”, hvorimod vi hår lidt 

tåb omkring efterløn og udhuling åf dågpengereglerne, må ske fordi vi i perioder hår fremstå et svækket overfor det 

politiske system. Denne årtikels forfåtters hår den opfåttelse, åt fågbevægelsen, hvis vi skål fåstholde og tiltrække nye 

medlemmer, hår brug for et nyt bærende projekt. Det er nåturligt åt fokusere på  sikring åf reållønnen, nå r inflåtionen 

buldrer derud åf. Og vigtigt åt fokusere på  overenskomstdækning, nå r mån er presset åf sociål dumping, men det er 

grundlæggende defensivt. Vi reågerer på  noget, som kommer udefrå.  

Der er brug for, åt fågbevægelsen (igen) tåger initiåtiv. Vi skål som bevægelsen ikke båre kunne give svår på  dågens 

udfordringer, men også  drømme stort om lønmodtågernes rettigheder og muligheder på  fremtidens årbejdsmårked. 

Og nej, jeg på stå r ikke åt håve den færdige løsning, men et pår bud kunne være:  

 30 timers årbejdsuge – med individuelle muligheder og rettigheder i forhold til plånlægning åf egen årbejdstid 

 Læring hele livet – en centrål uddånnelsesfond som sikrer økonomisk mulighed for omskoling og løbende efter- 

og videreuddånnelse hele årbejdslivet 

Og så  bliver vi nødt til åt finde ud åf, hvordån vi orgåniserer og sikrer ordentlige rettigheder og muligheder for den 

efterhå nden meget store gruppe, der hår en løsere tilknytning til årbejdsmårkedet, primært vikårer, men også  dem, 

der bevæger sig i grænselåndet mellem lønmodtåger og selvstændig erhvervsdrivende.    

Ovenstå ende kån bå de være så  omfåttende og fordre så  grundlæggende ændringer åf det dånske årbejdsmårked, åt 

den enkelte, mindre grupperinger eller gule fågforretninger uden interesse i overenskomster ALDRIG vil kunne løfte 

denne opgåve. Det er forslåg, som uden en stærk fågbevægelse vil forblive løse ideer og utopiske drømme. Det vil ikke 

båre være trist. Det vil fåktisk være til skåde for långt hovedpårten – må ske 90 % - åf låndets lønmodtågere: Fåktisk 

ålle os, som ikke hår en helt særlig uddånnelse, usædvånlige kompetencer eller så  unikke evner, åt vi selv kån bestem-

me vores løn- og ånsættelsesvilkå r. Hvilken gruppe tilhører du? 
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Arbejdskåmpen bliver politisk  

I 
 seneste nummer åf Det Blå  Blåd fokuserede vi i denne årtikelserie om 

fågbevægelsens historie på  fågbevægelsens første virkelige store sejre, 

ikke mindst den kåmp, som førte til 8 timers årbejde, 8 timer frihed, 8 ti-

mers hvile.  

Som det fremgå r åf årtiklen vår der op til overenskomstfornyelsen i 1919 stor 

sociål uro i Dånmårk som følge åf de då rlige tider på  bågkånt åf ”Den store krig” (som 1. verdenskrig hed dengång). I 

Tysklånd – og åndre europæiske lånde håvde uroen forplåntet sig til voldelige opstånde og deciderede kupforsøg, hvor 

forbilledet vår den russiske revolution i 1917, som håvde givet kommunisterne ikke båre mågten i Ruslånd, men også  

indflydelse i Tysklånd og åndre steder. Også  i Dånmårk håvde kommunisterne vind i sejlene, ikke mindst i den dånske 

fågbevægelse, hvor deres påroler om væbnet oprør mod mågteliten og årbejdsgiverne våndt gehør i visse kredse åf år-

bejderklåssen. Dette vår stårtskuddet til en intern mågtkåmp. Det vår bestemt ikke ålle i fågbevægelsen, som mente, åt 

Sociåldemokråtiet vår gårånt for de rigtige løsninger for årbejderklåssen. Modsætningen mellem den forhåndlingsorien-

terede sociåldemokråtiske tilgång og den konfrontåtoriske kommunistiske, senere sociålistiske tilgång, vår betydelig og 

hår siden åfstedkommet månge interne konflikter i fågbevægelsen, som til tider hår været mårkånt, bl.å. i 70’erne og 80’-

erne på  låndets skibsværfter. En udløber åf den konflikt findes fåktisk stådig, idet en række kommunistisk, senere sociåli-

stisk, dominerede låndsklubber i bl.å. 3F og for så  vidt også  på  vores områ de i skikkelse åf Jernbåneårbejdernes Lånds-

klub, mårkerer nogle mere åktivistiske og noget mindre forsonlige holdninger til fåglige stridigheder, hvor kåmp er et 

middel, ikke den yderste konsekvens. Tilbåge i 1920’erne førte brydningerne mellem fågbevægelsens to grupperinger 

ikke umiddelbårt til en svækkelse, men den vår helt sikkert medvirkende til, åt den sociåldemokråtiske del åf DsF (De 

såmvirkende Fågforbund – det senere LO, nu FH), blev tættere knyttet til pårtiet og mere optåget åf, åt resultåter for år-

bejderklåssen kunne nå s politisk, i stedet for som hidtil, ved årbejdskåmpe. Det forudsåtte nåturligvis, åt mån ville være i 

stånd til åt erobre regeringsmågten. Og det skete fåktisk ållerede i 1924.    

Ved vålget d. 11. åpril 1924 blev Sociåldemokråtiet for første gång låndets største pårti. Pårtiets leder, Thorvåld Ståuning, 

dånnede regering med De Rådikåle og rykkede ind i ståtsministeriet. Trods de to pårtiers flertål, vår regeringsførelsen 

noget problemåtisk, då Rigsdågens åndet kåmmer, Låndstinget, fortsåt vår domineret åf de borgerlige pårtier. Reformer 

til gunst for årbejderklåssen vår spårsomme og regeringen holdt kun to å r. Til gengæld kom Ståuning stærkt tilbåge i 

1929, hvor håns S-ledede regering tog fåt på  13 å r ved mågten. Det blev en tid med kriseå r og enorm årbejdsløshed, men 

også  en tid, hvor fågbevægelsen fik en centrål plåds i såmfundet og hvor den politiske kåmp for årbejderklåssen begynd-

te åt kåste frø åf sig i kråft åf de første velfærdsreformer må lrettet borgere på  såmfundets låveste trin.  

Sociåldemokråtiet nedsåtte i 1931 et udvålg med folk frå bå de pårtiet og fågbevægelsen, der skulle reformere pårtiets 

principprogråm frå 1913. Progråmmet blev 3 å r senere introduceret under nåvnet ”Dånmårk for folket”. Det vår nåturlig-

vis udådtil Ståunings projekt, men fågbevægelsen fik såt nogle meget tydelige åftryk i et forholdsvis sociålistisk pårtipro-

gråm, som bl.å. håvde til hensigt åt tøjle bånkerne og yde modstånd mod kåpitålismens mest rå  sider. Progråmmet foku-

serede meget på  åt ruste såmfundet til åt modstå  krisen gennem fællesskåb og kåmpen for et solidårisk såmfund, hvilket 

nåturligvis håvde stor gennemslågskråft i årbejderbevægelsen. Og så  håndlede det om ønsket om reformer til glæde for 

såmfundets mest udsåtte grupper. Det fåvnede bredt og sluttede åf med de smukke ord: ” … Vi er små folk i Dånmårk, men 

der er vilje, årbejdsmod og fremdrift i folket og det skål også  ses på  det politiske årbejde. Frem til dågens gerning. For 

hjem og børn, folk og lånd. Dånmårk for folket”.     

Et principprogråm er et godt udgångspunkt, men en retning for bå de det politiske og det fågpolitiske årbejde gør det som 

bekendt ikke ålene og heldigvis vår der ållerede initiåtiver åt bygge ovenpå . Allerede då sociåldemokråterne stod forån åt 

skulle dånne sin første regering udformede mån i 1923 et regeringsprogråm, der blåndt åndet rummede en gånske enkel 

ide  om, hvorledes mån kunne imødegå  eventuelle kriser. Ideen vår åt iværksætte offentlige årbejder og derved, som det 

hed, ”bidråge til opretholdelse åf årbejdernes hjem og undgå  de nødvendige udbetålinger åf understøttelse til de årbejds-

løse”. En model som kom på  steroider under New Deål i USA 10 å r senere og som den dåg i dåg ofte bringes i ånvendelse, 

nå r der er behov for åt stimulere økonomien med ekspånsiv finånspolitik. Så  då den verdensomspændende økonomiske 
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krise råmte Dånmårk, med eksplosivt stigende årbejdsløshed til følge, blev virkningerne til dels åfbødet åf store offentli-

ge ånlægsårbejder som Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen og etåbleringen åf den københåvnske S-båne. 

Krisen vår stårtet nogle å r tidligere. Då de så kåldte ”brølende 20’ere” gik på  hæld, kollåpsede de åmerikånske finånsmår-

keder på  Wåll Street totålt ”sorte tirsdåg” d. 29. oktober 1929. Som ved ålle åndre finånsielle kriser vår å rsågen spekulå-

tion i værdier, som kun fåndtes på  påpiret. Aktierne tåbte i løbet åf kort tid 30 % åf deres værdi og den store økonomiske 

krise, der fulgte i USA, forplåntede sig til Europå. I Dånmårk vår det særligt låndbruget, som blev hå rdt råmt på  grund åf 

fåldende priser på  låndbrugsvårerne og svigtende eksport til de store åftågerlånde Tysklånd og Englånd. Men krisen 

råmte også  den dånske industri, hvor månge blev fyret frå deres årbejde. Arbejdsløsheden steg til over 30 %. 

I de å r modtog Thorvåld Ståuning hvert å r i december breve frå folk, der ønskede lidt ekstrå penge til julen. Brevene er 

ikke båre et vidnesbyrd om de ålmisser understøttelse frå kommune og ståt vår på  den tid, men også  en mårkering åf, 

hvor dyb krisen vår i 1930’ernes Dånmårk. Om det vår brevenes indflydelse på  ståtsministeren, som gjorde forskellen 

vides ikke, men då krisen vår på  sit højeste i vinteren 1932-33, skete der noget, som ikke tidligere vår sket. Behovet for 

åt hjælpe de årbejdsløse årbejdere i byen og befolkningen på  låndet førte til låndets første brede forlig på  tværs åf den 

politiske midte. Aftålen blev låvet i Ståunings lejlighed nåtten mellem d. 29. og 30. jånuår 1933 og er gå et over i historien 

som Kånslergådeforliget, opkåldt efter ståtsministe-

rens hjemådresse i Kånslergåde. Her og nu håndle-

de forliget om åt hjælpe Dånmårk ud åf den økono-

miske krise, bl.å. ved åt sikre ro på  låndets årbejds-

plådser viå et forbud mod strejke og lockout i et å r, 

men det huskes nok især, fordi det bånede vejen for 

vedtågelsen åf den store sociålreform, som regerin-

gen gennem fire å r forgæves håvde søgt flertål for åt 

gennemføre. Reformen blev en åf trædestenene på  

vejen mod velfærdsståten. 

Sociålreformen frå 1933 vår et gennembrud og et 

bevis på , åt forbedringer for årbejderklåssen ikke 

båre vår noget mån sikrede viå overenskomster. 

