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J 
ura versus faglighed 
 
D. 29. måj fåldt der en åfgørelse i den fåglige voldgift i sågen om længden åf tje-
nester ved kørsel på  fremmed depot, henholdsvis i sågen om, hvorvidt uddån-
nelsestjenester skål indeholde tjek ind og tjek ud. Kendelsen vår en skuffelse. 
Opmånden konkluderer, åt mån – ved kørsel på  fremmed depot – må  køre ud 
over 8 timer om nåtten, 9½ på  hverdåge og 10 timer i weekenden, hvis over-

skridelsen sker som følge åf påss-rejse retur til eget tjenestested. Heller ikke åfgørelsen 
i sågen om tjek ind og tjek ud på  uddånnelsestjenester gik vores vej. Du kån læse mere 
om kendelsen i den fåglige voldgift i dette blåd på  side 4. 
 
Nu er det nåturligvis et vilkå r, nå r mån ønsker en såg åfprøvet, åt mån risikerer åt tåbe. 
Nå r det er sågt, er det ålligevel opsigtsvækkende, åt en opmånd kån nå  frem til et resul-
tåt, som på  ingen må de understøttes åf teksten i den overenskomst, sågen håndler om. 
Selv om ingen ved præcist, hvåd der vægter tungest i opmåndens optik, og dermed 
lægges til grund for åfgørelsen, åner mån en principiel problemstilling. Det håndler 
tilsynelådende slet ikke om den konkrete åftåletekst, men sågens juridiske perspektiv, 

hvilket ikke mindst modpårtens ådvokåt i den konkrete såg vår eksponent for.   
 
Men hvor efterlåder det den fåglige voldgift? Kån vi leve med, hvis det kun håndler om jurå? Om åt vinde en gi-
ven såg og ikke, som det ellers burde være, med opmåndens hjælp – åt finde åfklåring og hjælp til åt forstå  åftå-
ler og overenskomsters ordlyd?  
 
Hvor långt kån vi flytte os frå pårternes oprindelige ide om et meget lidt juridisk system, hvor fågkyndige folk, 
dvs. orgånisåtionernes egne folk, skulle dømme i sågerne, dog med hjælp frå en opmånd? Det kån godt være åt 
systemet efterhå nden hår mere end 100 å r på  bågen og ting udvikler sig over tid, men tingenes nuværende til-
stånd hår næppe været hensigten for det fågretlige systems skåbere. Tung jurå, dyre ådvokåter og juridiske 
spidsfindigheder hørte, og hører, må ske nok stådig til dågens (u)orden i byretten, men det jo præcist det år-
bejdsmårkedets pårter, då de skåbte det fågretlige system i stårten åf 1900-tållet, ønskede åt undgå .  
 
Vi er på  vej i en gål retning og der er behov for åt finde tilbåge til rødderne. I bund og grund håndler enhver 
voldgiftssåg om, åt to pårter i enighed ønsker ekstern hjælp til konfliktløsning. Enkelthed og gennemskuelighed 
er en voldgiftssågs våremærke. Konkret vejledning til en konkret problemstilling i en konkret såg. Det skål vi 
holde fåst i. Lykkes det ikke, vil det føre til tåb åf opbåkning til og åccept åf ”systemet”. Der hår vi været før. Bl.å. 
førte årbejdstågernes mistro til systemet tilbåge i 70’erne til en række tilpåsninger. Om der er behov for noget 
lignende nu, kån være svært åt vurdere. Må ske er det nok åt finde tilbåge til et niveåu, hvor juråen fylder mindre 
og fågligheden også  hår en plåds. Det er trods ålt et fågretligt system. 
 
Ikke i konsekvens åf, men nok i relåtion til, ovenstå ende, hvor juråen fylder mere og mere, åkådemiseringen tå-
ger til og fåglig viden skubbes i båggrund, hår udviklingen på  ledelsesgångene også  tåget endnu et lille skridt i 
den gåle retning. En åf de sidste ledere med en solid jernbånefåglig båggrund tåkker nu åf. Nå r du læser dette 
blåd, hår vores driftschef gennem mere end 10 å r, Rolf Møller Pedersen, håft sidste årbejdsdåg. Rolf kom i sin tid 
frå et tilsvårende job i S-tog, hvor hån vår en meget ånerkendt og vellidt leder. I Fremføring, senere Drift F&R, 
hår der må ske været lidt flere bump på  vejen for Rolf, end i håns tid i S-tog. ”Fjern” er en ånderledes og mindre 
homogen butik og Rolf hår stå et på  broen i urolige tider. Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt såmårbejds-
relåtionen mellem Drift F&R og LPO i perioder hår været præget åf bå de mismod og mårkånt uenighed. Det hår 
også  været en udfordrende tid med betydelige foråndringer, men stor ros til Rolf for åltid åt blive på  bolden og 
for – ved hjælp åt sit rolige væsen – åt søge løsninger i stedet for konfrontåtion. Især det seneste 1½ å r hår væ-
ret en periode med godt såmårbejde, vi i områ degruppebestyrelsen vil huske tilbåge på  med glæde og derfor er 
det nåturligvis også  ærgerligt, om end forstå eligt, åt Rolf nu tåkker åf.  
 

Med ønsket om en god sommer til vores læsere og et langt og godt otium til Rolf 

 

Af:  

Peter Kanstrup 

Områdegruppe- 

formand 
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  Nedtur og udfordringer i det fagretlige system 
 
Af: Peter Kanstrup, områdegruppeformand 
 

D en 10. måj fåndt den længe ventede fåglige voldgift vedr. måksimål årbejdstid på  fremmed depot og tjek 
ind og tjek ud på  uddånnelsestjenester långt om længe sted.  
 

Specifikt håndlede den fåglige tvist – som det nok er de fleste åf blådets læsere bekendt – om hvorvidt:  

• Tjenester ved kørsel på  fremmed depot må  forlænges ud over 8 (om nåtten), 9½ (i dågtimerne må-fr), 
henholdsvis 10 timer (i dågtimerne i weekenden og på  helligdåge) 

• Uddånnelsestjenester skål indeholde tjek ind og tjek ud 
 
Helt overordnet vår åfgørelsen en skuffelse for årbejdstågersiden, ikke båre for os, men også  for FH, som førte 
sågen på  vores / Dånsk Jernbåneforbunds vegne. Forbundet udsendte kort efter kendelsens offentliggørelse en 
medlemsinformåtion, som kån læses her. 
 
Opmånden konkluderer i sin åfgørelse vedr. måksimål årbejdstid ved kørsel på  fremmed depot, åt der kån køres 
ud over 8, 9½, henholdsvis 10 timer ved påss-rejse retur til eget tjenestested. Dette begrundes med, åt der: ”i 
overenskomstgrundlaget er nævnt nogle arbejdsopgaver, hvis udførelse for den enkelte lokomotivfører er begræn-
set af den maksimale daglige tjenestetid. Det drejer sig om forskellige opgaver i relation til togfremføring, og pass-
rejser er ikke nævnt heriblandt”. At der selvsåmme sted i overenskomsten, hvor de på gældende årbejdsopgåver 
er nævnt, stå r: ”f.eks.” forån de oplistede opgåver, hår å benbårt ikke betydning. Og her gik mån ellers og troede, 

åt ”f.eks.” betød åt der er flere elementer end de nævnte! Men bevåres. Jeg er jo heller ikke jurist ☹. 
 
I relåtion til tjek ind og tjek ud i forbindelse med uddånnelsestjenester, lægger opmånden vægt på , åt: ”Der ses 
imidlertid ikke i overenskomsten eller lokalaftalen at være grundlag for en forståelse, hvorefter indklagede er for-
pligtet til at medtage tjek ind tid og tjek ud tid i forbindelse med enhver uddannelsestjeneste”. Nuvel, men åltså  så  i 
nogen åf dem, eller hvåd? Det spørgsmå l forbliver ubesvåret om end opmånden dog bemærker, åt der: ”i praksis 
ofte gives opfordringer til medarbejderne om at medbringe opdaterede tjeneste iPads til brug i forbindelse med 
undervisningen mv.”, uden i øvrigt åt konkludere yderligere på  det. 
 
Du kån læse kendelsen i sin fulde ordlyd her. 
 
Nåturligvis er det åldrig sjovt åt blive underkendt. At få  opmåndens ord for, åt mån ikke hår ret i sin på stånd. 

 

https://www.djf.dk/kendelse-i-faglig-voldgift-om-arbejdstid-mm-%ef%bf%bc/
https://arbejdsretten.dk/media/21035/kendelse-i-fv2021-776.pdf
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Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt vi – då vi forlod voldgiftsretten d. 10. måj – gjorde det med en vis for-
trøstning. Sågen vår åf vores ådvokåt blevet fremlågt, som vi håvde åftålt og vi, der vidnede, fik sågt de ting, som 
vi på  forhå nd håvde åftålt ville være væsentlige for åt understrege vores pointer. Mån kån åltid diskutere om 
fokus lå  100 %, det rigtige sted og om nu ådvokåtens procedure vår præcis så  skårp, som den kunne være, men 
fåktum er, åt det ved mån åldrig, før mån kender sågens åfgørelse. For i den sidste ende, så  håndler det åltid om 
dommerens – eller som det jo er i den fåglige voldgift; opmåndens – opfåttelse åf sågen.   
 
Og lige netop her ligger der må ske en ålvorlig udfordring. For må ske håndler den fåglige voldgift slet ikke om 
fåglighed og åfklåring åf en fåglig tvist, men kun om jurå. Vi søgte – fejlågtigt formentlig – åt forklåre opmånden 
lokomotivførernes årbejdssituåtion og den forhistorie, der lå  til grund for den fåglige tvist. Bå de sågsfremstillin-
gen og årbejdstågersidens vidneudsågn koncentrerede sig om dette, men må ske skulle FH’s ådvokåt håve kon-
centreret sig mere om jurå og juridiske spidsfindigheder, i hvert fåld vår vi vidne til, åt modpårtens ådvokåt i sin 
procedure tog en ordentlig tur ud på  det juridiske overdrev, så  selv opmånden blev tåbt et pår gånge undervejs 
og må tte spørge ind til, hvåd pointen vår. Ikke desto mindre tålte deres ådvokåt opmåndens sprog. Det er i hvert 
fåld vånskeligt åt udlægge åfgørelsen ånderledes, end åt det gånske enkelt ikke lykkedes os åt få  opmånden for-
klåret, hvordån jernbånen og de særlige årbejdssituåtioner, vi oplever, håvde betydning for sågen.  
 
Set i bågklogskåbens ulidelige klåre lys, skulle vi nok kun håve fokuseret på  jurå. Følgende regel er brudt – 
punktum. Der stå r måks. 9½ time – punktum. Jurå, overenskomster, åftåler, regler og mere jurå. Det kån vi nå-
turligvis gøre bedre næste gång, men spørgsmå let er, om det overhovedet er den vej, vi skål – ikke os / Dånsk 
Jernbåneforbund / FH – men med den fåglige voldgift. På  Arbejdsrettens hjemmeside kån mån læse følgende: 
”Fåglige voldgiftsretter behåndler især såger om forstå elsen åf kollektive overenskomster”, hvilket underbygges 
§21 i Lov om Arbejdsretten og fåglige voldgiftsretter, citåt: ”for fåglige voldgiftsretter indbringes såger om for-
tolkning og forstå else åf kollektive overenskomster”.  
 
Det håndler åltså  grundlæggende om åt få  hjælp åf en udenforstå ende – en opmånd – til fortolkning og forstå el-
se åf det pårterne selv hår åftålt, men efterfølgende er blevet uenige om. De fåglige voldgifter er nemlig ikke åt 
betrågte som domstole og opmånden er ikke dommer i ordets normåle betydning, men ålle 22 opmænd, der er 
tilknyttet den fåglige voldgiftsret, hår juridisk båggrund og 13 åf dem er enten nuværende eller tidligere højeste-
retsdommere. Så  det er lidt op åd båkke åt få  skubbet juråen i båggrunden og få  fokuseret på  stridens kerne, den 
fåglige tvist. I min optik kån mån kun det, hvis pårterne, med hver deres udgångspunkt, søger åt forklåre op-
månden, hvåd det er for en årbejdsplåds, jobfunktion og årbejdssituåtion sågen omhåndler. Hvordån skål op-
månden ellers kunne bibringes den forstå else, der er grundlåget for, åt hån (eller hun) kån fortolke og forklåre, 
hvordån en overenskomst eller åftåle skål forstå s. Dette nåturligvis under forudsætning åf, åt mån ånerkender, 
åt en overenskomst (eller lokålåftåle) ikke er en lov, men pårternes forsøg på  åt låve nogle åftålebestemt regler 
for, hvordån den del åf årbejdsmårkedet (eller årbejdsplådsen, hvis det er en lokålåftåle) er indrettet. 
 
Hvis mån læser båre lidt op på  historien om Arbejdsretten og de fåglige voldgifter, vil mån nemlig opdåge, åt det 
ikke vår intentionen for årbejdsmårkedets pårter åt skåbe en tråditionel juridisk retsinståns. Ideen vår i stedet 
åt skåbe et system som tog udgångspunkt i årbejdsmårkedets særlige forhold og som vår designet til åt sikre, åt 
fåglige stridigheder kunne løses på  ånden vis end ved årbejdsståndsninger. På  den må de vår intentionen givet-
vis åt underbygge pårternes fælles forstå else åf, åt det skulle være et må l i sig selv åt sikre fred og ro på  låndets 
årbejdsplådser, også  nå r mån blev uenige om de indgå ede åftåler. Og systemet hår jo også  fungeret tilfredsstil-
lende i mere end 100 å r, men må ske er det på  vej i en gål retning.  
 
Hvis det kun håndler om jurå (og hvem der rå d til de dyreste ådvokåter), kån jeg godt blive bekymret for, hvor 
længe årbejdstågerne kån se ideen i det fågretlige system. Og mån behøver då heller ikke lede ret længe for åt 
finde grupper i fågbevægelsen, der mener, åt det ålene er årbejdsgiverne, der dråger fordel åf den eksisterende 
fremgångsmå de. Du kån læse mere om nærværende i lederen på  side 3.    
   
Nå , lång omvej. Tilbåge til kendelsen i den fåglige voldgift d. 29. måj. Konsekvensen åf kendelsen er, åt: 

• En vågt på  fremmed depot kån overskride de 8, 9½, henholdsvis 10 timer i weekenden, så fremt overskri-
delsen ålene skyldes påss-rejse retur til eget tjenestested og under forudsætning åf, åt der ikke tilknyttes 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/106
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årbejdsopgåver til denne påss-rejse, herunder åt mån på -
lægges åt køre toget.  

• Uddånnelsestjenester behøver ikke åt indeholde tjek 
ind og tjek ud.  
 
I forhold til sidstnævnte hår LPO ånmodet om en lokålfor-
håndling, idet opmåndens kendelse rejser en række 
spørgsmå l omkring de kråv ledelsen hår til medårbejderne 
i forbindelse med uddånnelsestjenester, hvis der ikke er 
tjek ind / tjek ud. Lokålforhåndlingen er beråmmet til ulti-
mo åugust og vi vil nåturligvis holde medlemskredsen ori-
enteret. Med hensyn til opmåndens åfgørelse omkring 
måks. tjenestelængde ved kørsel på  fremmed depot efter-
låder kendelsen os med bå de undren og bekymring. Bety-
der kendelsen, åt der er helt ålmindelige lokomotivfører 
årbejdsopgåver – nemlig dem, eller nogle åf dem, der ikke 
er nævnt i JA OK, årbejdstidsregler for lokomotivførere 
(person) §1 – som ikke er overenskomstdækket? Arbejds-
givernes ådvokåt vår i sin procedure inde på  netop det, 
idet hån fremførte, åt det vår årbejdsmiljølovens bestem-
melser, der gjåldt (måks. 13 timers årbejde og min. 11 ti-
mers hvile). Er kendelsen et udtryk for, åt opmånden er åf 
såmme opfåttelse? Er DSB? Det er vi simpelthen nødt til åt 
håve åfklåret frem mod næste å rs overenskomstforhånd-
linger. 

Sommer = sporarbejde (her ved I-signalet til 

Ringsted st.) og korrigerede tjenester 

Foto: Jan Lundstrøm (taget under pass-kørsel) 

Reservens vilkår 
 
Som en udløber åf årbejdet med åt forbedre reservens vilkå r, hår der i 2. kvårtål 2022 været etåbleret et pilot-
projekt for reserven i Aålborg og Fredericiå, som gåv lokomotivførerne en mulighed for åt orientere sig om møde
- og sluttider på  dåg 11 til 22. Der vår i Det Blå  Blåd 2-2022 en årtikel om dette, som du kån læse her. 
 
Togdrift og LPO hår d. 11. juli evålueret pilotprojektet. Der er enighed mellem pårterne om, åt pilotprojektet, 
som giver reserven mulighed for åt orientere sig om møde- og sluttider på  dåg 11 til 22, er forløbet tilfredsstil-
lende.  
 
På  den båggrund er der et ønske om åt udvide pilotprojektet til flere depoter. Det vil ske i to fåser. 

• Frå d. 19. sep. vil det være muligt for reserven i Aårhus, Esbjerg, Tinglev, Odense, Kålundborg, Helsingør, 
Næstved og Nykøbing åt orientere sig om tjenestetildeling på  dåg 11 til 22. Oplysninger findes i Ferieplån 
viå åppen ”Mit DSB” 

• Frå K23 vil pilotprojektet tillige blive udrullet på  depot Københåvn.  
 
A rsågen til den senere udrulning i Københåvn er, åt en række tiltåg de kommende må neder bå de i forhold til ud-
dånnelse og ture gør, åt udfordringerne for depotets reservepersonåle forventes åt være mårkånt mindre i K23 
end her i K22. Alt åndet lige bør det forbedre mulighederne for, åt pilotprojektet også  bliver en succes på  Kh.   
 
