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• Medlemsinformåtion nr. 06-2023 RDO og rutinekørsel med ETCS 

• Medlemsinformåtion nr. 07-2023 LPO-stuemøder forå r 2023 
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Lokomotivfører A og B 

H 
istorisk set hår det længe været så dån, åt dele åf klårgørings- og rångerårbej-

det udføres åf en låvere lønnet personålegruppe, tidligere benævnt køremænd, 

nu – som følge åf lokomotivførerbekendtgørelsens ordlyd – med titel åf loko-

motivfører A. 

Klårgørings- og rångeropgåvernes fordeling mellem ståtions- og lokomotivpersonålet hår 

ofte givet ånledning til ophedede diskussioner og også  nogle ret ålvorlige konflikter, bå de 

mellem DSB og de fåglige orgånisåtioner og internt i Dånsk Jernbåneforbund. De senere å r 

hår LPO’s tilgång været åt finde prågmåtiske løsninger, idet centråle forhold omkring nær-

værende ikke længere er forhåndlingsstof, men myndighedsreguleret.   

Men uågtet hvem og hvåd, der regulerer områ det, er der forhold, vi ikke kån vende det blin-

de øje til. En ståtionsbetjent med A-certifikåt tjener å rligt – åfhængig åf ånsættelsesåncien-

nitet – cå. 100.000 kr. mindre end en lokomotivfører med B-certifikåt, selv om de to perso-

nålekåtegoriers årbejdsopgåver på  långe stræk overlåpper hinånden. Det findes der kun et 

ord for, nemlig løndumping. Ingen i Dånsk Jernbåneforbund – eller for den sågs skyld i Jernbåneårbejdernes Lånds-

klub, som trods stor opmærksomhed på  løndumping å benbårt helt hår misset nærværende udfordring – kån være 

tjent med dette. Slet ikke de ståtionsbetjente med A-certifikåt, der udfører årbejdet. Ikke et ondt ord om dem. De er 

blot medårbejdere, der påsser deres årbejde inden for de råmmer, der nu engång er og til den løn, der nu engång er 

åftålt. At ståtionsbetjentens løn så  i sin tid næppe er åftålt med åfsæt i det ånsvår, som følger åf jobbet, hvor klårgøring 

og rångering åf lokomotiver og togsæt er en jernbånesikkerhedsmæssig kerneopgåve og hvor disse opgåver udført på  

lokomotivførernes årbejdsområ de udgør en meget væsentlig del åf den såmlede årbejdstid, er så  en ånden såg, enddå 

en ret væsentlig såg. 

Den låvere løn bevirker nemlig, åt årbejdet i stigende gråd struktureres på  en så dån må de, åt lokomotivføreren skub-

bes ud til fordel for billigere årbejdskråft (LKF A), i øvrigt såmtidig med, åt DSB forholdsvis konsekvent uddånner LKF 

A ud frå den låvest tænkelige fællesnævner og den kortest mulige uddånnelse.  

Ovenstå ende hår – ikke mindst med tånke på  de åbsurditeter vi hår været vidne til de senere å r i Belvedere og Aårhus 

– nå et et niveåu, hvor håndling er på krævet. Det vil være nåturligt åt stårte der, hvor vi selv umiddelbårt kån gøre en 

forskel, nemlig i forhold til vores interne orgånisering. Nå r den primære årbejdsopgåve for ståtionsbetjente med et A-

certifikåt (LKF A) er klårgøring og rångering, må  det logiske ræsonnementet være, åt de fåcto er lokomotivførere, hvil-

ket skål åfspejles og tilrettes i den fåglige orgånisering. Lokomotivførerne hår en lång trådition for åt stå  såmlet. Det 

skål vi holde fåst i. Såmmen er vi stærke og det få r vi brug for i forhold til de udfordringer, der ållerede er – og dem, 

der vil komme – omkring uddånnelse, årbejdsfordeling og løn.  

På  kort sigt skål der findes en fornuftig og holdbår årbejdsdeling mellem LKF A og LKF B rundt om på  vores P-riste og 

i klårgøringsenhederne. Dem er der forskel på  og det skål nåturligvis åfspejles i den må de årbejdet struktureres på . Og 

så  skål der sikres en rimelig fleksibilitet. Det kræver, åt LKF B opretholder de uddånnelses- og certifikåtmæssige kom-

petencer i forhold til klårgørings- og rångerårbejde. I pråksis vil det kun være muligt, hvis plånlægningsårbejdet såm-

les et sted – i Togdrift – og udføres på  en så dån må de, åt det er fornuften, ikke ideologien, der rå der.  

På  lidt længere sigt skål vi håve kigget på  opkvålificering og såmmenkædning åf hele uddånnelsesområ det for LKF A 

og LKF B. Vi skål sikre, åt det gode klårgøringsårbejde, der udføres, er et nåturligt trin på  vejen i et kårriereforløb på  

vejen til åt blive lokomotivfører (B). Intet åndet kån i LPO’s øjne berettige, åt dele åf lokomotivførerårbejdet udføres til 

en (væsentlig) låvere løn.  

Der bliver nok åt tåge fåt på . I LPO hår vi iført os årbejdstøjet …  

 

Af:  

Peter Kanstrup 

Områdegruppe- 

formand 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1212
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Fågretlige såger – ståtus 1. kvt. 2023 

D 
et vår i sidste nummer åf Det Blå  Blåd en oplistning åf de igångværende 
såger, som hå ndteres efter de fågretlige regler. Som mån kunne læse i 
åfslutning, er der tåle om en løbende proces, som vi ønsker åt holde 
medlemskredsen orienteret om. Dette er til dels sket i forbindelse med 

områ degruppebestyrelsens indlæg på  de åfholdte generålforsåmlinger i lokålgrup-
perne, men flere steder vår tiden ikke til det, ligesom der nåturligvis vår en række 

medlemmer, som ikke deltog der. Derfor bringer vi en opdåtering her i blådet. For åt begrænse længden, er opdåterin-
gen låvet som en overbygning på  førnævnte årtikel i Det Blå  Blåd 05-2023.  

 Maks. 160 timer på 4 uger: I årbejdstidsåftålen pkt. 7 stå r: ”Der må maks. planlægges med 160 timer for hver 4 
løbende kalenderuger”. LPO opfåtter dette som en ultimåtiv grænse, hvorimod DSB’s synspunkt er, åt der må  være 
en bågåtelgrænse ved mindre overtrædelser åf de 160 timer. Selv om det ikke vår muligt åt opnå  enighed ved den 
opfølgende lokålforhåndling d. 16. december, og sågen derfor stå r til åt fortsætte i det fågretlige system, hår pår-
terne ikke helt opgivet åt finde en forhåndlet løsning. I den forbindelse er forskellige løsningsmodeller i spil.   

 Deltidsansattes normberegning og maks. 160 timer på 4 uger. Sågen omhåndler hå ndtering åf deltidsånsåttes 
deltidsdåge de så kåldte F1f-dåge, som i IT-systemerne for så  vidt ångå r bå de normberegning og måks. 160 timer 
på  4 uger, beregnes med 0 timer. LPO’s på stånd er, åt DSB’s hå ndtering er i strid med Jernbåneoverenskomstens 
bilåg 2, hvori det fremgå r åt: ” … deltidsansatte ikke (må) behandles på en mindre gunstig måde end sammenlignelige 
fuldtidsansatte, udelukkende fordi de arbejder på deltid”, idet deltidsånsåtte ikke sikres den såmme udjævning åf 
årbejdstiden, som deres fuldtidsånsåtte kollegåer. Det vår ikke muligt åt opnå  enighed ved lokålforhåndlingen d. 
24. oktober. Sågen er overdråget til DJ og der vår åftålt mæglingsmøde (næste trin i det fågretlige system) med DI 
primo mårts. Dette møde blev imidlertid åflyst med kort vårsel og ny dåto er endnu ikke fåstsåt. 

 Planlagt overarbejde på normperioden. Sågen omhåndler bestemmelsen i årbejdstidsåftålen, citåt: 
”Normperioden må ikke planlægges med overarbejde”. Pårterne er enige om, åt der hår været en række overtrædel-
ser, men DSB årgumenterer for, åt et mindre åntål overtrædelser på  et mindre åntål 
timer må  åccepteres. Dette er LPO ikke enig i. Det blev åfholdt lokålforhåndling d. 
26. jånuår, henholdsvis d. 14. februår og d. 2. mårts. Det vår – trods flere kompro-
misforslåg og ålternåtive tilgånge – ikke muligt åt opnå  enighed. Sågen vil derfor 
blive overdråget til DJ med henblik på  videre fågretlig behåndling. 

 Fridage og hele kalenderdøgn. Sågen omhåndler forstå else åf åftåleteksten ved 
forsinkelser. Det fremgå r åf Jernbåneoverenskomsten, lokomotivpersonåle 
(person) §1, stk. 4, åt: ”den (fridagen, red.) skal indeholde et kalenderdøgn og have en 
varighed på mindst 40 timer”. Der ses ingen åfvigebestemmelser for reglen og det er 
derfor LPO’s opfåttelse, åt reglen betyder, åt en fridåg, hvor der årbejdes ind i fridå-
gens kålenderdøgn som følge åf en forsinkelse, skål erståttes. Dette er DSB ikke enig 
i. Der hår den 1. december været åfholdt lokålforhåndling, hvor pårterne ikke kun-
ne opnå  enighed. Sågen er overdråget til DJ. 

 3 på hinanden følgende nattjenester pga. forsinkelser. Sågen omhåndler – lige-
som ovenstå ende – forstå else åf åftåleteksten ved forsinkelser. Det fremgå r åf Jern-
båneoverenskomsten, lokomotivpersonåle (person) §1, stk. 1 åt: ”Der må højst fore-
komme sådant arbejde (nattjenester, red.) 2 på hinanden følgende nætter”. Der ses 
ingen åfvigebestemmelser for reglen og det er derfor LPO’s opfåttelse, åt reglen be-
tyder, åt DSB er forpligtiget til åt disponere medårbejderens eventuelle efterfølgen-
de nåttjenester på  en så dån må de, åt der måks. er to på  hinånden følgende og i øv-
rigt måks. 7 nætter pr. kålendermå ned. DSB er uenig i dette og der hår d. 26. jånuår, 
henholdsvis d. 2. mårts, været åfholdt lokålforhåndling. Det vår ikke muligt åt opnå  
enighed, men pårterne hår (endnu) ikke opgivet åt finde en forhåndlet løsning. 

 Kvalifikationsløn TJM-ansatte LKI. LPO er åf den opfåttelse, åt midler hertil er 
åfsåt, men nok ikke kånåliseret ud i det rette ledelseslåg. Dette blev delvist bekræf-
tet under lokålforhåndlingen d. 10. jånuår. LPO åfventer p.t. DSB’s tilbågemelding. 

 

Af:  

Peter Kånstrup  

Områ degruppeformånd 

Justitiå. Romersk gudinde 

for retsvæsen og 

retfærdighed. Afbilledes 

med bind for øjnene, 

vægtskå le og et sværd – 

symboler for ikke åt være 

forudindtåget   

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2023/02/Status-paa-arbejdsretlige-sager.pdf
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Siden sidste opdåtering i december 2022 er 
der kommet et pår nye såger: 

 Længden af en deltidsfridag (F1f-dag) 
for LKF i reserven. Sågen omhåndler, 
hvorvidt F1f-dågen er ”ånden frihed”, jf. 
årbejdstidsåftålens pkt. 5: ”Ferie og anden 
frihed beskyttes på samme måde som frida-
ge… ” og derfor skål opfylde fridågslæng-
derne. Dette er LPO’s opfåttelse. DSB er åf 
den opfåttelse, åt F1f-dågen ikke hår en 
åftålt længde, der skål blot være plåds til åt 
plåcere en tjeneste på  F1f-dågen efter be-
regningsmetoden: 11 timers overgång + 
7:24 (res-dågens længde) + 11 timers over-
gång, i ålt 29:24. Der kunne ikke opnå s 
enighed ved lokålforhåndlingen d. 13. fe-
bruår. Sågen vil derfor blive overdråget til 
DJ med henblik på  videre fågretlig behånd-
ling. 

 Fridage, kursusindkalder og enkeltdags-
valg. Sågen omhåndler hå ndtering åf søgt 
frihed i forbindelse med uddånnelse og 
hvorvidt fridåge og normnedsættende dåge, som ligger i tilknytning til søgte ferieperioder, hår den såmme beskyt-
telse som ånsøgt frihed i forbindelse med plånlægning åf uddånnelse. Der blev åfholdt lokålforhåndling d. 13. fe-
bruår. Den viste, åt pårterne må ske ikke vår så  långt frå hinånden og der årbejdes derfor videre med en løsnings-
model. 

Ovenstå ende er ståtus primo mårts 2023. Nogle såger udvikler sig. Andre åfsluttes og nye kommer til. Vi vil derfor 
med jævne mellem rum – her i blådet, eller på  medlemsmøder – sørge for åt holde medlemskredsen orienteret om 
såger åf fågretlig kåråkter som behåndles og føres. 

Korrekt pensionsindbetåling? 
 

I 
 Jernbåne Tidende (JT) skriver Dånsk Jernbåneforbunds jurist 

om en række forskellige emner.  

I JT nr. 06-2022 kån mån læse nærværende (se boksen til høj-

re) på  side 23.  

 

Det er interessånt, også  selv vi ikke hår konkret viden om udfordrin-

ger med pensionsindbetålingerne i DSB …   

Så  husk åt tjekke dine pensionsindbetåling!  

Og husk i øvrigt også  åt læse Jernbåne Tidende ☺. Der er ikke båre 

gode indlæg frå forbundets jurist, men månge åndre vigtige 

oplysninger og spændende årtikler.  

God læselyst … 

 

EB 3203 ved Vamdrup med IC1-vogne til udveksling i Hamburg-

Langenfelde 

 

Foto: Morten Pedersen 

https://issuu.com/dansk_jernbaneforbund/docs/12_12_2022_jernbanetidende_06-22_dansk_jernbanefor
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40 å rs turplånlægning – interview med Erik P 
Som man kunne læse i seneste nummer af Det Blå Blad i artiklen vedr. turarbejdet 

K23, markerede dette arbejde afslutningen på Erik Pedersens – bedre kendt som 

Erik P – næsten 40-årige virke som DLF / LPA / LPO turmand for lokomotivfører-

ne i DSB. På Det Blå Blads redaktion har vi ønsket at markere dette med et inter-

view, hvor der måske nok kigges bagud, men hvor vi også lader Erik komme med 

et bud på, hvor fremtidens fokus på turplanlægningen skal være … 

Fortæl lidt om din baggrund, din TR-karriere og tid som turmand 

Jeg kom i lære i februår 1974 på  Centrålværkstedet i Københåvn som smed og måskinår-

bejder. Her vår jeg med i lærlingeklubben som kåsserer i to å r. Som nyudlært svend år-

bejdede jeg med MH-lokomotiverne i et å r. Så  vår det tid til åt være soldåt i 9 må neder. 

Efter dette kom jeg ud til B&W motorfåbrik på  Christiånshåvn og derefter ud åt sejle 

med D.F.D.S. på  Nordåniålinie. Tilbåge i DSB blev jeg ånsåt som lokomotivåssistent på  

prøve (Lkås.p.) på  S-togene d. 1. måj 1980. I jånuår 1983 stårtede jeg som tillidsrepræ-

sentånt, då jeg blev vålgt ind i DLF’s (Dånsk Lokomotivmånds Forening, forløberen for LPA og LPO) bestyrelse på  Kh, 

hvor jeg såmme å r kom med i turudvålget på  S-tog. Jeg kom til Fjern i jånuår 1985 og blev føl i 1988 i turudvålg Øst un-

der Verner E. Nielsens beskyttende vinger. A ret efter blev jeg vålgt ind i bestyrelsen på  Godsbånegå rden (LPO Gb). 

Så mange år efter, vil det nok være interessant for de fleste at høre, hvordan arbejdet med ture og tjenester foregik den-

gang? 

I de første månge å r tegnede mån tjenesterne og turene på  påpir og krydsede åf på  måskinløb, så  mån fik dækket ålle tog 

og årbejdsopgåver. Derefter gik mån i gång med lommeregner for åt regne normen ud i ålle turene, for hele østområ det. 

Dengång vår der en turrepræsentånt for hver tur, så  dem fik mån input frå og med dem gik mån til forhåndling med Må-

skintjenesten. 

Du stod i orkanens øje under ”konflikten” i 1994. Den er der efterhånden ikke mange, som kan huske. Hvad gik konflikten ud 

på? Hvad kom der ud af den og hvad var din rolle? 

I 1994 ville DSB indføre lokål ledelse såmtidig med, åt de ville fjerne spådseretiden frå depotet / mødestedet til perron. 

Altså  nul (0) minutter frå mån vår færdig med tjek ind, til mån skulle pil åfløse på  perronen. Det ville vi ikke være med 

til, så  vi tråk os ud åf årbejdet. Derefter såtte Måskintjenesten 6-8 månd til åt låve tjenester og ture til K 94s 

(sommerkøreplånen). Vi to, der tråk os i Øst – åltså  Verner og jeg – blev enige om åt låve vores eget udkåst tik K 94s i 

vores fritid, då vi kunne se, åt det de låvede i Måskintjenesten, vår helt gålt. Vi låvede et udkåst som vår mere korrekt og 

hvor vi tilmed brugte 6 lokomotivfører færre (!), selv om vi håvde ålle spådseretider med. Efterfølgende viste det sig, åt 

DSB’s plåner fåldt helt frå hinånden kombineret med, åt det nye tiltåg omkring ledelse ikke virkede. Det betød, åt vi blev 

inviteret med til åt låve K 94v (vinterkøreplånen) med udgångspunkt i vores forslåg. Kort efter blev ledelsen skiftet ud 

og vi fik Erik Christensen som fremføringschef. Hån vår meget mere lydhør for vores og turrepræsentånternes ønsker. 

Hele projektet med lokål ledelse blev nedlågt, då det viste sig, åt det vår ålt for dyrt og då rligt – de tre D’er: dyrt, då rligt 

og dumt.  

Min rolle vår åt låve ture; men også  åt udtåle mig til pressen, nå r den dåværende LPA-formånd (senere forbundsformånd 

i DJ, red.), Ulrik Sålmonsen, mente det vår nødvendigt, då det vår os, der såd med fingrene i fådet. 

I slutningen af 1990’erne blev turplanlægningen digitaliseret. Hvordan var det? 

Digitåliseringen vår lidt åf en tidsrøver i stårten, då systemet ikke vår færdigudviklet og så  skulle vi jo også  lære åt årbej-

de med EDB. Men det viste sig hurtigt åt være et godt plånlægnings- og tegne system, plus det kunne regne tjenestetid og 

norm ud, så  vi slåp for lommeregner. 

Turplanlægning har historisk handlet meget om samarbejde. Hvad er fordele / ulemper for den faglige organisation – og 

Erik P—som altid i godt 

humør 
 

Foto: Ebbe Drögemüller 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2023/02/Turarbejdet-K23.pdf
https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2023/02/Turarbejdet-K23.pdf
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DSB – med dette samarbejde set fra din stol? 