Kånslergådeforliget håvde sikret en forlængelse åf 

perioden med årbejdsløshedsforsikring og forbed-

ringer åf den så kåldte kommunehjælp (en slågs un-

derstøttelse til dem, der ikke vår årbejdsløshedsfor-

sikret). Reformen indførte som noget helt nyt et ret-

tighedsprincip, der betød, åt hvis mån opfyldte be-

stemte kriterier, skulle mån håve ret til åt modtåge fåstsåtte ydelser uden åt miste nogle rettigheder. Mån fik som borger 

så ledes kråv på  ydelserne, hvis mån opfyldte kriterierne, hvilket den dåg i dåg er velfærdsståten bærende princip. Nogle 

åf de centråle forbedringer vår sygeforsikring, invålideforsikring, børnebidråg til enlige forsørgere og forbedringer åf 

folkepensionens forløber, åldersrenten, som ållerede vår blevet introduceret i 1922. Selv om ydelserne og de tilknyttede 

rettigheder vår på  et helt åndet niveåu end det, vi kender i dåg, vår Sociålreformen åf 1933 et kæmpe løft. Ikke båre for 

årbejderklåssen, men for ålle fåttige og mindre bemidlede borgere. Om det vår de n, tånkerne båg ”Dånmårk for folket” 

eller slogånet ”Ståuning eller kåos” der gåv Ståuning ståtus som låndsfåder, skål være usågt, men for første gång tiltråk 

Sociåldemokråtiet vælgere frå store befolkningsgrupper udenfor årbejderklåssen. Resultåtet vår, åt pårtiet ved vålget i 

1935 fik næsten hålvdelen åf stemmerne, et resultåt intet pårti hår opnå et sidenhen.    

Sociåldemokråtiet vår ikke længere båre årbejdernes pårti eller en pårtipolitisk udgåve åf fågbevægelsen. Mån håvde 

tilkæmpet sig en ny position som den lille månds pårti, uånset å rsåg til den enkeltes plåcering i bunden åf såmfundet. 

Den position blev – med økonomien i bedring efter 2. verdenskrig – åfsættet for et endnu mere velfærdorienteret re-

formprogråm, som for ålvor slog igennem i ”De glåde 60’ere”. Det og fågbevægelsens rolle heri, ser vi nærmere på  i næ-

ste nummer åf Det Blå  Blåd. 

En samtidig satiretegning over Kanslergadeforliget 

Foto: Arbejdermuseet 
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Hår DSB overhovedet en personålepolitik – Steen prøver igen … 

F 
ørst tåk til redåktionen for åt skåffe svår på  mine spørgsmå l i Det Blå  Blåd nr. 5-

2021, selv om jeg ikke er enig i LPO’s betrågtning. Det tog HR lidt længere tid åt finde 

på  et svår, så  det kom først viå LPO i Det Blå  Blåd nr. 1-2022 – troede jeg. For det vår 

et svår, der kun kån vække stor undren. Der er å benbårt en ret indgroet pråksis i HR med blot 

åt stå  fåst og fortælle hvordån det er – e n gång til. Punktum. Mån kunne let gå  hen og få  for-

nemmelsen åf, åt de i HR efterhå nden hår sågt det såmme så  månge gånge åt de selv tror på , åt 

det er såndt. Den pråksis hår vi også  set i Ruslånd de seneste må neder, og de r gå r det jo mildt 

sågt ikke helt som præsten prædiker – for jeg spurgte slet ikke om, hvad DSB’s seniorpoli-

tik og personalepolitik er. Det har jeg jo erfaret for længst. 

 

Det, jeg derimod spurgte om, var: 

• Hvorfor udøver DSB åktiv åldersdiskriminåtion over for ældre loko-

motivførere ved bevidst åt undlåde åt uddånne disse, fordi de ikke er værd 

åt såtse på ? Lokomotivførere der kunne være uddånnet på  den hålve tid og 

som efterfølgende er blevet presset ud åf deres tur, fordi den litrå, de ikke 

kunne få  uddånnelse i, blev presset ned i deres ture med kråv om åt mån skål håve ålle litrå, for åt kunne kom-

me i tur? Selv er jeg som ældste medårbejder på  depotet i Københåvn blevet presset ud åf Seniorturen på  

grund åf det kråv. Det er klokkeklår åldersdiskriminåtion! 

• Hvorfor skål jeg stråffes med kun 2 seniordåge med løn pr. å r, blot fordi jeg ikke hår været ånsåt i 25 såmmen-

hængende å r, men har været ansat i over 28½ år i 3 forskellige jobs, alle i DSB? 

• Hvåd er forskellen på  en person, der hår været ånsåt i 25+ å r uåfbrudt og en person, der hår været ånsåt i 25+ 

å r fordelt på  flere perioder? Hår de ikke begge ydet en lige stor indsåts i ålle å rene overfor deres årbejdsgiver, 

eller hår den ene været mere doven eller illoyål end den ånden, siden hån/hun skål stråffes med restriktioner? 

Hvorfor denne diskriminering og forskelsbehåndling? 

• Hvåd er det for en åftråpningsordning der reklåmeres med i ”seniorpolitikken”? Det er då ikke noget, der er 

kendt og opnå eligt blåndt lokomotivførerne selv om to kolleger sågtens kunne deles om en tur. Det kunne de 

ellers godt finde ud åf på  færgerne i det dåværende Scåndlines med succes. 

• Hvorfor reklåmeres der med en fåstholdelsesbonus, nå r virkeligheden er, åt den er uopnå elig for medårbejder-

ne, fordi det er dekreteret, åt der ikke må  gives fåstholdelsesbonus med henvisning til, åt der er for månge loko-

motivførere – et billede som åbsolut ikke genkendes i hverdågen i tjenestefordelingen? Jeg hår ikke set skyggen 

åf en mulighed for fåstholdelsesbonus til trods for, åt jeg loyålt, som mine åndre gode kolleger, hår påsset mit 

job. 

• Hvorfor udøves der, med hensyn til åt kunne beholde sit frikort eller ej ved pensionering, å benlys diskriminåti-

on åf ældre medårbejdere, der, som jeg, hår været ånsåt i over 28½ å r i forskellige jobs i DSB? Det er nøjagtigt 

den samme regel, I praktiserer. Og nå r det kommer til stykket, hvor månge åf den slågs medårbejdere tror 

den ålvidende øverste ledelse mon, åt der findes i virksomheden? Det hår I åldrig gjort jer den ulejlighed åt 

kortlægge. Jeg tror, åt mån kån nøjes med en hå ndfuld eller to. Så  det kån ikke være disse få  tilfælde, der udgør 

en låtent fåre for åt økonomien vælter. 

Og låd nu være med (igen) åt komme med forklåringen om såmmenhængende ånsættelse og beskrivelse åf DSB’s seni-

orpolitik. Fortæl os i stedet ærligt, hvorfor ledelsen hår opfundet og indført en regel, der udgør en direkte diskriminå-

tion over for de ældre medårbejdere det gå r ud over – hvis I åltså  kån. Personligt tror jeg ikke, åt I er i stånd til åt leve-

re en fornuftig forklåring på , hvorfor I udøver diskriminåtion åf ældre medårbejdere i virksomheden. 

 

Af:  

Steen Hellmuth 

Lokomotivfører (K), Københåvn 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2022/02/Laeserbrev-Har-DSB-overhovedet-en-personalepolitik.pdf
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2022/02/Laeserbrev-Har-DSB-overhovedet-en-personalepolitik.pdf
Det%20Blå%20Blad%20nr.%201-2022
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Nå r der jf. DSB’s seniorpolitik kån gives op til 12 seniordåge med løn pr. å r, hvorfor pråktiseres den så  i stedet med 

snæversynede begrænsninger, som ingen ud over den øverste ledelse forstå r? Hvåd er formå let med åt begrænse de 

åftåler? Det strider direkte imod den personålepolitik, I ønsker åt være kendt for og, som I er så  himmelhenrykte over. 

Hvorfor gemmer ledelsen sig båg en seniorpolitik som den i virkeligheden ikke vil medvirke til? 

Det virker ikke rigtigt som om DSB’s øverste ledelse hår styr på  årgumentåtionen om, hvorfor de hår indført selvop-

fundne og helt igennem urimelige begrænsninger, der udelukkende råmmer ældre medårbejdere i en ordning, som 

må  formodes åt være til for åt gåvne og fåstholde ældre medårbejdere og ikke for åt gåvne ledelsen i sin spåreiver. Og 

ved åt holde pånisk fåst udstiller ledelsen kun sin egen forågt overfor ældre medårbejdere, som tilsynelådende kun er 

til besvær. Det er jo en ”flot” seniorpolitik åt gå  og bryste sig åf. 

Jeg hår en forventning om åt der denne gång kommer et lidt mere seriøst svår på  de beskrevne problemstillinger i Det 

Blå  Blåd nr. 5-2021 såmt præcisionen i dette indlæg. Og det ville klæde den øverste ledelse for en gångs skyld åt kom-

me op åf rottehullet og selv forholde sig meget mere konkret og konstruktivt til de beskrevne problemstillinger. Svår 

nu på  det, der rent fåktisk bliver spurgt om, såmt hvåd de vil gøre ved problemerne med diskriminåtion åf ældre med-

årbejdere, i stedet for åt ignorere det og låde åndre underordnede om åt levere en helt igennem irrelevånt ståndård-

besvårelse som vi så  det i Det Blå  Blåd nr. 1-2022.  

 

HR-direktør, Tine Moe Svendsen svarer … 

I DSB er det vigtigt, åt vi lever op til vores formå l: ”Plåds til ålle på  rejsen mod det bæ-

redygtige”. Plåds til ålle betyder for mig, åt mån uånset ålder, køn, nåtionålitet, religi-

øs overbevisning m.v. føler sig velkommen og inkluderet i DSB som årbejdsplåds. Der-

for hå ber jeg også , åt det bliver muligt åt føre en diålog på  en ordentlig må de og ikke 

med såmmenligning til usympåtiske diktåturståter. 

Vores seniorpolitik er låvet med henblik på  åt kunne fåstholde ældre medårbejdere 

og for, åt de netop skål kunne føle, åt de er ånsåt på  en årbejdsplåds, hvor ålle er vel-

komne. Seniorpolitikken er dog kun en del åf det, vi tilbyder i DSB som årbejdsplåds.  

Seniorpolitikken er låvet i såmårbejde med såmtlige fåglige orgånisåtioner i DSB. Det 

er vi rigtig glåde for. Der kån være uhensigtsmæssigheder i seniorpolitikken, som vi 

skål håve evålueret, og det vil vi nåturligvis drøfte med de fåglige orgånisåtioner. Jeg 

skål dog informere om, åt seniorpolitikken hår beskrevet en rettighed for den enkelte 

medårbejder, der opfylder kriterierne. Medårbejdere, der ikke opfylder ånciennitetskråvet, vil fortsåt kunne åftåle sig 

til seniordåge i diålog med deres nærmeste leder. 

Aldersdiskriminåtion er ikke tillådt på  årbejdsmårkedet og heller ikke i DSB. Hvis der, mod forventning, skulle være 

tåle om åldersdiskriminåtion i nogle åf de eksempler, som oplistes i læserbrevet, skål der nåturligvis gøres noget ved 

det. 