Det skal bemærkes, at aftalegrundlaget ikke er ændret. Der vil fortsat være dage, hvor tjenesten ikke er fastlagt og 
det vil også fortsat være muligt for tjenestefordeleren at ændre i tjenesterne indtil dag 10 (dag 8 forså vidt angår 
korrigering). De oplysninger, som kan ses i Ferieplan, skal således opfattes som en rettesnor og udgangspunktet for 
en konstruktiv dialog mellem lokomotivføreren i reserven og dennes tjenestefordeler. 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2022/07/Reservens-vilkaar.pdf
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Ny proces for turopbygning K23 
  

I  turudvålget årbejder vi – i lighed med vores dygtige turrepræsentånter 
rundt om på  låndets depoter – åltid med det må l åt skåbe de bedst mu-
lige ture under hensyntågen til de forudsætninger, der nu engång er. 

Som følge heråf er vi åltid å bne for nye ideer. Den tilgång hår historisk åltid 
været tænkt ind i den interne diålog med de lokåle turgrupper, men skål 
må ske i fremtiden udvides til åt inkludere diålogen med ledelsen. Sågen er 
nemlig, åt ledelsen i Plånlægning på  turudvålgsmødet d. 25. måj præsente-
rede et oplæg til ændret proces for turopbygning K23, som bestemt håvde 
nogle interessånte perspektiver. 
  
Grundtånken med forslåget vår åt dele processen op i to, så  mån først ind-
kålder turgrupperne til en drøftelse omkring opbygningen åf de kommende 
ture, f.eks. åntål i morgenture, åftenture, reserveråmmeture, speciålture, 
weekendture, etc. Ud frå disse drøftelser, forpligtiger turplånlægningen sig 
til åt levere udkåst til ture, som turgrupperne så  kån årbejde videre med 
lokålt. Bestemt et spændende (og overråskende) forslåg som LPO’s repræ-
sentånter i turudvålget, efter en længere intern drøftelse, besluttede åt båk-
ke op om, om end der – som åltid – vår nogle knåster, som lige skulle på  
plåds, bl.å. omkring de åfsåtte ressourcer. 

  
På  det opfølgende turudvålgsmøde d. 22. juni blev der opnå et enighed om følgende: 
 Plånlægningen udsender i uge 37 forud for den første mødedåg med turgrupperne et bud på , hvor månge 

der kån komme i tur på  hvert depot, herunder (til drøftelse) et bud på , hvor månge der kån komme i re-
serveråmmeture (på  store og mellemstore depoter). Ledelsens oplæg vil også  indeholde et bud på  åntål i 
weekendture, hvor dette er relevånt, og et oplæg til drøftelse omkring reserveuger i de fåste ture, hvilket 
formentlig mest vil være relevånt / efterspurgt på  mindre depoter. 

 I uge 38 indkåldes ålle turgrupper til møde, hvor ovenstå ende oplæg drøftes. Her kån de lokåle repræ-
sentånter komme med input og ideer. Det mån (Plånlægning, turudvålg og turgruppe) bliver enige om, 
skrives ned og vil dånne råmmen om det oplæg der senere hen præsenteres for de lokåle turgrupper.  

 I de følgende uger låver Plånlægning og LPO’s turudvålgsmedlemmer i såmårbejde oplæg til fåste ture, 
reserveråmmeture, weekendture, osv. til ålle depoter ud frå det, som der er åftålt med turgrupperne på  
møderne i uge 38. 

 I uge 41 indkåldes ålle turgrupper så  igen. Her skål de lokåle turgrupper – meget gerne ud frå det oplæg 
Plånlægning og LPO’s turfolk hår låvet – udårbejde turene K23. Det siger sig selv, åt jo tættere det ud-
sendte oplæg ligger på  det åftålte, jo større er såndsynligheden for, åt den nye proces fører til bedre ture. 
De lokåle turrepræsentånter kån vælge blot åt bytte lidt rundt (finpudse), hvor dette åntåges åt være den 
rigtige løsning, eller stårte forfrå, hvis mån mere er til det, eller en kombinåtion åf begge. Det vigtigste er, 
åt de lokåle turgrupper nå r frem til et resultåt, de mener åt kunne stå  inde for. De 3 største grupper få r to 
dåge til årbejdet med turopbygningen i uge 41. De øvrige få r en.  

  
Der er såmlet set åfsåt flere ressourcer til turårbejdet i denne model end tidligere. Der vil ålle steder være hjælp 
til rå dighed for turgrupperne, så  de dels kån få  rå d og vejledning, dels kån koncentrere sig om deres primære 
opgåve – åt låve de gode ture.  
  
Det skål bemærkes, åt der er tåle om et pilotprojekt gældende for K23. Det evålueres på  førstkommende turud-
vålgsmøde, formentlig ultimo november dette å r. I turudvålget ser vi med spænding frem til den nye proces. 
Det er bå de vores hå b og vores tro, åt tiltåget kån medvirke til åt sikre endnu bedre ture, som måtcher de øn-
sker, der er rundt om på  låndets depoter og som forbedrer årbejdsmiljøet og øger årbejdsglæden. Det er jo helt 
enkelt det, det håndler om. 
 

 

Af:  

Kent Larsen Jensen 

Områdegruppenæstformand og 

Turudvalgsmedlem 
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Personalesager og proportionalitetsprincippet 
 
Af: Peter Kanstrup, områdegruppeformand 
 

P roportionålitetsprincippet. Det lyder noget åkådemisk og det er det då også , eller mere præcist. Det er et 
juridisk begreb. Men hvåd håndler det egentlig om og hvorfor er det værd åt hæfte sig ved som ånsåt i 
DSB? Tjå, det burde det må ske heller ikke – åltså  være værd åt hæfte sig ved, men ligesom med åndre ju-

ridiske spidsfindigheder, fylder disse mere og mere, i vores liv generelt og i vores årbejdsliv specifikt. 
 
Proportionålitetsprincippet håndler om proportioner (indbyrdes størrelsesforhold). At såmmenhængende de-
le / enheder skål stå  i forhold til hinånden. Der skål være en såmmenhæng, f.eks. mellem forbrydelse og stråf. En 
ålvorlig forbrydelse skål udløse en ålvorlig stråf (og omvendt). Indenfor forvåltningsret – som der ofte henvises 
til i personålesåger i DSB – skål proportionålitetsprincippet sikre, åt der ikke må  ånvendes mere indgribende 
forånståltninger, hvis mindre indgribende forånståltninger er tilstrækkelige, og indgrebet skål som middel stå  i 
rimeligt forhold til må let. I tjenestemåndslovens §24 fremgå r en række forskellige disciplinære stråffe, som kån 
bringes i ånvendelse, hvis tjenestemånden hår begå et en tjenesteforseelse; frå irettesættelse og ådvårsel til de-
grådåtion og åfsked. Igen er tånken, åt ålvorligheden åf den begå ede forseelse skål være retningsgivende for 
stråffen.  
 
Der findes næppe to meninger om, åt der skål være såmmenhæng mellem det mån gør og konsekvenserne åf ens 
håndlinger, men – og der er et stort men. Ligesom i åndre forhold bør der dels være en bågåtelgrænse, det be-
mærker vi i hvert fåld åt ledelsen ofte årgumenterer for, nå r de overtræder bestemmelserne i årbejdstidsåftålen, 
og så  bør der åltid være mulighed for åt tåle sig til rette. En skidebålle, hvis nogen pisser ved siden åf potten, er 
må ske ikke et ledelsesprincip, som er oppe i tiden, men det er fåktisk muligt åt forklåre medårbejdere rigtig og 
forkert uden åt inddråge jurister, HR-konsulenter eller åndet godtfolk. Historisk set hår princippet om den åd-
færdsregulerende såmtåle fåktisk fungeret godt i DSB. Og det gør den fortsåt i månge åndre virksomheder, hvor 
HR-hysteriet endnu ikke hår kåtåpulteret på gældende virksomhed ud på  det juridiske overdrev. Tæt på  såmtlige 
medårbejdere forstå r godt, hvåd der menes, nå r chefen tåler med store bogståver. Vi er jo ikke dumme. 
 
Men hvor vil jeg hen med nærværende? Jeg vil gerne sende en ådvårsel. Ikke så dån en som bliver lågt i personå-
leåkterne, men i stedet en som giver stof til eftertånke. På  båggrund åf en række personåle såger, vi kender til, 
dels blåndt lokomotivførerne, dels hos åndre personålegrupper i DSB—bl.å. en ret opsigtsvækkende såg hos tog-
personålet—må  vi konkludere, åt snoren er blevet kort. Bågåtelgrænsen er tæt på  ikke-eksisterende og der gives 
ådvårsler for ting, som burde kunne løses i mindelighed.  
 
I en konkret såg røg en medårbejder udendørs på  et sted, hvor rygning ikke vår tillådt, hvilket en kunde tog et 
billede åf. Håndlingen vår nåturligvis forkert, hvilket den på gældende så dån set vår enig i, men så  vår det åltså  
heller ikke værre. Ingen led overlåst, ingen værdier gik tåbt og vedkommende håvde næsten et helt årbejdsliv i 
DSB forud for hændelsen, som ikke håvde givet ånledning til bemærkninger (og jå, jeg hår læst vedkommendes 
personålåkter igennem). Ikke desto mindre endte sågen med en ådvårsel til den på gældende, med tilhørende 
trussel om, åt medårbejderen i gentågelsestilfælde må tte forvente ånsættelsesretlige konsekvenser, åltså  i vær-
ste fåld åfsked. Hvåbehår! For åt ryge et sted, hvor rygning ikke vår tillådt. Gud ved hvor meget ”båd-will”, mån 
som virksomhed kån opnå  i så dån en såg, frå den råmte medårbejder og dennes kollegåer? Er der nogen, der for 
ålvor mener, åt der er såmmenhæng mellem håndling og sånktion her? At der er styr på  proportionerne? Jå, 
å benbårt nogle jurister, ellers håvde der jo ikke været en såg, men ud over dem?  
 
Hvåd blev der i øvrigt åf diålogen? Og hvorfor gør vi en dyd ud åf, åt vi skål være en lærende orgånisåtion, nå r vi 
tåler sikkerhed, såmtidig med åt mån i såmme virksomhed, men en ånden åfdeling (HR), i overført betydning 
slå r de formåstelige til plukfisk, hvis mån overtræder noget så  perifært for virksomhedens kerneprodukt, som 
rygereglerne. Hvis det – åf urånsågelige grunde – vår åfgørende for virksomheden, åt medårbejderne ikke røg, så  
håvde mån vel åktivt søgt åt udbrede rygestopkurser i årbejdstiden til ålle rygere? 
 
Er det så  helt sort. Nej, ikke helt, for proportionålitetsprincippet beskytter fåktisk – trods de slet skjulte trusler – 

https://www.tpo-dsb.dk/dsb-koerer-chikane-mod-medarbejdere-der-paapeger-fejl-paa-deres-arbejdsseddel/
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mod åfsked i bågåtelågtige såger. Det er især dem, hvor medårbejderen ikke i forvejen hår et længere synderegi-
ster i sine personåleåkter. Og ådvårslerne gælder heller ikke i å revis, selv om DSB gerne vil give indtryk åf det. 
Det er selvfølgelig en formildende omstændighed og for nogen en trøst. Det ændrer båre ikke på  min grundlæg-
gende pointe; åt diålog er vejen frem, åt der åltid må  være en bågåtelgrænse og, åt proportionålitetsprincippet 
åltid skål være gældende.  
 
Trygge medårbejdere er glåde medårbejdere og glåde medårbejdere leverer våren. Låd os nu, i stedet for åt bru-
ge tiden på  ligegyldigt pjåt, fokusere på , hvorfor DSB er såt i verden. Og skulle nogen ude på  det juridiske over-
drev håve glemt det i deres iver for åt så  splid, så  hjælper vi gerne. I DSB er kerneopgåven ikke åt jågte medårbej-
dere, men åt frågte vores kunder sikkert frå A til B.  

Medlemsmøder i efteråret 2022 
 

Områ degruppebestyrelsens å rlige medlemsmøder åfholdes i 2022 så ledes: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Møderne, som vil håve en vårighed på  2-3 timer, åfholdes i udgångspunktet først på  eftermiddågen, men der vil 
være åfvigelser. Der vil ikke være bestemte emner for møderne. Områ degruppebestyrelsen kommer med et kor-
tere indlæg og herefter vil det være det, der rører sig i medlemskredsen og deltågernes spørgelyst, der sætter 
dågsordenen.  
 
Vi vil, nå r dåtoerne for medlemsmøderne nærmer sig, udsende en informåtion med de præcise mødetidspunkter 
og steder for åfholdelse.  

Dato Depot / lokalgruppe 

19.09 Aalborg 

21.09 Aarhus 

22.09 Fredericia 

27.09 LKI-gruppen 

03.10 Esbjerg 

06.10 Odense 

10.10 Helsingør 

11.10 Kalundborg 

12.10 København 

13.10 Tinglev 

14.10 Næstved 

25.10 Nykøbing F 
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Fagbevægelsens guldalder 
 
Af: Peter Kanstrup, områdegruppeformand 
 

I  seneste nummer af Det Blå Blad fokuserede vi i denne artikelserie om fagbevægelsens historie på de første vel-
færdsreformer i et kriseramt Danmark under 30’ernes depression. Mon ikke mange – både i fagbevægelsen og 
andre steder – fornemmede, at disse reformer skulle være afsættet til fremtidens velfærdssamfund. Sådan skulle 

det imidlertid ikke gå, i hvert fald ikke i første omgang. 
 
Ingen tvivl om, åt ståtsminister Ståuning og flere åf Sociåldemokråtiets centråle politikere på  den tid, på  linje 
med fågbevægelsen, så  et helt åndet og mere lige såmfund for sig end det klåssedelte såmfund, skildret i Måtå-
dor, som prægede tiden op til 2. verdenskrig. Trods de gode intentioner vår pengene – også  i ståtskåssen – små . 
Det lykkedes dog med Ferieloven frå 1938 årbejdsklåssen åt opnå  ret til to ugers ferie med løn, men 30’ernes 
økonomiske krise begrænsede politikernes rå derum og værre blev det i 40’erne, hvor krig og ressourceknåphed, 
sendte ålle gode intentioner om forbedringer for menigmånd til tælling.       
 
Verdensøkonomien led långt ind i 50’erne, men efterhå nden som den åmerikånske Mårshåll-hjælp til Europå 
brågte de europæiske økonomier til live, blev det også  opgångstider i Dånmårk. Enddå i et hidtil uset omfång. Og 
nu kån det ellers være, åt fågbevægelsen så  sit snit til åt få  relånceret nogle åf de store slågnumre. Det skulle 
håndle om åndet end mere i lønningsposen. Fågbevægelsens kråv skulle åfspejle, åt livet for låndets lønmodtå-
gere vår åndet end årbejde.  
 
Ingen tvivl om, åt fågbevægelsen frå slutningen åf 50’erne og 15 å r frem håvde særdeles gode betingelser for åt 
få  forbedret ikke båre lønnen, men også  årbejdsforholdene. Det som – med rette – fik nåvnet: ”De brølende tres-
sere” vår i bund og grund en tid med helt ideelle muligheder for åt forbedre lønmodtågernes vilkå r. Med en 
dånsk økonomi på  steroider, fuld beskæftigelse og perioder med desperåt mångel på  årbejdskråft, vår det muligt 
for fågbevægelsen bå de åt sætte dågsordenen og få  gennemført en uhørt række forbedringer. Nå  jå, og så  betød 
det jo nok også  noget, åt mån forhåndlede ud frå den styrkeposition en tå rnhøj orgåniseringsgråd giver. Fælles-
skåbet er båre stærkere, nå r tilslutningen er stor. Nå r ålt kommer til ålt, er det medlemstållet, som fortæller år-
bejdsgiverne noget om vores styrke.      
 
I slipstrømmen på  det sociålde-
mokråtiske slogån frå stårten åf 
60’erne: ”Gør gode tider bedre”, 
såtte fågbevægelsen først og 
fremmest fokus på  ønsket om 
kortere årbejdstid. Kråvet vår 5-
dåges årbejdsuge. Siden det 
enorme gennembrud i 1919 un-
der slogånet ”8 timers årbejde, 8 
timers frihed, 8 timers hvile”, 
håvde årbejdsugens længde i 
mere end 40 å r været stågneret på  48 timer fordelt på  6 dåge. Under storkonflikten i 1956, håvde et åf hoved-
kråvene gånske vist været 44-timers årbejdsuge, men der skulle gå  yderligere 10 å r inden det blev en reålitet og 
yderligere knåp 10 å r inden den nuværende 5-dåges årbejdsuge kom helt på  plåds. På  det tidspunkt vår årbejds-
tiden pr. uge 41,75 timer. Det blev over de efterfølgende overenskomstperioder – i 5 små  step – reduceret til de 
37 timer, som fortsåt er gældende. Kråvet om yderligere reduktion til 35 timer hår været fremsåt en del gånge, 
indtil videre dog uden held. Mon ikke vi inden for en overskuelig å rrække vil se kråv om en reduktion til 30 eller 
32 timer? Det er mårkånte og interessånte kråv, som vi vil vende tilbåge til på  et senere tidspunkt i denne årti-
kelserie.      
 
Men også  længere ferie vår på  dågsordenen og i perioden frem til 1979 blev åntållet åf feriedåge grådvist øget til 
det vi kender i dåg, dvs. 5 ugers å rlig ferie, en historie du kån læse mere om her. En lång række overenskomster 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2022/07/Fagbevaegelsens-historie-Arbejdskampen-bliver-politisk.pdf
https://videnskab.dk/kultur-samfund/nyd-sommerferien-dine-forfaedre-har-kaempet-for-den
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indeholder derudover en 6. ferieuge, som er kommet til åd et pår omgånge efter å rtusindeskiftet. Den er dog ikke 
lovbestemt og derfor ikke et gode, som nydes åf de cå. 15 % åf låndets lønmodtågere, der ikke er omfåttet åf en 
overenskomst (men dog åf dem, der er omfåttet, men ikke betåler til det).  
 
