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Slutlygten76

Den 14. januar er det 50 år siden Kong Frederik IX afgik ved døden. Efter kongens 
ønske og i pagt med traditionen førtes hans båre med damptog til Roskilde den 24. 
januar 1972 for at blive bisat i domkirken. Her er E 978 og 994 ankommet til Roskilde.
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SNCB/arkiv PFT

De danske My-lokomotiver fra Nohab har søskende flere steder i udlandet; i Norge af type Di3 og i Ungarn som type M61. Men der fandtes også „halvsøskende“ i Belgien og 
Luxembourg, bygget af SAFB som type 202/203/204. Her ses 204.003 i Schaerbeek ca. 1957.

Asger Bergh, arkiv Dansk Jernbane-Klub
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Ringsted–Femern banen

Opgraderingen af sporanlæg og 
modernisering af stationer mellem 
Ringsted og Nykøbing F blev i store 
træk afsluttet i december, inden 
K22 trådte i kraft.

Som led i opgraderingen af Ny-
købing Falster station er mange af 
stationens gamle sporskifter blevet 
udskiftet med nye. Da sporskifterne 
blev taget i brug i begyndelsen af 
december, opstod der imidlertid 
tekniske problemer med nogle af 
de centrale sporskifter på statio-
nen, hvor især krydssporskifterne 
(englænderne) til depotområdet 
har drillet. Problemet opstod efter 
signalprogrammets montage af 
P80-drev, hvor tungerne i sporskif-
tet ikke kunne lægge helt til, når der 
skiftes stilling. Dermed er der risiko 
for afsporing, og af samme årsag, 
blev de spærret for trafi k.

Dette medførte begrænsninger i 
trafi kafviklingen fra køreplanskiftet 
den 13. december 2021 til og med 
søndag den 16. januar, hvor det 
ikke har været muligt at anvende de 
berørte sporskifter. Efterfølgende 
blev der etableret en midlertidig 
teknisk løsning, der gør det muligt 

at afvikle K22-køreplanen til og 
fra Nykøbing F, men dog med 
begrænsninger i anvendelse af 
perronspor.

Lige nu arbejdes der med at fær-
diggøre elektrifi ceringen mellem 
Vordingborg neutralsektion (km 
114) og de sidste fi re km ind til 
Vordingborg station, så denne 
del senere kan tages i brug for 
el-tog. På Falstersiden færdiggøres 
strækningsanlægget mellem Ore-
hoved og Nykøbing F (km 128 til 
144) i disse måneder, omfattende 
nedramning af mastefundering, 
opsætning af master og ledninger. 
Når dette arbejde forventelig er 
afsluttet i løbet af foråret, rykker 
EPAS (Elektrificeringsprogram-
met Aarsleff Rail og Siemens) en 
del af elektrifi ceringskolonnen til 
Østjylland, hvor der skal rammes 
fundamenter mellem Fredericia 
og Aarhus.

Elektrifi cering af selve Nykøbing F 
station er planlagt hen over somme-
ren, men eftersom færdiggørelsen 
af den nye Storstrømsbro endnu 
engang er udsat (pt. forventes 
jernbanedelen klar primo 2027), 
overvejes det at udsætte denne 
opgave.

Udfl etning i Ringsted

Op til jul blev Banedanmark of-
fi cielt sat i gang med at undersøge 

den østlige niveaufri udfletning 
på Ringsted station. Der blev i 
Infrastrukturplan 2035 i sommers 
(se Jernbanen 4/2021. s. 4-5) afsat 
1,6 mia. kr. til at gennemføre en 
kapacitetsudvidelse og hastigheds-
opgradering ved Ringsted, og den 
er så i efteråret blevet præciseret til 
at omfatte en udfl etningsløsning øst 
for Ringsted, efter at Banedanmarks 
forundersøgelse med fem løsnings-
forslag er blevet studeret nøjere (se 
Jernbanen 1/2021. s. 8).

