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Lokalbanen mellem Hillerød og Frederiksværk kunne den 31. maj fejre sin 125 års dag. Læs mere om banen, der på mange områder har været „first mover“ – bl.a. med 
indførelse af skinnebusser allerede i 1947. HFHJ Sm 1+Sp 1+Sm 2 ses her ved Melby station, på en Langfredag i starten af 1960’erne.

Ca. 50 km nordøst for Göteborg finder man veteranbanen Anten–Gräfsnäs Järnväg, 
der har en omfattende samling af køretøjer med sporvidden 891 mm. VGJ 24 er her 
ankommet til Anten med dagens sidste tog, den 7. juli 2019.

Steen Cavour Nielsen

Som i H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling, lykkedes det endelige Odense 
Letbane at komme i drift den 28. maj efter mange udfordringer. Et af indvielsestogene 
ses her ved Albani Plads.

Niels W
ellendorf
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Knækkede bremseklodser 
på IC3

I Det Blå Blad 5/2021 omtales 
problemet med knækkede brem-
seklodser på litra MF. Det Blå Blad 
udgives af Lokomotivpersonales 
Områdegruppe for DSB, og kan 
findes på www.lpo-dsb.dk. Der 
var tilbage i 2014-2015 sager om 
nedsat bremseevne på litra MF. Det 
førte til, at DSB bad leverandøren 
Knorr Bremse om at udarbejde en 
rapport, der viste, at togets brem-
seevne med en smal margen holdt 
sig inden for de gældende normer 
og standarder. 

Det seneste års tid har der været 
problemer med knækkede bremse-
klodser. Dele af bremseklodser kan 
findes i sporene. DSB forsikrer, at 
togets bremseevne ikke forringes, 
men vil alligevel undersøge sagen 
nærmere, og er skiftet til en anden 
udformning af bremseklodserne. 

Det ser dog ikke ud til, at det har 
fjernet problemet. Ud over risikoen 
for nedsat bremseevne, kan styk-
ker af bremseklodser være til fare 
langs sporene, hvis de slynges af i 
høj hastighed. Lokomotivførernes 
fagforening – LPO-DSB – har meldt 
sagen til Trafikstyrelsen.

IC3-togene har en maksimalhastig-
hed på 180 km/t, og man skal nok 
lede længe for at finde andre tog, 
der kører over 160 km/t, og alene 
bremses med friktionsbremse.

Kørsel med EB+8 DD

Som nævnt i Jernbanen 2/2022 
ville DSB i forbindelse med spor-
arbejdet mellem Glostrup og Høje 
Taastrup køre „perronryddere“ med 
otte dobbeltdækkere.

Der forekom nogle tilfælde med 
dørproblemer, der også kan fore-
komme, når der køres med seks 
vogne. Derfor kørte der nogle dage 
sidst i maj ingen eller færre tog med 
otte dobbeltdækkere, men efter 
udskiftning af FMZ-printet (FMZ 
er dørstyringen) i styrevognene, 
virker det fint med både seks og 
otte dobbeltdækkere.

Man forsøgte at komme proble-
merne i forkøbet ved at forbinde 
vognene med to UIC-kabler mel-
lem EB og DD-vogne, da vognene 
i længere tid har kørt med to kabler 
mellem vognene indbyrdes. Her-
med håbede man at kunne undgå 
jævnligt forekommende elektriske 
fejl, bl.a. NBO- og dørfejl.

Status på det 
rullende materiel

Litra ABs, B og Bk
Arbejdet med at fjerne automa-
terne i Bk-vognene og erstatte 
dem med ekstra sæder fortsætter 
tilsyneladende, en af de første 
dage i juni observeredes Bk 7822 
ombygget. Den har dog modsat 
Bk 7826 ikke fået nyt betræk på 
de eksisterende sæder.

Litra EB (Vectron)
EB 3229 og 3230 ankom til Pad-
borg den 30. april, og efter test-
kørsel i det Sønderjyske, kørte 
de ved egen kraft til København 
den 4. maj. 3229 kørte overdra-
gelsestur til Helsingør den 18. 
maj, 3230 den 19. maj. Herefter 
mangler DSB at få leveret seks EB-
lokomotiver.

EB 3227 kørte sin første ordinære 
tur i RØ 3265 den 6. april og 3228 
den 8. april i RØ 2200.