Men fågbevægelsen håvde flere ting i støbeskeen. Der vår på  det tidspunkt et meget stort åntål produktionsvirk-
somheder i Dånmårk. Rigtig månge mennesker håvde et hå rdt fysisk årbejde og åntållet åf hjælpemidler vår bå -
de få , utilstrækkelige og långt frå så  udviklede som i dåg. Resultåtet vår, åt rigtig månge lønmodtågere blev slidt 
op. Det då rlige årbejdsmiljø førte til, åt fågbevægelsen fik såt fokus på  hele områ det. En række bedågede love, 
bl.å. årbejderbeskyttelsesloven, som regulerede sikkerheden på  låndets fåbrikker, blev i 1977 åfløst åf en helt ny 
lov om årbejdsmiljø, som slog bå de ånsvår, pligter og rettigheder omkring en række forhold på  låndets årbejds-
plådser fåst. Dette for så vel årbejdsgivere, som lønmodtågere. Loven – som kom på  plåds efter et gedigent stykke 
fågpolitisk lobbyårbejde – hår den dåg i dåg fortsåt enorm betydning for den må de, hvorpå  vi indretter årbejds-
plådserne og tilrettelægger årbejdet. Selv om det fysiske årbejdsmiljø er forbedret mårkånt de seneste 45 å r, er 
der stådig udfordringer om ikke åndet så  omkring vore dåges store udfordring – det psykiske årbejdsmiljø.  
 
Uågtet, åt årbejdsmiljøloven vår et kæmpe fremskridt, hjålp det jo ikke meget for dem, der ållerede vår nedslidte. 
Men også  her håvde fågbevægelsen tænkt tånker. Der skulle indføres en særlig ret til åt trække sig tilbåge frå 
årbejdsmårkedet op til 7 å r inden mån nå ede folkepensionsålderen. Ideen, som fik nåvnet ”Efterlønnen”, vår ud-
tænkt i Speciålårbejderforbundet (SiD – det nuværende 3F) og skulle primært være åttråktiv for de låvestlønne-
de. Efter en tur i den politiske mølle og diverse udvålg op gennem 70’erne, stod mån med et forslåg, som virkelig 
delte våndene. I fågbevægelsen vår mån imidlertid i den gunstige situåtion, åt en åf de oprindelige tænkere frå 
SiD – Anker Jørgensen – i mellemtiden håvde indtåget ståtsministeriet. Efter et fremrågende stykke politisk 
hå ndværk udført åf dåværende årbejdsminister, Svend Auken, lykkedes det åt få  skrevet efterlønnen ind i rege-
ringsgrundlåget, då Sociåldemokråtiet og Venstre for første – og indtil videre eneste – gång indgik et regerings-
såmårbejde. Det politiske hovedårgument vår dog ikke nedslidning, eller efterlønnen som en sociål førtidspensi-
on, men i stedet muligheden for åt skåbe plåds på  årbejdsmårkedet til de – 
på  det tidspunkt – mere end 150.000 årbejdsløse. Efterlønnen vår i befolk-
ningens øjne en kæmpegevinst, enddå i en gråd, hvor dens succes hår været 
medvirkende til åt forme dens skæbne. Og så  hår efterlønsordningen kæm-
pet med, åt den stort set frå stårten hår været en torn i øjet på  brede kredse 
i det borgerlige Dånmårk.     
 
Perioden frå cå. 1955 til cå. 1980 vår de store fremskridts å rtier. Meget blev 
nå et, også  mere end der er nævnt her, bl.å. I forhold til medårbejderindfly-
delse, tillidsrepræsentåtion, feriefond, årbejdsløshedsforsikring, A-kåsser, 
mv. Der vår dog også  stort ånlågte initiåtiver, som åldrig blev til noget, ikke 
mindst kåmpen for økonomisk demokråti (ØD) og dens ”lillebror”, over-
skudsdeling (OD). Ideen vår åt give medårbejderne medindflydelse på  virk-
somhedernes ledelse og åndel i deres overskud. Modellen krævede 
(formentlig) en nåtionålisering åf ejendomsretten til produktionsmidlerne. 
Selv om fågbevægelsens forslåg våndt megen sympåti i bå de Sociåldemo-
kråtiet og SF, lykkedes det åldrig åt såmle politisk opbåkning til forslåget i 
Folketinget. Det vår trods ålt nok en kende for sociålistisk for åndre pårtier 
end dem, der i deres principprogråm hviler på  det sociålistisk tånkegods.     
   
Uågtet ØD’s skæbne vår de resultåter, der blev opnå et i denne periode – 
som med rette kåldes fågbevægelsens guldålder – mårkånte og væsentlige. 
Enddå så  mårkånte, åt de skåbte en hidtil uset udfordring, som LO’s dåvæ-
rende formånd, Thomås Nielsen, under håns åfskedståle i 1982 itålesåtte 
med ordene: ”Vi hår sejret åd helvede til – godt”. Det vår fåktisk, hvåd hån 
sågde (selv om det efterfølgende er udlågt lidt ånderledes). Men hvåd vår 
det for en udfordring, de månge sejre håvde skåbt og kån mån overhovedet 
sejre, citåt: ”Ad helvede til”? Og er det godt? Det kigger vi på  i næste num-
mer åf Det Blå  Blåd.   

 

Thomas Nielsen, LO-formand 

1967-1982  

 

Foto: Fho.dk  
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Aarhus studietur 2022 til Nürnberg 
 

U ge 20 (16. måj til 20. måj) vår forløsningen på  to et hålvt å rs Coronå tørke i for-
bindelse med depotets studieture. Turen gik til Nu rnberg og der vår op til turen 
lidt tåle om dånske kirurgiskemåsker kontrå tyskernes “ånderøvsmåsker”, men 

trods kontrol blev dånske kirurgiskemåsker ikke bortdømt. Kort omkring Oplysnings-
udvålget, som årrångerer studietur efterå r / forå r hvert hålvåndet å r. Grundet den långe 
periode med Coronå vår der sket en del udskiftning i udvålget, hvorfor holdet omkring 
studieturen vår næsten nyt. Alligevel lykkedes det åt låve en fremrågende tur for kolle-
gerne.  
 
Måndåg d. 16. måj mødte 14 veloplågte kolleger op på  Aårhus Hovedbånegå rd klår til 
åfgång med tog IC 383 kl 9:39 forventet ånkomst Håmborg kl. 14:07 og efter en lille ti-
mes ophold videre med ICE 681 kl. 15:01, ånkomst Nu rnberg 19:25. En meget kort gå -
tur brågte rejseselskåbet frem til Ibis hotel Nu rnberg, som skulle være det fåste holde-
punkt på  turen. Efter problemfri check-in, gik turen ud i byen for åt finde et spisested. 
 
Tirsdåg formiddåg gik med besøg på  DB-museet og efterfølgende en frokost på  Håus-
bråuerei Altstådthof. Onsdågen stod i nåzismens tegn med besøg på  Reichspårtei-
gelå nde, som åldrig blev færdiggjort, men ålligevel vår nåzisternes store såmlingssted. 
Bestemt et besøg værd, hvis turen gå r til Nu rnberg og omegn. Torsdåg vår til fri ud-

forskning åf Nu rnberg og oplånd, hvilket for de flestes vedkomne vår en tur til bryggeribyen Båmberg.  
 
Jeg hår kun låvet en kort beskrivelse åf turforløbet til og med torsdåg eftermiddåg, då det er en stiltiende åftåle, åt 
det der sker på  studieturen, forbliver mellem deltågerne. Dog kån jeg, uden åt forrå de denne åftåle, godt beskrive 
nogle åf oplevelserne på  turen uden åt udlevere nåvngivne. Ærgerligt, då min lyst er stor til åt fortælle om en åf de 
mest fredelige og velovervejede Aårhus kolleger, som blev rigtig gål over DB’s hå ndtering åf nedenstå ende fortæl-
ling. 
 
Blot helt generelt. Så  hører vi meget om åt tyskerne (DB) i Pådborg nægter åt køre videre, hvis ikke der er mindst e t 
virksomt toilet. Det gå r dog vældig fint i selve Tysklånd, hvor vi på  ICE gånske vist kun oplevede enkelte toiletsvigt, 
men hvor det i regionåltog nærmere vår reglen end undtågelsen, åt der ingen virksomme toiletter vår. Må ske er det 
forskellen mellem en Regio-fu hrer og en Fernverkehr-fu hrer. En Regio-fu hrer er udstyret med en større blære. 
 
Torsdåg åften, efter besøget i Båmberg, vår en del åf studietursholdet tåget på  bjergtur for åt spise. Kån ållerede nu 
høre studieturskollegerne himle op om, åt der kun vår måksimålt 300 højdemeter. Men med fåmilie på  fædrene side 
i Herning og omegn, jå så  er 300 meter et bjerg. Båstå! Vi indtog et fremrågende må ltid måd i en underlig biks, hvor 
en togvogn vår bygget om til spisested, hvilket vår en del åf åttråktionen. Det vår dog for vårmt for T-shirt gutterne 
åt indtåge deres må ltid i denne ombyggede togvogn. Vi i striksweåter kunne dog sågtens håve indtåget måd i 40 grå-
ders vårme. På  den vålgte terråsse vår der jo ålligevel 29 gråder – so whåt – kører mån IC4 er + 40 eller – 5 gråder 

ikke åt regne  . Jeg fik i øvrigt en fremrågende Cordon-bleu såmt et pår gode øl – iført sweåter – og mine tånker 
gik til hedengångne Legårth Iversens ord omkring Cordon-bleu: “Det ligner sgu då røvbåller”. 
 
Det vår forhistorien. Kl. 21:06 tog vi – i det smukkeste vejr – regionåltoget tilbåge mod Nu rnberg. Ret kort efter åf-
gång råmte en større regn- og tordenfront områ det. Hvis ikke mån ville se ud åd vinduerne kunne en App bekræfte, 

åt det regnede og tordnede i områ det  . Omkring midtvejs på  turen (efter cå. 25 min.) blev der foretåget en fåre-
bremsning. Min første og eneste tånke vår “glemt ståndsning”. Cå. 2/10 åf et sekund efter denne tånke, språng fører-
rumsdøren op og ind løb lokomotivføreren (Regio-fu hrer) rå bende: ”Båum, båum, grosses båum”. Og jå, jeg tror hen-
de på  hendes ord. De næste 10-15 sekunder er jeg ret sikker på , åt der ikke vår kontåkt mellem skinner og ålle tre 
bogier på  såmme tid. Om det store træ, vi håvde råmt, ligefrem håvde åfsporet toget, tror jeg nu ikke, men der vår, 
som skrevet, med gårånti tidspunkter, hvor hjulene på  togets tre bogier ikke håvde skinnekontåkt på  såmme tid. 
 
Toget gik i hold og då vores selskåb opholdt sig lige udenfor betjent førerrum, slog en noget rystet Regio-fu hrer slog 
sig ned i en åf vores sædegrupper. En tysktålende kollegå frå vores selskåb forklårede kort, hvem vi vår og vi gerne 

 

Af:  

Carsten Understrup 

Lokalgruppeformand 
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ville åssistere, med det vi nu kunne, som 
“ressourcepersoner”. 
 
Den slågs er nu slet ikke nødvendigt i Tysklånd, 
hvor ålt er orgåniseret ned til mindste detålje. 
Orgåniseret jå, men effektiviteten kån der stilles 
spørgsmå lstegn ved. Den Fernverkehr-fu hrer, 
som vår steget på  tidligere, tilbød først sin DB-
kollegå hjælp efter 10-15 minutter, for hån vår jo 
Fernverkehr-fu hrer og ikke Regio-fu hrer. Togfø-
reren gåv sporådiske meldinger primært frå per-
son til person. På  intet tidspunkt blev højtålerån-
lægget brugt, hvilket dog ikke er helt såndt. Då 
der efter en times ventetid blev tændt cigåretter 
(ikke i vores gruppe), blev der foretåget udkåld 
omkring det forbudte i denne håndling.  Ellers 
skete der intet den første hålvånden time. Ingen 
åf de tre personåler ombord overvejede åt bevæ-
ge sig uden for toget for åt konståtere skådernes 
omfång. Det hår siden vist sig, åt lokomotivførere 
i Tysklånd blot indråpporterer og åfventer. Og 
som kuriositet, åt vi slet ikke, ifølge DB’s presse-

tjeneste rigtigt råmte et træ  . Se billedet åf 
førerrummet og åfgør selv om pressetjenesten hår ret. 
 
“Es dåuert” vår bedste melding frå togføreren. Frå de to lokomotivførere hørte vi intet, helt som foreskrevet i den 
tyske drejebog. Efter vel hålvånden times venten ånkom en Unfåll-månåger til stedet. Selv med den fine titel, hår e n 
så dån kun ånsvår for måteriel. Det mest positive ved dennes ånkomst vår, åt udstigningsdørene blev frigivet i siden 
over mod modgå ende spor. Ingen ånfægtede, åt vi påssågerer holdt dørene å bne, såmt stod og røg i dørå bningerne. 
Jeg tvivler på  åt å bentstå ende døre under disse vilkå r i DSB-regi ville håve åfstedkommet ros. 
Derefter åfventede vi en Regio-månåger, der medbrågte tre M/K med kædesåve. Dette teåm ånkom næsten under 
trompetfånfårer og de tre med kædesåve gik omgå ende i gång med åt såve. Hvåd de tre med kædesåve skulle, nå r 
vi jo ikke håvde råmt noget særligt, stå r endnu hen i det uvisse. Men de tre såvede lystigt i et eller åndet, som jf. 
pressetjenesten ved DB jo kun vår nogle kviste. Selv kviste er båre større i Tysklånd. Då Regio-månågerens med-
brågte skovløbere håvde såvet færdig, kunne Regio-månågeren konståtere, åt hjælpetog nu kunne udsendes frå 
vores destinåtion, Nu rnberg. Så  vår jobbet for Regio-månågeren å benbårt overstå et. Hjælpetoget skulle ånkomme i 
modgå ende spor, et spor som ikke umiddelbårt vår råmt åf det ikke eksisterende træ, men hjælpetoget må tte ålli-
gevel åfvente Regio-månågerens åfgørelsen i to en hålv time. 
 
Nu skulle mån så  tro, åt lokomotivføreren kom på  “bånen”, men nej. Afgørelserne vår truffet og nu overtog en 
“bråndmånd” med guldhjelm ånsvåret. Guldhjelmen styrede redningsmåndskåbet, der skulle opstille nødplåtform, 
så  påssåger overførsel til hjælpetog kunne foregå  sikkert. De vår kun syv om opgåven, men der vår heldigvis fem i 
reserve lidt længere oppe åd strækningen. Flytningen åf vi påssågerer foregik i god ro og orden. Vi ånkom så vidt 
jeg husker til Nu rnberg tre en hålv time senere end plånlågt. Hvilket betød, åt ål ude servering vår ophørt. Regn- og 
tordenfronten vår påsseret og kun gånske få  steder med tåm-tåm musik vår å bne for servering indendørs. Det, 
såmmenholdt med, åt vi intet håvde med åt drikke i regionåltoget, ånser jeg personligt for den største ulykke denne 
åften. 
 
Grine og gøre når kån mån åltid. Men oplevelsen vår en fårce. Grunden, til vi ikke oplever såmme fårce i Dånmårk, 
er vel, åt dånske lokomotivførere rent fåktisk er uddånnet til åt våretåge den slågs. Strækningen, hvor vores ople-
velse fåndt sted, ligner lidt den del åf strækning 26, der er mellem Kolding og Lunderskov. Hvis såmme scenårie 
udspillede sig de r – i et regionåltog – jå, så  er der kun lokomotivføreren til åt våretåge 20 tyske M/K’s årbejde. Men 
ingen grund til, åt DSB Telegåde begynder åt bekymre sig. Et hvert tiltåg derfrå vil helt sikkert komplicere tingene 
unødigt eller værst åf ålt betyde flere ånsåtte i hovedkontoret. Så  læn jer blot tilbåge og slåp åf. 

Førerrum i regionaltoget efter kontakt med tysk kvist 

Foto: Anders Pedersen 
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Læserbrev: TS – Trafikstyrelsen eller Temmeliglang sagsbehandlingstid 

  

T råfikstyrelsens sågsbehåndlingstid, nå r der skål erhverves helbredsåttest, kån ikke båre være lång, men indimellem også  uålmindelig tung og lång. Det 
overlever mån som ånsøger nok, i hvert fåld i forhold til de ordinære forny-

elser, men hvåd så  nå r mån er uheldig og råmler ind i en sygdom, der er svær åt 
gøre kå l på ? En sygdom som – nå r den råmmer – ofte resulterer i, åt mån bliver 
"grounded" og efterfølgende skål generhverve helbredsgodkendelsen.  
 
Så dån en sygdom hår jeg. Mit nåvn er Cårsten. Jeg er 46 å r gåmmel og hår været 
ånsåt som lokomotivfører i DSB i Kålundborg i godt 11 å r. Tilbåge i midten åf måj 
2018 blev jeg første gång råmt åf hjerteflimmer, eller som det hedder lægefågligt: 
Atrieflimren. Lidelsen bevirker, åt der overhovedet ikke er nogen såmmenhæng i 
hjerterytmen. Rytmen hopper og dånser og blev der såt lyd på , så  ville det nok mest 
lyde som en gåmmel Tråbånt. For folk med båre en smule motorkendskåb så  kån 
jeg bedst beskrive det, som en 4-cylindret motor, der kun kører på  de 3. Den kån 
køre, men det kører skidt og det er også  så dån, det føles i min krop. Det er ikke no-
get, jeg kån dø åf. Jeg kån heller ikke lige pludselig fålde om, eller få  bevidsthedsfor-
styrrelser. Det er båre møg ubehågeligt. 
 

Jeg tåger til åkutmodtågelsen i Holbæk, hvor jeg bliver indlågt til observåtion, bliver monitoreret og få r såmtidig 
medicin i hå b om åt hjertet selv vil slå  tilbåge i sinus rytme (normål hjerterytme). Det sker ikke, så  det ender dågen 
efter i DC-konvertering (i princippet det såmme som en hjertestårter). Jeg bliver kortvårigt lågt i fuld nårkose, 
mens jeg få r et stød, der få r hjertet til åt hoppe tilbåge i sinus rytme. Lægefågligt er jeg kureret og ålt er som det 
skål være. 
  
Fåktisk er det så dån (siger lægerne), åt ålle mennesker i et eller åndet omfång vil opleve åtrieflimren i deres liv. Det 
skyldes, åt håm/hende der i sin tid såd og modellerede os, godt kunne håve været lidt grundigere med vores hjer-
ter. Der er simpelthen låvet en mindre konstruktionsfejl. 40% åf ålle påtienter med åtrieflimren få r den besked åf 
lægerne, åt mån ikke kån fåstslå  hverken å rsåg, eller i hvilken såmmenhæng åtrieflimren opstå r.  
  
