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Forord 
 

Det er nu mere end 40 år siden, at jernbaneklubben 

begyndte at køre Veterantog på de Nordsjællandske 

jernbaner. Klubben startede som en modeljern-

baneklub i Helsingør i 1958, men i 1968 syntes en 

række medlemmer, at det ville være sjovere at køre 

med et rigtigt damptog. Da klubben havde stærke 

bånd til Helsingør og Hornbækbanen, kom den til at 

hedde Helsingør Jernbaneklub (HgJK). Da 

aktiviteterne i 1980'erne bredte sig ud over det meste 

af Nordsjælland og da man etablerede et fast sted på 

den gamle station i Græsted, ændrede klubben i 1995 

navn til Nordsjællands Jernbaneklub (NSJK). For 

ikke at skabe forvirring, er der i bogens tekster 

generelt anvendt navnet Nordsjællands Jernbane-

klub, selvom der er tale om episoder fra før 1995. 

 

Jernbaneklubben har gennem årene udgivet flere 

materielfortegnelser (1980, 1993, 2011). Da klubben 

er en levende organisation, sker der hele tiden 

ændringer på materiel siden. Denne udgave baserer 

sig på de tidligere udgaver, som klubmedlemmerne 

har brugt megen tid på at skrive. 

Udgivelsen af 2011 bogen på datadisk, sammen med 

en masse andet spændende historisk materiale, 

indeholdt et nyt afsnit om historien om Veteran-

togcenter Græsted. I 2012 fik undertegnede skrevet 

en tilsvarende historie om Rungsted Remise. 

Skovvognen fra 1885 blev i efteråret 2011 om-

litreret og enkelte tekniske oplysninger er tilføjet 

ligesom listen over klubbens materiel er ajourført. 

 

Denne bog er delt i to hovedafsnit. 

Første del indeholder beskrivelser af klubben og 

de aktiviteter, der foregår. Her kommer glæden 

ved at være med fint til udtryk. Denne del baserer 

sig primært på 1993 udgaven, mens en række 

faktuelle oplysninger om klubben er rettet op til 

dagens niveau. En del af de oprindelige sort hvid 

fotos er udskiftet med farvefotos, hvilket giver et 

bedre indtryk af klubben og vores mange aktivi-

teter. 

Anden del af bogen er en komplet oversigt over 

klubbens materiel. Alle lokomotiver og vogne er 

systematisk beskrevet med oprindelig historie, og 

det er nævnt, hvordan klubben er kommet i 

besiddelse af den pågældende enhed. 

 

 

Medlemmerne af klubben håber med denne bog at 

kunne formidle lidt af glæden ved at beskæftige 

sig med en hobby, der er udfordrende og 

spændende, samtidig med at en del af Danmarks 

historie bevares for eftertiden. 

 

(ECP) 

 

 
 

To af klubbens damplokomotiver for fuld damp er et sjældent, flot syn. Nivå 1981 (ECP) 
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Hvem 

er 

hvem? 

 

Billedet er taget af Peer Lauritzen i forbindelse med sommerens store remisefest i Rungsted i 1991. Klubben 

fejrede bl.a. 20-året for de første ordinære veterantogs - kørsler på Hornbækbanen. Gruppebilledet skulle også 

bruges til den materiel - fortegnelse, som blev udgivet i 1993 under navnet Helsingør Jernbaneklub og 

Veterantoget. Bogen har ISBN 87-87915-03-0. 

Billedet er også anvendt i Den Store Danske Encyklopædi, som illustration til begrebet foreninger.  

 

I anledning af 50-års jubilæet for klubbens veterantogskørsel på Hornbækbanen, bragte Bumletoget 2021 – 1 

atter billedet, men denne gang med angivelse af navnene på de klubmedlemmer der var afbilledet. 

 

Øverste række fra venstre:  

Frank Olesch, Henning Pedersen, Bjarne Ussing, Jens, Mikkel Posselt, Leif, Steen Holm Mikkelsen, Kasper 

Roland Hansen, Jakob Freiesleben, Jens Hede, Hans Rønlev, Christian Vesterager, Martin Lund, Søren 

Lindkilde, Jakob Roland Hansen, Lars Kragh og Erik Cletus Petersen. 

 

Nederste række fra venstre:  

Bent Jørgensen, Kuno Hansens ægtefælle, Jørn Larsen, Michael Randrup, Bent Wellejus, Erling Kristjansen, 

Kirsten Prinzlau, Kirsten Prinzlaus datter, Annelise Wellejus, Mikael Timm, Anders Johansen, Torben 

Christensen, Benjamin Silva, Henning Prinzlaus søn, Lars Peter Jensen, Henning Prinzlaus søn, Henrik 

Barslund, Jannick Johansen, Jørgen Nielsen, Martin Lensbøl, Henning Prinzlau, Henriette Lensbøl, Birgitte 

Sølling Andersen, Kuno Hansen, Lene Friis Petersen, Bert Hansen, Jørn Wittrup Jensen, Tage Jensen, Jim 

Morton, Christian Heiberg, Richardt Skinder, Bo Frederiksen, ”Rungsted-Ole”, Tage Larsen, Eskild Nielsen 

og Peter Roland Hansen. 

 

Siddende nede foran fra venstre:  

Et barn, Frank Olesch’s kæreste, Jens-Ole, Gitte Mathiesen, Stig Mathiesen, Lene Silva, Preben Silva, Brian 

Johansen, Lars Lund, Lone Lund, Anders Dørge, Signe Dørge, Hanne Hoffman, Berit Posselt og Ingrid 

Bogdahn (Peter Rolands kone). 
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Sådan begyndte den faste veterantogskørsel på Hornbækbanen 
 

 
 

Efter at have købt og restaureret damplokomotivet ØSJS Nr. 7 på værkstedet i Hårlev, blev det kørt til 

Helsingør og videre over havnen til Grønnehave station. Her skulle det lørdag den 26. juni 1971 køre en 

indvilgelsestur for klubmedlemmer og pressefolk. Søndag den 27. juni var officielt første kørsel med 

veterantog på Hornbækbanen, fra Grønnehave til Gilleleje med én dobbelttur. 

På pletten var klubbens unge medlem Lars Kragh med sit kamera og forevigede turen over havnen samt 

lørdagens tog på Grønnehave station. Toget bestod af: ØSJS Nr. 7 + FFJ Cb1 + OKMJ C9 + SJS Cc 311 (nu 

DSB Ce 1304) + DSB Cf 10135 + Tuborgvognen (nu DSB ZA 99521 fra Carlsberg). 

50 år senere, faldt den 26. juni 2021 netop på en lørdag, men Corona pandemien gjorde desværre, at vi måtte 

udskyde festlighederne til lørdag den 28. august 2021. 

 

 
Fotos Lars Kragh  
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Jernbanehistorie 

 
Der var så dejligt ude på landet. Alt åndede idyl, 

og landmanden kæmpede en hård kamp mod 

naturen. Det var et langsommeligt og slidsomt 

hverv, når man skulle til torvs og sælge sine 

produkter. Vejen var lang og ofte i meget dårlig 

stand. I takt med industrialiseringen i begyndel-

sen af 1800-tallet steg behovet for en mere 

effektiv transport mellem hovedstaden og de 

større købstæder, og de hestetrukne dagvogne og 

postdiligencer måtte snart se sig slået af 

prustende damplokomotiver. Regering og 

embedsmænd havde i starten meget svært ved at 

se noget fornuftigt formål med denne nye dille - 

ja, visse steder blev den endog betragtet som "de 

riges legetøj" (1825). De første jernbanestræk-

ninger blev derfor udelukkende bygget på 

initiativ af driftige erhvervsfolk. Men tiderne 

skiftede. I midten af det 19.århundrede anlagde 

man Danmarks første jernbane fra København til 

Roskilde og videre over Fyn til Jylland. Herved 

fik Hovedstaden også en væsentlig hurtigere 

forbindelse til 

  

Hertugdømmerne, der allerede på dette tidspunkt var 

forbundet med Hamburg.  

Omkring år 1900 var det nærmest blevet et status-

symbol for byerne, at de havde en jernbanestation. De 

Danske Statsbaners jernbanenet udgjorde i trediverne, 

suppleret med 57 danske privatbaner, hovednerven i 

den moderne danske infrastruktur. Der var kommet 

fart på samfundet. Det tyvende århundrede havde 

gjort sin entre. 

De første jernbanestrækninger blev anlagt af engelske 

entreprenører. Disse havde allerede flere års erfaring i 

sådanne anlæg. Det var derfor også helt naturligt, at 

lokomotiver og vogne blev bygget i England, omend 

det var besværligt. For at lokomotiver og vogne 

kunne sendes til Danmark måtte de skilles ad og 

pakkes i store trækasser. Når byggesættene så nåede 

frem, blev alt samlet og afprøvet. Danske fabrikker, 

som havde tradition for at lave hestevogne, så med 

jernbanen en mulighed for at lancere et nyt produkt. I 

begyndelsen importerede fabrikkerne byggesæt fra 

udlandet, 

 

 

 

 
 

Der var landlig idyl på Hornbækbanen i gamle dage (postkort fra 1906) 
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For datidens mennesker var et syn som dette dagligdags. Nordsjællandsk lokaltog (PL) 

 

 

 

men efterhånden begyndte de at fremstille flere og 

flere dele selv. De mest kendte fabrikker er: Scandia 

(Hvide Mølle) i Randers, Frichs i Århus, Triangel i 

Odense og Vulcan i Maribo. 

 

I Nordsjælland var købstaden Hillerød og havnebyen 

Helsingør de dominerende, og den kongelige 

families sommerslot var beliggende i Fredensborg. 

Det var derfor helt naturligt, at den første jernbane i 

Nordsjælland skulle gå fra København over Hillerød 

og Fredensborg til Helsingør. I Fredensborg opførte 

man en nydelig lille landsbystation med en speciel 

ventesal til de kongelige gæster (den første i landet, 

men først færdig i 1866), og ovre på rangerterrænet 

byggede man i 1895 en lille remise til det lokomotiv, 

der skulle trække kongehusets nyerhvervede konge-

vogn. Banen blev indviet af kong Christian IX og 

dronning Louise i juni 1864. Vi kan i dag glæde os 

over, at både stationsbygningen og konge-

vognsremisen endnu eksisterer, og at det i 1992 

 

lykkedes Jernbaneklubben at restaurere og gen-

indvie den gamle royale ventesal med manér. 

I begyndelsen var jernbanetrafikken ubetydelig. 

Man arbejdede, hvor man boede, thi at rejse var 

ikke alene besværligt og tidskrævende, men også 

frygteligt dyrt. Befolkningen skulle vænne sig til 

de muligheder, dette nye transportmiddel kunne 

tilbyde. Købmændene var nok de første, der 

rigtigt indså jernbanens muligheder. Nu kunne 

man pludselig få nye spændende varer fra 

nabobyer og fra hovedstaden, og man kunne 

ligeledes transportere varer væk, som man havde i 

overskud. For at indgå handelsaftaler måtte man 

rejse, og det var heller ikke så svært mere. 

Mængden af gods og passagerer begyndte at 

vokse, hvilket resulterede i en udvidelse af det 

nordsjællandske jernbanenet. 

I 1880 blev første del af Gribskovbanens 

Driftsselskab (GDS) mellem Hillerød og Græsted 

indviet. Forlængelsen til Gilleleje kom først i 
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Typisk persontog på Aalborg privatbaner, Bælum station den 14.06.1951. Togets sidste vogn er FFJ Cb 1, 

som kan opleves i Veterantoget i dag (Hans de Herder) 

 

 

 

1896, og året efter sidebanen fra Kagerup til Hel-

singe. Denne sidebane blev i 1924 forlænget til 

Tisvildeleje. I 1897 måtte de små dampskibe, der be-

sejlede Øresundskysten, se sig slået af den nyanlagte 

kystbane (København – Helsingør), og samme år 

blev det også muligt at køre med tog fra Hillerød til 

Frederiksværk (HFJ). Denne bane blev i 1916 

forlænget til Hundested (HFHJ). År 1900 blev 

Lyngby forbundet med Vedbæk, da Nærumbanen 

(LNJ) så dagens lys. De to sidste nordsjællandske 

baner blev begge åbnet i 1906. Det var Slangerup-

banen (KSB) og Hornbækbanen (HHB). Denne 

privatbane blev, ligesom de øvrige nordsjællandske 

privatbaner, bygget i flere omgange, og først i 1916 

blev det muligt at køre hele vejen fra Helsingør til 

Gilleleje (HHGB). Nordsjælland havde nu fået et 

effektivt og godt udbygget jernbanenet. 

 

Livet på og omkring de små privatbanestationer i 

begyndelsen af 1900-tallet var roligt og stille. 

Pengene var små, og man måtte arbejde meget for at 

kunne forsørge sin familie. Togene kørte langsomt, 

og der var lange ophold på stationerne. 

Folk havde god tid. Ligesom statsbanerne opererede 

 

mange privatbaner med begrebet "blandet-tog". 

Det var godstog, hvortil man koblede en person-

vogn. Disse tog kørte typisk midt på dagen, hvor 

der kun var få rejsende. De rejsende måtte væbne 

sig med tålmodighed, for på alle de større 

mellemstationer skulle der rangeres. Stykgodset 

blev læsset ud af de små godsvogne og ind i pak-

huset med håndkraft, og på samme vis læsset 

videre ud på modtagerens hestevogn. Alt dette 

håndarbejde krævede mandskab, og et stations-

personale på en snes mand var da heller ikke 

ualmindeligt. Jernbanen gav god beskæftigelse til 

byen, samtidig med at den blev byens "vindue til 

fremtiden". Med jernbanen kom telefonen og 

elektrisk lys, som var nødvendige for jern-

banedriften. Stationerne dannede forbillede for 

byens beboere og bidrog herved, på enestående 

måde, til at fremme egnsudviklingen og de lokale 

samfund. 

 

Men i tyverne tog udviklingen pludselig en ny 

retning. Det var nemlig lykkedes at konstruere så 

gode benzinmotorer, at man kunne bruge dem til 

noget. De forenede Automobilfabrikker i Odense 
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sendte de første rutebiler og lastvogne ud på de 

danske landeveje. Der opstod snart hård konkur-

rence mellem de traditionelt meget "tunge" jern-

baneselskaber og smarte vognmænd. De første 

privatbaner måtte notere sig et underskud. Og bedre 

blev det ikke i trediverne, da prisen på personbiler 

kom så langt ned, at det nu var inden for det bedre 

borgerskabs muligheder at anskaffe sig privat bil. 

Den velstand, jernbanen havde bragt til provinsen, 

skulle snart vise sig at give bagslag. Da mennesket 

af natur er individualist, fremkom nu muligheden 

for at rejse, ikke kun når togene kørte, men præcis 

når man selv ønskede det. I 1923 nedlagdes - som 

en af de første - delstrækningen Nærum - Vedbæk 

på Nærumbanen. De danske baner nåede deres 

klimaks ca. ti år senere, og derefter gik det ned ad 

bakke. Under den anden verdenskrig fik privat-

banerne atter fremgang på grund af benzinmanglen. 

Men krigen sluttede, og passager - og godsmæng-

den faldt til førkrigsniveauet. 

 

Efter anden verdenskrig overtog DSB nogle af de 

bedste privatbaner. Da underskuddet fortsat 

voksede 

 

 

på de tilbageværende baner, var der ikke penge til 

større investeringer, og i 1960'erne var både spor og 

materiel så nedslidt, at de skulle udskiftes. De fleste 

kommuner anså imidlertid busdrift for mere 

rentabel, hvorfor man i stedet nedlagde de stræk-

ninger, der gav størst underskud.  

DSB's aktive jernbanenet udgør i dag knap 

halvdelen af det i fordums tid så prægtige net, og af 

de 57 privatbaner er der blot 13 tilbage. Disse er så i 

perioden 2000 til 2010 fusioneret sammen til 5 store 

selskaber, hvoraf Lokalbanen er det selskab, som vi 

primært kører på i dag. 

 

Nordsjællands Jernbaneklub har i dag et nært 

samarbejde med Lokalbanen, DSB og Bane-

danmark. Men det er ikke de gamle, hyggelige 

baner, som det var engang. Det er topmoderne, 

gennemrationaliserede, højteknologiske arbejds-

pladser i stil med resten af det danske samfund. Det 

betyder dog ikke, at vore kunder er afskåret fra 

stadig at kunne opleve et lille pust fra fortiden, når 

de tager en tur med Veterantoget. 

(ECP) 

 

 

 
 

OKMJ Nr. 14 med blandet tog på Ladby station i efteråret 1962. Både lokomotiv og togets første vogn C9 kan 

fortsat opleves i Veterantoget (HGC) 
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De sidste forberedelser inden afgang fra Rungsted Remise (PL) 
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Nordsjællands Jernbaneklub 
 

 

Klubbens historie 
 

Helsingør Jernbaneklub så dagens lys den 20. 

marts 1958 da en gruppe lokale jernbane-

interesserede samledes omkring opbygningen af et 

modelbaneanlæg. Den ny klub tiltrak sig hurtigt 

offentlighedens opmærksomhed med en udstilling 

på Helsingør statsbanestation. 

 

 
 

Modeljernbaneklubbens første offentlige optræden 

i 1958 (Arkiv) 

 
Det første klublokale var rullende, idet det befandt 

sig i jernbanevognen HHB A 1, der herved blev 

bevaret for eftertiden. Vognen blev opstillet bag 

Hornbækbanens remise i Grønnehave. Umid-

delbart skulle man jo synes, det var ideelle om-

givelser for amatørjernbanefolk, men lokaleløs-

ningen medførte desværre en del fugtproblemer, da 

vognen kun var opvarmet, når medlemmerne  

 

var til stede. Fugt og modeljernbane harmonerer 

ikke særligt godt! Der var også en del økonomiske 

problemer i den nye klub, og da der oven i købet 

opstod indbyrdes uoverensstemmelser, sygnede 

det lille foretagende snart hen.  

 

 

Det lykkedes dog initiativrige medlemmer at få liv 

i klubben igen, og den nuværende jernbaneklub 

begyndte at tage form. I begyndelsen var det 

udelukkende med modelbaneaktiviteter, men da 

Hornbækbanen i 1966 fejrede jubilæum, og der i 

den anledning blev kørt særtog med banens die-

sellokomotiv og vogne fra Gribskovbanen, fik 

klubmedlemmerne blod på tanden til selv at 

forsøge sig med jernbanemateriel i skala 1:1. Man 

begyndte at se sig om efter egnet materiel (A 1-

vognen var på dette tidspunkt for længst overgået 

til Dansk Jernbaneklubs samlinger). Målet var at 

køre særtog og måske indføre egentlig veteran-

togsdrift på Hornbækbanen, eventuelt i sam-

arbejde med Teknisk Museum.  

 

Der gik et par år med at finde egnet materiel. Det 

første lokomotiv var Skive Vestsalling Jernbanes 

Nr. 1, og en stor del af omkostningerne i for-

bindelse med købet måtte dækkes af en sponsor, 

rejsekongen Simon Spies. Efter en hurtig i stand-

sættelse i Helsingør, var lokomotivet køreklart. 

 

Den første tur blev kørt Store Bededag 1968, og 

herefter fulgte en række særtog på Hornbæk-

banen, bl.a. til forskellige filmoptagelser. De nye 

aktiviteter medførte en kraftig ekspansion i 

medlemstallet, og som tiden gik, døde model-

bane-aktiviteterne helt ud. Jernbaneklubben havde 

efterhånden et fint lille veterantog, men formalia 

og jura skulle også på plads. Rundt om i landet 

opstod på samme tid tilsvarende veteranbaner, og 

det blev nødvendigt at lave en lov (nr. 76 af 

13.3.69), der sikrede, at der kunne køres med 

veteranmateriel på nedlagte banestrækninger. Da 

Hornbækbanen på ingen måde var en nedlagt 

bane, skulle der etableres en kørselsoverenskomst 

i forbindelse med egentlig veterantogsdrift. 
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Jernbaneklubbens første persontog på Hornbækbanen. Grønnehave station den 9. maj 1968 (PRH) 

 

Efter to års forhandlinger lykkedes det klubbens 

formand at få lavet en aftale med Hornbæk-

banen, der fastlagde forholdene omkring ansvar, 

forsikring, uddannelse af personale, og økonomi. 

Denne overenskomst er stadigvæk klubbens 

grundlag, men den udbygges løbende og 

tilpasses aktuelle behov. 

 

Nordsjællands Jernbaneklub startede lørdag den 

26. juni 1971 med én dobbelttur Helsingør - 

Gilleleje med det nyrestaurerede damplokomotiv 

ØSJS Nr. 7 for at fejre, at det endelig var muligt 

at køre veterantog på Hornbækbanen. Dagen 

efter, søndag den 27. juni 1971 fortsatte 

veterantoget med en enkelt dobbelttur til 

Gilleleje alle søndage til og med den 26. 

september, hvor den helt nyrestaurerede perle, 

HHGB C 8 (ex. KSB C 40) blev præsenteret. 

Veterantogsdriften var fra starten en stor succes, 

og de få vogne var fyldt til bristepunktet.  

 

Præcist 50 år senere, lørdag den 26. juni 2021 

blev dagen fejret med et særtog fra Græsted til 

Grønnehave og retur med SJ S 1307 og nogle af 

de vogne der var med på toget i 1971. 

 

Året afsluttedes med julekørsel på Amagerbanen 

i samarbejde med Lions Club, Amager. 

Jernbaneklubben udvidede sine aktiviteter stille og 

roligt. De næste nye kørselsopgaver foregik på 

Nærumbanen 29. og 30. maj 1972. Toget bestod af 

det nyanskaffede ØSJS Nr. 7 og kun tre person-

vogne af hensyn til de begrænsede omløbs- og 

krydsningsmuligheder. Køretiden var ikke mere 

end 14 min. inkl. tid til krydsning! Men publikum 

strømmede til. 

 

I maj 1973 kørtes på Gribskovbanen, og køreplanen 

for veterantoget på Hornbækbanen blev udvidet 

med en halv dobbelttur Gilleleje – Hornbæk. 

 

 

Fra optagelserne til den første Olsenbanden film, 

hvor klubbens pakvogn netop har smadret en 

telefonboks og en politibil i Saunte den 18.07.1968.

 (PRH) 
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Sommersøndag på Hornbækbanen. ØSJS Nr. 7 på vej op ad bakken fra Saunte mod Skibstrup (BH) 

 

 

 

 
 

Klubbens materiel har ved flere lejligheder været lånt ud til større udstillinger. Her henter DSB vognbjørns-

tjeneste klubbens første lokomotiv i Rungsted (PL) 
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Det er altid et meget festligt syn, når Veterantogets sommersæson starter på Hornbækbanen (PL) 

 

 

 

 
 

Turister bliver tit overraskede over at se damptog på havnen i Helsingør, som veterantoget skal passere for 

at komme til Hornbækbanen (PL) 
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Vinterstemning på Mårum Station. Falck hjælper ind imellem klubben med at få vand på lokomotivet (PL) 

 

 

 

Ved sæsonstarten på Hornbækbanen i 1975 intro-

duceredes to hele dobbeltture Grønnehave - Gille-

leje, som klubben har kørt lige til 1996, hvor 

materiellet flyttede til Græsted og turen blev 

”vendt om”. Med ombygningen af Gilleleje station 

i foråret 2007 kunne Veterantoget nu kører to 

dobbeltture Græsted – Gilleleje – Hornbæk – 

Grønnehave og retur. Det har fjernet den tidligere 

så krævende tomkørsel fra Rungsted eller Frede-

riksberg samtidig med at vore besøgende får 

mulighed for at besigtige stationsmuseet i Græsted. 

 

I efteråret 1976 deltog klubben i de såkaldte DSB-

dage. Motorvognen LNJ M 4 var i Odense og 

transporterede folk mellem Jernbanemuseet og 

containerpladsen. Lokomotivet Nr. 7 og vognene 

kørte i København mellem godsbanegården og 

Amagerbro Station. 

 

Fra midten af 70'erne bredte særtogsaktiviteterne 

sig ud over Sjælland, som det kendes i dag. Det 

største særtogsarrangement, klubben til dato har 

kørt, var med 1500 rejsende. Til så store tog må 

suppleres med lånt materiel fra andre klubber eller 

DSB Museumstog. 

 

I 1979 og de følgende år kørtes 7 - 8 særtog for 

Hvidovre kommunes pensionister. Togene gik fra 

Glostrup Station til Helsingør og retur. Under op- 

holdet i Helsingør var pensionisterne et smut i 

Helsingborg med DSB-færgerne. 

Samme år begyndte klubben i december måned at 

køre de traditionelle juletræstog, hvor køben-

havnere bliver transporteret ud til de store skove, så 

familien kan fælde sit eget juletræ og få det 

transporteret standsmæssigt hjem med veterantoget. 

Juletogene har i tidens løb været kørt til forskellige 

destinationer: først var det Julebæk Trinbræt på 

HHGB, så Lejre på Nordvestbanen, Storkevad og 

Mårum på Gribskovbanen og fra 2010 til Rosendal 

på HHGB og Tisvildeleje juleby. Tilstrømningen til 

disse arrangementer stiger år for år, så der stadig 

må indsættes flere vogne og køres flere tog. I 2015 

blev der solgt 2962 billetter. 

 

I slutningen af 80'erne begyndte klubben at køre 

åbne særtog på DSB-linjerne ud fra København. 

Der kørtes på skift på fire linjer, i pinsen og efter-

årsferien. Togene var normalt ret store og krævede 

enten forspand af de to små lokomotiver eller ét 

større lokomotiv. Med Banedanmarks mange 

sporarbejder var det fra 2006 yderst vanskeligt, 

samtidig med at DSB S-tog gik over til 10 

minutters drift. Derudover kører klubben fast hvert 

år i sommerferien på Frederiksværkbanen og med 

motortog på Nærumbanen i en driftsform, der 

meget ligner "Nærumgrisens" fra 30'erne og 

40'erne. Motorvognene har fra 1989 til 1995 kørt 
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I 1976 medvirkede klubben i Dirch Passerfilmen "Spøgelsestoget". Kagerup den 25.02.1976 (PL) 

 

 

veterantog for publikum på Gribskovbanen om 

sommeren, og det blev tilbudt som særtog på lige 

fod med damptoget. 

I 1992 kørte klubben det særtog, der nok har krævet 

den største planlægningsmæssige indsats. I for-

bindelse med Regentparrets sølvbryllup skulle de 

mange gæster transporteres fra Fredensborg til 

Helsingør havn med veterantog. Dette store 

arrangement kunne kun lade sig gøre, fordi alle 

implicerede instanser var uhyre velvilligt 

indstillede. 

Kongefamilien var yderst tilfreds, så da HKH Prins 

Henrik i 1994 fyldte 60 år, blev turen gentaget, men 

denne gang uden kongevognen S1. 

 

I 1968 fik klubben et egentligt klubblad, "Bumle-

toget", som siden er udkommet med en regel-

mæssighed, der fuldt ud lever op til bladets navn. 

Bladet har gennem tiden haft forskellige redaktører, 

som alle har sat deres præg på det.  

 

Klubben har medvirket ved adskillige film-

optagelser. Den nok mest kendte af disse er fra 

1968 og stammer fra den første Olsen-bande film.  

Lokomotivet tabte ved hjælp af en særlig slip-

kobling en vogn på strækningen, og vognen smad-

rede en attraptelefonboks for enden af et spor. 

Skuespilleren Peter Steen, som spillede en tele-

fonerende politimand, nåede kun lige at undslippe! 

 

I efteråret 1971 gjaldt det "Lenin din gavtyv". Ud 

over klubbens eget materiel optrådte lokomotivet G 

625 fra Høng - Tølløsebanen og personvognen 

HFHJ B 51, som klubben anskaffede umiddelbart 

efter. I februar 1976 var klubben igen involveret i 

en større filmoptagelse med titlen "Spø-

gelsestoget". Lokomotivet C 708 blev lånt fra DSB, 

og maskinafdelingens drenge havde nogle herlige 

dage med sne, damptog og mange spændende 

udfordringer sammen med filmteknikerne. 

Ligesom "Leninfilmen" blev heller ikke denne 

nogen publikumssucces, men det var sjovt at være 

med! Senere har klubbens materiel medvirket mere 

eller mindre i flere film og TV-udsendelser 

(Matador, De Uanstændige, Jul i Nøddebo 

Præstegård, Bryggeren), og vogne og lokomotiver 

danner tit baggrund for fotooptagelser til kataloger 

og reklamer. 
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Fra den beskedne start i slutningen af 60'erne 

voksede antallet af klubbens lokomotiver og især 

vogne jævnt. Vognene blev anskaffet, når de blev 

udrangeret fra privatbanerne og DSB. Adskillige er 

fundet ved detektivarbejde eller ved tilfældigheder. 

Der blev også byttet klubberne imellem, og 

klubben fik på den måde det oprindelige 

klublokale, HHGB A 1, tilbage fra Dansk Jern-

baneklub. 

 

Lokomotiverne blev i højere grad anskaffet, efter-

hånden som det blev nødvendigt, og som klubbens 

økonomi tillod det. Da det første lokomotiv, SVJ 

nr. 1, dels blev for lille, dels trængte mere og mere 

til istandsættelse, fandt lokomotivfolkene et andet 

og lidt større privatbanelokomotiv, nemlig ØSJS 

Nr. 7, i Hårlev. "Syveren"s kedelfrist tillod endnu 

nogle års kørsel, hvilket dog ikke forhindrede, at 

 

 
 

 

Klubmedlemmerne brugte mange timer i 

Østbanens værksted med at reparere ØSJS Nr. 7 så 

den kunne bruges til veterantogskørsel. Her er en 

del af medlemmerne fotograferet på den færdige 

maskine den 23.05.1971 i Hårlev.  (HP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

På Gribskovbanen kørte klubben ofte med motortog. Her er HVJ M5 og LNJ M 4 med et lille godstog (BH) 
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Det tog syv år at restaurere OKMJ Nr. 14 ..... (PL) 

 

 

 

 
 

...... men så blev det også klubbens smukkeste og mest velkørende lokomotiv. Her passerer OKMJ Nr. 14 

Rungsted Remise en dejlig forårsdag i 1982 (PL) 
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Det var en stor udfordring at restaurere gamle vogne i det fri. Her arbejder vognholdet på Firskovvej (LNJ) i 

Lyngby. OHJ E 243 blev den sidste vogn, som blev restaureret udendørs (PL) 

 

 

enkelte kedelrør lækkede på afskedsturen på ØSJS. 