Undersøgelsen gennemføres på 
NAB fase 2-niveau, og der skal 
desuden udarbejdes en miljø-
konsekvensvurdering (VVM). In-
frastrukturen skal designes til at 
muliggøre en rejsetid på maksimalt 
én time mellem København og 
Odense, samt at den mertrafik, 
der måtte komme, når Femern-
forbindelsen åbner i slutningen af 
dette årti, også kan håndteres. Ba-
nedanmark skal derfor udarbejde 
oplæg til fremtidige køreplaner, 
trafi kmodelberegninger, vurdering 
af punktlighedseffekt og samfunds-
økonomiske beregninger. Og da 
det er trafi kpolitikerne, der sidder 
for bordenden, skal der naturligvis 
også laves et besparelseskatalog!

Undersøgelsen skal baseres på et 
togdriftsoplæg, som afspejler det 
forventede omfang i 2030 og frem, 
herunder de besluttede nye projek-
ter i aftalen om Infrastrukturplan 

Infrastruktur

Stephan Aller

Der har henover vinte-
ren været sporarbejde 
om natten i Nykøbing 
F, hvor der bl.a. er ble-
vet suppleret skærver. 
I den forbindelse har 
Contec’s MX 1008 og ti 
Fccs været på arbejde. 
Foto den 16. januar. Til 
højre ses master til elek-
trifi ceringen der også er 
i fuld gang.
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1.000.000.000 
passagerer nået

Metroen bekendtgjorde den 6. 
januar, at den siden åbningen i 
oktober 2002 har transporteret i alt 
en milliard passagerer. Dette giver 
grundlag for at arbejde videre med 
udbygning af metroen.

I 2021 var der 74,4 mio. rejsende 
med Metroen i alt. For den „gamle 
metro“ (M1 og M2) var der 43 mio. 
rejsende, og for Cityringen (M3 og 
M4) var der 30,4 mio. rejsende. De 
mest benyttede stationer var skifte-
stationerne med Nørreport i spid-
sen tæt fulgt af Kongens Nytorv, 
Hovedbanegården, Frederiksberg 
og Nørrebro station. Tallene er 
naturligvis præget af coronapande-
mien, men i slutningen af 2021 var 
man næsten tilbage ved tallene fra 
2019, dvs. før pandemien brød ud.

Forlængelse af 
Nordhavnslinjen?

Som tidligere antydet i dette blad, 
kan Nordhavnsmetroen ikke stå 
alene med endestation ved Ori-
entkaj, som det er tilfældet nu. Det 

har da også altid været meningen, 
at der skulle ske en videreførelse. 
I nogen tid herskede der usikker-
hed, om det skulle være en bane, 
der gik i en cirkel fra Orientkaj 
station, eller om det skulle være 
et lille spørgsmålstegn, eller en 
forbindelse til den kommende 
Lynetteholm.

Resultatet blev, at Københavns 
Kommune besluttede sig for, at 
det skulle være det lille spørgs-
målstegn, der skulle danne grund-
laget for det videre arbejde med 
metroforlængelsen. Kommunen 
bad herefter Metroselskabet om at 
udarbejde en nærmere redegørelse 
for fi re forskellige linjeføringer i 
den sidste del af Nordhavnen.

Forslagene blev behandlet på et 
møde den 20. december 2021, 
hvor det blev vedtaget at få udar-
bejdet detaljerede projektforslag 
for to af de fi re forslag. Det ene for-
slag blev betegnet som rød variant 
med tre nye stationer til en anslået 
anlægsudgift på 2,6 mia. kr., og 
med et forventet antal passager-
påstigninger på 28.000 pr. dag. Det 
andet forslag blev betegnet som 
blå variant med to stationer til en 
anslået anlægsomkostning på 1,8 
mia. kr., og med et anslået antal 

passager-påstigninger på 26.000 
pr. dag.

Det forventes, at Nordhavnen er 
fuldt udbygget i 2062, og at der 
da vil bo 35.000 mennesker i 
bydelen, der desuden vil rumme 
28.000 arbejdspladser. Man regner 
med, at strækningen skal være en 
højbane med en togfrekvens på 
185 sekunder mellem hvert tog. 
Banen forventes at kunne tages i 
brug i 2030. Rapporten kan fi ndes 
på nettet som bilag til Københavns 
Kommunes beslutningsforslag.