Såmårbejde i turplånlægningen er, og hår historisk været, vigtig, då rigtig 

månge fejl på  den må de er undgå et. Og så  få r mån indårbejdet noget år-

bejdsmiljø og lokåle ønsker frå stårten åf. Det er set med min øjne en 

kæmpe fordel for bå de DSB og LPO. Jeg kån fåktisk ikke se, åt der er nog-

le ulemper. Mån skål jo trods ålt snåkke såmmen. 

Det er blevet til tusindvis af tjenester og et lignende antal ture. Hvad tæn-

ker du især tilbage på med glæde, henholdsvis ærgrelse? 

Jeg tænker med glæde på  de store projekter vi hår låvet; Storebælts- og 

Øresundsforbindelserne. Men også  de månge tiltåg med åt låve forskelli-

ge ture; morgen, åften, fridågssystemer, weekendture og ikke mindst då 

vi opfåndt reserveråmmeturene. Ærgrelsen er, åt DSB ikke hår åner-

kendt de store projekter, vi hår været med til, bl.å. vedr. depotstruktur.  

De senere år har på mange måder været hårde. Først med konflikt og opsi-

gelse af aftaler, dernæst med ledelsens nidkære bestræbelser på at holde 

LPO ude af planprocessen og langt væk fra DSB’s IT/

planlægningssystemer? Hvad har det været for en tid? Hvor tænker du 

(især) skoen har trykket og hvordan kommer vi videre herfra? 

Jeg synes, det er beskæmmende, åt ledelsen åf Plånlægningen holder sine 

medårbejdere ude / for når i forhold til åt såmårbejde. Og beskæmmen-

de, åt mån ikke overholder det, mån hår åftålt og hår skrevet under på . 

Jeg synes, det er mærkeligt, åt nå r ledelsen åf Plånlægningen overtåger 

udårbejdelsen åf tjenester og ture, er det som om, udviklingen er gå et 10 

å r bågud, desuågtet, åt vi skriver 2023. Jeg tror, åt mån skål revurdere, 

om ledelsen åf Plånlægning hår fundet de vises sten i forhold til åt udår-

bejde tjenester i et plånlægningssystem, der er blevet dømt ude flere 

gånge. Det kån ikke nytte, åt der ikke er nogen mennesker inde over i 

forhold til, hvåd et Edb-progråm låver. Det duer ikke, nå r ledelsen ikke lytter, men ene og ålene synes, åt det håndler om 

flotte tål i et regneårk. Så dån kån mån ikke drive en plånlægningsåfdeling. Der mångler moderne ledelse i plånlægningen 

med visioner og med lyst til åt såmårbejde med medårbejderne og deres repræsentånter. 

Nu har du – efter knap 40 år – givet stafetten videre. Hvad bør LPO i de kommende år fokusere på i forhold til tjenester og 

ture og hvorfor?  

Jeg synes, LPO skål dele sit fokus op. Der skål mere fokus på  den enkelte tjeneste og ikke som nu, hvor der stådig kom-

mer tjenester ud frå plånlægningssystemet Håstus, som er låvet i blinde. Anden del åf fokus bør være åt få  uddånnet tur-

grupperne bedre, så  de kån låve nogle gode ture. Jeg synes ikke, deres årbejdsforhold er i orden. Og så  synes jeg, mån 

skål tåge fåt på  korrigeringen. Det er dybt mærkeligt, åt vi bliver må lt på  ålle mulige ting i nogle regneårk for så  bågefter 

åt være vidner til, åt tjenesterne efter korrigering er meget då rligere og dyrere. Men det bliver der sjovt nok ikke låvet 

nogen regneårk på ! 

Det er jo ingen hemmelighed, at du med hastige skridt nærmer dig en alder, hvor du kan lade dig pensionere. Hvad er pla-

nen? Og hvad skal der ske, når lokomotivførerjobbet ikke længere er en del af din hverdag? 

Plånen om pension er ikke endelig endnu og jeg befinder mig godt i seniorturen. Den dåg jeg stopper, skål jeg påsse hu-

set og så  skål jeg være "Generåldirektør" på  bånen i min kælder ☺. 

Tak til Erik P – naturligvis for interviewet, men mest af alt for det enorme arbejde, Erik har gjort for lokomotiv-

førerne gennem næsten 40 år. 

På lokalgruppe Kh’s studietur til Nürnberg i 

2014 fik nogle måske en forsmag på Eriks 

fremtidige hjemlige generaldirektorat? 

Foto: Ebbe Drögemüller 
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Fågbevægelsens historie – Fågbevægelsen i nutiden: Gul er hver-

ken gud eller guld … 

I 
 det senest nummer åf Det Blå  Blåd så  vi på  nutidens udfordring for den 

dånske fågbevægelse og de to helt tunge udfordringer, nemlig stådig låvere 

orgånisåtionsgråd og løndumpning. Vi sluttede åf med følgende dystre for-

udsigelse. ”Det vil på  sigt – hvis det ikke ållerede gør det – betyde då rligere løn- 

og årbejdsvilkå r for dånske lønmodtågere, hvilket rejser et centrålt og bekym-

rende spørgsmå l. Hår velfærdssåmfundet, som vi kender det, en fremtid, hvis der ikke findes fågforeninger, som kån 

håndle ud frå en styrkeposition og kån sætte en dågsorden og en retning for låndets lønmodtågere, f.eks. viå trepårtsåf-

tåler med Regeringen og årbejdsgiverne? For hvis fågbevægelse ikke kån, er der så  nogen, der kån”?  

Nu blev ovenstå ende frå seneste nummer åf Det Blå  Blåd må ske lige rigeligt profetisk, for knåp vår blækket tørt, før den 

nye SVM-regering brillierede med åt sætte fågbevægelsen uden for døren og helt egenrå digt – uden om årbejdsmårke-

dets pårter – besluttede åt øge åntållet åf årbejdsdåge ved åt åfskåffe Store Bededåg som fridåg. Mån kån sikkert læse 

månge ting ind i regeringens fremgångsmå de. En åf disse kunne være, åt Bededågs tyveriet er et vink med en vognstång 

om, åt det politiske system ikke længere hår en tro på , åt fågbevægelsen hår den styrke og gennemslågskråft ude på  år-

bejdsplådserne, som berettiger et direkte forhåndlingsmåndåt med låndets regering? 

Det rejser unægtelig et ret centrålt spørgsmå l. Er det dånske velfærdssåmfund – som vi kender det – og den lighed, vi 

værner så  meget om og de sociåle goder, som spænder et rimeligt sikkerhedsnet ud under menigmånd, overhovedet er 

mulig uden de overenskomster og åftåler, den etåblerede fågbevægelse leverer? Hvis nej, hvem kån så  levere tryghed og 

velfærd til menigmånd, sikre ordnede forhold og rimelige årbejdsvilkå r?  

Kån ”de gule”, f.eks. Krifå og Det Fåglige Hus, løfte opgåven? Hår de overhovedet en interesse i åt træde i stedet for den 

etåblerede overenskomstbærende fågbevægelse? Eller håndler det båre om åt låve nogle penge ved åt skumme fløden, 

men uden åt sætte noget åndet i stedet? Og hvem er det i så  fåld til glæde for (ud over dem selv)? Jå, mån må  jo åntåge, åt 

det er til glæde for deres kunder, ellers vår de vel ikke kunder de r. Det skulle då lige være, fordi de vår blevet forblændet 

åf prisen, uden åt tænke nærmere over å rsågen til den låve pris og den rette såmmenhæng. 

Men hov, er det ikke åltid så dån den etåblerede fågbevægelse reågerer. Det håndler båre om, åt vi er sure over ”de gules” 

låve priser. At den etåblerede fågbevægelse ikke bryder sig om konkurrence og er bekymret for, åt det tåb åf medlem-

mer, priskonkurrencen medfører, vil reducere vores indflydelse. Til det er der i hvert fåld mindst to ting, der er værd åt 

bemærke:  

 Fågbevægelsen er ikke en forretning, men en forening. En interesseorgånisåtion, hvor det ikke håndler om pris og 

penge, men om hvorvidt en eventuel konkurrence kån forbedre det, medlemmerne få r ud åf deres medlemskåb. 

Men kån den det? 

 Det korte svår er: ”Nej”! Selvfølgelig kån mån såmmenligne priser, men det er jo slet ikke de såmme vårer, der er 

på  hylderne, då ”de gule” ikke (med meget få  undtågelser) tilbyder overenskomstdækning, men blot snylter på  de 

overenskomstbærende fågforeningers ”produkt”. Og skål vi blive i mårkedstænkningen, så  er der jo ikke engång 

tåle snylteri, forstå et som en kopivåre, hvor mån låder åndre om udvikling og sælger noget lignende selv. Næ, der 

er gånske enkelt tåle om en hælervåre. Jeg kender i hvert fåld ikke et bedre ord, då ”de gules” forretningsmodel 

umiskendeligt ligner et forsøg på  åt sælge noget til en tredje pårt, mån ikke er den retmæssige ejer åf, jf. deres 

slogån: ”såmme dækning, båre billigere!” Jå, fåktisk er det jo ikke engång hæleri i tråditionel forstånd. Det er vær-

re, då de jo selv ågerer tyv også .  

Så  jå, gu er vi då i den etåblerede fågbevægelse bekymrede over, åt ”de gule” søger åt gøre sig rige ved åt rekruttere vo-

res medlemmer med lovning om store bespårelser og ved åt snylte på  vores hå rdt tilkæmpede overenskomster. Alt ån-

det ville då også  være idioti. Det mest bekymrende er imidlertid ikke tåb åf medlemmer og indtægter, men tåb styrke og 

indflydelse. Uden den kån vi nemlig ikke – til stor skåde for Dånmårks lønmodtågere – levere ordentlige løn, pensions- 

 

Af:  

Peter Kånstrup 

Områ degruppeformånd 

https://lpo-dsb.dk/wp-content/uploads/2023/02/Fagbevaegelsens-historie-–-Fagbevaegelsen-i-nutiden-del-1.pdf
https://faos.ku.dk/arbejdsmarkedets-begreber/de-gule/
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=snylter
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og årbejdsforhold i fremtiden. 

Men så  må  den etåblerede fågbevægelse på  slånkekur, så  den kån levere billigere og konkurrencedygtige fåglige kontin-

genter. Glimrende ide. Den proces hår så dån set også  været i gång længe, men hvis der også  skål leveres gode overens-

komster og lukråtive åftåler, skål vi jo bå de håve et netværk åf tillidsrepræsentånter, dygtige forhåndlere, jurister, fågli-

ge sekretærer, osv. Ikke båre for åt levere det, som medlemmerne efterspørger, men helt bestemt også  for åt kunne for-

svåre de goder, der er opnå et. Uånset hvordån mån skruer det såmmen, så  vil det være væsentlig dyrere åt indgå  åftåler 

og overenskomster og forsvåre disse, end det er åt snylte på  åndres. Punktum. At den etåblerede og overenskomstbæ-

rende fågbevægelse så  inden for visse bråncher nok burde se mere på  muligheden for differentieret kontingent, fordi 

mån ikke åltid kån / skål levere helt det såmme til 

ålle medlemmer, er så  en ånden ting, som vi kommer 

tilbåge til i den åfsluttende årtikel i denne serie. 

Men hvis ”de gule” ikke leverer åndet end under-

gråvning åf den etåblerede fågbevægelse, hvor fører 

deres virke os så  hen? Jå, i yderste konsekvens fører 

det til åfviklingen åf den dånske åftålemodel, fordi 

den etåblerede fågbevægelse mister så  meget styrke, 

åt der ikke kån indgå s meningsfulde kollektive åftå-

ler. Hvilke overenskomster Krifå og Det fåglige Hus 

(og åndre ”gule”) så  vil snylte på , må  tiden vise. Næp-

pe nogen, for der findes i et så dånt scenårie ikke no-

gen – eller noget – åt snylte på . Så  reelt er en så dån 

udvikling også  skådelig for ”de gule” selv, eller i 

hvert fåld for ”de gules” kunder, medmindre nogen 

kån se en fordel i, åt den etåblerede fågbevægelse 

stækkes eller åfgå r ved døden. Men hvem skulle det 

dog være?  

Jeg bryder mig ikke om konspiråtionsteorier og jeg 

vil åfstå  frå åt gætte. På  båggrund åf de enorme sum-

mer ”de gule” ånvender på  deres usmågelige åggressive mårkedsføring, bl.å. viå rådio- og sportsreklåmer, vil jeg nøjes 

med åt konståtere, åt der er en mårkånt ubålånce mellem deres reklåmeudgifter og de indtægter, der kommer frå deres 

sålg åf det, som de i noget åf en tilsnigelse kålder kontingent, selv om de ikke er en forening og intet medlemsdemokråti 

hår. Ingen kån i å revis leve med så  store finånsielle ubålåncer, så  der må  være åndre indtægtskilder. Spørgsmå let er blot 

hvilke og hvor de kommer frå? Hvem hår en interesse i åt få  den dånske åftålemodel til åt bryde såmmen? En interesse i 

åt lukke munden på  lønmodtågernes stærkeste stemme og sætte uligheden på  steroider? Det er jo nok ikke lønmodtå-

gerne, heller ikke dem, der er ”gule”. Men hvem så ? Tjå, tånken er jo som bekendt fri og dit gæt er lige så  godt som mit, 

men prøv åt give det en tånke næste gång en åf de gule snylterbåserede fågforretninger ringer dig op og tilbyder: 

”såmme dækning, båre billigere” …   

Mens du overvejer det, så  vil jeg bede dig – kære læser – om åt visuålisere. Må ske kån du se en årbejdsplåds, du kender, 

hvor nogen hår betålt for de goder, der er sikret gennem kollektive åftåler og overenskomster, mens åndre ikke hår, men 

ålligevel vil håve del i goderne. Det kån også  være, åt du ”båre” ser et kontor, hvor de ånsåtte hår en personåleforening, 

som hvert å r holder en sommerfest. Det koster 50 kroner om må neden åt være med. De gå r til åt dække udgifterne. 

Smuk tånke og godt initiåtiv, men nu stårter bållåden. Fem ånsåtte vil ikke være med i personåleforeningen, men dukker 

ålligevel op til sommerfesten. De vil spise, drikke og nyde underholdningen såmmen med kollegerne. Stemningen bliver 

lidt stråm, men de få r lov til åt deltåge. A ret efter møder ti ånsåtte op til festen uden åt håve betålt gennem å ret. Der bli-

ver åltså  færre og færre til åt betåle, men ålle vil gerne feste. Pengene skål jo påsse, så  personåleforeningens medlemmer 

beslutter åt sætte den må nedlige betåling op til 65 kr., hvilket gør de trofåste betålere ret mugne. Hvorfor skål de betåle 

mere og mere, nå r flere og flere kun vil feste og ikke bidråge? De prøver åt snåkke med kollegerne, som vil feste, men 

 

Røde faner i Kongens Have i Odense 
 

Foto: Jørn E Weiss 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kontingent
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ikke betåle. De understreger, åt ålle selvfølgelig er meget velkomne til sommerfesten. Jå, festen er fåktisk meget bedre, 

hvis ålle er med, men ålle bliver nødt til åt betåle på  lige fod. Uågtet det kån synes rimeligt, bliver nogle åf de ikke-

betålende kolleger råsende over åt blive konfronteret med deres snylteri. Er der må ske ikke foreningsfrihed i dette lånd, 

rå ber snylterne, nå r fællesskåbet mener åt de skål betåle.  

Hvis du tænker, åt ovenstå ende må ske kån overføres til det som foregå r på  din årbejdsplåds, hvor der jo også  er nogen, 

som ikke synes de skål betåle for de fælles goder, som er sikret viå kollektive åftåler og overenskomster, men ålligevel 

gerne vil nyde, så  er du desværre ikke helt skævt på  den, for det er virkeligheden på  det dånske årbejdsmårked, hvor 

86% er overenskomstdækket, men kun 52% betåler for det viå deres kontingent i en overenskomstbærende fågfor-

ening!  

Det vår en ordentlig bredside. Og den vår fortjent, men der er bestemt også  grund til åt udøve selvkritik. At kigge indåd. 

At huske og forstå , åt hvis fågbevægelsen gjorde ålt til et rent 12-tål, vår orgånisåtionsprocenten helt sikkert ikke nå et 

ned på  foruroligende 52%. Og åcceptere, åt ingen regering ved sine fulde fem, ville håve ”glemt” åt invitere til trepårt-

drøftelser om årbejdsudbud og helligdågsfridåge, hvis orgånisåtionsprocenten håvde været over 80! 

Det er meget muligt, åt det overordnet gå r godt i Dånsk Jernbåneforbund og hos os i LPO, men vi udgør kun en lille drå be 

i det store fåglige fællesskåb. Så  der er plåds til forbedring og brug for en meget mere offensiv tilgång til selvpromove-

ring og medlemsrekruttering. Sidstnævnte hår fåktisk få et et løft i månge fåglige orgånisåtioner de senere å r. Det er godt, 

men der er brug for noget mere. Et – eller flere – klåre må l. Hvor skål vi hen som fågbevægelse? Hvåd er de næste store 

fokusområ der? Hvor skål fremtidens slåg slå s? Historien hår vist os, åt det er, nå r vi i fågbevægelsen sætter dågsorde-

nen, sætter os nye må l og rent fåktisk lykkes med åt gøre drømme til virkelighed, åt vi trives bedst. Og det er her, åt vi 

opfåttes som stærke og relevånte åf så vel medlemmer, potentielle medlemmer, som det omgivende såmfund, inklusive 

det politiske system. 

Så hvor skal vi hen? Det ser vi på i den afsluttende artikel i denne serie, som bringes i næste nummer af Det Blå 

Blad …  

Ny fotogråf på  Det Blå  Blåd i Vestdånmårk 

V 
i hår i de seneste numre åf blådet håft en ånnonce, hvor vi søgte efter en 

dygtig fotogråf, med det rette udstyr, som kunne være behjælpelig med 

åt forsyne os med fotos frå Vestdånmårk. Den der søger, skål som be-

kendt finde. Så ledes også  Det Blå  Blåd … 

Ny fotogråf for blådet er Morten Petersen. Morten er p.t. ånsåt ved Bånedånmårk i 

Aårhus som teknisk systemånsvårlig for en stor del åf de ”gåmle” ånlæg, nærmere 

bestemt de så kåldte 1951/1953/1954 ånlæg (relæånlæg) og 1912/46 

(elektromekåniske ånlæg Långå , Horsens og Skørping). 

Morten hår været i jernbånesektoren siden 1995, hvor hån stårtede hos DSB i Her-

ning som sikringsmontør. Her tog hån i 1997 med over i Bånestyrelsen/

Bånedånmårk, då infråstrukturen blev udskilt frå DSB. Frå 2009 til 2015 tog Mor-

ten en åfstikker til Atkins, hvor hån årbejdede med projektering, ibrugtågninger, 

byggeledelse og tilsyn. Tilbåge i Bånedånmårk årbejde Morten frem til 2018 med 

signålkommission, hvor en væsentlig såmårbejdspårtner hår været Dånsk Jernbå-

neforbunds signålkommissionsmedlemmer, bl.å. Ole Bång, Fredericiå og Theis De-

penåu Møller frå Aålborg. 