Nr. 7 blev gjort køreklar på Østbanens værksted i 

Hårlev. 

 

Jernbaneklubben havde allerede i begyndelsen af 

70'erne erhvervet Hornbækbanens første diesel-

lokomotiv HHGB M 1, men den kræver et større 

istandsættelsesarbejde og er derfor endnu hensat i 

Gedser (1/1-2012). Nærumbanen havde imidlertid 

en gammel Triangelvogn, LNJ M 4, med original 

benzinmotor. Vognen gennemgik en hurtig istand-

sættelse til LNJ's 75-års-jubilæum i august 1975, 

hvor den supplerede damptoget med et par ture. 

LNJ M 4 manglede en "makker" til "ryg mod ryg-

kørsel" for at gøre motortogene uafhængige af 

vending på drejeskive. Lokomotivklubben i 

Lunderskov havde en motorvogn, de ikke an-

vendte, og det lykkedes os at få en lejeaftale i 

stand. Efter en kort, men hektisk, istandsættelse 

indsattes TKVJ M 5 / HVJ M 5 i driften. Ved et 

mageskifte mellem Kolding Lokomotivklub og 

Jernbanemuseet skiftede M5 pludselig ejer i 1998 

og da lejekontrakten udløb i januar 2000 ønskede 

Jernbanemuseet M5 tilbage, hvilket blev enden på 

klubbens kørsler med Triangelmotorvogne. 

Motormateriellet blev i 1977 suppleret med LNJ-

skinnebussen, Sm 13, i 1996 med M8, i 2001 med 

L1 og i 2007 med HTJ S50 skinnebussen. 

 

I begyndelsen stod alt materiel udendørs, men 

klubben fik efterhånden behov for at kunne 

anbringe det indendørs og indrette et ordentligt 

restaureringsværksted. Samtidig var den blevet sagt 

op i HHGB's Grønnehavehus og manglede derfor 

også et klublokale. Heldigvis lykkedes det i 1971 at 

skaffe husly i DSB's remise i Rungsted, som siden 

har fungeret som lokomotivværksted og lejlig-

hedsvis som vognværksted. De gamle overnat-

ningslokaler egnede sig fortrinligt til onsdags-

møderne, undervisning af personale, arkiv og 

folkelokale. "Natsporet" foran remisen og vestre 

stationsterræn har i perioder også været anvendt til 

opstilling af materiel, se afsnittet om Rungsted. 

Klubbens nye faciliteter i Rungsted gav mulighed 

for at foretage større restaureringsopgaver. Ønsket 

forøgelse af hastigheden fra 45 til 60 km/t 

medførte, at et nyt lokomotiv skulle være af en vis 

størrelse. På den anden side måtte akseltrykket af 

hensyn til Hornbækbanens daværende spor ikke 

være mere end 10 tons. 
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Det lykkedes at anskaffe OKMJ Nr. 14, som 

ankom til Rungsted lillejuleaftensdag 1972, hvor 

den langvarige istandsættelse påbegyndtes. 

Det kom til at vare syv år, inden OKMJ Nr. 14 

endelig under megen festivitas kunne aflaste den 

trofaste slider ØSJS Nr. 7. 

 

Den stadig voksende trafik og de nye muligheder 

for at køre på "de lange skinner" medførte, at 

klubben så sig om efter et mellemstort DSB-

damplokomotiv. Det lykkedes i 1978 at leje K 582 

af DSB's jernbanemuseum mod at gøre det køre-

klart. Klubben havde ikke umiddelbart ressourcer 

til at gå i gang med restaureringen, da driftsloko-

motivet ØSJS Nr. 7 stod over for kedelreparation. 

 

I slutningen af 1986 kom to svenske køretøjer til 

materielparken, nemlig damplokomotivet SJ S 

1280 og en tidligere spisevogn SWB Ro 48. 

Lokomotivet skulle i øvrigt kun i drift, hvis 

klubben i en periode blev nødt til at opgive et af 

 

driftslokomotiverne. I eftersommeren 1988 tog 

klubben kontakt med den svenske forening 

Skånska Järnväger (SkJ) i Brösarp, Skåne. 

Jernbaneklubben ville låne/leje S2 1307, der 

havde fået ny kedel umiddelbart inden ud-

rangeringen i 1963 fra de Svenske Statsbaner. SkJ 

foreslog under forhandlingerne i stedet en bytte-

handel med klubbens "svensker" S 1280. Den 

passede i størrelse bedre til deres drift. Byttehand-

len var langt den bedste løsning for begge parter, 

og den blev i praksis udført i dagene op til påske 

1989. S2 1307 blev gjort køreklar og sikkerheds-

mæssigt tilpasset danske forhold. Maskinen har 

frem til 2006 været klubbens hovedtrækkraft på 

"de lange skinner". 

 

I Gentofte indrettedes i 1969 vognværksted på 

stationens læsseplads, og her blev vognene 

istandsat. Vognafdelingen holdt i foråret 1977 

flyttedag til Firskovvej, hvor den indrettede sig 

bag Nærumbanens værksted. 

 

 

 
 

Klubbens medlemmer lægger hvert år mange arbejdstimer rundt omkring på de forskellige værksteder. Der 

er brugt mange tusinde timer på at restaurere OKMJ Nr. 14 (PL) 
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I sommeren 1980 lykkes det med kommunens 

hjælp, at få opført en lille vognhal til én vogn. Den 

første vogn, der blev restaureret her, var OHJ E 

243. Den blev sat i drift i 1981 efter en større 

istandsættelse. En lille hal blev opført på stedet, så 

fremtidige vognrestaureringer kunne foregå under 

tag. 

 

Restaureringen af bogievognen HHB A 1 blev det 

første af en lang række kommunale beskæf-

tigelsesprojekter. Klubben skulle dog først lære at 

håndtere denne arbejdsform. Da projektet 

stoppede, var vognen ikke færdig. Den kom til 

hallen på Firskovvej, hvor klubbens "træsmede" 

gik i gang med den. På et tidspunkt havde klubben 

fire betydeligt mere vellykkede beskæftigelsespro-

jekter at se til. Det tærede hårdt på klubbens 

økonomiske og arbejdsmæssige ressourcer at styre 

de mange opgaver. 

Sidst i 80'erne går arbejdet på Firskovvej lidt i stå, 

da der den 10.01.1986 er kommet lejeaftale om 

Slangerupbanens gamle bygninger på Nørrebro 

Lygten samt at Græsted i 1989 vinker ude i 

horisonten. Og i januar 2014 er det endegyldigt 

slut med Firskovvej, hvor hallen rives ned og den 

sidste lagervogn tømmes og hugges op. 

 

 
 

Undervognene på de gamle personvogne bliver 

grundigt repareret inden vognen sættes i drift 

 (PL) 

Da mindst én vogn ad gangen er taget ud til 

reparation og almindelig vedligeholdelse, indret-

tedes et vognrevisionsværksted i Slangerupbanens 

gamle to-sporede remise på Nørrebro ved Lygten. I 

den større tre-sporede hal ved siden af fandt drifts-

vognparken et midlertidigt hjem om vinteren. Det 

har altid været et af klubbens store ønsker at få alt 

materiellet under tag.  

For at skaffe penge til et byggeri blev der i 1977 

startet en opsparing i form af en såkaldt byggefond. 

Året efter blev der nedsat en gruppe, som fik til 

opgave at præcisere behovet og finde et egnet sted. 

Det første sted, der blev kigget på, var området bag 

spor 3 i Saunte. Der blev lavet en flot model af det 

hele i 1:87, som blev præsenteret i februar 1981, 

men efterhånden blev det driftsmæssigt upraktisk at 

benytte Saunte på Hornbækbanen som depot. 

Saunte-projektet blev derfor opgivet, og 

muligheden for at bygge vort fremtidige driftsdepot 

på Slangerupbanens gamle område ved Nørrebro/-

Lygten, hvor klubben jo allerede var faldet til, blev 

undersøgt. Planerne så meget lovende ud i en 

periode, men områdets ejer, DSB, var nødt til at 

sælge arealet til anden side, da det var meget mere 

værd, end klubben havde råd til at betale.  

 

Til gengæld fik klubben tilbudt et langtidslejemål 

på læssepladsen i Fredensborg. Her drømte man om 

at opføre en hal, der skulle spænde over tre spor, 

hver på ca. 100 meters længde. Ud over opbevaring 

af materiel skulle bygningen bruges til 

vognvedligeholdelse, udstilling og lager. Den 

gamle remise i østenden af stationsterrænet tænktes 

anvendt til større vogn-istandsættelser. Fredensborg 

- Humlebæk kommune godkender i 1991 

lokalplanforslaget. Der udlægges en del spor og 

remisen sættes i stand.  

Oven i dette har klubben fået rådighed over 

kongeventesalen i stationsbygningen. Den er 

istandsat, så den fremtræder som på Chr. IX's tid og 

anvendes ofte i forbindelse med officielle besøg på 

Fredensborg Slot. 

Byggeprojektet i Fredensborg blev i 2010 endeligt 

opgivet som urealistisk. 

 

Den særprægede remise/stationsbygning i Græsted 

er også kommet i klubbens varetægt. Remisen 

bliver brugt til depot og værksted for klubbens 

motorkøretøjer. I rejsegodsekspeditionen er et af 

landets sidste trykkerier for edmondsonske billetter 

(de små karakteristiske papbilletter) installeret. 

Lejligheden på første sal er overtaget af et af de 

aktive medlemmer. Læs mere om Græsted i 

afsnittet om Græsted. 
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Klubben lejede sig ind i Rungsted remise i 1971. Her er Nr.7 på vej ind i remisen for første gang den 

11.12.1971. Der var mange smadrede ruder, se f.eks. "stjernen" oppe over portene. (PRH) 

 

På pladsen foran remisen i Rungsted anbragte DSB 

i 1983 den gamle strandmølleblokhytte. Vand-

kranen fra vestsiden blev flyttet over ved siden af 

drejeskiven, og suppleret med de gamle melde-

klokker er der efterhånden opbygget et lille tradi-

tionelt kystbanemiljø ved remisen. 

 

Klubbens medlemmer har med jævne mellemrum 

været på udflugter med materiellet. 

 

I 1981 var de aktive medlemmer på en meget 

vellykket weekendtur til veteranbanen i Mariager - 

selvtransporterende i skinnebussen LNJ Sm 13.  

I foråret 1982 var det fynske damplokomotiv 

OKMJ Nr. 14 og et par vogne, bl.a. OKMJ C 9, og 

en masse medlemmer på langfart. Anledningen var 

Ringe - Fåborg-banens 100-års-dag. Det blev til to 

ture Odense - Fåborg med Nr. 14 og fynske privat-

banevogne fra mange af landets veteranbaner. 
 

 

Jernbaneklubben gik sammen med bl.a. Kolding Lokomotivklub om at sammensætte et rigtigt Sydfynstog i 

anledning af Fåborgbanens 100 års jubilæum. Særtog på banen den 01.04.1982 med OKMJ Nr. 14 (PN) 
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I 1984 deltog klubben i endnu et fynsk jernbane-

jubilæum. Denne gang var det Assensbanens tur, og 

motorvognen LNJ M 4 deltog som trækkraft. Det 

officielle jubilæumstog blev kørt med materiel fra 

jernbanemuseet og Dansk Jernbaneklub med 

Dronningen som gæst i den nyistandsatte 

kongevogn. I august måned 1987 var Nr. 14, nogle 

få vogne og en stor del af de aktive medlemmer igen 

på langfart. Denne gang var målet kolleger og 

venner på museumsbanen i Maribo, som havde 25-

års-jubilæum. Klubben deltog i "sildefest" på 

Bandholm havn og kørte i forspand med gamle OHJ 

Nr. 5. 

 

Klubben vil gerne udføre løbende tekniske for-

bedringer på vognene. Flere af vognenes glidelejer 

er blevet istandsat, og klubben har selv indrettet et 

værksted til formålet. Alle vogne med el-belysning 

er blevet forsynet med egen strømforsyning ved 

hjælp af akkumulatorkasse, generator og en 

hjemmeudviklet elektronisk lader. 

 

 
 

På Gentofte station havde klubben i mange år 

værksted i det fri, hvor mange af vognene blev 

restaureret. Her er det OHJ C216 der den 

17.03.1972 restaureres. (PRH) 

 

 

De dampopvarmede vogne vil med tiden blive om-

bygget med regulerbare lavtrykssystemer. 

Trykluftbremse på alle vogne er også et ønske. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mange børn og voksne nyder turen gennem sommerlandet fra vognenes åbne endeperroner (PL) 
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De aktive medlemmer har gennem tiden udgjort en 

broget skare, som hovedsageligt har bestået af 

mænd, men i de senere år er familierne begyndt at 

deltage aktivt på forskellige fronter. Både 

aldersmæssigt og fagligt spænder gruppen bredt, 

fra de yngste skoleelever over tandlæger, smede, 

lærere, maskinarbejdere, ingeniører til præster og 

direktører. Denne blanding, og det faktum, at kun 

et fåtal af medlemmerne er ansat ved DSB eller 

andre baner, har medvirket til, at mange opgaver er 

løst på utraditionel vis, uden det er sket på be-

kostning af sikkerheden eller ved omgåelse af 

regler. Der er gennem årene lagt langt over 

500.000 arbejdstimer både i værkstederne og i 

hjemmene med bestyrelsesarbejde, medlemsblade-

ne og særtogsplanlægning. Alt dette kan kun lade 

sig gøre, fordi arbejdet er frivilligt, og det sker af 

lyst og entusiasme. 

 

Klubben har i 1992 startet en fond (Nordsjællands 

Veterantog, NsjV) til at tage sig af den forretnings-

mæssige side af virksomheden, både med hensyn 

til særtogsdriften og finansiering af større pro-

jekter. I 1995 ændrede klubben navn fra Helsingør 

 

Jernbaneklub (HgJK) til Nordsjællands Jern-

baneklub (NsjK). Klubben skal fortsat tage sig af 

de medlemsorienterede aktiviteter og de offentlige 

veterantog. 

 

Klubben har altid stået overfor store udfordringer. I 

1993 var det presset for at få det rullende materiel 

under tag, for at det kunne bevares for eftertiden, 

der var den store udfordring. På det nye 

stationsområde i Græsted opførtes derfor i 1996 en 

vognhal til halvdelen af materiellet og i 2010 blev 

denne forlænget således, at alt driftsmateriellet pr. 

2010 kunne komme under tag. 

Derefter kom kampen om at bevare Rungsted 

Remise for eftertiden, se afsnittet om remisen. 

 

Siden er truslen fra Signalprogrammet på Bane-

danmarks strækninger en stor udfordring, thi uden 

et meget kostbart udstyr, vil det fremover ikke være 

muligt at køre på hverken S- eller fjernbanen. 

Heldigvis arbejdes der også på at løse disse pro-

blemer således, at klubben fremover kan være med 

til at skabe glæde for både medlemmerne, befolk-

ningen og de mange udenlandske turister. 

(HP / ECP) 

 

 

 

 
 

Klubben har først lejet og i 2004 købt den gamle stationsbygning i Græsted, her indvielsen i forår 1992 (AB) 
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Hvad kan man blive 
 

I enhver klub med mange medlemmer kommer alle 

med vidt forskellig baggrund og forudsætning. 

Nordsjællands Jernbaneklub er da heller ikke 

nogen undtagelse. Det, der holder medlemmerne 

sammen, er interessen for jernbaner og fælles-

skabet ved at drive klubben. 

 

Man kan sammenligne klubben med et lille 

samfund. For at få klubben til at fungere er der en 

masse forskellige funktioner, der skal udføres. Det 

er derfor altid muligt at finde opgaver, som man er 

god til, og som man samtidig finder fornøjelige. 

For fornøjeligt skal det være, og der skal være 

mulighed for spændende udfordringer; ellers bliver 

man hurtig træt af sin hobby. 

 

 

Hvordan bliver man medlem af klubben ? 

Det bedste, man kan gøre, er at aflægge et af vore 

værksteder et besøg. Der arbejdes regelmæssigt 

lørdag i både Rungsted- og Græsted remise. 

Åbningstiderne er normalt fra 10 til 16, men 

fremgår ellers også af vores hjemmeside 

www.veterantoget.dk. Vi synes, det er vigtigt, at 

potentielle medlemmer får mulighed for at se, hvad 

vi kan tilbyde, inden de melder sig ind. De fleste af 

de ting, vi laver i klubben, minder ikke meget om 

det, vi laver i "det virkelige liv", så derfor er der en 

masse nye spændende ting, man må lære. Inden 

man kan komme ud at gøre tjeneste, er det vigtigt 

at lære noget om toget. Det er rart at gå og hygge 

sig på værkstedet sammen med sine "nye" venner. 

 

 

Værksteder 

I Rungsted remise er det fortrinsvis restaurering og 

vedligeholdelse af damplokomotiver man tager sig 

af. Der er ingen grænser for det, der skal laves, lige 

fra at banke rust af gamle dampkedler til avanceret 

maskinarbejde eller finere malerarbejde. Her er 

opgaver med både små og store udfordringer for 

enhver. Man behøver ikke at være ekspert på 

forhånd. Hvis man selv er interesseret i at lære 

noget nyt, så er der altid nogle af medlemmerne, 

der beredvilligt vil hjælpe, så det måske en dag er 

det nye medlem, som lærer andre nye medlemmer 

at svejse eller dreje støttebolte til en dampkedel. 

 

 
 

Når alt andet svigter, kan man jo altid begynde at 

læse i instruktionsbogen (PL) 

 

 

 

 
Græsted remise er depot for vore dieselloko-

motiver, skinnebusser, person- og godsvogne. Her 

muntrer klubbens motorgruppe sig med en masse 

spændende jobs: reparation af de gamle diesel-

motorer, malerarbejde og andet vedligeholdelses-

arbejde. 

Vognafdelingen keder sig heller ikke. Her revideres 

de gamle jernbanevogne. Der er altid en del 

løbende vedligeholdelse på en så stor vognpark, 

som klubben holder kørende. Det er også her, hele 

toget gøres rent. Vognene skal med jævne 

mellemrum vaskes både indvendigt og udvendigt, 

for at de kan leve op til den standard, som publikum 

forventer. 

 

For yderligere information anbefales det at læse 

afsnittet "En lørdag i remisen". 

 

 

Administrativt arbejde 

Ud over alle de mange forskellige jobs i 

værkstederne er der mange administrative funk-

tioner, som er nødvendige, hvis hele vor lille 

verden skal fungere. 
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Vogne og lokomotiver byder på mange vidt forskellige opgaver. Det gode kammeratskab gør hver dag til en 

dejlig oplevelse (PL) 
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Vinterkulden fortrænges let, når ilden buldrer i 

centralvarmefyret (ECP) 

 

 
Der skal skaffes værktøj og materialer til værk-

stederne. Der skal trykkes billetter, udsendes 

plakater og køreplaner (PR-materiale). Når en 

kunde til et særtog afgiver sin bestilling, skal der 

lægges en særtogsplan, og der skal opsættes folk til 

tjeneste. Klubben råder også over et lille bibliotek, 

som indeholder et væld af fine jernbanebøger. 

Endvidere udgiver klubben sit medlemsblad "Bum-

letoget". Her skal der skrives artikler, tages billeder 

og meget andet. Fester og spændende udflugter skal 

der også være plads til, så derfor er der nedsat et 

helt underholdningsudvalg. Endelig er der de mange 

spændende opgaver, som medlemmerne af 

bestyrelsen tager sig af.  

 

Tjenestegørende på Veterantoget 

For overhovedet at kunne gøre tjeneste på veteran-

toget er det en forudsætning, at man arbejder  

 

regelmæssigt på et af værkstederne eller i en 

administrativ funktion. 

For helt nye medlemmer, som endnu ingen erfaring 

har, er klubbens handelsafdeling et godt sted at 

starte. Da man intet sikkerhedsmæssigt ansvar har, 

behøver man ingen prøve, men det betyder ikke, at 

det ikke er sjovt. Næsten alle klubbens medlemmer 

har haft en fornøjelig tid med at sælge postkort til 

Veterantogets mange gæster. Man lærer i 

handelsafdelingen en masse praktiske ting om 

veterantogsdrift, og de, der vil videre som 

togbetjente, får en masse øvelse i at tale med 

passagerer. I visse tilfælde får interesserede med-

lemmer mulighed for at gøre tjeneste som 

togbetjentaspirant. 

 

Hvis man vil gøre alvor af det med togtjenesten, må 

man først lære noget om jernbaner i teori. Klubbens 

medlemmer undervises om vinteren i sikkerheds-

reglementet SR. Undervisningen afsluttes med en 

prøve der overvåges af Trafikstyrelsens tilsyns-

førende. Prøven er en forudsætning for at gøre 

tjeneste på Veterantoget.  

 

Egentlig vælger man, hvilken gren man vil 

uddannes i, når man vælger arbejdsplads. I 

Rungsted kommer primært damplokomotivper-

sonalet, i Græsted dieselfolkene og togpersonalet, 

der arbejder med vognene. 

 

Nye medlemmer, hvis højeste drøm det er "at 

komme med på lokomotivet", kan blive sat op til 

tjeneste som fyrbøderaspirant. De medlemmer, 

der arbejder på lokomotiverne, skal vide en masse 

om deres lokomotiv, for det er et stort ansvar, der 

hviler på dem. De må endvidere være i stand til at 

reparere deres lokomotiv, hvis noget pludselig 

skulle gå i stykker. Arbejdet er ofte temmelig 

beskidt og ligger nogle gange på underlige tider af 

døgnet, men det giver mange vidunderlige og 

værdifulde oplevelser. På turene lærer man at fyre 

og alle de andre ting, en fyrbøder skal kunne; det er 

ikke bare at hælde kul ind i fyret på lokomotivet; 

det er en videnskab at gøre det rigtigt.  

 

Når man efter nogle år er blevet helt fortrolig med 

fyrbøderens job, bliver man indstillet til prøve. 

Først er man til en teoretisk prøve hos 

Arbejdstilsynet, hvor man, når man består, får et 

kedelpassercertifikat. 
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Lokomotivføreren (PL) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fyrbøderen (PL) 
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Selve fyrbøderprøven aflægges under opsyn af 

vores tilsynsførende fra Trafikstyrelsen. Man skal 

besvare en masse spørgsmål angående lokomoti-

vets opbygning og virkemåde, og derefter skal man 

på en køretur bevise, at man også kan fyre i 

praksis.  

 

Efter at have kørt som fyrbøder et stykke tid kan 

man gå videre til lokomotivfører. Det kræver 

endnu større viden og dygtighed samt ansvars-

bevidsthed - det er jo ikke leg. Den afsluttende 

prøve minder meget om fyrbøderens praktiske 

prøve. Der er altid en særlig stemning blandt 

personalet, når der er lokomotivførerprøve, og 

bagefter er der stor festivitas.  

 

Ud over damplokomotiverne har vi i klubben også 

nogle dieselelektriske lokomotiver og skinne-

busser. For at komme ud at køre som lokomotiv-

føreraspirant skal ovennævnte prøve i sikker-

hedsreglementet bestås. Når man har opnået den 

fornødne rutine, kan man blive indstillet til prøve. 

Normalt går der flere år før den nødvendige rutine 

er opnået. 

Som til lokomotivførerprøven lægges der megen 

vægt på aspirantens tekniske kendskab til vognen - 

og på den pågældendes ansvarsbevidsthed. Også 

motorføreren har et stort ansvar. 

 

Et tog består jo ikke af trækkraften alene. I togets 

vogne er der også mange forskellige jobs. Efter at 

have aflagt prøven i sikkerhedsreglement kan man 

gøre tjeneste som togbetjent. Han sælger og klip-

per billetter, hjælper med ind- og udstigning samt 

med barnevogne og cykler.  

 

Er der mange cykler og barnevogne med toget, kan 

man udnævne en togbetjent til pakmester. 

Pakmesteren står i pakvognen, hvor han har ansvar 

for alt rejsegodset.  

 

Om vinteren, hvor det er mørkt og koldt, udnævnes 

en togbetjent (som har gennemgået en grundig 

oplæring) til lys- og varmemester. Hans opgave er 

at kontrollere, om der er petroleum på alle 

petroleumslamperne, sørge for at damp-varmen fra 

lokomotivet fordeler sig ned gennem toget samt at 

 

 

 

 

 
 

Barnevogne befordres gerne med toget. Der er god plads i motorvognens pakrum (AN) 
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"Hvor gik far nu hen ?  Han havde ellers lovet ikke at gå for langt væk, hvis togmanden skulle komme og 

kontrollere vores billetter." (PL) 
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fyre i de vogne, der har egen centralvarmekedel. Når 

det sidst på eftermiddagen bliver mørkt, går han 

gennem hele toget og tænder lyset.  

 

Efter at have været togbetjent i nogle år, kan man gå 

videre som togfører. Man kører med som aspirant et 

stykke tid, og aflægger derefter en speciel 

tillægsprøve ved DSB for at få lov til at gøre tjeneste 

som togfører. Togføreren har ansvaret for alt efter 

lokomotivet, og er hermed togets øverste 

myndighed. Det kræver stor ansvarsbevidsthed og 

myndighed at være "chef" på toget.  

 

Al undervisning foregår i klubregi, og alle prøver 

aflægges for Trafikstyrelsens tilsynsførende per-

soner. Klubbens medlemmer får dermed en 

uddannelse på lige fod med den, som DSB's og 

privatbanernes egne folk får. 

Rangerlederen er en togfører eller togbetjent med 

stort flair rangering og teknisk indsigt i rullende 

materiel teknik. Efter en særlig praktisk oplæring 

og lokal indsigt i stationernes geografi samt kom-

munikation til strækningens fjernstyringscentral 

kan han eller hun fungere som rangerleder på de 

pågældende stationer. 

 

For yderligere information anbefales det at læse de 

afsnit i bogen, som omhandler de forskellige tjene-

stegrene. 

Ovenstående beskriver meget skematisk de for-

skellige tjenestegrene i jernbaneklubben. I praksis 

er det "daglige" arbejde ikke så skarpt adskilt. 

Mange medlemmer kommer på flere arbejds-

pladser og kan gøre tjeneste i to eller flere "grene". 

På den måde er det en oplevelse at arbejde med 

"oldnordisk", tidløs teknik i et hypermoderne 

samfund. Det kan ikke beskrives, det skal opleves 

- og der er altid plads til én til! 

 

(ML) 

 

 

 

 

 
 

Hvert ottende år skal vognene revideres. Det betyder, at vognen løftes, og alle sliddele bliver omhyggeligt 

inspiceret. Slidte dele repareres eller udskiftes (ECP) 
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Der er en fantastisk atmosfære i den 100 år gamle remise (PL) 

 

 

 

 

En lørdag i remisen 
 

Ugen kan godt være lang, når man glæder sig til 

lørdagen. Det må være den rigtige hobby, man har 

valgt, når man ser frem til den med glæde. Endelig 

oprinder "den store dag", madpakken er smurt, og 

man sidder i kystbanetoget på vej til Rungsted. Det 

er en strålende forårsdag, og man har tusind ting i 

hovedet - alt det, man ikke nåede sidste lørdag. 

Klokken er omtrent elleve, da jeg træder ind 

gennem remiseportens lille solide trædør. "Dav, 

hvordan går det?" Man hilser på vennerne og får 

sig en lille snak om det arbejde, de allerede er i 

gang med. Så op ad trappen til "Slyngelstuen", af 

med det pæne tøj, og på med det gamle snavsede 

arbejdstøj. Man kan ikke længere se, at det blev 

vasket for tre uger siden! Jeg kigger ud over bordet 

i rummet - kors for et roderi! Tidsskrifter, tomme 

flasker og fyldte askebægre, ja, man skulle tro det 

var lastens hule, men klubbens medlemmer 

kommer jo ikke for at rydde op. Netop derfor 

opleves det gamle opslag på væggen, "Ryd op, din 

mor arbejder ikke her", ekstra stærkt. Nå, to minut-

ter med en kost, bladene lagt sammen og aske- 

 

 

bægrene tømt. Nu er her da til at være igen. Nede i 

værkstedet står Ole og arbejder med en 

sikkerhedsventil. "Er der noget, jeg kan hjælpe dig 

med?", spørger jeg. "Ja", svarer Ole, "du kan hente 

nogle reservedele inde på lageret. Så monterer du 

fjederen dér og skruer det hele sammen. Når du er 

færdig, så kald på mig igen." Det er sjovt med alt 

den fine mekanik i ren bronze. Efter en halv time 

er ventilen samlet, og vi prøver den af i fællesskab. 

Den virker perfekt.  

 

Ude i lokomotivhallen bestiger vi den maskine, 

som er inde for en større reparation. Med stor 

omhu monteres sikkerhedsventilen. "Det var så den 

sidste ventil. Nu mangler vi bare at justere og 

plombere de to ventiler; men det får vente til den 

5., når den tilsynsførende ingeniør fra DSB kom-

mer," siger Ole. På gulvet mellem de to spor i 

remisen ligger et virvar af store og små rør. Det er 

Peter, der er i gang med at lave dampvarme til en 

af de vogne, der er under restaurering. Sikke han 

dog fylder - man kan næsten ikke komme forbi. 