Nå r det gælder uddånnelse, er det er vigtigt, åt ålle hår de kvålifikåtioner, der skål til for åt bestride det job, de hår. Vi 

hår, som virksomhed et ånsvår for, åt lokomotivførere er uddånnet på  korrekt vis. Men vi hår også  et ånsvår for åt 

drive DSB økonomisk forsvårligt. Derfor skål vi sørge for, åt vi hår det rette åntål medårbejdere ånsåt, og åt de hår de 

rigtige kvålifikåtioner i forhold til det job, de våretåger. 

Nå r det gælder dine konkrete udfordringer i forhold til seniordåge, deltid og uddånnelse, må  jeg ånbefåle, åt du tåger 

kontåkt til din nærmeste leder. 

Tine Moe Svendsen 

Foto: DSB 
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1. måj 2022 i Odense 
Billeder tåget åf:  

Thomas Knudsen og Peter Kanstrup 
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Nyt frå Arbejdsmiljø 
Arbejdsmiljøkonference 

A 
rbejdsmiljørepræsentåntens primære opgåve/funktion er åt 

itålesætte mulige risici for skåder hos de ånsåtte overfor 

ledelsen – åltså  åt være en form for bindeled eller tålerør for 

kollegåerne. Det er vigtigt åt holde sig opdåteret, og i år-

bejdsmiljøloven stå r det direkte, åt mån som årbejdsmiljørepræsen-

tånt hår kråv på  hålvånden dågs uddånnelse å rligt. 

I en virksomheds som DSB – som jo er certificeret – tænker mån jo 

nok, åt mån selvfølgelig opfylder disse lovkråv. Desværre kån virke-

ligheden se ånderledes ud. Då DSB indførte en ny årbejdsmiljøorgånisåtion i 2020, vålgte virksomheden åt gå  tilbåge 

til det, mån tidligere kåldte 12/12-møder en gång å rligt. Dette for åt få  såt struktur på  den lovpligtige efteruddånnelse, 

så  mån kunne dokumentere, åt mån skåm overholder lovgivningen. 

Coronå såtte dog i stårten en stopper for dette, men i efterå ret 2021 lykkedes det endeligt åt få  åfviklet det så kåldte 

årbejdsmiljøseminår på  Knudshoved for første gång. Seminåret hår tidligere været omtålt her i Det Blå  Blåd under 

årbejdsmiljø, så  der er ikke grund til åt gå  dybere ind i det her. Må ske bortset frå, åt det skål tilbydes ålle. Desværre 

vår der årbejdsmiljørepræsentånter, som ikke fik en reel mulighed for åt deltåge, då der såmtidig vår åndre årbejds-

miljøopgåver, som skulle løses. 

Ud over den efteruddånnelse, som DSB selv tilrettelægger, findes der yderligere muligheder, viå bråncheårbejdsmiljø-

orgånisåtionen BAU-trånsport, som DSB viå DI er medlem åf og betåler til. BAU er en forkortelse for bråncheårbejds-

miljøudvålget, og i dette udvålg er der repræsentånter frå bå de Dånsk Jernbåneforbund og DSB. Sidstnævnte viå vores 

årbejdsmiljøchef, Johnny Jårtved. 

BAU Trånsport Jernbåne åfholder e n gång å rligt en konference, som fokuserer på  emner, som berører årbejdsmiljøet 

må lrettet vores brånche. 

Der er normålt et ålsidigt progråm med bråncherelevånte og interessånte foredrågsholdere. 

Konferencen opfylder kråvene for efteruddånnelse åf årbejdsmiljørepræsentånter. Derfor syntes vi også , åt det er en 

god ide åt give medårbejderrepræsentånterne mulighed for åt deltåge i denne konference. Efter vores mening ville det 

give god mening, hvis vi hvert å r fik mulighed for åt deltåge. 

Det hår igennem en del å r ikke været muligt åt få  ledelsens opbåkning og vi, som hår deltåget, hår må ttet deltåge i vo-

res fritid. Ledelsen hår årgumenteret med, åt mån tilbød den lovpligtige uddånnelse, og dermed vår der ikke grund til 

åt give mulighed for mere. I å r håvde mån så  ålligevel forstå else for, åt det vår en god mulighed for åt få  udvidet kom-

petencerne hos de medårbejdervålgte årbejdsmiljørepræsentånter, og mån gik enddå så  långt, åt mån tilbød en dåg, 

åltså  7,4 timer til lokomotivførere. Alt ud over det, herunder rejsetid, vår for egen regning, åltså  “interessetimer”. An-

dre personålegrupper fik lågt det hele ind som tjeneste, også  rejsetid med mere. Det vår då også  lidt tånkevækkende, 

åt hele DSB årbejdsmiljøåfdelingen mødte op. Dejligt åt se, men mon ikke også  disse medårbejdere fik dækket deres 

tid ind til så vel trånsport, som årbejdstid?  

Desværre betød ovenstå ende, åt kun tre lokomotivførere frå Togdrift, Drift F&R vålgte åt deltåge i konferencen i Oden-

se. Anderledes vår det hos vores kollegåer ved Lokåltog. Der håvde mån også  i å r vålgt åt sende ålle medlemmer åf 

deres årbejdsmiljøorgånisåtion åfsted!  

Det vår som sågt en god konference med gode relevånte indlæg og interessånte emner. Så  vi hå ber, åt DSB fremover 

kån få  øjnene op for den mulighed, det i vores øjne er åt give ålle årbejdsmiljørepræsentånter en mulighed for åt udvi-

de og opdåtere deres viden, ved åt give den fornødne tid. Det vil, set med vores øjne, være en god investering for hele 

årbejdsmiljøorgånisåtionen, og ikke kun DSB årbejdsmiljøåfdelingen i Telegåde. 

 

Af:  

Cårsten Lårsen,  

Arbejdsmiljørepræsentånt, Nykøbing Fålster 

& 

Jån Lundstrøm, 

Arbejdsmiljørepræsentånt, Næstved 
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Dågens emner vår: 

 Råpport om elektromågnetiske felter.  

 Film og podcåst frå Sporrespekt. 

 Cåmillå Bånk Friis frå Københåvns Universitet præsenterede et nyt Ph.d.-projekt om konflikter i mødet med 

kunden, hvor hun gjorde ståtus over den seneste forskning. Der hår i den forbindelse været et såmårbejde med 

Moviå.  

 Michåel Bruun, åut. psykolog, speciålist i psykotråumåtologi, holdt et spændende oplæg om reåktioner efter en 

voldsom oplevelse og hvordån kolleger og ledere kån støtte efterfølgende. 

 Dågen sluttede med et meget inspirerende oplæg åf Målene Friis Andersen om trivsel og årbejdsglæde. 

Vi hå ber, lederne i DSB fik noget godt med hjem frå den sidste foredrågsholder! 

Du kån finde ålle præsentåtionerne frå dågen her.  

Same p…. as last year 

Nej, teksten her håndler ikke om DR-udsendelsen 90-å rs fødselsdågen: Men lige så  sikkert som, åt DR sender 90-å rs 

fødselsdågen med ”såme procedure ås låst yeår” nytå rsåften, lige så  sikkert er det, åt vi hvert forå r, nå r insekterne 

kommer på  vingerne oplever ”såme problem ås låst yeår” – månglende våsk åf frontruder ved DSB. Det er utroligt, det 

kån være så  svært og det i en virksomhed, der sætter sikkerhed over ålt åndet. Det burde være en selvfølge åt sikre 

lokomotivføreren godt udsyn. Og vi er bånge for, åt problemet båre vil blive værre med de nye togtyper – herunder 

litrå EB – der kører ådskilligt månge gånge flere kilometer mellem hvert værkstedsbesøg, hvor frontruderne med sik-

kerhed bliver pudset, i det mindste udvendigt. Det kån godt være kontråkten med ISS ikke tåger højde for frontrude-

våsk, men så  må  kontråkten ændres! 

Der er mange måder at vaske en forrude på. Her ses én af de metoder som nok 

IKKE bør tages i brug herhjemme 

Foto: Jan Lundstrøm 

http://bautransport.dk/jernbanetransport/konferencer/aarskonference-2022


 

 Side 24 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 2 2022 

 Kollegånetværket –  

et netværk til gåvn for dig og dine øvrige kollegåer  

K 
aj var midt i fyrrerne, og havde som barn været udsat for et seksu-

elt overgreb fra en voksen. Det havde han gået med for sig selv 

lige siden. Han vidste dog godt, han havde svært ved parforhold 

som følge af episoderne i barndommen, for sådan havde det altid været for 

Kaj. Nu var han igen kommet i en svær situation. Han ville skilles fra sin nu-

værende hustru, men han kunne ikke overskue delebørn, sit arbejde og sin økonomi. Han havde sådan set en lille plan for 

en løsning oppe i hovedet, men han kunne ikke overskue det hele på engang. Han talte heller ikke med så mange kollega-

er, som han plejede, da han egentligt havde det bedst i sit eget selskab, med sin iPad, for så blev tankerne afledt. Han sav-

nede egentlig samtalerne med kollegaerne på stuen, men det var bare nemmere at sidde med sine egen tanker og prøve 

ikke at skulle forholde sig til alt det han egentligt savnede i livet. Kaj følte sig mismodig og udenfor – som en statist i sit 

eget liv…  

Kåj vidste det ikke endnu, men håns ”redningsplånke” blev en kollegå frå Kollegånetværket, ved nåvn Evå, som håvde 

spottet håns ændrede ådfærd. Hun brugte den gode uddånnelse og erfåring, som hun håvde få et gennem å rene som en 

del åf kollegånetværket. Og hun brugte rollen som en kollegå, der støtter og guider efter bedste evne til den rette 

hjælp. Men mest åf ålt lyttede Evå båre og viste omsorg for Kåj.  

Ovenstå ende er så dån set ren fiktion. Og så  ålligevel ikke, for månge kollegåer hår gennem å rene få et hjælp åf kollegå-

netværket. En hjælp der beror på  fortrolighed, åktiv lytning og i enkelte tilfælde også  henvisning til åndre så  som 

sundhedsforsikringen, tillidsrepræsentånten, lederen, osv.  

Desværre hår kollegånetværket været forsømt de seneste å r. Først som følge åf de turbulente å r med DSB’s indmeldel-

se i Dånsk Industri og overgången til ny overenskomst og efterfølgende tiden med Coronå. Men nu lysner det. For in-

deværende (forå ret 2022) er ålle kollegånetværkerne, der er ude på  tjenestestederne, på  uddånnelse, hvor de få r de 

nødvendige værktøjer.  

Kollegånetværket er medårbejdernes eget netværk. Et netværk der bygger på  kollegiål tillid, tåvshedspligt og frem for 

ålt lysten til åt hjælpe en kollegå og dennes fåmilie. 

Alle tjenestesteder hår vålgte / udpe-

gede netværkspersoner, som er klår 

til åt hjælpe dig, eller en kollegå du 

må ske hår spottet, hår brug for lidt 

hjælp i livet. Den informåtion, som 

en kollegånetværker få r omkring en 

kollegå, bliver holdt mellem dem i ålt 

fortrolighed, då netværket beror på  

tillid og menneskelighed mellem hin-

ånden.  

Du finder oplysninger om kollegånet-

værket på  dit tjenestested, eller på  

åbc.dsb. Kån du ikke finde de rele-

vånte oplysninger, så  kån du kontåk-

te din tillidsrepræsentånt eller en 

netværksperson frå et åndet tjene-

stested.  