Vectron ellokomotiverne er ud-
fordret ved kørsel på strækninger 
med den gamle signalinfrastruktur 
– og de kører indtil videre kun på 
sådanne strækninger. Software-
opdateringen, som skal minimere 
udfordringerne, er påbegyndt. Seks 
Vectron ellokomotiver med den 
nye software var klar til drift fra 
april. Det er forventningen, at alle 
ellokomotiver er opdateret ultimo 
2022, og at softwareopdateringen 
vil medvirke til at øge antal kørte 
kilometer mellem forsinkende 
hændelser henover 2022.

DSB undersøger tilsyneladende 
fortsat muligheder for at kunne 
vaske EB+DD flere steder. I hvert 
fald kørte EB 3210 den 31. maj til 
Fredericia med fire dobbeltdæk-
kere for test af vaskehallen. Den 
1. juni blev toget vendt ved at køre 
Fredericia–Middelfart–Taulov–Fre-
dericia, og den 2. juni returnerede 
toget til København H.

Jan Lundstrøm

EB 3201 med en ot-
tevognsdobbeltdækker 
i tog RØ 52237 (Kø-
benhavn H–Næstved) 
ved Rislev lidt nord for 
Næstved den 2. maj. 
Toglængden på toget er 
233,9 meter!
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ikke være nogen afskedigelser“. 
Otto Nilsson og Lars Yngström 
diskuterede allerede i 2016 en form 
for mere organiseret samarbejde 
eller fusion, men tankerne løb ud 
i sandet, da Otto Nilsson skiftede 
til Strukton Rail Sweden.

SJ vil køre nattog til 
Hamburg hele året

Den 1. september afgår det første af 
SJ’s nye nattog mellem Stockholm 
og Hamburg. SJ har besluttet, at 
togene skal køre året rundt, otte 
måneder som subventioneret trafik 
på kontrakt med Trafikverket, og 
fire måneder som rent kommerciel 
trafik.

Som bekendt har Snälltåget i et 
par år har kørt kommerciel trafik 
til og fra Berlin via Hamburg, så 
Trafikverket fik kun til opgave at  
indkøbe nattogstrafik i lavsæsonen, 
i praksis september-april.

Togene kommer til at bestå af seks 
vogne i lavsæsonen og ni i højsæ-
sonen: en siddevogn, et antal lig-
gevogne og sovevogne med både 
første og anden klasse. Togene får 
indtil videre ikke restaurantvogn, 
men der vil være mulighed for at 
købe forfriskninger i toget.

SJ vil som sædvanligt benytte 
dynamisk prissætning i togene, så 
billetterne bliver dyrere i perioder 
med stor efterspørgsel. Et sæde i 
en siddevogn koster fra 265 SEK, 
en seng i liggevogn fra 475 SEK, og 
plads i en førsteklasses sovevogn 
fra 2.100 SEK. Interrail-billetter er 
gyldige i togene.

SJ har til næste sommer søgt om 
køreplaner til Köln og Berlin, fordi 
de overvejer at forlænge nattogene 

at togene vil være fuldt bookede 
resten af sommeren, og at hvis de 
havde haft flere vogne, var der basis 
for at køre længere tog.

Også mange af ÖBB’s nattog syd 
for Hamburg er denne sommer 
allerede fuldt bookede, så mange, 
der ønsker at rejse med tog mel-
lem Sverige og kontinentet denne 
sommer, vil være nødsaget til at 
tage dagtog hele eller store dele 
af rejsen.

I år forlænger Snälltåget nattoget til 
og fra Dresden fire gange i maj og 
fire gange i september, og man vil 
formentlig køre til München under 
oktoberfesten.

Snälltåget med egen licens

Som omtalt i Jernbanen 2/2022 
har Snälltåget hidtil kørt på moder-
selskabets Transdevs licens, men 
ønskede egen licens for at lette den 
igangværende salgsproces. Den 20. 
maj godkendte den svenske trans-
portstyrelse Snälltågets egen licens 
til at udføre persontrafik i Sverige.

Real Rail med egen licens

Også Real Rail, der er et dattersel-
skab i Sandahlsgruppen, fik egen 
licens den 20. maj. Den gælder til 
godstrafik i Sverige.

I januar stod det klart, at Sandahls-
bolagen ønskede at køre de fleste 
af deres egne tog, og de opkøbte 
derfor Investment AB Bure og dette 
selskabs syv Traxx-lokomotiver.

Real Rail vil selv køre togparrene 
mellem Göteborg og Luleå, mellem 
Helsingborg og Umeå via Nässjö 
og mellem Helsingborg og Luleå 
via Nässjö med deres egne Traxx 
lokomotiver, suppleret med et lejet 
Traxx lokomotiv og bemandet med 
egne lokomotivførere. Real Rail skal 
bruge omkring 30 lokomotivførere, 
men har fået mange flere ansøgnin-
ger end antallet af ledige stillinger. 

