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D a n m a r k s ældste veteranjern 
bane , Museumsbanen Maribo 
Bandholm på Lolland, k a n i 
j u n i fejre s i t 50 å r s jub i læum 

JUBILÆUM 

Af Arne Jørgensen 

Dansk Jernbane-Klub, DJK, indledte sit 
virke i 1961 og kunne efter engelsk for
billede allerede året efter begynde vete-
rantogskørsel på Bandholmbanen med et 
damplokomotiv og nogle få vogne. Siden 
da har Museumsbanen stille og roligt 
udvidet aktiviteterne, fra at måtte låne et 
enkelt spor i Lollandsbanens rundremise, 
til i dag at råde over hele remisen med 
drejeskive og omliggende arealer samt nu 
to vognhaller til den enestående materiel
samling. Banen kører på landets ældste 
privatbanestrækning, åbnet i 1869, fra 



Indvielsestoget i 
1962 forlader 
Maribo på vej til 
Bandholm. Det 
samme lokomo
tiv og den 
samme op range-
ring vil være at 
se på jubilæ-
umsdgen. 

ØSJS 2 Kjøge 
fra 1879 ser ud 

som var det lige 
kommet fra 

fabrikken. 

Maribo til havnebyen Bandholm, hvor 
Museumsbanen n u ejer den lige så gamle 
stationsbygning med pakhus og råder 
over hele det omliggende stationsareal. 

NYOPFØRT TROLJESKUR 
Alt sammen er gennemgribende restaure
ret for ca. 10 år siden inclusiv anlæg af 
nyt spor 3. På stationen findes en række 
effekter fra forskellige privatbaner, hvil
ket er med til at skabe det autentiske 
miljø. Lige nu arbejdes der på at færdig
gøre det nyopførte ' troljeskur' , hvor 
banens små troljer og banearbejderværk

tøjer skal udstilles. Til driften af 
Museumsbanen rådes der for tiden over 

tre køreklare damplokomotiver, fem 
diesellokomotiver og i alt 22 per

son-, post-, pak- og godsvogne. 
Der er kupévogne med træ

bænke fra før år 1900, 
V y ^ ^ ^ ^ vogne med åbne endeper-
V\ te^^T roner og spændende ind-
^ ^ ^ ^ ^ B re tning samt post- og pak-

vogne med postbetjening. 
Den ældste vogn fra 1869 

og den nyeste fra 1925. Hertil kom
mer et større antal urestaurerede 

lokomotiver og 
vogne. 
Gennem alle 50 
år er Museums
banen drevet af 
banens medlem
mer på frivillig 
og ulønnet basis 
og uden offentli
ge driftsmidler. 
M e d l e m s s k a r e n 
udgør i øjeblik
ket ca. 60 perso-

Motortog med 
T3 forrest på 
Badholm station 
klar til afgang. 
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Lollandsbanens 1*1 M li fra 1937med sommerligt 
tog på Bandholm havn. 

ner i alle aldre. Museumsbanen er en selv
stændig forening under Dansk Jernbane-
Klub 

SEKS AFGANGE BEGGE DAGE 
En sådan indsats skal fejres med et stort 
jubilæumsarrangement i week-enden den 
9. og 10. jun i 2012. og Museumsbanen 
håber, r igt ig mange jernbaneentusiaster 
og familier fra ind- og udland vil lægge 
vejen forbi til et par dage med r igt ig 
meget fut i. Stort set alle banens drifts
klare damp- og diesellokomotiver samt 
vogne vil kunne ses i forskellige oprange-

ringer. Begge dage bliver der seks 
afgange fra henholdsvis Maribo og 
Bandholm. I Bandholm vil de egentlige 
aktiviteter foregå dagen igennem. 
Lørdagens første tog vil være det samme 
som kørte indvielsestoget for 50 år siden, 
t r ukke t af damplokomotivet ØSJS 2 
'Kjøge' fra 1879. 'Kjøge' er Danmarks æld
ste idriftværende lokomotiv. Formid
dagens to næste tog trækkes af damplo
komotivet Lollandsbanens LJ 19 fra 1920 
og det netop istandsatte damplokomotiv 
APB 17 (Aalborg PrivatBaner) fra 1903. 
Alle tre lokomotiver vil kunne ses samti-

ALLE FOTOS: 
Museumbanen 

Maribo-
Bandholms 

Arkiv 

Lollandsbanens 
LJ19fra 1920 

skal også ud at 
luftes på jubi
læumsdagen, 

her med et per
sontog på sta

tionen i 
Maribo. 



dig på Bandholm station, hvilket er en 
enestående fotomulighed. 

KØRSEL MED TRE DAMPTOG 
Eftermiddagen indledes med 'Kjøge' og 
kupévogne (hele toget er fra før år 1900), 
og herefter kommer diesellokomotiverne 
(Lollandsbanen) LJ Ml 'Svenskeren' fra 
1921 og LJ M i l fra 1937 med person- og 
blandettog. LJ Ml, bygget hos ASEA / 
DEVA, er verdens ældste driftsklare die
selelektriske lokomotiv. LJ M i l , som har 
været rangermaskine på Maribo station, 
ha r også kør t persontogene på 
Bandholmbanen. Også lørdag eftermid
dag vil der være tre lokomotiver på statio
nen samtidig. Begge dage vil der desuden 

de på et t idspunkt være i Bandholm sam
tidig. Om eftermiddagen bliver der kørt 
med diesellokomotiverne LJ M l , LJ M i l 
og LJ M9 (4-kantet Frichs 'Kanariefugl' 
fra 1934) med diverse vogne. Der vil såle
des her være tre Lollandsbane-dieselloko
motiver samtidig, inden togene kører til
bage til Maribo. 

Museumsbanens normale billetpriser 
vil være gældende, men derudover vil det 
også være muligt at købe en dagsbillet. 
Besøgende, der kun ønsker at fotografe
re, opfordres til at løse billet. 

Museumsbanen byder alle velkommen 
til en spændende week-end med nostalgi
ske oplevelser for hele familien - børn, for
ældre, bedsteforældre. Jubilæumsarran-

være en række rangerbevægelser på sta
tionen og eventuelt kørsel med nogle af 
banens skinnebiler samt udstilling af 
lokomobil, veteranbiler og veterantrakto
rer m. v. Enkelte tog vil også køre til 
Bandholm Havn. Stationen vil være åben 
med souvenir - og kiosksalg, og i pakhu
set vil der va>re udst i l l ing om 
Museumsbanen gennem 50 år. 

Søndag gentages kørselsmønsteret med 
tre damp tog om formiddagen og igen vil 

APB 17 fra 
Aalborg 

Privatbaner - et 
resultat af 10 års 

renoverings 

gementet er dog k u n starten på sommer
sæsonen, hvor museumstogene kører 
efter en fast køreplan på udvalgte dage i 
juni, juli og august måned. I løbet af som
meren vil der også være forskellige sær
arrangementer. 

På Museumsbanens hjemmeside 
www.museumsbanen.dk vil man blandt 
andet kunne finde oplysninger om jubilæ-
umsarrangementet 9.-10. jun i samt køre
plan for sommerens kørsler. ^ 

http://www.museumsbanen.dk


Deutsche Reichsbahn BR 52, kend t 
som kr igslokomotivet , er set før i 
model fra flere producenter , og 
enkel te h a r endda lavet den flere 
g a n g e og i flere versioner. N u h a r 
også F le i schmann fremstillet loko
motivet igen - helt fra ny af! 

BR52 
KRIGS LOK OI 
Kiil FLEISCHMANN 

Hvis man fjernede modellens koblinger, 
ville man ved første øjekast ikke kunne 
se på billederne, hvilken skala modellen 

er bygget i - så detaljeret er den, og 
så perfekt er den. Derfor 

^ har vi med vilje 

Lys skifter 
med kørselsesret-
ningen - LED-belysmngen 
er kraftigst ved 
baglænskørsel. 

blæst billederne op til den 'unaturl ig ' 
store størrelse, for modellen er fremstillet 
i skala N (målestok 1:160) og måler såle
des kun 145 mm over bufferne mod kæm
pens 22.975 mm. Forbilledet stammer fra 

1942, hvor de tyske trop
per var langt inde i Rus
land og var ved at indlede 
slaget om Stal ingrad. 
Krigsmaskineriet løb for
fulde omdrejninger, og 
man havde brug for stærk 
trækkraft til troppetrans
porter og forsyninger til 
fronterne i både øst og vest. 
Derfor havde man brug for 
en forenklet udgave af BR 
50 - det blev så til BR 52, 
idet m a n pillede alt det 
overflødige af konstruktio
nen. Man skulle spare på 
materialerne samtidig med, 
at lokomotivet skulle være 

nemt at bygge og vedligeholde. Og man 
gik i gang og byggede flere tusinde loko
motiver i selve Tyskland, men også i 
udlandet, og man blev ved med at bygge 
dem også efter 1945, da kr igen sluttede. 



MODELFOTO: VIDO HRIBAR 

IÆOTIVET Fleischmanns model af 
Deutsche Beichsbahns 
BH 52 

Indtil 1951, da maskinerne gik ud af pro
duktion, nåede man at bygge op til i alt 
6285 lokomotiver af BR 52 med numrene 
52 001 til 7794 (med 'huller' i nummer
rækken) . 

Krigslokomotiverne kunne også længe 
efter krigen træffes over alt i Europa, 
hvor man holdt dem tilbage som krigs
skadeerstatning. Sågar i dag kan man 
træffe dem udrangerede på sidespor -
således holder et i Knin (strækningen 
Zagreb-Split) i Kroatien. 

Der stod også mange tilbage i det delte 

Tyskland - i vest blev de sidste udrangeret 
i 1963, mens man i øst, hos Deutsche 
Reichsbahn, i 1960 gik i g a n g med at 
rekonstruere dem - i alt 200 lokomotiver. 
29 af dem blev sågar omstillet til fyring 
med kulstøv. 

Modellen kan man roligt kalde for 
endnu et mesterværk fra Fleischmann. 
Hvor skal man begynde, og hvor skal 
man slutte? Der er så mange smukke 
detaljer! 
Nyd dem på vores billeder. Gangtøjet - fili-
gran til den mindste detalje, hjulene med 

Lokomotivet i naturlig' størrelse - måler 14,5 cm. 