Men det er nu lige spændende, hver gang sådan et 

nyt anlæg skal skrues sammen og prøves af. 
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Hvorfor bruge rangerlokomotiv, når blot der er tilstrækkeligt med frivillige medlemmer til at skubbe? (PL) 

 

 

 

 

"Frokost" lyder det ovre fra drejebænken, og inden 

vi får set os om, sidder vi alle sammen udenfor i 

det dejlige solskin. "Nej, skinner solen, det vidste 

jeg slet ikke", siger Søren, men han har også 

arbejdet inde i kedlen hele formiddagen. Snakken 

går lystigt, mens vi nyder de medbragte 

"klemmer". Der fortælles historier, vittigheder og 

om oplevelser, man har haft i den forgangne uge.  

 

Lidt efter lidt afløses historierne af mere alvorlig 

snak om de arbejder, vi netop er i gang med. Det 

aftales, hvem der skaffer eventuelle manglende 

materialer og værktøj, og hvem der vil påtage sig 

nogle af de manglende opgaver. Frank har brug for 

nogle folk til at hjælpe med at flytte tenderen til K-

maskinen ud på drejeskiven, så han kan få den 

vendt. Vi indvilliger alle i at hjælpe. Sådan en 

tender til et lokomotiv er godt nok tung, men jern-

banekøretøjer har den pragtfulde egenskab, at de 

ruller utroligt let. Alle mand hen og skubbe, og 

tenderen triller ud på drejeskiven. Frank er glad, nu 

fik han vendt sin tender, og han kan komme videre 

med arbejdet i den anden ende. 

 

Henning kommer hen: "Du - sidste gang jeg var 

ude at køre på S'eren, var der problemer med den 

forreste askekasseklap, kan du ikke lige se på den?" 

Jo, selvfølgelig kan jeg da se på den. Først op i 

førerhuset og prøve. Tja - den går ikke helt så let 

som den burde. Så ned under maskinen. "Du, 

Henning, kan du ikke lige prøve at trække i 

håndtaget?" OK, det er hængslet, der efterhånden er 

så slidt, at klappen nu skraber på bunden, men 

trækstængerne kunne vist også trænge til at blive 

skilt ad, renset og smurt. Det går det meste af 

eftermiddagen med.  

 

Pludselig lyder det fra Peter med høj og klar 

stemme: "Pause, - jeg giver en omgang". Hurtigt 

kommer der øl og sodavand på bordet, og mens vi 

atter en gang nyder det dejlige forårsvejr, ønskes 

Peter tillykke med fødselsdagen i forgårs. Sidst på 

eftermiddagen hjælper jeg Hans med at skrue den 

nye boltvarereol sammen. Ih, hvor bliver det dog 

rart, når alle de mange forskellige skruer kan ligge 

sorterede i hvert sit rum. Klokken er pludselig 

blevet mange. 
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Ud i baderummet og lige vaske det værste snavs af 

hænderne, så op og skifte til det pæne tøj. "Farvel, 

ses på lørdag", hurtigt ud af remisen - hvorfor kan 

jeg dog aldrig få pakket sammen i ordentlig tid - og 

op til stationen. 

Heldigvis er der ikke så langt. På vej hjem i toget 

sidder jeg træt og tænker på alt det, jeg ikke nåede. 

Men pyt med det, for om seks dage er det atter 

lørdag - ih, hvor jeg glæder mig! 

(ECP) 

 

 

 
 

Når vejret er godt, indtages frokosten altid "i det grønne" uden for remisen. Mange sjove og spændende 

emner diskuteres (PL) 

 

 

 

 

Trafikafdelingen 
 

Køreplaner og reklame 
Nordsjællands Jernbaneklub satser på mange slags 

reklamer for sine tog.  

 

Hvert år udgives på hjemmesiden en revideret 

særtogsbrochure med oplysninger om, hvordan et 

samlet arrangement kan gennemføres. Ofte ønsker 

kunderne mere end "bare" en tur med veterantoget. 

Det kan være spisning i toget, hvor jernbaneklubben 

samarbejder med DSB togservice, eller kunden 

ønsker måske bustransport fra veterantoget til et 

kongrescenter, en skovtur eller et andet arrange-

ment.  Alt skal  planlægges,  så det 

 

passer bedst muligt sammen, og for det meste er 

det togturen, som binder resten af arrangementet til 

en fast tidsplan. Særtogsbrochuren sendes ud til en 

masse potentielle kunder og indeholder også en 

oversigt over de mest anvendte destinationer. 

 

Som reklame for de såkaldte "åbne særtog" - dem, 

der er beregnet for alle, som vil med en tur - frem-

stilles i foråret en publikumskøreplan. Ud over 

publikumskøreplanen kan "det moderne 

menneske" der har adgang til internettet, se alle de 

aktuelle tog under fanebladet Arrangementer. Her 

kan man også købe billetter til en række tog i vores 

elektroniske billetkontor. 
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"Kan du så huske dengang..."  - Ja, skønne gamle minder er der nok af (LL) 

 

 

 

 
 

"Kan jeg friste med et glas champagne ?"           "Værsgo" (LL) 
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Den åbne skovvogn fra 1885 er nok sommerens mest populære vogn (AN) 

 

 

 

 
 

De rejsende tilbydes en oplevelse, der ellers kun er dronninger forundt (AN) 
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De mange særtog med spisning kræver professionel assistance fra DSB-togservice (PL) 

 

 

 

Den trykte køreplan udsendes til stationer, turist-

bureauer og campingpladser. 

Til ophængning rundt omkring trykkes en ophæng-

ningsplakat i A4- og A3-format. 

Kontakten til dag- og ugeblade samt lokalradioer 

og tv-selskaber er en selvfølge. Den kræver megen 

tid, men giver stort udbytte, så tiden er bestemt 

ikke spildt; tværtimod belønnes klubben ind 

imellem med et telefoninterview eller et tv-indslag. 

Gennem et godt samarbejde med diverse turist-

bureauer er klubben med i en ordning, hvor 

veterantogsture kan kaldes frem på EDB-skærm på 

turistbureauer over hele landet - og på flere sprog 

af hensyn til vore mange turister. 

 

Bestil Deres eget veterantog 

Det er efterhånden blevet så populært, at klubben i 

dag kører en masse private særtog - lige fra små 

bryllupsselskaber til hele skoler på op til omkring 

400 personer. 

De fleste særtog udgår fra København, og herfra 

kan man køre til stort set alle stationsbyer i 

Nordsjælland. 

For at kunden kan få opfyldt så mange ønsker 

 

som muligt i forbindelse med et særtogs-

arrangement, må det planlægges grundigt i et 

samarbejde mellem kunden og klubben. Det første, 

der skal afklares er, om det skal være damp-, 

diesel- eller motortog. Damptogene er noget dyrere 

end dieseltogene der igen er dyrere end skinne-

bustogene, men det er ofte damptoget, folk opfatter 

som et "rigtigt" veterantog. Dernæst skal klubben 

have oplysninger om, hvor mange rejsende der skal 

med toget, og om der eventuelt skal arrangeres 

spisning undervejs. Hvis ikke kunden selv vil stå 

for serveringen, kan vi altid anbefale nogle profes-

sionelle catering firmaer. De har stor erfaring i at 

servere i vore gamle jernbanevogne. Endelig er der 

spørgsmålet om, hvorfra og hvortil turen skal gå, 

og hvornår kunden helst vil af sted - og det er oftest 

her, de største forhindringer ligger. Det er ikke altid 

let at få plads til et veterantog i den tætte køreplan. 

Baseret på kundens ønsker udarbejder klubben en 

køreplan, som sendes ind til Banedanmark og/eller 

privatbanerne til godkendelse. Det tager tid, og 

derfor skal et køreplansforslag være inde senest 30 

dage før turen - noget, mange bestillere bliver for-

bavsede over, når de "er for sent ude". 
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Så oprinder selve dagen for turen. Toget holder ved 

perron, og alt er klart til indstigning. De færreste af 

vore kunder er imidlertid opmærksomme på, at 

klubbens medlemmer, der er personale på toget, 

allerede har været i gang i mange timer med at 

klargøre toget, så det opfylder netop denne kundes 

ønsker. 

 

Billettrykning 

Allerede fra de første kørsler i begyndelsen af 

70'erne har klubben anvendt de såkaldte 

edmondsonske billetter, d.v.s. billetter af pap af den 

type, som tidligere blev brugt ved DSB og de 

danske privatbaner. Samtidig havde klubben også 

kuponbilletter, hvor togpersonalet skulle klippe 

dato, stationsnavne for rejsen samt prisen. Endelig 

havde man også rullebilletter til 1, 2 og 5 kr. Da 

passagertallet steg, var der ikke længere tid til at 

bruge rullebilletter og kuponbilletter, så man gik 

over til kun at bruge papbilletter - og sådan har det 

været siden. 

I gamle dage var det normalt, at billetprisen var 

anført på billetten. Da der i dag ofte er pris-

stigninger på billetter, har klubben - for at undgå 

hele tiden at skulle overstemple billetterne med 

"Forhøjet" - undladt at trykke pris på billetterne. 

Prisen kan publikum se i de uddelte køreplaner. 

Et tilbud til vore kunder, som bestiller toget til en 

 

firmaudflugt, er specialbilletter gældende til netop 

deres særtog. På billetten skal der øverst stå 

Nordsjællands Veterantog og mellem hvilke stati-

oner billetten er gyldig, samt om den gælder til 1., 

2. eller 3. klasse. Derudover vælger kunden selv, 

om der skal være firma-logo og/eller firmanavn. 

Der kan også trykkes på bagsiden af billetten. 

Nordsjællands Jernbaneklub fik oprindelig trykt 

alle sine edmondsonske papbilletter hos et lille 

trykkeri i København. Her sørgede man for både 

billet-kliché og trykning. Det gik hurtigt og nemt, 

men i 1988 skulle trykkeriet flytte til nye lokaler. 

Trykkeriet var ikke interesseret i at flytte de gamle 

maskiner med, og klubben fik tilbudt at købe 

maskinerne med alt tilbehør. Jernbaneklubben slog 

til med det resultat, at man i dag råder over et af de 

få billettrykkerier til edmondsonske billetter i 

Danmark. Proceduren for trykning af billetter er nu, 

at klicheen laves "i byen", mens klubbens egne 

medlemmer står for selve trykningen. Dette er 

imidlertid ikke så nemt, som det lyder. Dels skal 

maskineriet holdes pinligt rent, og dels skal 

temperaturen holdes inden for nogle få grader. 

Klubbens to billettrykkere har efterhånden lært sig 

teknikken, således at vore kunder fortsat kan glæde 

sig over at få en gammeldags edmondsonsk pap-

billet. Billettrykkeriet kan i dag ses på stations-

kontoret i Græsted. 

(JL) 

 

 

 

 

 
 

Den 11/6-1992 bragte HgJK den kongelige familie til Helsingør. Her ses kongevognen bag klubbens 

lokomotiv ØSJS 7 (PL) 

  



 

43 

 
 

Sommersøndag på Hornbækbanen. Veterantoget på vej gennem Hellebæk-skoven (TV) 

 

Lokomotivtjenesten 
 

Nærværende beretning tager udgangspunkt i en 

tilfældig kørsel (et bestilt særtog i sommeren 1990) fra 

klubbens remise i Rungsted, omkring Københavns 

hovedbanegård, over Hillerød til Fredensborg og hjem 

til Rungsted via Snekkersten. For at give artiklen liv, 

forekommer der i teksten en del indforståede jern-

baneudtryk. 

 

Forberedelsen 

I dag er det onsdag aften, og det er på lørdag vi skal ud 

at køre. Jeg er på vej gennem remisen i Rungsted, da en 

af kollegerne stikker hovedet ud fra mellemgangen, 

hvor tjenestelisten hænger. "Ah", siger jeg og studerer 

listen. Joh, det er ganske rigtigt os plus en aspirant, og 

jeg skal gøre tjeneste som lokomotivfører. Da 

arbejdstøjet er trukket på, går vi ned til maskinen for at 

forberede lørdagens kørsel. Medens jeg studerer 

kørebogen med meddelelser fra lokomotivpersonalet på 

sidste tur, checker fyrbøderen og aspiranten behold-

ningen af kul, olie og vand. Det er en lang tur, og 

maskinen er jo en forslugen rad. Der skal 1000 kg kul 

til at fordampe 10 m3 vand; men så rækker det også til 

100 km. Da ét kg kul imidlertid koster over tre kroner, 

må man være påpasselig og ikke sløse med de dyre 

 

 

 

kul. På den anden side er det vigtigt, at ma-

skinen er toppet helt op med både kul og vand 

inden man kører hjemmefra. 

"Vi er nødt til at have mere kul, og det ville 

heller ikke være dårligt at få 25 liter 

cylinderolie", lyder det inde fra oliedepotet. 

Medens jeg bladrer i kørebogen går aspiranten 

til telefonen for at bestille de ønskede ting. 

"Lokomotivet OK ved eftersyn, men 

vandstandsarmaturet bør stikkes igennem", står 

der i bogen. Det er noget, der let kan ordnes 

under opfyringen på fredag. Fyrbøderen 

kommer op i førerhuset med køreplanen for 

lørdag. "Hmm - det er noget med at stå tidligt 

op". Afgang Rungsted kl. 7.15, dvs. at ran-

geringen skal starte omkring kl. 6. Et 

damplokomotiv skal have en opfyringstid på 8 

til 10 timer, så for at redde nattesøvnen aftaler 

vi at mødes allerede fredag eftermiddag efter 

arbejde. 

 

Opfyringen 

Det er fredag, og klokken har netop passeret 15. 

Hurtig omklædning til arbejdstøj. 
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Aspiranten tænder ilden under kedlen. Ilden skal 

brænde i de næste 30 timer. De første fire timer 

fyres der med brænde, hvorefter man gradvis går 

over til at fyre med kul. Fyrbøderen er i gang med 

at ordne det i kørebogen nævnte vandstandsar-

matur, og jeg slæber pudse-grejerne frem. 

Klokken 19 er der så småt ved at komme tryk på 

kedlen. Lokomotivet er vasket, og vi er i gang 

med at pudse og polere. Omkring kl. 21 er vi 

færdige. Der er nu et par atmosfæres tryk på 

kedlen. Vognmanden er netop ankommet med de 

bestilte kul. Lokomotivet kommer langsomt til 

live, og jeg triller ud af remisen, således at 

vognmanden kan komme til at fylde kulkassen op. 

Ti minutter senere er han færdig, og jeg bakker 

maskinen i hus igen. Nu begynder sidste etape af 

opfyringen. Fyrbøderen og aspiranten smører 

maskinen op, medens jeg laver maskineftersyn, 

dvs. undersøger vitale dele for fejl og checker for 

løse bolte og møtrikker. Klokken 22 er vi færdige, 

5 atmosfærer på kedlen og et lille reservefyr, så 

maskinen kan "småsimre", medens vi sover 

ovenpå i overnatningslokalerne. 

 

Næste morgen klokken 5 ringer vækkeuret, og så er 

det bare om at komme ud af soveposen i en fart. 

Fyrbøderen kontrollerer vandstanden og begynder 

at sprede resterne af reservefyret, således at friske 

kul kan blive antændt. Ilden i fyrkassen bliver 

stadig mere intens. Aspiranten svinger vandkranen 

ind over vandkassen. "Vi kan lige så godt få fyldt 

vandtanken helt op", siger jeg. Medens fyrbøderen 

og aspiranten checker de sidste smøresteder og 

åbner porten, afprøver jeg maskinens bremser og 

sandingssystem - OK. Langsomt kører jeg ud i det 

årle morgengry. "God morgen", lyder en stemme. 

Det er rangerlederen der er ankommet, og sandelig 

om han ikke har købt morgenbrød på vejen hertil. 

På bænken ved siden af drejeskiven aftales dagens 

rangerbevægelser, medens vi gør kraftigt indhug i 

morgenmaden, og den sidste morgentræghed rystes 

af. Det er dejligt at nyde morgenstilheden her i 

dette helt specielle jernbanemiljø. "Er I klar?", 

lyder det fra rangerlederen. Han har aftalt alle vore 

rangerbevægelser med FC Kystbanen i København, 

der fjernstyrer Rungsted station. Det er vigtigt at 

FC i god tid ved hvad der skal ske. 

 

 

 

 

 
 

En vigtig del af klargøringen af et damplokomotiv er opsmøringen (PL) 
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Da opfyringen tager 10 timer er der rig lejlighed 

til at foretage et grundigt maskineftersyn (PL) 

 
"God morgen, må man komme med her?" Det er 

vores DSB-lods, der grinende kommer op i fører-

huset. Han ved jo, at vi ikke må køre nogen steder 

uden ham, så vi griner bare. Ganske langsomt 

åbner jeg for dampen, og forenden af maskinen 

bliver væk i damp, der strømmer ud af de åbne 

cylinderudblæsningsventiler. Medens vi oprangerer 

dagens tog, dukker togpersonalet efterhånden op. 

"Klar til at holde bremseprøve?", spørger ran-

gerlederen. Jeg nikker, og han forsvinder ned langs 

vognstammen for at kontrollere vognenes bremser. 

Tyve minutter før afgang er vi færdig og klar. Vi 

går over i remisen, vasker os og skifter til uniform. 

Husker madpakkerne, slukker og låser. Fyrbøderen 

skovler mere kul på fyret, trykket stiger, og han 

sætter vand på kedlen for at dæmpe damp-

udviklingen. 

 

Kørslen 

Alt er nu klar til afgang. Jeg kigger på bremse-

sedlen, som togføreren netop har rakt mig, ser på 

instrumenterne og i køreplanen. 

Så snart signalet går på "kør", giver togføreren 

signal til afgang. Et stød i fløjten, et sidste kig ned 

langs vognstammen, styringen ud, løsne bremsen 

og jeg åbner for dampen. Maskinen vågner til dåd. 

Fyrbøderen, aspiranten, lodsen og jeg kigger på 

hinanden og smiler; så går det løs. 

Vel ude af stationen giver jeg maskinen mere damp 

og trækker styringen en anelse op. Maskinen 

lægger sig i selen, og vi kører ud i den morgen-

friske danske natur. Fyrbøderen begynder at fyre 

med jævne mellemrum, og ind imellem sætter han 

vand på kedlen. Vedbæk Station suser forbi, og en 

ensom morgenvandrer glipper med øjnene. "Een", 

råber fyrbøderen, og jeg svarer ligeså. Dette 

tilkendegiver, at næste signal kan stå på stop, og vi 

er begge ekstra opmærksomme derpå. Nu går det 

nedad mod Klampenborg, så jeg råber: "Lukker" til 

fyrbøderen, der så ved, at jeg spærrer af for dampen 

til cylindrene, og derfor kan træffe sine forholds-

regler for et mindre dampforbrug. Joh, at køre 

damplokomotiv er i allerhøjeste grad team-work. 

 

Klampenborg var det eneste stop, vi fik, og nu 

lister vi os igennem tunnelen til Københavns 

Hovedbanegård. For mig er det altid en stor 

oplevelse at glide ind gennem den smukke gamle 

banegårdshal, alt imedens man kan studere de 

rejsendes overraskede og glade ansigtsudtryk, når 

de opdager, hvad der kommer forbi dem. 

De rejsende er på plads, fyrbøderen har damp-

trykket oppe og signalet lyser grønt. Så er alt i 

orden, og jeg spejder ned mod togføreren for at få 

afgangssignalet. Men der mangler endnu to 

minutter til afgang. "Tog til tiden". Fyrbøderen 

bander sagte; ikke plads til mere vand på kedlen og 

damptrykket nærmer sig det maksimale -når dette 

er opnået, vil sikkerhedsventilerne blæse damp af.  

 

"Afgang". En arm fra togføreren tilkendegiver, at vi 

nu har hans tilladelse til at begynde turen til 

Hillerød. Lodsen giver os sin accept, og jeg åbner 

for dampen. Fyrbøderens ansigt lyser op, en lille 

sejr er vundet: sikkerhedsventilerne forblev tavse! 
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Børnene er meget interesserede i at se på, når lokomotivet kobles til vognene (AN) 
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Vi snor os ud og ind mellem togstammerne og bliver 

ledt i en stor bue omkring København. I Hellerup 

drejer vi op ad Nordbanen. Fyrbøderen ved, at 

bakken op til Gentofte er ret dampkrævende, så han 

sørger for, at det fornødne damptryk hele tiden er til 

rådighed, og jeg kan uden problemer lægge 

styringen en anelse ud for ikke at tabe hastighed op 

ad bakken. Vi passerer Gentofte til tiden. Jeg 

checker instrumenterne, "for Gud ved hvilken gang" 

i dag, - en god vane. Kedeltrykket er som det skal 

være, vandstanden ligeså, bremseluftbeholdertrykket 

er på max. og det samme er hovedledningstrykket. 

Alt er normalt. 

Hov - var der ikke en forkert lyd? Hørelsen 

anspændes til det yderste. Mange uheld kan undgås 

ved at lytte til maskinens lyde, og så i tide træffe de 

fornødne forholdsregler. Men det kræver en del 

øvelse at kunne skelne alle de lyde, der kommer, fra 

hinanden, når et lokomotiv rasler henad linjen. Nå! 

denne gang var det bare en endeperrondør, der blev 

lukket meget bestemt. 

 

I Lyngby skal vi overhales. DSB's tog kommer 

trods alt i første række. Medens vi holder ved 

perronen, går både fyrbøderen og jeg en runde 

omkring maskinen for at føle lejer over. Tem-

peraturmåler er nemlig noget, man skal have ind-

bygget i hænderne. "Som et køleskab" griner 

fyrbøderen, da vi mødes på perronen igen. Alle 

lejerne er OK. Nede i toget er selskabet ved at 

komme i løftet stemning, men der bliver også gjort 

alt for at få folk til at føle sig tilpas. 

Afgangstidspunktet nærmer sig, og fyrbøderen er i 

gang med at passe sit fyr til. Aspiranten kigger op-

mærksomt på, og lærer gode fif og fiduser. 

De to grønne lys forude fortæller, at der er fri 

passage gennem Holte. Heldigvis, for efter Holte 

station lurer Nordbanens største bakke, og der 

spares både tid og damp ved at have et godt tilløb 

her. Jeg lægger styringen en anelse ud og skotter 

over til fyrbøderen og hans vigtigste instrumenter: 

vandstandsarmaturet og kedelmanometeret. Jo, han 

er på højde med situationen: trekvart glas vand og 

fuldt kedeltryk. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stor velvilje fra banernes side gør, at Veterantoget har mulighed for at køre på mange strækninger (BH) 
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Her kan man tydeligt se, hvor stor betydning 

strækningskendskabet har for maskinens personale, 

for det er 3 - 4 minutter siden, fyrbøderen smed de 

kul i fyret, der netop nu skal kunne opretholde fuldt 

damptryk op ad bakken. Hvis det hele er "timet" 

rigtigt, skal kedlen have "tabt pusten" ved toppen 

af bakken, hvor det går nedad igen. 

 

 
 

Rangerlederen melder alt klart til lokomotivet 

umiddelbart inden afgang (PL) 

 
"Åh, pokkers!" indkørselssignalet til Hillerød står 

på stop. Fyrbøderen får travlt med at sætte vand på 

kedlen, da jeg lukker af for dampen og begynder at 

bremse toget. Langsomt glider vi hen mod 

telefonplatformen ved signalet. Vi holder stille et 

øjeblik. "Han har vist glemt os", siger lodsen og 

går ned for at ringe til kommandoposten. 

 

Der er ti minutters ophold på Hillerød station. 

Medens vi venter, bytter vi roller. Aspiranten  

 

overtager fyrskovlen, og fyrbøderen, der drømmer 

om engang at blive lokomotivfører, går over i min 

side. På resten af turen vil jeg være instruktør for 

dem begge to. "Afgang". Fyrbøderen hiver i fløjten 

og sætter maskinen langsomt i gang. Vi bugter os 

gennem sporskifterne og er nu på vej mod 

Fredensborg station. "Og så skal der to skovlfulde i 

højre baghjørne". Aspiranten nikker og griber ener-

gisk skovlen for at lægge kullene de rigtige steder. 

Normalt plejer der ikke at være problemer med 

fyringen, men forholdsvis uerfarne aspiranter er 

tilbøjelige til at glemme, at der også er vandstanden 

at passe. Den smukke natur glider adstadigt forbi, 

og snart dukker Fredensborg Station ud af skoven. 

Fyrbøderen "lægger an til landing", og stille og 

roligt standser vi ved perronen. Passagererne har nu 

lige præcis fem minutter til udstigningen, og så skal 

vi rangere over på sidesporet og afvente 

krydsningen med DSB's to ordinære tog. Mange 

passagerer kommer frem til maskinen og siger tak 

for turen. Enkelte drister sig endog til at stikke 

hovedet ind i førerhuset for at få tilfredsstillet deres 

nysgerrighed. "Er du klar til at rangere?" 

Rangerlederen kommer op i førerhuset, og 

fyrbøderen genner venligt, men bestemt de sidste 

rejsende ned fra lokomotivet. "OK", siger han og 

sætter toget i gang. Rangeringen går hurtigt, og 

snart holder vi inde på sidesporet. Der er nu lidt tid 

til at spise de medbragte "klemmer" og give 

maskinen service. Knapt er den sidste bid mad 

gledet ned, før rangerlederen igen hænger uden på 

maskinen. "Skal I have vand her, eller er I parate til 

at køre om fem minutter"? "Vand skulle ikke være 

noget problem" siger jeg, "men at blive klar på så 

kort tid kan nok knibe lidt". "OK, så får I ti mi-

nutter" siger han og iler over mod stations-

bygningen for at aftale nærmere. Jeg får fat i 

aspiranten, der sammen med fyrbøderen er i gang 

med et check af maskinens smøretilstand. Så er det 

vist tid. Nogle minutter senere er aspiranten godt i 

gang med at tilrettelægge fyret, medens fyrbøderen 

rangerer toget ud i hovedsporet. Trykket stiger 

hurtigt. 

"Afgang". Fyrbøderen sætter toget i gang, og vi 

triller nu ud på den sidste del af dagens tur. Toget 

er tomt, og vi skal bare hjem til Rungsted. 
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Lokomotivpersonalet benytter ethvert længere ophold til at efterse og smøre deres maskine (PL) 
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Jul på Frederiksværkbanen. December 1991 (PL) 

 

 

 

 

 
 

På nogle ture forsynes lokomotivet med vand fra egen tankvogn (PL) 
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"Næ, hov!", nu er aspiranten vist i gang med at 

fyre igen. Det går ikke at skovle kul på fyret nu - 

det går jo ned ad bakke, og vi skal lave omløb i 

Snekkersten - der er slet ikke brug for så megen 

damp! At fyre er mere og andet end bare kritikløst 

at hælde kul på fyret. 

Endelig nærmer vi os Rungsted. Mon ranger-

lederen aftalte vores rangerbevægelser i Rungsted 

med FC Kystbanen, medens vi holdt i Snekker-

sten? Ja, "indkørsel", lyder det samtidig fra 

fyrbøderen og lodsen, da de får øje på indkørsels-

signalet i Rungsted. Da vi holder ved perronen, 

bliver der straks givet signal til rangering. Når det 

hele er aftalt på forhånd, er rangeringen hurtigt 

overstået. Rangerlederen ringer til kommando-

posten og melder alt færdigt og takker for i dag. 

 

Afslutningen 

Så er vi hjemme igen. Det er ligesom, der falder ro 

over maskinen og over os. Nu er der ingen 

køreplaner, der skal overholdes eller signaler, der 

skal adlydes. Nu er der kun afslutningstjenesten 

tilbage. Medens vi vender maskinen på drejeski- 

 

ven, er andre i gang med at åbne portene til 

remisen, så vi kan komme ind og rense maskinen. 

Jeg kaster et blik på fyret sammen med aspiranten. 

Det ser godt ud; kullene ligger jævnt fordelt, og 

fyret er ved at brænde ud. Der er jo ingen grund til 

at komme i hus med et kæmpemæssigt fyr på 

risten! Vandstanden skal være korrekt til næste 

opfyring, og alle ventiler og haner skal være lukket. 

Det største svineri er, når fyrkassen renses og aske-

kasse og røgkammer tømmes. Endelig lægges der 

en plade over skorstenen, således at kedlen afkøles 

så langsomt som muligt. Efter en times tid er vi 

færdige og kan endelig blive vasket. 

Lokomotivet kommer med smålyde, og man kan 

ligesom fornemme, at det også synes, det er dejligt, 

endelig at kunne hvile ud efter dagens strabadser. 

Både tog- og maskinpersonale sidder nu udenfor 

den gamle remise i det svindende sollys og nyder 

den stille aften. Samtaleemnet er lige i øjeblikket 

dagens kørsel, men inden mørket sænker sig, er et 

utal af emner berørt. 

 

(SL) 

 

 

 

 

 

 
 

Der hviles ud efter en lang dags tjeneste. Nu skal det gøre godt med lidt mad (PL) 
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Der er mange ting, som skal kontrolleres, inden man er klar til at køre (PL) 

 

 

 

En motorførers "hverdag" 
 

Det er en lørdag aften i 1990, madpakken er smurt 
og ligger klar i køleskabet, tasken er pakket med 

arbejdstøj, fløjte, lygte og sikkerhedsrelementet, og 

i korridoren hænger uniformen med alt, hvad dertil 

hører, klar på en bøjle. Motorføreren fra sidste 

weekend kontaktes for at høre, om der er nogen 

bemærkninger til motorvognenes tilstand, og da det 

ikke er tilfældet, kan jeg tørne tidligt ind, vel 

vidende, at videomaskinen klarer denne lørdag 

aftens spændingsfilm. Vækkeuret er stillet, og 

søvnen er ved at indfinde sig, men lige inden jeg 

falder rigtigt i søvn, når jeg at tænke efter, om jeg 

nu har husket det hele. Så sover jeg. 