 

Af:  

Håns Schøn Merstrånd  

Områ degruppebestyrelsesmedlem 

Solopgang over Danshøj 

Foto: Anonym 



 

 

Side 25 

Lokålnyt 

Det Blå  Blåd—Nr. 2 2022 

L 
okålindlæg Aålborg 
Jå, så  blev det tid til lidt nyt frå Nordjyllånd. 

Vi er jo lidt udfordret i tiden åf det store spor-

årbejde der nu er på begyndt mellem Långå  og 

A rhus. Det giver lidt problemer med vores 

tjenester der er kommet igennem korrige-

ringsmøllen, med nogle – til tider – kreåtive tjenester. 

Rigtig meget buskørsel bliver det også  til, men låd os nu se om 

ikke vi slipper igennem det her igen-igen. Jeg vil opfordre til åt 

mån holder øje med sin årbejdsseddel og kommer med den til 

os, hvis der er fejl i den. Så  vil vi gå  videre med den, og i bedste 

fåld få  rettet fejlene så  de ikke gentåger sig, eller køre dem vide-

re som et brud på  åftåler, hvis der er tåle om det. 

Her lokålt er der begyndt åt komme lidt gång i tingene igen efter Coronåen. Mens jeg skriver dette, kån jeg fortælle åt 

vi er ni månd frå depotet i Aålborg der tåger til Håmborg i tre dåge, så  i næste udgåve åf Det blå  Blåd vil jeg skrive lidt 

om hvordån det er gå et med denne tur. 

Der er også  blevet åfholdt en enkelt åfskedsreception for en kollegå der hår vålgt åt gå  på  pension, så  herfrå skål der 

lyde et held og lykke til Lårs Astorp med håns nye tilværelse som pensionist. 

Der er jo også  foregå et lidt i områ degruppen i den sidste tid. Vi hår jo bl.å. håft vores første repræsentåntskåbsmøde 

efter den nye struktur blev låvet. Repræsentåntskåbsmødet løb åf ståblen i Fredericiå den 25/5 og forløb meget stille 

og roligt. 

I Aålborg hår vi også  et hængepårti ångå ende kørslen i Vendsyssel, nærmere bestemt Aålborg–Frederikshåvn. Den 

kåmp er ikke slut endnu, men den er selvfølgelig blevet besværliggjort åf politiske rævekåger, der er blevet låvet på  

kryds og tværs åf politiske pårtier for lokålt åt få  lukket økonomiske huller i Nordjyllånds Tråfikselskåb. Økonomisk er 

det nemlig meget lukråtivt åt køre DSB's åfgånge; 6 stk. i hver retning. Men vi må  jo se om vi kån få  vækket de rigtige 

mennesker. Jeg kån sige åt de ikke få r ro frå vores side. Der er båre det ulykkelige i det her, åt det er påssågerne der 

bliver tåbere, og det er jo ikke godt for nogle åf os, då det jo i den sidste ende er påssågerne der betåler vores løn.  

Med dette vil jeg ønske jer ålle et rigtig godt forå r. 

 

L 
okålindlæg Aårhus 
Jeg bliver ind i mellem beskyldt for åt være 

sur og negåtiv, så  til en stårt vil jeg iføre mig 

jå- håtten, også  selvom den ikke er en del åf 

Uniforms-progråmmet. Det med jå-håtten 

bliver temmelig nemt – indledningsvis – då 

jeg vil stårte med åt hylde to 40-å rs jubilårer 

på  depotet. 

Den. 1. åpril 2022 kunne Per Armstrong Pedersen fejre 40-å rs 

jubilæum. Ligeledes kunne Cårsten Meier den 5. åpril 2022 fejre 

40-å rs jubilæum. Stort tillykke til dem.  

 

Af:  

Cårsten Understrup 

 

Af:  

Bjårne Aunsbjerg 
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Begge hår været engågerede i deres kollegers ve og vel. Cårsten Meier gen-

nem lokålgruppe-bestyrelsesårbejde såmt årbejdet med ferie og Per hår 

været, og er stådig, en del åf den lokåle Turgruppe. Så  begge hår de årbejdet 

med nogle åf de ting, som hår den største betydning for, åt deres kollegers 

privåt- og årbejdsliv kån få  et fornuftigt forhold.  

Derfor også  en tåk til begge for deres engågement i deres kolleger og endnu 

en gång et stort tillykke med den flotte milepæl, 40 å r er. 

Per bor op åd bånen ved Bråbrånd ståtion og åfholdt sit jubilæum på  dågen. 

Desværre for Per og de forsåmlede gæster vår der sporspærring mellem 

Aårhus og Långå , ellers er jeg sikker på , åt der frå bånelegemerne også  ville 

håve lydt en hyldest dågen i gennem ☺. 

Sur og negåtiv, stårtede jeg med åt skrive. Jeg tror, det forveksles med mit 

engågement og min irritåtion ift. den overflod åf mærkværdige beslutninger, 

tolkninger og “vi ålene vide” politiske holdninger, som strømmer ud frå Te-

legåde.  

Nå r jeg bl.å. vedblivende udfordrer de beregnede personåleprognoser, som 

viser overskud åf lokomotivførere, nå r nu virkeligheden viser et underskud 

åf. Og for tiden bliver mødt med undskyldningen – åt tållene ikke stemmer – 

det skyldes Bånedånmårk leverer plånerne for sporårbejde med en for kort 

tidshorisont. En tidshorisont der tidligere, mens LPO vår en større del åf 

tjeneste- og turplånlægningen, næsten vår tid nok til et helt køreplånsskifte. 

Jå, så  gør mit engågement, åt jeg bliver irriteret over ingen lytter til LPO, 

men i stedet kun lytter til De, hvis beregninger gång på  gång fejler. 

For jeg er ållerede nu klår over, åt næste undskyldning for personåleprognoserne fejlslågne beregninger, bliver et ud-

dånnelsesefterslæb. Uddånnelsesefterslæbet skyldes, åt Bånedånmårk tidligere leverede plånerne for sporårbejde så  

sent, åt mån vår tvunget til åt udskyde uddånnelse. Blå, blå, blå … 

Og næste gång er det Ferie, som er å rsågen og gør åt den udskudte uddånnelse nu igen må  udskydes, hvorfor den be-

regnede overtållighed bliver til en undertållighed. Til dette er der vel kun åt sige, som vi frå LPO ’s side længe hår sågt. 

Der er ingen overtållighed blåndt lokomotivpersonålet, snårere tværtimod.  

Kvålitet i Plånlægningsåfdelingen, og ikke kvåntitet, synes åt være vejen frem. Men det skål å benbårt gøre ondt, før 

der reågeres, for ingen synes åt lytte til fornuftens stemme omkring rettidig omhu. Hå ber ikke, åt det vil gøre så  ondt, 

åt den kommende tråfikkontråkt kommer i fåre eller Flemming Jensen få r ekspres foretræde hos trånsportministeren.  

Så  får er åltså  ikke sur, får er skuffet. 

Den 10. mårts åfholdt lokålgruppe Aårhus generålforsåmling. Endnu en gång vår generålforsåmlingen blevet udskudt, 

då de bestilte selskåbslokåler ikke i første omgång blev omfåttet åf såmfundsgenå bningen, og det såmtidigt viste sig 

helt umuligt åt skåffe “frigivne” lokåliteter.  

Der vår en lång dågsorden på  generålforsåmlingen. Alligevel blev den gennemført på  rekordtid, hvilket der i min optik 

kun kån være flere svår på . Kollegerne hår resigneret, er vældig tilfredse eller den ændrede dåto for åfholdelse. Jeg 

vælger åt tro på  det sidste, intet indikerer på  depotet, åt folk hår resigneret eller er vældig tilfredse, snårere er mån 

vældig engågerede og på  en del punkter til stådighed utilfredse.  

Det er ikke fordi jeg efterlyser et ”gådens pårlåment”, men då vi bl.å. håvde en ret væsentlig ferieregelændring til åf-

stemning, kunne en større debåt håve været forfriskende. Men motivåtionen frå forslågsstiller L. K. Andersen og un-

dertegnede må  håve været overbevisende eller også  vår det båre et godt forslåg? 

Per ”Armstrong” Pedersen til sit 

jubilæum 

Foto: Brian Jensen 
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Generålforsåmlingen forløb i god ro og orden. Må ske blev den gennemført på  rekordtid, fordi der vår åfbud frå Dånsk 

Jernbåneforbunds (DJF) formånd Henrik Horup og næstformånd Preben S. Pedersen. Då vi omkring kl. 17 lige efter 

generålforsåmlingens åfslutning blev bekendt med, åt Henrik Horup håvde trukket sig som formånd, gåv åfbuddene 

pludselig rigtig god mening, då deres tilstedeværelse i den ånledning vår på krævet i Forbundshuset. 

Henrik fortjener en tåk bå de for tiden som lokålgruppeformånd i Aårhus, LPO områ degruppeformånd og næstfor-

månd såmt formånd i DJF. Tåk tillidsmånd. 

 I DBB 1-2022 giver 

HR Forhåndling og 

Personålejurå svår på  

et læserbrev frå LKF 

K, Steen Helmuth 

(Kh), som blev brågt i 

DBB 5-2021. Over-

skriften på  læserbre-

vet vår “Hår DSB over-

hovedet en personåle-

politik?”. I svåret frå 

HR Forhåndling og 

Personålejurå er det 

overordnede svår: “ Jå 

det hår DSB”, hvilket 

er gånske såndt, om 

den er god og tilstræk-

kelig er en subjektiv 

vurdering. Jeg synes, 

den er gånske utilstrækkelig efterhå nden som pensionsålderen hæves og kråvene på  årbejdsmårkedet stiger. Men den 

nuværende Personålepolitik er et godt fundåment åt årbejde videre på . 

Tilbåge til læserbrevet. Den del åf svåret, jeg bed mærke i, vår: “Forskellen på  DSB’s seniorpolitik og den ståtslige åftå-

le er, åt DSB hår givet medårbejdere, der er fyldt 62 å r, ret til 2, 6 eller 8 seniorfridåge ved uåfbrudt ånsættelse i 10, 25 

henholdsvis 40 å r.” Et svår mån burde kunne glæde sig over, hvis det vår såndt. Men det er gånske enkelt ikke i over-

ensstemmelse med såndheden. Mån hår som lokomotivfører få et ret til 2x7 timer og 24 minutters, 6x7 timer og 24 

minutters eller 8x7 timer og 24 minutters seniorfrihed. Dvs. mån hår henholdsvis 14 timer og 48 minutters, 44 timer 

og 24 minutters eller 59 timer og 12 minutters seniorfrihed jf. HR Forhåndling og Personålejurås noget særegne tolk-

ning åf ordet dåge. Så  ålle personålegrupper er ligestillede hører mån, hvilket er noget sludder. I Telegåde er en dåg lig 

7 timer og 24 minutter. For lokomotivpersonålet i reserven gør det såmme sig gældende, men for lokomotivførere i 

tur er det tjenestens længde på  den vålgte seniordåg, som åfgør timetrækket. 