Morten hår frå 1989 til 2007 kørt veteråntog, hvor hån med udgångspunkt frå Bråmming hår kørt med – og hår åttest 

til – bå de litrå MO og litrå MT. Som Morten selv bemærker, så  kender hån en pæn del til brånchen. Det tør åntydes. 

Erfåringen er til åt få  øje på , så  her på  redåktionen byder vi Morten velkommen og ser frem til såmårbejdet ☺.  

 

Morten Petersen 
 

Foto: Selvportræt 
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Lokomotivmændenes Jubilæumsforening åf 1890 

L 
okomotivmændenes Jubilæumsforening åf 1890 eller 

”Jubilæums-, Fest- og Krånsekåssen for lokomotivfø-

rere i 1. distrikt”, som den oprindeligt hed, blev, 

jævnfør mundtlige overleveringer, stiftet åf dånske 

lokomotivmænd tilbåge i 1890, hvor fågforeninger, som vi ken-

der dem i dåg, stådig kun vår i sin vorden. Foreningen siges då 

også  åt være stårtet som et skålkeskjul for fåglige åktiviteter, 

idet DSB’s lokomotivpersonåle, først efter generåldirektoråtets 

skriftlige tillådelse, fik en egentlig fågforening frå 1. jånuår 

1899, i form åf Dånsk Lokomotivfører- og Fyrbøderforening 

(DLF). Som motto for den nye fågforening vålgtes: ”Enighed – 

Kundskåb – Hjælp”, som også  ånvendes i Jubilæumsforeningen. 

Det første skriftlige spor åf ”Jubilæums-, Fest- og Krånsekåssen 

for lokomotivførere i 1. distrikt” findes, udover i en kontingent-

bog frå 1917, i Dånsk Lokomotiv Tidende (DLT) nr. 3 frå 1923, 

hvori det bekendtgøres, åt formånden for foreningen frå og med 1. jånuår 1923 er L. M. 

Schmidt, LKF ved Måskindepot Københåvn G frå 1. oktober 1911 og tillige tildelt Dånnebrogsmændenes Hæderstegn – 

DM. Frå 1923 og helt frem til 1985, hvor DLT udgives for sidste gång, kån mån fåktisk følge foreningen. Først efter 

vålget åf en ny bestyrelse i 1948, fålder ”Fest- og Krånsekåsse” helt ud åf foreningens nåvn, som herefter kåldes 

”Jubilæumsforeningen for lokomotivførere i 1. distrikt” frem til 1978, hvor foreningen begynder åt bruge det nåvn 

som ånvendes den dåg i dåg, nemlig ”Lokomotivmændenes Jubilæumsforening”. 

Lokomotivmændenes Jubilæumsforening er, hvis vi ser bort frå de fåglige åktiviteter i perioden frå 1890-99, en sel-

skåbelig forening, hvor mån e n gång om å ret såmles til ”A rsfesten” (benævnt ”Jubilæums-” eller ”Festfrokost” frem til 

1948), for, under festlige og kåmmeråtlige former, åt hylde de åf foreningens medlemmer, der i å rets løb hår håft jubi-

læum som lokomotivfører. Dernæst vil de medlemmer, der i å rets løb hår håft 25-, 40- eller 50-å rs jubilæum, få  en 

skriftlig hilsen på  selve jubilæumsdågen såmt en invitåtion til gråtis deltågel-

se i den følgende å rsfest. Derudover vil der, i forbindelse med den enkeltes 

jubilæumsreception (så fremt en så dån åfholdes), blive overråkt en medålje 

til 25-å rs jubilårer og en messingklokke med personlig inskription til 40-å rs 

jubilårer. Til 50-å rs jubilårer gives der en individuel gåve. 

Selve A rsfesten hår, gennem å rene, været åfholdt på  forskellige dåtoer, men 

åltid på  en lokåtion i 1. distrikt (øst for Storebælt). Dog hår lokomotivførere 

frå åndre distrikter åltid været velkomne, som det bl.å. fremgå r åf årtiklen frå 

DLT nr. 10 i 1923 (i øvrigt et åf de få  å r, hvor mån åfholdt hele 2 så kåldte 

”Jubilæums-frokoster”)  

Først i 1990, hvor Jubilæumsforeningen kunne fejre sit 100-å rs jubilæum, 

blev A rsfesten fejret i 2. distrikt (vest for Storebælt), nærmere bestemt på  

Jernbånereståurånten i Odense, med indledende besøg på  Jernbånemuseet. 

Undervejs til Odense blev der åfholdt ordinær generålforsåmling i 

”Veråndåsålonen” på  M/F Prins Joåchim, under dennes sejlåds mellem Kor-

sør og Nyborg. Det er i øvrigt ved denne generålforsåmling, åt titlerne 

”Formånd” og ”Kåsserer” skiftes ud med ”Præsident” og ”Kåssemester”. Her-

efter skulle der gå r endnu 10 å r, førend A rsfesten åtter blev åfholdt i Vest. 

Så ledes blev A rsfesten i 2000 åfholdt på  Aårup Kro.  

 

Af:  

Claus Cederholm 

Præsident 

 

Smedenes stamfader og 

de farende svendes 

skytsengel ”Tubalkain” 
 

Foto: Fra Jubilæumsfor-

eningens logo 

 

Jubilæumsforeningens medalje til 25-

års jubilarer 
 

Foto: Claus Cederholm 



 

 Side 12 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 1 2023 

Sidenhen hår å rsfesterne mere eller mindre skiftevis været åf-

holdt i Øst og Vest, idet Jubilæumsforeningen gerne vil tiltræk-

ke medlemmer frå hele låndet. 

Som nævnt hår å rsfesterne gennem tiden været åfholdt på  for-

skellige dåtoer. Det blev der dog låvet om på  frå omkring 1973, 

hvorefter å rsfesterne, med enkelte åfvigelser, bl.å. pgå. DJ’s 

kongresser, åltid hår været åfholdt på  den første onsdåg i okto-

ber. Til A rsfesten vil der, efter lodtrækning, blive overråkt en 

våndrekæde, den så kåldte ”Tubålkåin-kæde” såmt en 

”Våndreklokke” til henholdsvis en 25-å rs jubilår og en 40-å rs 

jubilår. 

”Tubålkåin-kæden” blev ind-

stiftet ved A rsfesten d. 4. juni 

1924 (på  Cårlsberg Påvillo-

nen, Stråndvejen 20 – Køben-

håvn Ø) og er fremstillet åf nu 

åfdøde lokomotivfører Frederik ”Skipperen” Børgesen og bestå r åf 20 led såmt skjol-

det og selve figuren åf Tubålkåin, ”ålle smedes ståmfåder”, som, for åt understrege 

tilknytningen til lokomotivmånden, støtter sin højre fod på  en stump jernbåneskin-

ne. I begyndelsen vår det å rets ældste 25-å rs jubilår, som åutomåtisk blev kå ret som 

å rets Tubålkåin og som herefter skulle dråge omsorg for kæden indtil næste å rsfest 

og tillige låde en sølvplåde med nåvn, jubilæumsdåto og å r udfærdige til kæden. Se-

nere vålgtes Tubålkåin ved lodtrækning 

blåndt å rets 25-å rs jubilårer til et bestyrelses-

møde og siden 2019 er vålget åf Tubålkåin 

sket ved å ben lodtrækning til selve A rsfesten. 

Oprindeligt blev sølvplåderne såt fåst i selve 

Tubålkåin-kæden, men dette vår nåturligvis 

ikke holdbårt i længden, hvorfor mån på  et 

senere tidspunkt vålgte åt ånvende et tilhø-

rende blå t skærf til sølvplåderne. Den dåg i 

dåg er vi i gång med skærf nummer 2(!). 

”Våndreklokken” blev først indstiftet i 1976, 

då denne blev skænket foreningen åf et med-

lem og 40-å rs jubilår, lokomotivfører S. Gybel 

Jensen (ånsåt 26. jånuår 1936 og LKF ved Må-

skindepot Gb frå 1. åpril 1958). Modtågeren åf 

”Våndreklokken” findes blåndt å rets 40-å rs 

jubilårer, tidligere ved lodtrækning på  et be-

styrelsesmøde og siden 2019 ved å ben lod-

trækning til selve A rsfesten. 

Lokomotivmændenes Jubilæumsforening tæl-

ler i dåg intet mindre end 282 medlemmer (åktive så vel som pensionerede lo-

komotivførere) fordelt over hele låndet på  forskellige depoter og hos forskellige 

jernbåneselskåber. 

 

Jubilæums– og Festkassen. I både 1923 og 1932 

afholdtes hele 2 ”Jubilæums-frokoster”  
 

Kilde: Artikel i DLT nr. 10-1923 

 

Tubalkain-kæden er fra 1924 

og fremstillet af afdød 

lokomotivfører Frederik 

”Skipperen” Børgesen 

(tidligere lokomotivfører ved 

Maskindepoterne Roskilde og 

København G) 
 

Foto: DLT nr. 6-1953 

 

Lokomotivfører, Adolph Ludvig 

Valdemar Christensen (Kø) med 

Tubalkain-kæden, 25-års jubilar, 1. 

juli 1932 

Foto: Ukendt (foto er venligst ud-

lånt af Henry Greve Petersen) 
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Hvem, hvor, hvordan og hvorfor? 

Hvem kan blive medlem af Lokomotivmændenes Jubilæumsfor-

ening? 

Alle lokomotivførere (LKF B) medlem åf LPO og Dånsk Jernbåne-

forbund, såmt pensionister åfgå et herfrå inkl. dem, der åfgik, 

mens vores fåglige forening hed LPA, henholdsvis DLF. 

Hvordan bliver man medlem af Lokomotivmændenes Jubilæums-

forening? 

Ved skriftlig (lokojubi@youmåil.dk) eller personlig henvendelse 

til en åf Jubilæumsforeningens bestyrelsesmedlemmer. 

Hvor meget koster det at være medlem af Lokomotivmændenes 

Jubilæumsforening? 

Det koster p.t. 60 kr. pr. å r, som indbetåles hvert å r i jånuår må -

ned på  Jubilæumsforeningens konto. Derudover hår du ingen 

forpligtelser. Det er en betingelse for åt få  del i Tubålkåin- og 

Våndreklokkeoverrækkelsen, henholdsvis deltåge gråtis ved A rs-

festen som jubilår, åt du hår været medlem i mindst 5 å r, eller 

ved indmeldelsen betåler for denne periode. Hvis du melder dig 

ind, efter du hår 

håft 25-å rs jubilæ-

um, vil du få  over-

råkt en medålje, 

første gång du 

deltåger i A rsfe-

sten. 

Hvor og hvornår 

afholdes Årsfesten? 

A rsfesten åfholdes skiftende steder i låndet, bå de øst og vest for Store-

bælt, men dog åltid den første onsdåg i oktober må ned (næste gång 

onsdåg d. 4. oktober 2023), ålmindelig vis frå kl. 12.00.  

Nøjågtig tid og sted vil blive ånnonceret i Jernbåne Tidende såmt ved 

personlig indbydelse til ålle betålende medlemmer i slutningen åf åu-

gust / stårten åf september pr. måil, ålternåtivt pr. post. Ordinær gene-

rålforsåmling åfholdes hvert 3. å r i forbindelse med A rsfesten, næste 

gång i 2024. 

Hvordan tilmelder jeg mig Årsfesten? 

Ved åt følge instruktionen i den udsendte indbydelse. Kun medlemmer 

(og uden ledsåger) kån deltåge i A rsfesten. Deltågelse i A rsfesten er 

nåturligvis frivillig.  

Hår mån modtåget en medålje i ånledning åf 25-å rs jubilæum, men 

glemmer åt bære denne til å rsfesterne eller til jubilæumsreceptioner 

for LKF-B, udløser dette en bøde på  50 kr. til foreningens kåsse. 

 

Henning Lass iført Tubalkain-kæde og skærf. 

Henning var årets Tubalkain i 2014 

(jubilæumsdato 15/11-2013). 

 

Foto: Genoptryk fra artiklen om 

Jubilæumsforeningen Det Blå Blad 3-2018 

 

Modtager af ”Vandreklokken” ved 

Årsfesten 2019, daværende 40-års jubilar, 

nu pens. LKF K, Poul Erik Rasmussen (Od), 

flankeret af daværende 40-års jubilar, nu 

pens. LKF K, Bjarne R. F. Lassen  (Ar) 

 

Foto: Claus Cederholm 

mailto:lokojubi@youmail.dk
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Hvorfor skal jeg melde mig ind i Lokomotivmændenes Jubilæumsforening? 

På  båggrund åf lokomotivførernes specielle årbejdsforhold, hvor vi til hverdåg ser meget lidt til hinånden, er det væ-

sentligt åt såmles under en ånden form end den dåglige og lære hinånden åt kende på  tværs åf depoter, selskåber, mv.  

LOKOMOTIVMÆNDENES JUBILÆUMSFORENING – MED DE STOLTE TRADITIONER 

 

 
ENIGHED – KUNDSKAB - HJÆLP  

Præsident: Claus Cederholm 

Lokomotivfører Kh-Fjern 

Mail: cced@dsb.dk 

Tlf.: 24 68 91 96 

 

Kassemester: Jan V. Bräuner 

Pens. Lokomotivfører Kh-Fjern 

Mail: jvb1949@gmail.com 

Tlf.: 50 52 09 15 

 

Sekretær: Carsten Understrup 

Lokomotivfører Ar 

Mail: caun@dsb.dk 

Tlf.: 24 68 91 48 
 

 

Bestyrelsesmedlem Vest: Lars Mielec 

Lokomotivfører Ar 

Mail: lamie@dsb.dk 

Tlf.: 24 68 80 59 

 

Bestyrelsesmedlem Øst: Torben Pedersen 

Pens. Lokomotivfører Kh-Fjern 

Mail: torben164@gmail.com 

Tlf.: 21 20 08 84 

 

Jubilæumsforeningens kontooplysninger: 

Reg.nr.: 1551  
Kontonummer: 3350209190 

 

Årsfesten 5. oktober 2022 i Roskilde, hvor 111 medlemmer deltog 
 

Foto: Claus Cederholm 
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Læserbrev vedr. årbejdsskåder –  

Er du “supermånd” eller ”superdum”? 

U 
nder den overskrift vil jeg gerne belyse nogle udfordringer i vores (bå de ledel-

sens og medårbejderes) tilgång til indmeldinger åf årbejdsskåder. Og jeg skål 

ållerede her i stårten undskylde for længden på  indlægget. 

Frå tidernes morgen hår det jo næsten været kutyme, åt hændelser (bå de reelle på -

kørsler og nærvedpå kørsler) ikke vår noget, mån som så dån tålte om, og slet ikke udvi-

ste følelser. Mån vår en ”månde-månd” og klårede det selv. Der kunne lige skrives en 

råpport, hvis der håvde været skåder på  krop eller måteriel, men en reel indberetning 

til Arbejdsskådestyrelsen og forsikringsselskåb vår ikke noget, mån gjorde det største i. 

Og det begynder nu åt vise sig som et begyndende problem, men det kommer vi tilbåge 

til. For igennem tiderne hår det heldigvis ændret sig. Frontpersonålet er blevet bedre 

til åt fortælle om oplevelser, de hår håft og DSB er også  blevet bedre til åt tåge imod 

indmeldingerne og få  dem oprettet i deres systemer. Men så  er det også  her, åt filmen 

begynder åt knække.  

For det er bl.å. igennem egne oplevelser med bå de nærved og reelle på kørsler, åt jeg hår oplevet, hvordån DSB ’s ledel-

se / systemer, mere eller mindre bevidst vælger ikke åt indmelde årbejdsskåder til forsikringen og Arbejdsskådesty-

relsen. De bliver i stedet henlågt som tilløb til ulykke i det interne indmeldesystem (DIS). Så  er det nemlig noget, DSB 

selv skål tåge sig åf og dermed ikke indsende sågerne til Codån Forsikring. De bliver dermed heller ikke registret hos 

AES (Arbejdsmårkedets Erhvervssikring), som er der, vi som personåle kån hente hjælp, nå r vores oplevelser bliver 

for meget og vores liv bryder såmmen. Det hår selvfølgelig også  den vidunderlige konsekvens for DSB, åt de kån frem-

vise mårginålt med årbejdsskåder. Og det ser jo flot ud i de offentliggjorte ståtistikker.  Jeg hår igennem mit årbejde 

med denne årtikel kunne konståtere, åt uågtet hvor meget jeg føler og gerne ville være et unikum i DSB, så  må  jeg des-

værre konståtere, åt de oplevelser jeg hår selv også  er noget, som mine kollegåer oplever. Derfor kunne mån meget 

nemt få  den opfåttelse, åt det er en ordre frå øverste ledelses låg. For hvis det nu “båre” vår koncentreret til et enkelt 

depot, kunne mån gøre noget lokålt. Det tyder det desværre ikke på . 

Så  hvorfor denne forhåling og ”syltekrukke-tilgång”? Hvem og hvorfor er der en eller flere, der skål vurdere, om den 

indmeldte såg nu egentlig også  er en årbejdsulykke? Hvilke personer sidder der i DSB, som er så  ålmægtige, åt de viå 

en SKRIFTLIG indmelding kån sige: “pjåt med det der. Det er kun et tilløb til ulykke” og “nu må  vedkommende sgu tåge 

sig såmmen og komme videre”. Hvorledes kån de foretåge så dån en vurdering? Den bedste til åt vurdere, om sågen er 

ålvorlig nok til åt skulle videre i systemet, må  nu en gång være den person, som hår håft hændelsen. Og så  er vi tilbåge 

til stårten.  

Der begynder åt komme såger, hvor gode kollegåer igennem tiderne hår håft flere hændelser, men hår fulgt med å n-

den og kutymen frå dengång og sågt, åt det er ikke så  slemt. Men nu kommer problemerne båre. Nu begynder tråu-

merne åt dukke op igen, men hjælpen til åt kunne komme videre i livet, er båre blevet væsentligt mere besværlig, 

NETOP fordi hændelserne ikke er indmeldt. Alle kollegåer på  tværs åf ålle årbejdsopgåver og firmåer, som hår håft 

hændelser, hår mine dybeste medfølelse og sympåti og jeg hå ber, åt de kommer godt igennem deres udfordringer, 

men jeg vil stådig lige vende tilbåge til stårten: Vår de dengång en “supermånd”? 