Lokomotiverne forbliver sorte, men 
er folieret med stort SANDAHLS 
med røde versaler på lokomoti-
vernes sider.

CFL cargo skal køre 
for Real Rail

Real Rail har indgået en aftale med 
CFL cargo om fortsat at køre togene 
på strækningen Göteborg–Sundsvall 
med af- og tilkobling af vogne til og 
fra Jönköping i Falköping. CFL cargo 
overtager også togene på stræknin-
gen Göteborg–Umeå, som Green 
Cargo har kørt i flere år.

fra Hamburg til en af de to byer i 
en eller flere perioder.

Den første SJ nattogsvogn er 
ankommet

Med adskillige timers forsinkelse 
trak Hector Rail 241.009 den 
29. april den første liggevogn til 
SJ’s kommende nattog mellem 
Stockholm og Hamburg gennem 
Danmark og videre til Stockholm. 
Vognen hedder D-RAG 61 80 
50-91 036-2 Bvcmz248.5. RAG er 
VKM-kode for RDC Asset GmbH, 
RDC er SJ’s tyske partner i nattogs-
trafikken. Vognen var blåmalet, og 
endnu uden den grønne skrift og 
de grønne felter, som SJ har vist på 
visualiseringer.

Vognen skal i første omgang bruges 
til uddannelse af tog- og værksteds-
personale. I løbet af sommeren 
ankommer der flere vogne.

Snälltåget mener SJ har 
konkurrencefordel

Snälltåget er positive overfor kon-
kurrence på sporet, men de mener 
ikke at konkurrencen er på lige 
vilkår, når SJ begynder at køre 
nattog til Hamburg. Til efteråret 
begynder SJ at køre nattog mellem 
Stockholm og Hamburg, i cirka otte 
måneder, subventioneret på aftale 
med Trafikverket. Snälltåget mener 
konkurrencen sker på ulige vilkår, 
idet SJ bliver betalt af den svenske 
stat for at køre otte måneder om 
året, og så kan bruge lokomotiver, 
vogne og personale til at køre den 
samme trafik de resterende fire 
måneder af året.

Snälltågets nattog til Berlin er al-
lerede fuldt bookede de første to 
uger efter midsommer, og forventer 

Tobias Jäderup

Der er rift om pladserne 
på Snälltågets afgange 
mellem Stockholm og 
Berlin, godt hjulpet til 
af tyske turistbureauer 
der reklamerer for tog-
forbindelserne. Snäll-
tågets 193 287 ses her 
folieret med reklame 
for Tyskland og det di-
rekte tog til Berlin. I 
dette tilfælde er det dog 
dagtoget 3931 mellem 
Stockholm og Malmö, 
der fremføres af 193 
287. Foto den 3. juni 
syd for Mjölby.
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Efter adskillige års forberedelse begyndte 
anlægget af  jernbanen fra Hillerød til Fre-
deriksværk i sommeren 1895. Den 30. maj 
1897 kørte indvielsestoget hen over banen, 
der dagen efter åbnede for offentlig trafik 
med tre tog daglig i hver retning.

Til trafikken anskaffedes tre damploko-
motiver, fem personvogne, en post- og 
bagagevogn og ti godsvogne. Der var 24 
ansat ved banens åbning, mens banen i 1997 
beskæftigede 117.

Fra 31. maj 1897 til 31. marts 1898 befor-
dredes 61.335 rejsende og 13.216 ton gods, 
og 100 år senere, i 1997, var de tilsvarende 
tal 1.825.294 rejsende og 202.113 ton gods. 
I 2021 befordrede Lokaltog 1.265.905 rej-
sende på Frederiksværkbanen.

Antallet af  kørte togkilometer i de tilsva-
rende år var ca. 44.000, ca. 810.000 og ca. 
1.100.000. 

Frederiksværk–Hundested

I 1916 blev Frederiksværkbanen forlænget 
til Hundested, og den nye bane tilførte hur-
tigt hele banen en stor tilgang af  både per-
soner og gods. Langs kysten fra Asserbo til 
Hundested og Lynæs er der gennem årene 
kommet mange sommerhuse, og dertil er 
der også kommet passagerer fra overfarten 
Hundested–Rørvig samt fra Hundested–
Grenå, da den sejlede. Fra fiskerihavnen i 
Hundested fik banen gode godstransporter, 
og i 1920’erne anlagdes et større havneba-
neanlæg i Hundested.