Krigslokomotivet BR 52 . 
fotograferet på . 
Jebanemuseet i 

Nordlingen 

eger så tynde som de kan blive, bremseklodser tæt på 
flangerne, og flangerne, der er 'mikroskopiske' på de 
tre mellemste hjulaksler, mens de er 'overdimensione
rede' på den forreste og bageste aksel, således at maski
nen ligger godt i modelsporet. Rammen, i øvrigt med 
frit udsyn under kedlen, er af metal ligesom vognen 
under 'badekar'-tenderen. Det giver en ekstra god vægt, 
idet modellen vejer 80 gram. Da der er fire hefteringe 
på tenderens bageste to aksler med strømoptag på alle 
hjul, betyder det fine køregenskaber. Motoren er 
anbragt i tenderen, og via en snegl driver den de to 
bageste aksler. Kørslen er meget smidig, og lokomoti
vet kravler af sted allerede ved 2 Volt. Ibphastigheder 
af forbilledets 80 km/t opnås ved 10,5 Volt. Både for og 
bag er der LED-belysning, som skifter med kørselsret
ningen. Den er klar og tydelig, dog noget kraftigere 
ved baglænskørsel fra tenderen, end når maskinen 
kører med fronten forrest. 

Nyd detaljerne: 
Tydelige, men 
uden lup knap 
lasselige påskrif
ter, bemærk 
strømaftagere, 
der rører flanger
ne, gangtøjet, 
pumpen... Til 
vitrineudgaven 
er der bremse
slanger og 
koblinskroge, 
som kan påmon
teres. 



ROCO FESTER 
I an l edn ing af Øs t r igs jern
bane r s 175 å r s jub i læum 
udsendes en model af h u r -
t igtogslokomotivet type 109 
fra Si idbahn Gesellschaft, 
som kør te på Wien-Triest 

Østrigs jernbaner kan fejre 175 år i år, og i 
den anledning har Roco tænkt sig at udsen
de modellen af et damplokomotiv, der er 
udstillet på Teknisk mueum i Wien. Det er 
litra 109.13, der sammen med 43 andre loko
motiver blev bygget i årene 1910-1914 til det 
private Osterreichische Siidbahn Gesellschaft 
til s t rækningen Wien-Triest. 

fæ**** 



Det var jo før før
ste verdenskrig, 
hvor Østrig-Ungarn 
var et kejserrige, 
som omfattede det 
nuværende 
Slovenien, Kroatien, 
Bosnien & 
Hercegovina, 
Tjekkiet, Slovakiet, 
dele af Norditalien, 
Sydpolen og 
Rumænien. Gode 
jernbaneforbin
delser var afgøren
de for at holde riget 
sammen. 

Lokomotivet, som 
endte sine dage som 
museumslokomotiv 
i Wien, overlevede 
anden verdenskrig 
som 38.4101 (med 
det stortyske reichs-
bahnnummer) og 
blev først udrange
ret i 1960'erne. Da 
havde det igen fået 
sin oprindelige 
litrabetegnelse Rh 
109, og som det 
eneste af slagsen 
gik det en usikker 
fremtid i møde. Men 
så i 1992 begyndte 
der at ske noget. 
Lokomotivet skulle 
sættes tilbage i den 
'videst muligt ' 
oprindelige tilstand 
og har siden atter 
været i drift for 
1.0SEK som dam
plokomotiv 109.13. 

Foruden den øst
rigske jubilæums-
model kommer det 
også i en italiensk 
mellemkrigs version 
som serie 653. Det 
bliver en model med 
mange detaljer og 
med den modelrigti
ge lyd! £ 

1MT 

Er det ikke det tyske BR 01? 
Nej, det er det ikke, men det 
minder om det, og det er hel
ler ikke BR 23, selv om det 
står skrevet på førerhuset dvs. 
det er ikke det tyske lokomo
tiv, som vi forbinder med den 
tyske byggeserie 23. Hvad er 
det så? Det er forbilledet til det 
tidligere at Roco bebudede 
model af BR 23 fra DRG, og 
så er det alligevel rigtig' nok! 

Bag det skjuler der sig følgen
de historie: 

I begyndelsen af 40'erne gik 
tyskerne i g a n g med at udvik
le et persontogslokomotiv på 
basis af godstogslokomotivet 
BR 50. Den nye lokomotivtype 
skulle afløse den ellers domine
rende tidligere preussiske P8 
(også kendt som BR 38). 
Krigslykken var imidlertid på 
det t idspunkt vendt og nazifø-

DET 
SMAGER 
AF 
FUGL 

Lad os slå det fast med det samme: 
Den lavsidede åbne vogn med brede 
sidestøtter, som Fleischmann netop 
har udsendt, (DB R02) minder om det 
danske T f fra 1932. Længden er 
nogenlunde den samme, men mens 
DB vognen har otte lodrette sidestøt
ter, har DSBs TF'er ni på den lange 

Det danskbyg
gede TF fra 

1932 er tydeligt 
tyskinspirer et, 
men har ellers 
ikke meget til 

fælles med. 



Prototypen af BR 23, det senere BR 35, som 
aldrig kom i serieproduktion. Til gengæld kom 
mer Roco til at fremstille flere nye damploko
motivmodeller i 2012. 

reren Adolf Hitler led et gigantisk 
nederlag ved Stalingrad, hvorefter hans 
hære i en række store slag blev tvunget 
til - som de udtrykte det en række stra
tegiske tilbagetrækninger, der først slut
tede med et totalt nederlag i 1945 i 
Berlin. Det betød, at man i stedet for 
brugte tiden til at udvikle 'krigslokomo-
tivet' BR 52 (se også side 10), og derfor 
blev det kun til to forsøgslokomotiver, 
og der kom aldrig gang i den egentlige 
serieproduktion af BR 23. De to proto

typer overlevede krigen og havnede i 
den sovjetiske besættelseszone, der som 
bekendt blev til Deutsche Demokratische 
Republik, hvor Deutsche Reichsbahn 
(DR) 'regerede' på skinnerne. Om BR 
23001 hedder det, at det under beteg
nelsen BR 35 2001-2 indtil 1974 kørte 
som bremselokomotiv hos VES-M i Halle, 
hvor Reichsbahn havde et maskinfor-
søgs- og udviklingscenter hvor man 
afprøvede forskelligt materiel, inden det 
blev godkendt til drift. 

side, og så mangler den tyske 'spræng-
værket' mellem de to aksler i undervog
nen. Og bortset fra det kunne den da sag
tens forekomme i et dansk godstog. 
Modellen er uden bremseklodser og skal 
nok kobles sammen med en tilsvarende 

vogn med bremserhus, som Fleisch-
m a n n ligeledes ha r i sine planer. 
Modellen måler 13 cm over pufferne, og 
ingen løsdele til at tabe under kørslen. 
Som sædvanlig - Fleischmann-perfek-
tion i højsædet! V.H. 2 



LINS NYE 
DECODERE 
Mårkl in h a r ved årsskif te t 
send t en r æ k k e nye lokomotiv-
decodere på markede t . J eg h a r 
set n æ r m e r e p å t re af dem - de 
to uden lyd (60942 og 60962) 
og en med lyd (60945). 

smvnmumm 
digiTALT 

Ger 

LEDNING ELLER STIK 
Decoder 60962 er forsynet med ledninger, 
der følger NEM-normens farve
skema. 
Denne decoder har umiddelbart 
kun adgang 

Decoderen uden og 1 

med lyd. Det er 
decoderen med lyd 

til højre. 

Decoderne ha r fire 
funktioner udover 
lysfunktionen, som 
hver kan tåle en belastning på op til 250 
mA, dog må den samlede belastning af 
lysfunktioner og de fire ekstrafunktioner 
ikke overstige 300 mA. 

Motorudgangene må belastes med 1,1 A 
og den totale sum maksimalt 1,6 A. 

Decoderne kan forstå og programmeres 
som Mfx, DCC eller MM2, og de ikke 
anvendte sprog kan frakobles. 
16 

to funktioner udover 
lysfunktionen. Decoderen indeholder 
imidlertid alle fire forstærkede funktio
ner. De to sidste funktioner er blot ikke 
forsynet med ledning og kan k u n bruges, 
hvis plastikken brydes der, hvor den dæk
ker over 21MTC hunstikket. På hunstik
ket er der adgang til de to ekstrafunktio
ner, så her handller det blot om at finde 
det rigtige hul og montere en ledning for 
hver af de sidste to funktioner. 



Decoderpakken uden lyd. Decoderen er 
printet uden ledninger og med 21MTC-
hunstikket. Printet med stik og ledning
er er Mårklins monteringsprint, der 
erstatter perfektomskifteren. Et plastik 
monteringsstykke til at undgå kortslut
ninger, da Mårklins lokomotiver oftest 
er af metal og endelig i Mårklin-stil en 
lille monteringsskrue. 

De to andre decodere, jeg har set på, er 
forsynet med et 21MTC hunstik. I realite
ten er der altså kun tale om to decoderty-
per - én uden lyd og' én med lyd. 

Tilslutningerne på 21MTC-stikket føl
ger ikke NEM 660. Jeg har imidlertid 

Mårklin angiver kun, at decoderne kan 
bruges til DC-motorer og har derfor også 
et nyt ombygningssæt til ombygning af 
universalmotoren til DC-motor. 
Decoderne burde også direkte kunne bru
ges til universalmotoren uden ombyg
ning. Jeg har imidlertid endnu ikke prø
vet dette i praksis. 

DEN TREDJE LØSNING 
Med decoderne, der er forsynet med 
2lMTC-stikket, følger også en printplade 
med stik og ledninger monteret samt hol
der, der passer til montering i stedet for 
Mårklin perfektomskifter. Ledningsfar-
vevalget følger her Mårklins egen norm 

Dekoderpakken med lyd. I denne pakke er dekoderen 
noget større, og så er der vedlagt to højttalere - ellers 
samme udstyr som decoderen uden lyd. 

fundet ud af, at Mårklin følger NMRA's 
norm for 21MTC stik, hvilket Mårklin 
underligt nok ikke oplyser. 

Jeg kan så ikke lade være med at spør
ge, hvorfor MOROP, der har valgt at følge 
NMRA i valg af DCC ikke også vælger 
samme stik-norm? 

Så PAS PÅ, når en decoder eller loko
motiv har et 21MTC stik. Det er ikke sik
kert, at de umiddelbart passer sammen. 

Der er mange gode grunde til, at 
Mårklin har valgt at følge NMRA nor
men. Den giver nemlig retningslinjer for 
3-skinne systemer og ikke mindre end tre 
motortyper. 21MTC efter NMRA er selvføl
gelig udlagt til en traditionel DC-motor, 
men også en børsteløs motor som f.eks. 
Mårklins Sinus motor og endelig også til 
b rug i forbindelse med en universalmotor, 
som Mårklin traditionelt har brugt. 

fra C90. 
Lyddecoderen er vedlagt to højttalere i 

forskellig størrelse, så det skulle være 
muligt at finde en, der passer, hvis der er 
plads til lyd. 

Decoderen med ledninger er vedlagt et 
8-polet stik efter NEM-norm. Stikket er 
altså ikke monteret fra Mårklins side. 