M
etroselskabet

Metrotogsæt B 08 er 
netop afgået fra Amager 
Strand i retning mod 
Københavns Lufthavn, 
Kastrup, en trist og tåget 
januarmorgen, nærmere 
bestemt den 12. januar. 
Det er ikke kun i Øre-
stad, at højhusene sky-
der op, det gør de også 
på den nordøstlige del 
af Amager.

De to forslag til en fremtidig forlængelse af Nordhavnslinjen. 
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De første skinner er nu lagt

På kontrol- og vedligeholdelses 
centret (KVC) i Ejby blev udlægning 
af skinner indledt den 29. novem-
ber 2021. Siden vil sporlægningen 
forsætte videre ud ad Nordre 
Ringvej. Man kan forskellige ste-
der på linjen se fundamentet til de 
kommende skinner, de såkaldte 
„slab tracks“. Udover ved broen 
over fjernbanen ved Glostrup, kan 
man se det i Lyngby ved rådhuset. 
Som tidligere nævnt arbejdes der 
på lange strækninger. Lidt forsømt 

har den sydlige del dog været. Men 
det rådes der bod på, idet entre-
prenøren MJ Eriksson nu er ved at 
etablere arbejdspladser ved Ishøj.

Testkørslerne indledt

Den 16. december 2021 blev der 
sat strøm på køreledningsanlæg-
get på hele letbanen, og de første 
prøvekørsler på hele strækningen 
blev indledt med forsigtighed, 
med henblik på at konstatere fejl 
og mangler.

Efter krav fra Banedanmark skulle 
letbanen blandt andet sikre sig, 
at køreledningerne ved passage 
af Hjallese, Odense Banegård og 
broen over jernbanen ved Mid-
delfartvej, hvor letbanen krydser 
Banedanmarks anlæg, ikke ville 
blive revet ned og forårsage en 
kortslutning. Herved vurderede 
Banedanmark, at der ville være 
risiko for, at kortslutningsstrømmen 
vil kunne påvirke Banedanmarks 
sikringsanlæg og bomanlæg, og 
resultere i fejlfunktion. Disse er 
immuniseret mod 25.000 volt 
vekselstrøm, men ikke mod 750 
volt jævnstrøm.

Odense Letbane havde sammen 
med entreprenøren Comsa og 
dennes rådgiver dokumenteret, 
at returstrømmen ikke påvirker 
Banedanmarks signalanlæg, hvis 
køreledningerne blev revet ned, 
men det var Banedanmark ikke 
overbevist om i tilstrækkelig grad. 
Som følge af dette har der været 

forhandlet og foretaget prøver og 
målinger igennem nogen tid om 
en løsning, som nu endelig synes 
at være på plads. Men det har be-
tydet, at åbningen af letbanen er 
blevet udsat, og det forventes nu 
at letbanen først kan åbne for pas-
sagerdrift i anden halvdel af maj.

Banedanmark har i et notat til Fol-
ketingets trafikudvalg gjort rede for 
deres opfattelse af sagen og anført, 
at når en godkendelse har trukket 
ud, var det fordi entreprenørens 
rådgiver havde valgt nogle i Dan-
mark usædvanlige løsninger, som 
man ikke var fuldt overbevist om 
var tilstrækkelig sikre. Der er såle-
des i notatet gentagne gange rejst 
kritik af entreprenørens rådgiver.

De af Banedanmark ønskede løs-
ninger (immunisering af sikrings-
anlæg), var i øvrigt ganske kostbare 
at udføre, men gennemprøvet og 
godkendt i Aarhus, hvor letbanen 
fra Aarhus H og et langt stykke mod 
Odder følger Statens baneanlæg. 
I Odense er der blot tre steder, 
og af begrænset udstrækning, 
hvor problemet skulle håndteres. 
Ifølge Odense Letbane vil det være 
uforholdsmæssig kostbart at bruge 
Aarhusmodellen.

Der er i Banedanmarks notat ikke 
med ét ord nævnt noget om, hvor-
vidt de ønskede tiltag havde været 
nødvendige, såfremt Banedanmark 
ikke havde været forsinket med 
udrulning af de nye signalanlæg, 
og som Odense Letbane er planlagt 
efter. Endelig må man vel anføre, at 
den omstændighed, at en metode 
ikke har været prøvet her til lands, 
vel ikke nødvendigvis betyder, at 
den ikke har været prøvet andre 
steder.

