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I en krisetid…
Bedst som coronapandemien endelig var på retur, brød en 
ødelæggende krig ud i Ukraine. Ruslands invasion af Ukraine 
den 24. februar, og den efterfølgende modreaktion fra euro-
pæisk side med økonomiske sanktioner, ændrede med et slag 
dagsordenen i Europa, med udsigt til en række nye udfordringer.
 Flygtningestrømme i dimensioner, som vi ikke har set siden 2. 
Verdenskrig, rekordhøje priser på benzin, olie og gas, økonomisk 
inflation og udsigt til fødevaremangel, idet Ukraine og Rusland 
begge er store kornproducenter. Ikke ligefrem en situation der 
giver ny optimisme efter godt to års restriktioner med corona…
 Men midt i denne krise viser jernbanen sin store værdi, 
som kritisk infrastruktur. I døgndrift har overfyldte tog fra de 
ukrainske jernbaner – ofte med over 2.000 passagerer på 
hvert tog – kørt i pendulfart fra Kyiv til den polske grænse 
ved Przemyśl, for at bringe kvinder, børn og ældre i sikkerhed 
fra meningsløse bombardementer af Ukraine. Og mange har 
fortsat rejsen videre ud i Europa med toget, hvilket også sætter 
sit præg på DSB’s IC-tog fra Hamburg til København/Aarhus. 
Og prisværdigt har DSB valgt at give de ukrainske flygtninge 
muligheden for at rejse kvit og frit, når de skal finde sig et nyt 
hjem et eller andet sted i landet.
 Når det gælder de stærkt stigende priser på olie og gas, så be-
kræfter det kun den danske målsætning om at udfase de fossile 
brændsler og erstatte dem med biogas, samt el fra solceller og 
vindmøller. Og nu må den ekstra dimension være også på kort 
sigt at blive uafhængig af brændsel fra lande, som vi ikke deler 
holdninger med. Elektrificeringen af jernbanen – uanset om det 
sker med batteri eller køretråd – kan derfor kun gå for langsomt. 
Derfor er det også rigtig ærgerligt at se en færdigelektrificeret 
strækning som Roskilde–Holbæk stå ubenyttet hen frem til 
2025, mens dieseldrevne togsæt kører på den dyre olie. 
 Som frivillig forening med begrænsede økonomiske muskler, 
må vi i DJK også forholde os til situationen, inden omkostnin-
gerne løber løbsk. Konkret kan vi se det på, at udgifterne til at 
producere og udsende medlemsbladet på under et år er steget 
ganske meget – sidste år udgjorde omkostninger hertil ca. 65 
% af medlemskontingenterne! Det er især råvarepriserne på 
papir, der er steget, og med invasionen af Ukraine, medfører 
det sandsynligvis endnu højere omkostninger til trykning og 
forsendelse af Jernbanen. For at komme dette i møde, må vi dels 
holde bladets sidetal i ro på ca. 60 sider og dels øge kontingentet 
en smule. Vi håber I som læsere har forståelse for dette.
 For vores veteranbaner har det også en negativ effekt, at 
omkostninger til kul og olie stiger. Veteranbanerne kan af gode 
grunde ikke lige sådan gå over til elektriske drift – og slet ikke, 
når målet er at vise jernbanedriften fra før, verden gik af lave. 
Så også her må billetprisen tilpasses de nye tider, og vi må 
gøre vores til, at der er flere, der stiger ombord. 
 En anden afledt konsekvens af krigen er, at rejser til de el-
lers to utroligt spændende jernbanelande Rusland og Ukraine 
bliver vanskelig – ja måske ligefrem umulig – adskillige år frem.
 Har man rejst i såvel Ukraine som Rusland, er det smertelig at 
læse de daglige krigsberetninger og de menneskelige tragedier, 
der udspiller sig. Havnebyen Mariupol med sine fine gamle 
VL8-elektrolokomotiver er forvandlet til en ruinhob. Eller 
Kharkiv med de klassiske Tatra-sporvogne. Rejser som f.eks. 
med den Transsibiriske Jernbane, der for mange har været en 
mindeværdig oplevelse, synes i dag så fjerne. 
 Hvornår det atter kan blive muligt at rejse sikkert rundt i de 
to spændende lande er umulig at gisne om. Lige nu ser det 
ganske sort ud. Lad os inderligt håbe, at krigen snart kan finde 
sin afslutning.