VEJLEDNINGEN IKKE PÅ DANSK 
Decoderne er vedlagt en meget udførlig 
beskrivelse af indbygningen og CV-tabel 
for både MM og DCC. I de decodere, jeg 
har haft fat i, var vejledningen kun på 
engelsk, tysk, f ransk og hol landsk. 
Egentlig skulle den ifølge EU direktiv til 
brugsanvisninger også findes på dansk, 
men den udgave har jeg ikke kunnet 
finde. 

I Mfx programmeres den uden brug 



Decoderpakken uden 
lyd. Her er selve 

decoderen med led-
ninger - farvekoden 
følger NEM - og det 

8-polede stik til selv-
montering. Stikket 

er dog forsynet med 
et lille print med lod-

deøjne. 

FOTOS: GERT 
JOHANSEN I 

af CV-værdier over grafisk brugerflade 
på CS2. CS2'eren skal dog være opdateret 
med nyeste software, men så er alle 
mulighederne også til rådighed i samme 
omfang som ved DCC-programmering. 
Derimod er der ingen løfter om, at den 
lader sig programmere med CSl'eren. 
Med CSl - Reloaded vil det naturlige valg 
til programmering være DCC-formatet. 

Vejledningen beskriver ledningstil-
slutninger for det medfølgende print og 
for decoderen med ledninger, men giver 
ingen oplysninger om tilslutningerne på 
21MTC-stik - ej heller, at det følger 
NMRA-normen, hvilket godt kan undre. 

Vejledningen mangler også oplysning 
om, hvordan nye lyde programmeres til 
lyddecoderen og ligeledes, hvordan funk
tioner og lyde kan ændre funktionsnum-
re ved Mfx programmering. 

Den viden må hentes på henholdsvis 
Mårklins hjemmeside sammen med lyde
ne og eksempelvis her http://www.stum-
mif'orum.de/viewtopic.php?f^5&t^51242 

Programmeringen under Mfx med CS2 
er i øvrigt enkel, intuitiv og velfungeren
de. Blot er udbudet af lokomotivlyde sta
dig meget begrænset, men ingen tvivl 
om, at Marklin nok vil levere et stadigt 
stigende antal, hvis de vil gøre sig håb 
om at sætte sig på en stor del af decoder-
markedet. 

En anden men meget vigtig nyhed er, 
at decoderen i forhold til CS2'eren kan 
'nulstilles', så den opfattes som en 'ny' 
decoder. Hermed er det problem, der 
undertiden har givet vanskeligheder i 
Mfx - nemlig at et lokomotiv pludselig 
ikke længere kan 'ses', til at løse uden 
brug af en fremmed CS. 

EN DECODER TIL ALLE 
Mårklins decodere er prismæssigt fint 

placeret. Med dens evne til at forstå alle 
de vigtigste digitalsprog og med fire 
funktioner er den et godt bud også til 
andre end Mårklin-fans. i 

Med rødt er angivet NMRA-normens afvigelse fra NEM 6 6 0 

01 Sensor input 1 * * Skinne højre/midterleder 22 
02 Sensor input 2 * * Skinne venstre/skinne 21 
03 AUX6 Sensor input * * Stel (GND) 20 
04 AUX4 * * Motor 1 19 
05 Ciockledning * * Motor 2 18 
06 Data * * AUX5 Motor 3 17 
07 F0 lys baglæns * * V+ 16 
08 F0 lys forlæns * * AUX1 15 
09 Højttaler/A * * AUX2 14 
10 Højttaler/B * * AUX3 13 

Blokeret X * Vcc 12 

http://www.stum-


OG MAN HØRER 
GRÆSSET GRO... 
Det hævder i hvert fald produ
centen, og vi k a n medgive, at 
det pynter gevaldigt, n å r m a n 
lader na tu r en i model lege med. 

TILBEHØR 

Tro det eller ej, men nu kan du også få 
græsplæner i skala Z (1:220) eller N (1-
160). Det har producenten, NOCH fra 
Wangen, sørget for, for na turen på et 
modeljernbaneanlæg skal også være rea
listisk. Man kan også få dem XL - ekstra 
store - med græsstrå, der er 12 mm 
lange! Dermed skulle man kunne lave 
realistiske vildtvoksende engarealer i 
skala HO (1:87). Således øger NOCH sit 
sortiment af forskelligt tilbehør, som 
efterhånden fylder et katalog på 290 
sider, altså en ordentlig moppedreng, 
som du kan finde på vores hjemmeside. 

I | I I I I | I I I I | I I I I | I I H | I I I I | I 

2 3 4 
i i i 

M | l l l l | l l l l 

5 ' 
1 

M | l l l l | l l l l 

5 ' 
1 

Skal du være anlægsgartner på modelba
neanlæg kan du skafte græs i forskellige 
størrelser. 



Man kan selvføgelig nøjes med at købe 
græsmåtter og så anbringe dem efter 
bedste evne, men man kan også købe 
græs og lime græsstrå på et underlag 
Selvfølgelig ikke enkeltvis, men ved at 
sprede dem ved hjælp af NOCHs 

Græs kan købes i ruller 200 x 100 cm 
eller 120 x 60 cm eller i poser af 20 gram 

Grasmaster (der koster en bondegård -
150 Euro!), men du kan også nøjes med 
en spraydåse, 40 gram strøgræs og 50 
ml græslim i et startsæt til 9 
euro. 

startsæt med speci
el lim, græs i dåse samt græs i pose 

Forståeligt nok anbefaler man 
eget græslim frem for den gængse 
hvidlim, fordi NOCHs ikke binder 
så hur t igt . Derved kan man 

Lim påsmøres med en pensel, 
h vorefter man sprayer med græs, 

efter at man har ladet græsset 
med statisk elektricitet, idet man 

ryster 'spraydåsen'. Elektriciteten 
gør, at græsstråene forbliver 

lodretstående. 

Små 
buske i forskellige farver 

til at pynte på græsarealet giver en eks
tra dimension til vildtgræsarealet 

dække større arealer, og græsset kom
mer til at ligger tættere. Når man bruger 
NOCHs Grasmaster, får græsdtråene 
opladet med statisk elektricitet, som gør, 
at græss t rå lettere t rænger igennem det 
påførte lag lim og kommer til at sidde 
bedre fast. Den samme opladning af 
græsstrå med statisk elektricitet kan 
angiveligt ske ved, at man ryster dåsen 
med græs godt i hånden. Her taler man 
udtrykkelig om 2,5 mm lang strøgræs 
og garanterer for, at de ikke lægger sig 
ned, men forbliver oprejst. 

i 
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PENGEREGN 
OVER GEDSER 
Endel ig! Endelig! Det u t ro l ige 
er endel ig ske t - Gedser remise 
er kommet til penge: Også 
Realdania donerer 850.000 kr. 

RENOVERING 
Af Vido Hribar 

Ildsjælene i Bevaringsforeningen Gedser 
Remise er jublende glade. De er kommet 
nærmere deres mål - realisering af drøm
men om et jernbanemuseum i den gamle, 
bevaringsværdige remise i Gedser, som de 
har kæmpet for i snart et kvart århun
drede. 

Til lokalavisen Folketidende i Nykøbing 
F. udtaler formanden Hans Østergaard: 

- Nu ha r vi fået penge fra Land
distriktspuljen, fra LAG (Lokale Aktions 
Gruppe) Guldborgsund og n u sidst Real
dania. Der er kommet hul på bylden, og 
det vil gøre det nemmere at søge fonde 
nu! 

Da jeg for knap ti år siden i forbindelse 
med et privat veteranarrangement besøg
te Gedser remise og blev dybt chokeret 

over remisens faldefærdige tilstand, fik 
jeg et vredt bestyrelsesmedlem i telefo
nen, fordi jeg i banen nr. 73 (juni/august 
2003) skrev: 

Nok har man gang på gang læst i lokal
avisen, at situationen for remisen var kri
tisk, men at bygningen er ved at falde 
sammen om remiseforeningens medlem
mer, havde jeg ikke forestillet mig i min 
vildeste fantasi. 

Natten før havde det regnet, og det var 
tydeligt at se, hvor gennemhullet remi
sens tag er. Vandpytter rundt omkring 
var et tydeligt bevis på bygningens for
fald. 

Et kig ind i lokoførerrummet afslørede 
i al sin gru rådne gulve og et nedstyrt-
ningstruet loft, hvor knækkede rådne 
bjælker blev holdt sammenbundet med en 
snor. 

Min beskrivelse, som gerne skulle 
anspore de lokale myndigheder (eller den 
der måtte føle sig ansvarlig) til at lukke 
op for kassen og i det mindste hjælpe med 
at stoppe det øjeblikkelige forfald, blev 
åbenbart misforstået som en krit ik af for
eningen, skønt jeg netop skrev: 

At remiseforeningens medlemmer ikke 



for længst er løbet skrigende væk, men 
kæmper en ulige kamp for at bevare den 
bevaringsværdige bygning for eftertiden, 
er beundringsværdigt. Resten er en skan
dale...' 

Og de brave mennesker blev ved med at 
knokle løs, bruge deres kræfter og entu
siasme på en vision, der syntes uopnåelig. 
Nu lysner det altså: Der kom fra 
Landdiskritspuljen godt 
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havde. Rederiet fik det mod, at det anlag
de en halv kilometer spor og station, hvor 
jernbanemateriel kan op rangeres, mens 
remisen repareres. Nu venter man på, at 
Banedanmark skal godkende sporet, før 
det kan tages i brug. 

UKUELIGE OPTIMISTER 
Bestyrelsen er nogle ukuelige optimister. 
Så sent som i 2008/2009 påstod en lokal 
museumsmand med mange års erfaring, 
at det aldrig nogensinde ville lykkes at få 
lavet et ordentligt museum ved Gedser 
remise, så de kunne ligeså godt opgive. 

Det fik altså den modsatte 

er teSyntetsenm noget 
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800.000 kr. til en reparation af 
taget samt fronten, og så bevil
lingen fra Realdania, der skal 
bruges til at sætte smedeboligen 
og selve smedjen i stand, så den 
kommer til at fungere. Allerede 
for ti år siden var man godt i 
g a n g med denne afdeling og kunne med 
stolthed fremvise de mange værktøjer fra 
den tid, hvor Gedser var endestation og 
porten til kontinentet, hvor man skulle 
kunne foretage akutte reparationer på de 
ankomne lokomotiver m.m. 

OGSÅ PLADS TIL MODELTOG 
Formanden Hans Østergaard siger til 
Folketidende: Smedeboligen skal være 
servicehus. Her skal indgangen og recep
tionen til museet være. Her skal vi kunne 
udlevere forskellige turistmaterialer, og 
så får vi plads til et stort modeltog, vi fik 
af Scandlines for et par år siden. 