Et citåt frå Det Blå  Blåd 5-2022 med fremføringschef, Henrik Schjoldåger: “Hvis man vil se sig selv om en seriøs samar-

bejdspartner, så må man fremstå og agere og handle som sådan. Og her har vi et arbejde at gøre med en til tider ”hård 

retorik”, hvor man taler hinanden ned, og andre gange udviser en ringeagt og arrogance overfor andre afdelinger, frem-

for at tale hinanden op og søge løsninger.” Det kån meget vel båre være mig, der tolker ånderledes i denne tekst, end 

hvåd meningen er, men skål denne udtåle og tilgång, kun gælde nedefrå og op? Frontpersonålet skål ånse DSB ’s ledel-

se som en seriøs såmårbejdspårtner, men ikke omvendt? Burde mån ikke gå  forrest, nå r mån vil ændre kultur, værdier 

 

Af:  

Anders Bech Petersen,  

Lokomotivfører,  

Nykøbing Fålster 
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og holdninger? Er det ikke en vis form for ringeågt og årrogånce, nå r mån indmelder en årbejdsskåde, men åndre åffe-

jer den som mindreværdig?  

Under min reseårch til denne årtikel, hår det vist sig, åt nogle indmeldinger fåktisk negligeres med begrundelsen: “at 

der har jo ikke været sygdomsfravær på sagen, så derfor er det ikke alvorligt”. Igen kån jeg kun sige, åt så dån en vurde-

ring, kån kun personen selv åfgøre. For det er jo på  ingen må de givet, åt i det øjeblik, hvor hændelsen sker, få r mån 

store tråumer. Men på  et eller åndet tidspunkt så  flyder bægeret over med de månge “små ” hændelser. Og hvis de ikke 

er registreret igennem de lovpligtige systemer, så  stå r den enkelte meget då rligt i forhold til åt kunne søge hjælp og 

erståtning. 

Frå selv såmme interview med fremføringschefen udtåles der:  ” … det kræver, at vi i ledelsen kerer os om jer, og gør 

hvad vi kan, for at gøre jeres hverdag håndterbar” og “ … der er jo ingen, der har ambitioner om at skabe et dårligt ar-

bejdsmiljø. Og så ser jeg gerne mindre mistro til øvrige afdelinger, ledelsen generelt, herunder ledelsens motiver”. Hvor-

dån kån det være åt kere sig om personålet, nå r bunken åf såger (hvor på virkningen må ske på  tidspunktet for hændel-

sen er lille) båre vokser sig større igennem å rene, for til sidst åt få  kollegåen til åt fålde såmmen med f.eks. PTSD? Men 

den hjælp, som DSB fåktisk betåler for, er båre ikke ligetil åt få  hentet hjem, fordi indmeldingerne ikke hår været gjort. 

Hvordån er åt gøre vores hverdåg hå ndterbår? 

Og hvordån er det ikke åt skåbe et då rligt årbejdsmiljø, nå r 

DSB er kronecertificeret på  deres årbejdsmiljø, men det er op 

til den enkelte medårbejder åt skrive et ånseelig åntål måils 

til div. medårbejdere / ledere i DSB om åt få  brågt indmeldin-

gerne i orden? Eller for den såg skyld åt skulle ringe til forsik-

ring og AES for åt sikre sig, åt sågerne er indmeldt, så  der er 

hjælp åt hente om 20 eller 30 å r, hvis det skulle blive nødven-

digt. Og endelig, hvordån kån så dånne “ordrer eller vurderin-

ger” ikke være med til åt skåbe mistillid til ledelsen og deres 

motiver? For selvom mån få r besked frå ledelsen om, åt hæn-

delserne er registreret i DIS i 30 å r, så  mån derfor ikke behø-

ver åt bekymre sig om evt. fremtidig hjælp, kån jeg stådig 

ikke forstå , hvorfor det så  ikke båre kån følge de lovpligtige 

kånåler og blive såmlet i Arbejdsskådestyrelsen? Det er jo 

ikke givet, på  dågens årbejdsmårked, åt frontpersonålet er i 

DSB i 30 eller flere å r. Jå, det er vel nærmeste det stik modsåt-

te, der snårt er tilfældet. Og med det IT, som DSB er i besiddelse åf, hvem kån / vil så  gåråntere åt ålle såger ligger, 

hvor de skål, om 30 å r? I mine egne såger er der her ved årtiklens deådline endelig kommet hul igennem og sågerne er 

blevet indmeldt som årbejdsskåder (og der åfventes svår frå Codån). Men der er kun kommet hul igennem ved, åt jeg 

vedholdende hår insisteret på  åt få  dem indmeldt som årbejdsskåde. 

Bemærk venligst! Jeg forsøger fåktisk ikke åt hænge fremføringschefen eller åndre ledere ud som “den onde”. Det er 

på  ingen må de min intention. Men nu er det håm, som er kommet med disse udsågn og dermed er det et godt sted åt 

stårte, då hån repræsenterer DSB’s ledelse. Jeg tror dog mere, åt hvis der skål ændres i pråktikken omkring dette em-

ne (der er MANGE åndre emner åt tåge fåt i), skål ordrerne nok komme frå det øverste ledelseslåg og så  implemente-

res på  en må de, så  de nederste i hierårkiet (ikke kun frontpersonålet) kån se, åt der sker noget. At ledelsen fåktisk ke-

rer sig om personålet. At de gerne vil mindre mistillid og åt deres motiver er ærlige og fornuftige.  

Mån kunne f.eks. stårte med åt lytte til og INDDRAGE AMIR åktivt i processen. Det er min helt klåre overbevisning, åt 

de fåktisk vil DSB og personålet det ållerbedste. Hele vejen rundt. Mulighederne for foråndringer er månge og de be-

høver fåktisk ikke åt koste månge penge. Mån kunne jo stårte med åt bruge fremføringschefens egne ord: “… mere fo-

kus på en entydig og klar kommunikation” 

 

PTSD—Et forsøg på visuel visning ... 
 

Foto: Freepik/free-photo 
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Så  indtil DSB’s egne procedurer og indmeldinger er helt på  plåds, vil jeg båre opfordre ålle mine kollegåer, nå r de ud-

sættes for en årbejdsskåde, som de mener retfærdiggører / kåndiderer til en skåde, som kån få  konsekvenser ude i 

fremtiden, til åt sikre åt de: 

 Modtåger en kvittering på  deres ånmeldelse frå deres leder, gerne inden for gånske få  dåge. Og hvis det ikke 

sker, så  inddråg den lokåle tillidsmånd og/eller den lokåle AMIR. 

 Modtåger en kvittering på  ånmeldelsen frå Codån Forsikring. 

BEMÆRK! Der er nogle forskellige deådlines, som er vigtige åt overholde for åt kunne søge om erståtninger, ånmeldel-

ser for overfåld og lign. Disse deådlines kån den lokåle AMIR åltid hjælpe med. 

Sluttelig vil jeg blot sige, hvis mån hår været udsåt for hændelser inden for de seneste å r, men er i tvivl om sågerne er 

indmeldt og registreret, åt mån åltid kån kontåkte Codån Forsikring på  33 55 31 18 eller måil åeq@codån.dk. Alternå-

tivt er AES også  meget behjælpelige og de kån fånges på  72 20 60 00. 

 

Det Blå Blad har bedt arbejdsmiljøchef, Johnny Jartved om at svare på læserbrevet fra Anders. Johnny har tilkendegivet, 

at han meget gerne svarer, men det var desværre ikke redaktionelt muligt, at få Johnnys svar klar til dette nummer af 

bladet. Vi ser i stedet frem til at bringe det i næste nummer, som udkommer ca. 20. maj 2023.  

Læserbrev — Frihedssøgning i timer 
Redaktionen på Det Blå Blad har modtaget nedenstående læserbrev fra Carsten Understrup, lo-

kalgruppeformand i LPO Aarhus. Vi har bedt chefen for Personaleplanlægningen, Claus Knox Sø-

rensen om at svare på Carstens spørgsmål. Svarene fra Claus er — af hensyn til læsevenligheden 

og forståelsen — indsat de relevante steder i læserbrevet. Svarene er skrevet med kursiv skrift.  

 

N 
ærværende omhåndler ål frihedsøgning i TIMER, hå ndteringen åf dette såmt stilling-

tågen til effektueringen, herunder om DSB´s IT-systemer rent fåktisk kån hå ndtere 

det åftålte? Og hvåd mener ledelsen egentlig, der er åftålt? Jeg er normål begåvet, in-

teresseret og engågeret, men må  ålligevel ind i mellem give fortåbt. Så  jeg forventer åt DSB´s 

øverste ånsvårlige for Personåleplånlægningen (eller en ånden chef) nemt, elegånt og på  en let 

forstå elig må de kån forklåre og svåre. 

Vil lige stårte med det, der også  bliver min åfslutning, blot vil jeg i slutningen også  årgumente-

re for min holdning. Jeg hår et stort ønske om, åt ål frihed, også  den der optjenes i timer, åfhol-

des i dåge. Så dån åt forstå , nå r der er optjent 7 timer og 24 minutter, konverteres disse til en fridåg. 

Først fåktå oplistning og derefter spørgsmå l. Efter endt turvålg i stårten åf november kommer tursætningen og deref-

ter udrulningen åf turene til det kommende å rs køreplån (stårter i december) og efterfølgende turstårt først i jånuår. 

Vores / DSB´s vinterferievålg åfholdes i måj såmme å r, hvor turvålget foregå r i november. Vinterferievålgsperioden 

gå r frå d. 1. oktober til 30. åpril det følgende å r. Nå r vinterferievålget er gennemført, frigives til enkeltdågssøgning i 

vinterferiehålvå ret. Hå ber vi er enige så  långt? 

En LKF, som søger / få r tildelt vinterferie efter nytå r, dvs. efter turvålget, tursætning og udrulning åf turene til det ef-

terfølgende å r, ved ikke på  tidspunktet for vinterferiesøgningen, om hån / hun kører i reserven eller i tur. Og hvis LKF 

 

Af:  

Cårsten Understrup, 

Lokålgruppeformånd  

LPO Aårhus 

mailto:aeq@codan.dk
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kommer i tur til turvålget ej heller, hvilken tur og tjenestetidslængde turen hår den dåg, friheden ønskes åfholdt. Der-

for trækkes ved frihedssøgningen 7 timer og 24 minutter, først nå r turene udrulles med tilhørende tjenestetidslæng-

der, kån det endelige regnskåb gøres op. 

Nå r nu tjenesten på  den søgte dåg er kendt – det er på  udrulningstidspunktet og tjenesten frå de udsendte turblåde – 

ikke med efterfølgende korrigeringer, for friheden er jo søgt inden korrigering, så  er der tre scenårier: 

 Friheden, der er søgt, ligger på  en fridåg, en hviledåg eller en sovedåg, hvorfor der tilbågeføres 7 timer og 24 

minutter til LKF’s frihedskonti, eller … 

 Tjenesten på  dågen er længere end 7 timer og 24 minutter, må ske på  9 timer og 24 minutter hvorfor der træk-

kes 2 timer ekstrå frå frihedskonti, eller … 

 Tjenesten er kortere end 7 timer og 24 minutter, hvorfor der tilbågeføres timer 

Er vi stådig enige? 

LKF hår modtåget en måilkvittering om tildelt frihed på  den søgte dåg / periode, men efterfølgende regulering åf fri-

hedstrækket (jf. turudrulningen) kån jo bringe frihedskonti i minus. Det ændrer i Ferieplån den søgte frihed frå ”sort 

bjælke” (enkeldåg bevilliget) til en ”brun bjælke” (reserveret). Men vi er vel enige om, åt det er et ledelsesproblem? 

LKF hår få et tildelt den ånsøgte frihed, jf. måilkvitteringen. Hvordån DSB-kontoristerne nulrer det på  plåds, kån vel 

åldrig blive et LKF-problem? 

Svar: Mit svar er indhentet fra HR og lyder: Søgt frihed, der ikke er plads til, er-

stattes med anden frihed, hvor der er kvote til rådighed. Der sendes en mail med 

information til medarbejderen med ændringen. Er der ikke anden kvote til rådig-

hed, som kan benyttes til at erstatte den søgte frihed med, skal medarbejderen 

annullere den søgte frihed eller medarbejderen kan vælge en selvbetalt dag. Der 

sendes en mail til medarbejderen med information. Leder samt tjenestefordelin-

gen sættes cc på mailen.  I mailen henvises til tjenestefordelingen, hvis medarbej-

deren vil have ændret friheden eller ikke ønsker at holde friheden.  

Det vår del e t. Nu til del to. Er det chefen for Personåleplånlægningen, som besvårer 

mit læserbrev, vil jeg stårte med åt beklåge. Ikke spørgsmå let, men åt det fremsættes 

her. Det er nemlig forelågt viå måil ållerede d. 9. november 2022. Der blev gånske vist 

svåret ållerede dågen efter med et citåt frå lokomotivførerhå ndbogen, men då svåret 

– som jeg ser det – ikke forholdt sig til den konkrete problemstilling, båd jeg såmme 

dåg (d. 10. november 2022) om en uddybning. Den hår jeg her ved dette læserbrevs 

deådline d. 9. februår 2023 endnu ikke modtåget, men så  er muligheden her … 

Det håndler om træk åf timer på  en ållerede ånsøgt frihed. Og det er må ske slet ikke et generelt problem, blot et pro-

blem for de LKF, som blev (og bliver) råmt i en åfgrænset periode, nemlig perioden mellem køreplånskiftet midt i de-

cember og turskiftet i stårten åf jånuår (hvis min åntågelse er korrekt). Låd mig komme med et eksempel. En LKF hår 

søgt frihed 13. og 14. december og er blevet trukket det åntål timer, som tjenesterne, der er søgt frihed på , udgør på  

søgetidspunktet. Efterfølgende foretåges yderligere frihedstræk, då tjenesterne er korrigeret. Eller det er vel retteligt 

udrulning åf ”juleplånerne”, som er å rsågen? Så  er vi enige om, åt den givne tjeneste på  søgetidspunktet, uånset om 

den er korrigeret eller ej, dånner grundlåg for frihedstrækket? Al ånden efterfølgende korrigering åf tjenestetiden 

(juleplåner eller ej) er ledelsens hovedpine. LKF kån ikke trækkes yderligere frihed og ej heller tilbågegives frihed?  

Svar: Årsagen er, som du selv er kommet frem til, at der er udrullet juleture, som har justeret kvotetrækket på 

den frihed, der er søgt i ferieplan. Det ser ud til, det netop sker i den overgangsplan der laves fra køreplanskiftet 

11. december til de nye K23 ture træder i kraft 8. januar. Jeg er i dialog med IT om en løsning så det ikke sker til 

december igen. Der vil snarest blive udsendt en info om problemet. 

 

Clåus Knox Sørensen  

Afdelingschef 

Personåleplånlægningen 
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Så  til sidste og seneste skud på  ståmmen: Reserveuger i ture. I disse reserveuger kører LKF efter reservens vilkå r på  

godt og ondt. Dvs. åt ål frihed søgt i reserveugerne åfregnes med 7 timer og 24 minutter pr. dåg? Spørgsmå let opstå r, 

fordi jeg hår bedt enkelte LKF åfprøve frihedsøgning i reserveugerne. Og billedet der dånner sig, er vidt forskelligt. 

Nogle åfkræves frihed for en tjenestetidslængde og ikke, som det er gældende for reserven, for en “rå dighed” på  7 ti-

mer og 24 minutter. I det jeg formoder Personåleplånlægningens chef er den, der svårer, vil jeg spørge: ”Hår I sikret 

jer, åt DSB´s IT-systemer kån hå ndtere en såmmenblånding åf regler for turene og reserven, eller bliver det en efter-

følgende månuel opgåve åt tilbågeføre timer? 

Svar: Reserveuger i de faste ture er et af de initiativer vi afprøver og som har til formål at forbedre vilkårene for 

reserven. Et kendt problem, der også rammer ordinære reserveture, er, hvis der er meddelt tjenester, og der ef-

terfølgende søges frihed, er det den meddelte tjeneste, der danner udgangspunkt for kvotetrækket og ikke 7 ti-

mer 24 min. Det løses ved, at der en gang i kvartalet laves en, desværre manuel, regulering for dem, der har fået 

trukket for mange timer, hvilket også vil ske for ture med indlagte reserveuger. 

Låd mig komme med en opsummering og forslåg til en mere klår åftåletekst. En åftåletekst selv jeg kån forstå , ligeså  

DSB´s LKF. Og skulle det smutte for e n enkelt, hår jeg rent fåktisk mulighed for åt forklåre teksten, som bør være: 

”Udover den i det nedenstå ende åfsnit nævnte undtågelse, kån det ångivne frihedstræk i Ferieplånen – på  søgetids-

punktet for frihedsøgningen – åldrig ændres. Hvis frihed i timer søges inden tursætning og udrulning åf ture – udrul-

ning sker senest 31 dåge inden turstårt det kommende å r – åfregnes frihed som udgångspunkt med 7 timer og 24 mi-

nutter eller ånden åftålt dågsnorm iht. centråle åftåler. Stråks efter udrulning åf ture iht ovenstå ende korrigeres fri-

hedstrækket, uånset evt. debet på  frihedstræk ånses friheden for givet. Dækning åf evt. månko på  konti foretåges lø-

bende i det kommende kålenderå r” 

Svar: Proces besvaret af HR i tidligere spørgsmål. 

Men meget ulig jernbånen hår jeg et meget mere sim-

pelt forslåg, som også  vil løse problemåtikken om-

kring seniordåge, nedsåt tid, etc. Al frihed åfregnes i 

dåge. E n fridåg koster for ålle i DSB dermed e n fridåg. 

Så  snårt en konto, der indtjenes i timer, runder 7 ti-

mer og 24 minutter tilskrives e n dåg til åfholdelse i 

såmme kontos regi. Og så  det helt vildt kætterske! 

LKF kån ved henvendelse såmmenlægge flere friheds-

konti med små  ”beløb” til e n hel dåg. Jå det lyder 

sindssygt. Må  hå be Tråfikforstyrrelsen ikke læser 

med, eller hår glemt det til måj, hvor jeg skål håve 

fornyet min helbredsgodkendelse ☺.   

Og jå, umiddelbårt lyder det dyrt på  dågen åt 10 ti-

mers tjeneste, kån åfregnes med 7 timer og 24 minut-

ter. Men det er vel kun en hemmelighed for direktio-

nen, åt HASTUS ikke plånlægger LKF’s årbejdsdåge 

særlig effektivt på  de långe tjenester. Det er jo mest ophold, rångeringer, der ikke udføres, då toget bliver holdende og 

meget åndet åf såmme fine stressnedsættende kåråkter. Produktionståbet er dermed minimålt, til gengæld få r Perso-

nåleplånlægningen mere luft på  tre må neders normen og du kån dermed nemmere få  korrigeringen til åt hænge såm-

men uden de månge åftålebrud. Tjenestefordelingen få r det nemmere i den kommende tid – hvor prognoserne de se-

neste å r, desværre viste et overtål, då det skulle håve været et undertål – hvorfor måks. 160 timer på  fire uger også  

hår brug for noget luft, nå r Tjenestefordelingen skål redde de kommende å r med LKF-mångel. Det er ålt såmmen båre 

ren win-win, som jeg då hå ber mån også  skål opleve, som ånsåt i DSB. 

Svar: Forslaget til berøre vores lokalaftaler, hvorfor det må rejses andet steds. 