 

Midt i drømmeland opfanger mine ører en lyd, som 

absolut ikke hører til på dette tidspunkt tidlig 

søndag morgen. Jeg undertrykker disse mislyde, 

men bliver pludselig klar over, at det er vækkeuret, 

 

 

 

der uden menneskelige hensyn fortæller mig, at det 

er tid at stå op, hvis jeg skal nå frem til motorfører-

tjenesten i tide. Kaffemaskinen startes, et hurtigt 

bad og morgenmad, på med uniformen og ud i de 

københavnske morgengrå og stille gader. Busserne 

kører sjældent på dette tidspunkt, så det bliver på 

"gå-ben" til den nærmeste station, hvor jeg fanger 

et tog, der kan bringe mig til Rungsted Kyst. Ved 

ankomsten til Rungsted konstaterer jeg, at damp-

folkene er i fuld gang, for deres sorte damphest står 

allerede uden for remisen, skinnende blank, 

velsmurt og med en let grålig røg op af skorstenen. 

På vej over til motorvognene siger jeg go'morgen 

til mine kammerater, og det er tydeligt, at de 

tænker: "Heldige asen til Solarkusk (Maskintje-

nestens slang-udtryk for motorførere), der først 

behøver at møde nu, vi andre har jo været i gang 

siden i går aftes." 
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Så kan tjenesten begynde. De andre motorførere og 

aspiranter møder nogenlunde samtidig med mig. På 

med arbejdstøjet og en hurtig kop kaffe. 

Motorvognene og eventuelle mellemvogne skal gen-

nemgås fra top til hjul. Vi starter med at kontrollere 

beholdningerne: dieselolie/benzin, kølevand, 

motorolie og sand til bremsen. Herefter går vi over 

til et teknisk eftersyn, hvor vi systematisk efterser 

alle vognens vitale dele. Under det tekniske eftersyn 

skal man bl.a. sikre sig, at banerømmerne har den 

rigtige højde over skinnerne, at alle skruer og 

møtrikker er forsvarligt spændt, at bremsetøjet er 

velsmurt og går let og er sikret med splitter, at 

bremseklodserne ikke er nedslidte og endelig, at 

hjulene er hele og uden revnedannelser. 

 

Første del af eftersynet er afsluttet, og man kan 

begynde at tænke på at starte motoren. Når motoren 

kører, sørger en kompressor for at lave den trykluft, 

der bl.a. skal bruges til bremsesystemet. Når det 

rigtige tryk er opnået, skal hele bremsesystemet 

 

kontrolleres for utætheder - bremser vognene kor-

rekt? Eventuelle uregelmæssigheder rettes og 

noteres i vognbogen. 

 

Herefter mangler kun eftersynet af signalmidlerne, 

d.v.s. lygter og horn/fløjte; men da det stadigvæk 

er ret tidligt søndag morgen, gør man nok klogt i at 

nøjes med at kontrollere lygterne, og ved et let tryk 

på knappen konstatere, at der kommer luft/elektri-

citet frem til lydgiveren. Når aspiranten og jeg er 

færdige med "vores" vogn og er klar til at køre, er 

det en god idé at give kollegerne en hånd med "de-

res" vogn, så der kan laves en bremseprøve, og 

toget kan meldes klar til afgang. Hvis der er lidt tid 

tilovers, kan den anvendes til at blive vasket, 

drikke en kop kaffe og spise den medbragte ekstra 

morgenmad. Man kan også hjælpe togpersonalet 

med at få gjort vognene pæne og indbydende at se 

på, indvendigt som udvendigt. Så er det bare at 

afvente, at lodsen og afgangstidspunktet indfinder 

sig, 

 

 

 

 

 
 

Klubben uddanner selv sit personale. Her kører en aspirant under kyndig vejledning fra en rutineret 

motorfører (PL) 
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Selv om mange stadig mener, at et rigtigt veterantog er noget med røg op af skorstenen, så er klubbens lille 

motortog ved at blive meget populært. Mårum 1990 (BH) 

 

 

 

 

så vi kan komme af sted på denne tomkørsel. 

Vore passagerer sidder på nuværende tidspunkt 

hjemme ved morgenkaffen.  

 

Vi ruller nu af sted ud ad strækningen, men med 

en max. hastighed på 60 km/t kan det godt tage 

en rum tid, før vi når frem til bestemmelses-

stationen. Vi skal jo også tage hensyn til den 

almindelige togdrift, men frem kommer vi da. 

Der er nu gået 4-5 timer, siden mit vækkeur fik 

mig til at forlade min varme dyne. Solen står højt 

på himlen, og vore passagerer begynder at 

indfinde sig på perronen. Vi har været her et 

stykke tid og brugt tiden på et ekstra eftersyn af 

materiellet, besvaret spørgsmål fra nysgerrige 

forbipasserende, spist en iskage eller bare nydt 

solen på perronen. Men nu kommer de altså, dem 

vi har ventet på, vore gæster. 

 

 

Og hvilket herligt syn, glade mennesker, unge som 

gamle, med hunde i snor og børn i klapvogne. 

"Velkommen, nu skal vi give jer en oplevelse, I sent 

vil glemme". Afgangstidspunktet nærmer sig, 

motorerne snurrer lystigt, togføreren har taget 

opstilling på perronen, dørene lukkes, og endelig 

høres det kendte fløjtesignal: en lang og en kort; så 

skal vi af sted. Føreren i den forreste motorvogn 

besvarer togførerens signal, finder første gear, signa-

lerer afgang til føreren i den bagerste motorvogn, 

løsner håndbremsen, kobler motoren ind, og så be-

gynder vores tur. Af sikkerhedsmæssige årsager må 

der ikke opholde sig passagerer i førerrummet under 

kørslen, men turen gennem det dejlige danske 

landskab er i sig selv en oplevelse - og så må man jo 

klare spørgsmålene og sludderen med passagererne 

ved ophold på stationerne undervejs eller ved 

endestationen. Og man må endelig spørge.  
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Alle motorførere vil meget gerne fortælle om vores 

motorer, gearskift og vogne, ligesom vi meget 

gerne vil lytte til fortællinger fra dengang, vore 

motorvogne var nye. Hold jer ikke tilbage, der 

findes ikke dumme spørgsmål, kun dumme svar, 

og vi har altså hørt den med "Hvor sidder rattet?" 

og "Hvor sidder magneterne, der holder vognene 

sammen?" Spørg, og vi skal, efter bedste evne, 

prøve at give jer et fornuftigt svar. 

 

Tilbage til tjansen som motorfører. Denne dag skal 

vi køre to dobbeltture på en kendt nordsjællandsk 

privatbane, så det bliver til en tur forlæns og en tur 

baglæns, og så et lignende antal som instruktør for 

en aspirant. Sent på eftermiddagen sætter vi de 

sidste passagerer af. Det meste af togpersonalet 

forlader, efter endt rengøring, toget, og vi afventer 

endnu en tomkørsel, tilbage til Rungsted. På vejen 

skal vi lige have fyldt noget brændstof på 

motorvognene, så de er klar til tjeneste på næste 

søndag. 

 

Aftenens kølighed har sænket sig over Rungsted, 

da vi ankommer og får "parkeret" vores lille tog på 

en dertil velegnet plads. Nu kan motorerne få et til-

trængt hvil, og vi andre er da også snart færdige 

med dagens arbejde, men først skal vognbøgerne 

udfyldes med dagens data om forbrugt brændstof, 

kørte kilometer osv. Haner skal lukkes, kontakter 

skal afbrydes, vinduer lukkes og døre låses, før vi 

kan forlade vores tog efter endnu en dejlig dag med 

masser af glade mennesker og en masse dejlige 

oplevelser. 

Nu er jeg træt, eller på nudansk "godt brugt", men 

en sludder med gutterne skal der være tid til, inden 

jeg tager Kystbanen. Hjemme igen opdager jeg, at 

klokken nærmer sig 21.00, hvorfor jeg nøjes med 

en "klapsammenmad", og derefter tager mig den 

frihed at fylde badekarret med dejligt varmt og 

velduftende vand. Ren og varm og meget træt 

falder jeg om i min seng og sover straks, veltilfreds 

efter en lang hård dag, men jeg gør det igen en 

anden gang, det er helt sikkert !!!!!!! 

(SR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aftenstemning på kajen i Helsingør, oktober 1975 (PL) 
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Togpersonalet møder altid glade smil, når de 

kommer igennem toget (JaL) 

 

 

 

 
 

Togtjenesten 
 

For publikum er togføreren, togbetjentene og pak-
mesteren de mest synlige af togpersonalet. 

 

Togføreren er ham med det røde bånd om kasketten 

og fløjten til afgangssignal. Han eller hun har det 

overordnede ansvar for toget og passagererne. Til 

hjælp har togføreren et antal togbetjente til at sælge 

billetter, hjælpe publikum og lukke låger på toget. 

Derudover er der, hvis pakvognen er med, også en 

pakmester med grønt bånd i kasketten og han har 

som regel rigeligt at se til, når der skal findes plads 

til cykler, barnevogne og grantræer, til jul. 

 

I den mørke og kolde tid er der også en togbetjent 

med, der skal sørge for lys i petroleumslamperne 

og tænde op i de kakkelovne, der bruger fast 

brændsel. 

 

Når toget ankommer til en endestation, skal der 

rangeres. Publikum får nu lejlighed til at se 

rangerlederen, der under hele togturen ellers havde 

opholdt sig i togets tjenestekupé. Rangerlederen er 

karakteristisk ved sin blå kittel og sine store 

arbejdshandsker. 

 

Der er således opgaver nok at se til, når der ikke er 

automatisk dørlukning, datastyret pladsbestilling og 

rabatkort, eller hvad moderne tider nu har medført. 

 

En almindelig køredag begynder med, at 

rangerlederen møder meget tidligt, og i samarbejde 

med lokomotivpersonalet oprangerer dagens tog. 

Herefter møder togbetjentene. De låser alle togets 

døre op og begynder at klargøre toget. Der skal 

fjernes spindelvæv, sæderne skal tørres af og de 

åbne vogne skal fejes. På toiletterne skal mængden 

af toiletpapir, papirhåndklæder og vand kon-

trolleres. Cirka en time før afgang ankommer 

togføreren med klubbens togførerkasse. Den 

indeholder, foruden billetterne, alle de forskellige 

officielle blanketter og sedler, som man kan få brug 

for i løbet af dagen. Efter at have hilst godmorgen 

til personalet, går togføreren i gang med de 

eventuelle pladsreservationer. Derefter aftales 

dagens arbejdsopgaver med togbetjentene (hvem 

der billetterer i hvilke vogne). Når togbetjentenes 

billettasker er pakket med billetter og byttepenge, 

kan togføreren endelig ånde lettet op, indtil 

passagererne begynder at komme, og han skal 

hjælpe de rejsende ind i toget. Inden afgang for-

tæller rangerlederen togføreren, at der er afholdt 

bremseprøve, at toget er kontrolleret og alt er klart 

til afgang. Togføreren melder toget klar til 

stationsbestyreren. 

 

Under kørslen sælger og klipper togbetjentene 

billetter, mens togføreren ved hver station må tilse, 

at al ind- og udstigning er afsluttet. Hvis toget er 

langt, er togbetjentene nødt til at hjælpe. Passa-

gererne vil derfor nogle gange opleve, at togbe-

tjenten midt i billetteringen siger: "Jeg skal lige ud 

og give signal". 
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Togpersonalet giver gerne en hånd med. Gilleleje 

23 / 5 - 1982 (PL) 

for - straks når toget har sat sig i bevægelse - at 

genoptage klipningen af billetter. 

 

På juletogene blev der i ”gamle dage” udpeget en 

togbetjent til juletræssælger. Fra 2004 har jule-

togsbilletterne været solgt via klubbens hjemmeside 

og juletræerrne har kunderne måtte købe på stedet, 

hvor træerne sælges. På bestilte særtog kan der 

være andre specialopgaver at varetage.  

 

Når dagen går på hæld, og den sidste passager har 

forladt toget, går togføreren og togbetjentene hele 

toget omhyggeligt igennem for at se efter, om 

publikum skulle have glemt noget. Så skal hele 

toget gøres rent. Askebægre tømmes, gulve fejes og 

vinduer lukkes. Togføreren samler billettaskerne 

sammen, tæller billetter og byttepenge op. 

Togførerkassen lukkes, så den kan være klar til 

næste gang; pengene tager togføreren med hjem, de 

skal næste dag sættes ind på klubbens konto. Når 

alle er færdige, låses dørene i toget af. 

 

(BSA) 

 

 
 

Om vinteren må man pakke sig godt ind. Helsingør, januar 1987 (Peter Thornvig) 
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Klubben har indrettet en gammeldags kiosk i  

FFJ Cb 1. Kiosken er altid et besøg værd (MR) 

 

 

Kioskchef på Veterantoget 
 

Når veterantoget er ude at køre, er der som regel en 
vogn med (FFJ Cb 1), hvorfra der sælges postkort, 

huer, bøger og andre souvenirs. 

 

Kioskchefen skal, inden togets afgang, sørge for, at 

varerne fra klubbens hovedlager er fremme til 

dagens salg. Mængden af varer er omhyggeligt talt 

op på forhånd. Endvidere har han ansvaret for, at 

der er byttepenge. Kioskchefen møder en halv time 

før vore gæster eller passagerer kommer. Så er der 

tid til at få pakket alle varerne ud og få lavet en pæn 

lille udstilling af det hele. 

For at kunne yde alle vore gæster en god service er 

der foruden kioskchefen én eller flere kiosk-

medhjælpere. Da ikke alle vore gæster kan nå at 

komme igennem vores kiosk, går medhjælperne 

rundt med et "ombæringssalg": et lille sortiment 

 

af de varer, som traditionelt sælger bedst. Ønsker 

en kunde et eller andet, som medhjælperen ikke har 

med, bliver kunden henvist til kiosken midt i toget, 

hvor kioskchefen med stor glæde viser det hele 

frem. 

Kioskchefen har under hele turen ansvaret for sine 

medhjælpere. Om morgenen starter han med at 

instruere dem om dagens salgsstrategi, pakke deres 

tasker med postkort og huer samt udlevere bytte-

penge. Når de har været igennem toget, kommer de 

tilbage til kiosken. For kioskchefen er det en 

balanceakt. Alle vore passagerer skulle gerne have 

mulighed for at købe souvenirs, men ingen bryder 

sig om at blive spurgt tyve gange i løbet af en 

formiddag. Det gælder også, når Veterantoget har 

et længere ophold på en stor station. Hvis man er 

dygtig, kan man ikke alene få solgt nogle postkort 

til passagerer, som venter på andre tog, men også 

gøre reklame for vores veterantog. For kioskchefen 

er det meget vigtigt at vide præcist, hvor langt han 

kan gå, uden at kunderne føler sig presset til at 

købe. 

 

Til sidst, når dagen er slut, skal han afregne dagens 

salg. Det er et stort arbejde. Hele varelageret skal 

først tælles op. Derefter beregnes dagens om-

sætning, og man sammenligner med pengene i 

kassen - det skulle jo gerne stemme. Penge og varer 

pakkes omhyggeligt ned og bæres over til kiosk-

chefens bil. Kioskchefen har ansvaret for at bringe 

varerne tilbage til klubbens hovedlager samt at 

indsætte pengene på klubbens konto. Regnskabet 

for dagens kørsel sendes til klubbens kasserer, så 

der er styr på det hele. 

Overskud fra handelsafdelingen er med til at holde 

hjulene i klubben i gang, og den har således en 

vigtig funktion. 

Samtidig er det for mange af klubbens unge eller 

nye medlemmer én af indgangene til togtjenesten. 

Her lærer det nye medlem andre medlemmer at 

kende, samtidig med at han lærer betjeningen af tog 

og publikum i praksis. 

Efter lidt træning er det også en del af jobbet at 

fortælle interesserede passagerer om toget og det 

arbejde, der ligger bag. 

 

Nordsjællands Jernbaneklub ønsker på denne måde 

at vække interessen for at deltage i arbejdet med 

Veterantoget hos vore gæster. 

(BH) 
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Da det ikke er muligt for alle vore rejsende at komme til kioskvognen, sørger handelsafdelingens 

ombæringssalg for at betjene alle vore gæster (AN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniformsafdelingen 
 

 
Gennem et halvt århundrede har togpersonalet 

været iklædt mørkeblå, næsten sorte uniformer 

med guldknapper og -distinktioner. 

Dette er også gældende for vores veterantog. 

Umiddelbart ser alle uniformerne helt ens ud, men 

ser man nærmere på dem, er der alligevel små 

forskelle. Personalets funktion kan - som i gamle 

dage - ses på uniformernes distinktioner. 

De mest almindelige uniformstyper er: 

Lokomotivfører: Kasket med lyseblå kant (passe-

poil), vingehjul, laurbærblade og stjerne samt 

lyseblåt fungerbånd. Toradet jakke med revers-

krave og/eller vest og blå kittel. På skulderen 

distinktion med lokomotiv og stjerne. 

 

Lokomotivfyrbøder: Kasket mage til lokomo-

tivførers, men uden stjerne og fungerbånd. Jakke 

og kittel som lokomotivførers med lokomotiv i 

distinktionen, men uden stjerne. 
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Uniformer. Øverst ses kasket med eksempel på emblemer. Nedenunder de forskellige jakketyper med 

tilhørende skulderdistinktioner (BH) 
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Ikke alle kan nøjes med en standarduniform. Her 

ses klubbens formand i galla. 

Grønnehave station 1980 (PL) 

 

 
Motorvognsfører: Som lokomotivfører, men i 

stedet for et lokomotiv en stor stjerne på 

skulderdistinktionen. 

 

Togfører: Kasket med smal rød kant (passepoil), 

vingehjul, laurbærblade og stjerne samt rødt 

fungerbånd. Enkeltradet jakke med reverskrave. På 

skulderen aflang distinktion med vingehjul og 

stjerne. Der findes også en endnu ældre version af 

denne uniform: Toradet jakke med høj opstående 

krave kantet med en guldtresse. På skulderen 

distinktion med vingehjul og stjerne. 

 

Togbetjente: Som togfører, men uden stjerne i 

kasket og skulderdistinktionerne. Guldtressen er 

også smallere. 

 

Rangerleder: Som togbetjente, dog suppleret med 

blå kittel og arbejdshandsker. 

 

Kioskchef: Kasket med smal rød kant (passepoil). 

Vingehjul med laurbærblade og stjerne i guld-

broderi. Toradet jakke med skulderdistinktion i 

guldbroderi. 

 

Administrativt personale: Som kioskchef. 

 

Aspiranter: Kasket med vingehjul. Hvis Bane-

danmark's grundlæggende signal- og sikkerheds-

reglement (SR) er bestået, bærer aspiranten også 

laurbærblade. Jakke uden skulderdistinktion. 

 

 

 

For at få hele Veterantogets personale iklædt 

uniformer kræver det et ganske stort lager. Disse 

uniformer modtages som regel brugte, men i pæn 

stand fra familier, hvor én har været ansat ved 

banen, eller fra nuværende personale, hvor et 

uniformsstykke er blevet tilovers. Den typiske 

jernbanemand var i gamle dage lille og tyk, hvilket 

ikke rigtigt stemmer overens med nutidens 

mennesker. Endvidere gør en del af klubbens 

kvindelige medlemmer også tjeneste, og det var 

heller ikke almindeligt i tyverne og trediverne.  

På varme sommerdage er det normalt at se 

personalet i skjorteærmer, slips og kasket. Skifter 

vejret, er jakke, eventuelt suppleret med en tynd 

frakke, foretrukket, og om vinteren er den tunge 

tykke vinterkappe helt uundværlig. 

Uniformsdepotet ligger i dag inde med et righoldigt 

udvalg af jakker og frakker. Kasketter og 

distinktioner må klubben derimod selv fabrikere, 

idet disse sjældent findes i pæn stand eller i de 

rigtige mål. 

 

Nordsjællands Jernbaneklubs uniformsdepot holder 

til på loftet på Græsted station og modtager meget 

gerne alle uniformsdele - såvel nye som gamle! 

(BH) 
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Klubben har gennem årene arrangeret mange sjove udflugter. Udskænkning af fadøl fra den over 100 år 

gamle Carlsbergvogn er altid populært (PL) 

 

 

 

Underholdningsafdelingen 
 

Foreningsmedlemmer har til alle tider haft behov for 

at more sig en gang i mellem. Nordsjællands 

Jernbaneklubs medlemmer er ingenlunde anderledes. 

Præcis hvad medlemmerne har fornøjet sig med i 

klubbens første leveår, fortaber sig i det dunkle. De 

første klubfester, der er indskrevet i klubbens 

annaler, er julefesten anno 1969 i "Folkets Hus" i 

Helsingør. Det blev en stor succes. Man besluttede 

derfor, at det skulle være en årligt tilbagevendende 

tradition. I 1971 nedsatte klubbens bestyrelse et 

udvalg, der udelukkende havde til opgave at 

arrangere udflugter, film- og lysbilledforedrag samt 

klubfester. Inspireret af Danmarks Radio, hvor den 

kendte radio og tv-mand Svend Petersen var chef for 

underholdningsafdelingen, besluttede vores udvalg 

at kalde sig: UHA-udvalget. 

 

UHA-udvalgets første store opgave blev årets 

julefest. Alle sejl blev sat til for de i alt 75 deltagere. 

Festen blev holdt på LO-skolen i Helsingør  

 

den 15. december 1971. For kun 10 kr. blev der 

serveret varm gløgg med småkager, lun fiskefilet 

og frikadeller med kartoffelsalat. Af underholdning 

kan nævnes oplæsning af Holberg ved kongelig 

skuespiller Kai Holm og visning af en engelsk 

jernbanefilm. Festaftenen afsluttedes med et 

gemytligt spil banko. Denne aften kom til at danne 

forbillede for de efterfølgende års julefester. 

Festerne blev holdt mange forskellige steder: 

Helsingør Toldkammer, Vanløse Forsamlingshus, 

Egegården i Espergærde og Birkerød Stadion-

restaurant. Selv om udvalgets medlemmer gjorde 

alt, hvad de kunne for at variere underholdningen, 

så kom der efterhånden færre og færre deltagere, 

og i 1987 blev klubbens sidste julefest holdt på 

M/F "Prinsesse Anne Marie", der sejlede mellem 

Helsingør og Helsingborg. 

 

Ud over klubbens julefester har UHA-udvalget 

kunnet byde klubbens medlemmer på et meget 

righoldigt program. Man har tilstræbt at afholde 

seks forskellige arrangementer om året, og i de 
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forgangne 22 år (skrevet 1/1-1993), kan blandt 

andet nævnes udflugter med DSB's store 

damplokomotiver, udflugt til Kristiansstad i 

Sverige, sejltur med diverse færger og besøg på 

Malmö Fjernstyrings Central, Centralværkstederne 

i København, S-togs- og lyntogsdepoter, Køben-

havns Fjernstyrings Central, rutschebanen på Dyre-

havsbakken og Sporvejsmuseet på Skjolde-

næsholm.  

Forskellige generaldirektører har gennem tiden 

præsenteret deres virksomhed: Poul Hjelt, Ole 

Andresen og Peter Langager fra DSB, og direktør 

P. E. Rich fra Østbanen.  

Af andre foredrag kan nævnes storebæltsprojektet, 

DSB-skolen, DSB's elektrificering, DSB's 

jernbanemuseum, DSB's bygninger og forfatteren 

Birgit Gents, der fortalte om sin bog "En kyst-

banepiges erindringer". 

Interessante film- og lysbilledforedrag er med-

lemmerne sandelig heller ikke blevet snydt for. 

 

Mange kendte jernbanehistorikere har underholdt 

os med alt lige fra roebanerne på Lolland til 

damptog i Andesbjergene. 

Men ikke alt skal have noget med jernbaner at gøre, 

så derfor har udvalget med mellemrum arrangeret 

besøg på vort lokale bryggeri Wiibroe, hvor 

deltagerne specielt interesserede sig for de 

fremsatte genstande i repræsentationslokalerne. Der 

har endvidere været besøg på B&W-museet, Eigt-

veds pakhus, Udenrigsministeriets kommunika-

tionscenter, HT-museet og Teknisk Museum i 

Helsingør. 

 

Hvert enkelt menneske har sit syn på, hvad der er 

en dejlig hobby. Nogle synes det er sjovt at blive 

snavset hver lørdag-søndag, og andre vil hellere 

nyde det færdige resultat. Jernbaneklubbens UHA-

udvalg har gennem alle årene altid formået at 

kombinere medlemmernes forskellige ønsker. 

(OS) 

 

 

 

 

 

 
 

I mange år var det en fast tradition at "De glade 90'ere" var med på sidste køredag i sommersæsonen på 

Hornbækbanen. Gruppebillede foran Nr. 7 og Nr. 14 i Gilleleje søndag den 14.09.1980 (ECP) 
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Veterantoget er netop ankommet til Københavns 

hovedbanegård (S. K. Nielsen) 

 
Veterantoget og fremtiden 

 

Man kunne måske spørge, om det er særligt 

nødvendigt at beskæftige sig med jernbane-

klubbens fremtid udover at konstatere, at den 

selvfølgelig skal blive ved med at drive sit 

veterantog og medlemmerne dyrke deres hobby. 

Der er tilsyneladende stadig masser af passagerer, 

der gerne vil ud at køre med veterantog, og der er 

også nye medlemmer, der begejstres over at være 

med til at holde det kørende.  

Hvad er så problemet? 

 

Problemet, eller rettere sagt udfordringen, kommer 

af, at jernbaneklubben altid har været den samme, 

medens de omgivelser og vilkår, den eksisterer 

under, til stadighed forandres. 

 

Da veteranbanebevægelsen for alvor kom i gang i 

slutningen af 60'erne, adskilte veterantog sig ikke 

så meget fra de ordinære tog, som de gør i dag. 

Dette gælder ikke bare udseendet. Dengang var 

jernbanen så tilpas gammeldags, at det rent teknisk 

var nemt at have nogle veterantog kørende i ny og 

 

næ uden problemer. Selv om det selvfølgelig kunne 

knibe med forståelsen hos nogle, var der mange 

gamle jernbanefolk på alle niveauer, som gerne 

hjalp med til at bevare noget af det, som havde 

været hele deres liv. Uden deres hjælp havde jern-

baneklubberne ikke opnået, at amatører kan arbejde 

med at restaurere og også køre veterantog. 

 

Hermed være ikke sagt, at personalet i dag ikke 

gerne vil hjælpe, tværtimod, men dengang var der 

flere ressourcer til det. Flinke stationsbestyrere lod 

entusiasterne have deres vogne stående på nogle af 

de sidespor, man havde dengang. Man talte om, at 

jernbanen havde udspillet sin rolle og spåede bil-

trafikken en strålende fremtid. 

 

Det gik imidlertid anderledes. En ny energi- og 

forureningsbevidst tid tog sin begyndelse, jern-

banen overlevede og er inde i en udvikling, hvor 

den skal være et økonomisk og miljømæssigt stærkt 

transportsystem. Politikernes øjne er rettet mod 

Banedanmark, DSB og privatbanerne, og fremtiden 

planlægges med en tyk streg under rentabilitet og 

optimering. 

 

Hvad så med veterantog i alt dette? Trafikstyrelsen, 

DSB, Banedanmark og Lokalbanerne viser en 

udpræget velvilje for klubben og dens aktiviteter og 

giver så godt, som det er muligt, plads til 

Veterantoget. Det er dog tydeligt, at klubben må 

tænke betydeligt mere rationelt i dag for at udnytte 

den sparsomme plads, der er til rådighed. Plan-

lægning, forhandling og administration tager mere 

tid end nogen sinde før. 

 

Da jernbaneklubben i 1971 startede med at køre 

veterantog, blev medlemmerne anset for at være 

amatører. Det daværende Jernbanetilsyn (i dag 

Trafikstyrelsen), udpegede derfor en række til-

synsførende, der skulle holde opsyn med alt hvad 

medlemmerne foretog sig samt godkende alle 

reparationer på det rullende materiel inden det fik 

lov at køre ud på ”de lange skinner”. 

 

Pr. 01.01.2012 har de nye fælles europæiske regler 

ændret dette således, at en jernbaneklub er at regne 

som en privat operatør virksomhed. Der er således 

krav om at klubben skal have et sikkerheds-

ledelsessystem, hvor alle sikkerhedsprocedurer er 

beskrevet. Endvidere skal der defineres en orga-

nisation med tilhørende jobbeskrivelser. Medlem-

mer, der skal udføre arbejde på materiellet, skal 

derfor have et CV der opfylder kravene til 

jobbeskrivelsen. De tilsynsførende skal derfor ikke 

længere kontrollere amatørernes arbejde, men  

 

  



 

65 

sikre, at de pågældende medlemmer er kvalificeret 

til det arbejde de udfører. Den løbende kontrol 

suppleres med Trafikstyrelsens inspektionsbesøg. 

Man kan sige, at klubberne er gået fra amatør-

stadiet til at være professionelle fritidsvirksom-

heder uden lønudgifter. 

 

Samtidig med disse professionelle strømninger, er 

det vigtigt, at vi beholder vort fodfæste i en tid, 

hvor udviklingen løber stærkt. Det er nødvendigt, 

at Veterantoget markerer sig som en vigtig og 

brugbar attraktion. På længere sigt vil det være 

vores produkt, som skal retfærdiggøre vores plads i 

hovedstadsområdets dyre og hektiske miljø. Det er 

klart, at veterantog må spille en meget underordnet 

rolle på moderne jernbanelinjer, men hvis frem-

tiden planlægges rigtigt, kan der blive den 

fornødne plads, hvis nogle enkelte små "nicher" 

holdes åbne. Disse nicher kan mange gange godt 

sikres gennem et samarbejde mellem de kulturelle 

og økonomiske kræfter, som styrer udviklingen, 

 

vel at mærke hvis jernbaneklubben viser sig som 

en seriøs og energisk samarbejdspartner. Det 

kræver virkelig meget arbejde, og det er her, de 

kommende års udfordring ligger. 