Samarbejdet med Scandlines er et gan
ske interessant element i den positive 
udvikling: For nogen tid siden skulle 
rederiet bruge noget jord, som remisen 
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Hvad i 

- har 
FoikeÉidende 
i Nykøbing F. sørgede for en fyldig 
dækning af den flotte donation. 

virkning også godt hjulpet af Guldborg
sund kommunens 'Gedser Helhedsplan', 
der forudsætter, at Gedserbanen bevares. 
Det fik bestyrelsen til at arbejde endnu 
mere indædt for bevaringen. 

SÆSONÅBNING DEN 16. JUNI 
Den 25. sæson indledes den 16. juni , da 
museet åbner for publikum, og det skal 
fejres. I år er der en ekstra g rund til fest! 

- For 10 mill. kr. kan vi komme er pænt 
stykke, og om fem år har vi et flot 
museum, siger den optimistiske formand 
til bladet. i 

http://Bea.dan.at


FLEISCHMANN / SKALA HO 

Fleischmann har netop 
udsendt en spisevogn af 
den slags, som i dag hører 
hjemme på et jernbanemu
seum, med mindre man 
kører epoke III. Forbilledet 
kan evt. kun træffes på et 
museum, for i det aktuelle 
tilfælde skete udrange
ringen allerede i 1964. 
MITROPA spisevogn 055-
039 - bygget i 1911 hos 
Deutz i Koln - tilbragte 
sine sidste dage i Østtysk

land. MITROPA blev-
grundlagt i 1916 som 
modvægt til det 
fransk-belgiske sove
vognsselskab CIWL / 
ISG. På dette tids
punkt rasede også 
første verdenskrig i 

Europa og i Tyskland, 
der stod på samme side 
som Østrig-Ungarn, 
havde man behov for et 
sove- og spisevognssel-
skab. Det blev så 
MITROPA - en forkor
telse for Mellemeuro
pæiske sove- og spise
vogns A/S, der samtidig 
fik monopol i de tre 
lande, som det stort set 
holdt indtil oktober 
1946. Da Tyskland blev 

delt efter anden verdens
krig, blev også MITROPA 
delt. Selskabets direktion 
Vest tilfaldt det vesttyske 
DSG (det tyske sove- og 



spisevognsselskab), og MITROPA 
AG i Berlin tilfaldt Østtyskland. 
Det var så et af de få aktieselska
ber, der overlevede DDR, hvor sel
skabet foruden sove- og spise-
vognsselskabet drev en lang 
række banegårdsrestauranter 
rundt om i det delte land. 

Efter murens fald blev 
Deutsche Reichsbahn opslugt af 
Deutsche Bahn AG, mens DSG 
blev optaget i MITROPA. I dag 
eksisterer navnet ikke mere, idet 
det ved en reorganisering blev 
optaget i SSP Deutschland 
GmbH, hvor forkortelsen står for 
Select Service Partners. Ja, i 
Tyskland lider man også af 
sproglig 'engelsk-syge'! 

Heldigvis har vi endnu model
jernbanen, hvor vi kan nyde de 
store internationale togs fordums 
pragt, og dyrke jernbaneno
stalgien. 

Fleischmanns spisevogn fra 
MITROPA er en skøn model -
med en utrolig detaljerigdom. Og 
det, som igen og igen skal frem
hæves, er, at alting sidder fast på 
sin plads uden, at det falder af 
under legen. Bare se på og 'nyd 
udsigten' - fra bunden med tre-
akslede bogier til strækbånd og 
diverse baterikasser samt arma
turer til tagrytter. Indretningen 
er komplet med duge på spisebor
dene, der kan betragtes gennem 
glasklare ruder. Påtryk er helt 
dækkende, ikke mindst i liste
sprækkerne på vognsiderne... 
Man kæler for detaljen, også med 
forskellige gavldøre og forskelli
ge enkeltheder i hver vognende... 
Bedre kan det næppe gøres, uden 
at det går ud over modellens 
robusthed. Vognlakeringen er 
noget mat og er langt fra det 
spraglede indtryk, spise- og sove
vogne ofte efterlader, men til gen
gæld er det ret overbevisende og 
viser, at vognen, der skal være 
beklædt med teaktræslister, ikke 
lige er ankommet fra behandling 
på malerværkstedet Sådan ^ 
skal det være! 

Førs te g a n g j eg kom i forbindelse 
med 'Malmbanen ' var på en togrej
se gennem Sverige og Norge i 1981. 
Da vidste j eg ikke andet om 
Malmbanen end, a t der blev kør t 
m a l m t o g fra K i r u n a til Narvik , o g 
j eg kør te uden a t s t å af undervejs 
mellem de to byer. 



MTABIORE med et 
tom t tog forlader 
Bjorkliden og er ved 
forsvinde ind i 
Nuoljatimnelen. I 
retning mod syd ser 
vi den karakteristis
ke dal mellem de to 
bjerge, Lapporten. 
4.6.2004 

Det, jeg husker bedst fra den rejse, var 
udsigten fra vognen ud over Rombakbotn 
i Norge. Den rejse gav mig blod på tan
den, og jeg tænkte, her skal jeg ud at 
rejse igen. Og det gjorde jeg så. Det skyl
des ikke jernbanen som sådan, men mili
tærtjenesten i Boden i sommeren 1984. To 
helligdage var egnet til at foretage en tog
tur på Malmbanen. Det blev til en rejse 
Riksgrånsen tur-retur og yderligere til en 
rejse til Narvik. I begyndelsen af 80'erne 
var det ikke fotografering af tog, der 
havde førsteprioritet, og derfor har jeg 
desværre ingen gode billeder af malmtog 
fra den tid. 

Under et lille forsøg på at tage nogle bil

leder af malmtog mel
lom Kiruna og Narvik 
og i særdeleshed af 
Dm3-lokomotiver i 
aktiv tjeneste, d rog 
jeg til Bjorkliden i 
begyndelsen af juni 
2004. Da viste Gote-
borg, hvor jeg boede 
dengang, sig fra sin 
bedste side med 
varme og skønt vejr 
og med al t ing i 
blomst og med nyud
sp rungne løvtræer. 
Familien fulgte mig 
til banegården for at 
vinke farvel, og jeg 
gik ombord i toget, 
og snart rullede vi af 
sted nøjagtig efter 
køreplanen. Vi vinke
de farvel, fordi vi ikke 
ville komme til at se 
h inanden lige med 

det første. Rejsen, der gik over 1800 km 
til Lappland, var altså lige begyndt. Jeg 
har det meget godt med nattogsrejser, og 
især når man skal temmelig langt nordpå 
i Sverige. I byer som Skovde, Hallsberg, 
Våsterås och Gavle standser toget for at 
lade nye passagerer, som skal videre 
nordpå, stige på. Straks efter Gavle - på 
den kurverige s t rækning til Ockelbo -
blev jeg vugget i søvn. At Sverige er et 
langt land, forstår man først efter at have 
rejst til Bjorkliden. Efter en god nats søvn 
fik jeg morgenmad på højde med Umeå. 
Hen under formiddagen skulle der i 
Noden skiftes fra nat tog til dagtoget 
Luleå-Narvik. Om eftermiddagen ved 



Dm3 1216 Josefina+1245+1215 til Kiruna. Bemærk at ledningsmasterne er fra deng
ang banen blev elektrificeret. I baggrunden kan man se Eiksgrånsens skisportster-
ræn med hoteller. 

kvart over fire steg jeg endelig af toget i 
Bjorkliden, og så var jeg fremme efter en 
23 timers togrejse. 

Foråret var ligeledes netop ankommet 
til fjeldet. Birketræerne varierede fra kun 
at have små knopper, til de var udsprung
et med sart, lysegrønt løv. På fjeldtoppe
ne lå stadigvæk sne. Vejret kunne skifte 
fra snestorm til solrigt med klar himmel. 
Jeg var godt udrustet 
med r ig t ige støvler, 
varme tøj, Trangia-
kogeapparat , for j eg 
skulle også kunne lave 
noget mad, og sidst 
men ikke mindst havde 
jeg et godt fotoudstyr 
med, for j eg skulle 
tage en masse billeder. 
J eg fotograferede for 

det meste med diasfilm og lidt med 
almindelig farvefilm. Jeg havde min base 
på vandrerhjemmet i Bjorkliden, k u n 
nogle få minutters gang fra jernbanesta
tionen. Fra vandrerhjemmet har man en 
god udsigt over den store Tbrnetråsk sø, 
jernbanen og Lapporten i syd. 
Min første aften i Bjorkliden tilbragte jeg 

ved at gøre mig bekendt med området, 

Copyright By 
NICKLAS SAHLBOM 

Connex person tog med 
Rc6 1333 fra Narvik 
møder et fuldtlastet 

malmtog i Vassijaure. 



MTAB Dm3 1206 
Sigrid + 1235 + 
1205 på sin færd 
til Svappavaara 

en regnfuld dag. 

MTAB Dm3 1216 
Josefina 
+ 1245+1215 til 
Narvik passerer 
Tornehamn. I 
baggrungen 
Tom e trask -søen. 

finde nogle gode fotosteder 
og fotografere nogle malm
tog. Til hjælp havde j eg 
nogle grafiske tidstabeller 
fra daværende Banverket 
for samtlige tog på 
Malmbanen. De efterfølgen
de dage var jeg i Vassijaure, 
Riksgrånsen og Bjorkliden. 
Fra Bjorkliden vandrede jeg 
lidt rund t i området til 
Tornehamn og Nuoljatun-

Copyright By NICKLAS SAHLBOM 

MTAB Dm3 1235 mellem
delen på det tredelte loko

motiv i Svappavaara. 



<f) 
5 

1*1 

TMZ 1413 bakker med tomme 
vogne ind til lastningsanlæg-
get i Svappavaara. 

opynght By NICKLAS SAHLBOM 

Der holdes øje med, at alt går 
rigtigt til, før det fuldtlastede 
tog kan sendes af sted til 
Kiruna. 

m m 
• 

nelen. Jeg gik ad den gamle Rallarvågen, 
som blev b rug t under anlæg af 
Malmbanen. Det blev til en hel del billeder 
af malmtog med Dm3 lokomotiver og kun 
nogle få med de nye IORE-lokomotiver. 
Dm3 er et tredelt lokomotiv og en r igt ig 
tamp med en længde på 35,2 meter, en 
vægt på 273 ton og med næsten 10.000 
hestekræfter. Oprindelig var disse loko
motiver todelte, men siden har man byg
get mellemstykker, 19 i alt, som man 
koblede ind i de todelte lokomotiver, og så 
blev det til et nyt lokomotiv, litra Dm3. 
Dagens Dm3 lokomotiver er fremstillet 
mellem 1963 og 1970. 

MTÅB Dm3 1228 Kapten + 1243 + 1227 i 
Kopparåsen på vej til Kiruna. 
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Lukul'ørcrskifle sker i Bjorkliden. g 
MTAB Dm3 1211 holder på 5 
omløbssporet dg venter på en ny ^ 
lokomotivfører, som skal overtage i 
toget og køre videre til Narvil*. 