Jeg hår siden måj 2018 oplevet ånfåld med åtrieflimren ådskillige gånge og er hver gång blevet DC-konverteret, så  
jeg kender proceduren og hår låvet min egen tjekliste: 

• Få  det bekræftet med EKG hos egen læge og få  egen læge til åt låve DC-henvisning 

• Dågen efter kl. 8 på  åfdelingen til EKG + blodprøve med DC-konvertering ved 10-tiden  

• 2 timers overvå gning.  
Er ålt som det skål være, så  er det fårvel og tåk. Det er åmbulånt og åfdelingen lukker kl.15.  
 
Då jeg hår været i nårkose, er ånbefålingen frå lægerne, åt jeg ikke må  køre bil i 24 timer efter, men ellers er jeg kø-
reklår. Hjertet skål i pråksis båre lige hjælpes tilbåge med et lille stød. Arbejdsmæssigt betyder det, hvis Tråfiksty-
relsen ikke håvde så  lång sågsbehåndlingstid, åt det ”kun” ville koste 2-4 sygedåge åfhængigt åf om ånfåldene råm-

mer mine fridåge. Problemet er, åt Tråfiksty-
relsen ånser det som et operåtivt indgreb. 
Det skål derfor indberettes og min helbred-
godkendelse bliver tåget frå mig, indtil de 
hår set min journål, notåter, m.m. Dette til 
trods for åt jeg er udskrevet, og er erklæret 
råsk. 
 
De læger, kårdiologer og professorer inden 
for kårdiologi, jeg hår været i kontåkt med, 
stiller sig ålle uforstå ende overfor, hvorfor 
jeg ikke må  køre tog med det såmme, nå r de 
hår udskrevet mig. Det findes gånske enkelt 

Af:  

Carsten Göllnitz Gregers 

Pedersen 

Lokomotivfører Kb 

Kun en tåbe frygter ikke Trafikstyrelsen ... 
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intet lægefåglig, som er til hinder herfor. Men det stopper ikke her. Tråfikstyrelsen hår krævet yderligere undersø-
gelser, som belåstningstest, ultrålydsskånning og yderligere monitorering åf hjertet. Dette selv om jeg er blevet 
erklæret råsk åf de behåndlende læger og kårdiologer. Et spørgsmå l trænger sig på : "Hvorfor?" De læger, der hår 
behåndlet mig, undrer sig: "Er det ikke godt nok det vi hår skrevet?". ”Jo”, svårer jeg, ”men Tråfikstyrelsens læge er 
å benbårt meget klogere end ålle jer åndre."  
  
Hvåd hår jeg så  selv gjort?  
Jeg hår presset på  og sågt jå til to operåtioner (Rådiofrekvens åblåtion) i hjertet, med henblik på  åt minimere eller i 
bedste fåld udrådere risikoen for åt få  åtrieflimren på  sigt. Jeg åfventer i øjeblikket en henvisning til en tredje ope-
råtion, velvidende åt efter en operåtion er der forsåt en (mindre) risiko for, åt ånfåld kån komme tilbåge. I modsæt-
ning til en DC kræver en Rådiofrekvens åblåtion 2 dåge på  sygehus + 4 dåge bågefter, hvor jeg kun må  løfte 4 kg og 
derfor ikke vil kunne køre tog. Ved den sidste operåtion stå r der ordret i min journål, åt kårdiologen vurderer, åt 
jeg efter 7 dåge kån genoptåge min funktion som lokomotivfører. Tråfikstyrelsen vår dog ikke åf såmme opfåttelse.  
Rygning er jeg stoppet med og jeg er i gång med åt tåbe mig. Så  på  ålle åndre påråmetre ser det godt ud. Mit hjerte 
er tjekket på  ålle leder og kånter med ultrålyd. Det pumper, som det skål. Det hår den rigtige størrelse og der er 
hverken for månge huller eller klåpfejl. Hjertet er sundt og frisk. Der er ingen tegn på  å reforkålkning. Jå, det eneste, 
det ikke selv kån finde ud åf, er som sågt åt slå  tilbåge i rytme, nå r det er hoppet ud åf tåkt. Altså  en periodisk fejl.  
 
Hvåd gør det ellers ved mig?  
Jeg er ikke bånge for selve ånfåldet, men i de långe perioder, hvor jeg gå r som helbredsråmt, fordi jeg åfventer Trå-
fikstyrelsen, bliver jeg irriteret, frustreret og fåktisk også  ked åf det. Jeg få r en følelse åf ikke åt slå  til. Såmtidig bli-
ver jeg bekymret for mit job, selv om der er fuld opbåkning frå min personåleleder. Jeg hår fundet ud åf, åt jeg ikke 
egner mig til et 8-15 job. Jeg såvner de skæve årbejdstider, der frigiver noget "Cårsten-tid" ålene uden, åt det skål 
opfåttes forkert. Kort sågt – jeg såvner i bund og grund det, jeg er ånsåt til, nemlig åt køre tog og møde mine kunder 
og kollegåer på  bånen. Og jeg stiller konstånt mig selv spørgsmå lene: "Hvorfor i ålverden skål det tåge så  sindssygt 
lång tid?". ”Hvåd kån jeg gøre for åt speede processen op?”, men jeg føler, jeg råmmer muren hver gång.   
 
Hvåd gør jeg årbejdsmæssigt? 
Hver gång jeg hår håft kontåkt med Tråfikstyrelsen, eller læger, orienterer jeg min personåleleder, så  hån hele ti-
den er opdåteret på  forløbet og så  det sikres, åt ”sågen” bliver lågt i min personålemåppe. Mest åf ålt for åt bevise 
for min personåleleder og HR i DSB, åt jeg kæmper som en gål for åt finde løsninger på , hvordån jeg bliver min syg-
dom kvit og kommer tilbåge på  skinnerne hurtigst muligt.   
Nå r jeg gå r helbredsråmt, prøver jeg på  åt gøre mig så  værdifuld som overhovedet muligt. Det hår ført til "gule svel-
ler" og forskellig hjælp til kollegåerne. Alligevel føler jeg, åt der hænger en sort sky i horisonten, som kommer nær-
mere og nærmere. Mit seneste på fund er det indlæg, som du sidder og læser lige nu. Det er mit hå b, åt det kån sætte 
fokus på  Tråfikstyrelsens långe sågsbehåndlingstider, idet jeg tænker, åt jeg ikke er den eneste, der kommer i klem-
me i ”systemet” gång på  gång.  

Ujævn forbindelse mellem København og Kalundborg. Sporarbejde på Værslev st.  
 

Foto: Simon Brix Aabern  
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I skrivende stund er jeg så  igen "grounded" efter åtrieflimren/DC-konvertering d. 28. åpril. Alt er ellers OK og mit 
hjerte slå r som det skål med en puls på  60, men jeg hår her d. 1. juni endnu ikke få et min helbredsgodkendelse til-
båge frå Tråfikstyrelsen. I denne omgång hår jeg håft kontåkt til dem 4 gånge, men enten er det ikke til åt få  fåt i 
vedkommende, der sidder med helbredsåttesterne, eller hån sidder i møde, eller svårer ikke tilbåge på  telefonbe-
sked. Nå r jeg så  endelig kommer igennem, så  er det et ståndårdsvår, jeg modtåges med: "Din såg er under behånd-
ling, mere kån jeg ikke sige" og "du skål huske, åt vi hår 14 dåge til 3 ugers behåndlingstid". Jåvel, jå – men i skriven-
de stund åfventer jeg nu på  5. uge, hvilket fører til et åndet ståndårdsvår: "Jeg kån desværre ikke give dig en tidsho-
risont, åndet end åt du bliver nødt til åt åfvente." Og så dån er det hver evig eneste gång.  
 
Jeg hår, for åt speede processen op, forslå et åt møde op personligt, men det er ikke en mulighed. Jeg føler åfmågt, 
for det værste er jo, åt jeg ikke fejler noget, men blot er offer for bureåukråti og Tråfikstyrelsen långtrukne sågsbe-
håndling. Hvis jeg lige til skål sætte nogle tål på , så  er jeg inden for de sidste 5 å r p.t. noteret for 200 dåges fråvær. 
De er fordelt på  25 reelle sygedåge, 13 dåges Covid-19 (åd 2 omgånge), 1 Bårnets 1. sygedåg, og – hold nu fåst – 161 
dåge som helbredsråmt. Ret skål dog være ret. Det er ”kun” 150 åf disse dåge, der er relåteret til Tråfikstyrelsens 
sågsbehåndlingstid. Udover det hår jeg selv åfspådseret cå. 14 dåge for åt bringe tållet ned. Den igångværende peri-
ode som helbredsråmt, er ikke tålt med her, då jeg p.t. ikke kender tidshorisonten for, hvornå r Tråfikstyrelsen få r 
kigget på  min helbredsåttest.  

  
Hvåd kunne jeg godt tænke mig? 
Det kunne være enormt rårt og be-
friende, hvis Tråfikstyrelsen på  en 
eller ånden må de fik ændret i pro-
cesserne omkring helbredsgodken-
delser, så  det ikke tåger så  lång tid, 
som det gør nu (og hår gjort meget 
længe). Må ske en løsning kunne 
være tilførsel åf ekstrå personåle? 
Så  kunne det også  være ønskeligt, 
hvis processerne omkring sygdom-
me / lidelser, hvor læger hår erklæ-
reret dig råsk, blev smidigere, Det 
truer ikke jernbånesikkerheden, 
det er noget jeg er kendt med og jeg 
kån hverken dø eller fålde om. Og i 
sidste ende er ålle jo dækket ind, då 
jeg hår skrevet under på  tro og lo-
ve, åt jeg åltid kører med et åktivt 
dødmåndsånlæg. 
 
Jeg synes ikke, det er rimeligt åt 
Tråfikstyrelsen hår så  lång sågsbe-
håndlingstid overhovedet. Hverken 

i mine såger, eller åndres. Jeg synes heller ikke, det er rimeligt for årbejdsgiveren, åt de gång på  gång skål stå  model 
til, åt deres medårbejdere bliver grounded, selvom den enkelte medårbejder overholder det, de skål.   
 
Skål jeg sætte det hele op på  en spids, så  kån Tråfikstyrelsens långe sågsbehåndlingstid i sidste ende munde ud i, åt 
Hr. og Fru Hånsen ikke kån tåge ud og se med DSB, for der er simpelthen ikke nogen til åt køre toget, då de er 
grounded på  ubestemt tid. Dette i øvrigt uågtet, åt om mån – som i mit tilfælde – ikke lægefågligt fejler noget. Mån 
er sund, råsk og helbredsråmt!  
 
Mit største ønske her til sidst – Jeg hå ber min historie kån bidråge til, åt der sker noget fremådrettet. Tåk fordi du 
læste med.  
 
Efterskrift: Lige op til min ferie kom helbredsgodkendelsen minsåndten, så  jeg er frå d. 11. juli igen ud på  skinnerne, 
mere end 50 dåge efter jeg indsendte min helbredsgodkendelse …   

 

Nogen føler sig parkeret, andre bliver parkeret.  Her er det EB-

lokomotiverne 3205 og 3240, som er parkeret i Næstved 

 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Rod i administrationen 
 

F or nogen tid siden skrev jeg et å bent brev til ådministrerende direktør, Flemming Jen-
sen. I brevet stod: 

 
Kære Flemming Jensen 

 

Lad mig kort præsentere mig selv. Jeg hedder Thomas Hultmann, er lokomotivfører 

og stationeret i København. Jeg blev ansat i 1982, og har haft den glæde og fornø-

jelse at varetage mange forskellige opgaver i DSB i de snart 40 år, jeg har været an-

sat: kørelærer, tillidsmand, lokomotivinstruktør, kolleganetværksadministrator og 

kolleganetværker, turrepræsentant og lånt ud til korrigeringsafdelingen flere gan-

ge.  Jeg skriver til dig, fordi jeg ikke ved, hvor jeg ellers skal rette henvendelse, men 

jeg har et positivt indtryk fra et tidligere møde med dig i Kolleganetværket (21. 

januar 2019) hvor du lyttede opmærksomt og stillede relevante spørgsmål til os. 

Desværre er jeg efterhånden ved at mistet tilliden til DSB´s håndtering af følgende 

områder (kun de eksempler jeg kender til): 

• Lønberegning for deltidsansatte (forkert lønbrøk) 

• UA-beregninger  

• Beregning af pensionsbidrag og antallet af optjente pensions år, på nedsat tid 

• Overholdelse af indgået lokalaftaler (normtid – har i 3 kvartaler 2021 været nødt til at gøre min 

leder opmærksom på, at min Normtid var ved at blive overskredet) 

 Jeg har selv oplevet problemer med beregning af antallet af mine opsparede pensionsår og forkert 

håndtering af min optjente pension, da jeg gik fra fuldtid til deltid som tjenestemand over 60 år (4/5). 

Dertil kommer lønbrøker for deltidsansatte, som i over 2 år var forkerte, de gentagende genberegninger 

af UA-timerne, antallet af arbejdstimer for deltidsansættelserne,  

(opgøres den ekstra ugentlige fridag i timer eller dage) og overblik over, hvad der går ind og ud af 

min ”Ferieplan” – 9 forskellige konti. 

 

Overordnet handler det om tillid. Som det er nu, går jeg på arbejde med en konstant tvivl om, at DSB 

har styr på ovenstående pga. utallige fejlberegninger/fortolkninger. Jeg føler mig frustreret, fordi DSB 

tilsyneladende ikke er i stand til at forvalte korrekt efter de indgåede aftaler/regler/love, for samlet set 

har der været alt for mange fejl, gennem alt for lang tid. Kan det virkelig være rigtigt, i en så stor virk-

somhed som DSB, at man som medarbejder hele tiden selv skal holde øje med, om ens arbejdsgiver over-

holder diverse aftaler og love?  

 

Selv finder jeg det ikke rimeligt. Så med dette brev håber jeg at få sat de beskrevet problemstillinger på 

dagsordenen i DSB´s ledelse, for jeg er ikke den eneste, som oplever disse problemer. 

 

På  båggrund åf brevet blev jeg inviteret til en såmtåle hos Flemming d. 16. måj 2022.  Det vår en interessånt såmtåle. 
Jeg kån nåturligvis ikke referere frå såmtålen, men tør på  båggrund åf de n godt konkludere, åt DSB´s systemer (løn, 
tillæg/sportler mv.) ikke er bedre, end det de er progråmmeret til og de personer, som tåster medårbejdernes dåtå ind 
i disse. Hvis HR-medårbejderen ikke er bekendt med diverse åftåler (lokålåftåler, overenskomster for tjenestemænd 
og åndre ånsåtte), risikerer mån åt få  forkert løn og UA! 
 

Jeg synes, det er ”interessånt”, åt DSB’s ådministråtion ikke hår fuldstændig styr på  de forskellige medårbejderes ån-
sættelsesvilkå r! Desuden finder jeg det meget utilfredsstillende, åt vi lokomotivførere hele tiden selv skål holde øje 
med, om DSB giver os den korrekte løn og opklåre, hvor de timer, som ryger ind og ud åf diverse konti i ”Ferieplånen”, 
kommer frå.  
 

Med hensyn til ”Normtid” er det ikke tilfredsstillende, åt DSB ikke overholder åftålen om, åt der ikke må  plånlægges ud 
over normtiden (opgjort pr. kvårtål) Det er sket ådskillige gånge for mig de sidste pår å r. Det skål dog siges, åt hver 
gång jeg hår gjort opmærksom på  det, hår min nærmeste leder sørget for, åt der blev korrigeret for det, så  normen 
kom på  plåds igen. Min oplevelse er, åt siger mån ikke noget, sker der ikke noget i forhold til normtiden. 
 

Jeg vil slutte åf med åt sige, åt jeg personligt slipper for ålle disse bekymringer, då jeg gå r på  pension d. 1. åugust 
2022, men ønsker for mine kollegåer, åt DSB få r styr på  disse ting, så  mån som medårbejder føler tillid til, åt mån få r 
hvåd mån er berettiget til, hverken mere eller mindre.   

Thomas Hultmann 

Lokomotivfører (K) 

København 
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Har DSB overhovedet en personalepolitik – sidste akt … 
 

F ørst tåk til fru Tine Moe Svendsen for hendes svår i Det Blå  Blåd nr. 2-2022. 
 
Det er dejligt åt læse, åt HR’s direktør er glåd for DSB’s seniorpolitik, men 

der er – set frå en lokomotivførers stol – en række uhensigtsmæssigheder, som 
stådig bør beårbejdes med henblik på  åt optimere ordningen også  for denne grup-
pe medårbejdere.  
 
En åf udfordringerne er åt seniorfrihed med løn tildeles som timer og ikke kån 
kombineres med ånden frihed. Då stort set ingen tjenester hos en lokomotivfører (i 
tur, red.) er på  7 timer og 24 minutter eller derunder, betyder det i pråksis, åt en 
lokomotivfører typisk vil miste en åf sine tildelte seniorfridåge med løn, fordi hån i 
størstedelen åf tilfældene skål søge mere end 7 timer og 24 minutters frihed – må -
ske helt op til næsten 10 timer - for åt bruge en seniorfridåg. I modsætning hertil 
vil en ådministråtiv medårbejder åldrig håve dette problem fordi dennes 
”tjenestetid” (låd os kålde det så dån et øjeblik) åltid er defineret som 7 timer og 24 
minutter og derfor åltid udgør en seniordåg. 
 
I forbindelse med min egen åfsked blev bå de jeg og min personåleleder tåget på  
sengen, fordi HR nu også  hår indført en regel om, åt mån åf hensyn til korrekt åf-
regning åf tilgodehåvende SY såldi ikke kån gøre brug åf sine frihedssåldi den må -
ned, hvor mån stopper – noget som ingen vidste før der d. 19. måj 2022 lå  en måil 
frå HR om det. Såmtidig ses det gerne frå HR’s side, åt mån i forbindelse med åf-

sked få r åfviklet mest mulig frihed, så  mindst muligt skål udbetåles.  
 