Vi tror dog, at den forunderlige blanding af frivillig 

indsats og professionalisme, som klubben er udtryk 

for, også i fremtiden vil kunne sikre Veterantoget 

en plads. Dette er ikke alene til glæde for 

jernbaneklubben, men især for de mange inden- og 

udenlandske turister, som med vores tog oplever 

noget af det, der gør Danmark til noget ganske 

særligt. 

 

Vi kan derfor kun opfordre interesserede til at blive 

medlem af klubben. Der er, som det ses, ikke bare 

brug for folk, som kan svinge en skiftenøgle! 

Arbejdet med at føre Veterantoget frem gennem det 

2100 århundrede er stort, og vi håber, at mange 

flere vil udnytte deres talenter i klubben, måske 

endda helt andre talenter, end de i første omgang 

selv troede, de havde! 

(HR / ECP) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Damptoget møder den moderne verden (Arkiv) 
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Sponsorering af Veterantoget 
 

I forbindelse med klubbens arbejde med at tilpasse 

sig fremtiden og forhåbentlig selv påvirke den, må 

den se i øjnene, at der kræves nogle investeringer 

på en række områder. Tidligere var klubben i stand 

til at skaffe de nødvendige midler gennem tog-

driften alene, men disse er desværre ikke længere 

tilstrækkelige. Ud over de almindelige driftsom-

kostninger er en række investeringer i disse år nød-

vendige. 

For at sikre at lokomotiver og vogne ikke ned-

brydes hurtigere, end klubben kan vedligeholde 

dem, er togets opbevaring indendørs blevet en nød-

vendighed, der overskygger alt andet. En række 

store og små sponsorer har doneret penge eller 

materialer til opførelsen af to vognhaller i Græsted, 

restaurering af den gamle Græsted Station fra 1880 

samt Rungsted Remise fra 1897. Det er til sammen 

projekter der løber op i over 7 mio. kr., penge, som 

veterantogskørslerne aldrig ville kunne betale. 

Derudover er der forbedringsopgaver på eksiste-

rende materiel og ønsker om restaurering af mere 

materiel, for bl.a. at kunne få flere siddepladser i 

toget. For at imødekomme denne situation er jern-

baneklubben interesseret i at komme i kontakt med 

potentielle sponsorer, både til et remiseprojekt og 

til et antal projekter vedrørende det rullende 

materiel. 

Klubben mener, at dens aktiviteter er mindst lige så 

spændende emner for sponsorering som mange 

andre kulturbegivenheder, og den tror, at der er 

mange muligheder for samarbejde mellem spon-

sorer og klubben, som begge parter kan have glæde 

af. 

For at få den bedste mulighed for at anvende 

arbejdskraft udefra har klubben oprettet et 

projekt "Antikværksted". I samarbejde med kom-

munale beskæftigelsesprojekter støtter arbejdsløse 

håndværkere medlemmernes arbejde. Et pensionist 

team i både Græsted og Rungsted har bragt liv til 

værkstedet også på hverdage, hvor medlemmerne 

ellers er på ”almindeligt” arbejde. Klubben vil ger-

ne, hvor det er muligt, udvikle denne type utraditio-

nelle samarbejder mellem frivilligt klubarbejde og 

projekter, hvor gammelt håndværk bevares på hel- 

eller halvprofessionel basis. 

Selv om reklamer på siden af toget absolut ikke kan 

komme på tale, er der mange måder en sponsor kan 

få reklameværdi ud af et samarbejde med jern-

baneklubben. Toget har uanede muligheder som 

baggrund for film og reklamer eller som ramme 

om arrangementer og repræsentation.  

Ét af klubbens store ønsker er en videreudvikling af 

Veterantogscenter Græsted. Man kunne forestille 

sig, at en række sponsorer gik sammen om at 

finansiere et sådant projekt. De enkelte bidrag-

yderes navne kunne i den nye udstillingshal fremgå 

af en sponsortavle lige inden for døren på ligefod 

med mange andre sponserede kulturseværdigheder. 

En anden idé er, at en vogn eller et lokomotiv 

bliver "adopteret" af et firma, som til gengæld får 

en "fabriksplade" inde i vognen eller lokomotivet. 

 

Jernbaneklubben vil meget gerne i forbindelse med 

firmaer eller organisationer, som kunne tænke sig 

at donere eller sponsorere midler til et af dens 

projekter. Veterantoget har den fordel, at man blot 

behøver at tage en tur med ud at køre for at opdage, 

hvad man kan være med til at bevare for eftertiden. 

(HR / ECP) 
 

 

 

 
 

Veterantoget, en perlerække af muligheder for reklame og repræsentation (BH)   
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Åbenhusarrangementet den 19. + 20.10.2013   (ECP) 

 

Rungsted Remise 
 

Den historiske baggrund 

Rungsted remise er tegnet af DSB's overarkitekt H. 

Wenck, og opført i 1897 i forbindelse med 

anlægget af Kystbanen fra Klampenborg til 

Helsingør. Årsagen til at Rungsted fik opført en 

lille to-sporet remise skal ses i en trafikal 

forventning til at en del tog kun skulle køre 

Østerport - Rungsted, idet landområderne nord for 

Rungsted var meget tyndt befolkede. Trafikken til 

Rungsted øgedes hurtigt, hvorfor man måtte 

udbygge Rungsted station i årene 1903 - 07. 

I de første 25 år var det primært K- og O-maskiner 

der fremførte togene på Kystbanen og remisen i 

Rungsted havde til formål at huse lokomotiverne 

fra de sene aftentog til Rungsted, som tidligt næste 

morgen skulle retur til København med datidens 

pendlere. Man kan jo blot gætte på, at vor K-

maskine 582 måske allerede var en hyppig gæst for 

100 år siden. Helt frem til september 1934 var der 

fast stationeret to O-maskiner i remisen. 

Efterhånden som motorvognene gjorde deres 

indtog i 30'erne og udviklingen af områderne langs 

Øresundskysten øgede befolkningstilvæksten, 

forsvandt behovet for at lade damplokomotiver 

overnatte i Rungsted. Remisen blev herefter 

overladt til andre formål. Under 2.verdenskrig blev 

remisen anvendt til beredskabslager og de to grave 

fyldt op med grus og dækket med sveller. Den 

sidste brugergruppe, inden jernbaneklubben lejede 

remisen af DSB, var DSB's elektrotjeneste. 

Jernbaneklubben lejer remisen 

1971 var et skælsættende år for jernbaneklubben. 

Veterantogskørslerne ændredes fra sporadiske sær-

togskørsler for filmoptagelser og lukkede selskaber 

til åbne tog på Hornbækbanen og juletog, dette år 

på Amagerbanen. Som følge af det ændrede 

kørselsmønster, havde Bestyrelsen kigget i 

krystalkuglen og erkendt, at det var bydende 

nødvendigt at have vort eget værksted, hvor 

damplokomotivet kunne vedligeholdes. Valget 

faldt på Rungsted remise, der havde en passende 

overkommelig størrelse, lå meget centralt for 

klubbens trafikale kørsler, nem at komme til for 

klubbens medlemmer, stod tom og var så 

forfalden, at den kunne lejes uhyre billigt. Inden 

julen 1971 havde klubben indrettet sig i de små 

lokaler i bagbygningen med værksted, lager og 

opholdsrum mens man ventede på at DSB fik tømt 

selve remisen. 

I bidende vinterkulde gik klubmedlemmerne på 

med krum hals for at udskifte de hundrede vis af 

knuste vinduesruder samt få etableret helt nye 

elektriske installationer, da de oprindelige ikke 

kunne reddes. 

Klubben betalte en symbolsk husleje og havde 

lejekontrakt med 3 måneders opsigelse med det, 

der dengang hed "Generaldirektoratet" for DSB 

under ministeriet for offentlige arbejder. 

Udlejer har skiftet navn mange gange, men det har 

altid heddet noget med DSB (i 2010 DSB 
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Ejendomsudvikling A/S). Aftalen var således, at vi 

(lejer) selv skulle foretage det meste af det 

nødvendige vedligehold (normalt er det ejer der 

står for vedligeholdelsen, men det ønskede ejer 

ikke, da bygningen var så forfalden). 

 

 
 

Erik Olsen orienterer de andre, 1973 (ECP) 

 

Værkstedet kommer i gang 

I 1973 begyndte vi på en omfattende restaurering 

af damplokomotivet OKMJ Nr. 14, parallelt med 

at driftslokomotivet ØSJS Nr. 7 blev passet og 

vedligeholdt. 

Alt var lidt primitivt de første år. Der var for 

eksempel hverken varmt vand eller nogen bade-

faciliteter. De oprindelige 4 overnatningslokaler 

fik vi indrettet i stuen med værksted i det østlige 

rum og lager i det vestlige rum. Oppe på første sal 

var der bibliotek og mødelokale i det østlige rum 

og uniformsdepot i det vestlige. Overnatning 

foregik oftest i sofaen i biblioteket samt på en 

luftmadras på gulvet. Der var altid livlig aktivitet 

specielt onsdag aften, hvor Aamand solgte øl og 

passede biblioteket. Aamand havde indgået den 

aftale med bestyrelsen, at han for egen regning og 

risiko kunne sælge øl til medlemmerne og bruge 

overskuddet til at købe jernbanebøger til 

biblioteket, som han ønskede at starte – Aamand 

var jo ”gammel bibliotekar”. Som årene gik, blev 

det en ret betragtelig bogsamling, som medlem-

merne kunne fornøje sig med. Arbejdstøjet hang på 

knager ude på trappen. 

Vi havde endnu ikke så meget værktøj. F.eks. 

måtte vi i starten fyre ØSJS Nr. 7 op, hvis vi skulle 

bruge trykluft. Vognrevisioner blev også lavet i 

Rungsted, så remisen var altid fyldt til 

bristepunktet med materiel og medlemmer. Husk, 

at Rungsted Remise var det eneste sted at klubben 

havde indendørs værkstedsspor. 

 

Godsvognen, som vi troede var en Tuborgvogn, 

viste sig ved en gennemgribende restaurering i 

virkeligheden at være en Carlsbergvogn. Efter at 

have blokeret det ene spor i remisen, kunne den 

nyrestaurerede vogn trille ud af remisen til stor 

glæde for alle. 

Damplokomotivet OKMJ Nr.14 blev efter syv års 

restaurering endelig færdig til sommersæsonen 

1980. I årevis havde klubmedlemmerne slidt i det 

for at restaurere denne smukke maskine og 

resultatet var også yderst tilfredsstillende. Under 

restaureringen havde man endda fundet indtil flere 

fabrikationsfejl såsom støbefejl i den ene cylin-

derblok samt at tappen i det ene kobbelhjul var 

boret skævt i, hvorved den hurtigt fik valset 

lejemetallet ud og derefter sagde ”klang, klang, 

klang”. Klubbens daværende geni, Jakob 

Freiesleben, gik i gang med en fil og en god 

portion tålmodighed, for at få filet af tappen, så 

den kom til at sidde i den korrekte afstand fra 

hjulcenteret. Da alt dette var rettet kørte maskinen 

som ”en symaskine”. 

 

Rungsted station ombygges i 1982 

Grundet det korte opsigelsesvarsel har der altid 

været lidt usikkerhed om, hvor længe vi kunne 

blive i remisen. For hvad nu hvis bygningen skulle 

bruges af DSB til noget andet? I nogle år var der 

fred og ro omkring stedet, i andre år så fremtiden 

mere dyster ud. 

Den første alvorlige trussel mod bygningen og 

Rungsted som arbejdssted kom i slutningen af 

1970'erne, da sporene på Rungsted Kyst station 

skulle omlægges. Der var ønske om at øge 

gennemkørselshastigheden fra 100 til 120 km/t ved 

at udrette den skarpe kurve gennem stationen. Der 

var to forslag: Det ene bibeholdt de dengang 4 

hovedspor på stationen. Det andet forslag havde 

kun 3 hovedspor. Ved 4-spors løsningen ville 

remisen ligge i vejen og måtte rives ned. Heldigvis 

var den 3-sporede løsning billigere, hvilket kræfter 

i DSB, der var os venligt stemt, ikke undlod at 

gøre opmærksomt på. Vi reddede remisen.  

 
I forbindelse med sporombygningen i 1982 blev 

"natsporet" ind til vores remise kortet betragteligt 

ned. 

Den næste store udfordring var, da DSB skulle 

elektrificere Kystbanen i 1984. Strækningen 

Helsingør - Rungsted var udset til prøvestrækning, 

 

 

Hyggeaften i biblioteket i 1973 (ECP) 
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og i den forbindelse var der behov for et sted, der 

kunne danne base for laboratorieforsøg og af-

prøvninger af de to første elektriske lokomotiver i 

Danmark. Valget stod mellem Helsingør remise og 

vores. Heldigvis indså man hurtigt, at et 

lokomotivdepot midt på Kystbanen ikke var til 

megen nytte og at Helsingør remise var langt mere 

velegnet til lokomotivdepot for elektriske lokomo-

tiver. 

I forbindelse med elektrificeringen fik DSB 

indrettet en "hundegård" på vestsiden med pigtråd 

og solide låger. Da elektrificeringsprojektet var 

rykket længere syd på og hundegården forladt, 

kunne vi med stor fornøjelse stille vores vogne ind 

i hundegården, men selvom at hærværk endnu ikke 

var rigtigt begyndt, følte vi alligevel at vognene 

stod mere beskyttet bag lås og slå. 

 

Midt i 80'erne, da både ØSJS Nr.7 og OKMJ Nr.14 

var kørende, gik vi så småt i gang med 

drømmelokomotivet: DSB K 582, der skulle afløse 

de mange nødvendige forspandskørsler på Kyst- 

og Nordbanen, hvor de efterhånden store vete-

rantog ikke længere kunne fremføres af blot ét 

lokomotiv mere. Der var på dette tidspunkt ingen 

der overhovedet kunne drømme om hvor om-

fattende denne restaurering ville gå hen at blive. 

 

Sporene ved golfbanen 

I slutningen af 80'erne var der interesse for 

opførelse af boliger på stationens gamle læsseareal 

på vestsiden af hovedsporet. DSB ville derfor 

fjerne alle læssesporene og sælge det attraktive 

areal til et byggeselskab. Banetjenesten havde 

behov for nogle sidespor til de gule maskiner, og 

det var en oplagt tanke, at de skulle flytte ind i 

remisen. Vort medlem Lars Lund foreslog en 

anden løsning: Ved at bevare et enkelt af 

sidesporene på vestsiden fik 

banetjenesten den fornødne 

plads, samfundet sparede 

penge til nyanlæg og vi 

reddede endnu engang 

remisen. 

I forbindelse med at man 

fjernede de spor, hvor vi 

tidligere havde vores vogne 

stående, måtte vi i en 

årrække henlægge 

residensen til Frederiksberg 

station. I de perioder, hvor 

vi ikke kunne anvende vort 

spor 3 i Saunte, blev det 

nogle lange søndage på 

Hornbækbanen, når toget 

først skulle fra Frederiks-

berg til Helsingør og om 

eftermiddagen tilbage til 

Frederiksberg igen. 

På trods af de gentagne 

sorte skyer over remisen blev der stødt og roligt 

arbejdet videre på materiellet – vi havde jo heller 

ikke andre muligheder. 

 

Remisen forbedres, anden omgang 

Vores strømforsyning kom dengang fra en 

masterække ude på marken. Der var altid for lidt 

strøm i remisen, og vi måtte derfor bl.a. benytte en 

dieselkompressor til det store trykluftforbrug. Da 

det daværende NESA ville modernisere el-

forsyningen med et nyt kabel i vejen, sørgede 

indflydelsesrige medlemmer igen for at kablet blev 

rigeligt dimensioneret således, at vi kunne få en 

stor elektrisk kompressor mv. 

Det gamle frostfrie lokum (ingen vandlås men et 

stort hul direkte ned i kloakken) blev ombygget 

med isolering, elektrisk gulvvarme og fliser på 

væggene. Der monteredes elektrisk vandvarmer og 

moderne toilet samt pænt brusebad. 

Da uniformsdepotet rykkede ud af det vestlige 

lokale på 1.sal, indrettedes der ”slyngelstue” med 

omklædningsskabe langs væggen. Det gav et 

betragtelig løft samt mulighed for en række 

særdeles muntre julefrokoster. Benyttelsen af 

biblioteket mindskedes, hvorefter sofa og sofabord 

blev udskiftet med to dobbelte køjesenge for 

overnatning af 4 personer. Senere flyttedes 

biblioteket til Græsted og bogskabene erstattedes 

med flere hårdt tiltrængte omklædningsskabe. 

Det var også i 1980'erne, at der blev rejst 

bygningsfredning for en lang række DSB-

bygninger landet over. En række af Kystbanens 

bygningsværker blev ved denne lejlighed fredet. 

Vi forsøgte at gøre opmærksom på remisen som 

fredningsobjekt, dog uden at forslaget faldt i nåde. 

I de følgende år blev der lavet en omfattende 

 

Møde i "slyngelstuen" i august 1976 (ECP) 
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istandsættelse af de fredede bygninger, alt imens 

remisen forfaldt yderligere. 

 

Strandmøllehytten og vandkranen 

Arkitekterne i DSB's bygningsafdeling må have 

syntes, det var synd for remisen og jernbane-

klubben. Pludselig en onsdag i 1983 var der uden 

klubbens vidende støbt et fundament uden for 

remisen. Medlemmerne undrede sig over, hvad det 

fundament skulle bruges til. Teorierne var mange, 

og selvfølgelig med bange anelser for vor fremtid 

på stedet. Hvad havde man nu fundet på? 

Nogle dage senere stod den gamle mellemblok-

posthytte fra Strandmøllebroen på det nye funda-

ment, og i ugerne efter blev det istandsat og malet 

fint op: Bygningsfolkene syntes, det var synd, at 

det fine lille træhus skulle gå til grunde, og hvad 

var et mere passende otium end at opstille det ved 

et levende dampdepot? Ved samme lejlighed blev 

den store vandkran til damplokomotiverne, som 

stod i vejen for banen på den anden side af 

hovedsporene, flyttet over på vores side og 

opstillet ved drejeskiven, dog uden nogen sinde at 

kunne blive forbundet til vandtanken inde i 

remisen. 

Hver gang der var kraftigt 

blæsevejr over landet, fløj der 

skiffersten af remisens tag, og 

det var dagens orden, at 

regnvand dryppede ned fra 

taget mange steder i remisen. 

I 1992 fik vi aftalt ni års 

uopsigelighed på vor 

lejeaftale, og vi fik derfor 

lavet en stor reparation af 

taget inklusiv fornyelse af 

tagrender mv. I 1990'erne var 

der nogenlunde ro om 

bygningen. Anskaffelsen af 

flere damplokomotiver 

krævede mere overdækket 

plads. En telthal blev opstillet 

over det ene spor foran 

remisen, men det var ikke 

noget kønt syn. I 1994 

udbyggede vi derfor spor-

nettet med to nye stikspor fra drejeskiven. Nu 

kunne telthallen flyttes over til det nye spor og 

remisen fik sit stolte udseende tilbage. I 2007 kom 

der yderligere et 24 meter langt telt til Rungsted. 

Det var oprindelig købt og betalt af Norsk 

jernbaneklub til beskyttelse af den brændte 

spisevogn (SWB Ro 48), som efter branden i 

Græsted i 2001 blev flyttet til et sidespor på 

Gilleleje station. I forbindelse med ombygningen 

af Gilleleje station i 2007, måtte vi fjerne teltet og 

vognen blev hugget op. 

Det var også i 1990'erne, at vi holdt det første 

"åbent hus" arrangement. OKMJ Nr.14 blev 

revideret for anden gang og det nyanskaffede 

svenske damplokomotiv S 1307 blev sat i stand. 

 

Kystbanebygningerne restaureres 

Omkring år 2000 lavede DSB en omfattende 

restaurering af alle de 100 år gamle stations-

bygninger. Vi skrev til DSB i 2002 og spurgte, 

hvad der skulle ske med remisen, nu hvor alle 

stationsbygningerne blev sat så flot i stand. Svaret 

kom i form af en opsigelse samtidig med at man 

indstillede bygningen til nedrivning! 

DSB's udlejningsafdeling ville ikke betale en 

istandsættelse og de mente ikke, at vi ville være i 

stand til at bringe bygningen op på et acceptabelt 

niveau. Vi skulle være ude af remisen inden den 1. 

november 2002. Nu fulgte en svær tid, men vi blev 

hurtigt klar over, at det kun var én enkelt person i 

DSB Bygning, der ønskede remisen jævnet med 

jorden: "fordi det lignede en losseplads". For ikke 

at provokere de negative kræfter yderligere, gik vi 

omgående i gang med en omfattende oprydning 

omkring remisen, og på få måneder kom det hele 

til at se rigtig pænt ud igen. 

 

 

 

Kampen om remisen 

Vi holdt møder på Hørsholm rådhus med 

viceborgmester Thorkild Gruelund og forklarede 

vores situation. Han kunne naturligvis ikke umid-

delbart love os noget, men vores sag ville blive 

bragt videre. I februar 2002 var vi så til møde med 

DSB i Sølvgade 40. Mødet blev desværre kun en 

bekræftelse af vores bange anelser: at DSB stod 

ved opsigelsen, men vi fik dog lidt mere tid. Vi 

nåede nu lavpunktet. Størstedelen af klubbens 

bestyrelse var af den overbevisning, at Rungsted 

ikke stod til at redde og der arbejdes på at finde et 

 

Stor aktivitet i det lille værksted, hvor værktøjet hænger klar, 1978 (HP) 



 

71 

alternativ. Kun blandt de trofaste Rungsted-

brugere var der stemning for at bevare remisen og i 

efteråret 2002 begyndte flere lokale kræfter at 

bakke op. Det lykkedes at opbygge et helt netværk 

af eksperter og lokale interesser. Gennem en 

kollega fik Henning Pedersen kontakt til tidligere 

vicegeneraldirektør Ernst Roldsted-Jensen, der 

altid har været meget positiv overfor klubben. Han 

ville prøve at kontakte nogle af sine gamle 

forbindelser i DSB Sølvgade 40. Bert Hansen og 

Michael Randrup fortsatte herefter forhandlingerne 

med DSB Ejendomme mere aktivt. Sammen med 

Susanne Kock fra Teknisk forvaltning i Hørsholm 

kommune dannedes en støttegruppe, som i den 

efterfølgende periode jævnligt mødtes og fik lagt 

en strategi for det videre arbejde. Vi fik også 

positiv tilkendegivelse fra lederen af Jagt- og 

Skovbrugsmuseet, Jette Bogø, som gennem sit 

engagement i det daværende Kulturmiljøråd for 

Frederiksborg Amt støttede os, idet der blev gjort 

opmærksomt på, at bygningen var bevarings-

værdig og derfor slet ikke kunne nedrives. 

Hørsholm Kommune, ved Anders Borgen, sendte i 

november 2002 brev til DSB, hvori man anbe-

falede bevaring af remisen og jernbaneklubbens 

aktiviteter på stedet. I december 2002 blev der på 

lokalt initiativ ved Allan Just Møller, som er 

medlem af Hørsholm Historiske Forening, 

indsendt fredningsforslag til Kulturarvsstyrelsen. 

Forslaget blev desværre forkastet. 

DSB's forlængede opsigelsesfrist var på det tids-

punkt udløbet, men vi valgte at blive i remisen, og 

det så ud til, at alle parter var klar over, at der 

arbejdedes på en bevaring, hvor jernbaneklubben 

var en del af en varig løsning. 

 

I 2003 trådte en lokal arkitekt, Ole Brandstrup 

Jensen, ind i støttegruppen og udarbejdede en 

projektbeskrivelse over en istandsættelse af 

bygningen indeholdende tilbud fra en række 

håndværkere. Overslaget påviste, at remisen kunne 

istandsættes for et væsentlig lavere beløb, end 

vurderet af DSB. I 2004 fulgte nye møder mellem 

DSB, Nordsjællands Veterantog og repræsentanter 

fra Hørsholm Kommune, hvor opsigelsen langt om 

længe blev trukket tilbage. Herefter fulgte en 

periode, hvor vi levede på "tålt ophold" mens vi 

forhandlede nye betingelser. 

 

Jernbaneklubben køber Rungsted Remise 

Arkitekt Thomas Kampmann fra Center for 

Bygningsbevaring i Raadvad kom til og skaffede 

midler til at lave en registrant (historisk gennem-

gang af bygningerne på Østre og Vestre stations-

vej) og startede på eget initiativ en ny fredningssag 

der omfattede det samlede bygningsanlæg på og 

omkring Rungsted station inklusiv drejeskive, 

vandkran og så videre (pr. 01.01.2012 kører 

fredningssagen fortsat). 

 

Den gamle tilsynsførende H. P Hansen inspicerer kedlen til OKMJ Nr.14 i 1978  (MP) 
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Med vind i sejlene begyndte klubben i 2005 at 

styrke aktiviteterne i Rungsted Remise. De sorte 

skyer var drevet bort. Klubbens nye ledelse 

bestående af formand Flemming Herbst, drifts-

bestyrer Anders Dørge og formand for Fonden til 

Drift af Nordsjællands Veterantog, Michael 

Randrup, overtog nu alle forhandlingerne med 

DSB og Hørsholm Kommune. De langstrakte 

forhandlinger med DSB bar nu frugt og DSB 

tilbød endeligt at klubben kunne købe hele 

remiseområdet til et beløb, som vi kunne klare og 

på en række betingelser, som vi sagtens kunne 

acceptere (remisen måtte ikke rives ned og jorden 

sælges til en byggematador). 

I 2008 kom et nyt driftigt medlem, Olaf Thomsen, 

til. Han fik hurtigt startet et pensionist team op og 

trak mange nye medlemmer i alle aldersgrupper til. 

Drejeskiven blev sandblæst og malet. 

K-maskinen, der havde været under restaurering 

siden midten af 1980'erne blev endelig færdig og 

kunne i sommeren 2009 endelig sættes i drift. 

 

 

Stillads omkring remisen, sommer 2011 (EO) 

 
Realdania sponserer istandsættelse af remisen 

Den glædelige nyhed om at jernbaneklubben 

endelig havde købt Rungsted Remise, satte nu 

endnu mere gang i den nye pensionistgruppe, og 

de andre nye medlemmer gik i gang med en 

omfattende indvendig istandsættelse og reorga-

nisering af værksted og lagre. 

Det høje aktivitetsniveau og de mange positive 

forbedringer blev bemærket af vores omgivelser. 

Realdaniafonden var begejstrede over vores 

aktiviteter i Rungsted og bevilgede i 2010, efter en 

række forhandlinger, 3,8 millioner kroner til en 

udvendig istandsættelse af remisebygningen. Det 

er ubetinget det største beløb der til dato (2012) 

nogensinde er doneret til jernbaneklubben. 

Den enorme donation taget i betragtning, fik 

Bestyrelsen til at nedsætte en styregruppe, der 

skulle varetage istandsættelsen af remisen således, 

at de mange penge blev udnyttet bedst muligt. Med 

arkitekt Ole Brandstrup i spidsen, blev der 

indhentet nye tilbud på tag, murværk, vinduer og 

remiseporte. Det gamle baderum, som medlem-

merne selv havde restaureret i 1980'erne blev 

moderniseret i forbindelse med at taget fik nye 

skifferplader og indvendig isolering. Det var den 

nemme del. Taget på selve remisen var langt mere 

problematisk, thi her var det nødvendigt at opstille 

stillads ud mod kystbanens hovedspor og det 

krævede både sporspærring og kørestrøms-

afbrydelse, da det kan være livsfarligt at komme så 

tæt på køreledningerne, som vi skulle, mens 

stilladset blev stillet op. Efter sidste tog, blev der 

derfor ”lukket og slukket”. Da det hele var 

kommet på plads og korrekt jordet, kunne 

Banedanmark atter sætte strøm på og morgen 

trafikken gennemføres uden forsinkelser. Nu 

kunne den store tagreparation endelig komme i 

gang. 

 

 

De nye skifferplader lægges, sommer 2011 (EO) 

 

Alle tagpladerne blev taget ned hvorefter man 

kunne inspicere spær og lægter for råd. Selv-

følgelig var der enkelte ubehagelige overraskelser 

– det er der jo altid, men håndværkerne fik skiftet 

alt det dårlige træ, hvorefter de nye skifferplader 

kunne lægges. Den gamle isolering blev nedtaget 

og ny isolering placeret lige under tagfladen 

således, at de flotte gamle spær atter blev fritlagt. 

 
 

 

Remisen med de fritlagte spær, 2012 (ECP) 

 
Al den gamle graffiti, og de utallige lag maling vi 

har smurt ovenpå graffitien, blev renset af 

husmuren, så den næsten fik sin fordums glans 

tilbage. Vinduer og døre blev skiftet til moderne 
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energirigtige og det gamle loftslokale blev 

moderniseret med isolering og en rigtig trappe i 

stedet for den tidligere stige og loftslem. 

Da stilladset i december 2011 endelig blev taget 

ned, var det en fornøjelse at se hvor flot den gamle 

remisebygning fra 1897 var kommet til at se ud – 

det er noget vi virkelig kan være bekendt at vise 

frem. 

 

Det østlige værksted med arbejdsborde (ECP) 

 
Medlemmernes indsats 

Allerede tidligt i planlægningsprocessen blev det 

klart, at loftet og de to rum på 1.sal skulle tømmes 

for alt. Styregruppen spurgte derfor vennerne i 

Græsted, om de kunne undvære hjælpevognen i 

den tid, istandsættelsen stod på. Hjælpevognen 

kom derfor i foråret 2011 til Rungsted, hvor den 

blev stillet, så den ikke var i vejen for hånd-

værkerne. Alle medlemsfaciliteterne blev herefter 

flyttet fra remisen til hjælpevognen. 