>• 

Qj 

Det var i 1883 man begyndte at anlæg
ge malmbane-s t rækningen Gållivare-
Luleå. Anledningen var den indledte 
transport af jernmalm fra malmfelterne i 
Gållivare og Kiruna. I november 1902 
afsluttede man det meget krævede 
anlægsarbejde med at udbygge banen til 
Narvik eller Ofotbanen, som er navnet på 
den norske del af s t rækningen. Til at 
begynde med var banen ikke elektrifice
ret, og malmtogene blev trukket af krafti
ge damplokomotiver litra Ma og R. Trans
portkapaciteten var dog utilstrækkelig, 
og derfor gik man i gang med elektrifice
ringen, som skete i flere etaper. Kiruna-
Riksgrånsen blev klar allerede i j anuar 
1915, mens elektrificeringen af den 500 

km lange s t rækning fra Luleå til Narvik 
blev færdig i 1923. 

I begyndelsen af september 2009 besøg
te jeg igen Lappland med det formål atter 
at fotografere malmtog i både Sverige og 
Norge. Vi var fire togentusiaster, der 
valgte Bjorkliden som vores 'basislejr' og 
brugte en udlejningsvogn til vores fotosa
fari i området. I fem begivenhedsrige 
dage, hvor birkeskoven var iklædt de 
smukkeste efterårsfarver, skiftede vejret 
fra regn til sol og omvendt. 

Vi mødtes i Kiruna. Christer og jeg 
kørte med nattoget fra Goteborg til 
Boden og videre med dagtoget fra Luleå 
til Kiruna. Gunnar kom med fly, og 
Svante ventede allerede på os i Bjork-



MTAB Dm3 1209 Viktor + 1234 + 1210 i fra Narvik ankommer til Abisko Ostra 

liden. Christer, Gunnar og j eg selv 
begyndte med at følges ad den korte 
s t rækn ing , 40 km fra Ki runa til 
Svappavaara og fotograferede et Dm3 
lokomotiv med tomme vogne i øsregn. I 
Svappavaara afkobledes Dm3 1206 Sigrid 
+ 1235 + 1205 fra vognene, og Tmz 1413 
bakkede dem til den plads, hvor de skulle 
lastes. Aftenen begyndte at falde på, og 
det blev stadig mørkere. Vi tænkte lidt på, 
hvad vi skulle lave til aftensmad i den lille 
hytte, som vi havde 
lejet i Bjorkliden. Den 
lokale for re tn ing i 
Svappavaara blev til 
sidst redningen for de 
sultne jernbanefotogra
fer. Vi købte noget mad 
og kørte så til Bjork
liden, mens regnen sile
de ned i stride strømme 
fra den mørke himmel. 

Copyright By 
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MTAB Dm3 1202 
Kunigunda + 1231 + 

1201 skal straks forla
de Abisko Ostra på sin 

færd til Narvik. 

Efter en herlig nats søvn ringede væk
keuret tidligt om morgenen. Hvad gør 
man ikke for at få nogle gode billeder af 
de større tog? Vi tre mest toggale jernba
nefotografer gik ned til stationen for at 
vente på et malmtog fra Kiruna, som 
skulle ankomme til Bjorkliden ved seksti
den. Dagens første lokomotiv blev Dm3 
1201 +1231 + 1202 Kunigunda. Vi holdt 
også øje med Dm3 1230 Rektorn + 1244 + 
1229 for at få billeder af det, da det skul-



le af sted fra Bjorkliden på vej til Kiruna. 
Så igen tilbage til huset og et veldækket 
morgenbord. Det gjaldt om at tanke op 
med ny energi, så man kunne klare 
dagens strabadser. Inden vi forlod 
Bjorkliden, fotograferede vi et fuldlastet 
malmtog på vej til Narvik og et SJ per
sontog nr. 90 med fire passsagervogne fra 

lokomotiv og et enligt lokomotiv inde på 
banegården. Det viste sig, at Dm3 1209 + 
1234 + 1210 Viktor havde problemer og 
ikke kunne fortsætte med det fuldlastede 
tog til Narvik. En af lokomotivførerne for
talte, at det var en luftpumpe, som ikke 
længere fungerede. Det tomme tog med 
Dm3 1201 + 1231 + 1202 Kunigunda, 

MTAB IORE 101 Polarcivkeln + 114 Rautas med fuldlastet tog; ruller igennem Bergfors. 
Luleå til Narvik med SJ Rc6 1329 som 
trækkraft. I Bjorkliden foregik lokomo
tivførerskiftet på malmtoget. Svenske 
lokomotivførere kører på Kiruna-
Bjorkliden, og de norske tager sig videre 
af kørslen Bjorkliden-Narvik. 

Vi ville gerne udforske nogle flere jern
banestationer i løbet dagen og begyndte 
med at køre nogle kilometer i nordvestlig 
retning. Vi gjorde holdt ved Kopparåsen, 
en station med gennemgående spor og to 
omløbsspor. Tog 9909 fra Narvik dukke
de op og rullede gennem stationen, mens 
vi lod vores kameraer fotografere for fuld 
kraft. Samtlige malm vogne var af den nye 
type, som bygges af Kockums industrier 
og Kiruna Wagon. 

Midt på dagen nåede vi til Abisko Ostra. 
Der holdt et komplet malmtog med et 

som kom fra Narvik, byttede plads med 
Dm3 1209. Dm3 1201 drog nu af sted 
med det fuldlastede malmtog til Narvik 
og Dm3 1209 tog de tomme vogne med til 
Kiruna. 

Malmtogene ruller overraskende sagte. 
Det er kun ved igangsætning og stands
ning, at de rasler med koblinger eller hvi
ner ved opbremsning. Befinder man sig 
lidt uden for i terrænet, er det svært at 
høre togene. Et almindeligt godstog er 
langt mere støjende, når man ser det køre 
forbi ude på strækningen. 

Vi fortsætter mod Kiruna og standser i 
Bergfors for at dokumetere tre tog på vej 
mod Narvik. Først ankommer tog 9914 
trukket af et Dm3 lokomotiv. Malmtog 
9916 med IORE 101 Polarcirkeln + 114 
Rautas som trækkraft kommer ind som 
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nummer to. De nye IORE lokomotiver er 
sikkert udmærkede, men jeg synes, at de 
gamle Dm3-lokomotiver har mere char
me, som langt overgår de nye mere køns
løse IORE lokomotiver uden de mange 

? 

SSRT Rc6 1324 Som SJ har lejet til sin 
trafik på Malmbanen. 

detaljer, som gør Dm3 mere levende. Ti 
minutter senere ankommer et lille SJ tog 
med fire personvogne og et Rc6 1332 som 
trækkraft. 

Bergfors er en station med et gennem
gående spor, et overhalingsspor plus et 
kort opstillingsspor med plads til nogle 
arbejdskøretøjer eller nogle få vogne. 

Dagen bød for det meste på overskyet 
vejr og regn af og til. En fordel ved over
skyet vejr er, at skygger på fotografierne 
ikke bliver så mørke. Malmtogene kører 
ikke så hurt igt - 50 km/t, når de er fuld
lastede og 60 km/t med tomme vogne, så 
for det meste går det at få nogle gode bil
leder i kassen. Med et malmtog hveran-
den time i hver re tning døgnet rundt, året 
rundt plus de øvrige person- og godstog, 
får man tid til at placere sig forskellige 
steder uden at gå glip af nogle af dem. 



MTAB Dm3 1229 + 1244 + 1230 
Rektorn på broen over Katterjåkk. 
Copyright By NICKLAS SAHLBOM 

Man kan tilmed fotografere det samme 
malmtog på flere forskellige positioner. 
Til fotografering bruger jeg Canon S95, 
Canon 40D, EFS 17-85, EF 70-200, EF 30 
og Manfrot-fotostativ. 

Tredjedagen begyndte med et fint, tyndt 
skylag, og så inden morgenmaden sørge
de vi for at fotografere IORE 106 Kiruna 
+ 113 Bergfors i fint morgenlys. De to før
ste IORE-lokomotiver blev leveret til 
LKAB i år 2000, og yderligere 16 maski
ner fulgte til og med 2004. Man havde 
fået brug for flere IORE-lokomotiver på 
grund af den øgede trafik, men også til 
erstatning for udrangerede Dm3, hvilket 
resulterede i yderligere ordrer hos 
Bombardier. I dag har LKAB 26 IORE-
lokomotiver i drift. IORE-lokomotiverne 
kører som parvist koblede og er 35,8 
meter lange med en totalvægt på hele 360 
ton. Med seks aksler pr. enhed har de et 
akseltryk på 30 ton og motorydelse på 
10.800 kW (14690 hk), som rækker godt 
og vel til 68 fuldlastede malmvogne på 
100 ton hver til Narvik. 

Fra min rejse i 2004 kendte jeg et godt 
fotosted for vestgående tog før deres 
ankomst til Bjorkliden. Jeg gik derhen og 
ventede på persontog 90. Som sagt hører 
man ikke meget til togene, så det gjaldt 

MTABDm3 1219 + 1239 + 1220 
Dennewitz ruller gennem Tornetråsk sta

tion i regnfuldt vejr. 

Copyright By NICKLAS SAHLBOM 



SJ-tog 90 til 
Narvik ruller 

ind mod 
Bjorkliden 

med Rc6 1332 
som træk

kraft. 

om at være parat, når de dukkede op. 
Fotoapparatet er rigget til på stativet, tid 
og blænde er korrekt indstillet. Når man 
står der og venter, har man tid til at fun
dere over lidt af hvert, kigge på naturen 
og lytte efter fuglenes sang i skoven. 

Tbget dukker op bag kurven, lokomotiv 
Rc6 1332 med fire personvogne af typen 
B2, et kor t tog på ca. 121 meter. 
Lokomotivet og vogne matcher i farverne 
sort , rødt og to nuancer af grå t . 
Indrammet af løvtræer i efterårsfarver 
gør, at det bliver et herligt togbillede. 

Vi kører i bilen mod vest, passerer 
Riksgrånsen og stopper ved Bjornfjell i 
Norge. Stedet ligger så mange meter over 
havet, at der kun gror nogle bjergbirk i 
dalstrøgene. Oppe mod bjergtoppene vok
ser der overhovedet ingen træer. Her kan 
vintrene være hårde med masser af sne og 
med kraftige vinde, som byder jernbanen, 
lokomotiver, vogne og ikke mindst perso
nalet nogle hårde arbejdsbetingelser. 
Sneen skaber fine muligheder for at stå 
på ski, når der er godt vejr i området. 
Riksgrånsen er også kendt for sine ski
anlæg, som man kan benytte fra sidst i 

MTAB Dm3 1205 + 1235 + 1206 Sigrid 
fotograferet lige øst for Vassijaure. 