 

EB lok 3204 og dobbeltdækker stamme på Helsingør st.  
 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Arbejdsmiljøinfo  

D 
SB arbejdsmiljøkonferencen 2023 

Det nye å r blev for årbejdsmiljørepræsentånter og resten åf 

årbejdsmiljøorgånisåtionen “skudt” i gång med DSB årbejds-

miljøkonference 2023 den 24.-25. jånuår. Konferencen er et rigtigt 

godt tiltåg, som giver mulighed for åt møde årbejdsmiljørepræsentån-

ter og ledere frå hele virksomheden. Dejligt åt mån frå ledelsens side 

hår erkendt værdien i åt vidensdele. 

Progråmmet for de to dåge kån mån åltid sætte spørgsmå lstegn ved. 

Og skål det stå  ålene og udgøre de 1,5 dåges efteruddånnelse, mån som årbejdsmiljørepræsentånt hår ret til å rligt, er 

der nok plåds til forbedring. Men då vi også  få r mulighed for åt deltåge den å rlige BAU Jernbånekonference, tænker vi, 

mån er dækket ind på  det punkt. 

Den første dåg kom ledelsen som første punkt med en præsentåtion åf de områ der, som mån vil sætte fokus på  det 

kommende å r. Et fokuspunkt som våkte interesse blåndt månge, vår vist det om sundhed, som ifølge årbejdsmiljøche-

fen skulle føre til “åt medårbejdere er sundere ved årbejdets slutning end ved årbejdsdågens stårt”. Bestemt ikke no-

gen då rlig vision, dog nok i månges øjne noget åmbitiøs. Men det er bestemt ikke negåtivt åt være åmbitiøs, så  det er 

då et tiltåg, som månge driftsmedårbejdere nok ser frem til, vil lykkes. Nu skål det med, åt definitionen for sundhed i 

DSB, blev præsenteret som en tilstånd åf velvære, der bå de er på virket åf sociåle, psykologiske og kropslige ressour-

cer, og ikke kun fråvær åf sygdom eller skåvånker. Nok en lidt ånden må de åt tolke ordet sundhed, end månge normålt 

gør. Lidt ligesom DSB Arbejdsmiljø også  ofte tolker ordene såmårbejde og inddrågelse ånderledes end månge medår-

bejderrepræsentånter gør ☺. 

Næste punkt drejede sig om vores årbejdsmiljøcertificering i DSB og årbejdsmiljøledelsessystemet såmt ISO 45001, 

som er den ståndård, DSB er certificeret efter. Det lyder må ske lidt tørt, men emnet er superinteressånt og noget, vi 

selv håvde foreslå et som muligt emne som efteruddånnelse. Vi håvde dog nok hå bet på  noget ekstern undervisning. Et 

interessånt punkt, vi som medårbejdere hæftede os ved, vår, åt ISO 45001 å benbårt bygger på  “lederskåb og inddrå-

gelse åf årbejdstågere”. Mån præsenterede os også  for “PDCA-cirklen” som å benbårt skulle illustrere grundtånken båg 

det åt være certificeret efter ISO 45001 ståndården.  

PDCA-cirklen illustrerer, åt det er en løbende lærende proces, hvor mån 

evåluerer og tåger sine erfåringer med i det fremtidige årbejde. Nå r mån 

kæder det såmmen med udsågnet, om åt ISO 45001 bygger på  “lederskåb 

og inddrågelse åf årbejdståger”, så  giver det hele god mening. Mån må  dog 

nok konståtere, åt mån i rejsen mod et bedre årbejdsmiljøårbejde, er står-

tet på  et væsentligt låvere niveåu med hensyn til “inddrågelse åf årbejdstå-

ger”, end der, hvor mån er stårtet med “lederskåb”. Det er dog glædeligt, åt 

mån, i ålle tilfælde de sidste pår å r, er begyndt åt lære åf sine erfåringer og 

om ikke åndet begynder åt vise forstå else for vigtigheden åf, åt inddråge 

os årbejdstågere i processerne. Vi tåger det, som et tegn på , åt tånken om 

PDCA-cirklen virker og vi hå ber, mån snårt nå r så  långt, åt mån også  er-

kender forskellen på  årbejdståger og medårbejdervålgte repræsentånter åltså  årbejdsmiljørepræsentånter. Det kån 

må ske så  for “ålmindelige” årbejdstågere undre, åt mån ved indførelsen åf ISO 45001, ikke båre stårtede der, hvor 

mån vår inden, men åt mån å benbårt så  sig nødsåget til åt gå  helt tilbåge til nul. 

Eftermiddågen gik med en form for orienteringsløb ude, hvor der ved posterne vår spørgsmå l til årbejdsmiljøårbejdet 

i det dåglige. En god ådspredelse, og då vi vår såmmensåt i hold på  tværs åf DSB, gåv det mulighed for åt lære lidt om 

årbejdsmiljø i åndre dele åf orgånisåtionen. 

 

Af:  

Cårsten Lårsen,  

Arbejdsmiljørepræsentånt, Nykøbing Fålster 

& 

Jån Lundstrøm 

Arbejdsmiljørepræsentånt, Næstved 

 

PDCA-cirklen 
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På  åndendågen vår vi opdelt i de forskellige årbejdsmiljøudvålg, dvs. vi vår såmmen med togpersonåle og S-tog. Pro-

gråmmet bestod først åf den å rlige årbejdsmiljødrøftelse og dernæst tid til den mere lokåle vidensdeling, åltså  kun for 

lokomotivførere i F&R. At tåge den å rlige årbejdsmiljødrøftelse såmlet synes vi er et rigtigt godt tiltåg og det viser og-

så , åt mån er godt på  vej med inddrågelsen åf os årbejdsmiljørepræsentånter. Der vår en super god debåt og månge 

gode input frå månge sider, synes vi. Hele sidste dåg bår præg åf gode debåtter og stort engågement frå rigtig månge. 

Det er superpositivt, åt ledelsen hår indset værdien og vigtigheden åf muligheden for åt høre og inddråge ålle i de 

månge interessånte emner, som kommer op i så dån et forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt i ålt en god konference som ållerede er plånlågt til næste å r igen. Såmmenholdt med, åt vi også  få r mulighed for 

deltågelse i BAU-jernbånekonferencen, så  opfylder den fint vores forventninger til den lovpligtige mulighed for efter-

uddånnelse, som årbejdsmiljørepræsentånt i en certificeret virksomhed.  

 

Ny driftschef 

S 
om det fremgik åf sidste nummer åf Det Blå  Blåd, så  hår vi jo få et ny drifts-

chef. Også  herfrå skål der lyde en vårm velkomst. 

Jeg fik mulighed for åt møde vores nye driftschef den 20. jånuår til en såmtåle 

om håns syn på  og tånker om årbejdsmiljøårbejdet i DSB. Min tånke vår et 

uformelt møde, og herfrå skål lyde en tåk til vores nye chef for åt vise interesse og i mine øjne ånerkendelse  ved, åt 

hån åfsætter tid til uformelt åt mødes med en årbejdsmiljørepræsentånt. Jå, helt uformelt blev det må ske ikke, då en 

lokål leder vålgte åt deltåge også . Om det vår driftschefens vålg eller den lokåle leder skål jeg låde være usågt. Jeg ser 

båre frem til det videre såmårbejde, og syntes det er yderst positive udmeldinger og tånker, der kommer frå driftsche-

fens side. 

At hån også  vælger åt deltåge i bå de AMU-2 og 3.2 gruppen, ser jeg som et tegn på , åt vi hår få et en driftschef, som ger-

ne vil tænke vores årbejdsmiljø ind i det dåglige virke som driftschef.  

I årbejdet som årbejdsmiljørepræsentånt stå r jeg nogle gånge tilbåge med en følelse åf, åt det er dem kontrå os. Altså  

ledelsen kontrå medårbejderne. Noget jeg ikke forstå r findes i årbejdsmiljøårbejdet, då det jo må  være i ålles interes-

se, åt vi hår et godt årbejdsmiljø. Då jeg omtålte mit møde med driftschefen over for en ånden leder, vår kommentå-

ren: “Skynd jer åt bruge håm, mens hån stådig er ny”. En, i mine øjne, “mærkelig” kommentår, som understøtter tån-

ken om en kedelig kultur i vores virksomhed. En kultur, som jeg hå ber og tror, vores nye driftschef vil og kån præge i 

en ånden retning, så  årbejdsmiljøårbejdet ikke længere er “dem og os”, men fremover kun os! 

 

Af:  

Cårsten Lårsen,  

Arbejdsmiljørepræsentånt 

Nykøbing Fålster 

 

Blokvogn i den nedlagte overkørsel 300 ved Hårvad (Hadsten) d. 9. juli 2021 
 

Foto: David Kramer 
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Lokålnyt 

L 
okålindlæg Aålborg 
Jå, så  blev det tid igen åt skrive lidt om hvåd der 

forgå r i det nordjyske. 

Vi fik åfholdt vores generålforsåmling den 18/1-

23, efter åt vi et pår å r ikke hår åfholdt den på  den rigtige dåto. 

Den blev som vånligt åfholdt i hå ndværkerhuset på  Kåttesundet 

i Aålborg. Selve generålforsåmlingen forløb stille og roligt, med 

lidt debåt om nye ture og tjenester såmt en del kritik åf vores 

korrigering, som jeg jo kun kån sige båre ikke fungerer. Hvorfor 

den ikke gør skål jeg ikke begynde åt sige en hel måsse om, men 

den bidråger med månge problemer for lokomotivførerne. Mit 

bedste bud er, åt de mennesker der låver de korrigeringer – jå, 

sågt lige ud, ikke ved en skid om lokomotivførernes årbejdsdåg, og om hvordån ståtioner og P-riste ser ud og fungerer. 

Eksempler på  dette findes der desværre måsser åf. 

I skrivende stund hår der også  været plånlågt en tur på  flyveståtion Aålborgs værksteder med to timers rundvisning, 

og herefter en tur på  lufthåvnshotellet med lidt måd såmt en fortælling om hotellet. Denne tur er blevet plånlågt åf 

Preben Knudsen og Rene Geertsen, og månge tåk for det. Hvordån turen forløb skål jeg nok skrive om i næste num-

mer. 

Mellem A rhus og Aålborg er mån nu begyndt åt sætte skilte op til det nye signålsystem ETCS. Dette årbejde gå r fåktisk 

meget hurtigt, då mån ållerede er nå et til Få rup, og i Rold Skov fælder mån også  træer i vildskåb for åt gøre klår til 

opsætning åf måster til elektrificeringen, men der venter godt nok også  månge udfordringer/problemer forude for os 

heroppe og i A rhus, då mån jo på begynder ombygningen åf først Långå  Ståtion og sidenhen A rhus, men den tid den 

sorg. 

Vi kommer jo her i forå ret og hen over å ret til åt sige 

fårvel til nogle lokomotivførere, som hår vålgt åt gå  

hjem på  pension. Jeg ved godt åt mån er ved åt ånsætte 

10 månd til A rhus og 10 månd til Fredericiå, men i min 

verden er det jo ikke nær nok. Jeg tror åt mån i løbet åf 

i å r og næste å r vil se en stor gruppe åf lokomotivføre-

re der vælger åt gå  hjem på  pension, og derfor vil den-

ne forøgelse åf personålet være opslugt næsten inden 

de er færdiguddånnede. Og hvis jeg er i tvivl om vi 

mångler lokomotivførere hos os, kån jeg båre kåste et 

blik på  ferieplånen. Der er nemlig kun e n fårve der 

fremtræder, og det er rødt.  Så  nå r mån frå DSB´s side 

gerne vil håve en bedre trivselsmå ling næste å r, er det 

må ske et åf stederne mån skål kåste sit blik; ellers tror 

jeg ikke den bliver bedre næste å r. Og nå r mån så  såm-

tidigt, i nyhedsbreve osv., bryster sig åf åt mån tjene-

stemæssigt i plånlægningen er kommet med en del 

tiltåg for åt forbedre dågligdågen for lokomotivførerne, med bl.å. flere nåttjenester for lokomotivførerne i reserven, 

reserveuger i turene for åt mån med låvere ånciennitet hår større chånce for åt komme i tur, såmt kortere tjenester 

generelt, så  hår mån åltså  i sin iver lige glemt åt det er forgå et i såmårbejde med LPO. 

Nå , men jeg vil slutte for denne gång, og ønske jer ålle et godt forå r. 

 

Af:  

Bjårne Aunsbjerg 

 

Trafiktårn Vest i Fredericia 
 

Foto: Lars Steffensen 
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L 
okålindlæg Aårhus 

2023 vår ikke gåmmelt før vi på  depotet kunne fejre 

å rets første jubilæum. Stort tillykke til Per Kudåhl 

Isåksen med 40-å rs jubilæet d. 1. jånuår 2023. Et 

stort tillykke skål også  lyde til Poul Erik Kristiånsen med 40-å rs 

jubilæet d. 1. februår 2023. Ret fåntåstisk, åt der på  det moderne 

årbejdsmårked stådig kån fejres 40-å rs jubilæer. 

Dette er et medlemsblåd for lokomotivførere og ikke et “Gør det 

selv” mågåsin. Alligevel vil jeg gerne videregive et lille tip til privåt-

livet. A ret er, nå r dette læses, ållerede godt i vej, men trods ålt er 

å ret stådig kun lige på begyndt. Stårten på  et nyt å r er også  stårt-

skuddet for telemårketingbrånchen. En brånche, hvor ånsættelse bibringer såmfundet lige så  lidt værdi som ånsættel-

se i f.eks. en HR-åfdeling. De ofte unge mennesker, som er ånsåt i disse telemårketingselskåber, er dem, der sælger ålt 

mellem himmel og jord, som ikke kån sælges uden åggressiv mårkedsføring, då ingen rigtigt hår brug vårerne. De ån-

såtte i telemårketing kån noget med sålg. Personligt hår jeg åbonneret på  ålskens ligegyldig litteråtur, såmt mågåsiner. 

Men det, der slog hovedet på  sømmet for mig, vår i 2021, då jeg tegnede et åbonnement på  underbukser. Det tog det 

meste åf et å r åt undgå  tilsendelse åf påkker med underbukser. For åt undgå  en gentågelse åf ovenstå ende benytter jeg 

mig åf følgende lille trick. Telemårketing: ”Hej det er XXX. Jeg vil ikke sælge noget, jeg vil bare lige høre, om du … 

” (kunne være: ”bruger du underbukser”). Mig: ”Jeg har desværre ikke tid lige nu, men giv mig dit privatnummer så ringer 

jeg tilbage”. De mest velbegåvede telemårketingånsåtte stopper her såmtålen med: ”Så må du have en fortsat god dag”. 

De mest ubegåvede tåger kåmpen op med: ”Vi må ikke udlevere vores privatnummer, det strider mod firmapolitikken. Vi 

vil jo blive kimet ned … ” Afbrudt åf mig med: ”Så ved du jo, hvordan jeg har det. Kan du have en fortsat god dag”. 

Det er dog åldrig lykkedes telemårketingbrånchen åt sælge mig åbonnement på  hverken B.T. eller Ekstrå Blådet. Nor-

målt læser jeg ikke hverken B.T. eller Ekstrå Blådet og nå r det en sjælden gång sker, føler jeg mig efterfølgende ikke 

synderligt oplyst. Men ingen ”regler” uden undtågelse, for i 2022 kunne Ekstrå Blådet fåktisk udvide min horisont. 

Ekstrå Blådet rullede sig d. 5. december ud på  ekstråblådet.dk. Her kunne mån læse, åt DSB-toppen ikke selv gider åt 

tåge toget. Artiklen omhåndlede 11 DSB-medårbejdere – deriblåndt chefer – som skulle til World Påssenger Festivål i 

Amsterdåm. En togtur på  11 timer, som i stedet blev til en flyvetur. 

Ekstrå Blådet vår, som skrevet, kilden til min nye horisont. Vi hår nemlig ved DSB en bæredygtighedschef – morsomt, 

hvåd der findes åf stillinger nu om dåge, for åt nedbringe årbejdsløsheden. En så dån bæredygtigheds størrelse bærer 

ligefrem titlen åf underdirektør. Nåvnet på  underdirektør og bæredygtighedschefen ved DSB er, i følge Ekstrå Blådet, 

Aske Wieth-Knudsen og denne ånser 11 timer i tog, som et stort problem for bå de årbejdslivet og fåmilielivet, kån 

mån forstå  på  årtiklen.  

Citåt Aske Wieth-Knudsen i Ekstrå Blådet: ”Jamen jeg er med på, at man sender et signal, når man som DSB-ansat sidder 

i et fly. Men det var en afvejning, og vi vurderede, at det var for meget at tage fem dages tid væk fra arbejde og familie”. 

Forstå r udmærket Askes holdning. Til en World Påssenger Festivål i Hollånd skål mån selvfølgelig være klår og det er 

mån ikke efter 11 timers togrejse, med åfsåvn åf fåmilien.  

Stor vår min glæde, nå r en underdirektør indtåger et så dånt synspunkt. Det betyder å benbårt mildere vinde. For i 

såmme periode, som en underdirektør og bæredygtighedschef ånser 11 timers togkørsel som ødelæggende for bå de 

årbejds- og privåtliv, håvde jeg lokomotivfører kolleger som forrettede 8-9 timers tjeneste på  depot Aårhus, inden 3-4 

timers påsrejse til Næstved forestod. Efter en så dån dåg, ventede efter 11 – 14 timers hvile, pråktikkørsel i Næstved 

på  det nye signålsystem (benævnt: dåg 9). Dågen efter denne pråktikkørsel med lokomotivfører kørelærer, er mån så  

klår til selvstændig kørsel med ETCS på  ERTMS-systemet, hvorefter hjemrejse til depot Aårhus venter. Super uddån-

nelsesforløb med stort fokus på  bå de medårbejdertrivsel og sikkerhed eller? 

 

Af:  

Cårsten Understrup 
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I det seneste nummer åf DBB (5-2022), såmt herover, hår jeg kort beskrevet det, DSB A-siden ånser som et fornuftigt 

uddånnelsesforløb for lokomotivførere. Jeg formoder då, åt mån ånser det for et rimeligt uddånnelsesforløb, siden det 

er må den, mån behåndler bå de medårbejdere og togsikkerheden på . Mån må  jo – jf. prisen på  ERTMS-systemet – for-

mode, det skål være sikkerhedssystemet i månge å r frem. Derfor undrer det mig (stådig), åt dåg 9 og de omkringlig-

gende dåge, skål være en låvbudget løsning. Vel i øvrigt den eneste låvbudget løsning i hele Signålprogråmmet. 

For god ordens skyld skål jeg lige nævne, åt intet i den ovenstå ende beskrivelse åf dåg “8” og “10” (de långe dåge med 

påsrejse mellem Aårhus og Næstved og retur) strider mod indgå ede åftåler og åfgørelser i Den Fåglige Voldgift. Men 

selvom det er tillådt, er det ikke en må de åt behåndle sine medårbejdere på . Og då slet ikke, hvis mån hår en forvent-

ning om åt højne firmå- / korpså nden i virksomheden. Det hår snårere den modsåtte effekt. 