Det kan vel her røbes, at entrepre-
nørens rådgiver ikke er en hr. hvem 
som helst, men ingeniørfirmaet 
Rambøll, som vel må siges at være 
et firma med international erfaring 
og kendskab til europæiske normer 
og standarder for bygning af elek-
triske baneanlæg.

Man kan vanskeligt forestille sig, 
at et så stort og anerkendt ingeni-
ørfirma vil foreslå en løsning, der 
ville være uforsvarlig. Situationen 
minder lidt om dengang, da Tra-
fikstyrelsen skulle godkende idrift-
sættelsen af Aarhus Letbane, hvor 
man bl.a. ikke kunne godkende de 
af Keolis udarbejdede operative 
regler på trods af, at Keolis havde/
har international erfaring fra letba-
nedrift fra en lang række lande og 
steder. I bogen om Aarhus Letbane 
anføres det, at normalt fylder disse 

M
etroselskabet/Stelios Panteloukas

Vue udover sporanlægget på kontrol- og vedligeholdelsescentret (KVC) i Ejby, mellem Herlev og Glostrup.
Foto den 4. februar.

Fundamentet t i l  Ø-
perronen på den kom-
mende station Rødovre 
Nord, her set oppe fra 
Slotsherrensvej den 15. 
januar.
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regler 30-40 sider. Men i Danmark 
måtte man udarbejde et regelsæt 
på 200 sider, før Trafikstyrelsen 
var tilfreds!

Is på køreledninger

Som omtalt tidligere er letbanen 
begyndt at anvende et nyt produkt 
for at afhjælpe vinterproblemerne 
med is på køreledningerne. Det 
ser ud til, at produktet har været 
effektivt, idet der i den relative 
kolde december måned kun har 
været problemer den 26. december 
2021, hvor fire tog måtte aflyses, og 
hvor seks tog var forsinkede.

Ny køreplan

Letbanen har fra årsskiftet fået ny 
køreplan, der indebærer halvti-
mesdrift på strækningen til Grenaa 
om morgenen og eftermiddagen. 
Dette er blevet muligt, efter at 
krydsningsstationen i Trustrup nu 
er taget i brug. 

Fra 3. januar til 10. marts er rejseti-
den dog forlænget, da strækningen 
fra Østbanetorvet til Lystrup er 
spærret. Årsagen til spærringen 
er, at man skal færdiggøre det nye 
vigespor på Vester Strandalle St. 

Når krydsningssporet er færdigt, 
kan der indføres kvartersdrift til 
Hornslet. Dette forventes at ske 
efter sommerferien i august.

Med en togfrekvens på hvert kvar-
ter må det antages, at benyttelsen 
af letbanen fra forstæderne til det 
centrale Aarhus vil blive øget på 
sigt, idet hyppig toggang er alfa og 
omega for benyttelsen af toget i tæt 
bebyggede områder.

Steffen Nørgaard

N
iklas H

avresøe

Efter godt 50 års stilstand, er det nu atter muligt at foretage togkryds-
ning på Trustrup station på Grenaabanen. Sammen med opgradering 
af hastigheden til 100 km/t er det hermed blevet muligt at køre 
halvtimesdrift hele vejen fra Aarhus til Grenaa og omvendt. Foto 
den 6. januar.

Odenseanerne må endnu vente nogle måneder, inden de kan stige 
på byens nye letbane. Grænsefladen til Banedanmarks signalanlæg 
på tre lokaliteter, har krævet ekstra test og dokumentation fra Odense 
Letbanes side, for at kunne få lov til at indlede testkørsel. Foto den 
29. december 2021 ved Odense Banegård. 
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Historien

Den første majestæt, der blev ført med tog til 
Roskilde for at blive bisat i byens domkirke, 
var Kong Christian IX’s dronning, Louise. 
Hun døde den 29. september 1898 på Bern-
storff  Slot i Gentofte, og den 14. oktober 
blev dronningens båre kørt med tog i en 
smukt draperet bårevogn – der synes at være 
en almindelig godsvogn – fra Gentofte kl. 16 
med ankomst til Roskilde to timer senere. 