Toget er netop kørt gennem et af de 
mange gallerier, som er anlagt på udsat
te steder på strækningen, hvor der erfa

ringsmæssigt opstår kæmpestore 
snedriver om vinteren. 



_ J 



Et Green Cargo godstog med kun ni 
toakslede Hbis-vogne trukket af to Rc-

lokomotiver. 

februar til sidst i maj. Har vinteren været 
snerig, kan man stå på ski til midt på 
sommeren og nyde midnatssolen. 

Solen bryder hele tiden igennem skyer
ne, og vi oplever utrolig flotte efterårsfar
ver i en storslået natur. Jeg kan s tærkt 
anbefale et besøg i området for dets natur
oplevelser med bjerge og dalstrøg, søer, 
vandfald, rislende bække, småbyer og 
tog, som kører forbi. Vi vandrer i området 
omkr ing Søsterbekk og kigger på den 
gamle Nordalsbro, som blev bygget i 1902 
og erstattet i 1988 af en ny bro og en ny 
banestrækning. Den gamle Nordalsbro er 
bygget af stål og er slank i sin form 
sammenlignet med den nye bro, som er 
bygget af grå beton. Det er let at vandre 
omkr ing i området og finde forskellige 
egnede steder, hvorfra man kan fotogra
fere tog. Man kan vælge mellem at stå tæt 

MTAB IORE 106 Kiruna md fuldlastet 
tog på vej til Narvik. 
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ved sporet eller et s tykke derfra, hvis 
man vil have landskabet med på billedet. 
Ved den lille holdeplads Søsterbekk holdt 
vi og ventede for at fotografere nogle tog. 
Tog 9914 fra Kiruna med Dm3 1227 + 
1243 + 1228 Kap ten tog sig vældig godt 
ud i klart solskin og i kurven, hvor man 
ser vognene forsvinde bag ved fjeldbirke
ne. 

Vi forlod Norge for at vende tilbage til 

hjemlandet igen i et forsøg på at fotogra
fere nogle flere tog, inden solen forsvandt 
bagved horisonten. Et billede af et tog på 
broen over fossen Katterjåkk var tillok
kende. Jeg gik lidt op ad strømmen og 
fandt et godt sted at stå på. Vandet løber 
ned mod Tbrnetråsk søen, solen skinner 
mod broen og Dm3 1229 + 1244 + 1230 
Rektorn kommer fra Narvik og kører 
over Katterjåkk på den korte bro. Vi ville 

MTAB Dm3 
1210 Viktor + 
1234 + 1209 på 
vej op mod 
Eiksg'rånsen. 
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MTAB Dm3 
1227 + 1243+ 

,$| 1228 Kap ten 
ved Søsterbekk 
med et fuldlas
tet malmtog. 



Fuldlastede malm-
vogne i Vassijaure. 
Det er et prægtigt 

sceneri at se og høre 
et fuldlastet malmtog 

rulle overraskende 
stille forbi. 

også gerne prøve at fa 
nogle flere billeder, og 
derfor tog vi mod vest 
til Vassijaure station. 
Jeg fandt et godt foto
sted mellem nogle 
fjeldbirk og ventede på 
tog 996 til Narvik. 
Dagens sidste solstrå
ler lyste på fronten af 
Dm3 1223 + 1241 + 
1224 Baron og fotografen, der fangede 
dem, følte sig vældig tilfreds med resulta
tet. 

Det som lastes i malmvognene, er for 
det meste pellets (piller), centimeterstore 
malmkugler med høj jernindhold og af 
jævn kvalitet. LKAB fremstiller to pellet 

varianter: højovnpellets og direktreduk-
tionspellets (DR-pellets). Højovnpellets 
anvendes i koksbaserede højovnsproces-
ser, som er den almindeligste metode at 
fremstille råjern på. Højovnspellets leve
res først og fremmest til stålværker i 
Europa. DR-pellets anvendes i direktre-
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MTÅBIORE 11 
Rautas + 101 
Polarcirkeln på 
mod Kiruna lige 
vest for Bjørnfjell] 
station med 
Haugfjell i baggrun
den. 
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SJ tog 96 
med 
SSRT Rc6 
1333 til 
Narvik 
ruller 
forbi 
Haugfjell. 

MTABIORE 101 
Polarcirkeln + 114 
Rautas med et tomt 
tog til Kirmia. 

d u k t i o n s p r o c e s s e r 
ved fremstilling af 
jernsvamp, som er 
det første led i for-
ædl ingskæden fra 
jern til stål. LKABs 
malm har højt jern
indhold og består 
for det meste af 
magnet i t , Fe304, 
hvilket indebærer 
s tore miljøfordele 
ved mindre energi
tilførsel i foræd
l ingsprocessen og 
lavere kuldioksidud
slip i forhold til 
andre s lags jern
malm. 

På Malmbanen 
fragtes utrol ige 
mængder pellets til 
Narvik. 

I 2004 fragtedes 
der 13,469.000 ton, 
i 2009 var der noget 
mindre - 10,839.000, 
men indtil nu 
(9.12.2011 - N.S..) 

MTABIORE 106 
Kiruna +113 
Bergfors med et fuld
lastet tog til Narvik. 
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har togene transpor
teret 15,176.000 ton. 

På fjerdedagen foto
graferede vi først 
mellem Vassijaure og 
Katterjåkk. Det er let 
at trave i terrænet 
med fjeldbirk, som 
ikke vokser så tæt og 
med hård g rund at 
gå på. Dagens første 
tog blev et persontog 
til Narvik efterfulgt 
af et GreenCargo 
godstog med kun ni 
toakslede Hbis-vogne. 
Godstoget blev truk
ket af to Rc-lokomoti-
ver, så t rækkraf ten 
var intet problem. 
Inden vi forlod vores 
fotosted, fik vi foto
graferet yderligere to 
persontog og fem 
malmtog med efter
årsfarver som ind
ramning . Hen på 
eftermiddagen kom vi 
frem til Rombak i 
Norge. Bommen var 
oppe, og vi tog chan
cen for at køre op til 
stationen på en vej 
som tilhører et 
e l k r a f t s e l s k a b . N u 
turde vi ikke lade 
bilen stå tilbage på 
stationen, så den bed
ste løber blandt os, 
Gunnar, kørte ned og 
parkerede på vejen 
uden for bommen for 
det tilfælde, at den blev lukket og låst. 
Gunnar nåede lige at vende tilbage, så 
han også kunne nå at få billeder af per
sontoget fra Narvik. Fra Rombak station 
har man en herlig udsigt ud over fjorden 
Rombakbotn og Haugefjeldet på den mod
satte side af fjorden. Man kunne også 
jernbanelinjen slange sig langs med bjer-
siden ned til Rombak. Vi fotograferede 
fire malmtog, to persontog og et lille tje
nestekøretøj. I Rombak findes der et 
gennmgående hovedspor, to omløb sspor 
og et kort opstillingsspor. Miljøet minder 
om BLS sydrampe mellem Br igg og 
Hohtenn i Schweiz, hvor jernbanesporet 
ligeledes klatrer op ad et højt bjerg. 

Tiden går hurt igt , når man har det sjovt 

Vedligeholdelse af banen - gravemaskine farlig tæt på afgrunden. 

Rombaksbotn og bjerget Fagernes der rejser sig i baggrunden. 

pynght By NICKLAS SAHLBOM 

IORE på vej med et tomt tog 
på vej mod den 975 meter 
lange Nuoljatunnel 
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Din3 1201 + 1231 + 1202 Kunigunda med tomt tog til Kiruna. 

og har mulighed for 
helt at hellige sig sin 
hobby. Vi er allerede på 
femtedagen, og nu 
skulle vi køre med tog. 
Vi kom med morgento
get fra Bjorkliden til 
Narvik. Tbget standser 
bl.a. i Katterjåkk for at 
udskifte personale
mandskab. I Ketterat 
bliver der igen et 
ophold, fordi vi skal 
vente på et malmtog fra 
Narvik. Her forlader 
nogle passagerer toget, 
idet de skal vandre til
bage til Katterat. Det 
går opad bakke stort 
set hele vejen, så det 
lader til, at det bliver 
en hård tur, men de så 

også ud til at være i god 
form, så det bliver 
næppe et problem for 
dem. Vejret var også 
det bedst tænkelige 
med sol, klar og ren 
luft. Malmtoget passe
rede, og vi hoppede 
ombord i vores tog for 
den videre færd ned 
mod Narvik. Det er her, 
den flotteste del af 
banes t rækningen be
gynder. Banen slynger 
sig langs med bjergsi
den, og efter et antal 
sving runder vi bjerget. 
Nu ser vi Robakbotn ca. 
500 meter længere nede. 

Tog 90 til Narvik - med bjerge og fjord i vest... 

Lokomotivføreren sagtner farten, mens vi 
kører forbi et sted, hvor banen renoveres. 
Helt op ad banelegemet står der en lille gra
vemaskine, hvor der kun lige er plads til, at 
den kan stå der. Og passer maskinføreren 
ikke meget på, kan de begge nemt ende i 
afgrunden. 

Vi har kun 20 minutter i Narvik, før vi 
skal tilbage til Sverige, til Boden, hvor vi 
skal stige om til nattoget for at fortsætte til 
Goteborg. Fra Narvik til Riksgrånsen nyder 
vi den smukke udsigt fra toget. Undevejs på 
vores vej til Kiruna og Boden møder vi nogle 
malmtqg. Vi snakker om vores rejse fulde af 
glæde og tilfredshed over alle de mange ffi 
fotooplevelser. 2 



N Y E T A N K V O G N E 
T I L S A M L I N G E N 
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ROCO HO 

Roco har netop udsendt 
to ens tankvogne - DSB 

Ze 503 523 Dansk 
Sojakagefabrik og SJ 

503052 Svenska Bensin 
& Petroleum - begge 

oprindelig tyskproduce-
rede. DS-vognen endte i 

Danmark som tysk 
'efterladenskab' efter 
krigen og kom til at 
transportere 'lækre' 

sager for Amager-

MYCKET 

Endnu et par fine 
vogne med mange tydeligtrykte påskrifter. 

fabrikken: Foruden 
benzin og olie, kunne 

det være fedt, sæbelud, 
kalilud, mineralsk ter
pentin, ammoniakvand 
og sågar melasse. Igen 
en flot model fra Roco 
med r igt ig mange og 

fine påskrifter. Den 
hører hjemme på et 

epoke III anlæg V.H. 
ml 



Egentlig hørte jeg første gang om Dansk 
Soyakagefabrik på Islands Brygge den 
15. juli 1980, da den sprang i luften og 
23 mennesker kom til skade. Jeg var da 
redaktionssekretær på Nakskov-avisen 
NY DAG og redigerede forsiden - så det 
blev dagens historie. Det eksploderede 
anlæg blev aldrig genopbygget og virk
somheden, som var ejet af Ø.K., der i 

vogn. Ifølge Sundborg MJ var en del 
af Soyakagefabrikkens vogne modifice
rede med varmeslanger og isolering 
rundt om selve beholderne for at 
kunne holde indholdet flydende. Ze 
503 523 fik varmeledning i 1955 og 
havde varmeslange i beholderen. 
Vognen blev dog ikke ekstra isoleret 

rundt om beholderen og 
indkapslet af metalplader 
som de otte andre 
Wilhelmshaven-vogne, og 
derfor beholdt det sit 
oprindelige slanke udseen
de. Og sikket held, for så 
kunne man bruge Rocos 
model til det gode formål -
at fremstille en DSB-vogn 
på baggrund af en tysk 
standardvogn. 