Inde i remisen fortsatte medlemmerne med 

oprydning, sortering og restaurering af rummene. I 

selve remiserummet gennemførtes en tiltrængt 

oprydning, hvor alt overflødigt blev kasseret. Alle 

reoler blev gennemgået og dele sorteret således, at 

det fremover er meget lettere at finde det man skal 

bruge, hvorved mange timer kan spares ved ikke at 

skulle gå rundt og lede efter tingene. Det store 

remiserum blev kalket hvidt, hvilket var tiltrængt, 

efter næsten 40 års brug. 

Sammen med hjælpevognen kom der en tredje 

godsvogn til Rungsted, der kunne stilles over 

bagved på sporrammerne til de to andre vogne. Nu 

kunne lageret i stuen tømmes over i godsvognen. 

De to rum i stuen kunne restaureres med nye el-

installationer. De store maskiner kunne flyttes over 

i det vestlige stuerum og dermed give mere plads 

omkring arbejdsbordene. Alt i alt en væsentlig 

forbedring af værkstedsfaciliteterne. 

Trapperummet blev også restaureret, det gamle 

ølskab under trappen fjernedes og da der længe 

ikke har været ubudne gæster, blev den gamle 

tyverialarm fra 1985 taget ned og i forbindelse 

med træk af nye elektriske kabler i kabelbakker, 

blev alle kablerne til tyverialarmanlægget sløjfet. 

 

Det har været et kolossalt arbejde medlemmerne 

har brugt 4 år på, men nu, hvor det hele er færdigt, 

vil vi mange år fremad kunne glæde os over det 

gode resultat. 

 

 

Det nyindrettede maskinværksted (ECP) 

 

Remisen genindviet 

Alle sejl var sat til og forberedelserne til genvielse 

af remisen i Bededagsferien den 4. - 6.maj 2012 

var næsten klar, da klubben desværre må aflyse 

hele arrangementet på grund af sporarbejde på 

Kystbanen, der hindrede kørsel til Rungsted. 

Da der ikke umiddelbart var et egnet tidspunkt til 

at holde officiel indvielse, rykkede klubmedlem-

merne ind i den flot istandsatte remise. En 

henvendelse til et køkkenfirma resulterede i at de 

solgte os et komplet køkken for 1 krone. Det 

åbnede mulighed for at et af de faste klub-

medlemmer kunne tilbyde at købe ind og lave mad 

til de hårdtarbejdende klubmedlemmer. Den hygge 

og stemning, som en gang varm mad gav, trak 

yderligere medlemmer til, så det efterhånden 

kunne knibe med at sidde ved bordet. 
 

 
Hygge i det nye køkken-møderum (HP) 

 

Kræfterne samles om HHB 4 

Den 18.08.2012 blev GDS11 flyttet fra Græsted til 

Rungsted remise og medlemmerne, der efter-

hånden var blevet færdige med at indrette værksted 

og lager, kastede sig over dette halvfærdige 

lokomotiv. I januar 2013 besluttedes med-

lemmerne i Rungsted, at maskinen skulle 

restaureres som den oprindelige HHB Nr. 4 



 

74 

Åbent hus arrangement 

Efter mange forsøg på at vise resultatet af 

Realdanias sponsering af restaureringen af 

Rungsted Remise frem for offentligheden, 

lykkedes det endeligt i efterårsferien 2013 at få alle 

brikkerne til at falde på plads, så der kunne holdes 

åbent hus med maner. Medlemmerne havde til det 

sidste knoklet med at få alt klart. Det var en 

fornøjelse at se alle de glade besøgende der 

strømmede til hele weekenden. 

 

Det videre arbejde 

I sommeren 2015 var man kommet så langt, at 

man var klar til at få flyttet den gamle hjælpevogn 

12 over ved remisen og påbegynde ombygningen 

til værksted. Den er i efteråret 2015 ryddet ind-

vendigt og frem til efteråret 2016 er der indrettet 

værksted med varmepumpe. 

I forbindelse med Banedanmarks store spor-

ombygningsprojekt på Kystbanen i sommeren 

2018, havde Aarsleff Rail behov for et sted, hvor 

de kunne læsse skærver mv. Som "betaling" 

udskiftede de natsporets træsveller med beton-

sveller og skærver hele vejen fra det nye elektriske 

sporskifte i spor 1 og frem til drejeskiven. Den 

tidligere nøgleaflåste afsporingshund blev 

udskiftet med elektrisk drev. Aarsleff rettede også 

kørevejen af med frisk grus. Skinnearbejdet var 

langt fra det eneste, der foregik i Rungsted denne 

sommer. Samtidig med skinnefornyelsen udførte 

Aarsleff også et større kloakprojekt langs banen. 

Det betød, at klubmedlemmerne i hast fik gravet 

og nedlagt nye kloaker rundt om remisen. I løbet af 

efteråret blev der opsat en lygtepæl ved grøften 

således, at der er fint lys på hele forpladsen til 

remisen. 

 
Åbent hus den 19. + 20.10.2013 (Bumletoget) 

 

I efteråret 2019 begyndte man at flytte Strand-

møllehytten fra sin plads ved drejeskiven til en ny 

plads over grøften og nu stillet op på et stativ. 

Arbejdet måtte imidlertid indstilles i 2020 på 

grund af Corona-virus. 

I marts 2021 blev Strandmøllehytten flyttet op på 

det nye stativ og presenningsteltet i spor 13 ned-

taget og lagt ”på lager” til den dag et nyt spor 15 er 

etableret. Lærketræet bag remisen blev fældet, for 

at gøre plads til told-hytten. Den 19. maj fik man 

lagt det nye spor 15 og den 28. maj blev 2 af gods-

vognene bag remisen flyttet. I juli måned blev der 

støbt fundament til told-bygningen samtidig med 

at bygningen blev adskilt ad på Otto Busses Vej 8. 

Endelig den 10. august blev huset flyttet, genop-

sætningen kunne begynde og den 10. oktober var 

der rejsegilde med reception og indbudte gæster. I 

efteråret 2022 fortsatte restaureringen samt 

forberedelse af spor 16. 

 

 
 

Folk strømmede til Rungsted i efterårsferien 2013 for at se det flotte resultat af Realdanias indsats (ECP) 



 

75 

 
 

 

Veterantog for børn i Græsted lørdag den 14.09.2013   (ECP) 

 

 

Veterantogscenter Græsted 
 

Drømmen om en vognhal 

Lige fra klubbens første tid har medlemmerne 

drømt om at få sted, hvor der kunne opføres 

værksteder, remise og vognhal til alt klubbens 

materiel, da en udendørs opbevaring af de 100 år 

gamle køretøjer tager hårdt på materiellet. Med den 

faste veterantogskørsel på Hornbækbanen fra juli 

1971 indså bestyrelsen, at man ikke fremover ville 

kunne basere en fast drift på forskellige 

værkmestres nåde og barmhjertighed ved at låne 

deres værksted til nødtørftige reparationer. Med 

lejemålet af Rungsted Remise, som man indgik i 

efteråret 1971 fik klubben "blod på tanden". Nu var 

værksted og remise for lokomotiverne sikret, nu 

galt det vognene. Bestyrelsen, der i 1975 indeholdt 

flere driftige erhvervsfolk, kunne godt se, at uden 

en betydelig egenkapital, ville det aldrig blive 

muligt at realisere drømmene, hvorfor man 

oprettede en slags byggefond hvortil der årligt blev 

overført en fiktiv husleje på ca. 30.000 kr. Herved 

var det økonomiske grundlag for drømmen lagt. 

De første tanker var at realisere drømmen ved 

Højstrup i forbindelse med Teknisk Museum, der 

dengang lå her. Jordarbejder og sikringsanlæg ville 

imidlertid løbe op i svimlende beløb. Så fik man 

kig på gasværksgrunden i Helsingør. 

Omkostningen til en jordrensning sendte klubben 

til Saunte station, hvor kommunen netop havde 

udlagt marken ved siden af stationen til 

industrigrund. I februar 1981 kunne klubben 

fremvise en flot model af et Saunteprojekt i 

størrelse 1:87 (HO) med 250 meter overdækket 

sporplads. De sammensparede 200.000 kr. rakte 

dog ikke til et millionprojekt og da Slangerup-

banens store remiseanlæg på Nørrebro netop stod 

tomt, skiftede fokus til et museum i Københavns 

centrum med værksteder mv. Efter et par år på 

Nørrebro blev de økonomiske interesser i området 

så store, at først røg vognhallen (1989), derefter 

hele sporanlægget (heraf en stor del taget op af 

medlemmerne i påsken 1992 og i løbet af foråret 

kørt til Fredensborg) og til sidst remisen (2001). 

Nordsjælland trak atter og på Fredensborg station 

fik klubben i 1989 tilbudt at leje hele læssevejen 

som kompensation for det mistede på Nørrebro. I 

november 1994 kunne klubben præsentere et 5 

mio. kr. projekt. 

Tiden gik og vognenes forfald begyndte at være 

tydeligt. Med DSBs donation af to store pre-

senningshaller i januar 1995 dannede en lille 

gruppe medlemmer en arbejdsgruppe, der skulle 

opstille hallerne i Græsted, der var lejet af 

Gribskovbanen nogle år tidligere, som en billig 

midlertidig løsning indtil det store projekt i 

Fredensborg blev realiseret. 

 

 
 

Reception i Græsted 12.02.2011 (ECP) 

 

Græsted station 1880 - 1989 

I Ole-Chr. M. Plums dejlige bog om Gribskov-

banen fra 2009 (se litteraturlisten bag i denne bog) 

er historien om Græsted station beskrevet. Her 



 

76 

gengives blot de væsentlige hovedtræk. 

Gribskovbanens oprindelige endestation blev i 

1880 lagt i Græsted. Stationsbygningen er hverken 

i ydre eller indre ændret meget siden anlægget. 

Som noget helt specielt er værkstedet bygget 

sammen med pakhus og stationsbygningen. Hele 

bygningskomplekset er opført i rødsten. Stations-

bygningen indeholdt i stuen ventesale for både 2. 

og 3.klasse samt jernbane- og postkontor. I årene 

1884 til 1893 havde banen tillige sit hovedkontor 

på Græsted station. På 1.sal var der bolig for 

driftsinspektøren. Loftet var i klassisk stil et 

uisoleret bjælkeloft, hvor man havde lavet to små 

kamre. Det har uden tvivl været en kold fornøjelse 

at bo heroppe, men sådan var det meget alminde-

ligt på den tid. 

 

 
 

Spornettet på Græsted station var faktisk ret 

omfattende ved anlægget i 1880. Foruden hoved-

sporet var der øst for bygningen anlagt en snurre 

(vendetrekant i den nuværende stationshave), så 

dampvognene kunne vendes i forbindelse med 

omløb. I stationens sydende var der tre spor ind til 

remisen samt et opstillingsspor. Desuden var der to 

sidespor til læssevejen vest for stationsbygningen. 

Værkstedet var bygget til de engelske dampvogne, 

der efter engelsk tradition var noget smallere end 

de danske vogne. Ved forlængelsen af banen til 

Gilleleje i 1896 og ophøret af dampvognsdriften 

blev trekantsporet fjernet og erstattet af et 

omløbsspor, hvortil kom yderligere et omløbsspor 

vest for hovedsporet (der hvor der i 2010 blev lagt 

grydespor og opstillet en GDS-godsvogn). 

I forbindelse med fornyelse af banens stræknings-

spor i 1976 blev sporene ind til remisen samt 

omløbssporet fjernet. Fra 18. april 1991 lukkede 

billetsalget på Græsted station, og stationen blev 

publikumsmæssigt omdannet til ubetjent holdested. 

Omtrent samtidig blev bygningen med udhus og 

retirader umiddelbart nord for stationsbygningen 

revet ned og godssporene afkortet i forbindelse 

med en sanering af hele stationens forplads og 

parkeringspladsen. Samtidig opsættes et lille 

venteskur i træ, der af unge mennesker brændes af 

i 2009. Mellem spor 1 og 2 anlægges i 1995 en ny 

stor og bred ø-perron. Der kommer PU-signaler i 

2008, hvilket betyder, at sporlængden reduceres fra 

123 meter til 118 meter, dvs. en vogn mindre på 

toget! I 2010 opsættes et nyt hærværkssikret 

venteskur og vores gamle perronlampe, ud for 

venteskuret, erstattes med en af Lokalbanens 

hærværkssikrede moderne lamper. 
 

 

Jernbaneklubben flytter ind på Græsted station 

Efter ønske fra Gribskovbanens direktør Niels 

Møller, planlægger jernbaneklubben i al hemme-

lighed at køre motortog på Gribskovbanen fra 

sommersæsonen 1989. Forhandlingerne er imid-

lertid så hemmelige, at man glemmer at fortælle 

det til Østsjællands klubben, der skulle komme 

med en makker-vogn til LNJ M4. I hast indgår 

man lejeaftale med KLK om leje af HVJ M5, der 

først kunne være klar til drift senere på sæsonen. 

Gribskovbanen udlåner derfor GDS L1 til de første 

motortogskørsler i 1989. Ønsket om et lokalt 

motorvognsdepot på Gribskovbanen er med de nye 

kørselsaktiviteter blevet mere aktuelle end nogen 

sinde før. 

 

 
Køkkenet i lejligheden februar 2011 (ECP) 

 

Indtil den 1.juni 1989 rummede den gamle remise i 

Græsted HT's busser. Remisen er i dårlig stand, 

specielt er taget meget utæt. Der indgås en 11-årig 

lejeaftale med Gribskovbanen om leje af værk-

stedet alene, med mulighed for en senere udvidelse 

af toilet og opholdsrum, thi stationsbygningen og 

lejligheden var fortsat i brug af banen selv. På den 

gamle læssevej bag pakhuset, var der stadig 2 spor 

med sporforbindelse til GDS. Her opstilles en af 
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DSB's gamle hjælpevogne (Struer-vognen) som 

værkstedsvogn hvor den frem til 1991 fungerer 

som base for et arbejdsløshedsprojekt og efter 

1991 som lager for Sm 13’s motor. 

 

 
Bibliotek og hyggestue, februar 2011 (ECP) 

 

Formanden, Vagn Voigt, tilbyder sammen med 

folk fra Græsted - Gilleleje kommunes arbejds-

løshedsprojekt, at sætte remisebygningen i stand. 

Taget repareres, der opsættes forsænket loft der 

isoleres, væggene males, graven i spor 11 tømmes 

for grus og forlænges, der lægges nye skinner ind i 

værkstedet, der støbes nyt betongulv, der opsættes 

en 4 meter bred hems med isoleret maskinværksted 

i stuen og lagerreoler oppe på hemsen. Den gamle 

rulleport ud mod forpladsen erstattes af en isoleret 

trævæg med vindue og dør. Da de første 

dampvogne fra 1880 var engelskbyggede efter det 

noget smallere engelske profil, var portåbningen 

kun 3,1 meter, hvilket var for lidt til klubbens 

Triangelmotorvogne. Det blev derfor nødvendigt at 

rykke portene ud i den næste murfals, modificere 

hængslerne, fjerne en sten i muren i hver side og 

gøre portene 12 cm bredere. Derved blev 

portåbningen 3,33 meter og alt klubbens materiel 

ville kunne komme ind i værkstedet. I forbindelse 

med sportilslutningen skulle der bruges et 

højreskifte, men vi havde kun et venstreskifte. Det 

betød, at sporforløbet ind i værkstedet blev 

urimeligt kroget og da der lå kurvet spor helt frem 

til porten, skulle motorvognene ofte et par gange 

frem og tilbage, for at komme ind gennem den  

 

 
Kaminen, som Søren genopførte i 1992 (ECP) 

 

 
Græsted sporplan anno 1990 (ECP) 
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stadig meget smalle portåbning. I løbet af som-

meren 1990 trækkes der helt nye el-kabler og 

opsættes stikkontakter. Hele restaureringsprojektet 

er færdigt med udgangen af 1991. 

Pr. 1. januar 1992 overtager jernbaneklubben 

lejemålet på hele Græsted station, inklusive leje-

målet for lejligheden på 1.sal, der udlejes til 

klubmedlemmet Søren Lindkilde, der samtidig får 

en viceværtfunktion. Lejligheden er i meget 

miserabel stand, så Søren bruger megen tid på at 

sætte soveværelset og dagligstuen i pæn stand. 

Søren genopfører bl.a. den oprindelige kamin midt 

i stuen, men med en moderne ovn indsats, der kan 

varme hele lejligheden op. 

 

Foruden stationsbygningen lejer vi også varehuset, 

der indrettes til kommunens beskæftigelsesprojekt, 

der laver opgaver på området for os. Den lille 

lokomotivremise anvendes i første omgang til lager 

for motorvognsreservedele. I erkendelse af at 

Fredensborg remise ikke bliver færdig lige med det 

samme, indhentes tilbud på en lille to-sporet 

vognhal til 6 vogne. Hallen skulle beklædes med 

trapez pladerne, der i 1988 var indkøbt til 

vognhallen på Nøl. Dette byggeprojekt bliver 

imidlertid aldrig til noget. Fra gammel tid, var der 

en ekstra indkørsel til naboen, Græsted Trællast og 

Silvan, fra læssevejen bag stationen. Her parkerede 

kunderne også deres biler, når de skulle ind at 

handle. 
 

 
Grillmester Lars Kragh i pinsen 2002 (ECP) 

 

Fredag den 3. april 1992 indtraf så det helt store 

øjeblik, som alle i motorgruppen havde ventet på: 

Indvielse af den gamle remise anno 1880. Der 

arbejdes nu fast hver lørdag på Triangel 

motorvognene. Det elektriske arbejde var dog ikke 

helt færdigt og fortsætter det meste af 1992. I løbet 

af sommeren begynder de arbejdsløse at brolægge 

forpladsen. Brostenene stammer fra drejeskiven i 

Frihavnen. Der etableres rosenbed og opsættes to 

gamle perronlamper der stammer fra Gilleleje. 

Lyset styres af et gammelt tænd/slukur fra 

1950'erne, der kompenserer mekanisk for sommer 

og vinter. I december kommer den nye flagstang 

op. Klubmedlemmerne arbejder ihærdigt på at 

skifte motor i LNJ M4 samt vedligeholde HVJ M5. 

Der er virkelig kommet gang i Græsted. 
 

Den første vognhal i Græsted 

Efter at et klubmedlem (ECP) på generalforsam-

lingen 1993 havde kritiseret bestyrelsen for at der 

fortsat ikke var skaffet tag over vognene, blev den 

pågældende udpeget til at skaffe de fornødne 

økonomiske midler til en midlertidig løsning i 

Græsted, for Fredensborg havde fortsat lange 

udsigter. Da klubbens sammensparede midler var 

gået til en kedelreparation af Nr. 14, Rungsted, 

Fredensborg og Græsted remiser, var kassen helt 

tom. En finansiering måtte skaffes udefra via 

fondsmidler. Omkring 100 ansøgninger blev 

afsendt i sommeren 1993 og i efteråret modtog vi 

som første bidrag 10.000 kr. fra Nykredit i 

Hillerød. De lokale donerede ca. 13.000 kr., så vi 

var godt på vej, selvom der var langt til en færdig 

vognhal. 

Efter ønske fra naboen, Silvan, opsættes lørdag den 

12. november 1994 et hegn på læssevejen, der 

adskiller det af Silvan lejede stykke "parkerings-

plads" fra vores sporområde. Hegnet laves som et 

gammelt rødmalet jernbanehegn og finansieres af 

Silvan. 

 

 
Ventesalen, februar 2011 (ECP) 
 

Den 1. december 1994 godkender Græsted - 

Gilleleje kommunes folkeoplysningsudvalg klub-

bens afdeling i Græsted som "kreds", hvilket dog 

ikke betyder nogen form for økonomisk støtte. Der 

holdes møde med Borgerforeningen, der godt vil 

låne nogle af lokalerne til møder når de er sat i 

stand - og så kommer der ikke mere ud af det. 
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I februar 1995 forærer DSBs modelværksted 

klubben to store presenningshaller (12 x 39 meter 

og 14 x 30 meter), hvis klubben vil fjerne dem fra 

Centralværkstedets område. I weekenden den 18. - 

19. marts mødte medlemmerne talstærkt op på 

Cvk. Presenningerne blev forsigtigt løsnet og taget 

ned og til sidst kunne en lastbil med kran tage de 

store tunge spær ned. I løbet af sommeren 1995 

projekteres den optimale placering af den 39 meter 

lange hal med 3 spor og for første gang 

introduceres "Veterantogscenter Græsted". Med 

sponsering af vognhalprojektet til 250.000 kr. gik 

det lidt sløjt. Der var nu indsamlet 22.000 kr. og 

dertil en række tilsagn fra firmaer, der godt ville 

sponsere materialer til hallen. Men stadigvæk - 

eneste mulighed for at gennemføre projektet var et 

kommunegaranteret banklån til 8 %, som blev 

bevilget. 

De meget omfattende sporarbejder udføres i 

september, oktober og november. Samtidig med 

vores sporarbejder, forlænger Gribskovbanen deres 

spor 2 og de to gamle sporskifter forærer de til os - 

så skulle de ikke flyttes så langt. Nu havde vi alt 

det spormateriel, der skulle bruges. De to gamle 

spor på læssevejen skulle rettes ud og der skulle 

lægges et tredje spor. Endelig kan vi ændre 

sporforløbet ind i værkstedet, så køretøjerne kan 

køre lige ind (ingen kurve foran porten). 

 

 
Det gamle stationskontor, februar 2011 (ECP) 

 

Kommunen giver byggetilladelse i november. 

Byggeriet kan starte primo december. Der graves 

ud til fundament og da snestormen sætter ind den 

23.december er fundamentet netop blevet færdigt 

dagen før. Det var i sidste øjeblik. 

Der var enighed om, at den ny vognhal til 9 vogne 

i Græsted skulle have eternittag og være beklædt 

med de trapez-plader, der i sin tid var blevet 

indkøbt til vognhallen på Nøl. Det krævede 

imidlertid en dyr ingeniørberegning på at 

"Sverigeshallen" kunne klare det tungere eternit-

tagsamt et stort sne-tryk. Det kunne den og 

kommunen godkendte beregningerne. Nu skulle 

spærrerne påsvejses flaps til trælægter, så værk-

stedet blev tømt og indrettet til spær-fabrik, hvor vi 

selv svejsede det hele sammen. Sidst i februar 

1996 var spærrerne klar, og Dansk Presenning 

ApS, der ved alt om den slags haller, kom og rejste 

hele skelettet, som vi selv svejsede fast til 

fundamentsbefæstelserne. Det lånte stillads blev 

stillet op omkring hele hallen. Så var det bare om 

at tage fat. Trælægterne på siderne blev skruet fast 

og derefter trapez-pladerne. Taget måtte vi betale 

os fra, da medlemmerne ikke havde nogen erfaring 

her. Gribskovbanens baneafdeling hjalp med et 

halvt sporskifte, så der kunne genetableres 

sporforbindelse til det gamle yderste spor på 

læssevejen samt stoppe og justere sporet så alt var 

klar til pinse 1996 - dog manglede begge ende-

gavle. 

De arbejdsløse havde, mens byggeriet stod på, fået 

restaureret det gamle stationskontor med en ældre 

model billetluge, skillevæg, malet mv. Stations-

kontoret fremstod som fra århundredeskiftet. 

I forbindelse med indvielse af hallen, de nye og 

bedre rangerspor samt restaureringen af stations-

kontoret, afholdt jernbaneklubben for første gang 

veteranstævne i Græsted. 

 

 
Snedkeren og hans fine værksted (ECP) 

 
Veterantræf og børnedag 

Set i lyset af, at klubben brugte flere penge end den 

kunne tjene ind på veterantogskørslen, gik flere 

fremtrædende medlemmer i tænkeboks for at finde 

forslag til aktiviteter, der kunne forbedre klubbens 

økonomi. Et af forslagene var at afholde et 

veterantræf efter engelsk forbillede. Søren 

Lindkilde stod for arrangementet og på forpladsen 

var opstillet utallige dampbiler, stationære damp-
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maskiner. Damptromleklubben, der for en kort 

årrække havde lejet den lille dampremise, mellem 

værkstedet og pakhuset, deltog med stor iver. For 

de 2500 besøgende og 150 udstillere/deltagere blev 

det første veteranstævne i pinsen 1996 en 

uforglemmelig oplevelse. 

 

I efteråret 1996 stiller kommunen en murer til 

rådighed for klubben. Han skal udskifte alle de 

forvitrede mursten på pakhusets mur. Da vi 

restaurerede stationen i 1989 valgte vi den nemme 

løsning, med at pudse henover alle de ødelagte 

sten. Det skallede hurtigt af igen og skulle 

selvfølgelig laves rigtigt. Man kan selv i dag 

tydeligt se alle de fine nye mursten på de nederste 

2,5 meter af pakhusets murværk. 

 

 
Maskinværkstedet, februar 2011 (ECP) 

 

I pakhusets kælder havde vejvæsenet lejet sig ind 

og i efteråret 1996 flyttede de til bedre lokaler, 

hvorved klubben fik et dejligt stort kælderlokale. 

Hele indermuren var så dårlig, at mureren også 

måtte skifte den. Det blev et noget større arbejde 

end forventet. Damptromleklubben flytter derefter 

deres værksted ind i pakhuset, til fælles 

afbenyttelse og en del reservedele i kælderen. Der 

opstilles i hjørnet den gamle Espolin kompressor 

fra Rungsted remise og der trækkes trykluftrør 

rundt i hele værkstedet. I stationsbygningen er det 

ene af de to publikumstoiletter ombygget til 

baderum med gulvvarme og rummet udenfor 

indrettet til omklædning med en række skabe. 

Bueåbningen ud til ventesalen er lukket med en 

skillevæg. I rummet ved siden af det lille stations-

kontor, der har været anvendt som frokoststue for 

medlemmerne, er man gået i gang med at udvide 

og modernisere el-tavlen og man snakker stadig 

om at indrette køkken her. 

 

I vinteren 1996 - 97 trækkes der ledninger og 

opsættes loftslys og stikkontakter. I første omgang 

ophænges forsyningskablet fra hovedtavlen som 

luftledning, 3½ meter over jorden. 

Den 8.juni 1997 afholdes der for første gang 

"Veterantog for børn" idet man i pinsen kører på 

Farumbanen - det var besluttet kun at lave 

veterantræf hvert andet år. Ved en ekstra ordinær 

indsats lykkes det at få klargjort og godkendt ØG1 

til børnedagen og den kan for første gang i mange 

år køre ved egen kraft på stationsområdet. Med 

1500 besøgende blev den første børnedag en 

kæmpe succes. Damptromleklubben flytter til 

Holbæk. Det meste af november 1997 gik med at 

få konstrueret og opsat de to trekanter i 

vognhallens endegavle, over de endnu ikke 

færdiggjorte porte. Da vognene efter årets juletog 

den 21.12.1997 var stillet ind i vognhallen, blev 2 

nyindkøbte presenninger spændt ud i nordvest 

enden, hvor vinden altid står på, for at forhindre 

regn og sne i at komme ind i vognhallen. 

Primo maj blev værkstedet for første gang totalt 

ryddet og der blev lagt tæppe ud over hele gulvet. 

Anledningen var at vor lejer, vicevært og klubven 

Søren Lindkilde sammen med hans tilkomne 

Dorthe skulle holde bryllupsfest i værkstedet 

lørdag den 9.maj 1998 for familie og klubvenner. 

Stemningen var høj blandt de 100 indbudte gæster 

i den smukt pyntede remisehal. Det blev den første 

store fest i Græsted. 

Veterantræffet i pinsen 1998 blev med 4000 

besøgende en endnu større succes end i 1996 og 

det besluttes at gøre veterantræffet til en årlig 

begivenhed. Samtidig flyttes børnedagene til 

september for ikke at ligge for tæt på 

pinsearrangementet. Efter veterantræffet lykkes det 

at få svejset to porte op på gulvet i vognhallen. De 

to porte hænges op på rulleskinnerne, hvorefter 

hallen er lukket i nordenden. I værkstedet lykkes 

det at få opsat en kalorifereovn der kan opvarme 

hele værkstedet. 

 

 

 

 
Græsted sporplan anno 1998 (ECP) 
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Fast projektleder 

I løbet af sommeren 98 indgås der aftale med 

kommunen om løntilskud til fastansættelse af en 

projektleder til et mere permanent arbejdsløsheds-

projekt og valget af projektleder falder helt 

naturligt på Søren Lindkilde, der i forvejen bor på 

stationen. I 1999 begyndte et nyt arbejdsløsheds-

projekt på Græsted station. De begyndte med at 

sætte hjælpevognen (Struer-vognen) i stand, men 

det viste sig hurtigt, at vognen er i meget dårlig 

stand, så retur til DSB med den. I Fredensborg stod 

hjælpevogn nr. 12, som var i langt bedre stand. En 

gennemgribende ombygning indvendigt var 

nødvendig. Vognen blev totalt ryddet, blev 

isoleret, fik indrettet køkken/alrum, mødelokale, 

toilet-, bad- og omklædningsrum og et soverum  

 

 
Frokost i hjælpevognen påske 2006 (ECP) 
 

med plads til 6 personer. I december 2000 kunne 

klubbens medlemmer tage den nye mandskabs-

vogn i brug. Hermed flyttes frokoststuen ud af 

stationsbygningen og planerne om køkken opgives, 

da den nye vogn har et meget fint køkken. Lokalet 

på stationen kan herefter sættes i stand og 

anvendes til projektlederens kontor. 

 

Sideløbende med indretningen af hjælpevognen 

laves der i 1999 bed langs perronen. Gribskov-

banen har foræret klubben et antal betonfliser fra et 

par vejoverkørsler. Der opsættes stakit og plantes 

træer. Direktør Niels Møller fra Gribskovbanen 

forærer klubben nogle gamle perronlamper fra 

Helsinge station, som opsættes langs hegnet og ud 

til vejen. Der fremstilles efterfølgende nye lamper i 

kobber og glas efter de originale tegninger. 

I løbet af sommeren 99 får vi svejset to porte til 

spor 13 syd, der monteres med hængsler. De brune 

trapez-plader males grønne, så de ligner gammel-

dags remiseporte. Meldeklokken fra Rungsted 

bliver restaureret og opsat på vores side af 

perronstakittet og en lille strømforsyning på 

stationskontoret kan udløse en ringning af klokken. 