Tommy O. Jensen

Lederen

Forsiden
DB Cargo MZ 1459 med Mærsktoget fra Taulov til Aar-
hus vrider sig rundt i kurven ud af Vejle den 14. marts. 
Godstoget fortsætter, men motivet er dog snart historie, 
da elektrificeringen af strækningen mellem Fredericia og 
Aarhus er påbegyndt. Foto: Kasper Pedersen.
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Stephan Aller

natten mellem den 13. og 14. ja
nuar. Herefter kørte lokomotivet 
tilbage til Ejby for at hente resten 
af godstoget for videre transport 
mod Sverige. Toget afgik dog først 
fra Ejby midt på eftermiddagen 
den 14. januar, efter at hele toget 
var blevet tjekket igennem for 
eventuelle fejl.

Affaldstransport til 
Høje Taastrup

TXLogistik startede den 22. februar 
en ny transport med husholdningsaf
fald til Høje Taastrup. Affaldet sendes 
videre med lastbil til forbrænding 
på flere varmeværker på Sjælland. 

Husholdningsaffaldet kommer fra 
Napoli-området i lukkede godsvog
ne, og der køres en gang om ugen. 
I Høje Taastrup udveksles vognene 
fra forrige uges transport, der tages 
med retur til Padborg. Toget den 
22. februar bestod af TXLogistik 185 
408-2 og 18 godsvogne.

Omlægning af godstog 
via Danmark

Transittrafikken igennem Danmark 
øges, eftersom mere godstrafik 
flyttes fra skibstrafikken mellem 
Rostock og Trelleborg, og i stedet 
omlægges til jernbanetransport via 
Danmark.

Det seneste eksempel er TXLogi
stik, der har omlagt godsforbindel
sen fra Verona i Italien til Rostock 
Seehafen til at køre via Danmark til 
Malmö. Toget har siden årsskiftet 
kørt to til tre gange om ugen.

Indstillet trafik

Den ellers driftige godsforbindelse 
for logistikvirksomheden Wester
mann mellem Kaldenkirchen i 
Tyskland og Malmö oplevede i 
sommeren 2021 fremgang med 
flere forbindelser, hvilket vi om
talte i Jernbanen 4/2021. Men af 
ukendte årsager er kørslen blevet 
indstillet fra årsskiftet 2021/2022.

MX 1017 og 1019 solgt

Det svenske udlejningsselskab 
Svensk Tågkraft AB (STAB) har af 
BLDX købt MX 1017 og 1019, der 
igennem nogle år har henstået i 
Køge. BLDX MX 1017 og 1019 
blev ultimo februar transporteret fra 
Køge til Glostrup, hvor de den 31. 
marts blev afhentet af Hector Rail 
241.001 for transport til Malmö, 
og videre transport med Tågkrafts 
TMX 1042 til Nässjö. 

Så vidt redaktionen erfarer, vil 
STAB sætte de to lokomotiver i 
drift i Sverige.

Imens befinder BLDX MX 1018 sig 
stadig i Køge. Det vides ikke, om 
BLDX 1018 også skulle være solgt, 
men lokomotivet har igennem de 
seneste år været brugt til reserve
dele af ContecRail.

Kasper Pedersen

Der er jævnligt kørs-
ler på Nordvestbanen 
med Contecs MY- og 
MX-lokomotiver til og 
fra værkstedet i Ka-
lundborg. Her afventes 
der på krydsning i Reg-
strup med MY 1134, 
tirsdag den 1. marts. 
ContecRail har pr. 01. 
december 2021 købt 
MY 1134 fra Railcare.

CFL cargo har foretaget skærvesupplering på nogle af Banedanmarks strækninger. Skærverne bliver læsset på Vejle 
havn, og køres til Ringsted, hvor toget har base. Der køres mellem Ringsted og Vejle cirka to gange om ugen for 
læsning af skærver. Tidligere har man fået læsset skærver på Køge havn, men efter implementeringen af ETCS på 
Lille Syd, er dette blevet yderst besværligt at gennemføre, når der ikke findes materiel med ETCS. 
Den 14. marts var det CFL cargo MY 1146, der var på Vejle havn for læsning af skærver, inden det gik til Ringsted. 
Siden har CFL cargo haft indlånt NEG MY 1148 til kørslerne, da CFL cargo MY 1146 havde fået en fejl, og måtte 
en tur på værksted.