DSB Ze 503 523 fotograferet 
i 1957 hos Scandia i 
Randers. Foto: Scandia 

1985 ændrede navnet til 
DS Industries A/S, luk
kede også i 1991, da 
produktionen ikke 
længere kunne løbe 
rundt . 

Sojakagefabrikken 
beskæftigede i sin tid 
henved 1200 mennesker 
og havde en hel del 
jernbanevogne, her
under også den n u 
aktuelle DSB litra Ze 
503 523, som oprindelig 
kom fra Tyskland og 
var ejet af Kriegs-
marinewerft 
Wilhelmshaven. Vognen 
blev 'hængende' i 
Danmark efter anden 
verdenskrig og kom 
således til DS i 1953. Som oplyst i blog-
gen Sundborg MJ, som i øvrigt bringer 
en del interessante oplysninger om 
dansk modeltog, blev vognen oprindelig 
bygget hos den kendte østrigske maskin-
og vognfabrik Simmering Graz Pauker 
AG i 1944. Det var en standard beholder-

Dansk Soyakagefabrik lå ved Islands Brygge. Den blev 
grundlagt af ØK i 1909 og skulle omdanne soyabønner 
til foder og olier til fødevareindustrien. Luftfoto fra 1935 
Foto: ØK 

Det er nok ikke den sidste Soyakage-
vogn vi ser - fabrikken nåede i årenes 
løb at komme op på 72 vogne, så der er 
noget at tage af for modelproducenter
ne. I øjeblikket ventes således en 
oprindelig svensk bygget Soyakage-
vogn som model fra Fleischmann. 





Kongelig bayerske statsbaners (Kgs. B. Sts. 
B.) damplokomotiv 'Niirnberg' type D VI 
fra epoke 1, er kommet som model i HO 
(1:87) fra Fleischmann. Det tokoblede loko
motiv, som er en 'arvtager' efter den let 
overdimensionerede legetøjsmodel 'Sorte 
Anna' er på en måde en flot opdatering, 
som nok vil finde vej til mange (ikke bare 
tyske) anlæg, ikke mindst som museumslo-
komotiv 'Nurnberg', som i dag opbevares 
på jernbanemuseet i Neustadt (Wein-
strasse). Oprindelig blev lokomotivet 
annonceret som 'Berg', men dukkede i før
ste omgang op som et museumslokomotiv 
'Niirnberg'. Det har sikkert en eller anden 
logisk (produktionsmæssig) forklaring, vi 
ikke kender. 

MAFEI OG KRAUSS BYGGEDE 
Epoke 1 type D VI er i årene 1880 til 1883 

fremstillet hos Mafei i 30 eksemplarer, og' 
yderligere 23 andre er bygget hos Krauss i 
de næste 10 år indtil 1894. Det er første 
gang, fodpladen og Hardy-luftbremsen 
blev anvendt på bayerske lokomotiver. 
Nogle maskiner - som vores model - havde 
en dør i førerhusets bagvæg, ligesom sand
kasser blev placeret under fodpladen 
mellem de to aksler. På de første 44 loko
motiver var der ingen udvendige kulkasser 
eller vandtanke - kullene havde man i 

førerhuset og vandet i en beholder anbragt 
indenfor lokomotivets bundramme. De 
sidstbyggede ni lokomotiver fik imidlertid 
en kulkasse og vandtank på de respektive 
sider af kedlen. Dermed blev vandmæng
den, som det kunne optage, øget fra 1,8 m a 

til 2,3 m:l og kulbeholdningen fra 0,5 ton til 



Museums-
lokomotivet 'Berg' 

kan ses på jernbane-
museeet i Neustadt 

(Weinstrasse) 

0,8 ton. Lokomotivty
pen - i alt 26 maski
ner - blev i 1925 over
taget af DRG 
(Deutsche Reichs-
bahn Gesellschaft) 
som litra 98.75. Af de 
26 lokomotiver var de 
fem med kulkasse og 
vandtank i siden. I de 
kommende år blev de 
dels skrottet og dels 
solgt som fabrikslo-
komotiver. Således 
endte nr. 83 'Berg' 

(DRG 98 7508) på en tørvefabrik i Raubing, 
Oberbayern, hvor det først i 1964 blev taget 
ud af drift. Ind i mellem blev det også brugt 
ved diverse filmoptagelser. I 1966 blev det 
erhvervet af DGEG (Deutsche Gesellschaft 
fur Eisenbahngeschichte / Tysklands jern
banehistoriske selskab) og kan i dag ses på 
DGEG-jernbanemuseum i Neustadt 
(Weinstrasse). 

Samtidig med, at Fleischmann udsendte 
den bayerske supermodel, udsendte de 
også en hobbyudgave af modellen, som der
med sit sparsomme gangtøj og mangel på 

diverse påsatte smådele 'slægter' på fabrik
kens 'Sorte Anna', der kom for snart mange 
år siden, på. Til forskel fra supermodellen 
er her vandtank og kulkasse med, idet 
modellen er forklædt som Deutsche 
Reichsbahn 98 7524. Det er den billige lege
tøj sversion, som vi håber senere kommer i 
en mere detaljeret version. 

Vores bayerske model måler 79 mm over 
pufferne og vejer 95 gram. Lokomotivet er 
udstyret med motor, som ikke kræver sær
lig vedligeholdelse og heller ikke udskift
ning af kulbørster. Derfor er der heller 

FLYDEBRO-L 
I j e rnbanens barn
dom var det ikke 
altid lige nemt , n å r 
floder sku l le passe
res - 1 1867 vand t 
t y ske rne guldme
dalje for deres fly
debro over Rh inen 

Disse små lokomotiver som 
det bayerske D VI blev i 
1920'erne brugt som 
såkaldte 'flydebro-lokomo
tiver' ved Speyer og 
Maximiliansau, hvor toge
ne skulle føres over 
Rhinen, som allerede da 

havde betragtelig skibstra
fik. Den første bro på ste
det blev anlagt i 1840 og 
var åbnet for landevejstra
fik. Den bestod af 34 skibs
skrog, hvorpå der blev 
monteret en vejbane. Den 
var 276 meter lang og 
kunne bære op til fire ton. 
Når skibe skulle passere, 
fjernede man blot bestemte 
broafsnit. 

Noget mere kompliceret 
var da man i 1862 anlagde 
Maxaubahn mellem Karls
ruhe og Maxau, som skulle 
forbindes med en ny gren 
af Pfalziske Maximi-
liansbahn Winden-Worth-
Maximiliansau, hvorved 
det blev nødvendigt at 

krydse floden. 
Man byggede videre på 

den eksisterende løsning, 
idet man for første gang i 
Europa ville anlægge en 
flydende kombineret vej-
og jernbanebro. Det var 
brobyggernes og jernkon
struktionernes århundre
de, så den tekniske løsning 
vandt guldmedalje på ver-
densudsillingen i Paris i 
1867. Det var et stykke 
pionerarbejde på samme 
måde som Eifetårnet, der 
blev bygget i samme perio
de. Flydebroen blev indviet 
i 1865 og erstattede den 
oprindelige flydebro fra 
1840. 

Den nye bro var 363 



ingen grund til at skille modellen ad - med 
mindre man skal installere Rocos decoder 
(NEM PluX16). 

Desværre har man i vejledningen goog-
let sig til en dansk oversættelse, som ikke 
er noget at råbe hurra for - f.eks. 'Den 16-

Hobbyudgaven af Fleisch-
manns model afDRG 98 7524 
- nedenfor Fleischmanns 
'Sorte Anna', der ofte blev 
ombygget til DSB litra Hs 

polet stik på dekoderen med 
hensyn til kodningen ben stak 
ud i grænsefladen'. Det giver 
ingen mening! Så hellere det 
tyske: Den 16-poligen Stecker 
des Decoder s unter Beachtung 
des Kodierungspins in die 
Schnitstelle stecken. Eller på 
engelsk: Plug into the interface 
the 16 pin connætor of the deco
der with respect to the ooding 
pins. Det er i hvert fald til at for
stå frem for det 'googledanske', 
som er helt hen i vejret! 

Modellen skifter lyset - hvidt-
lysende dioder! - med kørselsret
ningen. Der er igen friktions-
ringe på hjulene, men ikke 
desto mindre kan modellen 
trække 20 aksler på vandret 
spor. 

På www.banen.dk kan du via et link se 
videofilm med prøvekørsler af D VI, dels på 
et privat mj-anlæg, og dels kan du beundre 
modellen på MEC Fuldas klubanlæg. God 
fornøjelse! 

DKOMOTIVER 
meter lang, hvoraf 234 
meter udgjorde selve 
broen, mens 129 meter på 
begge sider var tilkørsels
ramperne. Broen bestod af 
34 pontoner, hvorpå 12 vej
banestykker blev monteret 
- deraf kunne seks fjernes 
for at give plads til skibs
trafikken. Jernbanesporet 
lå midt i vejbanen og var af 
samme grund delt i to. 
Vandstanden ændrer sig 
hele tiden og derved også 
flydebroens højde i forhold 
til jernbanesporet i land. 
Det betyder at toget kørte 
enten op eller nedad bakke 
når det skulle køre over til
kørselsramperne. Ved lav
vande skulle toget over
vinde hhv. et fald på 3,5 

pet. eller en stigning på 
maksimalt 3,3 pet. ved høj
vande, idet broen i sidste 
tilfælde lå højere end flod
bredden. 

Da broen ikke kunne 
bære mere end 101 ton, 
havde man brug for særlig 
lette lokomotiver, der skul
le trække tog over på den 
anden side. Bro-lokomoti
verne måtte derfor ikke 
veje meget mere end 22 
ton, og derfor var D VI-
lokomotiver særdeles vel
egnede. Togstammen, der 
skulle bringes over floden, 
blev derfor delt til højest 
fem vogne ad gangen, 
bragt over til den anden 
bred, hvor det overtaget af 
et mere 'normalt' lokomo

tiv. Da de lette brolokomoti
vers trækkraft ikke var 
særlig stor, kunne der ved 
lavvande opstå problemer, 
idet lokomotivet ikke 
kunne trække toget op ad 
den stejle rampe. Således 
blev overgangen ved lejlig
hed lukket i to timer for 
vejtrafikken, da det tog tid 
at få hele toget over på den 
anden flodbred. Under 
isvintre lukkede man helt 
for trafikken og sejlede 
pontonbroen i havn. 