Det krumme spor 15 forlænges helt ud til hegnet 

og hjælpevognen stilles her. Senere på året 

kommer rangertraktor Ruston også til Græsted, 

hvor den er en uvurderlig hjælp ved de mange 

rangerbevægelser. 

 

Julemarked i Græsted 

I december 1999 prøver klubben noget helt nyt. 

Der indrettes julemarked på stationen. Værkstedet 

blev ryddet og her kunne gæsterne købe glögg, 

æbleskiver, kager, pølser, kaffe, øl og sodavand. 

Udenfor stod en juletræssælger og solgte afskårne 

træer til kunderne. Halvdelen af vognhallen var 

indrettet med boder for forskellige lokale 

handlende. F.eks. havde vores nabo, Fredbogård, 

indrettet en stor stand med halm på gulvet, hvor de 

solgte juleskinker, pølser og meget mere. Det 

første juletog lørdag den 04.12.1999 blev 

imidlertid aflyst på grund af stormskaderne i 

nattens løb. Rulleportene i nordgavlen fik enkelte 

buler, da man kørte rendegraveren hen foran 

portene for at holde på dem, så de ikke rev sig løs. 

Da det sidste juletog den 19.12.1999 var kørt, 

forestod der et kæmpe arbejde med at rigge det 

hele ned inden materiellet kom tilbage og skulle 

ind i vognhallen for vinteren. Det blev første og 

sidste gang Græsted blev bygget om til julemarked. 

Den 28.12.1999 blev der for første gang afholdt 

julefrokost i Græsted for alle medlemmerne 

(tidligere var det i Rungsted Remise). 

Julefrokosten blev afholdt i ventesalen, hvor der 

var opstillet et langbord. Der var fyret godt op i 

kakkelovnen og de mange stearinlys, varmen fra 

kakkelovnen og frosten udenfor skabte en 

fantastisk stemning. 

 

 
Et ordentligt værkstedsbord må man have (ECP) 

 
Det nye årtusinde 

I år 2000 gør projektlederen af arbejdsløsheds-

holdet en ekstraordinær indsats for detaljerne, bl.a. 

skaffer han kuffertvogne samt grundlægger en stor 

samling af gamle kufferter mv. Man har også fået 

vendt kørslerne på Hornbækbanen således, at toget 

nu udgår fra Græsted i stedet for Rungsted, eller 

Frederiksberg. Det giver langt mere liv på den 

gamle station og drømmen er fortsat, at den dag det 

er muligt at kører igennem Gilleleje station uden at 

skulle rangere fra Hornbækbanen over på 
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Gribskovbanen, skal frokostpausen da også holdes 

i Græsted i stedet for Gilleleje (kom i 2007). 

For at bryde den 39 meter lange side i vognhallen 

monteres et antal vinduer, der blev hentet fra 

remisen i Korsør der var under nedrivning. Der 

plantes rådhusvin op ad væggene for at gøre det 

hele lidt mere grønt. 

Sidst på året kommer klubbens svenske spisevogn 

til Græsted, hvor arbejdsløshedsprojektet skal 

istandsætte vognen for Norsk Jernbaneklub, der 

netop havde købt vognen af jernbaneklubben. 

Vognhallen modificeres, så denne lange vogn kan 

komme ud i det krumme spor 15 og der opsættes 

presenninger for at holde på varmen. I sommerens 

løb i år 2001 flyttes vognen hen langs med 

vognhallen i spor 12. Den 24.september 2001 kl. 

20:30 leger en pyroman med tændstikker og i 

aftenstunden går den næsten færdige spisevogn op 

i flammer. Varmen er så kraftig, at vognhallens 

væk- og tagplader efterfølgende må skiftes. A6 og 

C51 beskadiges. 

I pinsen 2002 er alle sejl sat til for at fejre 

marcipanbrødenes 50 års fødselsdag. Det lykkes at 

samle de 6 ud af 9 lokomotiver og for første gang 

udarbejdes der en omfattende rangerplan i semi-

grafisk format, der bevirker, at alt går som en leg, 

men der lå 18 timers forberedelse bag ranger-

planen. 

Sommeren 2002 bød på flere ændringer. 

Arbejdsløshedsholdet fik fremstillet et antal nye 

bænke efter de gamle tegninger. Bænkene blev 

 

 
Marcipanbrødsfødselsdag pinse 2002 (ECP) 
 

opsat på perronen og stien ind mod Silvan blev 

flyttet fra siden af vognhallen op langs hegnet til 

Silvan. Dette i forbindelse med at Silvan byggede 

deres indkørsel helt om, lukkede indkørslen fra 

vores læssevej og fjernede lågen ind til os. Søren 

og Dorthe Lindkilde + 3 børn flytter fra lejligheden 

på 1.sal og en ny lejer Allan S. Carlsen flytter ind. 

I efteråret 2002 bytter man SVJ Nr. 1 + to vogne 

med GDS Nr. 11. Normalt laves damploko-

motiverne i Rungsted, men arbejdsløshedsholdet 

og projektlederen har stor lyst til at lave 

lokomotivet i Græsted. Der er blot det lille 

problem, at værkstedet i forvejen er booket helt op 

med vognreparationer og den kommende revision 

af GDS L1. 

Hjælpevognen har hidtil stået i det lange krumme 

spor 15 helt ud til parkeringspladsen, og en Hj-

lagervogn i det korte krumme spor 13, men efter 

der er etableret sporforbindelse til det korte 

krumme spor 13 er det besluttet at flytte 

hjælpevognen. Den 26.07.2003 trillede M8+L1+ 

hjælpevognen til Hillerød, hvor både L1 og 

hjælpevognen blev vendt. Derved kom indgangs-

døren til at sidde i det "rigtige" hjørne, når vognen 

skulle opstilles i det korte krumme spor 13 ved 

pakhuset. Samme år får vi tilbudt en OK olietank 

på 1200 liter med pumpe og slange til tankning af 

vores dieselkøretøjer. Tanken opstilles i gods-

vognen GDS Qc 126, der i nogle år havde stået på 

en kort sporramme bag vognhallen. Nu er det 

pludselig blevet meget lettere at få tanket. I 

september 2003 kommer GDS Nr. 11 til Græsted 

og den stilles i det lange krumme spor 15 helt ud til 

parkeringspladsen. Arbejdsløshedsprojektet er 

imidlertid decimeret til Søren solo, men det 

afholder ikke Søren fra at få gjort stiprojektet 

færdige, så stien nu følger hegnet ind til Silvan og 

det røde jernbanestakit, der delte læssevejen er nu 

også flyttet. 

Da der konstant er behov for mere sporplads, får 

Søren lagt et halvt sporskifte ned i spor 15 således,  

 

 
Værkstedet, hvor skovvognen og GDS11 bliver 

restaureret, februar 2011 (ECP) 

 
at sporet kan fortsættes i ret linje og dermed løse 

en række sporproblemer. Samme år forlænges spor 
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15 med ca. 15 meter hjemmelavet rillespor. Spor-

rammen bag vognhallen forlænges i vognhallens 

fulde længde således, at der nu kan opstilles 

yderligere 2 vogne, hvilket blev VLTJ M2 og 

ONFJ B27. Det nye spor blev nummereret spor 16. 

Sidst på året blev der fjernet en sporramme i spor 

11, der hvor vi ønskede den nye grav. 

I efteråret 1999 overtages godsvognen GDS Qc 

122, en Niesky vogn fra 1919, der længe havde 

stået på Borupgård Teglværk. Vognen kommer 

dog først til Græsted i december 2003 og foreslås 

anvendt til opfyringstræ, som hidtil har ligget 

under olievognen - yderst farligt, hvis der atter 

skulle komme en pyroman forbi. Vognen opstilles 

lidt afsides vognhallen af samme grund. 

 

 

 
Græsted sporplan anno 2004 (ECP) 

 

 
GDS11 hallen 

Marts 2004 ligner pladsen foran værkstedet en 

slagmark. Entreprenøren er i fuld gang med at 

grave ud til graven i spor 11 samtidig med at 

GDS11 projektfolkene er gået i gang med 

opførelsen af en del af den anden af de to 

presenningshaller fra Cvk. Det er muligt at opstille 

12 meter af den 14 meter brede hal i forlængelse af 

det oprindelige værksted. Hallen opkaldes efter 

GDS11 projektet: GDS11 hallen. Der graves ud og 

lægges flisegulv. Den 4.april indvies hallen på 

behørig vis med pølser og øl. Værkstedshallen 

skulle snart vise sig som en uundværlig forøgelse 

af værkstedskapaciteten. I påsken 2004 får vi lagt 

spor hen over graven og det er atter muligt at 

komme ind i værkstedets spor 11. 

 

Græsted Station bliver klubbens ejendom 

Efter to års forhandlinger lykkes det i sommeren 

2004 at købe Græsted station med tilliggende 

jorde, dvs. stationshaven øst for Lokalbanen. Fra at 

have været lejer med den usikkerhed dette måtte 

indebære, blev klubben endelig ejer af stations-

bygning, værksted og vognhal. 

Året sluttede med at vi den 15.december fik en ny 

vogn til Græsted: DSB Cy 4633 derefter at GDS11 

var kommet i værkstedet, blev placeret i spor 15 

helt ude ved parkeringspladsen. Her stod vognen 

kun kortvarigt, thi i 2006 opføres en 15 meter lang 

telthal til skinnebussen Sm13. Hallen gøres 

imidlertid så høj, at alle vore andre køretøjer også 

ville kunne komme ind, hvilket vi efterfølgende 

havde stor glæde af. 

 

Stationsbygningen restaureres 

Den 13.december 2006 har vi den store glæde at 

modtage 1 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru 

Chastine McKenney Møllers Fond til almene 

Formål. Suppleret med tre fondsbidrag mere blev 

det pludselig muligt at igangsætte en hårdt til-

trængt restaurering af taget på stationsbygningen. 

 

 
På loftet fik vi et fint stort rum (ECP) 

 

Vores snedker fik i 2007 opsat skillevæg med døre 

i murstensåbningen mellem værkstedet og maskin-

værkstedet. Med udgangen af 2007 trækker 

projektlederen Søren Lindkilde sig fra projekterne i 

Græsted og projektleder kontoret står herefter 

tomt. 

Tagprojektet var så omfattende, at planlægningen 

først var klar i foråret 2008, hvor håndværkerne 

endelig kunne gå i gang med at pille hele taget af 

stationsbygningen, lægge delvist nyt gulv på loftet, 

isolerer, opsætte nye Velux vinduer og endelig 

lægge nye skiffer tagplader. Skorstenene blev 

ordnet, nye tagrender og nedløb. Vinduerne blev 

malet og skaderne af mange års angreb af murbier 

blev repareret. Indvendigt gik klubbens brand-

ekspert bygningen igennem, hvilket resulterede i 

ny trappebelægning, masser af gipsplader på 

kælderloftet mv. En del døre blev også udskiftet til 

godkendte branddøre. En drøm om at få den tredje 

dør til perronen, som oprindeligt var fra 1880 til 

formentlig 1890 blev genskabt således, at der blev 

direkte perronadgang til vort publikumstoilet. 

Restaureringsprojektet var færdigt sidst på året og i 

december havde vi fået et helt fantastisk loftslokale 

til uniformsdepot og tegningsarkiv. 

2008 var også året, hvor fem pensionister får 

startet et hverdagshold samt hvor klubbens tredje 

og sidste lejer flyttede ud efter at have sat køkkenet 

halvt i stand. Det besluttedes ikke at leje 

lejligheden ud, men anvende den til klubmæssige 

formål såsom møder, receptioner og julefrokoster, 

hvor medlemmerne kommer i pænt tøj. 
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I forbindelse med restaureringsprojektet får vores 

arkitekt en midlertidig godkendelse af GDS11 

hallen samt fremkommer med forslag med en lille 

to-sporet hal i spor 16 og 17, bag den anden 

vognhal. Af trafikale årsager ændres projektet til 

den nuværende vognhal 2, der lægges i forlængelse 

af den første vognhal. 

Sommeren 2008 bød på første del af et stort og 

omfattende sporprojekt, hvor spor 15 forlænges 

helt ud til parkeringspladsen, spor 16 lægges ned i 

planum og der kommer et nyt spor 17 med 

sporforbindelse. Dette kan kun lade sig gøre fordi 

vi fik foræret to meget skarpe sporskifter samt ved 

at skære hjørnet af vognhallen. Sporskiftet mellem 

spor 14 og 15 udskiftes til et bedre skifte og herved 

bliver det muligt at opsætte de længe ønskede porte 

foran spor 14 og 15. Vi fik hermed mere sporplads 

end nogensinde før og den 09.11.2008 kunne vi for 

første gang låse vognhallen af. 

Efteråret 2008 byder på en gennemgribende 

oprydning og indretning af boltvarereolerne i 

kælderen. Det tomme projektlederkontor indrettes 

til rigtig forretning for handelsafdelingen. 

Butiksinventaret skaffes i maj 2009 billigt fra en 

nedlagt butik i provinsen. I januar 2010 indrettes i 

kælderen lager for motorreservedele. 

 

 
Jannick Petersen tog den 22.10.2010 første 

spadestik til den nye vognhal 2 (LK) 

 
 

Projekt 2010 

Hen over sommer og efterår 2009 samles materiale 

til den afsluttende ændring af Græsted: Projekt 

2010, der indbefatter anden del af det sporarbejde, 

der løb i sommeren 2008 samt en vognhal således, 

at resten af driftsmateriellet kan komme under tag. 

Lige efter påske 2010 gik man i gang med 

ilægning af det sidste sporskifte mellem spor 16 og 

17, der var en stor udfordring på grund af de trange 

pladsforhold. Både spor 16 og 17 måtte gennem en 

større justering bl.a. blev spor 17 gravet dybere ind 

i skråningen ved stien. Da denne del af 

sporarbejdet var afsluttet, kunne telthallen ved 

parkeringspladsen flyttes. En sommerlørdag blev 

hallen flyttet ved at køre den på skinner og løfte 

den sidelæns - mange medlemmer med 

jernstænger. 

Da teltet var på plads i spor 16, kunne det krumme 

spor 15 fjernes, spor 14 forlænges og et nyt spor 13 

- med genanvendelse af nogle af de helt gamle 

sporrammer der var i god stand - anlægges ud til 

parkeringspladsen. Et nyt spor 10 blev lagt med det 

gamle grydespor fra 1880 og her blev GDS Qc 122 

(olievognen) opstillet. Sponseret af bl.a. 

Ellehammer Fonden og Augustinus Fonden kunne 

firmaet Bundgaard Byg i efteråret 2010 opføre en 

vognhal 2. Da julestammen den 19.12.2010 kom 

hjem, kunne vi for første gang i klubbens historie 

sætte alt materiellet under tag og låse af. 

 

 
Vognhallen er næsten færdig i snestorm (ECP) 
 

Som en del af halbyggeriet blev der nedgravet ny 

kloak med brønd til bl.a. hjælpevognen, der var 

planlagt placeret i det nye spor 13 helt ud til 

parkeringspladsen. Brændevognen GDS Qc 126 

sættes af sporet og placeres helt inde i hjørnet ved 

stien ind mod Silvan og parkeringspladsen. 

 
Tiden efter Projekt 2010 

Pr. 01.01.2010 disponerede jernbaneklubben atter 

over hele stationshaven idet vores nabo, VVS-

firmaet, havde opsagt sin gamle lejekontrakt på 

halvdelen af arealet. 

I august 2010 blev låsene i skallen udskiftet med 

en ny type, der ikke kan "skydes" op og vi fik 

kameraovervågning, 9 kameraer. Der blev imid-

lertid ikke installeret de nødvendige programmer 

på den tilhørende computer, hvorfor indbruds-

tyvene i april 2011 ikke blev filmet - det gjorde de 

til gengæld på Silvans kameraer, hvor de også brød 

ind samme nat. Vinteren 2010-11 bød på en 

flytning af biblioteket fra stuen til det lille værelse 
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i lejligheden. Restaureringen af lejligheden 

fortsætter i 2011 med forsatsvinduer. Lige inden 

pinse 2011 nedlægges brusebadet i stuen og der 

opstilles toilet således, at der atter er to toiletter, 

hvilket har været et stort ønske, når stationen er 

fyldt med glade gæster. Ved en misforståelse får et 

klubmedlem fældet alle træerne langs perronen og 

parkeringspladsen i august 2011. Først i november 

2011 var pallerne fra lageret i Kagerup på plads i 

den nye pallereol og HHB A1 kunne trilles videre 

ind i spor 16. Vognhallen kunne nu udnyttes fuldt 

ud. 

I foråret 2012 opstilles container til de mange 

reservedele, som kom fra Cvk, i forbindelse med 

flytningen fra Cvk. I køkkenet opsættes fliser Em-

hætte, opvaskemaskine og væggene males. Butik-

ken sættes i stand og får indrettet lager i det lille 

værelse ved siden af bad og toilet. Nye træer, skilt 

og vingehjul kom op lige inden pinse 2012. 

Luftledningerne blev i efteråret gravet ned og 

rosenbedet omkring flagstangen blev besluttet 

udlagt til græsplæne. I haven opstilles container til 

reservedele fra Cvk. 

Hjælpevognen, der siden foråret 2011 havde været 

udlånt til Rungsted mens den store restaurering af 

remisen pågik, blev på et februar 2012 møde 

diskuteret. Beslutningen blev, at forholdene for 

klubmedlemmerne måtte forbedres, for at få flere 

"lokket" til Græsted, forhold, som hjælpevognen 

aldrig ville kunne opfylde. Det var også mere 

interessant at opstille Cy-vognen som Café om 

sommeren for vore mange gæster netop dér hvor 

hjælpevognen skulle have stået. Cy'eren blev 

frisket op med maling og tilsluttet elektrisk lys. 

Lejligheden på 1.sal anvendes primært til 

medlemmerne og lokalerne i stuen til tjeneste-

gørende personale og gæster med det dobbelte 

gæstetoilet. 
 

 
Køkkenet i lejligheden februar 2013 (ECP) 

 
I februar 2013 blev sidste hånd lagt på køkkenet, 

der herefter kunne indvies. Kort efter var også 

entreen sat i stand af Bert Hansen. Først på 

sommeren gik et klubmedlem, Jørn Wittrup 

Jensen, på pension. Jørn begyndte at komme et par 

gange om ugen og kastede sig over et meget 

forsømt område: udendørsarealerne. Hen over 

sommeren blev stakit renset og malet, lågerne og 

flagstangen blev malet. Roserne i bedet omkring 

flagstangen, der var blevet gravet på i det tidlige 

forår erstattedes af fint grønt græs og blomster 

omkring vingehjulet. Der indkøbtes 7 nye bænke-

borde, som blev stillet på forpladsen til vore mange 

gæster. Sidst på sommeren gik kompressoren i 

kælderen i stykker og måtte udskiftes. Da en 

oktoberstorm rev presenningen af olievognen 

Qc122 samt brændevognen Qc126, blev de rådne 

tagbrædder på Qc122 i hast revet af og Anders 

gamle gulvbrædder lagt i stedet. Et frisk lag tagpap 

og vognen var indtil videre reddet. Det milde vejr i 

december 2013 gjorde det muligt for Jørn og Ib at 

få ryddet godt og grundigt op i stationshaven og 

Peter Roland på pallereolerne. 

2014 startede med en donation på 800.000 kr. fra 

Trafikstyrelsens puljemidler til at realisere et fælles 

remiseprojekt med Nordisk Jernbaneklub i 

stationshaven (Projekt Øst). Det betød en større 

oprydning i haven samt placering af yderligere en 

container til reservedele. 

I foråret opsættes ny vask og elektrisk vandvarmer 

i værkstedet, så det er nemt at vaske hænder inden 

man går op på 1.sal. Hen over sommeren bliver 

Bert Hansen færdig med restaureringen af den 

gamle spisestue, som derefter også kan anvendes 

til mødeaktiviteter. Biblioteksbøgerne flyttes op på 

loftet. 

På Cvk skulle de sidste vogne endeligt fjernes. 

Nogle af de bevaringsværdige vogne skulle flyttes 

til stationshaven, men først skulle projektet med 

den nye remise på plads, så ikke vognene kom til 

at stå i vejen for byggeriet og sporarbejdet. Det 

endte med at Be 10404 og Cy 4649 den 03.05.2014 

blev hentet af M8 og kørt til Græsted og stillet 

udenfor i hhv. spor 13 og 17. Nu er der helt fyldt 

op. De sidste 2 vogne (KSB Cc 50 og NRJ Sb 83) 

blev på lastbil kørt til Græsted og stillet i 

stationshaven. 

To klubmedlemmer gik i april i gang med at redde 

Qc126. Der kom nye gulvplanker og nyt tag på. 

I efteråret graves hjørnet ved maskin- og træ-

værkstedet op og der lægges nye kloakrør samt ny 

flisebelægning. De 2 jern reoler til materialer gen-

opstilles. Oppe i køkkenet og i entreen lægges nyt 

linoleum på gulvet. Hermed er disse to rum helt 

færdige. Ude langs stakittet til perronen plantes 

nye buske til at dække over de huller, hvor træerne 

engang stod. 

Inden pinse 2015 blev der opsat ekstra højttalere 

over hoveddøren samt i værkstedet således, at 

veterantogets gæster kan høre perronudkald både 

på parkerings- og forplads samt i værkstedet, hvor 

der til børnedagene i september altid er fuldt hus af 

gæster. Højttalerne var en gave fra Lokalbanen. 

Der blev boret gennem ydermuren, så der kunne 

etableres rigtig aftræk fra køkkenets emhætte og 
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badeværelsets brusekabine. Bøgerne blev flyttet op 

på loftet så sengene fra hjælpevogn 12 kunne 

opstilles og give gode forhold for det overnattende 

personale. De to GDS godsvogne Qc 122 og 126 

blev malet færdigt og fik påskrifter. Bølge-

eternitpladerne på taget over maskinværkstedet 

blev udskiftet med nye plader, så taget atter er helt 

tæt her. Udluftningen i vognhal 2 (tagrykken) blev 

ændret, så der ikke længere kommer vand ned, når 

det regner. Nede i selve værkstedet fik vi en ny 

stor (lang) drejebænk og samtidig blev der rykket 

rundt på de andre maskiner. Presenningshallen i 

spor 16 fik i oktober udskiftet presseningsgavlen 

med to rigtige porte, så det er lettere at komme ind 

og ud af spor 16. 

2016 startede i fin stil med en ny vandvarmer i 

maskinværkstedet, hvor de to drejebænke også 

blev tilsluttet. I værkstedet blev de 3 defekte lys-

stofarmaturer over filebænkene udskiftet med LED 

projektører på 33 W. I juli blev der etableret en 

lille køre og spadserevej for enden af perronen og 

ned til GDS Qc 122 vognen.  

Prøvetur med CL 1415 den 12.09.2019 (SAM) 

 

Foråret 2017 stod i sporarbejdets tegn, nemlig 

Græsted Øst. Hen over sommeren blev ressour-

cerne primært anvendt på materiellet samt tog-

kørslen. Lige inden weekenden med Veterantog for 

Børn, lykkedes det endeligt at få opgraderet den 

elektriske forsyning fra 3 x 25 A til 3 x 35 A og 

dermed undgik vi at overbelaste vores hoved-

sikring ude i vejen. Vores VVS nabo fik også 

gennemgået fjernvarmeinstallationen og opsat 

sommerlukningshaner, så vi kan spare på varmen. 

Lige inden jul ankom den MO 1878, som vi havde 

overtaget fra Danmarks Jernbanemuseum og 

værkstedet blev straks ryddet, så at de to adskilte 

motorer kunne repareres og samles igen. 

 

Foråret 2018 startede med, at Lokaltog satte et helt 

nyt trådhegn op langs stien og at vi fik en ny 

trykluftbeholder opsat udenfor værkstedet. Der 

blev ved samme lejlighed lavet en afspærringshane 

således, at utætheder i forgreningssystemet ikke får 

kompressoren til at køre døgnet rundt. Vi fik ny 

dør ned til kælderen under træværkstedet og 

gelænderet ved kældertrappen til selve stations-

bygningen blev også lavet. 

Der kom også mere materiel til Græsted. Der var 

indgået aftale med Nordisk Jernbaneklub (NoJK) 

om at deres norske motortog fremover kunne stå i 

Græsted og derudover ankom det materiel, som der 

var indgået aftale om fra Danmarks Jernbane-

museum (DSB Bu 3702, DSB Cl 1514, OKMJ 

A·11 og en Køf). Sommeren, efteråret og vinteren 

var i værkstedet stærkt præget af reparationen af de 

2 MO motorer. 

 

 
I november 2019 fejrede man at B 27 var færdig 

 
I foråret 2019 blev vognen GDS Qc 126 flyttet fra 

pladsen mellem spor 15 og stien (for enden af spor 

16) over i spor 13 nord for at gøre plads til en 

container med varme og affugter. Containerens 

formål er at være et tørt lager for motor reserve-

dele, så de ikke bliver ødelagt af rust mv. 

Der bliver også ryddet op i den gamle stationshave 

og skinnebilen, KSB Cc50, GDS C4 samt en masse 

reservedele bliver kørt til en gård udenfor Holbæk, 

som ejes af Anders Dørges datter og hvor 

jernbaneklubben kan leje en del af laden til fjern-

lager. 

 

Hen over sommeren 2019 blev indfatningen med 

dobbelt dør mellem remisen og maskinværkstedet 

taget ned for at et par ekstra store maskiner kunne 

komme ind i maskinværkstedet: fræser, drejebænk 

og søjleboremaskine. Sidst på efteråret kom 

indfatningen op igen. 

Bert Hansen blev også færdig med restaureringen 
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af ventesalen, der blev frisket op med lyse farver. 

 

I 2019 blev ventesalen også restaureret  (BH) 

 

Omklædningsrummet overfor forretningen fik flere 

opklædningsskabe og blev dermed næsten færdigt. 

Der blev indkøbt vaskemaskine og tørretumbler, 

der blev stillet op i badeværelset på 1.sal. På loftet 

kom et aflåst rum til opbevaring af bl.a. personale-

dokumentation og indretningen blev optimeret. 

Året sluttede af med at flagstangen knækkede over 

i 4 dele i en novemberstorm. Det viste sig, at 

flagstangen var gennem rådden inden i. Heldigvis 

sponserede Silvan en ny flagstang til os. 

31.12.2019 udløb NoJK's egen driftstilladelse og 

BM86 toget blev overdraget til NSJV på samme 

måde som NSJK's materiel. NoJK og NSJK er nu 2 

ligeværdige jernbaneklubber hvis fælles materiel 

forvaltes af NSJV. 

2020 startede med at værkstederne i marts måtte 

lukkes ned på grund af risikoen for Corona smitte. 

Nogle få medlemmer gik i gang med en større 

oprydning, hvor bl.a. stationskælderen blev totalt 

tømt for alt. Værkstedsgulvet blev fyldt med palle-

kasser og olietønder. En varmtvandsvaskemaskine 

til maskindele blev opstillet ved siden af hånd-

vasken i værkstedet. I maskinværkstedet blev flere 

maskiner udskiftet og der kom varmepumpe for at 

holde de nye maskiner varme og tørre. Taget på 

vognhal 1 var nu så utæt, at der måtte gøres noget, 

men ressourcerne blev i stedet prioriteret på diesel-

lokomotiver og vogne. 

I januar 2021 blev der opsat udendørs projektører, 

så området omkring den udvendige grav samt for-

pladsen ved spor 14 og 15 blev oplyst, hvis nogen 

satte ledningen i stikkontakten og tændte. I juni gik 

L1-projketet i stå og for at få plads til den nye Cc 

10781 vogn i værkstedet, måtte den nyopsatte reol 

med reservedelskasser nedtages og kasserne stilles 

på gulvet. Rodet i værkstedet var nu værre end 

nogensinde før og ingen kunne finde noget. Den 

25. september valgte ledelsen at udskifte alle låse i 

stationsbygningen, da et enkelt bortvist medlem 

ikke ville aflevere sin nøgle. Hen over vinteren 

blev der ryddet op i værkstedet, så begge spor atter 

kunne anvendes. I foråret 2022 var den gode gamle 

ånd kommet tilbage igen. Taget på vognhal 1 fra 

1996, hvor eternitpladerne allerede i 2009 var 

begyndt at knække og smuldre, blev sidst i august 

2022 udskiftet af Phønix Tag. 

Den midlertidige nøgleomstilling blev den 

25.02.2023 rullet tilbage således, at medlemmerne 

atter kunne låse stationens døre op med deres 

nøgler. 

 

Selvom der fortsat er mange udestående arbejder, 

såsom nyt tag på værkstedet, så må man nok 

konkludere, at vi har fået bedre faciliteter i Græ-

sted, end nogen i 1989 kunne have drømt om. 

 

 
 

Græsted sporplan anno 2011. Spornummereringen blev til i sommeren 1996, hvor ECP havde en snak med 

en gammel Gribskovbanefører Kurt. (ECP) 
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Græsted Øst 
 

1989 var året, hvor jernbaneklubben fik en leje-

aftale om remisen på Græsted station. Fra januar 

1992 blev lejemålet udvidet til at omfatte hele 

stationen. En tiltrængt restaurering begyndte, med 

god hjælp af et kommunalt beskæftigelsesprojekt 

og med et af klubbens medlemmer, som daglig 

leder. Alle ressourcer var koncentreret om at få 

stationen og stationsområdet op at stå som vete-

rantogscenter. 
 

