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De første tog på havnen

Vendsysselbanen fik endestation i Frederiks-
havn i 1871. Allerede i samme årti var der 
rejsende fra toget, som skulle videre med 
dampskib fra havnen. Fra 1876 blev nogle 
tog videreført fra stationen til, som det hed 
dengang, „Frederikshavn Dampskibsbro“.

Efterhånden som der kom flere rejsende med 
toget og der kom flere skibsruter fra Frede-
rikshavn, steg trafikken til og fra havnen. 
DSB indrettede en lille ekspeditionsbygning 
på havnen. Her kunne de rejsende, som var 
kommet med et af  skibene, løse billet til 
toget. Om nogen egentlig station var der 
ikke tale. Persontog, som kørte på havnen, 
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I 1960 blev en ny havnestation taget i brug i Frederikshavn. 
Dengang var der havnestation med billetsalg, eksprestoget „Nordpilen“ 
med spisevogn, og sågar mulighed for at få bilen med toget til Hamburg.

For 60 år siden:

Af Ole Edvard Mogensen

Ny havnestation
i Frederikshavn 

Frederikshavn Havn i 1957. Bygningen til højre er Statsbanernes billetkontor. „Nordpilen“ holder klar til afgang. Landgangstrappen er fra Sessanlinjen.
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Rejsegods kunne også indskrives. Var det 
også til f.eks. Hamburg, var det samme 
fremgangsmåde med den internationale tarif, 
udfyldelse af  rejsegodsbevis og mærkeseddel 
ved håndskrift. Tariffen var i dansk mønt, 
men var det svenske, norske eller tyske 
turister skulle de ofte betale i egen valuta. 
Så måtte man have fat i vekselkurserne og 
foretage en omregning. Når alle passagerer 
var ekspederet, var det med at få pakket 
sammen i en fart og komme med toget op 
til stationen. Kasseopgørelsen kunne man 
foretage, når man var tilbage på stationen. 
Pengebeholdninger mv. blev altid, uden for 
havnestationens åbningstid, opbevaret på 
stationen.

Togene til og fra Havnestationen

Sporforbindelsen mellem Frederikshavn 
Station og Havnestationen var et sidespor 
og al kørsel skete derfor som rangering. 
Nogle gange kørte et ankommende tog ned 
med hele toget, andre gange var det kun de 
forreste vogne og til tider trak eller skubbede 
et rangerlokomotiv nogle af  togets vogne til 
Havnestationen. Var der tale om et afgående 
tog, kunne det forekomme at hele toget udgik 
fra Havnestationen. Hvis hele toget var for 
langt til at kunne være på Havnestationen, 
kunne det forekomme, at de forreste vogne, 
forspændt strækningslokomotivet holdt klar 
på stationen. Den bagerste del af  toget, som 
udgik fra Havnestationen, blev så skubbet 
op af  en rangermaskine og hele toget blev 
samlet på stationen inden afgang.

I perioder forekom det, at nattoget kørte i to 
afdelinger. Et tog med de gennemgående vogne 
til København, og et andet tog, „Kattegat-
Express“ med de gennemgående vogne til 
Hamburg. Begge tog udgik fra havnestationen. 
Når sidste tog var kommet op på stationen, 
holdt „Lyntoget Lillebælt“, som netop var 
ankommet fra København, klar til at køre ned.

Det kunne også forekomme, at der var to tog 
til stede på havnestationen på samme tid. Et 
tog holdt klar til afgang med de rejsende, som 
forinden var ankommet med et af  skibene. 
Når det ankommende tog var kommet ned 
på Havnestationen, og der var fri bane på 
havnebanen, kørte det afgående tog op på 
stationen. Det kunne betyde fire kørsler på 
havnebanen i løbet af  kort tid, hvilket var et 
fornemt udbud for de togrejsende. Hos de 
vejfarende var kørslerne knap så populære. 
Det gav lange ventetider ved bommene ved 
jernbaneoverskæringerne.

Alle slags tog har trafikeret Havnestationen. 
Persontog, iltog, eksprestog, lyntog, interci-
tytog og internationale tog. Antallet af  tog, 
som kørte på havnen, har gennem tiderne 
vekslet meget. Udover kørslen med passa-

gertog har der også tidligere været en omfat-
tende kørsel med godsvogne af  alle slags til 
og fra de mange virksomheder på havnen.

Den tredje havnestation

I 1977 blev en ny havnestation taget i brug. 
Den var placeret ved Hotel Jutlandia. Udsty-
ret var dog beskedent. Der var et spor, som 
endte blindt, og en perron.

I 1991 ophørte kørslen med eksprestoget 
„Nordpilen“ til og fra Frederikshavn. Året 
forinden var muligheden for at indskrive 
rejsegods til sit tog bortfaldet. Spisevogn var 
der heller ikke mere. Serviceniveauet var 
ikke mere, hvad det havde været. I sommer-
køreplanen 1992 kørte „Nordpilen“ igen til 
og fra Frederikshavn på lørdage, men toget 

Havnestationen i Frederikshavn. Nu med gangbro og to perronspor. Sessan Linjen er ankommet fra Gøteborg.
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Havnestationen som 
den var projekteret i 
1961. Dengang var 
det tanken, at når den 
nye station kom, skulle 
Havnestationens to 
perronspor sættes i for-
bindelse med den nye 
station.
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Mit eget første bekendtskab med Stubbekøbing–Ny-
købing–Nysted Banen var på en køretur med min far 
i familiens første bil. Ved Aastrup på Nordfalster løb 
en bane over vejen og var kun varslet med et kryds-
mærke – intet blinklys. Det tydede på en bane med ret 
stilfærdig trafik. 