Kasper Pedersen
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Efter flere overvejelser besluttede Transportministeriet i december 
2020, at IC2-togene ved Lokaltog også skulle udstyres med ETCS, 
se Jernbanen 1/2021, s 23. Alstom er nu begyndt installationen af 
ETCS på de 13 IC2-tog på værkstedet i Nakskov. Installationen på 
MF 1001FS 1101, der er „First of Class“ for IC2togene, begyndte 
i starten af februar måned, og alt er gået efter planen, så medio 
marts var alle kabler trukket og de nye komponenter monteret.

Der er installeret en ETCS-computer i styrevognen, så der er 
en siddeplads mindre, men til gengæld fylder den så ikke i 
førerrummet. Førerbordene er ombygget en ETCS-skærm midt i 
førerbordet i stedet for førerrumssignalet. Bremsemanometrene 
er flyttet op på en konsol oven på førerbordets venstre side.

Under selve toget er der monteret sporstrengsradar, der måler 
afstand og hastighed, samt to antenner til aflæsning af Euro-bali
serne i sporet. Baliserne fungerer som elektroniske kilometersten. 
Mellem de to baliser måles distancen tillige med to odometre, 
der er monteret på to af hjulakslerne. 

På togets tag er der antenner til GSM-R radiosystemet. Via det sendes 
radiodatasignaler mellem togets togkontrolanlæg og signalsystemet.

Onsdag 16. marts var Alstom færdig med deres interne kom
misionering og test af ETCS-udstyret. Derfor kunne Lokaltog, 
BDK og Alstom udføre den officielle kommissionering og test 
fredag den 18. marts. Samme dag blev de første lowspeed kørsler 
afviklet på værkstedet i Nakskov. ALT fungerede som forventet.

Holder den nye tidsplan, kan serieudrustningen af de resterende 
tolv togsæt begynde inden sommerferien.

Installation af ETCS-udstyr på IC2

Sådan monteres 
ETCS-udstyret på 
Lokaltogs IC2-tog

Tekst og foto: Michael Wehnert og Ole-Chr. Munk Plum

Nykøbing F station med DSB IC3-tog og Desiro 507. 
I sporet ses to Euro-baliser.

Jonas - kan du få baggrundsfarven 
på boxen til at passe med IC2-

tegningen?
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Det hed sig at det blot var en russisk militærøvelse sam-
men med nabolandet Belarus (tidligere Hviderusland) 
i nord. Den havde fundet sted siden oktober 2021, 
tæt på grænsen til Ukraine. Da den trak i langdrag, 
begyndte fl ere landes statsledere at blive mistænkelige. 

Men det var den amerikanske efterretningstjeneste som 
de eneste, der reelt kunne se – og meldte ud – hvad der 
foregik. De færreste statsledere havde vist forestillet 
sig, hvad den russiske præsident Vladimir Putin reelt 
havde i tankerne, måske fordi de var lullet ind i en 
falsk tryghed, hvor krig i Europa virkede usandsynlig. 

Da de russiske tropper begyndte at trække sig, åndede 
verden lettet op i nogle dage. Men det var bare en 
skinmanøvre, natten til den 24. februar overskred de 
russiske tropper grænsen til Ukraine. Og så var der 
krig i Europa. 

Ukrzaliznytsia (UZ)

Ukraine er Europas næststørste land, landets jernba-
ner består af ca. 22.000 km, og hører til et af verdens 

I disse måneder står tragedierne i kø, efter Rusland indledte en invasion af Ukraine den 24. februar. 
Midt i al elendighed spiller jernbanen en stor rolle med at sende fl ygtninge i sikkerhed mod vest, og 
forsyninger og militærtropper i modsat retning. Vi har samlet nogle af de indtryk, en række medier 
skrevet om den seneste tid.