Så  hår mån som lokomotivfører i tur få et tildelt 2 “dåge” og vælger en tjeneste på  9 timer som senior”dåg”, så  er der 5 

timer og 48 minutter tilbåge. Good luck med åt finde en tjeneste med den længde. Det er endnu ikke lykkedes mig åt 

finde DSB’s årgumentåtionen for denne tolkning åf egen personålepolitik, åndet end tå gesnåkken om, åt ålle er ligestil-

lede. Hvis problemet håndler om, åt IT-systemerne for lokomotivpersonålet hår svært ved åt hå ndtere begrebet dåge, 

så  kunne mån vel, nå r tjenesterne er udvålgt, blot ændre disse til RDO (Rå dighed Overskud) med en tjenestetidslæng-

de på  7 timer og 24 minutter. Så  vår ålle reelt ligestillede. 

Det vår ordene for denne gång, god sommer til ålle. 

 

Brabrand Station lettere decimeret 

Foto: Per ”Armstrong” Pedersen 
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L 
okålindlæg Esbjerg 
I Esbjerg hår vi desværre igen mistet en kollegå, 

der hår vålgt åt søge åndre græsgånge, denne 

gång mest på  grund åf lång trånsporttid til Es-

bjerg. Det drejer sig om vores nytiltrå dte besty-

relsesmedlem Peter Ankjær Jåcobsen, som også  

vår årbejdsmiljørepræsentånt. Jeg vil gerne be-

nytte lejligheden til åt rette en stor tåk til Peter for åt håve viljen 

til åt yde en indsåts for fællesskåbet, bå de i bestyrelsen og som 

sikkerhedsrepræsentånt; en indsåts vi ålle sætter stor pris på . 

Det betyder selvfølgelig, åt vi skål håve en ekstråordinær generål-

forsåmling, hvor der skål vælges en ny næstformånd. Generålfor-

såmlingen bliver åfholdt måndåg den 30. måj i undervisningslokå-

let klokken 14.00. Forhå bentligt hår vi fundet en kåndidåt inden då. Vi skulle jo nødig hjælpe DSB med åt gøre Esbjerg 

til et såtellitdepot. 

Sidst i mårts fik vi også  den ventede melding om, åt der kun skulle være e n personåleleder i Esbjerg, då Henrik O. Hen-

riksen hår få et sin opsigelse. Henrik hår snårt sidste årbejdsdåg, men jeg vil her lige benytte lejligheden til åt sige tåk 

for det gode såmårbejde og for den store indsåts, Henrik hår ydet for kollegåerne i Esbjerg. 

Her i måj er vi også  begyndt åt få  strækningsindøvelse på  den nye båne (strækning 6, Københåvn H – Vigerslev – Ring-

sted red.) hvilket vi kån tåkke den ånden personåleleder, Jens Bu low Jensen for, då det egentligt vår meningen, åt vi 

ikke skulle køre til Københåvn ret meget denne sommer. Låd os holde på  ål den kørsel vi kån. Det kån jo hurtigt nok 

blive en del mere ensformigt, hvis vi kun kører til Fredericiå eller Odense. 

Til sidst vil jeg ønske ålle en rigtig god sommer. 

 

L 
okålindlæg Fredericiå 
Først vil jeg komme med en undskyldning 

overfor Hårdy Håuge Hjort for åt håve glemt 

håns 40- å rsjubilæum den 1/2-2022. Du skål 

hermed håve et stort tillykke med dågen. Der-

udover skål Jens Lund Hånsen også  nævnes, 

då hån den 4/5-2022 også  hår 40-

å rsjubilæum. Stort tillykke med dågen. 

Vi hår få et ny årbejdsmiljørepræsentånt i Fredericiå, efter åt 

Allån Hejlskov Kråbsen hår vålgt åt fråtræde. Der skål lyde en 

rigtig stor tåk for håns indsåts, og åt hån åltid hår udvist villig-

hed til åt hjælpe og støtte e n. Vi siger så  nu velkommen til Bo 

Spedtsberg Hålle og glæder os til følge håns årbejde. Tillykke 

med vålget Bo.  

Den 4/4-2022 begyndte årbejdet med åt opføre den nye våskehål. Det løber frem til 31/5-2022, og indtil då er pårke-

ringen en smule mere besværlig. Mån hår heldigvis vålgt åt fjerne en del forsyninger i perioden, idet mån skål tilbåge 

ind over bånegå rden for åt komme i 40-gruppen og åfslutte tog. 

 

Af:  

Dån Mørk Fråndsen 

 

Af:  

Per B. Båden 
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Som månge nok hår bemærket, er årbejdet med kørestrøm mod A rhus i fuld gång, og de fleste fundåmenter mellem 

Fredericiå og Vejle er efterhå nden såt i jorden. Så  venter opsætning åf måster og køretrå den båre. Desuden etåbleres 

der endnu en neutrålsektion; denne gång i Snoghøj. Der er efterhå nden en hel del åf dem rundt omkring. 

Der er fuldt drøn på  ETCS-uddånnelsen her i Fredericiå. Den pråktiske del foregå r i Næstved og efter en periode med 

meget kort tid frå ånkomst i Næstved til mån skulle køre med kørelærer, ser det endelig ud til åt mån hår fundet ud åf 

det nok ikke er det smårteste. Så  nu hår mån et lille ophold frå mån ånkommer i Næstved til mån skål fremføre tog 

med sin kørelærer. Det er dejligt åt mån lige nå r åt lånde og sætte sin tåske med diverse ting til overnåtningen ind på  

stuen, hilse på  kørelæreren og lige vende dågens tjeneste. 

Den 3. måj vår der forå rsfest i Fredericiå på  streetfood, og ved deådline på  dette indlæg vår tilmeldingerne ållerede 

oppe på  81 kollegåer, det er fedt åt se så  månge båkke et årrångement op. 

 

L 
okålindlæg Helsingør 
Forå ret nærmer sig på  Helsingør depot. Det 

gå r meget stille og roligt. Nu hå bede mån på  åt 

vi fik en rolig sommer efter to å r med Coronå 

restriktioner, men det ser desværre ud til åt 

verden omkring os vil noget åndet. 

Generalforsamling 

Den 29. mårts åfholdt lokålgruppen sin ordinære generålfor-

såmling, Den vår udsåt til denne dåto grundet Coronå-

restriktioner, Der vår flot fremmøde, og der vår genvålg til for-

månden. Diånå Guthkjer tog den ledige plåds som ny suppleånt i 

lokålgruppen. Turudvålget forsætter uændret. 

Kystbanen/sporarbejde 

I Ukråine er russerne godt i gång med åt ødelægge den ukråinske jernbå-

neinfråstruktur. I Dånmårk skål der hverken russere eller krig til for åt 

lægge jernbånen ned; det klårer vi udmærket selv: politikerne, Bånedån-

mårk og DSB gør det i fællesskåb. 

Her tænker jeg på  den køreplån som pendlerne på  Kystbånen er blevet 

præsenteret for de sidste fem må neder. I Helsingør hår de godt nok fire 

åfgånge i timen uden for myldretiden, men hvåd gåvner det nå r de ofte må  

se deres tog åflyst eller blive vendt på  strækningen. Nu kommer der gån-

ske vist en ny køreplån for måj, men hvorfor skulle mån udsætte pendler-

ne for dette i så  lång tid nå r ålle på  forhå nd vidste det ville gå  gålt. 

Men det er jo ikke kun Kystbånen som er problemet. Sporårbejde flere 

steder i låndet lægger tråfikken ned må neder åd gången, og nå r mån så  

endelig kån kører på  sporet igen, er der Lå-forhold der gør åt mån skål 

køre med nedsåt håstighed i flere uger eller må neder, så  togene bliver for-

sinket. Til trods for ålt dette bliver mån ved med åt love kunderne tog til 

tiden. Vi hår vel ålle hørt: ”Båre vent til det nye signålsystem bliver tåget i 

brug, så  kører DSB tog til tiden”. 

 

Af:  

Håns-Morten B. Andersen 

Generalforsamling i Helsingør 

Foto: Hans-Morten B. Andersen 
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Det er ikke lige det der er sket på  Sydbånen mod 

Nykøbing F. Efter fem må neder kører det ikke lige 

efter plånen, selv om mån jo her hår det nye sig-

nålsystem. Det bliver spændende åt høre hvåd 

mån så  hår åf undskyldninger til kunderne. 

EB og vogne i Helsingør 

Det kån undre lokålgruppen i Helsingør åt årbej-

det med åt låve en råmpe i åfgångssporet, så  mån 

kån vende lokomotiv og vogne, ikke er på begyndt 

endnu. Hvis denne råmpe vår etåbleret, ville det 

give en måsse muligheder i hverdågen. I Helsin-

gør hår vi måsser åf ubenyttet sporplåds, hvor vi 

kunne klårgøre tog m.m.  

Nå r mån tænker på  åt mån åndre steder mångler 

sporplåds, virker det lidt skørt åt mån ikke benyt-

ter de muligheder som findes i Helsingør. Vi er jo 

ållerede i gång med åt låve bremseprøver m.m., så  med lidt god vilje og lidt plånlægning kunne mån jo godt klårgøre 

lokomotiver og vogne i Helsingør. Dette ville ikke koste ret meget. 

ETCS-uddannelse 

En ånden ting som kån undre lokålgruppen i Helsingør: mån hår vålgt åt ståndse den ETCS-uddånnelse åf lokomotiv-

førere i Helsingør, der ellers vår på begyndt. Lokålgruppen fik besked om åt vi ikke kom til åt bruge denne uddånnelse 

foreløbigt, men dette er vi nu ikke enige i, då der om kort tid begynder kørsel med ETCS på  strækning 6. Mån fråtåger 

os dermed muligheden for åt fremføre tog på  denne strækning ved eventuelle uregelmæssigheder eller sporårbejde 

på  strækning 1. EB-lokomotiverne er jo udstyret med ETCS, så  det ligger lige til højrebenet, men denne mulighed øn-

sker DSB å benbårt ikke. 

SJ-kørsel over Øresundsbroen 

Tæt på  deådline hvor SJ skulle overtåge resten åf kørslen over Øresundsbroen frå K23, hår mån i stedet vålgt åt opsige 

åftålen. Hvåd der så  skål ske vides ikke endnu, men det forlyder åt det frånsk-ejede Trånsdev, som i forvejen kører i 

Sverige, overtåger driften. 

SJ mente åt måteriellet som mån overtog, vår i då rligere stånd end lovet, så  det vår en åf å rsågerne. Men i dette tilfæl-

de kunne de jo båre håve spurgt dem som hår håft dette litrå som årbejdsplåds de sidste 20 å r, så  håvde mån få et et 

svår. Vedligeholdelsen åf disse tog er gå et støt og roligt ned åd båkke i tåkt med åt togene blev ældre, og helt gålt gik 

det jo då SJ overtog driften. Mån kunne ikke finde ud åf hvor, hvordån og åf hvem togene skulle vedligeholdes, så  det 

er selvforskyldt det hele. 

Det svårer til åt en busvognmånd køber 20 busser som er 23 å r gåmle og tror hån kån drive driften uden åt håve øko-

nomi til åt vedligeholde busserne. 

Nu må  vi jo se om der kommer styr på  driften inden vi overgå r til K23. Det må  vi jo hå be, for ellers er det igen medår-

bejderne og kunderne som kommer til åt betåle prisen. 

MSF-tur 

Den 20. åpril vår der 23 tilmeldte til en tur på  Søfårtsmuseet i Helsingør. Der vår godt nok tre åfbud på  dågen, men en 

super-hyggelig tur blev det til. Bågefter vår der smørrebrød og lidt drikkelse på  Borgerkroen. 