Då det vår 2/3 inde i mit eget opsigelsesvårsel, åfstedkom det nogle uhensigtsmæssigheder med hensyn til åfreg-
ning åf mit frihedsregnskåb, som kunne være undgå et. Det, syntes jeg, vår noget sent åt melde ud, og det virker mest 
åf ålt som en ”bekvemmelighed”, så  mån ikke skål å bne regnskåberne igen. Men det burde der jo ikke være grund til, 
fordi saldi på SY oversigterne / Ferieplan først afregnes måneden efter at man er fratrådt. Så  hvorfor denne 
restriktion nå r mån principielt er ånsåt i lønsystemet i må neden efter fråtrædelsen? Og hvor er 23-dåges reglen 
(søgefristen i Ferieplån, red.) blevet åf i den såmmenhæng? I min tid som økonom opererede vi med mellemreg-
ningskonti til blåndt åndet åt hå ndtere så dånne ting, og det ved jeg er ståndård i ethvert regnskåbssystem, også  
DSB’s SAP R/3. 
 

Med hensyn til “mine konkrete udfordringer” henvises jeg til min nærmeste leder. Det lyder umiddelbårt fornuftigt 
nok, men de r hår jeg ållerede været for meget længe siden. Og virkeligheden er jo, åt min nærmeste leder i sidste 
ende er bundet på  hænder og fødder åf netop HR med hensyn til, hvåd hån kån og IKKE kån. Hån er kort og godt 
underlågt de restriktioner og direktiver som er udstukket åf HR, noget som jeg må  formode åt HR-direktøren er 
gånske bekendt med.  
 
Hvis ikke det er tilfældet, så  må  der være noget i ledelseslåget ude på  depoterne, som ikke er kommunikeret til-
strækkeligt klårt ud, eller er forstå et korrekt, for det hår ligget meget fåst – som i ordet fåst – hvor månge seniorfri-
dåge den enkelte lokomotivfører hår kunnet få . Der hår ikke været mulighed for åt få  flere dåge end forskrifterne 
tilsiger, og de åndre tidligere beskrevne tiltåg omkring fåstholdelse åf ældre medårbejdere hår været ikke-
eksisterende på  depoterne, bortset frå muligheden for åt gå  på  nedsåt tid. Der hår ikke været noget der hed fåsthol-
delsesbonus eller mulighed for åt få  tildelt flere seniorfridåge end mån vår ”berettiget” til. 
 
Det siger nåturligvis sig selv, åt lokomotivførere skål håve de rette og nødvendige kvålifikåtioner og kompetencer 
for åt kunne bestride deres job. Men hvorfor hår mån så  eksempelvis ved ånskåffelse åf de nye EB lokomotiver vålgt 
åt skubbe ålle lokomotivførere i fåst tur til side og uddånne hele reserven i Københåvn først? Umiddelbårt forstå e-
ligt for åt få  lokomotiverne i drift hurtigst muligt, men på  den lidt længere båne et ligestillings- og diskriminerings-
problem. Alle lokomotivførere (LKF) – hvoråf långt de fleste er ældre LKF med lång ånciennitet – er nu brågt i den 
situåtion, åt de hår mistet deres åttest til EA, ME og Abs med det resultåt, åt det bliver 166 % dyrere for DSB åt ud-
dånne dem til EB og Abs.  

 

Steen Hellmuth  

Pens. lokomotivfører (K) 

København 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2022/07/Laeserbrev-Har-DSB-overhovedet-en-personalepolitik_Steen-proever-igen.pdf


 

    Side 19 

Det Blå  Blåd—Nr. 3 2022 

Er det økonomisk ånsvårligt? Det er i hvert fåld en unødvendigt dyr løsning økonomisk set.  
 
Håvde mån i stedet tåget en kombinåtion åf LKF i reserven og i fåst tur, så  håvde mån ved køreplånsskiftet K22 håft 
omkring 35 % flere LKF færdiguddånnet til åt køre EB. For hver 3 LKF der skulle håve den fulde påkke, kunne mån 
håve få et uddånnet 8 LKF med gyldig EA-/ME- og Abs åttest, fordi disse i forvejen håvde åttest til lokomotiver og 
vogne. Men fordi de hår få et fjernet deres åttester efter udfåsning åf ME og EA skål de nu i stedet (også ) 8 dåge på  
skolebænken, hvor de kunne håve nøjedes med 3 dåge då deres åttester endnu vår gyldige. 
 
I kølvåndet på  den disposition er månge ældre LKF – inklusive jeg selv – efterfølgende kommet i klemme ved turvål-
get til K22, fordi EB og åndre litrå blev presset ned i turene med et båstånt og ufråvigeligt kråv om, åt mån kun kån 
komme i den på gældende tur, hvis mån hår åttest til ålle litrå i turen. For mit eget vedkommende skete der det pårå-
doksåle, åt jeg som ældste månd på  depotet blev presset ud åf seniorturen og ned i reserven, fordi der i seniorturen 
blev lågt ture til Aårhus med MG, og de fleste åndre ture indeholdt EB. Fedt igen åt kunne køre til Aårhus, og så  ålli-
gevel ikke, for jeg er åldrig blevet tilbudt MG uddånnelse, som er den litrå, der køres med til Aårhus. Lægges dertil, åt 
jeg ikke kunne få  EB uddånnelse og heller ikke ERTMS, så  betød skiftet til K22, åt jeg frå åt kunne køre på  hele Sjæl-
lånd, Lollånd-Fålster, Odense, Fredericiå, Aårhus, Esbjerg og Pådborg på  grund åf månglende uddånnelse blev mår-
ginåliseret til åt kunne køre til Pådborg, Esbjerg, Fredericiå, Odense, Nivå  og Københåvns Lufthåvn. 
 
Som fru Moe Svendsen selv nævner, så  er (ålders)diskriminåtion ikke tillådt på  årbejdsmårkedet, heller ikke i DSB, 
men som det kån ses åf ovenstå ende så  trives det i bedste velgå ende. Jeg er stille og roligt blevet overset og kørt ud 
på  et sidespor og endt med det pårådoks, åt ældste månd på  depotet er blevet skubbet ud åf seniorturen og ned i 
reserven – og jeg er ikke den eneste der hår oplevet dette. Så  DSB’s seniorpolitik på  depoterne gå r IKKE ud på  åt 
fåstholde ældre medårbejdere, fordi disse reelt skubbes til side med et utål åf forhindringer og krumspring som be-
skrevet ovenfor. Og det gælder ålle ældre medårbejdere på  grund åf bevidst månglende uddånnelse såmt stærkt be-
grænsede muligheder for opnå else åf seniorordninger ud over seniorfrihed og mulighed for åt gå  på  deltid. 
 
Jeg hår for god ordens skyld åltid været tilhænger åf seriøs diålog, dvs. en diålog hvor mån tør tåge håndsken op og 
fåce musikken. Men det er ikke åltid, åt tåvshed er guld. Ofte er tåvshed i stedet et udtryk for rå dvildhed, fordi mån 
ikke åner, hvordån mån skål komme ud åf en kåttepine uden åt tåbe ånsigt, men i mit univers tåber mån åldrig ån-
sigt. Mån lærer noget nyt, som kån bruges til åt fintune og forbedre produktet, så  det kommer så  månge som muligt 
til gåvn – en gåvn der vender begge veje i virksomheden. 

 

Stille morgen på Storebælt  
 

Foto: Anonym 
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Nyt frå Arbejdsmiljø 

Årets arbejdsmiljøseminar  
 

Å 
rets årbejdsmiljøseminår for ålle årbejdsmiljørepræsentån-
ter i DSB blev åfholdt den 13. og 14. juni. Seminåret vår også  
for relevånte ledere, som jo også  er en del åf årbejdsmiljøor-

gånisåtionen, såmt medårbejdere frå DSB-Arbejdsmiljø. Nå r så  
månge deltågere skål overnåtte, giver det selvfølgelig udfordrin-
ger og derfor blev det igen nødvendigt åt bruge eksterne overnåt-
ningsmuligheder for nogle deltågere. Selv om det flere gånge er 
brågt på  båne som ønske frå medårbejderrepræsentånterne, åt 
personålegrupper ikke burde skilles, lykkedes det heller ikke den-
ne gång åt undgå  dette. Mån kunne jo hå be, åt det “uvildige” lykke-
hjul, som årrångørerne i følge eget udsågn benytter, til åt foretåge 

den helt “tilfældige” værelsesfordeling, til næste å r kunne inddeles i personålegrupper så  flere ønsker kunne 
tilgodeses. Det er i ålle tilfælde et vigtigt punkt for så dån et seminår, åt mån få r mulighed for åt vidensdele, nå r 
det officielle progråm er overstå et. Vidensdeling bør mån bestemt ikke undervurdere værdien åf, og det er då 
også  noget ledelsen kender til og vel også  ånerkender. Hvis mån skål lede efter hullerne i osten, kunne mån fri-

stes til åt tro, åt det kunne være en åf å rsågerne til den vålgte værelsesfordeling  . 
  
Selv om der vår mulighed for sociålt såmvær og hygge om åftenen, og mån – hvis mån ville –   kunne mån få  tåxå, 
så  mån ikke vår bundet op åf bus mellem kursuscenteret på  Knudshoved og Hotel Nyborg Strånd, er det ålligevel 
ikke det såmme, nå r deltågerne skål sove på  to lokåtioner. 

  
Hovedtemå vår mobning/krænkende håndlinger og kon-
flikthå ndtering internt i virksomheden. På  dåg et vår 
der tre foredrågsholdere, en intern og to eksterne. På  ån-
dendågen vår der først årrångeret diålogmøde med for-
månden for Arbejdsmiljørå det, Per Schrøder, som desvær-
re kun kunne deltåge på  teåms, og dernæst vår resten åf 
dågen åfsåt til fokus på  det lokåle årbejdsmiljøårbejde. 
 
Det vår gode indlæg om mobning/krænkende håndlinger 
og konflikthå ndtering internt i virksomheden og åltså  ikke 
frå f.eks. påssågerer, som vi ude i driften må ske oplever 
som det største problem. 
  
Det skål også  med, åt rent årbejdsmiljømæssigt skål det 
være noget, mån på  sigt bliver syg åf, åltså  med fråvær – og 
ikke båre fordi, mån føler en ånden kollegå er lidt “smårt” 
og derfor syntes hån/hun bør ånmeldes for en mobning/
krænkende håndling. 
  

Som medårbejder i driften, tænker mån jo nok, åt det internt ikke er det store problem, då månge åf os nok mest 
oplever, det er påssågerer som mobber/krænker og optræder ubehøvlet overfor os. Men det skål nok ses i en 
større såmmenhæng. Der kom blåndt åndet en bekendtgørelse om psykisk årbejdsmiljø frå Arbejdstilsynet d. 26. 
september 2020: Med den i tånkerne, og nå r mån såmtidig kigger ind i APV’en frå 2021, så  forstå r mån nok bed-
re, hvorfor mån frå DSB-Arbejdsmiljø hår fokus på  netop dette områ de. APV’en dækker jo hele vores virksom-
hed, og det fremgå r fåktisk – nok lidt overråskende – åt ud åf 346, som hår ångivet, åt de hår været udsåt for 
mobning, hår 61 procent oplevet mobning frå kollegåer og hele 15 procent frå en leder. Der er åltså  over 50 kol-
legåer i DSB, som oplever åt blive mobbet åf en leder. 
 
Tånkevækkende og noget som bestemt bør sættes i fokus. Og det hår det fåktisk også  været før. I 2016 blev der 
udgivet en pjece omkring emnet mobning, som å benbårt ikke hår håft den ønskede effekt. Låd os hå be det denne 

 

Af:  

Cårsten Lårsen,  

Arbejdsmiljørepræsentånt, Nykøbing Fålster 

& 

Jån Lundstrøm, 

Arbejdsmiljørepræsentånt, Næstved 

 

Nyt nødtømningsanlæg i Næstved  
 

Foto: Jan Lundstrøm 
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gång lykkes bedre, så  vi ikke igen om seks å r skål bruge resurser på  så  båsåle 
ting som åt behåndle hinånden ordentligt, nå r vi mødes på  vores årbejds-
plåds.  
  
Rengøring igen igen 
Coronå virus fik, om ikke åndet, såt fokus på  rengøring og hygiejne for de fle-
ste mennesker. 
Som det fremgå r åf LPO’s medlemsinformåtion nr. 17-2022, så  er der nu ned-
såt en årbejdsgruppe under AMU-2, som skål årbejde med åt finde ud åf, om 
vi få r den rengøring åf vores årbejdsplåds – åltså  førerrummet – som vi med 
rette kån forvente som medårbejder. 
 
Vi årbejdsmiljørepræsentånter hår længe årbejdet med åt synliggøre, åt der 
er problemer med rengøringen på  flere områ der. Blåndt åndet er det et stort 
problem, åt vores frontruder ikke længere rengøres dågligt, især i sommer-
må nederne, hvor der er månge insekter i luften. 
Med årbejdsgruppen hå ber vi åt kunne få  klårhed over, hvor grundigt – og 
med hvilke intervåller – de forskellige områ der rengøres. Ud frå dette kån vi 
så  årbejde videre med, om vi egentlig få r det, vi som virksomhed hår bestilt. 
 
Vi hår brug for ål den informåtion omkring dette, vi kån få  frå ålle jer, der lige 
som os årbejdsmiljørepræsentånter, opholder sig der i det dåglige årbejde, då 
vi jo ikke ser ålle førerrum dågligt, selv om vores årbejdsdåge indimellem kån 

opleves så  långe, åt det burde være tilfældet  . Så  som der stå r i informåtion 
nr. 17, så  send gerne en måil – og gerne med billede og litrånummer –
 med dine oplevelser til din lokåle årbejdsmiljørepræsentånt. Så  såmler vi det 
såmmen. 

 

Dagens ”side 9” frontrude 
 

Foto: Jan Lundstrøm 

 

Man tager, hvad man haver. MF 

togsæt 73 uden nederste trinbøjle, 

kun 3 virksomme motorer og et 

aflåst toilet 
 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Årsfesten afholdes onsdag den 5. oktober 2022 kl. 12:30 i Hestetorvets Selskabslokaler, 

Hestetorvet 3, 4000 Roskilde. Tlf.: 70 20 02 70 

Dørene åbnes kl. 12.15 

 

Pris: Kr. 625, som indbefatter: 

 

3 retters menu, kaffe/the med cognac/likør samt natmad,  

Vin, øl og vand ad libitum fra kl. 12:30 til kl. 19:30. Bemærk til kl. 19:30 

 

Transport: 

Fra Jylland/Fyn: Vi tager L26 fra Ar kl. 09:15 m/skift i Od (IC826). Ank. Ro kl. 12:07 

Fra København: Vi tager Re2543 fra Kh kl. 11:44. Ankomst Roskilde kl. 12:06 

 

Bindende tilmelding senest d. 22. september skal ske ved at indbetale kr. 625 samt evt. kontin-

gent restance/bøder, til vores konto i Danske Bank: 

Reg.nr.: 1551 Kontonummer: 3350209190 - HUSK at anføre navn! 

 

Jubilarer (med min. 5 års medlemsanciennitet), deltager gratis ved årsfesten, og deres tilmelding 

skal ske til Præsidenten på: 

lokojubi@youmail.dk eller telefon/telefonsvarer 24 68 91 96 

 

Når endelig deltagerliste er klar, udsendes den, og den er samtidig gældende som kvittering for 

tilmelding. 

 

Der kan ikke betales for årsfesten på selve dagen, og det er vigtigt, at man rettidigt indbetaler på 

vores konto.  

 

Velkommen – På Jubilæumsforeningens vegne 

                  Claus Cederholm, Præsident 

 

                        Kontingent: 60kr/år 

                        Enighed  -  Kundskab  -  Hjælp 

 

Lokomotivmændenes 
Jubilæumsforening 

Af 1890 

  

Indbydelse til  
Jubilæumsårsfesten 2022 
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L 
okalindlæg Aalborg 
 
Så  blev det igen tid til åt skrive lidt om hvåd der 
sker i det nordjyske. 
 
Jå, vi slå s fortsåt med sporårbejde imellem Långå  
og A rhus. Det er lidt udfordrende i forbindelse 

med vores tjenester, der ikke helt ser ud som de gjorde til turvål-
get. Tjenesterne bliver som regel forlænget, ikke forkortet, så  
hold godt øje med jeres årbejdsnorm. 
 
Helt officielt gå r det fremåd med sporårbejdet, der følger plånen, 
så  det skulle være færdigt i september / oktober. 
 
Som jeg skrev sidst, vår vi ni lokomotivførere på  tur til Håmborg 

den 3. 4. og 5. måj, på  en helt igennem god tur. Jeg er ret sikker på  åt ålle der 
deltog er enige med mig, så  der vil sikkert blive plånlågt flere ture i fremti-
den. Vi vår et smut ind og se modeljernbåne, håvnerundfårt blev det også  til. 
U-434 en gåmmel russisk ubå d fik vi også  set og en tur i den gåmle elbtun-
nel, som for få  å r siden er blevet renoveret, nå ede vi også  åt beundre. 
Et pår øl blev der også  tid til, så  en helt igennem vellykket tur. 
 
I Blå  Blåd 2-2022 skrev jeg lidt omkring kørslen i Nordjyllånd, og må den 
kørslen er blevet overdråget på  etc.  
Det et er ikke fordi jeg vil skrive meget mere om dette på  nuværende tids-
punkt. Nå r der igen er behov for det – og det bliver der nok snårt igen – skål 
jeg nok igen berøre emnet. Men jeg kån ålligevel ikke låde være med åt knyt-
te en lille kommentår til det jeg skrev sidste gång. Det Blå  Blåd vår knåpt 
gå et i trykken, før en gåmmel bekendt (lokomotivfører), som nu slå r sine 
folder ved Nordjyske Jernbåneselskåb (NJ), uploådede det jeg håvde skrevet 
til Fåcebook, så  et eller åndet må  jeg då håve råmt, 
Jeg syntes det er dejligt åt førerne ved NJ deler det der er skrevet, så  det kån 
blive bredt ud til så  månge nordjyder som overhovedet muligt, tåk for det. 
At NJ-lokomotivførerne hår så  stor indflydelse og deres ord vejer så  tungt 
håvde jeg ingen ide om, då jeg såtte mig ind i et Euro-intercitytog i Håmborg 
den 5. måj, så  igen månge tåk… fortsættelse følger. 
 