På fl ugt 
fra Ukraine

Tekst: Rolf Brems – Fotos: Petr Kadeř á vek

Ruslands brutale angreb på Ukraine har skabt en fl ygtningestrøm i Europa, som vi ikke har 
set siden Anden Verdenskrig. Billederne her på siden viser ukrainske fl ygtninge ankomme 
til Przemyśl i Polen den 2. marts.
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Fordson-traktoren

I USA grundlagde Henry Ford i 1903 „The 
Ford Motor Company“ og fik fra 1908 stor 
succes med den legendariske model T, som 
der gennem 20 år produceredes 15 millioner 
eksemplarer af. Ford var også interesseret i 
at motorisere landbruget og præsenterede i 
sommeren 1916 en prototype til en traktor. 
I forhold til andre af  datidens traktorkon-
struktioner var den unik, idet den var uden 
selvstændig undervogn. I stedet udgjorde 
motor, transmission og bagtøj et samlet 
hele, hvilket var med til at holde vægten 
nede. Traktoren var desuden konstrueret 
med henblik på samlebåndsproduktion, der 
havde givet så stor en succes på bilområdet. 

Imidlertid var ledelsen i Ford Motor 
Company ikke særlig interesserede i at på-
begynde en traktorproduktion. Men Henry 

Ford dannede i stedet sammen med sin 
søn i 1917 et nyt selskab, „The Henry Ford 
& Son Corporation“. Deres traktor blev 
navngivet „Fordson“; en sammentrækning 
af  firmaets navn. 

Den 1. Verdenskrig var endnu i gang og i 
Europa var masser af  arbejdsduelige unge 
mænd fra landbruget i de krigsførende lande 
sendt til slagmarkerne, og derfor leveredes 
til Storbritannien tusindvis af  Fordson trak-
torer. Da krigen sluttede i 1918 stod Fordson 
med et stort lager af  landbrugstraktorer, og 
det udløste en markant prisnedsættelse, der 
var med til at øge firmaets markedsandel. 
Fordson-traktoren blev særdeles populær 
over det meste af  Europa, og Ford oprettede 
fabrikker i Irland og England for at kunne 
dække efterspørgslen. I 1925 var der al-
lerede produceret ikke mindre end 500.000 
Fordson traktorer. 

Den Fordson-traktor som solgtes indtil 
slutningen af  1920’erne kaldtes model F. 
Den vejede ca. 1,4 ton og var udstyret med 
en firecylindret rækkemotor som ydede 20 
hk. Motoren skulle startes med benzin, men 
kunne så – når den var varm – køre på det 
langt billigere petroleum. 

I Danmark indledte firmaet F. Bülow i 1919 
importen af  Fordson traktorer, og salget 
gik godt, for landbruget manglede efter 
krigen heste – men ikke penge. I 1925 ko-
stede en Fordson-traktor 3.750 kroner plus 
leveringsomkostninger. Fordson traktoren 
kunne serviceres hos de eksisterende Ford-
værksteder, som der var mange af.

Fordson Traktorlokomotiv

I maj 1925 modtog Hads–Ning Herreders 
Jernbane et tilbud fra V. Løwener i Køben-

A
rkiv John Poulsen

Motordriften begyndte for alvor at vinde indpas i jernbanedriften i årene efter 1. Verdenskrig. Nogle af  de 
første forsøg gik ud på at omsætte den markante udvikling af  forbrændingsmotorer og mekaniske transmis-
sioner – der var foregået under krigen – direkte til jernbanebrug, ved at forsyne lastbilchassiser, hele busser og 
endog landbrugstraktorer med jernbanehjul. Det viste sig dog hurtigt at grundkonstruktionerne ikke var solide 
nok til jernbanebrug, hvorimod de masseproducerede og dermed billige motorer og gearkasser kunne bruges i 
nykonstruerede, lette motorvogne. 

Fra MotorMateriel-Arkivet:

Mysteriet om „Ford-Toget“

Af John Poulsen

V. Løweners brev til Hads–Ning Her-
reders Jernbane, sendt 25. maj 1925 
med tilbud på et „W&K Fordson 
Lokomotiv“. 

Til højre forsiden af  den vedlagte 
brochure med en illustration af  et til-
syneladende normalsporet „Fordson-
lokomotiv“. Bemærk at bremsen – der 
betjenes ved at dreje på det tidligere 
styre-rat – virker på en sko der presses 
mod skinnen!

A
rkiv John Poulsen
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