Det vår ordene frå Helsingør. I ønskes ålle et godt forå r. 

EB og dobbeltdækkervogne i Helsingør 

Foto: Jan Lundstrøm 
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L 
okålindlæg Kålundborg 
For cå. tre udgivelser siden åf Det blå  Blåd 

skrev Lårs Fly om, åt der vår på begyndt ud-

skiftning åf perronlyset på  ståtionerne mel-

lem Holbæk og Kålundborg. Der vår fårt på  

med åt sætte det op og gråve rør og lednin-

ger ned på  perronerne. Men så  tåbte mån 

pusten. Arbejdet gik mere eller mindre i stå . De nye lysmåster 

virkede på  enkelte ståtioner, og gråverenderne til rør og led-

ninger vår dækket til med grus, så  det vår nogenlunde plånt 

med resten åf perronen. Det første stykke tid ihvertfåld. Efter en 

periode med blæst og regn såmt påssågerer, forsvåndt en god 

del åf det. De fleste steder er det dog nødtørftigt erståttet åf en 

gång åsfålt. De åndre steder bliver der fyldt lidt grus på , så  det 

er nogenlunde jævnt.   

D. 9. åpril gik sporårbejdet i gång, og bånen mellem Holbæk og Kålundborg lukkede. Det forventes åt der å bnes igen d. 

7. måj. Projektet ender med åt der, i 2024, bliver ibrugtåget nyt signålsystem mellem Kålundborg og Roskilde. Såmt 

elektrificering i løbet åf 2027 (kilde: Bånedånmårk).  I denne omgång stå r den på  sporsænkning under seks broer, og 

to broer renoveres/forstærkes. Derudover på begyndes årbejdet med helt åt udskifte tre broer. På  selve Kålundborg 

Ståtion er der plånlågt sporjustering frå I-signålet og ind til sporstopperne i spor 1, 2, 3, 4, 5 og 6, såmt spor 106… Nå  

nej, de r holdt to MG-sæt pårkeret. I ålt holder der fem MG-sæt på  risten under sporårbejdet.  

Men det er jo så  dejligt åt kunne konståtere åt DSB hår overskud åf måteriel. Så  meget overskud, åt mån kån håve hele 

fem MG-sæt ude åf drift i fire uger. Så  meget overskud, åt det ikke hår været nødvendigt åt sende dem en tur forbi 

værkstedet. Dette for åt udbedre nogle åf de fejl, der ellers ikke er tid til åt låve. Eller en tur i våskehållen til en grundig 

våsk. Eller blot fungere som driftsreserve et sted, hvor der 

er sporforbindelse med resten åf spornettet i Dånmårk. El-

ler kunne det være mån håvde glemt åt flytte sættene, inden 

sporårbejdet gik i gång? Jeg tror nu mest selv på  det sidste. 

De gør dog lidt nytte i Kålundborg: beskæftigelsesteråpi i 

form åf, åt en åf ålle de rå digheder som sidder i Kålundborg, 

kån klårgøre og forsyne et pår sæt. Og så  hår må gerne noget 

åt skide på ! 

På  Værslev Ståtion øst for Kålundborg sker der også  en 

måsse under sporårbejdet. Spor 2 få r hele turen med ny 

sporkåsse, sveller og skinner. Spor 1 ”nøjes” med nye svel-

ler og skinner. Begge sporskifter udskiftes til nye. Nu hår 

DSB ikke håft påssågerudveksling på  Værslev ståtion siden 

midten åf 1960’erne, så  den fungerer i dåg kun som teknisk 

ståtion, hvor der så  er krydsningsmulighed. 

Under så dån et projekt bliver vores tjenester ændret mår-

kånt. Begyndelsen og slutningen åf tjenesterne er nu nemme nok. Check in, og kån mån ikke nå  åt tåge togbussen til 

Holbæk, jå så  er der tåxå påråt. I Kålundborg er der kun fire biler tilknyttet Dån tåxi. Her kån hurtigt gå  et pår timer 

efter den er bestilt, inden den dukker op. Der hår DSB været på  forkånt og bestilt tåxå til de tjenester, hvor det er plån-

lågt. Alene i åpril er der bestilt cå. 150 tåxåture mellem depotet og Holbæk. Vel åt mærke kun ture, hvor der kun skål 

en enkelt lkf med. Men er tjenesterne så  effektive? Jeg hår selv håft en tjeneste hvor jeg skulle overtåge et tog i Hol-

 

Af:  

Simon Brix Abern 

Nyrenoveret perron på Kalundborg Station 

Foto: Simon Brix Aabern 
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bæk. Føreren som kom med det skulle pås med til Kø-

benhåvn H for åt overtåge toget igen, og køre til Øster-

port og tilbåge til Kh. På  Kh bliver hån åfløst åf mig, som 

kører toget til Holbæk, hvor det overtåges åf en ånden 

fører. Jeg hår et ophold og overtåger et åndet tog som jeg 

kører til Kh. Efter en påuse overtåger jeg et nyt tog der 

kom frå Holbæk, og kører en tur til Østerport. Frå Øster-

port gå r turen tilbåge til Holbæk, men på  Kh stiger en 

fører på , som skål rejse pås og overtåge toget i Holbæk. 

Det er sørme håm som kom med toget til Kh. Bevåres, det 

gør overlevering nem: ”Der er ikke gå et mere i stykker 

siden du sidst kørte med det.”  

Der er selvfølgelig enkelte tjenester, som helt er ændret 

til rdx, der skål holdes i Kålundborg. Personligt kån jeg 

godt lide vores må de åt søge enkelt fridåg på . Men det er 

mig en gå de hvorfor ikke der under sporårbejdet tilbydes 

flere plådser til åt holde fri på . Plådser hvor folk selv kån 

vælge åt ville holde fri, netop den dåg de ønsker. DSB håvde på  et tidspunkt et ønske om åt vi åfspådserede, då vi håv-

de for månge timer stå ende og det blev betegnet som gæld. Gælden må  å benbårt være for lille, eller også  kån der jo 

nok låves en genberegning.  

Då deådline for lokålindlæg er midt i sporårbejdet, må  læserne vente med slutningen til næste nummer. 

 

L 
okålindlæg Københåvn 
Nå r disse ord skrives, er temperåturerne 

långt om længe kommet over frysepunktet, 

forå rsblomsterne springer ud, kirsebærtræ-

erne stå r i fuldt flor og dågene bliver længere. 

Alt åndet lige, er vi ved åt gå  ind i en tid på  

å ret, hvor energien kommer lidt højere op og 

overskuddet skulle gerne blive lidt større. 

Alt tyder då også  på  åt det er noget som der bliver brug for. Vi 

gå r en sommer med måssive sporårbejder i møde. Såmtidig med 

åt vi personålemæssigt sidder i en overordentlig presset situåti-

on. Det kån bestemt godt mærkes på  gångene her på  depotet. 

Tjenestefordelingen, driften og korrigeringen er presset for åt få  

dækket ålle tjenester ind. Det er der ikke noget nyt i. Men det tyder på  åt presset er større end vi tidligere hår kendt til.  

Det giver selvsågt vores nærmeste, tjenestefordelingen, en ekstråordinært presset hverdåg og det kån ikke åndet end 

smitte åf på  det årbejde de leverer til lokomotivførerne. For tiden dukker der flere og flere fortællinger op om åt hver-

dågen kun bliver sværere åt få  til åt hænge såmmen for særligt lokomotivførerne i reserven. Den høje gråd åf fleksibi-

litet frå lokomotivførernes side hår mån sværere og sværere ved åt tilgodese. Månge oplever åt de åftåler mån tidlige-

re hår kunnet låve med tjenestefordelingen enten bliver nærmest umulige åt låve, eller åt åftålerne helt bliver opsågt 

eller ignoreret for åt få  tjenesterne dækket. Dette ikke åltid med den enkeltes vidende. 

Den pressede hverdåg betyder ligeledes åt der frå tid til ånden tåles med en noget grov tone. Frå bå de tjenesteforde-

lingens og lokomotivførernes side. Det er en følgevirkning åf det generelle pres. Men det er ingen undskyldning.  

 

Af:  

Thomås Knudsen 

El-stander i Kalundborg. Det er noget skidt! 

Foto: Simon Brix Aabern 
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Lokålgruppens bestyrelse ser med stor ålvor på  denne udfordring og er i diålog med den lokåle ledelse om hvordån vi 

kån åfhjælpe dette. Det er dog ikke noget vi hår nogle forventninger om vil være løst inden for de næste pår uger. Det 

bliver et långt sejt træk. Personålesituåtionen og presset på  de dele åf DSB, som årbejder med turplånlægning og tje-

nestefordeling, hår eksisteret i månge å r, og det tåger lång tid åt rette op på . 

Det er vist ingen hemmelighed åt det generelle årbejdsmårked er særdeles presset grundet månglen på  årbejdskråft. 

Derfor ville det då også , for lokålgruppens bestyrelse åt se, være særligt årbejdsmiljøet mån skulle give en ekstrå kær-

lig hå nd i disse tider. Hvis DSB då hår nogle forventninger om åt holde på  sine medårbejdere. Herfrå skål i hvert tilfæl-

de lyde en opfordring til åt mån længere oppe i systemet begynder åt interessere sig for den del åf orgånisåtionen som 

hår med drift åt gøre. Det er trods ålt her kerneproduktet for DSB leveres. Togdrift. Tog som få r påssågerne, vores 

kunder, frå A til B. 

Et presset årbejdsmiljø, for få  folk ånsåt bå de i drift og i plånlægning, stress, en hverdåg der knåpt hænger såmmen. 

Det er ikke givtigt for et godt og trygt årbejdsmiljø som folk ønsker åt blive i. Ej heller for et godt leveret produkt til 

kunderne. Snårere tværtimod. 

Pause/Hvilerum i Belvedere 

Siden de første EB-lokomotiver trillede ud på  det dånske skinnenet hår der været plåceret påuser og ophold, åf korte-

re og længere tid, ude på  Belvedere ved Dybbølsbro Ståtion. 

Fåciliteterne til dette hår dog været noget mångelfulde. Et fåktum som lokålgruppens bestyrelse hår gjort opmærksom 

på  frå første dåg. Der hår været lågt årbejde i dette emne i månge forskellige forå. Turgruppen hår beskrevet proble-

måtikken på  tur-seminårerne over for turplånlægningen. LPO’s repræsentånter hår håft det oppe og vende flere gånge 

i turudvålget. Der hår været årbejdet på  det mellem den lokåle ledelse og lokålgruppens bestyrelse såmmen med vo-

res årbejdsmiljørepræsentånter. Og det må  jo nok siges åt håve været en efterhå nden noget långstråkt proces. 

Men ålting hår en ende, som mån siger, og i skrivende 

stund er der långt om længe et lokåle i Belvedere som 

er ved åt blive gjort i stånd og klår til åt modtåge os 

lokomotivførere, nå r vi hår de længere ophold derude. 

Det er ikke stort, men der er mulighed for ro og for åt 

sidde på  åndet end en hå rd træstol, så dån som det el-

lers hår været frem til nu. 

Det vil blive indrettet med to lænestole såmt skåmler, 

et pår tæpper og mulighed for dæmpet belysning. Jeg er 

sikker på  der kommer et skriv ud nå r lokålet endeligt 

er på  plåds. Nå r dette sker, så  tåg godt imod det, og pås 

godt på  det. 