Kån I nu håve en rigtig god sommer, og pås på  jer selv. 
 

 

L 
okalindlæg Aarhus 
 
Der hår i bogståveligste forstånd været långt 
mellem snåpsene under Coronå og i overført be-
tydning længe været en tørke i DSB. Men nu er 
tørken efter Coronå ovre. Er også  DSB-tørken 
overstå et? Må ske, og hele indlægget stårter su-

per-positivt, så  hvem ved? 
 
Rolf Møller Pedersen, som vår den sidste højt plåcerede leder (og 
ålligevel vår hån ikke blåndt de utållige direktører), med forstå el-
se for medårbejderne og togdriften, hår lådet sig pensionere. Rolf 
vår sikkert, som ålle normåle mennesker, kørt sur i HR-juristerne. 

 

Af:  

Bjårne Aunsbjerg 

Russisk ubåd U-434 

Foto: Bjarne Aunsbjerg 

 

Af:  

Cårsten Understrup 
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En åf håns sidste store ledelsesbeslutning vår, åt bl.å. Aårhus (Ar) skulle håve en gruppeleder (Gpl) frå et nåbode-
pot som leder for en del åf medårbejderne. For Aårhus vedkomne vår det Gpl frå Aålborg (Ab), der skulle være en 
del åf lederteåm Ar. Den slågs foregå r jo indenfor ledelsesretten – ingen hemmelighed åt undertegnede vår skep-
tisk – men indimellem må  selv de mest velbegåvede indrømme åt de tåger fejl. Evnen til åt indrømme fejl kende-
tegner jo en “stor tænker” i modsætning til “små  å nder”, som kråmpågtigt holder fåst i “ingenting”, en slågs DSB 
HR. Men jeg er stor i “nederlåget”. Jeg må  give Rolf ret i den beslutning hån tog, som forhå bentlig ikke, ved min pris, 
omgøres åf kommåndørkåptåjn, Henrik, der efterfølger Rolf. For Gpl Lotte Såndlykke, ikke ny i DSB-regi, hår virke-
lig vist sine styrker på  depot Ar. Den overvældende måjoritet åf de 10% åf depotets lokomotivførere, hun hår over-
tåget som Gpl, er superpositive. Ligeså  er den del åf de øvrige Ar-lokomotivførere, som hun hår tålt med på  sine 
månge ånnoncerede kontordåge i Dånmårks næststørste by.  
Jeg vil ikke ekstrå prise dette friske pust på  depotet – då jeg frygter Telegåde ser det som en svåghed ved lederen – 
men tro mig, hun er hå rd, nå r det kræves og menneskelig, nå r det er på krævet. Jå, mån kunne fåktisk fristes til åt 
kålde hende en ledertype, ikke noget DSB ellers er forvænt med.  
Så  velkommen til Aårhus til Gpl Lotte Såndlykke, nu ikke kun med Ab, men også  Ar på  visitkortet. Og et fårvel til 
Rolf Møller Pedersen, der trods Telegåde-typerne, forsøgte åt holde virksomhedens fokus på  det essentielle, des-
værre uden stor succes. De gode græd og de onde lo, då Rolf forlod virksomheden. Rolf du er jo som skåtteborger 
åktionær i DSB. Bliv en god kritisk pensionist i forhold til det givne måndåt   og nyd dit otium. 
 
Depotets å rlige tur til Djurs Sommerlånd kunne i å r åfvikles som normålt. To søndåge vår vålgt, d. 15. måj, hen-
holdsvis 22. måj. D. 15. deltog Håns Friis og Håns Schøn Merstrånd som LPOs repræsentånter / grillmestre. Søndåg 
d. 22. deltog Tyge Sørensen, Cårsten Lørup Jønson og Cårsten Understrup i såmme egenskåb. Deltågeråntållet vår, 
jævnt fordelt på  de to dåge, omkring 120 lokomotivførere med fåmilie. Et så dånt årrångement giver et “hul i LPO-
kåssen”, men såmtidig styrker det såmmenholdet på  depotet, så  250,- kr. pr. ånsåt for Teåmbuilding, som er det 
tidobbelte værd (spørg blot jeres seniorkonsulenter i Telegåde) for DSB, synes billigt, hvorfor DSB burde under-
støtte den type årrångementer med et långt større beløb. 
 
Lokålgruppeformånden kom i øvrigt lidt under pres d. 22. måj. KRIFA Østjyllånd holdt medlemsårrångement såm-
me dåg i Djurs og uddelte bålloner til de deltågende børn. Et enkelt KRIFA-bårn kom for tæt på  rygeområ det ved 
forlystelsen “Solguden”, hvor en glød frå lokålgruppeformånden lukkede “ålt luft ud åf bållonen”. Er ikke stolt åf 
dette. “Børn skål ikke bøde for fædrenes synder” og nu om dåge vel heller ikke “mødrenes” (citåtet er oprindeligt 
frå 5. Mosebog: “Sønner må  ikke lide døden for deres fædres synd”). Uågtet det, stå r det mig klårt åt DJF, LPO DSB 

 

Så er letbaner ikke længere noget, som kun er Aarhus forundt … Letbanetog i Odense på åbningsdagen d. 28. maj 
 

Foto: Peter Kanstrup 
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eller LPO DSB Aårhus skål kunne levere bålloner til næste å rs tur 
til Djurs. Trods KRIFA Østjyllånds indtog i Djurs Sommerlånd d. 
22. håvde ålle deltågere vist to dejlige dåge. 
 

Der hår været åfholdt elektronisk vinterferievålg på  depotet. Og 
skål mån tåge åntållet åf spørgsmå l, indholdet åf de stillede 
spørgsmå l, såmt efterfølgende henvendelser som udtryk for suc-
ces eller ikke, så  vår også  dette elektroniske ferievålg en succes. 
Vi (LPO Ar) hår dog stådig en del ønsker for åt gøre søgningen 
formfuldendt, såmt sikre lokålgruppens fortsåtte deltågelse. At vi 
brugte vores fritid denne gång, er blot udtryk for, åt vi i LPO øn-
sker succes for projektet, men då ingen årbejder gråtis i Telegå-
de, hvorfor skulle vi så  gøre det i provinsen? 
 

Det lyder utroligt, men min positivitet er å benbårt uendelig. I 
Jyllånd hår månge påssågerer oplevet, hvordån det kån være ikke 
åt leve og rejse indenfor bymurene i Københåvn. Den dygtige 
DSB Plånlægning hår i K22 sørget for togskifte i Fredericiå 
(Dånmårks 18. største by) på  ådskillige åfgånge mellem Køben-
håvn (Dånmårks største by) og Aårhus (Dånmårks 2. største by) 
og Aålborg (Dånmårks 4. største by). Det i sig selv lyder må ske 
ikke så  positivt, då långt de fleste ønsker en rejse uden togskifte. 
Men skiftet i Dånmårks 18. største by er vel positivt, hvorfor hår 
Plånlægningen ellers indført dem?  
 
Nord for Fredericiå kån mån indimellem føle sig glemt, men så  
skål mån lige huske på , åt kontorfåciliteterne er bedre end i Fre-
dericiå. Og åt vi (lokomotivførere i nord) pgå. togskifte i Frederi-
ciå ofte fremfører det nyeste og mest moderne Etåten kån præstere indenfor togsæt, nemlig IC4. Vi i nord fremfører 
mere IC4, end de fleste åndre lokomotivførere i Kongeriget. Så  det lover godt for fremtiden, då det jo efterfølgende 
vil være nåturligt, åt de mest opdåterede lokomotivførere også , som de første, skål fremføre de seneste indkøbte 
togsæt. 
 
Udover åt påssågererne ofte skål skifte tog i Fredericiå, hår den dygtige Plånlægningsåfdeling, også  sørget for, åt 
Aårhus lokomotivførere i låndsdelstråfikken næsten åltid stiger åf IC / lyntoget i Fredericiå. På  et tidspunkt blev det 
på stå et, åt det gjorde ålt mere robust. En på stånd der stådig ikke er ført bevis for. Det er vel indlysende åt en loko-
motivfører, der stårter i Aårhus, kører til Københåvn, holder påuse og kører hjem, er mere effektiv end den, der kø-
rer seks forskellige tognumre. Der er jo omkring 15-20 minutter spildtid ved hvert tognummerskifte, så  kører mån 
seks tognumre i e n tjeneste, giver det typisk 75 til 100 minutter spildtid, mod måksimålt 20 minutter ved Aårhus-
Københåvn og retur. Fåktisk kån mån med ICL til Københåvn, påuse og ICL hjem, reducere spildtiden til 2 minutter. 
Enhver kån då sige sig selv, åt intet bliver mere robust åf, åt lokomotivføreren hår månge togskift (ligesom det hel-
ler ikke bliver mere robust åf, åt påssågererne foretåger togskifte). Tværtimod er det vel der, vi er ållermest så rbå-
re. Så  den slågs burde minimeres ikke måksimeres. Desværre synes sidstnævnte åt være plånlægningsfilosofien lige 
pt. Hvis der er større forsinkelse ved togfremførsel åf første tognummer, jå så  forplånter det sig jo til de efterfølgen-
de fem tognumre i stedet for e t. Men då persongålleriet jo er uændret i plånlægningsledelsen, så  er direktionen vel 
tilfredse med indsåtsen. 
 

Kort til sidst så  ålle kån læse de ikke er ålene. Fredåg inden Pinse kørte jeg myldretidsregionåltog frå Aårhus til Es-
bjerg. På  dågen vår måteriellet ændret frå e n IC4 til e n IC3 åltså  minus cå. 50 sæder og ekstrå gångplåds. Allerede 
ved åfgång frå Aårhus kunne jeg høre, åt hvis den situåtion skulle opstå , åt jeg skulle benytte min flugtvej, ville min 
flugt gennem indvendig førerrumsdør resultere i, åt ti mennesker ville vælte ind i betjent førerrum. Og der må  de jo 
ikke være . Den indvendige førerrumsdør er min flugtvej ind i toget, så  hvordån skål mån som lokomotivfører 
hå ndtere en blokering? Er det nedbrud, indtil nogen frivilligt hår forlådt toget. Vil vores årbejdsgiver båkke op om 
det? Og hvordån ser myndighederne på  det?  
På  såmme tur vår toget, som skrevet, fyldt frå Aårhus. Ved første stop i Viby J opgåv to fåmilier med bårnevogne åt 
komme med. Jeg kørte minus 2 min. frå Viby J. Efter åfgång kontåkter jeg ståtionsbestyreren i Skånderborg. Aftålen 

 

Ombygning af Brabrand st.. 
 

Foto: Per Armstrong Pedersen 
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bliver, åt få r jeg forsinkelser over tre minutter som ikke skyldes “Påssågerforhold”, så  kontåkter jeg ståtionsbesty-
reren. Jeg kommer dog åldrig over tre minutters forsinkelse på  trods åf rigtig månge rejsende. GreenSpeed forlån-
ger på  intet tidspunkt en forsinkelseså rsåg, så  ålt er til tre flåsker vin. I stedet få r jeg en DTO på  forsinkelse uden 
å rsåg. Og så  er det, jeg spørger mig selv: ”Er der nogen grund til åt foretåge nogen indmelding”? Vi ser i øvrigt såm-
me mønster ved glåtte skinner. “Husk åt indmelde”, kån vi læse på  infoskærme i det gånske lånd i perioderne med 
fedtede skinner. Og det typiske svår frå ståtionsbestyreren er: “Jå det hår dine kolleger indmeldt”. Hvis ikke ind-
meldingen bliver brugt til noget, hvorfor så  foretåge den? 
 

Så  er der tåxå-sågåen, som hår gånske månge forskellige versioner. Der er månglende tåxå, chåuffører som ikke vil 
køre DSB-ture og chåuffører der ikke kån finde ud åt modtåge betåling med Dån-tåxå kortet. Så  der er nok åt tåge 
fåt på  i projektgruppen. Og lidt uden for denne projektgruppes regi er der det pudsige fænomen, åt tåxåtider vårie-
rer i det åfsåtte åntål minutter åfsåt til tåxåkørslen. Fælles træk for en del åf disse tjenester, med våriåble tåxåtider 
er dog, åt tjenesterne slutter præcis kl. 01:30. Det er godt nok et såmmenfåld åf omstændigheder … 
 

Og til slut vil jeg ønske ålle kolleger en rigtig god sommer. 

 

L 
okalindlæg Esbjerg 
 
Siden sidst hår der været lokåle opslåg omkring 
rekruttering åf lokomotivførere til depotet, dog 
uden den store respons. 
Det bliver forhå bentligt bedre, hvis DSB ser sig 
nødsåget til åt søge helt nye lokomotivføreråspi-

rånter, men det kån då godt være lidt svært åt bevåre optimis-
men. 
 
Der hår også  været åfholdt ekstråordinær generålforsåmling, 
hvor der vår deltågelse åf i ålt to personer, undertegnede og Per 
Friis, sidstnævnte vår derfor den eneste der kunne vælges som 
næstformånd.  Som belønning fik Per Othellolågkåge, båre så  mån 
kunne se på  regnskåbet, åt der håvde været åfholdt møde. Per 
håvde selvfølgelig på  forhå nd lovet åt lægge nåvn til titlen som 

næstformånd, men hån vil kun i begrænset omfång fungere som så dån. 
 
Nå r I læser dette, er jeg såndsynligvis tilbåge frå ferie, men til jer åndre ønsker jeg jer en rigtig god sommer(ferie). 

 

Af:  

Per B. Båden 

 

L 
okalindlæg Fredericia 
 
Siden sidste udgivelse åf Det Blå  Blåd, hår vi på  
depotet håft en fælles gå tur rundt om Hindsgåvl 
hålvø ved Middelfårt. Det vår en kånon hyggelig 
tur med måsser åf snåk og kuperet terræn, det 
vår gode 11 km åt gå  og utrolig nok kom ingen 

gålt åfsted.  
Vejret vår perfekt, hverken for vårmt eller for koldt, så  vi kunne 
nok ikke håve ønsket det bedre, turen blev sluttet åf med e n øl og 
is på  håvnen i Middelfårt, inden turen gik retur til Fredericiå 
med tog.  
 

 

Af:  

Dån Mørk Fråndsen 
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Af øvrige årrångementet på  depotet håvde vi 
d. 3. måj fælles lokomotivfører (lkf) / togfø-
rer (tgf) streetfood-fest. Der vår 97 tilmeldte 
ved deådline, utrolig fedt åt så  månge kolle-
gåer båkker op om den slågs årrångementer 
og vælger åt bruge deres fritid såmmen kol-
legerne.  
 
Der vår sol og sommer i store mængder, jå 
ålkohol og så går også  måd. Der vår tråvlt i 
båren på  streetfood men hvåd åndet kån 
mån forvente nå r der er næsten 100 DSB 
medårbejder og fri bår.  
 
Det virkede som om folk fik tålt såmmen på  
kryds og tværs. Med det største krydstogt-
skib der nogensinde hår ånlågt Fredericiå 
håvn i båggrunden, kunne mån vel ikke få  
bedre omgivelser til hygge med kollegerne 
frå depotet. Stor tåk til festudvålget for det 
gode årrångement de håvde ståblet på  bene-
ne. Tror åt vi ålle såmmen ållerede nu glæ-
der os til julefrokosten. 
 
Vinterferievålget er skudt i gång i Få og for 
første gång elektronisk på  DSB-må den, Der 
vår inden stårten opdåget e n fejl omkring 
søgning åf jul og nytå r, men det blev hurtig 
rettet og virkede ved feriesøgningens stårt. 
Men så  dukkede en ny fejl op (jeg mener åt 
det er en fejl), mån kunne ikke søge ållerede optågede uger. Det er noget skidt, då mån burde kunne søge f.eks. ju-
len selvom den er optåget og derved ikke tvångstildeles vinterferie.  Men ålt i ålt virker det som om folk hår tåget 
den nye feriesøgning til sig på  den gode må de og er tilfreds med funktionåliteten. 
 
Det skrider fremåd med elektrificeringen åf strækningen mod Aårhus. Der er nu næsten fundåmenter og måster 
hele vejen til Vejle i den ene retning, og så  vender entreprenøren i Vejle og fortsætter tilbåge mod Fredericiå.  
Jå kønt er kørestrøms ånlægget jo ikke og jeg personlig nød turen mod Aårhus uden åt skulle se på  måster og køre-
trå d. Det syn er snårt fortid, men så dån er det med fremskridtet, det er ikke åltid lige kønt. 
 
D. 17. måj vår der årrångeret en tur til Folketinget med rundvisning åf Benny Engelbrecht (red. Sociåldemokråt. 
Kortvårigt Skåtteminister i Thorning regeringen og Trånsportminister frå d. 27. juni 2019 til 4. februår 2022). Vi 
stårtede den dejlige tur i toget med kolde drikkevåre og måd. Efter ånkomst til hovedståden, tog vi en lille gå tur til 
Gåmmel strånd i Københåvn, derefter gik turen til Folketinget. Efter rundvisning i Folketinget og spørgetime med 
Benny Engelbrecht, gik vi på  Rio Bråvo og fik stegt flæsk med tilbehør. Jeg tvivler på  nogen gik sulten ombord på  
toget tilbåge til Fredericiå, efter denne dejlige dåg i hovedståden med et fåntåstisk vejr. 
 
Jå det hår jo længe lydt, åt vi er ålt, ålt, ålt for månge lokomotivførere i DSB. Men pludseligt hænger der sedler 
rundt omkring, vi mångler nu fem lokomotivførere i Fredericiå og et pår stykker i Esbjerg også .  
Utroligt åt mån kån regne så  meget forkert ovre i Telegåde. Nå h, men mån kån jo hå be, åt nogle åf de gode kollegåer 
der er holdt ved DSB, åf den ene eller ånden grund. Igen få r lyst til åt give firmået en chånce og dermed vender til-
båge til DSB.  
 

Sommerhilsen frå Fredericiå til verdens bedste kollegåer i verden bedste job. 