Da Kong Christian IX skulle føres til Ros-
kilde, havde man overvejet, om det skulle 
ske ad landevejen, men besluttede, at det 
var mere praktisk at bruge jernbanen. Den 
16. februar 1906 kl. 13.30 afgik båretoget 
fra Københavns 2. banegårds ankomstside, 
hvor generaldirektør Ambt gav afgang. Tre 
kvarter senere ankom toget til Roskilde. 
Selv om salonvogn S 5 året før var ombyg-

get til „ligvogn“, brugte man også denne 
gang en lukket godsvogn smykket i sort 
og hvidt som bårevogn. Da Frederik VIII 
skulle bisættes den 24. maj 1912 foregik 
det lidt anderledes. Efter at kongen – lige 
som sine forgængere og efterfølgere – havde 
ligget på castrum doloris i Christiansborg 
Slotskirke gik sørgetoget det korte stykke 
vej ned til havnen i stedet for gennem 
Københavns gader. Ved Havnestation 
B – omtrent hvor Den sorte Diamant lig-
ger – holdt båretoget, der blev rangeret ad 
havnebanen over Godsbanegården og ført 
videre til Valby og Roskilde. 

På det billede, der findes af  båretoget, ser det 
ud som om, at det denne gang er S 5, der er 
bårevogn. Den var draperet med sort klæde, 
en kongekrone midt på taget og i de fire 
hjørner. Døren til bårevognen blev stående 
åben under hele turen, og kort før kl. 12.30 

gav trafikbestyrer Ziemann afgang. Alle 
mellemstationerne undtagen Hedehusene 
var smykket med gran og sørgeflor. Foran 
indgangen til 2. kl. ventesal i Roskilde var 
der rejst en hvid baldakin og gulvet var 
belagt med røde tæpper. 

Fra Hovedbanegården var der arrangeret 
et særtog med afgang kl. 11.10 og retur fra 
Roskilde kl. 16.40. Særtoget førte 1. og 2. 
klasse, men ikke 3.

Alle de følgende kongelige båretog udgik 
fra Københavns Hovedbanegård. Christian 
X blev bisat den 30. april 1953 med en P-
maskine, smykket med flag og kongekrone, 
foran, mens Dronning Alexandrine, der blev 
bisat den 4. januar 1953, havde en flagsmyk-
ket E-maskine foran båretoget.

Forberedelserne

Kong Frederik IX interesserede sig for jern-
baner. Det var efter hans ønske, der kom 
numre på enderne af  My-lokomotiverne, og 
kongen fik hvert år tilsendt et sæt af  DSB’s 
tjenestekøreplaner. Det var derfor naturligt, 
at han – som nævnt i indledningen – ville 
køres med damp på sin sidste rejse. Allerede 
mens kongen lå på Kommunehospitalet, 
gik de omfattende forberedelser til båreto-
get i gang. Den 14. januar, samme dag som 
kongen døde på Kommunehospitalet i Kø-
benhavn, kørte man et prøvetog med en E-
maskine, tog 5001, fra Godsbanegården til 
Roskilde og tilbage, tog 5002. Man kunne 
i et vist omfang støtte sig til erfaringerne 
fra Christian X’s bisættelse 25 år tidligere. 
Dengang var dampdrift hverdag, men det 

Kong Frederik IX’s bisættelse

Kong Frederik IX døde på Kommunehospitalet i København den 14. januar 1972. Efter kongens ønske og i 
pagt med traditionen førtes hans båre med damptog til Roskilde for at blive bisat i domkirken.

Tekst: Palle Ømark

Det kongelige særtog nær Hedehusene. Bemærk den manglende damp fra det forreste lokomotiv, E 978. Foto: Gunnar W. Christensen

Fra dronning Louise i 1898 
til dronning Ingrid i 2000 
er afdøde monarker kørt 
med damptog til bisættelse 
i Roskilde. Da Frederik 
VIII blev bisat, var der 
også et kavalertog.
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