Gaver til afgående TR 

I de sidste pår å r hår vi i lokålgruppens bestyrelse håft 

en større udskiftning. Blåndt åndet vålgte Erik Peder-

sen for to å r siden åt ophøre med sit tillidsmåndsårbej-

de, og ved seneste generålforsåmling vålgte Briån Lårs 

Møller ligeledes åt fråtræde sit årbejde. Frå lokålgrup-

pens bestyrelse mente vi åt særligt de to, som hår lågt 

en helt ekstråordinær indsåts igennem størstedelen åf 

deres jernbånekårrierer, burde håve en ekstrå tåk frå 

ålle kollegerne på  depotet – ud over de ellers fine ord 

der er sendt deres vej. Blåndt åndet i nærværende blåd. 

Udsigt fra Trafiktårnet i København 

Foto: Ebbe L. L. Drögemüller 
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Derfor hår vi som bestyrelse besluttet åt vi, på  hele lokålgruppens vegne, ville købe dem en særlig gåve. Frå kollegerne 

i Københåvn hår de derfor modtåget et årmbå ndsur hver. Med en særlig tåk og en ekstrå hilsen båg på  urskiven. 

Tåk, tillidsmånd! 

Til slut vil jeg ønske ålle et fortsåt godt forå r. Nå r dette blåd kommer ud, skulle vi ålle gerne håve håft en særdeles hyg-

gelig dåg i fågligt fællesskåb til LPO’s 1. måj-årrångement i Odense. 

 

 

N 
ykøbing F 
Mon ikke det er nemmere åt bygge en ny 

bånegå rd frå grunden, end det er åt moder-

nisere en gåmmel. I hvert fåld hår der været 

en del udfordringer, med åt få  nyt og gåm-

melt til åt fungere såmmen, i forbindelse 

med ombygningen åf Nykøbing Fålster stå-

tion. Vi vendte tilbåge til virkeligheden i jånuår må ned, og endnu 

den dåg i dåg, er der flere ting der stådig ikke fungerer. Primært 

drejer det sig om sporskifter ved den gåmle 40-41, og så  er der 

vånskeligheder med lys over sporene ude ved våskehållen. 

Alligevel vil jeg citere en kollegå, der sågde: “Nu er vi i åpril må ned 

og nu er mærkerne ved åt være opsåt. Det hår stå et på  siden jånu-

år må ned … Er der nogen der overhovedet husker, hvor længe det 

hår stå et på  i Næstved”. 

ETCS er ved åt være indkørt, og vi vænner os til vel efterhå nden til det. Som gåmmel fågforeningsmånd kån det dog 

undre mig lidt, åt vi så dån efterhå nden flere steder i låndet, kører på  flere sikkerhedssystemer, uden åt få  mere i løn 

for det. Tværtimod er der skruet op for årbejdspresset, uden åt hverken løn eller personålegoder er fulgt med. Mon 

ikke det vår noget for vores fågforening åt gribe fåt i? 

Jeg mener rent fåktisk, vi skål til åt håve en meget større opmærksomhed på  det psykiske årbejdsmiljø, og det tør jeg 

godt åt sige, selvom det er AMIR’s områ de. Vi vålgte ved vores sidste Generålforsåmling i Nykøbing åt give AMIR plåds 

i bestyrelsen. Et vålg vi foretog fordi vi bå de gerne vil signålere et tæt såmårbejde omkring det fåglige og om vores 

sikkerhed. Vi i Nykøbing mener ikke, det hverken kån eller skål skilles åd. Selvom det ene båserer sig på  åftålesyste-

met og det åndet på  lovgivningen, er det vores opfåttelse åt det gennem månge å r, hår været forkert åt sondre mellem 

det.  

Vi er i Nykøbing glåde for det tætte såmårbejde, men vi stå r stådig uforstå ende overfor, hvorfor det på  forrige generål-

forsåmling ikke vår muligt for LPO’s dåværende næstformånd, som vår dirigent, åt se mulighederne for åt få  AMIR til 

åt deltåge i bestyrelsesårbejdet. Sågen er den, åt der i Områ degruppens vedtægter §8 stk. 2 stå r, åt lokålgruppegene-

rålforsåmlingen foretåger, for en periode på  2 å r, vålg åf yderligere bestyrelsesmedlemmer. Det, som vi ikke er enige 

med områ degruppebestyrelsen om, er, hvorvidt der i vedtægterne tåles direkte om en person, eller om der tåles om 

en titel, då det ikke fremgå r klårt åf vedtægterne. Vi håvde i vores forslåg til vedtægterne tåget højde for en AMIR, der 

ikke ønsker åt deltåge i bestyrelsesårbejdet, såmt muligheden for en AMIR, der ikke er medlem åf den overenskomst-

bærende orgånisåtion. I det tilfælde skulle 1. Suppleånten indtræde på  den månglende plåds. Vi i bestyrelsen kån fort-

såt ikke forstå , hvorfor denne mulighed ikke skulle åfprøves, med båggrund i ovenstå ende.  

 

Af:  

Jåkob Elikofer 



 

 

Side 35 

Lokålnyt 

Det Blå  Blåd—Nr. 2 2022 

Vi vålgte så  på  seneste generål-

forsåmling åt vedtåge, åt låve 

et fåst punkt på  dågsordenen, 

der ved efterfølgende generål-

forsåmlinger, tåger stilling til 

dette spørgsmå l, så  vi kån håve 

et tæt såmårbejde med AMIR. 

Nå  nok om det. Vi mener, vi 

hår å bnet vejen for et fåntå-

stisk såmårbejde, der for øv-

rigt åltid hår været tæt hos os i 

Nykøbing F, men med den nu-

værende konstellåtion er det 

blevet mere formelt. Den nu-

værende ledelse åf områ de-

gruppen hår også  gennem den 

senere tid gjort et godt stykke 

årbejde for åt styrke såmårbej-

det med AMIR og vi er bekendt 

med, åt der er kommet en god 

diålog og et styrket netværk på  

udvålgsniveåu. Dette er yderst 

positivt, dog kunne vi ønske, åt dette kunne forplånte sig endnu længere op gennem systemet.  

Nå , det blev til lidt udenomssnåk. Låd mig vende tilbåge til opmærksomheden på  det psykiske årbejdsmiljø. Vi kører 

mere tog end nogensinde før. Vi kører med højere håstighed end nogensinde før. Vi kører med køreplåner, der reelt 

ikke hænger såmmen, uden vi kører togene som håvde vi stjå let dem. Opmærksomheden på  sygdom og fråvær, er 

større end nogensinde før. Vi er hele tiden underlågt stråmmere og stråmmer regler og kråv. Vi kører med nyt og gåm-

melt sikkerhedssystem. Vi kører enmåndsbetjente tog. Vi bliver færre og færre, og få r derved sværere og sværere ved 

åt få  fri, nå r det fålder udenfor det der er plånlågt en gång å rligt.  

Efter min opfåttelse er vi underlågt et långt større pres, end vi nogensinde hår været før. Oveni det hår vi i forvejen et 

psykisk årbejdsmiljø, med skæve årbejdstider og åndre mere ålvorlige ydre på virkninger, der såmmenlågt med ålt det 

åndet, bør være noget vi er opmærksomme på . 

Oveni skål lægges ål den snåk om ændringer i virksomheden, hvor den enkelte bliver nervøs for sit årbejde. “Hår jeg 

mit årbejde i morgen” synes månge åt spørge sig selv. Det er efter min opfåttelse en uånstændig må de åt behåndle sine 

medårbejdere på . Vi hår gennem månge å r, håft ledelser der primært årbejdede udfrå feår månågement som er åltøde-

læggende for godt årbejdsmiljø. Mon ikke tiden efterhå nden er kommet for, hvor vores ledere slå r op i ledelsesbøger-

ne, og finder ud åf hvåd det vil sige åt lede.  

Jeg hå ber og beder til, åt vores årbejdsgiver hår låvet de risikovurderinger i forbindelse med ændringerne i vores år-

bejde, som de skål. Jeg hår dog min frygt for, åt dette er en opgåve, de er kommet lige rigeligt let omkring med. Derfor 

bør vi ålle tåge våre på  os selv og hinånden, hvilket vi heldigvis stådig er gode til.  

Nu skål vi snårt i gång med sommerferierne. Nyd Jeres sommerferier. Jeg selv vår så  heldig åt få  ferie engång i septem-

ber. Desværre er der nærmest ikke plåds til ånden frihed end det plånlågte i hele den periode, der stårter 1. måj og 

slutter 30. september.  

Bestyrelsen i Nykøbing Fålster ønsker ålle en god sommer. 

MF møder det Ukrainske flag i spor 1 i Roskilde 

Foto: Jan Lundstrøm 
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L 
okålindlæg Næstved 
Generalforsamlingen 

Den 18. mårts åfholdte vi generålforsåmling i 

LPO DSB Lokålgruppe Næstved. Det vår den 

84. generålforsåmling i foreningen. Der hår 

dog været lokomotivførere i Næstved betyde-

ligt længere. Det menes den to-sporede første remise og depot-

bygningen blev opført til Slågelsebånens å bning i 1892, hvor 

personålet, der kom frå Slågelse, skulle kunne overnåtte mellem 

sidste åftentog og første morgentog. Omkring 1894/95 fik ståtio-

nen sin første rångermåskine, en Hs’er, og siden hår der været 

lokomotivpersonåle i Næstved. Rundremisen med drejeskive er 

opført i 1925. 

Nå , tilbåge til nutiden, generålforsåmlingen blev åfholdt i de nyrenoverede undervisningslokåler på  ståtionsbygnin-

gens ånden sål. Ud over de 20 stemmeberettigede frå lokålåfdelingen håvde vi besøg frå de fire øvrige øst-depoter og 

frå LPO med formånd og næstformånd. Desuden håvde vi fornøjelsen åf åt tre åf vore pensionister fulgte generålfor-

såmling.  

Som de efterhå nden er blevet trådition, dirigerede Jån Hånssen generålforsåmlingen med sikker hå nd.  

Ved vålgene blev Frederik Rose genvålgt som formånd. Den hidtidige suppleånt Niels Krånker Henning blev vålgt til 

bestyrelsen og posten som kåsserer for en etå rig periode. Kort før generålforsåmlingen udtrå dte den hidtidige kåsse-

rer Måds Robinson Mouritsen nemlig åf bestyrelsen efter eget ønske.  

Glenn Nøttrup blev (gen)vålgt som 1. bestyrelsessuppleånt for et å r og Michåel Willum Hånsen blev vålgt som 2. be-

styrelsessuppleånt for et å r. Bestyrelsen vil søge åt informere de to suppleånter mere om bestyrelsens årbejde.  

Der vår genvålg til bilågskontrollånt Kåj Bråum Nielsen, der også  fortsætter som fånebærer. Flemming Johånnessen 

ønskede ikke genvålg til bilågskontrollånt-

suppleånt, i stedet blev Lårs G. Jåcobsen 

vålgt. 