Kontrakten mellem SNNB og Maffei er dateret omkring 
årsskiftet 1909/10, pris 25.300 kr. pr. stk. Maskinerne 
havde akseltryk på lige godt 12 t, mindst to ton mere end 
på andre privatbaner, for banens spor var lagt med skin-
ner på 24 kg/m, hvor andre baner måtte nøjes med 22.5 
kg/m – eller mindre – hvilket gav dem et højeste tilladt 
akseltryk på 10 t eller derunder. Maskinerne kunne 
belastes med 250 ton i persontog og 500 ton i godstog.

Stubbekøbingbanens lokomotiver vakte opmærksom-
hed i fagkredse og blev omtalt i „Die Lokomotive“ i 
1918, måske fordi maskinerne blev leveret med den 
moderne røgrørsoverheder Patent Schmidt. En hoved-
tegning i artiklen viser maskinen med kofanger foran 
og små sneskærme både for og bag.

Der kom andre maskiner til banen, men de lignede 
ikke de fem første og kommer ikke denne historie ved. 
SNNB’s Maffei-maskiner blev udlånt til Kalvehave-

– i tjeneste for DJK og mange andre

Maffei’s hovedtegning til SNNB nr. 1-5. Kofanger foran, men dynamo til togbelysning er ikke vist.
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DJK overtog i august 2017 SNNB nr. 3, bygget i 1910 af  I. A. Maffei i München. En ret kompakt og kraftig 
maskine; én ud af  de fem, som Stubbekøbing–Nykøbing–Nysted Banen begyndte sin drift med i 1910-11. 
Maskinen har haft en lang og undertiden dramatisk historie, der berettes om i det følgende.

Af Jens Bruun-Petersen

SNNB nr. 3 og 5 
Jens Bruun-Petersen

SNNB Nr. 3 ved remisen i Nysted på DJK-udflugten 28. maj 1961.
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En dag i begyndelsen af april 1945 satte 
godstoget fra Nykøbing F to åbne godsvogne 
af i Ryde. På godsvognene var der to 37 mm 
luftværnskanoner (Det illegale blad Informa-
tion skrev, at det var maskinkanoner). Det 
har sikkert undret både stationsmesteren og 
den lokale tyske kommandant, hvad man 
skulle med den slags skyts midt i en lollandsk 
skov. Mens tyskerne forsøgte at finde ud af, 
hvor de to kanoner skulle have været hen, 
gav stationsmesteren modstandsbevægelsen 
et praj om deres tilstedeværelse.
 Kanonerne skulle have været sendt til 
Ry, hvor der lå en tysk flyveplads. Men en 
fiffig DSB-ansat havde tilføjet „de“ på den 
tavle på siden af godsvognene, hvor man 
med kridt skrev modtagestationen. Det var i 
øvrigt ikke usædvanligt, at modtagestationen 
blev rettet ved tyske militære transporter, 
så vognen kom et helt andet sted hen, end 
tyskerne havde tænkt sig. Mens tyskerne 
undersøgte, hvad der skulle ske med de to 
kanoner, skulle de bevogtes, og der blev 
derfor sendt en snes soldater til Ryde. Imens 
forberedte modstandsbevægelsen en aktion 
for at uskadeliggøre kanonerne, og selv om 
det var konfirmationssøndag den 8. april, fik 
man samlet ca. 30 mand og nogle biler og 
begav sig mod Ryde.

Det er ikke nogen enkel sag at sprænge en 
kanon, og slet ikke når den står på en gods-
vogn og er bevogtet. Det kom til ildkamp i 
mørket, og den 24-årige Ole Olesen blev 
ramt i hjertet. I løbet af de næste dage lyk-
kedes det tyskerne at opspore deltagerne i 
aktionen, og 20 blev arresteret. Kanonerne 
blev kørt til Maribo, men om de kom til Ry 
er ikke oplyst. Allerede den 13. maj blev der 
rejst en mindesten over den faldne, vistnok 
den første mindesten af den art i Danmark.
 Den første jernbanesabotage skete den 
1. september 1942 ved Espergærde, men 
den mislykkedes, og først i sidste halvår af 
1943 kom der rigtig gang i sabotagerne, 
fortrinsvis på de to jyske længdebaner, 
hvor de fleste tyske troppetransporter fandt 
sted. Mest sprængninger af spor, men også 
af broer, vandtårne og signalhuse, og flere 
steder blev lokomotiver kørt i drejeskive-
grave. Heller ikke privatbanerne gik fri, men 
man kan nok diskutere nytten af de mange 
sprængninger på Nordfynske Jernbane. Mod 
krigens slutning steg antallet af aktioner 
dramatisk i takt med at nytteværdien faldt. 
I dette lys var aktionen i Ryde uden militær 
betydning, og den burde ikke være udført. 
I alt blev der foretaget 8414 sprængninger, 
heraf 575 på privatbanerne.

I efterkrigsårene havde jernbanesabotagen 
et næsten mytisk skær, men i 1971 skrev 
historikeren Aage Trommer i sin doktoraf-
handling, Jernbanesabotagen i Danmark, at 
jernbanesabotagen ikke havde nogen taktisk 
effekt på krigsførelsen, og at de forsinkelser, 
den medførte for de tyske troppebevægelser 
i Danmark, hurtigt blev overvundet. Det 
gjaldt især sabotagerne øst for Storebælt, 
hvor man bl.a. sprængte kommandoposten 
i Hillerød. Derimod havde sabotagen i 
almindelighed betydning for de allieredes 
opfattelse af Danmark som med-allieret og 
for danskernes selvopfattelse.

Det er 75 år siden, Danmark blev befriet efter fem års tysk besættelse. Et element i frihedskampen var 
sabotage af jernbanerne. De fleste aktioner var vellykkede, men en gang imellem gik det galt.
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