 
Stationshaven set fra vejen 2016 (ECP) 

 

Stationshaven 

Med udvidelsen af lejemålet i 1992 fulgte også 

den gamle stationshave, ca. 2.800 m2 jord be-

liggende øst for jernbanen ud mod Græsted 

Stationsvej. Halvdelen af arealet var langtids-

udlejet til en lokal håndværksvirksomhed, der 

brugte det til oplags- og parkeringsplads. Den 

sydlige del af haven benyttedes i de første år som 

have af de lejere, der havde lejemålet på stations-

lejligheden på 1.sal. I 1998 foreslås opført et 

klubhus i haven, da man på det tidspunkt ikke 

rådede over gode mødelokaler mv. Håndværks-

virksomheden opsagde areallejemålet med ud-

gangen af 2007, hvorefter jernbaneklubben selv 

har disponeret over hele haven. 

 

Drømmen om et veterantogscenter i øst 

Allerede i år 2000 begyndte enkelte klubmed-

lemmer at drømme om at udvide aktiviteterne 

med et veterantogscenter på den anden side af 

jernbanen, dvs. på marken øst for banen, der 

ejedes af den nærliggende Fredbogård. Det fik 

Erik Cletus Petersen til den 17.12.2001 at 

udarbejde en projektskitse med en 20 x 80 meter 

stor vognhal med 4 spor samt et 18 x 40 meter 

stort og flot værksted med 2 spor, værksted og 

lager. 

I marts 2005 afleverede Græstedudvalget en 

beskrivelse af et meget ambitiøst projekt med en 
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stor udstillingshal, rundremise og værksted. 

Forslaget var baseret på nogle tanker, som Bert 

Hansen, Søren Lindkilde og Erik Cletus Petersen 

havde gjort sig allerede i august 2003. Projektet 

forudsatte jordkøb på ca. 25.000 m2 samt om-

fattende jordarbejder, da marken er ret kuperet. 

På Græstedudvalgets møde den 07.06.2005 

meddeler Søren Lindkilde, der er fast medlem af 

Græstedudvalget, at han havde fået en kraftig 

opfordring fra fremtrædende lokale kræfter om "at 

komme i gang" med planlægningsarbejdet for 

østsiden, da vi ellers risikerede at blive overhalet 

indenom af andres arealbehov. Efter drøftelser 

med Græsted-Gilleleje Kommune blev de over-

ordnede rammer for projektet fastlagt i kommune-

planen 2005. 

 

 

 
 

Det oprindelige og meget ambitiøse forslag til et Veterantogscenter i Græsted fra 2005   (Græstedudvalget) 

 

Drømmene måtte dog indtil videre forblive 

drømme, da markens ejer, Fredbogård ikke var 

parat til at afhænde jorden, der fortsat blev dyrket 

og især anvendt til græssende dyrehold. 

I august 2006 henvender Søren og Dorthe 

Lindkilde sig til Erik Cletus Petersen med en 

"hemmelig" opgave, nemlig at projektere en 

placering af den gamle remise i Gilleleje samt en 

drejeskive, placeret alene i hele stationshaven og 

helt ud mod vejen. Årsagen er, at stærke kræfter i 

Gilleleje ønsker remisen revet ned så der kan 

opføres et stort nyt supermarked på stations-

området. 

Fra den 01.01.2008 disponerer jernbaneklubben 

over hele stationshaven. I første omgang åbner det 

mulighed for at bruge haven som jorddepot for 

den jord, der ved sporarbejdet i 2008 udføres i 

spor 15, 16 og 17. I efteråret 2008 kommer der en 

henvendelse fra Ringovnsmuseet i Nivå, der har 

det gamle perrontag fra Helsingør station fra 1864 

liggende i samlesæt. Græstedudvalget udarbejder 

et skitseprojekt på en udstillingshal med glas-

facader så man stadig kan beundre den flotte 

trækonstruktion. Projektet vurderes at løbe op i ca. 

2 mio. kr. 

I januar 2010 udarbejder Erik Cletus endnu et 

projekt med en 1200 m2 stor hal, beliggende i 

stationshaven og uden behov for jordkøb fra 

Fredbogård. Hallen har 2 værkstedsspor med 

sporforbindelse til banen samt 3 depotspor (uden 

sporforbindelse) til henstilling af ikke køreklart 

materiel, der blot skal bevares for eftertiden. 

Denne første udgave dannede i 2013 grundlaget 

for et projekt, der indgik i en ansøgning til 
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ministeriet om midler til et fælles projekt sammen 

med Nordisk Jernbaneklub, men mere om det 

senere. 

 

I forbindelse med bygningen af vognhal 2 i 2010 

kørtes endnu mere jord over i haven. 

Da et antal lagervogne, der er opstillet på DSB´s 

Centralværksted i København (Cvk) skal fjernes i 

2012-14, indkøbes 2 stykker 40 fods containere, 

som bliver det ny lager for de dele, der stammede 

fra vognene på Cvk. I den forbindelse blev der 

også etableret en pæn gangvej fra Stationen til 

veterantræffets nye plads. For at få lidt mere styr 

på lageret, gennemføres der i 2013 en større 

oprydning i haven hvorefter der kan placeres 

nogle af de vogne, som også skulle fjernes fra 

Cvk. 
 

 
Gilleleje 1980 med OKMJ 14 i baggrunden 

 

Veterantræffet vs. Jernbaneklubben 

Danmarks første veteranstævne blev arrangeret i 

Gilleleje den 9. – 10. august 1980 af Damp-

tromleklubben og Jernbaneklubben med Svend 

Jørgensen som samlende ildsjæl. Stævnet blev 

arrangeret på idrætspladsen lige overfor Gilleleje 

station. Her der var udstillet damptromler, vete-

ranbiler, veteranmotorcykler, knallerter, små 

stationære dampmaskiner, modeller af små og 

større damplokomotiver samt et hollandsk 

markedsorgel fra Mekanisk Musikmuseum. 

Derudover var der salg af mad og drikke. Lørdag 

kørte jernbaneklubben særtog og søndag de 

sædvanlige 2 dobbeltture fra Helsingør med det 

nyrestaurerede lokomotiv OKMJ Nr. 14. 

Veteranstævnet blev en stor succes og dermed 

gentaget 8. – 9. august 1981. Stævnet den 7. – 8. 

august 1982 blev arrangeret af Damptromle-

klubben alene. Desværre var der dampforbud på 

grund af en meget varm og tør sommer. Jern-

baneklubbens damptog kom derfor ikke ud at 

køre. Af tromleklubbens blad det år fremgår det, 

at der var et pænt lille overskud, men at det ikke 

helt stod mål med det store arbejde med at 

arrangere stævnet. 
 

 
Gilleleje veteranstævnet i 1980 (SRJ) 
 

I foråret 1983 snakkes der om at nedsætte en 

stævnekomite og der barsles med planer for træf i 

både 1983 og 1984. Desværre løber tromle-

klubben ind i reparationsproblemer med deres 

tromler og magter derfor ikke at arrangere noget i 

hverken 1983 og 84. I julenummeret af Damp-

tromlenyt 1984 efterlyses klubber og samarbejds-

partnere til et veteranstævne i 1985. Desværre var 

der ikke andre der magtede at løfte opgaven, og 

hermed slutter tre år med veteranstævner i 

Gilleleje. 

 

1995 var et meget dyrt år for jernbaneklubben. 

Ikke alene blev der brugt mange penge på 

damplokomotiverne, men forberedelserne til den 

nye vognhal i Græsted, slugte også en frygtelig 

bunke penge. Klubmedlemmerne lagde derfor 

deres hoveder i blød, for at finde på nye måder at 

få penge i klubkassen uden at køre flere tog. Et af 

forslagene kom fra Søren Lindkilde og hans kone 

Dorthe: Lad os fejre 100 års jubilæet for Grib-

skovbanens forlængelse fra Græsted til Gilleleje i 

pinsen 1996 og så samtidig lave et transport-

historisk veterantræf efter engelsk forbillede. 

Træffet blev arrangeret af Jernbaneklubben i 

samarbejde med Damptromleklubben med Søren 

Lindkilde som ildsjæl. Søren var dengang fuld-

tidsansat af jernbaneklubben til at varetage et 

kommunalt beskæftigelsesprojekt. Han boede på 

stationen og kunne afsætte tiden til at arrangere 

veterantræffet, til dels med støtte fra beskæf-

tigelsesprojektet. Værktøj og materialer blev 

stillet til rådighed af jernbaneklubben. Fra 

jernbaneklubben deltog yderligere Erik Cletus 

Petersen og fra Damptromleklubben Steen 

Rasmussen, Bo og Steen Rudberg Jørgensen. 

Finansieringen var 40 - 40 - 20 mellem NSJK, 

Damptromleklubben og Støtteforeningen Danske 

Dampvenner. Efter træffet foreslog Søren, at han 

beholdt overskuddet til finansiering af det næste 

træf. 
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Veterantræf Græsted pinse 1996 

 

Søren Lindkilde vælges til bestyrelsen for jern-

baneklubben i 1996. Efter det første veterantræf i 

1996, som blev afholdt på Græsted Station og på 

området omkring stationen, var dette område nu 

blevet for lille. Søren fik derfor en aftale med 

kommunen om lån af et stykke græsmark, bag 

Silvan byggemarked. Efter veterantræffet i 1998 

indså Damptromleklubben, at det tog al for megen 

tid at arrangere et stort flot veterantræf, hvorfor 

der dannes en selvstændig træfforening til at 

varetage veterantræfaktiviteterne. Jernbaneklub-

ben sponserer fortsat træffet med materialer samt 

stiller Søren til rådighed som lønnet træf-

koordinator. Overskuddet vokser støt og roligt i 

træfforeningens kasse og sætter træffet i stand til 

hvert år at vokse sig endnu større. Søren aftaler 

med Gribskov kommune, at træffet kan afholdes 

på hele marken bag Silvan byggemarked. 

På generalforsamlingen for NSJK i marts 2001 

meddeler formanden Anders Dørge, at han af 

personlige årsager må trække sig som formand og 

han foreslår Bert Hansen, hvilket giver god 

mening, da Bert allerede er formand for Fonden 

NSJV og de to poster ofte falder sammen. I løbet 

af 2001 vælger Søren pludselig at træde ud af 

bestyrelsen. 

Efter 15 år som formand for Fonden NSJV, 

ønsker Bert i 2007 at trække sig som formand og 

en større rokade er under optræk. Her ønsker 

Søren Lindkilde at blive formand for fonden, men 

på det konstituerende møde i Fonden den 

21.04.2007 vælges Michael Randrup af flere 

årsager som formand. Søren tilbydes en be-

styrelsespost, men takker nej. 

Med udgangen af 2007 trækker Søren Lindkilde 

sig fra projekterne på Græsted station og 

projektleder-kontoret står herefter tomt. Hermed 

har Søren afviklet alle sine aktiviteter i jern-

baneklubben hvorefter han melder sig ud. 

 

Veterantræffet udvikles 

Efter træffet i 2010 får træffet en aftale med 

Fredbogård om leje af deres marker og i pinsen 

2011 kan Græsted Veterantræf afholde det første 

veterantræf i "Græsted Øst". Ejerne af Fredbogård 

beslutter at sælge gården med 36 hektar jord til 

Gribskov kommune i efteråret 2013. I samarbejde 

med kommunen dannes Fredbogårdfonden og 

veterantræffet kan i 2014 holde træf på "egen" 

jord. Tanken med området er fra kommunens side, 

at udvikle en stor fælles eventplads til glæde for 

Græsted by og alle byens foreninger. 

Som en vigtig brik er stationshaven, der ejes af 

jernbaneklubben, hvor der er aktuelle planer om at 

igangsætte et byggeri af vognhal på dette areal, 

som økonomisk set er en overkommelig opgave 

for klubben. Efter forhandling med kommunen 

står det klart, at en placering her vil spærre 

adgangsvejen fra Græsted station og by til 

Eventpladsen. Kommunen ønsker i første omgang 

arbejdsro, til at få handlen af Fredbogård til at 

falde på plads, hvorefter man sammen med 

Fredbogårdfonden peger på en samlet løsning, 

hvor stationshaven friholdes og vognhallen 

placeres sydligere. 

Veterantræffet i pinsen 2015 satte publikums-

rekord med 25.800 gæster. 
 

 
Stationshaven er "porten" til Græsted by (ECP) 

 
Folketingets 800.000 kr. 

I januar 2014 afsætter Folketinget gennem 

Transportministeriet en pulje på 4,7 mio. kr. til 

jernbaneklubberne i Danmark. Et fælles projekt 

mellem Nordsjællands Veterantog og Nordisk 

Jernbaneklub får tildelt 800.000 kr. til etablering 

af sporanlæg til vognhal i Græsted. Vognhallen 

tænkes placeret i den gamle stationshave, som 

klubben selv ejer. Man er i mellemtiden blevet 

opmærksom på, at kommunen i samarbejde med 

den nystiftede Fredbogårdfond ønsker en anden 

placering, der ikke spærrer for adgangen til 

eventpladsen. Jernbaneklubben foreslår derfor en 

alternativ placering på eventpladsens område mod 

at stationshaven overdrages til eventpladsen. 

Dermed kan man etablere den "port" ud mod 

byen, som der er et ønske om og samtidig med 

opførelsen af vogn- og udstillingshallen kan 

etableres indgangsfaciliteter. Vogn- og udstil-

lingshallen tænkes endvidere stillet til rådighed 

for enkeltstående events i løbet af året, da hallen 
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hurtigt og let kan tømmes for udstillingsvogne der 

kortvarigt stilles udenfor hallen. Efter en del 

forhandling enes Fredbogårdfonden, kommunen 

og jernbaneklubben om et kompromis, som alle 

kan leve med. 
 

 
Det er her det nye sporskifte skal lægges (ECP) 
 

Veterantræffets formand meddeler imidlertid, at 

jernbaneklubbens forslag til en placering af den 

nye udstillingshal vil gøre det umuligt at arrangere 

veterantræf på marken og anbefaler en alternativ 

placering på arealerne vest for banen, bag Silvan. 

Efter to års forhandlinger mellem jernbane-

klubben, Fredbogårdfonden, Græsted Veterantræf 

og Gribskov kommune, vedtager et enigt Grib-

skov byråd den 23.11.2015, at det udarbejdede 

lokalplanforslag, hvor en fælles vogn- og 

udstillingshal er placeret på marken øst for 

jernbanen, kan sendes i høring. Kort efter 

byrådsmødet oplyser veterantræffets ledelse, at 

2016 vil være sidste gang, at der arrangeres 

Græsted Veterantræf på Eventpladsen.  

Det kom som lidt af en overraskelse for Græsted 

Veterantræfs medlemmer, da de lørdag d. 

30.04.2016, med kort varsel, inviteres til at 

besigtige den nye veterantræf-mark beliggende i 

Halsnæs kommune på godset Grønnessegård. 

Mandag bragte Frederiksborg Amts Avis en 

artikel om flytningen samt en artikel om at 

frivillige vil skabe et nyt træf på eventpladsen i 

Græsted. 

Det 20. veterantræf blev afholdt i pinsen (14.-

16.05.2016). Desværre var vejret rigtig dårligt 

med en del regnbyger, blæst og 8 OC, hvilket kun 

gav ca. 16.000 besøgende. På en ekstraordinær 

generalforsamling den 29.06.2016 stemmer 

medlemmerne i Græsted Veterantræf Forening om 

de har tillid til den siddende bestyrelse samt om 

bestyrelsens forslag om nedlæggelse af for-

eningen. Den siddende bestyrelse har allerede pr. 

02.05.2016 valgt at opsige træfkoordinatoren. Der 

var massivt flertal mod bestyrelsen. Der nedsættes 

derfor en ny bestyrelse og foreningen fortsætter. 

 

Sidesporet på Eventpladsen 

Jernbaneklubbens projekthold arbejder ihærdigt 

på at få lagt sporskiftet ind til den nye plads, inden 

pinse 2017 for derved at kunne hæve de af 

folketinget bevilgede 800.000 til projektet. Den 

25.08.2016 ankommer de første sporrammer og 

skifter fra et sporombygningsarbejde på S-banen 

til Køge og den 30.03.2017 påbegyndes grave-

arbejdet til de nye spor. 

 

 
Sporkassen udgraves den 11.04.2017 (ECP) 

 

Lørdag den 22.04.2017 mødtes formanden fra 

Græsted Veterantræf, Henrik Ewald med jern-

baneklubbens formand, Ib Brodersen for at under-

skrive en aftale om samarbejde mellem Græsted 

Veterantræf 2017 og jernbaneklubben. Aftalen går 

ud på, at alle med billet til Veterantræffet kan køre 

gratis med veterantoget samt at veterantoget nu 

kan køre helt ind på træf pladsen. Borgmester 

Kim Valentin kalder aftalen særdeles godt nyt for 

Gribskov Kommune. 

 
 

 
Veterantogscenter Græsted Øst, lokalplansforslaget pr. 23.11.2015 udarbejdet af Anders Dørge 
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Så kom samarbejdet atter på sporet: 

 
Samarbejdsaftalen er underskrevet. Fra venstre:  

Borgmester Kim Valentin, træfkoordinator Jørgen 

Sørensen, formand Ib Brodersen og formand 

Henrik Ewald. (ECP) 

 

Fredag den 05.05.2017 kl. 20 blev sporet skåret og 

drømmen om sidespor på Eventpladsen tog sin 

begyndelse. Hele weekenden blev der knoklet far 

Aasleff og Lokaltogs side med at grave ud, lægge 

dræn, grus og skærver og til sidst det store tunge 

sporskifte. Mandag morgen den 08.05 kl. 04:45 

kørte første morgentog uden problemer hen over 

det nye sporskifte. Weekendens store arbejde var 

afsluttet. 

 

 
Lørdag den 06.05.2017 blev det nye sporskifte lagt 

på plads. (ECP) 

 

Man ventede nu kun på at Lokaltog fik flyttet I-

signalet og dermed tillyst hele ændringen, så spor-

skiftet kunne ibrugtages. Pinsen den 3., 4. og 5. 

juni nærmede sig med raske skridt. For at kunne 

gennemføre det aftalte arrangement, hvor damp-

lokomotivet ØG1 skulle bryde den røde snor og 

med borgmester Kim Valentin på lokomotivet. 

måtte ØG1 og skovvognen Ce1304 fredag 

eftermiddag den 2. juni løftes over på en blokvogn 

og køres op på træfpladsen, hvor det atter blev sat 

på sporet. Det tog 5 timer i alt. 

 

Lørdag morgen den 3. juni 2017 var alt klar til 

åbningen af det 21. Veterantræf i Græsted. 

Helsingør pigegarde kom med veterantoget til 

Græsted og med borgmester Kim Valentin i 

 
Indvielsestoget flyttes på blokvogn over på det nye 

spor, da sporskiftet ikke var ibrugtaget. (ECP) 
 

spidsen gik de til træfpladsen, der kl. 12 blev skudt 

i gang med musik, taler og kanonsalut. Derefter 

gik borgmesteren op til det nye spor, hvor ØG1 

holdt klar. 

 

 
Indvielsestoget kapper snoren med borgmester 

Kim Valentin på maskinen. (ECP) 

 
Resten af dagen samt søndag og mandag trillede 

ØG1 og skovvognen frem og tilbage med gæster 

til erstatning for smalsporsbanen, der midlertidigt 

måtte pakkes sammen. Der var hele tiden mange 

med toget. 

Det 21. Veterantræf i Græsted blev en succes på 

trods af de mange udfordringer bestyrelse havde 

måttet kæmpe med. 14.500 besøgende lagde ca. 1 

mio. kr. i entreindtægter og dermed kom træffet ud 

af det med et pænt overskud og et godt grundlag 

for næste års Veterantræf. 

I-signalet blev endelig flyttet den 06.10.2017 og 4 

dage senere kunne vi endelig køre ind på veteran-

træf pladsen. 
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Man kan læse mere om sporarbejdet i Bumletoget, 

Nr. 2 - 2017. 

Påsken 2018 fortsatte en lille gruppe medlemmer 

med at få lagt og tilsluttet hvad der skulle blive 

spor 3 og 4 nord og allerede 14 dage senere blev 

der hensat vogne i de to nye spor. Lørdag den 

21.04.2018 ankom alt det materiel, som klubben 

havde erhvervet sig fra Danmarks Jernbane-

museum. Det var DSB BU 3702, DSB CL 1514, 

OKMJ A 11 og en Køf. Og så var de 85 meter nye 

spor fyldt helt op. 

Årets veterantræf lå den 19. - 21.05.2018 og for 

første gang var det muligt at lade samtlige 

veterantog køre ind på veterantræfpladsen. Det 

blev med 41 togafgange den største og mest 

ambitiøse plan, som klubben nogensinde har kastet 

sig ud i, men det var rigtig sjovt for alle og det gav 

en mægtig aktivitet på veterantræffet, at der hver 

halve time var tog fra pladsen. ØG1 og K582 blev 

stillet i spor 4 nord med røgkanoner i røg-

kammerne, venligst udlånt af et filmselskab. Som 

noget nyt blev den helt nye udflugtsvogn BU 3702 

indsat i dieselstammen og bemandet af Kaffe-

damerne. Da vognen hver time holdt lige ud for 

kaffeteltet, kunne damerne let forsyne vognen med 

friske varer. Det blev et stort tilløbsstykke og en 

kæmpe succes for damerne. NoJK's motortog kørte 

tilbringertog fra Hillerød til Græsted alle 3 

formiddage. 

Vejret var perfekt med sol, 20°C og ingen vind, 

hvilket de 18.000 besøgende (heraf 10.000 

betalende) nød. Det varme vejr betød desværre, at 

S 1307 satte ild på strækningen til Mårum flere 

steder og søndag middag ikke fik lov at køre mere. 

 

2019 var året der startede med tørke således, at 

damplokomotivet 1307 måtte tilbringe pinsen i 

Rungsted. Lørdagen startede dog med regnvejr 

frem til klokken 12, hvorefter der var sol og en let 

brise resten af pinsen. Der blev atter kørt til-

bringertog fra Hillerød med NSB BM86 motor-

toget og MY-veterantog genoptog traditionen med 

at køre tilbringertog fra Hundested pinse søndag 

den 09.06.2019. Begge diesellokomotiver (M8 og 

L1) var ude at køre, men antal tog der blev kørt var 

skåret ned til 32 i alt. M8 kørte hver dag 3 turer 

med udflugtsvognen plus 2 personvogne. Det var 

atter en stor succes. Som noget nyt fik vi om 

mandagen besøg af Danmarks stærkeste mænd, der 

bl.a. trak LNJ Sm 13 med passagerer i spor 4 nord. 

Pinsen 2019 var en fornøjelse. 17.500 gæster fik 

armbånd til træffet, hvilket er en helt klar stigning 

af antal betalende gæster. Der var i år en fantastisk 

stemning: festlig, folkelig og fornøjelig. 

På TimeWinder havde de 6.229 betalende gæster, 

hvilket var omtrent det samme som i 2018. 

Veterantræffet i 2020 og 2021 måtte aflyses på 

grund af Corona smitte. 

I 2022 var der atter veterantræf med ca. 18.000 

gæster. 

 

Sporarbejdet i øst kom i efteråret 2022 så småt i 

gang. Lokaltogs forstafdeling blev betalt for at 

fjerne træer og buske helt op til stationshaven, for 

at gøre klar til en forlængelse af spor 3 og 4 nord. 
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Nordisk Jernbane-Klub 
 

 

Nordisk Jernbane-Klubs dejlige motortog på vej ad Inlandsbanen langs med søen Harsprånget, der ligger ca. 

100 km syd for Kiruna den 6. juni 2011.  Foto: Søren Agerskov. 

 

I slutningen af 2015 indgik Fonden til Drift af 

Nordsjællands Veterantog (NSJV) og Nordisk 

Jernbane-Klub, i det daglige forkortet NoJK, aftale 

om fremtidigt samarbejde, som medfører, at 

NoJKs norske togsæt kommer til at indgå i 

Nordsjællands Veterantogs driftsmateriel og bliver 

stationeret i Græsted, ligesom de aktive 

medlemmer bliver en del af veterantogets 

personale. Indtil toget kan komme til Græsted, 

fortsætter NoJK dog som selvstændig operatør 

med arbejdshold i Gedser, hvor toget bor i dag. 

Samarbejdet er imidlertid allerede i gang på mange 

områder, bl.a. som fælles SR-kurser og med 

bygningen af den nye vognhal. Vi kan her fortælle 

lidt om, hvem NoJK er, og hvad vi bedriver. 

Klubben blev grundlagt i 1988 og har som formål 

at arrangere udflugter med et alsidigt indhold, 

udgive medlemsblad og arrangere møder for at 

styrke interessen både for jernbaner, museums-

baner, sporveje og færger med jernbanetilknytning 

med hovedvægt på det nordiske område, samt at 

drive sit eget veteranudflugtstog. Baggrunden var 

en utilfredshed med, at de eksisterende klubber 

interesserede sig for lidt for såvel udflugter som 

for jernbanerne i de øvrige nordiske lande. 

Fra starten er medlemsbladet Nordisk Jernbanenyt 

udkommet 4 - 5 gange årligt med nyt om jern-

banerne ikke blot i Norden, men også i de baltiske 

lande. 
 

 

På sommerturene møder toget også andre tog på 

de store skinner. Her er møde med et IC4-tog i 

Esbjerg den 14. august 2013. Det er veterantoget 

til højre.  Foto: Søren Agerskov. 

 

Ret hurtigt sattes målsætningen om at erhverve et 

efterkrigstog fra hvert land i form af et Scandia-

skinnebustog, en daddelæske samt en norsk 

motorvogn. Lidt overraskende viste det sig 

nemmest at erhverve et helt og tilmed køreklart 
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norsk motorvognstog med både motorvogn og 

styrevogn, som kunne hjemføres til Danmark via 

Kristiansand-Hirtshals i sommeren 1989. 

 

Efter kort ophold i Fåborg hos Syd Fyenske 

Veteranjernbane (SFvJ) kom det samme efterår til 

Gedser, hvor det siden har kunnet stå indendørs 

under gode forhold, når det ikke var ude og køre. 

Ud over dette køreklare tog er det gennem årene 

lykkedes at erhverve ganske mange reservedele fra 

Norge, blandt andet to motorvogne, der alene er 

anskaffet med indvinding af reservedele for øje, 

således at vi har sikret fremtiden på dette felt. Alt 

materiel befinder sig i Gedser. Derimod har vi helt 

forladt tanken om yderligere køreklart materiel. 

Med togsættet blev det muligt at arrangere 

udflugter med eget tog i hele Skandinavien. 

Styrevognen blev indrettet til spisevogn, idet der 

mellem sæderne kunne monteres borde, ligesom 

postkupeen blev indrettet til køkken. Med den 

indretning har toget siden 1991 næsten årligt 

dannet rammen om en sommertur, der har bragt os 

vidt omkring i alle tre skandinaviske lande. 

Udover stort set hele det danske jernbanenet har 

toget besøgt steder som Stavanger, Bergen og 

Kiruna. 

 

 

Toget på vej over Dalslandskanalen, hvor den 

udmunder i Vänern ved Håverud. Den 5. juli 2009. 

 Foto: Søren Agerskov. 

 

Sommerturene varer som regel en uge, og 

tilrettelægges som familieture. Der er indlagt 

besøg på en veteranbane, sejltur gerne med 

veteranskib, om muligt sporvognstur samt besøg 

på museer og slotte. Vi prøver også at indlægge 

besøg på et verdensarvssted på turene. Desuden 

arrangerer vi jævnligt en indenlandsk udflugt, hvor 

vi besøger en virksomhed, der bruger eller har 

brugt jernbanen, f.eks. Stålvalseværket eller 

sukkerfabrikkerne. 

 

NoJK har operatørtilladelse i Danmark samt 

dispensation til et par gange om året at køre 

igennem Storebæltstunnellen med passagerer. Ved 

kørsel i Norge og Sverige foregår det lidt 

anderledes, idet vi ganske vist har materiel-

godkendelse, men ikke operatørtilladelse. Her 

entrerer vi med lokal operatør, i Sverige typisk 

Hector Rail og i Norge typisk Norsk Museumstog, 

som vi har glimrende samarbejder med. Ved kørsel 

på ATC-strækninger i Norge og Sverige er vi 

desuden nødt til at have ATC-udrustet lokomotiv 

spændt for. 

Man kan læse mere om NoJK's motortog, se 

tekniske specifikationer samt læse om de årlige 

sommerturer og andre udflugter på hjemmesiden: 

www.nojk.dk. 
 

 

Toget gør holdt på trinbrættet Polcirkeln, der 

markerer det sted, hvor Inlandsbanen krydser 

polarcirklen. Den 6. juni 2011.  

 Foto: Søren Agerskov. 

 

NoJK flytter til Græsted 

Hvorfor flytter NoJK toget fra Gedser til Græsted? 

Toget er i virkeligheden nok kun den "synlige 

konsekvens" af det tætte samarbejde, NoJK og 

NSJV er på vej ind i. NoJK er en lille forening 

med nogle helt særlige kompetencer; men med de 

stigende krav til drift af veterantog kombineret 

med usikkerheder omkring sporadgang til Gedser 

har det for NoJK været naturligt at søge 

samarbejde med en anden kompetent veteran-

togsoperatør for at opnå fælles synergieffekter. For 

NSJV har det heldigvis også været interessant at 

kunne drage nytte af nogle af de specielle 

kompetencer, NoJK har, og det har for alle været 

klart, at et partnerskab mellem de to foreninger vil 

være en fælles styrke. Vi kan derfor helhjertet sige, 

at vi glæder os til at komme til Græsted og blive en 

del af et endnu stærkere NSJV. 

 

En afledt effekt af flytningen til Græsted er, at det 

norske tog nu flytter sammen med både en 

Scandia-skinnebus (LNJ Sm 13) og en daddelæske 

(HTJ S 50), så nu er ringen sluttet. 

(SAg) 

 

Den 31.12.2019 udløb NoJK's egen driftstilladelse 

og BM86 toget blev overdraget til NSJV på 

samme måde som NSJK's materiel. NoJK og 

NSJK er nu to ligeværdige jernbaneklubber hvis 

fælles materiel forvaltes af NSJV. 