I dag fører en to-sporet 
stålbro over floden - indviet 
i to omgang, hhv. 29.4 
1991 Og 12.5.2000, Og 
skibstrafikken passerer 
uhindret under broen. 

http://www.banen.dk


Hs-maskinen eller LJ 20, som jeg foto
graferede foran et veterantog på Maribo 
station for godt og vel en halv snes år 
siden, har været ret udbredt i Danmark. 
Først på Sjælland og siden også i resten 
af Danmark. Anledningen til denne 
omtale er den bayerske D VI, som 
Fleischmann har fremstillet som model i 
HO, og som omtales på de foregående 
sider. Konstruktionsmæssigt har de to 
typer meget til fælles, men udseende
mæssigt er forskellene for store til, at 
der kunne være grundlag til en ombyg
n ing til dansk. Dertil var Fleischmanns 
'Sorte Anna' lidt bedre velegnet. 

Litra Hs var særdeles velegnet til for
målet, og derfor kan det ikke undre, at 
DSBs legendariske maskinchef Otto 
Busse 'annekterede' typen, men det var 
også den eneste gang, at han gjorde det 
med en sjællandsk type. som påpeget af 
Jernbanen.dk. Der er mange Hs-maski-
ner, som har været i drift - hhv. 16 (Nr. 

362-377) af type I og 45 (Nr. 378-422) af 
type II. De blev bygget på forskellige 
fabrikker - i England (Neilson), Tyskland 
(Maffei, Hartmann, Esslingen, 
Henschell), Italien (Breda) og Danmark 
(Smith, Mygind & Hiittemeier i 
København og Vulcan i Maribo). 

Nærmere om hvor de forskellige loko
motiver var stationeret, kan du læse 
under www.jernbanen.dk, som også næv
ner, at fabrikken i København, der lå på 
Nørrebro, ikke havde nogen sporforbin
delse, så lokomotverne blev afleveret på 
blokvogne, t rukket af damptraktorer. 
Vulcan i Maribo byggede to Hs-mskiner, 
men i årene 1900-1905 byggede fabrik
ken i alt 16 lokomotiver. Vulcans pris på 
de to Hs'ere var på 25.000 kr. stk. Mens 
Hs 414, der var leveret i 1901, blev 
udrangeret i 1958, endte Hs 415 på 
Danmarks Jernbanemuseum i Odense, 
hvor den er under renovering. Kedel og 
gangtøj renoveres i Roskilde. 

http://Jernbanen.dk
http://www.jernbanen.dk
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design som 
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skala 1:87. 
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LJ i få år 
inden den 
gik tilbage 

ti DSB. 
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Helj an har igen overrasket -
denne g a n g ved at udsende en 
privatbane personvogn samt 
DSB litra Bhj personvogn 

D a n s k e pr ivatbanegodsvogne er ikke 
længere et s æ r s y n på et mj-anlæg. 
Det er til g e n g æ l d p e r s o n v o g n e bort
se t fra HFHJs , der er udsendt et par 
g a n g e før. N u er turen k o m m e t til 
L o l l a n d s b a n e n , idet Hel jan h a r 
udsendt LJ l i tra B 7 8 - e n 2. k l a s s e s 
p e r s o n v o g n fremsti l let h o s Scandia i 
Randers i 1 9 3 9 s o m DSB litra Cb 
3 0 1 . Før den endte hos LJ, blev den i 

1 9 6 9 omlitreret til Bhj . Hos Lollands
banen blev den malet o m i flot rød farve 
med en hvid stribe under v induerne samt 
navnet Lol landsbanen på s iden, s å i n g e n 
k u n n e være i tvivl om, hvor toget k o m 

u 
D S B 

itjh 
B H " 1 [ I 

tamtidig med LJ B 78 udsendte Heljan 
DSB litra Bjh i det klassiske vinrøde desigx 
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DSB 50 8629-24 305-8 i Struer - den vinrøde farve 
udsat for vind og- vejr er noget falmet. 

DSB litra Bjh med masser af detaljer - alle smådele sidder fast 

fra. For hvis jeg ikke tager 
helt fejl, var årsagen til 
købet en ambition om at 
køre direkte til København 
med eget materiel. Den 
anden vogn, man også 
købte ved samme lejlighed, 
var magen til, blot med et 
andet nummer - Bhj 306 
ligeledes omlitreret i 1969 
fra litra CB. Den skulle ikke 
ud at køre, men bruges som 
reservedele til LJ B 78. 
Det var dog kun kort tid, 
LJ B78 fik på Lolland-
Falster, fordi den allerede i 
1986 gik tilbage til DSB, 
idet den blev overdraget til 
Danmarks Jernbanemuse
um, hvor den forhåbentlig 
får et langt liv som CB 
1101. 

Det er nogle flotte model
ler, Heljan har fremstillet, 

Vognene er udstyret med 
standard A-koblinger, der 

kan skiftes ud med kort
koblinger efter eget valg. 



og selvom DSB Bjh tilyneladende ikke har 
kørt i samme tog hos LJ B 78, så klæder 
den lyse LJ 80'er røde og DSB vinrøde 
hinanden på modelbanen. Den vinrøde 
DSB Bjh 50 86 29-24 304-1 findes ikke 
længere i det virkelige liv - den blev 
udrangeret allerede i 1983. Sådan forgår 
alverdens herl ighed, men tilbage på 
modelanlægget s tår altså to flotte Helj an-
modeller. 

I forhold til de moderne personvogne 
har vognene i epoke HI nogle mere hånd
terlige dimensioner med en længde over 
pufferne på 250 mm (21,72 m i virkelig
heden) og bogier med akselafstand på 3 m 
eller 35 mm i HO. Med sin vægt på 135 
gram - 34,3 ton i virkeligheden - ligger de 

direktforbindelse til København med de 
udtjente Ms-lyntog og i nyere tid en IC3 
for de morgenduelige rejsende, kan man i 
dag komme direkte til København H med 
den driftige 'Bus Madsen', som kører til 
hovedstaden flere gange om ugen. 
Fremskridt? Det er ofte midre omstænde
ligt og direkte med Madsen, og der er sta
digvæk personlig betjening, også når du 
skal købe din billet! 

Der er ingen godstrafik og har længe 
ikke været det på Nakskov station. 
Godtnok holder der en Mx'er på et side
spor, men den venter nok mest på næste 
års sne, for NoHab'en er god at have til at 
holde skinnerne ryddet, når de lette IC2-
tog ikke kan klare snedriverne. 

Den tilbageværende industr i har fra-

Kortkobliger kan monteres i stedet for de klassiske A-koblinger, som er monteret fra fabrikken. 

godt i sporet. Det, som kan glæde en 
modelentusiast mest, er, at alle smådele, 
der ofte skal sættes på. når vognen tages 
op af æsken, i Heljans tilfælde ikke skal 
limes på - de sidder godt fast allerede fra 
fabrikken. 

Som det fremgår af vores billeder, er 
påskrifterne mange og t rykt rent og tyde
ligt. Koblingerne er de klassiske A-kob
linger, og de kan skiftes ud med kortkob
linger. De to personvogne er med side
g a n g og ni kupéer, hvor der er plads til 72 
rejsende...og der er toilet i hver ende. 

I dag s tår der ikke længere 
Lollandsbanen på IC2-sættene, der kører 
Nakskov-Nykøbing F. Nu hedder det 
Regionstog, og de har også internet-for
bindelse! Hvor man i 'gamle dage' havde 

valgt jernbanen, og sukkeret køres herfra 
i store lastbiler. Jernbanesporet til suk
kerfabrikken hører op lige ved fabrik
sporten, og forbindelsen til havnen er pil
let op. 

Sporene på selve havnen blev der for en 
stor dels vedkommende lagt asfalt på, da 
Dronningen besøgte byen for nogle år 
siden. Asfalteringen forklarede man 
med, at damerne ikke så gerne skulle 
knække deres høje hæle, når de kom på 
havnen for at tage imod Regentparret. 
Der er mange gode undskyldninger - her 
var så en af de mere morsomme fra byen, 
som engang var Lollands hovedstad. Det 
er den ikke længere, for rådhuset lig- ja 
ger n u i Maribo. S 

VIDO HRIBAR 



Gratis glæder 
Tidsskriftet banen udkommer ikke mere i trykt form. Arbejdsbyrden blev for 
stor. Diagnoserne skal jeg ikke trætte læserne med, men det eneste fornufti
ge var at stoppe, mens legen var god, for ellers ... Selvom det var svært at 
sige farvel til banen og de godt 2700 betalende læsere, var det den eneste 
rigtige løsning. Videreførelse af bladetved salg? Den gik ikke. 

Jeg har fået mange reaktioner i form af breve og mails - læserne var kede 
af det, men alle havde forståelse for beslutningen. Helbredet kom i første 
række. Tusind tak for forståelsen! Pludselig fri for deadlines og fri af stress, 
med tid til at lege med tog i stedet for at slæbe pakker med blade eller 
ærgre mig over de eksemplarer, som postvæsenet forliste...Som presset 
aftog, blev et par af diagnoserne elimineret, et par andre stillet i bero, mens 
resten fortsat skræmmer i baggrunden, men... 

Man havde det som en gammel cirkushest: Når den hører orkestret spille, 
begynder den af danse. Når nyheder fra Nurnberg begyndte at tikke ind, 
begyndte det at krible i fingrene... og jeg havde stadigvæk banens hjemme
side, så jeg begyndte at fylde den med kommende modelbanenyheder, kata
loger og diverse links. Trafikken på www.banen.dk livede op, og siden 
begyndte jeg at registrere godt 200 besøg i døgnet, og den vokser! 

Hvad gør man så? Det siger sig selv - som gammel journalist fyrer man 
op under kedlerne - starter banen on line på www.banen.dk og begynder 
at udsende noget som rent og skært tidsfordriv på nettet med invitation til 
alle, der vil lege med. Hvor tit skal det udkomme? Helst (sagt i spøg!) hver 
dag, men ellers så ofte, der er noget at fortælle! Hvad skal der stå i bladet? 
Det samme som altid har stået i banen - afhængigt af hvad læserne selv 
kommer med af bidrag, eller undertegnede redaktør finder på. Og efter som 
banen on-line ingen indtægter har, er al medvirken frivillig og på eget 
ansvar, men - først og fremmest - med masser af gratis glæder! Så vel
kommen ti! 

VIDO HRIBAR 
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