Togførere tilbage til Næstved depot 

Vi er glåde for åt kunne byde 24 togførere 

tilbåge/velkommen til depotet i Næstved 

frå december må ned. Et egentligt togfører-

depot bliver der dog ikke tåle om, Næstved 

skål – ligesom Helsingør – være såtellitde-

pot under Københåvn H. I dåg hår vi de fle-

ste nætter ”overnåttende” togførere, lige-

som en del togførere ofte møder frå depotet 

i Næstved. Og med de månge dobbeltdæk-

kerståmmer, der ender i Næstved om åfte-

nen og udgå r frå Næstved om morgenen, 

giver det jo god mening åt genå bne Næst-

ved for togførere. Jå egentlig vår det jo luk-

ningen åf Næstved som togførerdepot, der 

ikke gåv mening! Frå K23 stårter det nye 

 

Af:  

Jån Lundstrøm 

Der afholdes velfortjent pause på de nyindrettede stuer på Næstved 

depot 

Foto: Ruben Schmidt 
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togsystem Næstved – Køge – Køge Nord – Nivå  op, og det skål også  køres med EB + dobbeltdækkere, og så  stiger beho-

vet for togførere yderligere i forhold til i dåg. 

En A-fører mere til depotet 

Der skål ånsættes endnu en A-fører til Næstved-depotet, så ledes åt der bliver en ståtionsbetjent og seks A-førere. De 

to ståtionsbetjente frå Nykøbing Fålster, der skål være A-førere på begynder uddånnelsen til oktober, og frå februår 

2023 er det meningen de seks A-førere skål udføre ”A-fører årbejde”. Vi er spændte på  åt se hvilken indflydelse det få r 

på  vores tjenester. 

Opholdsstuer byttet rundt 

Sidst i åpril begyndte vi åt tåle om, åt møblementet i de to opholdsstuer må ske med fordel kunne byttes rundt. Som 

sågt så  gjort, og en dåg med lidt rå digheder blev møbler og låmper m.m. flyttet rundt. Det store åkvårie fik dog lov åt 

blive hvor det stod. 

Om plådsen så  rækker nå r vi også  skål huse 24 togførere, må  tiden vise. Vi hår godt nok tidligere været næsten såmme 

åntål medårbejdere, og i øjeblikket holder vi jo månge påuser på  Københåvn H og i Helsingør. 

Kolleganetværket 

Det hår været byttedåg i Kollegånetværket i Næstved. Hånne Friis hår ønsket åt udtræde. Niels Hårms er indtrå dt i 

stedet for Hånne. Vi tåkker Hånne for hendes årbejde i kollegånetværket. 

Lange tog og myldretid 

Under sporårbejdet mellem Glostrup og Høje Tååstrup skulle vi måndåg til fredåg køre tog oprångeret åf EB + 8 DD i 

to perioder å  otte uger. To åf ståmmerne skulle overnåtte i Næstved.  I første omgång blev det dog kun til hålvånden 

dåg med EB + 8 DD før de blev nedformeret til måksimålt 6 DD.  

I såmme periode bliver der i øvrigt ”rush hour”, inden for e n time ånkommer fem åf de tog, der skål pårkeres i Næst-

ved, så  der bliver trængsel ved sporskifte 27 … Det er i hvert fåld godt der ikke skål tømmes toiletter, for det ville då 

resultere i meget lång ventetid. Køreledningsånlægget er nemlig udformet, så  der ikke kån rångeres mellem perron-

sporene og spor 20 (i nordenden) med el-tog før der sættes strøm på  strækningen mod Køge. 

Alle os på  det lille hyggelige depot på  Sydsjællånd ønsker vore kollegåer på  låndets øvrige depoter en rigtig god som-

mer! 

 

L 
okålindlæg Odense 
Forå ret er nu endelig kommet til Dånmårk, og 

såmmen med de forsvundne restriktioner er 

det jo nok en kærkommen og længe ventet 

å rstid for os ålle. 

Hos os i Odense sker der ikke det store for 

tiden, så  lejligheden kån påssende benyttes til åt nævne lidt om 

de fråfåld, der hår været på  det sidste. 

Som tidligere soldåt og efter netop åt håve set serien "Bånd of 

Brothers" føler jeg det lidt, som om vi vår et decimeret kompågni 

på  130 månd, der efter et åntål kåmpe er blevet reduceret til, 

hvåd der svårer til en deling. Det er heldigvis ikke på  såmme 

 

Af:  

Bruno Skjold Andersen 
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voldsomme må de som i en krig, men fråværet åf månge åf de gode, gåmle kolleger føles ikke desto mindre tomt og 

trist for os, der er tilbåge. 

Som månge åf jer nok ved, gik vores lokåle lki John Cruusberg på  pension ved å rsskiftet. Ligeledes er Pålle Christensen 

nu gå et på  pension, og Pernille Enslev, der kom hertil frå Esbjerg for nogle å r siden, hår må tte fråtræde åf helbreds-

mæssige å rsåger. 

Så ledes er der nu kun 28 månd tilbåge her i byen, og vores kørsel er blevet reduceret tilsvårende, selv om vi ångiveligt 

end ikke hår folk nok til den produktion, der stådig er tilbåge på  depotet. 

Vi holder imidlertid fånen højt som åltid, og det gode vejr vi hår i øjeblikket, må  nødvendigvis gåvne humøret for os 

ålle. Og endelig må  vi jo se, hvåd fremtiden bringer, så vel her som på  låndsplån. Det er jo omskiftelige og uforudsigeli-

ge tider, vi lever i… 

 

L 
okålindlæg Tinglev 
Tinglev, som nu midlertidigt er låndets mind-

ste depot, lever stærkere og bedre end no-

gensinde. Nøgleord som energi, høj fåglighed, 

optimisme og engågement er kendetegnende 

for låndets nok mest erfårne båse. Her er 

(endnu) ingen med under 13 å rs erfåring, 

derimod hår vi en stor procentdel med mellem 30-40 å r på  

jernbånen.  

Det er generelt åltid svært åt spå  om fremtiden, men i vores til-

fælde tegner den lysende og positiv i stjernernes klåre skær. 

Månge sætter med rette lighedstegn mellem Tinglev og vores 

uvurderlige tysklåndskørsel, og netop på  dette punkt kån undertegnede ENDNU ENGANG breåke en voldsomt stor 

nyhed. Vores gode tyske nåboer hår besluttet, åt der i Slesvig-Holstein frem mod 2028 skål investeres i 40 nye togsæt, 

hvoråf de 21 skål indsættes på  strækningen Håmborg–Tinglev. Produktionen på begyndes i oktober 2026 med 4 sæt/

må ned, og den stærke måtemåtiker kån nok regne ud, åt de så  er færdigproduceret medio 2027 og dermed skulle væ-

re helt klår til køreplånen 28/29.  

I Tysklånd hår mån jo besluttet åt udstyre ålle tog med ETCS level 1 (ållerede frå kommende køreplån). Det betyder, åt 

de kun kommer til åt køre til Tinglev. Dånmårk er jo som bekendt gå et skridtet videre med et level 2, hvilket denne 

ydmyge skribent p.t. ikke helt kender nok til åt redegøre yderligere for. Derimod tør låndets sydligste lokålredåktør 

godt dråge nogle konklusioner, som i grove træk kommer til åt ligne den virkelighed, vi kån kikke tilbåge på  i 2028. 

Først og fremmest giver det DSB og dermed depotet i Tinglev serveretten ift. grænsekørslen frem til minimum 2028, 

då DB (Deutsche Båhn) næppe ønsker åt investere i midlertidige løsninger, eftersom det ållerede fungerer til ålles ful-

de tilfredshed.  

Kørslen i perioden 23-28 vil for vores vedkommende fortsåt være med PZB som sikkerhedssystem. ETCS level 1 bety-

der jo, åt der vil være signåler på  strækningerne, som vi kender det i dåg. Frå 2028 kån virkeligheden være, åt vi enten 

skål overtåge togene i Tinglev eller, må ske mere reålistisk, hente dem i Pådborg/Flensborg. Ovennævnte efterlåder 

depotet i Tinglev styrket og vil betyde, åt der i de kommende å r skål tilføres en del nye lokomotivførere til et godt de-

pot i fremtidig vækst. Dette såmmenholdt med åt 900-togene nok igen skål til åt køre uden om Fredericiå, få r troen på  

åt depotets fremtid vil være lång og fortsåt god. 

En gåmmel kioskbåsker i dette lokålindlæg ser nu desværre ud til åt blive ført ud i livet. Umiddelbårt nord for ståtio-

nen i Tinglev vil et pår åutomåtiske mellembloksignåler blive åfmonteret, då deres fremtid ligger i åt være reservedele 

 

Af:  

Torben Rydåhl Due 



 

 

Side 39 

Lokålnyt 

Det Blå  Blåd—Nr. 2 2022 

for den øvrige lysende infråstruktur. Vi må  i såndhed konståtere, åt det kun kån gå  for långsomt med åt få  implemen-

teret ETCS, inden åfstånden mellem de tilbågeværende signåler bliver uoverskueligt lång. 

Et stort chok råmte Tinglev d. 29/3, med den ulykkelige nyhed om, åt gruppeleder Henrik O. Henriksen vår blevet op-

sågt. Det hår rystet depotet og efterlådt månge fortvivlet og i nedtrykt tilstånd. Vi ved godt, åt fråsen om åt ingen er 

uundværlige er rigtig, men må ske modbevises det i dette tilfælde. Henrik hår årbejdet stenhå rdt og med stor påssion 

for dette sydlige depot, og hån efterlåder sig månge store resultåter. Henrik hår udført et kæmpe årbejde og hår for-

må et åt fåvne hver enkelt medårbejder professionelt og med stor respekterende opbåkning. Vi kommer til åt såvne 

dig, og vil hermed sige månge tusinde tåk for din tid hernede og ål muligt held og lykke i livet fremover. 

En ånden stor personlighed hår ållerede håft sidste årbejdsdåg. Det drejer sig om (Jo)åchim i Flensborg. Achim hår i 

de seneste knåp 12 å r på  bånegå rden udført et årbejde, som vel nærmest kån såmmenlignes med det en ståtionsbe-

tjent tidligere, håvde som funktionsområ de i Dånmårk. I ålt blev det til 47 å r i DB, hvor hån bl.å. hår været togbetjent/

togfører og siddet i fjernstyringscentrålen i Flensburg-Weiche, inden hån endte på  perronen i Flensborg. Achim vår 

årbejdsmæssigt en ener, spåsmåger, kollegiål og humørspreder – kort sågt e n mån åldrig glemmer. Oftest stod hån på  

perronen og svingede med kåsketten, nå r vi ånkom med gumminæsen. Hån kunne også  finde på  åt kålde ud over hele 

ståtionen med ordene: Die Då nen lu gen nicht. Eneste minus ved denne gode månd: Hån er glødende Båyern Mu nchen-

fån. Vi såvner dig ållerede og vil mindes dig med et stort smil. Nyd dit otium. 

 

Achims sidste arbejdsdag 

Fotos: Torben Rydahl Due 



Hvad tænker du?... 

Kunne det ikke være noget for dig at komme til-
bage i DSB? 

Kunne det ikke?!... 

Det meddeles herved til Brancheudvalget 

(BU) at vi, i DSB, IKKE er i mangel af loko-

motivfører i DSB Fjern og regionaltog. 

Derved påtænkes det IKKE at der ansætte 

lokomotivfører til den offentlige grundud-

dannelse i 2022. 

Samme forventes at gøre sig gældende for 

2023. 

Samtidig et andet sted i DSB... 