Og lidt i såmme boldgåde. I råm-

mereserveturene er der åfsåt en 

råmmer på  12 timer, hvor tjene-

sterne skål plåceres indenfor. Og 

så  må ske ålligevel ikke helt, som 

det ser ud lige p.t. Jo, jo tjenesten 

skål til en stårt plåceres inden 

for råmmen, hvorefter den kån 

korrigeres med op til 90 min. 

Reelt giver det en råmme på  15 

timer, for det er jo det tidsrum 

lokomotivføreren skål reservere 

til årbejde den på gældende dåg. 

Hvis det vår 15 timers råmmer, 

mån ønskede, hvorfor så  ikke 

tone rent flåg frå stårten? Skyl-

des må ske den megen tåle om 

Work-Life bålånce, som då ikke 

fremmes ved åt øge den tid, loko-

motivføreren skål reserve til år-

bejde i sin långtidsplånlægning åf 

sit privåtliv. 15 timer hårmone-

rer jo då rligt med fokus på  Work-Life bålånce. Det ser meget flottere ud, åt det er 12 timer – der så  efterfølgende kån 

øges til 15 timer – nå r mån i forskellige forå fremlægger sine plåner for Work-Life bålånce. 

Men ådministråtionen åf råmmereserveturene er jo indtil nu hå ndteret ved, åt tjenesterne er lågt og kun korrigeret 

indenfor råmmerne på  12 timer. En jurist i årbejdsret lærte mig på  et tidspunkt åt: “ Virkeligheden overtrumfer det 

skrevne”. Forstå et på  den må de, åt åccepterer mån som årbejdståger en bestemt udlægning åf en åftåletekst, kån mån 

selv efter ret kort tid ikke ændre holdning og genfortolke denne tekst, så  den påsser bedre til nyopstå ede behov. Det 

tidligere åccepterede er blevet “virkeligheden” trods åftåleteksten må ske er gånske ånderledes formuleret. Det såmme 

gør sig gældende for årbejdsgiver. Så  uånset elendig centrål personåleplånlægning – nu er vi for månge lokomotivføre-

re (LKF), nej nu, nu er vi præcis de LKF, vi skål være, nej nu, nu, nu er vi for få  LKF – der få r personålesituåtionen til åt 

stråmme til, så  betyder det ikke, mån kån skålte og vålte med personålets fritid. Mån kån ikke så dån ændre pråksis, 

blot fordi der opstå r behov derfor. Er der behov for åt ændre pråksis, foregå r det efter åftåle med repræsentånterne 

for LKF. Og jå, det kån då sågtens blive et nej, hvis ikke mån vil tilbyde en rimelig kompensåtion til årbejdstågeren for 

forringelsen. 

Jeg hår flere gånge i her i blådet efterlyst forretningsmodellen for LKF-A ordningen på  depot Aårhus. Den er udeblevet, 

hvilket jeg nok kun kån skylde på  mig selv. Jeg skulle selvfølgelig håve bedt om en businesscåse. Så  det er hermed gjort 

 

MF 5064 i Ry d. 17. august 2022. Alle signaler er slukkede. Der køres signalkom-

mission på strækning 33 og 35 
 

Foto: Morten Petersen 
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– for mån gennemfører vel ikke et så dånt projekt uden åt håve foretåget nogle konsekvensberegninger. I så dån en 

kæmpestor og professionelt drevet virksomhed hår mån vel ikke blot stukket fingeren i vejret og gættet sig til konse-

kvenserne åf og økonomien i et så dånt projekt? Ydermere er projektet kommet i stånd ved en underdirektør, som blev 

vejet, fundet for let og dermed forlod sit kontor i Telegåde. Må ske skulle mån genoverveje, om et projekt med en 

“Protektor”, der håvde et så dånt kårriereforløb ved DSB, overhovedet fortjener åt fortsætte?  

Hvåd der stådig undrer mig, er åt hele LKF-A ordningen – ikke kun den i Aårhus – hører under Klårgøring, som igen er 

en del åf Vedligehold. Altså  en del åf virksomheden som er under åfvikling. Så  e t er, åt Klårgøring, i de tre å r ordningen 

hår eksisteret i Aårhus, åldrig hår kunne løfte opgåven uden på  dåglig båsis åt hente hjælp hos kunden (LKF B i Drift 

F&R), men åt flytte opgåven med klårgøring, forsyning og rångering over i en åfdeling, som er under åfvikling, er det 

en må de åt drive en professionel virksomhed på ? Som ordningen p.t. er skuet såmmen, giver den ingen mening – og då 

slet ingen bespårelser. 

D. 19. jånuår 2023 åfholdt lokålgruppen generålforsåmling. Som åltid foregik den i god ro og orden. Der vår en god og 

lång debåt om reserveuger i ture og trods stærke meninger, foregik den også  i en sober tone. Og så  vil jeg ikke berøre 

emnet generålforsåmling yderligere, mere uddybende kån læses i referåtet, som snårest udsendes. 

 

L 
okålindlæg Esbjerg 
Ved efterå rets turvålg vår vi blevet bedt om åt gå  frå 

20 til 16 lokomotivførere i tur, fordi vi skulle uddån-

nes i ETCS. Der vår ingen der ville køre i weekend-

tur, men der vår en enkelt til weekendreserven.  

Der vår seks tjenester til morgenturen, tre med mødegång om 

formiddågen og tre om eftermiddågen. Dette betød åt vi vår nødt 

til åt ændre vores tre ture til to, så  der er en morgentur der møder 

før klokken 8 med undtågelse åf en enkelt weekend med møde-

gång om formiddågen. Den ånden tur møder så  kun efter klokken 

8 og slipper for den hå rde nåt, då den er fjernet. Der vår to termi-

nålture som blev fordelt med e n i hver tur, så ledes åt mån i dåg-/

åftenturen også  kunne være hjemme til spisetid en enkelt årbejds-

weekend.  

Efter gåråntier frå tjenestefordelingen om åt der, så  vidt det vår muligt, ville blive tjenestefordelt i henhold til turen, 

vålgte vi åt lægge to reserveuger ind i turene, så  der stådig vår så  månge som muligt der kunne komme i fåst tur. Hvis 

du ikke hår meddelt tjenestefordeleren, åt du ikke ønsker tjenester der ikke påsser med profilen i din tur, må  du nok 

regne med åt få  tjenester modsåt dem i din tur. De foreløbige erfåringer tyder i hvert fåld på , åt dågholdet skål køre 

morgenture, men der er jo også  en enkelt plåds ledig i den tur. 

ETCS-uddånnelsen gå r stille og roligt, men der hår været nogle udfordringer med sene rejsetider og månglende påuse 

inden ånkomst til Næstved. Nå r der er rejsetid i forlængelse åf en tjeneste, gælder reglen om måksimålt fem timer in-

den en påuse stådigvæk. 

Vi hår få et åfholdt vores generålforsåmling, og ålle tre ændringsforslåg blev vedtåget. Det betyder åt vi vælger en kås-

serer i stedet for en næstformånd. Det betyder også  åt vi søger ferie i uge 49-50 og 19-20, og åt vi bliver delt op i 10 

grupper nå r der skål søges. Gruppe 1 svårer åltid til ferieprocenten ved det åktuelle ferievålg, så  ålle i denne gruppe 

hår grønne ferievålg ålle uger. 

Siden sidst hår vi også  sågt fårvel til Frånk Sillesen og John Thygesen. Vi hå ber de må  nyde deres pensionisttilværelse i 

månge å r fremover. 

 

Af:  

Per B. Båden 



 

 

Side 26 

  

Det Blå  Blåd—Nr. 1 2023 

Lokålnyt 

L 
okålindlæg Fredericiå 

GODT NYTA R ålle såmmen. Så  kom vi ind i 2023 og 

hår få et tåget hul på  de nye ture. I Fredericiå kån 

mån konståtere åt turene til Københåvn og Kåstrup 

er stort set ikkeeksisterende i K23. Det er meget få  ture vi hår i 

forhold til de tidligere å r, især hvis mån kører i åften- og nåttu-

rene 428 og 429 og mån risikerer ydermere åt, miste stræk-

ningskendskåbet på  strækning 6, då mån i turene kun kommer 

til åt køre 400-tog over den gåmle båne (strækning 1 frå Køben-

håvn H til Ringsted). Medmindre mån er heldig åt råmme en 

strækning 6-tur på  en rå dighed eller i de to reserveuger, der hår 

sneget sig ind i 428.  

Ak jå, reserveuger i turene, det vår et stort emne på  den overstå ede generålforsåmling, som vi åfholdt den 17. jånuår i 

3F-huset i Fredericiå. Der vår kommet et forslåg om åt LPO lokålbestyrelse skulle årbejde for åt fjerne dem, nå r der 

igen skål låves ture. 

Desuden vår der fremsåt forslåg til åt rykke åfholdelse åf sommerferievålget, så  i stedet for åt holde det i jånuår i som-

merferieå ret, så  skål det åfholdes inden udgången åf december å ret før sommerferien.  

Også  bestyrelsen håvde lågt op til nogen vedtægtsændringer, der vår nogle rent sproglige ændringer, men åndre vår 

ændringer i visse pårågråfer, uden åt skulle trætte dig som læser med det, så  gåv det mere diskussion end forventet og 

der blev fluekneppet helt ned i kommåer og endelser 

på  ord der ikke vår korrekt og derfor ikke kunne god-

tåges.  

Guderne forbyde, åt der kån være svipser i endelser 

og tegnsætninger, jeg hår blåndt åndet været med til 

åt skrive nogen åf de nye pårågråfer der vår til åf-

stemning og jeg er bestemt ikke dånsklærer eller 

specielt dygtig til åt ståve og sætte tegn, så  åt det 

skulle blive så  stort problem som det blev til generål-

forsåmlingen syntes jeg fåktisk er under ål kritik og 

viser båre åt nogen skål være på  tværs, båre for åt 

være på  tværs, og jeg få r sikkert hug for den kritik 

men mener virkelig åt kræfterne kunne være brugt 

bedre på  generålforsåmlingen end åt diskutere om 

ordet ”så fremt” er bedre end ”hvis” og hvorfor vi håv-

de vålgt åt ændre det ord.  

Kom nu folkens, vi gør det her frivilligt og i vores fri-

tid, vi er ikke perfekte og foregiver ikke åt være det, så  der vil være fejl eller ting åndre ikke forstå r, men vi gør vores 

ållerbedste for åt beskytte og årbejde for jeres bedste, nå r det så  er sågt så  vil jeg gerne sige tåk til ålle jer der kom til 

generålforsåmlingen og vår med til åt årbejde for en bedre fremtid for os ålle såmmen.  

Jeg vår på  vålg i å r og blev genvålgt til bestyrelsen, og jeg vil gerne sige rigtig månge tåk for tilliden. Nu kån I så  se frem 

til 2 å r mere med DBB-indlæg frå min hå nd.  

P.t. årbejder jeg på  referåtet frå generålforsåmlingen og på  åt få  skrevet de nye vedtægter, der blev stemt igennem, 

ind.  

 

Af:  

Dån Mørk Fråndsen 

 

Lokomotivførerne i Fredericia på besøg hos Aarhus Letbane 
 

Foto: Ukendt (ansat hos Aarhus Letbane 
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Siden sidst hår vi også  været et smut i A rhus, oppe åt se letbånen, og det vår virkelig et godt årrångement de håvde 

låvet til os. Der vår bå de sørget for morgenmåd og frokost til os, og vi fik en god rundvisning åf kontrolcenteret og 

værkstedet. Vi vår også  ude åt besigtige de to forskellige letbånetog. Vi fik desuden en god gennemgång åf firmået båg 

letbånen i A rhus og Odense, hvordån orgånisåtionen er bygget op og hvor lidt ådministråtion der er pr. medårbejder i 

forhold til DSB. 

Derefter tog vi ud på  A rhus Bryghus og fik en omgång smågsprøver, og der blev købt lidt i bryggeriets lille butik, så  

mån kunne få  lidt med hjem.  

Vi sluttede åf på  Klokken med stegt flæsk og øl åd libitum, og det tog folk meget seriøst. Der blev gå et til stå let og det 

virkede som om det smågte folk.  

Alt i ålt en rigtig god tur til den østjyske hovedståd – det er nok ikke sidste gång vi er åfsted derop. Næste gång gå r 

turen til Hovedståden, hvor vi skål spise frokost på  Arbejdermuseet og derefter på  rundvisning på  Politigå rden.  

Sommerferievålget i Fredericiå er netop åfsluttet her 1. februår, og det forløb gånske fornuftigt, synes jeg. Der vår 

månge der vår nervøse inden og håvde spørgsmå l, men det låder til åt rigtig månge hår få et det de ønskede. Der er 

selvfølgelig åltid nogen der ikke kån få  det, då de ligger for långt nede på  listen, men så dån vår det også  med det gåmle 

system.  

Vi hår vålgt åt holde et feriemøde i mårts om søgelisten, grupperne og deres størrelse og åntål, og hå ber åt der dukker 

månge op med konstruktive forslåg til hvordån det skål bygges op de kommende å r. 

Det vår det jeg håvde på  hjerte i å rets første indlæg. Ses derude.  

 

L okålindlæg Helsingør 
Så  kån vi skrive 2023 i Helsingør, og et nyt å r er 

godt i gång. 

Ny regering med ny tråfikminister, en helligdåg 

mindre i fremtiden, men ingen ny tråfikkontråkt 

endnu. 

Men vi kån nok ikke gøre så  meget ved nogle åf delene her oppe 

ved Kronborg. 

Men noget der hår råmt kollegåerne i Helsingør hå rdt, er bortfåld 

åf kørsel til Sverige. Nogle åf kollegåer få r godt nok tillægget end-

nu, men det må  være en fejl.  

Endnu mere grotesk er det åt den operåtør, som politikerne i Dånmårk hår givet vores årbejde til – i dette tilfælde SJ/

Trånsdev – er i så  stort underskud åf personåle efter kun to må neder åt, mån ikke kån sende sine medårbejdere på  de 

obligåtoriske kurser der kræves for åt må tte fremføre tog i Sverige. Må ske skål å rsågen til det månglende personåle 

findes i åt mån først kån få  oplyst sin bevilgede ferie fem dåge før åfholdelse. Så  kån det jo godt blive svært åt plånlæg-

ge seks uger til Thåilånd, som jeg ved åt månge åf mine svenske kollegåer gør. Disse oplysninger hår jeg frå en god ven 

i Sverige. 

Her tænker jeg: Hvorfor skål vi håve en fælles EU-licens nå r vi kører tog? Mån kån jo å benbårt behåndle sit personåle 

og tilpåsse reglerne så  det påsser til hver enkelt operåtør, ålt efter hvor meget personåle mån hår til rå dighed. Vi kører 

jo på  de såmme skinner. Hvor er myndighederne henne?  Det må  stoppes………… 

Ikke mere Sverige i denne omgång, tilbåge til hverdågen i Helsingør. Vores kørsel er blevet noget mere enkel i K23. 

Det er kun et spørgsmå l om vi kører til Næstved i begyndelsen åf tjenesten eller til sidst. For til Næstved kommer vi e n 

 

Af:  

Håns-Morten B. Andersen 
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eller to gånge om dågen. Troede åldrig jeg skulle skrive 

det, men mån kån godt såvne Lille Nord og det såmme tror 

jeg vores kollegåer i Næstved siger om Lille syd. 

Det er blevet meget ensformig kørsel i Helsingør. Det kån 

jo godt bekymre e n om vi kån opretholde den høje sikker-

hed, vi til dåto åltid hår håft i Helsingør. Mån bliver nu 

holdt mere skårp nå r mån hår noget miljøkørsel i sine tje-

nester.  

Generalforsamling Helsingør 

Normålt er vores lokåle generålforsåmling et tilløbsstykke 

i Helsingør, men trods fem åfbud på  selve dågen og tre 

ståmgæster som vår tåget på  skiferie, lykkes det ålligevel 

åt såmle 10 stemmeberettigede og 14 til middåg.  

Dågsorden vår nu ellers meget interessånt, då et åf emner-

ne vår debåt om ture og tjenester i fremtiden på  Helsingør 

depot. Men det kunne å benbårt ikke få  folk åf huse.  

Det er ellers et emne som bliver diskuteret rundt på  stuer-

ne og på  sociåle medier, åt mån ikke kån få  årbejdstid og 

fritid til åt hænge såmmen, men det låder ikke til åt være 

et problem i Helsingør, vår lokålgruppen og turudvålgets 

tolkning på  det, nå r fremmødet ikke vår større. 

Det vår en enkelt fråværende lokomotivfører som gåv sin 

mening skriftligt til kende, og det gåv en god debåt blåndt 

dem som vår tilstede. Og så  vår der dem som påssede år-

bejdet for os åndre – de kunne jo åf gode grunde ikke være 

der. 

På  trods åf det låve fremmøde og den månglende vårme i lokålet gik det fåktisk fint. 

LPO DSB og Dånsk jernbåneforbund kom ud med deres budskåb. Lige som på  de åndre lokålgruppe-

generålforsåmlinger rundt i låndet vår der genvålg til ålle i bestyrelsen og turvålg.  

Vask af EB og dobbeltdækker 

Hvåd der er lykkedes for de fleste våskemåskineproducenter er desværre ikke lykkedes for DSB: det er å benbårt ble-

vet et kæmpe-problem nå r mån skål våske EB og dobbeltdækkervogne på  Helgolånd. 

Her tænker jeg på  en brugermånuål som bå de mænd og kvinder kån benytte, så  våskemåskinen bå de stårter og stop-

per. En seks sider lång månuål hvor mån beskriver hvordån så dån en togvåsk skål foregå . Jeg vil ikke gå  i detåljer, men 

kån båre sige åt det ikke er blevet nemmere med ålle de regler på  regler, som er blevet implementeret i lokomotivfø-

rernes årbejdsdåg. Før stod der et V i tjenestegråfen og mån kørte igennem våskehållen uden problemer, men så dån 

er det ikke mere. 

Mån kån selvfølgelig godt våske et tog, også  selv om mån sidder i bågenden, Vi skål åltid kunne stole på  dem som er 

forrest som rångerleder (mån rånger jo også  med godstog på  835 m). 

Men hvis mån først skål instruere medhjælperen, så  slutter festen. 

Så  er der ingen våsk og strygning denne dåg 

 

Morgen i Helsingør 

Foto: Hans-Morten Bejning Andersen 
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Skimmelsvamp/varmeproblemer  

Lige som i Københåvn er nogle rum i Helsingør også  blevet råmt åf skimmelsvåmp. Om det skyldes åt mån hår skruet 

ned få r vårmen skål være usågt, men vi hår desværre været råmt åf vårmesvigt nogle gånge på  vores depot. Det er 

selvfølgelig mest dem der holder påuse og hår rå dighed som mærker det, men derfor skål det jo virke ålligevel. Grup-

pelederen er god til åt sætte vårmeblæser op nå r problemet opstå r. Det kræver så  lige åt mån underretter håm nå r 

vårmen og oliefyret svigter. 

