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Jule og nytårshilsen fra TPO: 
 
2021 blev endnu et begivenhedsrigt år i Coronas jerngreb. Grebet blev heldigvis løsnet hen over 
sommeren og efteråret, efterhånden som størstedelen af befolkningen lod sig vaccinere - og 
effekten var til at tage og føle på: 
Næsten ingen indlagte på hospitalerne og kun meget få døde.  
 
Og bedst som vi troede at vi havde nået en ny og nogenlunde fredelig normal, viste Corona, at den 
stadig svinger taktstokken og stadig holder samfundene rundt omkring i verden i et fast tag, og 
talrige restriktioner er blevet (gen)indført, ikke kun i Danmark, men også i Europa og den øvrige 
verden. En nymuteret og endnu mere smitsom variant end Deltavarianten er, som alle ved, ved at 
overtage pandemien; nemlig Omikronvarianten. 
 
Dette rammer også togpersonalet idet vi hører til samfundets frontpersonale, og derfor har vi atter 
måtte iføre os mundbind eller visir og er blevet pålagt nye kontrolopgaver ved lov, blandt andet ved 
at skulle tjekke vores kunders Coronapas. De mange ekstra opgaver, sammenholdt med det 
konstante pres fra Covid-19, har gjort togpersonalets arbejdsforhold særdeles anstrengte. 
 
Langtfra alle restriktioner har virket lige logiske på os, men togpersonalet har, på overbevisende 
måde vist, at vi også evner at løse denne opgave. Sammen med alle de øvrige opgaver og 
udfordringer, vi er blevet pålagt og udsat for, i løbet af de seneste godt 20 måneder, vi har levet 
under Coronaens åg. 
For udover Corona har togpersonalet f.eks. også blandt andet måttet trækkes med stimevis af 
(forsinkede) sporarbejder, der i den grad også har trukket tænder ud på både kunder og kolleger.  
 
Derfor synes vi det er både passende og prisværdigt, at DSB’s direktion ekstraordinært har valgt at 
udbetale et julegratiale til alle medarbejdere, som anerkendelse af godt udført arbejde under 
særdeles vanskelige betingelser. 
Den anerkendelse falder på et tørt og godt sted.  
 
Lad os håbe, at 2022 vil blive et, på alle måder bedre år! 
 
TPO ønsker alle en glædelig jul og godt nytår, med en hilsen til alle de af vores medlemmer, der 
selv enten har været ramt, eller er ramt netop nu af COVID-19, eller har nære pårørende, som er, 
og derfor ikke kan holde jul eller nytår med deres kære. Også en særlig hilsen til alle, der holder 
banen kørende gennem dette års jul og nytår. Det er en hård tid, men det bliver godt igen. 
 
På bestyrelsens vegne, 
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