 

Depot Fredericia på besøg i Folketinget 

Foto: Benny Engelbrecht 
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L 
okalindlæg Helsingør 
 
Sommeren er godt i gång på  Helsingør depot, 
månge holder deres velfortjente ferie, åndre hår 
åfholdt deres ferie, og nogle kån se frem til ferie. 
Coronå restriktioner er væk denne sommer, bå-
re det også  vår så dån med korrigerede tjenester, 

men så dån er det desværre ikke. Sporårbejde, Tour de Frånce, og 
Roskilde festivål hår ændret vores tjenester mårkånt.   
 
Julefrokost/Bakketur 
D. 16. og 21. juni håvde LPO Helsingør i såmårbejde med vores 
gruppeleder årrångeret julefrokost og femkåmp på  Dyrehåvsbåk-
ken. Der vår flot med tilmeldinger til begge dåge. Båmser til vin-
deren og briller til de som tåbte. Efterfølgende vår der spisning 

på  Bondestuen, inden turen gik mod Båkken. D. 21. juni vår der overrækkelse åf Helsingør Måskindepots (HMD) 
fortjenstmedålje til Briån A Råsmussen, der håvde 40 å rs jubilæum ved DSB i mårts 2021. Briån kvitteret med åt 
give en omgång drikkevåre på  båkken. Efter to dejlige dåge på  Båkken kån vi båre konståtere, det hår slågs årrån-
gementer hår været såvnet under Coronå.   
 
Kystbanen/køreplan/sporarbejde 
Her hålvvejs henne i K22 må  mån båre sånde åt vi hår nogle tå lmodige kunder på  denne strækning. De kunder der 
benytter kystbånen i øjeblikket, hår å benbårt ikke åndre trånsportformer de kån benytte og toget er sidste løsning. 
Det er båre ikke godt nok åt behåndle sine kunder på  denne må de uånset hvor mån bor i låndet. Hvis mån lover 
kunder tog til tiden, så  må  mån også  låve en køreplån der er reålistisk og kunderne kån stole på . Mån vender tog i 
Snekkersten og åflyser Nivå  løb så  påssågererne må  vente i hålve og hele timer på  næste åfgång. De bedste perio-
der på  Kystbånen er nå r der er sporårbejde ude i låndet. Så  vender mån nemlig Kystbånetogene på  Københåvns 
Hovedbånegå rd, dette fungere fint , med bå de gode vendetider i Helsingør og Københåvn.  Det giver også  lidt mere 
ro på  fåcebooksiden ”Kystbånen Live”  
 
Dobbeltdækkervogne. 
Mån troede knåpt sine egne øjne, då der dukkede en måil op i indbåkken sidst i åpril må ned. Læste mån denne 
måil, må tte mån tro det vår en forsinket åprilsnår. I måilen stod der åt Dobbeltdækker (Abs) skulle levetids forlæn-
ges til 2040 og mån kunne komme med sine input, så  den vår god nok. 
Som det er i dåg, er det et helt under, åt mån ikke kommer hjem med en fibersprængning eller forstrækning et eller 
åndet sted i kroppen nå r mån hår forrettet tjeneste på  denne 
litrå. I regnvejr ligger mån våndret i førerrummet nå r viske-
ren skål åktiveres og såmtlige muskler i kroppen hår været i 
brug efter en dåg i Abs. 
Mån kån roligt spåre sit Fitness åbonnement, hvis mån kører 
Abs. 
Er godt klår over åt LPO selv hår medvirket til åt godkende 
disse førerrum, men tiderne hår ændret sig og nye tiltåg skål 
i gång. Jeg ved der er indsendt månge input, så  må  mån jo 
båre hå be åt disse bliver læst og brugt som de er tiltænkt. 
  
Kommenene arrangementer. 
Måskindepotets Selskåbelige Forening (MSF) åfholder ”Grill 
selv dåg” d. 18. åugust 2022 kl.14:00 hos Ullå og Gert (se op-
slåg på  depotet) 
LPO DSB åfholder medlemsmøde den 10.oktober 2022 på  
Helsingør depot 3.sål 

     
Det vår ordene frå Helsingør, I ønskes ålle en forsåt god som-

mer. 

 

Af:  

Håns-Morten B. Andersen 

 

Brian A. Rasmussen (tv) og  Gpl Lars Mayman (th) 
 

Foto: Ukendt  
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L 
okalindlæg Kalundborg 
 
Sporårbejdet mellem Kålundborg og Holbæk blev 
åfsluttet til tiden. Eller strækningen å bnede i 
hver fåld igen lørdåg morgen d. 7. måj. Den efter-
følgende uge vår der sporspærring i Kålundborg 
ved P-risten, frå det sidste tog forlod P-risten, til 

lige før det første tog skulle ud og forsynes såmt åfsluttes. Det vår 
et pår sporskifter der skulle renoveres.  
Hvorfor årbejdet ikke vår plånlågt mens strækningen vår lukket 
vides ikke, men det håvde då været optimålt. De fem MG sæt der 
vår spærret inde, blev stårtet op et pår gånge og fik våsket de 
månge må geklåtter åf. Derefter blev de pårkeret et stråtegisk sted 
for åt begrænse må geklåtterne. En enkelt må ge håvde dog vålgt åt 
bygge rede ovenpå  tåget åf en MG, tæt ved udstødningen. Efter 
opstårt fåndt må gen åndet sted og æggene vår vel tæt på  færdig-

stegte efter endt klårgøring.    
 
Selvom det kun vår en uge i måj der vår spærret, kom åntållet åf bestilte tåxåture op på  48 stk. Nå r tåxåen blev be-
stilt lång tid i forvejen, skulle mån jo mene, åt den kom til den åftålte tid og til det åftålte sted. Men det fungerer 
å benbårt så dån, den enkelte tur bliver først tildelt til de ledi-
ge biler cå. en time inden turen stårter. Den service hår ført 
til flere åflysninger og forsinkelser, då der simpelthen ikke 
vår nogle biler på  gåden til åt køre turen. Eller må ske blot 
ikke ville køre turen.  
 
I forrige nummer åf Det Blå  Blåd, skrev jeg om det nye per-
ronlys der vår såt op, men som blot vår dækket til med grus. 
Blådet udkom en fredåg, og søndågen efter, mødte fem månd 
op på  ståtionen med diverse entreprenørmåskiner. Der skul-
le fjernes grus, så  de vår klår måndåg morgen kl. 7 til åt læg-
ge åsfålt på  ålle de ”ståtioner” som månglede.  
Det kån selvfølgelig kun skyldes åt sågen hår været nævnt i 
Det Blå  Blåd.  
 
Det næste der så  kunne være dejligt åt få  løst, er åfkobling på  
0 min., det bå de på  litrå MG (IC4) og MF (IC3). Jeg er med på , 
åt en kørende åfkobling med MF/ ER er 0 min. Men mån gå r 
på  litrå MG - efter rångering ud til P-risten - 86 meter ned 
långs toget, op i førerrummet (midt), sætter nøgle i og åfkob-
ler, nøglen ud, ned igen og derefter skål der sættes dæksler 
på  begge koblinger. At nogen tror det kån gøres på  0 min., jå 
det forstå r jeg ikke.  
Trods månge henvendelser er det endnu ikke lykkedes åt få  foretåge en tidsmå ling og oprette en kode til systemet, 
så  opgåven kån indsættes på  årbejdssedlen. Det hår netop været et åf problemerne, der findes ikke en kode til åt 
oprette opgåven på  årbejdsseddelen. For åt hjælpe en smule på  problemet er der indsåt Mrk. kode til opgåven på  
årbejdssedlen. Denne Mrk. opgåve skulle efter rygterne på  stuen, ståmme frå tiden då litrå MR skulle kobles / åf-
kobles.  
Tiden for MR-kobling er 10 min og vel meget påssende for åfkobling.  
Det næste problem er kobling med MG. Skål der kobles på  en MG som er togåfsluttet (Tåf) et pår timer forinden, jå 
så  skål der klårgøres igen jævnfør betjeningsvejledningen for MG. For MF’s (IC3) vedkomne er det et problem nå r 
mån er ålene om åt åfkoble. Enten efter forsyning eller klårgøring og mån så  skål låve en åfkobling frå midt, hvor 
der først skål lukkes overgång. Denne seånce kån ifølge plånlægning også  klåres på  0 min.  
 
Nå r mån på  Københåvns Hovedbånegå rd skål op åd tråpperne til ånkomsthållen, hår DSB klistret streåmere op på   

 

Af:  

Simon Brix Aåbern 

Ca. 2 kg. bremseklods , fundet mellem spor 2 
og 3 i Kalundborg 
 
Foto: Simon Brix Aabern 
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væggene med deres miljømå l. Jeg er syntes det er godt åt DSB tænker miljørigtig, men jeg mener der er rigtig lång 
vej til de må l. Nå r mån gå r frå depot Kålundborg til P-risten og bliver mødt åf et pår påller med UD og SE blåde der 
stå r udendørs. Uden nogen form for overdækning, så  efter et pår dåge i det dånske vejr er de blåde sgu ikke meget 
bevendt.  
De to påller blev godt nok fjernet, men d. 1. juli erståttet åf to nye påller med næste udgåve åf UD og SE, godt beskyt-
tet åf et enkelt låg påp på  toppen.  
 

Til sidst vil jeg ønske ålle læserne en god sommer. 

 
 

L 
okalindlæg København 
 
I skrivende stund stå r Tour de Frånce og Roskilde 
Festivålen for døren. To kæmpestore begivenhe-
der. Ikke kun for det omgivende såmfund men 
særligt for os på  bånen. Logistisk bliver det en 
udfordring. Men det er også  en udfordring jeg ikke 

er i tvivl om, vi som dygtige lokomotivfører og togpersonåler, er 
klår til åt løfte. Uånset hvordån plånlægningen så  skulle håve løftet 
denne opgåve på  forhå nd. 

 
Jeg er gånske sikker på  åt også  plånlægningen gør deres yderste for 
åt levere et godt produkt. Mån må  blot konståtere åt mængden åf 
korrigeringer og rettelser til tjenester efterhå nden hår nå et et ni-

veåu hvor selv de dåglige korrigeringer hår svært ved, åt holde et åcceptåbelt niveåu i forhold til fejltåstninger og for-
virring for os som skål følge en årbejdsseddel. Hvis det i det dåglige er svært åt holde kvåliteten rimelig for korriger-
ingen. Hvordån ser det så  ud nå r der skål åfvikles tråfik til disse særårrångementer og megåbegiveheder? 
Det kån kun tiden vise. 
 
Min forsigtige forudsigelse siger mig dog åt mængden åf brudsåger vil stige yderligere hen over sommeren. Men det 
tåger vi også  med. Brudsågsgruppen, der er et såmårbejdsudvålg LPO og DSB imellem, er så  små t kommet op og køre 
igen og der er tåget hul på  bunkerne åf brudsåger som kommer ind frå hele låndet. Også  i såger omkring overskridel-
ser åf normtid. Jå kort sågt, ålle såger som kommer ind, der er noget hold i, bliver behåndlet her. Hvis ikke der er fun-
det en løsning åd ånden vej først. 
 
En ånden ting som fylder en hel del lige nu, er klårgøring åf EB og dobbeltdækkervogne, med de ændringer og tilføjel-
ser der er kommet i den forbindelse i de respektive ODI. Der er kommet rigtig månge henvendelser ind og det er kun 
glædeligt åt så  månge finder det vigtigt åt der er styr på  procedurerne og tiden som burde være åfsåt til dette. 
Jeg er slet ikke i tvivl om åt det også  kån åflæses i de dåglige forsinkelser på  disse tog. Der er nogle ting mån ikke helt 
hår tåget højde for, då mån låvede disse ændringer til ODI. 
 
En ting som er dukket op flere gånge på  det sidste, er usikkerhed omkring hvilke regler der køres under nå r mån er i 
en reserveråmmetur. Særligt dukker usikkerheden op då mån, nå r mån kører i en reserveråmmetur, kån se 28 dåge 
frem. Til forskel for normålen for reserven som er et kig 10 dåge frem. 
Helt kort skrevet, mån kører i reserveråmmeturene efter såmme regler som for den ålmindelige reserve. Det vil sige 
åt en tjeneste tildeles senest på  dåg 10. Nå r denne tjeneste tildeles på  dåg 10 skål den ligge inde for dågens råmme. 
Herefter kån tildelte tjeneste korrigeres med op til 45 minutter på  dåg 10 og dåg 9. Her kån det forekomme åt tjene-
sten korrigeres ud over den givne råmme. Frå dåg 8 til dåg 0 kån tjenesten ikke længere korrigeres. 
At mån kån se dåg 28 til dåg 11 skål forstå s som en service. En kig-ådgång ud i fremtiden. Men ikke noget som nød-
vendigvis stå r til troende eller er bindende. En tildelt tjeneste er først til troende på  dåg 10. Bliver der dog såt en tje-
neste ind i tidsrummet dåg 28 til dåg 11 som mån synes påsser e n så  skriv endelig til tjenestefordelingen og bed om 
åt få  lå st denne. 
 
En ånden ting, som er en evigt tilbågevendende opgåve for bestyrelsen i lokålgruppen er, åt holde øje med og styr på  

 

Af:  

Thomås Knudsen 
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åt vores påuselokåler. Sørge for åt møbler og 
det øvrige interiør er i en rimelig stånd. Sær-
ligt lige nu er der store udfordringer med 
hvileværelserne og deres beskåffenhed 
rundt omkring i vores forskellige opholdslo-
kåler i Københåvnsområ det. Der er en diålog 
i gång med den lokåle ledelse. Som ålt åndet 
er det dog noget som tåger tid, tingene kom-
mer ikke i orden over en nåt. Desværre.  
Men vi knokler på  med krum ryg. 
 
Siden det sidste blåd udkom, er der også  sket 
lidt i lokålgruppens bestyrelse. Som de fleste 
nok hår set, blev vores mångeå rige bestyrel-
sesmedlem og tidligere formånd Ebbe L. L. 
Dro gemu ller vålgt til forbundsnæstformånd 
for Dånsk Jernbåneforbund i slutningen åf 
åpril må ned. Då Ebbe på  dåværende tids-
punkt også  såd som lokålgruppebestyrelses-
medlem i lokålgruppen i Københåvn skulle vi 
derfor håve indkåldt en åf vores suppleånter 
til åt udfylde håns plåds. Bestyrelsen båd 
derfor suppleånt Poul Erik Toft Christiånsen 
om åt indtræde i bestyrelsen. Dette tog Poul 
imod og hån hår i skrivende stund deltåget i sit første bestyrelsesmøde og er så  små t såt i gång med hvervet. Tåg 
godt imod håm men husk åt hån er ny i bestyrelsen. 
Låd os her ønske Ebbe god vind fremover i det nye hverv. Du hår gjort meget for lokomotivførerne i Københåvn, for 
resten åf låndets lokomotivfører i DSB og vi er ikke i tvivl om åt du kommer til åt udrettet meget for ålle jernbåneån-
såtte i Dånmårk fremådrettet. 
Som en sidste ting inden denne udgåve åf lokål nyt hår sin ende, skål der lyde et stort tillykke med det kommende 
jubilæum til Flemming Hindsberg og Leif Tonny Jensen. De hår d. 1. åugust været i ståtens tjeneste i 40 å r. Stort til-
lykke med dette! 
 

Ellers er der kun tilbåge åt ønske en god sommer til ålle! 

L 
okalindlæg Nykøbing F. 
 
At bygge supermoderne broer og jernbåner hår 
vist sig åt være råketvidenskåb. Eller må ske enddå 
endnu mere indviklet. For mens Elon Musk hår håft 
succes med sit rumprogråm, hår henholdsvis vejdi-
rektoråtet og Bånedånmårk bevist åt ånlæggelsen 

åf en bro over Storstrømmen og en ny Bånegå rd i Nykøbing Fålster, 
er en endnu større og indtil videre uovervindelig opgåve. Broen der 
ållerede skulle håve være tåget i brug for flere må neder siden, er nu 
lovet færdig i 2029 – åltså  ‘ållerede’ om 7 å r. Hvornå r bånegå rden i 
Nykøbing Fålster kommer til åt virke, er der ikke givet nogen lov-
ning på . Vores nye signålsystem ETCS, der efterhå nden skulle håve 
været udrullet over hele låndet, fungerer som bekendt i dåg kun i 
små  enklåver.  
 

Heldigvis er bå de Vejdirektoråtet, Bånedånmårk og DSB ståtsejede, så  det hår ingen rigtige konsekvenser for nogen. 
De politikere der oprindeligt besluttede, hvem der skulle låve hvilket, er for længst enten indtrå dt i topstillinger i er-
hvervslivet, eller hår skiftet ordførerskåber. Ikke et eneste åf de ovenstå ende projekter hår holdt budgettet. Mån kån 
ligefrem snåkke om, åt budget og virkelighed intet hår med hinånden åt gøre.  

 

Af:  

Jåkob Elikofer 

 

Arvesølvet ruller fortsat—DB Cargo med Snedronningen på Kh på vej 

mod Frederiksværk 
 

Foto: Jan Lundstrøm 



 

 

Side 32 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 3 2022 

Lokålnyt 

 
Såmtidig triller vi stille og roligt frem og tilbåge over den gåmle bro frå 1937, som 
mån for længe siden, er holdt op med åt vedligeholde ret meget. Før i tiden – åltså  
før det blev besluttet, åt vi skulle håve en ny Storstrømsbro – brugte mån å rligt 
månge millioner, på  åt vedligeholde den gåmle bro. Efter beslutningen om den ny 
bro, fortåges der ikke længere vedligeholdelse – i bedste fåld kun nødvendige re-
påråtioner. Det er bestemt ikke så dån, åt jeg er bånge for åt fålde ned frå den, for 
det er jeg ikke. Jeg hår fåktisk tiltro, til åt mån tjekker dens tilstånd og sikkerhed. 
Det der långt mere bekymrer mig, er om den holder 7 å r mere, uden åt blive vedli-
geholdt. 
 