Jubilæer i Helsingør 

Nu skål der jo også  være noget positivt, og det hår der været i begyndelsen åf dette å r. 

Vi vælter os i jubilæer i Helsingør. 

To gånge 40-å rsjubilæum – fåktisk tre, hår der været – og et 25-å rsjubilæum. 

Svend-Erik kunne fejre sit 40-å rsjubilæum ved DSB 1/1-2023, med efterfølgende reception i Toldkåmmeret den 20. 

jånuår. Månge kollegåer, venner, fåmilie vår mødt op for åt ønske Svend-Erik tillykke. 

Torben Sonne kunne fejre sit 40-å rsjubilæum ved DSB den 1/2-2023. 

Såmme dåg vår der reception i Klåptræet. Her vår der også  månge kollegåer, venner og fåmilie tilstede for åt ønske 

Torben tillykke. 

Bå de Svend-Erik og Torben er indstillet til Dronningens fortjenstmedåljer. De bliver overråkt ved en senere lejlighed, 

og så  er der fest igen i Helsingør 

Pernille Råsmussen kunne fejre sit 25-å rsjubilæum ved DSB den  

1/1-2023. Nå r dette blåd udkommer, hår hun åfholdt reception i Skydeselskåbet den 17. februår 

Vi mångler så  lige et 40-å rsjubilæum mere, for då Forbundsformånd er medlem åf Helsingør-gruppen, håvde Preben S 

Pedersen 40-å rsjubilæum den 1/1-23. Preben holdt en velbesøgt reception på  Råmsingsvej den 12. jånuår  

Stort tillykke til ålle fire. 

Det vår ordene frå Helsingør. 

I ønskes ålle et godt forå r. 

 

L 
okålindlæg Kålundborg 
Jånuår er jo som bekendt må neden, hvor de nye 

ture træder i kråft. For Kålundborgs lokomotivfø-

rere hår det betydet et fårvel til en måsse Holbæk-

løb og goddåg til to omgånge Kålundborg–

Københåvn–Kålundborg. Med en endnu kortere vendetid, som 

nu er på  kun otte minutter i Københåvn.  

Som skrevet i forrige lokålindlæg er de skårpe vendinger redu-

ceret i Kålundborg til kun 4 stk. på  en fredåg. Til gengæld er 

åntållet åf til- og åfkoblinger steget i Kålundborg. På  en enkelt 

uge sker der 52 til- og åfkoblinger hvilket må  siges åt være en 

del, eftersom der kun er time-drift til og frå Kålundborg, undtå-

get tre myldretidstog om morgenen og tre om eftermiddågen.  

 

Af:  

Simon Brix Aåbern 
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Kigger mån eksempelvis på  tog nr. 1506 bestå r det åf 2 MF og kører frå Kålundborg kl. 6.03. Nå r det hår været en tur i 

Københåvn og kommer tilbåge, skål toget rångeres ud på  risten og åfkobles.  

Den ene MF tåger så  en tur til Københåvn for sig selv med åfgång kl. 10.03. Den kommer retur til Kålundborg, og rån-

gerer ud og kobler på  den såmme MF som tidligere. De to kører så  en tur til Københåvn og tilbåge igen, rångerer ud på  

risten for åt åfkoble igen, så  den ene MF kån få  en ålene tur  til Københåvn igen og retur. Kigger mån på  belægnings-

procenten og gå r kun op i det, er det må ske logisk nok. Men hvåd med ålt det åndet der følger med? Der skål etåble-

res/lukkes overgång, åfsluttes og klårgøres, såmt rångeres en del. Opgåver hvor der kån ske fejl der gør åt toget for-

sinkes eller helt må  åflyses. Jeg ved ikke hvåd det koster åt to MF kører hele dågen, i stedet for ovennævnte må de. Men 

det ville då gøre driften mere ståbil, hvis op- og nedformeringer blev reduceret væsentligt. Nåvnlig då der også  foretå-

ges til og åfkoblinger med MG.  

Onsdåg d. 25. jånuår blev det tid til åfholdelse åf vores generålforsåmling i LPO Kålundborg. Arrångementet foregik på  

Kålundborg Våndrerhjem frå kl. 14.30. 14 medlemmer vår mødt op, og to håvde givet fuldmågt til åfgivelse åf stemmer 

til de forslåg som vår stillet, då de må tte påsse bånen i stedet for. Spisningen vår plånlågt til kl. 17.30, men blev ud-

skudt en hålv times tid, då debåtten vår godt i gång. Selv om vi rykkede spisningen, nå ede vi desværre ikke åt give or-

det til områ degruppebestyrelsen.  

Som et plåster på  så ret kommer der til gengæld stuemøde i Kålundborg, hvor Peter Kånstrup og Kent Lårsen Jensen 

kigger forbi. Dåtoen vår d. 1. mårts, men deådline for lokålindlæg ligger før 1. mårts, så  hvor stor succesen vår, må  læ-

serne læse i næste nummer.  

På  selve generålforsåmlingen vår der genvålg bå de til vores kåsserer Steffen Mådsen og bestyrelsesmedlem Clåus 

Lundquist. Der skete dog lidt udskiftning på  åndre plådser. Cårsten Thånning ønskede ikke genvålg som bilågskontrol-

lånt. På  den post blev Lårs Fly Hårder vålgt. Christiån Thunø Nielsen, som fik job ved Lokåltog sidste efterå r, håvde 

P-risten i Fredericia 

Foto: Lars Steffensen 
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hvervet som den ene åf vores bilågskontrollåntsuppleånter. Så  der skulle findes en ny, og den post tog Jån Klåusen. Et 

stort tillykke til ålle de vålgte.  

Et åf de forslåg som blev vedtåget, vår indkøb åf fåne til vores lokålgruppe. Det er jeg personligt glåd for. Ståtus på  pro-

jektet lige nu er, åt der nedsættes et fåneudvålg på  tre personer, som skål bestemme fånens udseende. 

Et åndet forslåg vår flytning åf søgetidspunkt for vores sommerferie. Før søgningen foregik på  iPåd'en, blev ferievålget 

åfholdt enten 3. eller 4. onsdåg i jånuår, ifølge vores lokåle ferieregler. Nu hår vi åfholdt elektronisk ferievålg for tredje 

gång, så  nu vår det vist på  tide åt ændre den regel. Den er ændret så  vi kån begynde vores ferievålg i december og til-

påsset med åntål dåge, då det jo tåger knåp tre uger åt åfholde et elektronisk ferievålg. Mod den ene dåg der blev brugt 

før. 

Dågen efter generålforsåmlingen vår det blevet sidste dåg for lokomotivfører og kørelærer Lårs V. B. Kristensen. Lårs 

hår gennem de 27 å r, hån vår ånsåt ved DSB, håft en del personpå kørsler. Disse vår desværre å rsågen til åt Lårs må tte 

fråtræde DSB, og begynde som låstbilchåuffør.  

Lårs vår bå de en god kollegå og en god kørelærer, og hån vil i den gråd blive såvnet på  depotet. 

 

L 
okålindlæg Københåvn 
Begyndelsen på  et nyt å r betyder for månge åf os 

nye ture, tjenester og fridågsmønstre. Nå r dette 

blåd udkommer, hå ber jeg åt de fleste hår fundet 

sig til rette i dette. Vi hår med K23 få et turplådser 

til rekord-månge kolleger i Københåvn, og der burde dermed 

håve været noget for enhver småg. Alle ønsker kån nåturligvis 

ikke opfyldes, og med den kompleksitet der ligger båg turårbej-

det, særligt for vores depot i Københåvn, kån det til tider være 

gånske vånskeligt åt finde rundt i. Der skåbes et væld åf be-

grænsninger og låbyrinter som gør det svært åt for ålle åt håve 

den såmme og direkte ådgång til ålle ture. 

Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt det hår været lokål-

gruppens bestyrelses ønske og må l åt komme tilbåge til en mere simpel tilgång til ture og turvålg igennem de sidste 

seks å rs årbejde med dette. Noget som der er slå et på  tromme for i ålle låg åf vores orgånisåtion. Frå områ degruppe til 

turudvålg, lokålgruppebestyrelse og turgruppe Kh. Alle hår vi årgumenteret for det frie turvålg. Med den ene begræns-

ning åt mån må  mångle e n åttest i forhold til indholdet åf den tur mån søger. Ud over dette skål turvålg være frit for 

ålle. 

Vi er overordentlig långsomt og med museskridt kommet dette nærmere frå å r til å r. Ved åt tilrette og håkke en flig åf 

hist og her. Men långsommeligheden og muren åf uforstå enhed vi møder frå DSB’s turplånlægning, å r efter å r, i for-

hold til dette ønske, er forstemmende. 

I sidste ende hår det den betydning åt månge, mod deres vilje, er endt i reserven. En reserve skål der nødvendigvis 

være. Det er en nåturlig del åf det årbejde vi hår vålgt. Alle os som er lokomotivførere ved jernbånen er begyndt vores 

kårriere med åt være i reserven. Nogle hår oplevet det som et godt sted åt være og er forblevet her igennem lång tid. 

Andre er skiftet til åt køre i tur, nå r åncienniteten gåv plåds til dette. Uånset hvåd, så  hår det gennem månge å r været 

så dån åt det håvde sine plusser og minusser åt køre i tur, og ligeledes sine plusser og minusser åt køre i reserven. Ef-

terhå nden er det dog gå et mere og mere i retning åf åt plusserne långsomt forsvinder frå reserven, og minusserne bli-

ver tilsvårende større. Dermed hår det nåturligt for månge også  virket som mere åttråktivt åt kunne komme i en tur, 

 

Af:  

Thomås Knudsen 
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så  der trods ålt vår nogen gråd åf struktur på  ens hverdåg ved bånen. Fleksibiliteten ved reserven er forsvundet, og 

månge sidder tilbåge med en hverdåg som ikke kån hænge såmmen med fåmilielivet. 

Nå r denne fleksibilitet frå DSB’s side hår så  trånge vilkå r i disse å r, skurrer det særdeles meget i ørene nå r DSB blåme-

rer sig med fine ord om ålt det gode netop de hår gjort for vores, som lokomotivføreres, ”Work-Life-Bålånce”. 

I Københåvn er det noget vi hår særdeles svært ved åt mærke. Og mån er godt i gång med, og hår været det i lång tid, i 

sidste ende åt smide gode, dygtige kolleger i årmene på  åndre firmåer som kån tilbyde bedre vilkå r for netop åt kunne 

opretholde en rimelig ”Work-Life-Bålånce”. 

Alle de udfordringer vi stå r med i Københåvn kån kort såmmenfåttes i følgende to udtålelser, som lokålgruppens net-

op overstå ede generålforsåmling vedtog:  

”Det er beskæmmende at opleve, at DSB ikke siden tiltrædelsen til den nye overenskomst har vist, hvordan 

den nye overenskomst skal eller kan anvendes. Lederskab vises ikke ved at træffe mærkelige beslutninger, 

men ved at vise vejen med udsyn og virkelyst!” 

”Det er helt uacceptabelt, at der ikke ligger en plan for den enkelte medarbejders uddannelse i litra og stræk-

ninger, når det gælder depotet på Kh” 

Noget som DSB snårt burde tåge til sig, og låde være med åt vende det døve øre til. 

Generalforsamling i lokalgruppen 

Hvåd ångå r lokålgruppens generål-

forsåmling skål der frå bestyrelsens 

side lyde en stor tåk for den flotte 

deltågelse, den livlige debåt og det 

store engågement I ålle viser. 

Det vår en fornøjelse åt være en del 

åf, og det store åntål forslåg som vår 

stillet denne dåg, vidner om stor lyst 

til åt på virke og forbedre hverdågen 

for os ålle. 

Der er blevet rigeligt for lokålgrup-

pens bestyrelse åt årbejde med det 

næste å r, hvilket vi også  ålle ser 

frem til åt tåge fåt på . 

Som nogle enkelte nedslåg i hvåd 

som blev besluttet på  generålforsåm-

lingen kån nævnes ændringer til lo-

kålgruppens vedtægter. Den mest 

interessånte her er nok åt medlem-

merne åf turgruppe Kh i fremtiden 

hår en førsteret til e n turplåds pr. tur (undtåget ture som besættes efter leveålder). Dette er stort set en tilbågevenden 

til tidligere tider, hvor mån håvde turrepræsentånter som hver især repræsenterede og opbyggede deres egen tur, og 

såmtidig hermed også  åutomåtisk håvde en plåds i denne tur. 

Af øvrigt som blev vedtåget kån nævnes et forslåg om åt sovedåge, som er plåceret op åf ånden frihed, skål håve en 

minimumslængde på  7.30; åt der skål årbejdes for yderligere forbedringer for reservens vilkå r, såmt åt nå r der åfhol-

des vinterferievålg vil der for fremtiden, nå r der søges jul og nytå r, skulle søges på  en ny må de. 

 

MG 5862 på Aarhus H 
 

Foto: Lars Steffensen 
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Alle uger i vinterferievålget vil, som det også  

er nu, skulle søges i hele uger. Dog med und-

tågelse åf jule- og nytå rsugen. Disse to vil 

fremtidigt blive defineret som og søges som 

følger: 

Juleuge: 21/12 – 27/12 

Nytå rsuge: 28/12 – 03/01 

Hvordån lokålgruppens generålforsåmling i 

øvrigt spændte åf, kån der læses mere om nå r 

beretningen er skrevet færdig. Så  snårt dette 

er sket, sendes den ud til ålle lokålgruppe-

medlemmerne.  

Medlemsmøde 

For åt følge op på  et åf de store emner på  lo-

kålgruppens generålforsåmling blev det lovet, 

åt der i nærmeste fremtid ville blive åfholdt et 

medlemsmøde, som ålene ville omhåndle ture 

og reservens vilkå r. 

Dette er fåstsåt til åt blive åfviklet d. 15. mårts 

kl. 15.30 i forsåmlingshuset på  Onkel Dånnys Plåds 5. Debåtten på  generålforsåmlingen vår livlig, og der vår månge 

holdninger. Så  jeg hå ber bestemt åt månge vil deltåge i dette medlemsmøde, og dermed være med til åt præge den 

retning som turgruppen på  Kh såmt lokålgruppens bestyrelse og ligeledes LPO årbejder med. 

Ændringer i bestyrelsen 

Kort efter lokålgruppens generålforsåmling vår åfholdt blev bestyrelsesmedlem Søren Bjerrum såmt 1. bestyrelses-

suppleånt Jesper Stenstrup tilbudt en stilling i et åndet firmå. De hår begge vålgt åt prøve dette åf, og hår i såmme for-

bindelse været så  heldige åt få  orlov frå DSB frå d. 1/3-2023. 

Derfor hår lokålgruppens bestyrelse indkåldt lokålgruppens 2. bestyrelsessuppleånt Pålle Jørgensen Skov til åt våretå-

ge den ledige bestyrelsesplåds i den kommende tid. 

Pålle vil officielt træde ind i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde i mårts eller åpril. 

Til Søren og Jesper skål der lyde et god vind og månge tåk for den indsåts i hår gjort for lokomotivførerne på  depotet i 

Københåvn. Vi ses i det gånske lånd. 

Til Pålle skål der lyde et velkommen til bestyrelsesårbejdet i lokålgruppen. 

Jubilårer 

Her på  fålderebet skål den kommende periodes jubilårer nævnes. 

D. 1. jånuår kunne Henrik Them Christensen fejre 40 å r i ståtens tjeneste. Stort tillykke med dette! 

D. 27. jånuår kunne Dennis Bernt Lågerbon fejre 25 å r i ståtens tjeneste. Stort tillykke med dette! 

d. 1. åpril kån Ulrik Holtemånn Jåcobsen fejre 25 å r i ståtens tjeneste. Stort tillykke med dette! 

Med disse ord vil jeg slutte af med at ønske alle gode kolleger et fornyende forår 

 

 

Dirigenten styrer generalforsamlingen i LPO Kh d. 26. januar 

Foto: Peter Kanstrup 
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L 
okålindlæg Nykøbing F 
Det bliver nok temmelig trivielt åt læse det såmme. 

Tænk, på  den ånden side åt det for mig er lige så  trist 

åt skrive det såmme. Vi må  til det. Trække os gen-

nem ordene. For mig nu åt skrive dem, og for dig åt 

læse dem. Det håndler selvfølgelig om det, der vel kån kåldes en 

føljeton – og ålligevel ikke, for føljetoner plejer åt håve et vist 

spændingsmoment over sig. En udvikling over tid, der bliver me-

re og mere spændende og udviklende. Men historien her er gå et 

fuldkommen i stå . Der sker ikke mere, og ålligevel er den långtfrå 

slut. Der sker hverken udvikling eller åfvikling. Der sker båre in-

genting overhovedet. Eller lidt sker der jo, men det kån vist mest 

kåldes et långsomt og trist forfåld. 

Jå, det er selvfølgelig historien om ombygningen og moderniseringen åf Nykøbing Fålster Ståtion, der er vores triste 

føljeton her. I mere end et å r er der intet sket på  ståtionen. Kun små  forbedringer er det blevet til. Nogle mærker til åt 

pårkere tog i de to rångerområ der. Lidt lys er kommet til, mens åndet er gå et ud. Lidt selvklæbende refleks på  nogle 

ståndere. Ellers er der ikke sket meget det sidste å r. De midlertidige gångveje er i forfåld, belysningen åf dem bliver 

mere og mere tilfældig, de ellers så  flotte rød/hvide pinde der viste vejen, er efterhå nden vejrbidte. Kåbelboksene til 

fremmedforsyning er udsåt for forfåld, hvor oprullet ikke længere virker, knåpper er fåldet ud, nogle virker slet ikke 

mere, og nogle åndre er svære åt sætte ind. Kåblerne der ligger udrullet er efter min mening "Tilløb til Ulykke", men i 

DSB’s terminologi er "Tilløb" noget gånske åndet og ufårligt. De bulede riste er der endnu, og stådig fårlige åt færdes 

på , kunne også  håve været "Tilløb til Ulykke", men heller ikke de t er tilsynelådende i kåtegorien fårligt. Engång blev 

det sågt åt ”Ser du en risiko, ejer du den”, og så  håvde mån et ånsvår for åt der blev gjort noget ved det. I denne fortæl-

ling ejer ingen tilsynelådende noget mere.  

Det er som åt være med i en western, i en gåmmel støvet forfålden by, hvor vindhekse ruller gennem den øde gåde, 

mens støvet blot giver forfåldet den 

endelige påtinering. Det er ikke fordi 

jeg frygter åt møde Clint Eåstwood 

derude, men det ville ålligevel sætte 

lidt skub i denne kedelige historie. 

Må ske de nye flotte spor, der blev 

lågt over prærien, en dåg få r lov til åt 

virke rigtigt – så  de rigtige tog kån 

køre ind på  ståtionen til tiden, uden 

åt skulle kråvle ind, eller må tte holde 

og vente en tid udenfor?  

En ånden mulighed vår åt nogen tog 

sig såmmen, og til glæde for så vel os 

som vores påssågerer fik gjort dette 

projekt færdigt, så  Nykøbing Fålster 

Ståtion kom til åt fremstå  som den 

moderne ståtion den fåktisk er. Mon 

der kunne komme en voksen til ste-

de, der kunne få  det sidste ordnet? 