Efter 1. Verdenskrig meldte konkurrencen 
med hastigt voksende biltrafik sig, og jern-
banerne måtte finde nye veje for driftssikker-
hed, hurtighed, komfort og billig drift. Red-
ningen blev overgang til motorvognsdrift, 
og her blev Frederiksværkbanen en slags 
foregangsmand for den hjemlige industri 
gennem et samarbejde med De forenede 

Automobilfabrikker i Odense om konstruk-
tion af  de første Triangel-motorvogne.

I 1943 sammensluttedes Frederiksværkba-
nen og Hundestedbanen til ét selskab, Hil-
lerød–Frederiksværk–Hundested Jernbane.

Baneforlægning og skinnebusser

Kort før 2. Verdenskrig fremkom planen 
om en forlægning af  banen ved Hillerød 
på grund af  nye vejanlæg, hvor især forbin-
delsessporet mellem banens lokalstation og 
DSB „lå i vejen“. En forlægning fra Skæ-
vinge syd om Borup til Gørløse og videre 
til Nr. Herlev (Brødeskov), hvor dæmningen 
til Midtsjællandske jernbane lå færdig, blev 
vedtaget og gennemført i årene 1942-1950.

Materielmæssigt var Frederiksværkbanen 
igen i front, da man i 1947 modtog det første 
skinnebustog fra Scandia i Randers. Anskaf-
felsen af  det lette persontogsmateriel betød 

Steensgaard Fotografi/A
rkiv O
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unk Plum
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Hillerød–Frederiksværk 125 år

Den 31. maj blev Frederiksværk-
banen 125 år, og Lokaltog marke-
rede jubilæet med uddeling af  kaffe 
med wienerbrød samt chokolade og 
nøglebånd på Frederiksværk station 
og i nogle tog.

HFJs indvielsestog på Hillerød Lokal den 30. maj 1897.

Af Ole-Chr. Munk Plum

Steensgaard Fotografi/A
rkiv O

le-C
hr. M

unk Plum

Fjernstyringsanlæg fra 
Dansk Signalindustri på 
Frederiksværk Station. 
Herfra kunne man betjene 
sikringsanlæggene på fem 
stationer, og være i ra-
diokommunikation med 
lokomotivføreren. Fotos 
den 7. november 1963.
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Lørdag den 28. maj blev en festdag i Odense, da byen endelig kun-
ne tage sin letbane i brug, efter godt syv års grave- og anlægsarbej-
der. Tusindvis af odenseanere – og tilrejsende fra nær og fjern – var 
mødt op til indvielsen, og fi k en gratis tur med en af de 16 funklen-
de nye letbanetogsæt som banen skal trafi keres med.

Den offi cielle indvielse foregik på Albani Torv, hvor 
gæsterne ankom med to indvielsestog. Efter planen 
skulle de have mødt hinanden præcis kl. 12 på Al-
bani Torv, men begge tog var lidt forsinkede. Togene 
udgik fra Hjallese Station kl. 11.00 og Tarup Station 
kl. 11.20, for så at mødes på midten på Albani Torv 
i bymidten af Odense, hvor der ventede tusindvis af 
mennesker. Forsinkelsen skyldtes, at indvielsen af let-
banen også fandt sted på de mellemliggende stationer, 
og her trak nogle af talerne lidt ud.

Men efter at være vel ankommet til bymidten, blev 
den røde tråd klippet af transportminister Trine Bram-
sen sammen med borgmester Peter Rahbæk Juel og 
regionsrådsformand Stephanie Lose, hvorefter letbane-
togene begyndte at køre med passagerer. De der ikke 
kunne komme med togene på dette tidspunkt, forsatte 
til Flakhaven, hvor snoreklipperne holdt tale for de 
mange fremmødte. Efter at den røde tråd var klippet 
over, begyndte den daglige drift med passagerer. I 
dagens anledning var det gratis at køre med letbanen, 

Af Steffen Nørgaard

Åbningsfest for
Odense Letbane 

Rolf Brems

N
iels W

ellendorf

Letbanetog ved Albani Torv på vej mod Tarup. Alle fotos i artiklen er fra åbningsdagen.
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Veterantog

Da der ikke er sporforbindelse 
imellem remisen i Aalborg og 
resten af jernbanenettet, blev 
driftsvognene og DSB Traktor 119 
løftet ud af vinterhi den 16. maj, så 
der kan køres veterantog i løbet af 
sommeren. DSB Traktor 119 kan 
køre tog til Østhavnen, hvis der 
bliver dampforbud eller tekniske 
problemer med damplokomotivet 
FFJ Nr. 34. 