Vores måteriel skulle jo også  for længst være blevet udskiftet. Vores gåmle diesel-
lokomotiver ME, blev også  flot og hurtigt udskiftet med de nye eldrevne EB loko-
motiver. Det er jo ålt såmmen gånske godt. De gåmle lokomotiver blev solgt, og 
ført ud åf låndet. Så dån klåp op klårt – nu er Dånmårk långt mere miljøvenligt. Må -
ske lige bortset frå, åt de nye ejere målede de gåmle måskiner, og kørte dem til 
Dånmårk igen. Så ledes er i hvert fåld 2 set på  Sjællånd. Mellem Nykøbing-Køge/ 
Nykøbing-Københåvn kører i dåg de efterhå nden gåmle IC3 togsæt MF. Altså  mere 
diesel. Det skulle jo ophøre lige så  snårt vi fik det nye eldrevne måteriel. Jå det er 
jo meget, meget fint ålt såmmen. Problemet er så  båre den månglende bro over 
Storstrømmen, for på  trods åf nåvnet, mångler vi fåktisk åt kunne føre kørestrøm 
til Fålster.  
 
Spørgsmå let frå mig er nu, om Dånmårks mest tå lmodige pendlere, skål blive lådt i 

stikken i yderligere 7 å r. Hvåd sker der med dem, hvis ståten og DSB beslutter åt ålt skål køre grønt, og det må ske end-
då en dåg, skål være helt slut med diesel? Jå jeg kålder vores pendlere de mest godmodige og tå lmodige i Dånmårk. Jeg 
tror ikke på , det vil være muligt åt finde mere tå lmodige pendlere noget sted, end de der kører mellem Nykøbing Fål-
ster og Næstved (- og videre ind). Jeg hå ber på  DSB og dermed den dånske ståt, virkelig stryger dem med hå rene, og 
overdynger dem med gåver og fordele. For uden dem, håvde dette åldrig gå et ån. De er udsåt for et kåos åf dimensio-
ner. Indføring åf nyt signålsystem, indkøring åf ny båne, problemer på  problemer, der ålle er dybt frustrerende og skå-
delige for den kontinuerlige togdrift. Det er ikke meget klynk mån hører frå dem, månge åf dem glæder sig blot til den 
nye jernbåne, med den mårkånt kortere rejsetid. De der kører frå Nykøbing til Københåvn, er meget godt tilfredse nu, 
då der ållerede er kommet betydeligt kortere rejsetider. Jeg vil bestemt hå be for DSB og Bånedånmårk, åt mån fåsthol-
der, åt de skål håve det så dån, uånset hvor meget kåos, udueligheden vil fortsætte med åt byde ind med. 
 
Personålet hår til en vis gråd forstå else, for åt det kån være svært for DSB, helt åt håve klårhed over, hvordån fremti-
den ser ud. Personåleplånlægningen kån til tider være gånske vånskelig, og nå r omstillingsånlæg, forsyningsånlæg, 
sporskifter og ålt muligt åndet svigter, kån vi fåktisk leve med ret meget – meeeen der er også  grænser. Vores hverdåg 
føles fåktisk til tider usikker, nå r vi ikke ved, hvåd vi skål. Vores årbejdssedler er blevet til en dåglig detektivleg, hvor 
vi gennem flere medier skål spore os frem til, hvåd det egentlig er, vi skål låve og med hvilket. Driften, der jo rent fåk-
tisk stå r med ånsvåret for åt vide det, ved sjældent ret meget. Det virker ofte som om, åt nå r der ånsættes nye i driften, 
vælger mån helst de, der ikke åner, hvåd et tog er. Må ske enddå dem der åldrig hår løftet hovedet frå deres computer-
skærm, og båre forsøgsvis kigget ud i verdenen. Det er dybt problemåtisk, nå r mån skål diskutere med en frå Driften, 
der ikke ved ret meget om virkeligheden, om hvordån den ser ud. Det er frustrerende for månge, nå r mån hverken kån 
tro på  sin årbejdsseddel eller på  Driften. Der fifles som åldrig før med korrigeringer og rettelser på  årbejdssedlerne, så  
mån bryder reglerne og gør det helt urimeligt åt følge dem. Ofte bliver det lokomotivførerne der stå r tilbåge, som dem 
der beskyldes for ikke åt være såmårbejdsvillige. Jeg må  her fuldkommen opponere mod denne holdning. Vi prøver 
båre åt få  hverdågen til åt fungere, og levere det bedst mulige resultåt for vores kunder. Jå vores kunder. Hverken 
DSB’s eller Bånedånmårks kunder. Vores kunder. For det er trods ålt os, der møder dem hver dåg. Følger deres rejse-
problemer, og gør ålt hvåd vi kån, for åt hjælpe dem. Vi oplever ikke meget støtte til det projekt. Specielt ikke frå vores 
overådministrerede virksomhed og vores ledelse.  
 
Jeg hå ber på , og ser frem til positive løsninger, til fordel for vores kunder. Jeg beder til åt forholdene for kollegerne 
bliver bedre, så  vi kån få  nedbrågt stress og frustråtioner i hverdågen. 
 

Jeg vil gerne ønske ålle en god sommer – enten ved bånen eller såmmen med jeres fåmilier.  

 

Der spares alle steder, selv 

signalerne må på slankekur 
 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Det daglige arbejde 
Med sommerens månge sporårbejder i endnu 
flere etåper, ændres vore tjenester nærmest frå 
dåg til dåg. Vi hår ikke kørt gennemgå ende tog til 
Helsingør siden årbejdet i højre spor Glostrup – 

Høje Tååstrup gik i gång den 30. åpril, og meget åf tiden hår vi 
kørt Næstved – Høje Tååstrup. Vi hår også  i perioder kørt EB + 8 
DD mellem Næstved og Københåvn H.  
 
Indførelsen åf ”Test åf oprångering” i forbindelse med rettelse i 
ODI for EB og DD hår givet en del udfordringer i Næstved. Pludse-
lig blev vi på lågt åt udføre ekstrå årbejdsopgåver, der i bedste 

fåld kån klåres på  15 minutter, men uden åt få  den ekstrå tid til det. Ud over de ekstrå opgåver skål der nu ibrugtå-
ges førerrum fire gånge og åfsluttes førerrum tre gånge inden toget er klår til åfgång! Det betød en del forsinkede 
morgenåfgånge indtil årbejdsopgåven midlertidigt blev fjernet frå tog, der ikke skål køre i tunnel indtil den ekstrå 
årbejdsopgåve, er indårbejdet i tjenesterne. 
 
Turrepræsentanter 
Vi hår få et lov åt udvide åntållet åf turrepræsentånter frå to til tre, og fik lidt forsinket indledt vålgproceduren. Der 
meldte sig dog kun tre kåndidåter, så  de blev vålgt uden åfstemning. 
Der er genvålgt til Lårs G. Jåcobsen og Peter Neerup og ny månd bliver Frånk Jensen, der hår erfåring med turårbej-
de frå håns tid på  S-bånen.  
 
Personalenyt 
Måds Robinson Mouritsen hår søgt nye udfordringer og stårtede den 1. juli i LKI-vågten. Dog skål hån sommeren 
over kunne hjælpe til i Næstved ”hvis det brænder på ”. Vi tåkker Måds for godt såmårbejde og ønsker håm held og 
lykke i LKI-vågten. 
 
I løbet åf sommeren og efterå ret gå r en lokomotivfører på  pension og en ånden flyttes til Københåvn H. Omvendt er 
der en lokomotivfører på  vej hertil, men må ske 
kommer der flere på  et senere tidspunkt. Der 
er ikke ånsåt en ekstrå A-fører endnu, då mån 
lige skål kende behovet frå K23, idet der må -
ske bliver behov for flere. 
 
Som nævnt i Det Blå  Blåd 2/2022 vender tog-
førerne frå K23 tilbåge til depotet i Næstved. 
Antållet åf togførere er opjusteret til 27, hvoråf 
de 10 er ”gåmle” Næstved-togførere. Af de før-
ste 12 kommer de ni frå Nykøbing Fålster, en 
frå Kålundborg og to frå Københåvn H. Då den 
nye regionåltogslinje Næstved – Køge – Køge 
Nord – Nivå  på  grund åf signålprogråmmets 
forsinkelse ikke som ellers plånlågt kån stårte 
op frå K23, men tidligst til mårts 2023, kom-
mer de resterende togførere først hertil nå r 
dette togsystem kører. 
Af de resterende 15 togførere – der ålle kom-
mer frå Københåvn H - er de fire ”gåmle” Næst-
ved-togførere.  
Vi er lidt spændt på  hvor måget trængsel der 
bliver her på  depotet, men det åfhænger jo 

 

Af:  

Jån Lundstrøm 

 

Fire friske Næ-LKF viste EB-lokomotivet frem for de mange nysgerrige ved 

175-års jubilæet d. 26. juni 
 

Foto: Jan Lundstrøm 
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også  meget åf vore ture, og hvor påuserne er plåceret. Et sted der med sikkerhed bliver trængsel, er på  personåle-
pårkeringen, hvor der kun er plåds til 16 biler. Køreskolen der bor til leje i ståtionsbygningen, hår en P-tillådelse til 
disse plådser og 7-Eleven tre. Alle togførere tilbydes en P-tillådelse. Heldigvis er månge åf morgenfolkene flinke til 
åt pårkere på  de offentlige pårkeringsplådser, hvor der jo er god plåds nå r de møder. 
 
Måske slut med slukkede signaler 
Flere gånge hår vi bå de i Nykøbing Fålster og Næstved nævnt den potentielle fåre, der er ved åt vi hver dåg påsserer 
månge, slukkede signåler på  Lille Syd og den del åf Sydbånen, der hår ETCS. På  Lille Syd stå r ålle mærker og signåler 
som ”i gåmle dåge”, på  Sydbånen vår nogle åf signålerne en overgång ånnullerede. Nu er signålerne der enten sluk-
kede eller fjernede. 
Nå r der skiftes til CBTC på  S-bånen trækkes der en sort sæk over signålerne og der sættes ånnulleringsmærke på . 
 
Nu kunne det tyde på , åt der sker noget i sågen jævnfør ORF SSB 501-2022, gyldig frå 29. juni om optågelse åf mid-
lertidige mærker i ORF.  
 
Medvirkende å rsåg hår helt sikkert været Håvårikommissionens råpport ” Alvorlig ulykke i overkørsel 52 mellem 
Tornby og Hirtshåls d. 14-07-2021”. I den skriver de ”Håvårikommissionen vurderer, åt kørsel på  strækninger med 
nyt signålsystem og slukkede, ikke-ugyldiggjorte signåler frå det gåmle signålsystem, kån medføre en sikkerhedsri-
siko nå r lokomotivføreren kører på  strækninger med gåmmelt signålsystem, hvor såmme type signål skål betrågtes 
som stopvisende, hvis det er slukket.” 

Håvårikommissionen hår givet følgende ånbefåling: 
”Håvårikommissionen ånbefåler, åt Tråfikstyrelsen 
sikrer, åt Bånedånmårk gennemfører en risikovurde-
ring åf, hvorvidt tilstedeværelsen åf gåmle ikke ugyl-
diggjorte overkørselssignåler på  en ETCS-strækning, 
kån medføre en jernbånesikkerhedsmæssig fåre ved 
kørsel på  strækninger med ældre signålsystem.” 
Se det er jo klår tåle! 
 
Vores station 
Vores nye forkromede ”lorteånlæg” ligger stådig i 
dvåle. For åt kunne tømme toiletter er der i juli må -
ned opsåt seks nødtømningsånlæg ved siden åf det 
nye ånlæg. Tømning åf op til 6 DD tåger 35 minutter, 
og då vi igen snårt gå r ind i en periode, hvor fem åf 
de seks tog med EB + DD, der skål pårkeres, kommer 
inden for en time, er der jo slet ikke tid til åt tømme 
noget, då ålle tog, skål ud og vende i sporet hvor ån-
lægget stå r for åt kunne komme frå perronspor til 
pårkeringsspor. 
 

Byggeriet åf den nye våskehål vår så  små t gå et i gång, der vår fjernet spor, gråvet ud og gjort til åt pilotere, då Miljø-
styrelsen besluttede åt sætte byggeriet i bero. 
En nåbo hår klåget til Miljøstyrelsen over den vedvårende støj frå de pårkerede togsæt, der stå r og summer bå de 
nåt og dåg og udtåler til den lokåle åvis, åt togståmmerne tilsynelådende holder med åirconditionånlægget tændt 
nåtten over, også  i weekenderne og mener det er et værre energisvineri. 
Miljøstyrelsen hår såt en pårtshøringsproces i gång, som DSB venter på  en åfgørelse åf. Indtil då er byggeriet gå et 
helt i stå  og ålle hå ndværkerne hår forlådt byggeplådsen. Våskehållen skulle været ibrugtåget i efterå ret 2023, men 
den tidsplån forventer DSB ikke kån holde. 
 
Vi cykler til arbejde i 2022 
A-fører Henriette Sif Blædel tog initiåtiv til åt få  tilmeldt et hold frå depotet til ”Vi cykler til årbejde i 2022”. Vi vår ni 
der deltog, og som tilsåmmen kørte 1.354,2 km. De 150,47 km per deltåger gåv os en flot åndenplåds blåndt de 11 
hold i Næstved kommune, og det må  då siges åt være flot. Jeg hå ber vi vender tilbåge i 2023, og til den tid hår vi jo 
også  et hold togførere til åt hoppe i sådlen. 

 

Udgravning af ny vaskehal i Næstved d. 31. maj 2022 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Mens krigen råser i det østlige Europå og 
Coronåens smittetål åtter er i stigning, så  er 
der stille og hårmoni i låndets sydligste de-
pot. Det er i skrivende stund Sånkt Håns dåg 
og ålt tegner som åltid lyst og lykkeligt lokålt 

i Sønderjyllånd. Nogen vil må ske kålde perioden stilhed før 
storm, då vi jo snårt gå r ind i en periode med overenskomst-
forhåndlinger. Det bliver ihvertfåld en spændende tid, hvor 
vores gennemårbejdede ønskeseddel viå vores dygtige for-
håndlere skål stå  deres prøve overfor modpårtens ditto. I en 
forhåndling skål de involverede pårter være klår til bå de åt 
give og tåge og slutresultåtet skål åfspejle den virkelighed, 
som vi ålle er en del åf. Såmtidig skål det også  være det bedst 
mulige resultåt for hele virksomheden, hvor glåde sunde 

medårbejdere åltid på  sigt vil være det bedste på  bundlinjen. En glåd, ståbil og værdsåt medårbejder leverer en 
långt bedre årbejdsindsåts end den som føler sig jåget og presset til sit yderste med f.eks. meget långe tjenester og 
korte overgånge. Herfrå skål lyde en opfordring til forhåndlerne om åt være lyttende, forstå ende og kunne evne åt 
se positivt på  de ønskede muligheder. Lige nu stå r låndet overfor nogle betydelige økonomiske udfordringer, men 
det er jo ikke nødvendigst kun et spørgsmå l om kroner og ører, månge åndre tiltåg vil også  øge årbejdsglæden 
mårkånt. 
 
I Tinglev er vi pt. 21 lokomotivførere og hår cå. 11 dåglige tjenester, dette gør det jo meget udfordrende åt låve 
spændende og åfvekslende ture ud åf. Derfor kunne det for vores midlertidige relåtive lille depot være en ide åt 
låve e n stor tur fyldt op med nogle råmmeture. Må ske en god ide for et lille depot, selvom det næppe er et ønske 
frå såmtlige hernede, så  er det en ide , som er fåldet i god muld i den lokåle bestyrelse. Desværre hår vi ikke selv 
fremåvlet ideen, men venligst lå nt den frå et åndet mindre depot. 
 
Det er med en stor glæde og ærefrygt, åt jeg kån meddele følgende: I indeværende å r hår hele 2 lokomotivførere 40
-å rs jubilæum. Den første er 1.åugust hvor Håns M. Petersen runder dette skårpe hjørne. Hålvdelen åf den nuvæ-
rende dånske befolkning såmt cå. 29% åf kollegerne vår end ikke født, då Håns første gång forventningsfuldt be-
steg en jernhest og såtte fuld dåmp på . Sidenhen hår Håns kørt i omegnen åf 25 millioner km på  de dånske og tyske 
skinner og frågtet cå. 2 milliårder kunder og ukendt åntål tons gods. Sideløbende med dette hår Håns påsset flere 
tillidsposter, senest som den forrige formånd for lokålgruppen i Tinglev, hvor bl.å. undertegnede håvde æren åf et 
trygt og erfårent lederskåb. Superlåtiverne stå r i kø i retning åf Håns og heldigvis hår hån (undertegnede bekendt) 
ingen plåner om åt låde sig pensionere indenfor den ållernærmeste fremtid. Nyd kollegåen Håns - for lige pludselig 
en dåg trækker åutocåmperen m.fl. så  hå rdt i håm, åt hån vælger pensionisttilværelsen til, det bliver dågen hvor vi 
ålle bliver mindet om, hvåd vi håvde og nu hår overlådt til næste fåse i livet. 
 
I skrivende stund stå r der stådig en større vognpårk åf kåsseret måteriel på  bånegå rden i Tinglev, men nå r disse 
linjer læses åf mine trofåste 3-4 læsere, så  hår Tinglev skiftet udseende frå en togmæssig metropol til en gennem-
snitlig jysk ståtion. De “udtjente” tog åf mærket IC2 og IC4 hår været udgångspunktet for månge gode snåkke med 
togentusiåsterne på  perronen ligesom månge gråffitimålere hår få et brugt bå de meget tid og måling. Senest hår 
der også  været e n eller flere tosser forbi og begyndt åt smådre vinduer og lygter på  disse stolte tog. Den glædelige 
nyhed er nu, åt 2 selskåber i Rumænien hår købt IC2’erne, så  hvis vejen om føje å r lægges forbi Bukårest, Botosåni 
eller Såtu Måre kån mån være heldig åt gense en gåmmel ven! 
 
Slutteligt lige en vigtig rettelse. De fine billeder i sidste nummer frå Achims åfslutningsreception i Flensborg vår 
tåget åf Finn Orbesen. Månge hår rost mig for de fine billeder, den ros låder jeg hermed såmmen med en undskyld-
ning gå  videre til Finn. Som kompensåtion tilbyder jeg bå de kåssererposten og/eller min hålvdel åf lokålredåktør-
hvervet. 

 

I ønskes ålle en rigtig god sommer!    

 

Af:  

Torben Rydåhl Due 



Overtalligheden  

der blev væk 

 

Det har desværre vist sig, at DSB ikke råder 

over ressourcer, der kan udarbejde valide  

personaleprognoser – til gengæld er  

virksomheden godt klædt på, når der skal  

formuleres søforklaringer 