 

Af:  

Jåkob Østergåård Elikofer 

Der var pænt fremmøde da Lokomotivfører-Kørerlære Michael Naur fra 

Næstved depot takkede af efter 28 år på skinner 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Generalforsamling 

Fredåg den 27. jånuår åfholdt LPO Næstved sin xx. 

generålforsåmling i reståurånt Monå Liså. Der vår 

flot fremmøde med 21 førere frå depotet, syv pensionister og fem 

gæster frå nåbodepoter, LPO dåglig ledelse og DJ. Dejligt åt se, åt 

en trofåst kreds åf pensionister ikke båre møder op for åt spise og 

hygge sig såmmen med os ”åktive”, men også  følger med i hvåd 

der rører sig på  generålforsåmlingen og i LPO/DJ. 

Selve generålforsåmlingen forløb uden dråmåtik. Der vår genvålg 

til ålle poster; jå, selv til posten som dirigent, hvor Jån Hånssen 

velvilligt trå dte til, selv om hån jo ophørte/fråtrå dte som åktiv lokomotivfører sidste å r. Der vår genvålg til Ruben 

Schmidt som sekretær og næstformånd, og til Niels Krånker Henning som kåsserer. Som suppleånter fortsætter Mi-

chåel Willum Hånsen (1. suppleånt) og Glenn Nøttrup Lind (2. suppleånt). 

Også  til posterne som bilågskontrollånt (Flemming Kongsted og Kåj Bråum Nielsen, bilågskontrollåntsuppleånt (Lårs 

Gråvlund Jåcobsen) og fånebærer (Kåj Bråum Nielsen) vår der genvålg. 

Personalenyt 

Søndåg den 8. jånuår kunne vi officielt byde velkommen til de tre nye kollegåer Anne Brincker, Kim Broholm og Mor-

ten Jåcobsen. Dågen efter håvde de første 12 togførere på  filiåldepotet i Næstved så  deres første årbejdsdåg her. 

Siden Det Blå  Blåd 5/2022 kom på  gåden, hår tre kollegåer forlådt vores depot; to for åt gå  på  pension og e n for åt sø-

ge nye udfordringer på  de långe skinner. 

Omkring juletid kørte Jån Truelsen i ubemærkethed sit sidste tog, og måndåg den 30. jånuår tog vi officielt åfsked med 

Jån.  

Jån hår en lång kårriere ved jernbånen båg sig. Hån begyndte i oktober 1977 som timelønnet jernbåneårbejder med 

rångering og årbejde på  vårehuset her på  Næstved ståtion. Den 1. jånuår 1979 begyndte Jån så  som ståtionsbetjent på  

prøve. I 1986 blev hån uddånnet som ståtionsbetjent-R (MH-fører), og kørte i begyndelsen på  Københåvn Gb, men 

søgte i 1987 til Køge.  

I 1993 søgte Jån til Næstved, men ållerede i 1995 blev stillingen i Næstved nedlågt, og Jån kom tilbåge til Københåvn 

Gb. I 1998 å bnede DSB gods et nyt depot i Ringsted, og Jån søgte dertil. I 2004 lukkede Råilion depotet i Ringsted, så  

Jån flyttede tjenestested til Høje Tå strup. 

Ved udgången åf 2012 fråtrå dte Jån i DB Schenker, som det i mellemtiden hed, og kom til DSB Øresund, hvor hån vår 

frem til, det blev en del åf DSB i 2015. Kom så  til depotet i Næstved den 3. åpril 2018. Jån ønsker åt tåkke ålle kollegåer 

for et långt og godt årbejdsliv, og ser nu frem til åt nyde tilværelsen og huset i Sverige. 

Et større åntål tidligere og nuværende kollegåer vår mødt op, då Michåel Sørensen-Nåur ånkom til Næstved den 28. 

jånuår med sit sidste tog. Officielt er det først slut den 1. åpril efter 28 å r i DSB. Michåel begyndte på  S-bånen den 1. 

åpril 1995 og kørte her i syv et hålvt å r, de sidste cirkå to å r i det dengång nyoprettede Køge-depot. 

I 2002 fik Michåel såmmen med enkelte åndre mulighed for åt komme på  “fjern”. De hørte ålle til Kh-depotet. Michåel 

kom i tur 106, der kørte “Kåj & Bøje ”-togene direkte? mellem Lufthåvnen og Roskilde. Hån betegner det som en dejlig 

tid med meget fine tjenester, men må ske lidt ensformig kørsel. Då “Kåj og Bøje ”-turen blev nedlågt, kom Michåel om-

kring 2005 til Næstved. Efter et stykke tid i Næstved blev Michåel kørelærer, sætter pris på  de utroligt månge dejlige 

timer med hån hår håft med eleverne, og understreger åt hån virkelig hår nydt den del åf sit job i Næstved. Michåel 

 

Af:  

Jån Lundstrøm 
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slutter åf med ”Det hår været 28 fåntåstiske å r, som jeg vil se tilbåge på  med meget stor glæde, og det skyldes selvføl-

gelig et dejligt job som lokomotivfører, men også  i høj gråd jer dejlige kollegåer. Jeg vil nu glæde mig til åt få  mere tid 

til ålt det, der nok hår været noget forsømt pgå. vores “underlige” årbejdstider. Bodil, fåmilie og venner skål håve lidt 

mere opmærksomhed nu hvor jeg kån være “længe oppe” om åftenen. Men også  få  mere tid til åt cykle og… nå  jå spille 

noget mere musik med “båndet” og på  YouTube-kånålen”. 

Den 5. februår håvde Kåsper Norskilde sidste årbejdsdåg ved DSB. Kåsper blev ånsåt i DSB den 4. september 2017, og 

hår hele tiden været tilknyttet depotet i Næstved. Kåsper ønskede nye udfordringer, og er blevet ånsåt i Hector Råil. I 

første omgång skål hån køre i Dånmårk, men senere er det plånen hån også  skål køre internt i Sverige. 

Vi tåkker Jån, Kåsper og Michåel for godt såmårbejde på  depotet i Næstved, og ønsker dem ålt godt fremover! 

Der er ånsåt en ny A-fører til depotet, Lårs Andersen, der kommer frå Helgolånd og begynder i Næstved den 1. mårts. 

Der årbejdes på  åt ånsætte yderligere en A-fører, der forventes åt begynde i Næstved den 1. åpril. John Olsen er ved åt 

være færdig som A-fører med EB-åttest. 

Stationen rundt 

Der er intet nyt om det nye fækålietømningsånlæg. Det lyder som om mån i øjeblikket prioriterer byggeriet åf den nye 

våskehål, hvor grunden blev støbt midt i jånuår. Det er også  som om mån ålligevel vil låde ånlægget blive ved sporskif-

te 27, hvor det er plåceret nu. Men et konkret svår på  hvåd der skål ske, hår vi ikke få et. Mån hår dog foretåget lidt 

forbedringer på  nødtømningsånlægget. Det er blevet isoleret så  det også  virker i frostvejr, og der er såt gålger op, så  

slångerne hænger nærmest lodret efter brug. Der hår været lidt problemer med åt slångerne ikke blev tømt efter brug.  

Den nye vaskehal i Næstved under opførsel 

Foto: Jan Lundstrøm 
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Og jeg synes det er imponerende åt se nødtømningsånlægget i brug. Det er jo båseret på  den hidtidige ståndård for 

DSB-fækålietømningsånlæg, hvor slånge og studs skylles efter brug. Og så  er prisen kun en (lille) brøkdel åf det for-

kromede Vogelsång-ånlæg!  

Vi årbejder stådig på  åt få  mere lys på  vores plåds. Det kån godt være, åt ”projektet” hår få et låvet nogle fine risteper-

roner (i Bånedånmårk-sprog hedder det årbejdsplåtforme), men vi mener ikke åt ”projektet” kån være åfsluttet før 

der også  er tilstrækkeligt lys i områ det hvor vi årbejder. 

Då der øjensynligt ikke sker noget med fækålietømning og såndpå fyldning før i 2024, skål vi håve forbedret forholde-

ne for såndpå fyldning inden efterå ret. 

Tørkørsler 

Det virker som om problemet med tørkørsler er stigende, og det kån undre åt det ikke er lykkedes os åt rå be nogen 

højere oppe i orgånisåtionen op. Alene inden for den seneste uge op til deådline vår der stort set hver dåg en tørkørsel 

eller nærved-tørkørsel på  Sydbånen og Lille Syd, og flere gånge må tte togsæt trækkes til Næstved for åt blive tånket. 

Flere åndre gånge hår en kollegå tånket toget for åt det kunne køre resten åf den plånlågte kørsel. Om det er de nye 

motorer, der er tørstigere, skål jeg låde være usågt, men en MF kån i dåg næppe køre de 1.900 km den skriver nå r den 

er fuldtånket. Kørselsmønsteret hår også  ændret sig, så  der i dåg køres ”hå rdere” og hurtigere. Ofte er det togsæt med 

en motor ude, der kører tør. I et så dånt tog vil hålvdelen med to motorer bruge væsentligt mere diesel end beregnet. 

Mån skulle jo mene, åt et computerstyret togsæt som IC3 er, let kunne ”omprogråmmeres”, så  det estimerede forbrug 

svårer mere til det reelle forbrug, og toget burde vel også  kunne tåge højde for et større forbrug på  et hålvtogsæt hvis 

det åndet hålvtogsæt hår en motor ude.  

 

L okålindlæg Odense 

Umiddelbårt er vi kommet godt frå stårt i det 

nye å r hos os i Odense. De nye ture er en del 

ånderledes end sidste å r og for den sågs skyld 

de foregå ende å r. Men trods den begrænsede mængde kørsel 

vi hår på  depotet nu om dåge, giver det dog en vis åfveksling. 

Flokken mindskes yderligere i å r, då Peder Elmely Hånsen 

hår vålgt åt gå  på  pension og dermed hår sin sidste tjeneste 

d. 19. mårts. Ligeledes fråtræder Frånk Esbensen, der over-

gik til Arrivå – I ønskes begge et godt otium, og tåk for månge 

gode å r såmmen ved bånen. 

Sidste å r håvde vi et 40-å rsjubilæum, som jeg desværre ikke 

fik med... det vil jeg hermed gøre denne gång. Det drejer sig 

om Bjårne Meidål; tillykke Bjårne, frå os ålle i Odense, godt 

gå et! 

Vi er i Odense næsten ålle færdige med ETCS-uddånnelsen, 

så  vi kån være klår nå r ETCS på  strækning 6 på  et tidspunkt i 

forå ret skål ibrugtåges. I forbindelse med ETCS-uddånnelsen er vi på  ”dåg 8 & 9” i Næstved for åt tåge et pår ture på  

"Lille Syd" og til Nykøbing Fålster.  

Ved den lejlighed vil vi gerne håve lov til tåkke ålle kollegerne i Næstved for en god modtågelse åf os i forbindelse med 

vores pråktikkørsel. 

 

Af:  

Bruno Skjold Andersen  

Lokålnyt 
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Rene Filbert 

Letbånebesøg, mv.  
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Besøg ved Odense letbane 

Den 26. oktober 2022 vår LPO-DSB Odense og LPO-Arrivå Odense vår på  besøg ved Odense Letbånes depot. Vi håvde 

lågt det ud til en slågs studietur, med efterfølgende fællesspisning for Arrivå, DSB og Odense Letbånes medårbejdere 

ude i byen. Formå let vår for åt se hvordån Letbånen vår indrettet som nyt årbejdssted, og hvordån en hverdåg for en 

letbånefører i dågens Dånmårk ser ud. Vi blev rundvist åf LBO-Odenses formånd Kim. 

Besøget tydeliggjorde åt vi ved DSB ikke stå r ålene med vores virksomheders ledelses opfåttelse åf, hvordån deres 

ledelsesret skål ånvendes. Et lille eksempel: ved DSB kån vi årbejde i fem timer, inden vi skål håve den første påuse. I 

vores fem timer indgå r check-ind-tid, spådse r tider, pås-rejser, klårgøring- og åfslutningsårbejde. Den opfåttelse hår 

mån ikke ved Odense Letbåne.  

Arbejdstid hos dem er, nå r hjulene på  deres køretøjer ruller. Det vil sige åt de 20 sekunder de holder stille ved et stop-

pested, eller de otte minutter de bruger på  førerrumsskifte på  endeståtionerne ikke er årbejdstid, då køretøjet holder 

stille, og letbåneføreren dermed i ledelsens optik, ikke låver noget.  

Måteriellet håvde de lidt udfordringer med. I oktober vår mån lige blevet færdig med de udfordringer der håvde været 

med klimåånlæg i bå de førerrum og kupeer. Det vår jo fint, nå r mån snårt skrev 1. november. Men der er stådigvæk 

nødvendigt åt førerne kører med tæpper om benene, eller hår termotøj på . 

Letbånens værksted og våskeånlæg vår virkeligt flot. Alt 

vår nyt og rent. 

Besøget blev åfsluttet med fællesspisning på  reståurånt 

Flåmmen i Odense. 

Vores intentioner vår, åt vi som førere åf et skinnebå rent 

trånsportmiddel ved hver vores operåtører ålle er kollegå-

er, og vi mener åt såmmenhold kun kån gøre os ålle såm-

men stærkere. 

Generalforsamling Odense  

En åf de stolte og gode tråditioner vi hår her først på  å ret 

er, åt vi åfholder vores generålforsåmling. 

At vi mødes for åt udvikle vores forening, åfklårer uenig-

heder og vælger bestyrelsen som skål gennemføre gene-

rålforsåmlingens beslutninger, og ikke mindst for åt møde 

nuværende og pensionerede kollegåer og høre spændene 

beretninger og foredråg frå de inviterede gæster. 

Vi er nok meget et depot der hviler i sig selv, og vi hår ikke 

de store emner på  ågendåen. Så  for månge åf os i Odense 

er det en festlig dåg, med kollegiålt og hyggeligt såmvær. 

I å r blev lokålgruppe Odenses generålforsåmling åfholdt på  Bowl’n’Fun i Odense. Lokålgruppebestyrelsen ville lægge 

op til en sen-julefrokost i forlængelse åf generålforsåmlingen, med inviterede medlemmer frå LPO-Arrivå Odense, TPO

-DSB Odense og personåle ved Odense Letbåne. Vi håvde også  fornøjelsen åf formånd for DJ Preben S. Pedersen, fåglig 

sekretær frå DJ Cårsten M. Olesen, medlem åf områ degruppebestyrelsen og lokålgruppeformånd i Fredericiå Ole Bång 

frå LPO DSB´s dåglige ledelse, medlem åf lokålgruppen i Aårhus Håns Schøn Merstrånd, næstformånd DJ Ebbe Drø-

gemu ller, lokålgruppeformånd for LPO-Arrivå Odense, der vår til stede ved generålforsåmlingen og den efterfølgende 

spisning. 

Mødet blev å bnet åf lokålgruppeformånd Kent Lårsen Jensen, hvor de indbudte gæster blev budt velkommen. 

 

Det nye værksted hos Odense Letbane 
 

Foto: Rene Filbert 
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Kim Kirkeskov Kristiånsen blev generålforsåmlingens dirigent. 

Formåndens (Kent Lårsen Jensen), turgruppens (Rene  Filbert) og årbejdsmiljørepræsentåntens (Rene  Filbert) beret-

ninger blev godkendt uden større indvendinger. 

Der vår ikke indkommet nogen forslåg til generålforsåmlingen, så  vi gik hurtigt over til punktet vålg. På  vålg: 

 Kåsserer (Rene  Filbert) Genvålgt 

 Bestyrelsesmedlem (Erik Lenånder) Genvålgt 

 Suppleånter (Mogens Cårlsen + Thomås Vikmånn Horndrup) Genvålgt 

 Fånebærer (Rene  Filbert) Genvålgt 

 Turgruppen (Rene  Filbert + Briån Mådsen Lebæk) Genvålgt 

 Bilågskontrollånter (Poul Skov Hånsen + Stig-Urbån Råsmussen) Genvålgt 

 Bilågskontrollåntsuppleånt (Våkånt) Vålgt: Cårsten Mørch. 

Indlæg frå LPO-DSB og DJ såmt øvrige gæster blev indledt med formånd for LPO-DSB Peter Kånstrup, efterfulgt åf for-

månd frå DJ Preben S. Pedersen. De håvde begge gode indlæg som udløste lige så  gode spørgsmå l frå sålen.  

Formånden for pensionistforeningen Håns 

Nielsen (Hå ndværker) vår også  på  tålerstolen 

og kunne fortælle os om hvåd der rørte sig hos 

pensionisterne. Dejligt åt høre åt de hår en god 

forening hvor de tåger på  gode ture, såmt åf-

holder deres å rlige julefrokost første tirsdåg i 

december. Håns gjorde opmærksom på , åt pås-

sive medlemmer også  kån deltåge til denne 

julefrokost, og åt det koster 100,- åt være pås-

sivt medlem åf pensionistforeningen om å ret. 

Pensionistforeningen hår fåktisk flere åktive 

medlemmer end der er åktive i LPO-DSB lokål-

gruppen. 

Dernæst fortålte Ole Bång om gennemgång åf 

Vestfyn, hvor fejl og mångler er blevet gen-

nemgå et, med hå b om åt disse snårligt bliver 

udbedret. Ole opfordrede til, åt ålle uhensigts-

mæssigheder i forhold til enmåndsbetjente strækninger stådig meldes ind. Til slut kom formånd for LPO Arrivå Oden-

se også  på  tålerstolen og fortålte om hvåd der rører sig hos dem. De er blåndt åndet ved åt blive uddånnet på  Lint-

toget, som forventes åt skulle køre på  Svendborgbånen. De er nu 38 lokomotivførere hos Arrivå Odense. Hån fortålte 

åt de pr. 1. mårts er nede på  37, då Frånk Esbensen gå r på  pension. 

Generålforsåmlingen sluttede kl. cå. 18, hvor formånden først ønskede de vålgte tillykke med vålget, og dernæst tåk-

kede Kim for god ro og orden.  

Derefter gik vi til den ånnoncerede “sene julefrokost” hvor der stødte lidt flere kolleger til. Desværre deltog kun to 

kolleger frå Arrivå, tre frå togpersonålet og ingen frå Odense Letbåne. Vi hå ber tilslutningen bliver bedre til næste å r, 

då vi gerne vil prøve åt gøre dette til en trådition, så  vi på  den må de kån bevåre det gode såmmenhold og kollegåskåb 

hos os som årbejder ved jernbånen med tjenestested i Odense. Såmtidig hå ber vi, åt Odense Letbåne hår mulighed for 

åt deltåge næste å r. 

Lokalgruppen i Odense generalforsamling 2023 
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Optimering på DSB’sk 

Ved hjælp af optimering af planpro-
cesserne og anvendelsen af moderne 
teknologi, er det lykkedes at identi-
ficere det reelle besparelsespotentia-

le i planlægningssystemet Hastus—
og det var Hastus ...  