Desværre udløber lejemålet for 
remisen ved udgangen af 2024, og 
der arbejdes ihærdigt på at fi nde en 
løsning, da det er usikkert, hvad der 
sker på området efter lejemålets 
udløb.

Vestsjællands Veterantog

Arbejdet med motorvognen SNNB 
M4 er nu kommet så langt, at den 
er køreklar. Den har også fået en 
ny omgang lak, så den fremstår fl ot 
til de kommende veterantog i løbet 
af sæsonen, primært på banen mel-
lem Høng og Gørlev.
DSB K 564 er taget ud af drift og 
afventer en større omgang, og 
også OHJ 38 skal have foretaget 
reparationer, før den kan indgå i 
driften. Man håber, at OHJ 38 igen 
vil kunne ses under damp inden for 
en overkommelig fremtid.

Låneaftalen med Nordsjællands 
Veterantog om motorvognen LNJ 
M4, som var gældende for 10 år, er 
nu udløbet, og den nye låner, som 
er Danmarks Jernbanemuseum, fi k 
LNJ M 4 overdraget den 29. maj. 

Afl everingen skete ved, at Vestsjæl-
lands Veterantog kørte særtog fra 
Høng til Tølløse med motorvog-
nene VNJ M2+SNNB M4+LNJ 
M 4. I Tølløse kunne LNJ M 4 så 
rangere til DSBs spor, hvorfra mo-
torvognen fortsatte for egen kraft til 
Roskilde. De to andre motorvogne, 
SNNB M4 og VNJ M2 returnerede 
så til Høng. Det var i øvrigt første 
gang, at SNNB M4 var i ordinær 
drift. Motorvognen blev overtaget 
fra Danmarks Jernbanemuseum i 
2018, og er nu efter en omfattende 
revision/istandsættelse klar til at 
overtage pladsen som 2. motor-
vogn i Vestsjællands Veterantogs 
unikke Triangeltog.

Den sidste kørsel med LNJ M 4 hos 
Vestsjællands Veterantog var den 
1. maj, med veterantog mellem 
Høng og Gørlev. Transporten af 
LNJ M 4 skete i et åbent veterantog 
mellem Høng og Tølløse, hvor 
SNNB M4 fi k sin premiere på de 
„lange skinner“ med passagerer, 
da den gik forrest fra Tølløse til 
Høng. Der skal dog nogle efter-
følgende justeringer til på SNNB 
M4, før den er helt klar til at indgå 
i driften, men dette skulle gerne 
være ordnet inden sommersæso-
nens kørsler.

Museumsbanen
Maribo-Bandholm

Arbejdet med den store kedelre-
vision på damplokomotivet ØSJS 
Nr. 2 blev den 17. april afsluttet, 
da lokomotivet åbnede kørselsæ-
sonen 2022 i flot solskinsvejr. 
Derved kunne ØSJS Nr. 2 opleves 
under damp for første gang siden 
efteråret 2018. Der var dog stadig 
nogle småting og justeringer, der 
lige skulle ordnes efter dets første 
kørsel med passagerer.

Arbejdet med damplokomotivet 
DSB H 783 begynder mere og mere 
at tage form, og nærmer sig snart 
endnu en milepæl, når lokomotiv-
rammen og tenderen kommer på 
hjul igen. 

Dog er der lige en del ting, der skal 
ordnes inden da. Der har været ar-
bejdet på at få afrenset, sandblæst, 
grundet og malet de mange dele til 
bremsetøjet, og især bremsestæn-
gerne for lokomotiv og tender. 

På tenderen har der været arbejdet 
med at få afrenset alle tenderens 
otte overlejekasser og seks under-
lejekasser, således at de er klar 
til tilpasning og lejestøbning. Til 
støbningen af de lejer, der enten 
mangler eller grundet slitage skal 

MY veterantog kørte 
den 14. maj veteran-
tog mellem Odense og 
Tønder med DSB MY 
1126 med de røde DSB-
vogne. 
I Bredebro var der et 
mindre ophold, i for-
bindelse med at man af-
ventede krydsning med 
et Arriva-tog fra Tønder, 
inden toget kunne fort-
sætte til Tønder. I Tøn-
der var der et ophold på 
næsten tre timer, inden 
det gik retur via Esbjerg 
til Odense.

Kasper Pedersen
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